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Limanda çalışftO gayri 
TUrkler mJ? 

2- Meclis korldorlarınrlan 

~ 
~ 

1- Günün haberleri malıkemt· 
ve Polis 

.T:~:~,~~~::::"''m'Haydarpaşadan Pendiğe 
~~i°u!i'<l~~r~:h:~~~~:~~:~~: başlanacak, bu· ·tu· ·n hatlar 
düğünü bilmektir!» 

Büyük bir devletin murahha-
sı, Lozan müzakerelerinde bu 
sözü mütemadiyen İsmet Paşa
ya tekrar ediyordu. Baş murah
hasımıza daha bir çok şeyler a
rasında diyorlardı ki: 

"Türk hakimleri, muasır ilmi 
hukuk esaslarını bilmiyorlar. 
Türk haıkimleri harici nüfuz ve 
tazyiklere mukavemet edemez
ler. Türık kanunları örfi ve şer'i 
ahkama müstenittir. Türkiyede 
usulü muhakeme çok batidir, 
zabnai adliyenin idaresi çok 
fenadır!" 

Yeni Türkiye Lozanda dev
letlerle hesapl~şmağa çıktığı 
zaman kanunlarının noksan ol
duğunu bir çok şeyler arasında 
adliyenin de esaslı ıslahata 
muhtaç bulunduğunu bilmez 
değildi. Ancak sulhtan sonra 
da radikal bir ıslahat yapacağı
m kararlaştırmış bulunuyordu. 

Onun için devletlerin adli 
kaoitüJ~3ycn şeklinde her han
~i bir dileklerini kabul edemez
di. Netekim etmedi ve hesap 
masasından bütün istiklalini a
larak ayrıldı . 

Bugün Türk adliyesi nasıl iş
liyor ? Tüı:ık hakimleri ve Türk 
kanunları nasıldır? 

Adliyemizin çok müsbet bir 
zemin üzerinde mütemadiyen 
ilerilediğini söyliyen yalnız biz 
değiliz. Bundan beş altı sene 
evvel davanın aksini iddia eden 
ecnebiler de bizim gitıi düşünü
yorlar. Emniyet ve itimat gibi 
daha ziyade ruhi ve m;ınevi cep 
helerde sezilen hisler, insanlara 
muhite cebren kabul ettirile
mez. Eğer bugün Tür1k adliye
siı.e ka_rşı dahilde ve hariçte 
emni')"et hisleri uyanmışsa, bu
nuıı ~e:.ıeb:ni yalnız teşkilat 

mekanizmesinin iyi işlediğine 

atfetmelidir. 
Son zamaı.larda Cümhuriyet 

müddei umuıcileri Ankarada 
toplanm:ş . . b:ski ve yeni hu
kuk idaresindeki farklar üzerin 
rle tetkLkler, mü~akereler yapı
l•y,1r. 

Haydarpaşa - Pendik 
tramvayı ihale ediliyor 

Necmeddin Sahir B. 

Sekiz n1otris ara
bası getiriliyor 

Bütün hatlar 4senede 
ikmal edilmiş olacak 

Bir ç<?k ecnebi gruplar 
hatların inşasına 
talip bulunuyor 

En muvafık şerait dcrmi
yan eden l{rupa ihale 

edilecek 

Üsküdar tramvay şirketi idare meclisi dün toplanmış ve şe
bekei imtiyaziye dahilinde inşası mecburi ve ihtiyari bütün 
hututun teftişile hali hazırda lüzumu olan sekiz matrisle diğer 
atat ve edevatın ihalesine karar vermiştir .. Murahhas aza Nec
meddin Sahir B. tarafından bu hususta bir şartname hazırlana
rak mecÜsi idarenin gelecek Çarşamba günkü içtimaına veı:ıile
cektir. Şartname heyeti umumiyenin taşvibine iktiran ettikten 
sonra aleni bir münakasa açılacaktır. Haydarpaşadan Kadııköyü
ne ve oradan Bostancıya kadar temdit edilecek olan bu yeni şe
bekenin inşasına muhtelif gruplar taliptir. Şartname katiyet 
kespettikten sonra açılacak münakasa netıicesinde en müsait şe
rait gösteren grupa ihale edilecektir. Şirket dünkü kararile yeni 
bir adım daha atmıştır. Butün hatlar dört sene zarfında bitmiş 
o!acaktır. 

Pangaltıyı yakmak mı? 

Gazlı paç3:vraJar htıltındtı 

Hallaç lsmail manav Hasandan 
şüphelendiğini söylüyor 

M. Mübadele 
Tllrk-Yunarı ili/Af 

müzakeresi 

Neticelendikten onra komls 
yonun uazlgetl ne olacak? 
Ankara, 29 (TPlefon) -Tev

fik Kamil Beyle M. Fokas ara
sında tetkikatı tlanal edilen 
Türk - Yunan itilufnamesi pro
jesinde münderiç tali derecede 
bazı mesai! hakkında muhtelit 
mübadele komi1lyonunda mev
cut bazı evrak ve vesaika müra
caat edilmiştir . 

İtitafname tarafeyn hüku
metlerin tasvibine iktiran ettik 
ten sonra muhtelit mübadele 
komisyonunun derhal ilgası 
her iki hükumetçe de istihdaf 
edilen bir gaye l{alindedir . 

, 
Yunan sefiri M. Polihroniyadis 

Ancak itiliifnamenin tatbiki 
komisyon' havı:.!e edileceğin
den komisyonda yalnız bir tas
fiye yapılacak ve komisyon fa
aliyetine iki ay daha devam e
decektir. 

Yerli sergi 
binası 

Sadullah Bey n 
yeni beyana\ı 

yakznda tramvay inşaszn 

senede bitirile·ce dört . 

Millet mec 
lisi reisi 

KAzım Pş. Hz. 
avdet ediyor 

Kc1zım Pş. Hz. Sofyadan geçerken 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kazım Paşa Hz. bir müddet ev
vel istirahat için Viyana'ya git
mişti. 

Verilen malumata göre Kii
zrm Paşa Hz. in yarın veya Cu
martesi günü avdet etmesi muh 
temeldir. 

Kazım Paşa Hz. şehrimize 

avdetinden sonra Ankara'ya gi 
decektir. 

Gazi ve inktlap 
c Y•»nı Sllrl ~bu•u M•lımo 

Bursanın düşman çizmele 
altında çiğnendiği günleı·d 

Efendiler, bundan takriben 2 .. r edelim: Pek kuvvetli h 
üç buçuk ay evveldi, bir defa ratla mazbutumdur ki bir 
daha Buraaya gelmiştim. Ve o buralardan gelen haber, ve 
defa gelitimde Bursayı ilk defa rinizden mürekkep olan Mi 
görmüştüm. Bu gelitim ikinci- Meclisinde büyük heyecan 
dir o zaman bu memleketin acı feryat ve elemler hiiaıl 
halkı benim hakkımda çok he- 'mitti. Kürsüye çıkan bütün 
yecanlı ve çok" samimi tezahü- tipler gözyaşlarile bu güzel 
ı atta bulundu. Çok minnettar denin ayaklar altında çiğ 
kalmıttım. Hatıra gelebilirdi mekte olduğunu tahattur e 
ki o zaman büyük bir zaferin rerek. izharı teessürat eyi 
akabinde gelinmişti. O tezahü- !erdi. Bilhaua doğrudan d 
rat ve tehassüsat onun icabı ruya, btı dairei İntihabiye 
tabiisidi. Fakat üç buçuk ay meb'usları feryatla, fganle 
sonra, bu defa gelişimde de bu süden bağırmıtlar, bu g · 
memleketin çok samimi halkı- belde için, cennet gibi beld 
nın hakkımda ayni tezahüratı çin ağlamışlar, ağlatmışla 
yapmış olması evvelki zannı ip Maatteessüf ben bu ağlı 
tal eder. Binaenaleyh bu defaki arkadaşlarımın o günkü 
tezahüratı samimiyeden dola- yaşlarına maddeten ittirak 
yı da ayrıca arzı tetekkürat ey- men'i nefs etmiştim. Bil· 
!erim. onların gözyaşlarını teskin 

Efendiler, hep beraber bun- mek, onları testiye etmek. 
dan iki sene evvelsine ircaı nar (Mabadi beşinci sahifede 

1990 Kıı·alıçası lstaslyonda teşyi ,dlllrlır:n 

Beynelmilel hukuk sahasın
da ne gibi yemlikler olmuş, bu
nıın etrafında hasbihaller, ders
ler tertip ediliyor. Bu suret~.e 
hakimlerimizin vukuf ve tecru
be sahaları mütemadiyen ge
nişliyor. Hakimle;irı;izin ~a~~
feleri a<Yırdır. Mes ulıyetlerı bu
yüktür ~Bu mes'uliyetin bilhas
sa manevi tarafı peık çetindir. 
İste bütün bu güçlüklere rağ
rrien ancak derin bir bilgi, sar
sılmaz bir istiklal hissile karşı 
gelmek mümkün olur. Mes'uli
yet bu mevkide bulunanların 
en doğru ölçüsü, bilgi ve te~rü
bedir. Onun için Cuımhurıyet 
müddei umumilerinin Ankara
da toplanışı çok faideli ve adl!
ye Vekalert hesabına kaydedı
!ecek şerefli bir harekettir. 

Seyrisefain umumt müdürü 
Sadullah B. taratından, Topha
ne'deki kolordu binasııun yerli 
malı meşhe:i için en müsait ve 
muvafık olacağı hakkındaki mü 

1 talca, bazıları tarafından itiraz-

930Kıralıçası Parise git .f 

Hakimleı:ıimiz mezuu bahso
lurıken, onların inıkrlap işle
rindeki hassasiyetlerini de ha
tıriamak lazımdır. Türık haki
minin yüksek anlayışına ve 
kavrayışına inzımaan eden bu 
hassasiyet, yeni rejimin en bü
yük kuvvetidir. 
"Türk Cümhuriyetinde mutlak 

bir adalet vardır!" Bu hü•kümü 
bütün cihana tastik ettirmek. bi 
zim için milli bir şeref ve vazıfe 
olmuştur. Muhakkak ~i Y.0l~n 
en mühim kısmı kesılmıştır. 
Gayeye irişmek . için. de bütün 
kuvvetimizle, ımkan .ve ~ası
taların müsaadesi daıresınde 
yürümekteyiz. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

jfektepliler 
müsabakası 

38 inci hafta başladı 
38 lacı hafta başıamı,ıır. Ga

zetemizde çılı:mıf olan haber· 
!erden en ınUhlmminl seçip 

cumartesi ıalı:famına kadar ıa
ıemız masabaka meruurluguna 
&'önderl:ılz. • 

• 
la karşılanmıştı. Uun ::-auuua11 
B.i gördük, mumaileyh dedi ki: 

ı "-Yerli malı meşherinin 
! Tophane'deki binada yapılması 
en muvafık ve mümkün olanı-

Evvelki akşam saat 21 rad-ı heleri teyit etmiştir. Bir muhar dır kanaatindeyim. Elde, meş
~lerinde, Kurtuluş caddesinde ririmiz dükkan . müs~ecirlerin- 1 her ~lm~ğa çok muvafık ve ha
Cemal paşa ailesinin nmtasar- den hallaç İsmaıl Ef. ıle görüş_/ zır bır hına mevcuttur. Ve hü
rıf ve manav Hasan ve hallaç 1 müştür. İsmail Ef. şunları anlat 1 kfımetin malıdır. Şehrin ticaret 
İsmail' in müstecir oldukları mıştır.: merkezine de uzak değildir. De 
dükkanlardan. yanı:-ın ~ıkmış, .'- Dükkanımı, bana büyük nil~iği gi~i, ?ehrin ticaret ~er 
faka~ büyük bır talı es~rı ?lar~k olduğu için ikiye böldüm ve bir kezınde bır hına :l'.apmak mıly
rüzgar olmaması ve ıtfaıyenın kısmını manav Hasan'a kirala- o~~ara ve dolayısıle senelere 
v~~~de .yetişm~s! ve b.u:ıun en dım. Hasan, yemişlerini ve mal mutavak.kıftır. 
muhımmı tahmının hılafında )arını bir sigorta şirketine sigor Böyle bir bina arsasının is-
01arak terkos m~sluklarında su ta ettirmişti. O gece dükkanımı timlaki en aşağı bir milyon, bi
bulun~~sı sayesınde Y.angın~ kapayarak biraderimin evine nanın inşası da iki milyon lira-
tevessuune meydan verılmemış ·• · G k F · · ·· · Ü · 

b . h lk b" .. k b' h gı.tım. ece yangın çı tı. a- ya ıhtıyaç gosterır. ç mılyon ve u cıvar a ı uyu ır te - k .. d"' "ld" p r · -
like atlatmı tır. at ~on uru u. 0 ısın yaptıgı kıymetinde bir bina inşası uzun 

ş tahkıkatta tahta perde yanında am "t a'-'·ıft B 
Yangın mahallınde yapılan gazlı paçavralar bulunmuştur. . . . . 1 z ana mu ev ""' ır. u an-

tahkikat ve tetkikat neticesin- Hasan'a ait eşyanın sigortalı cak ~n. se.ne ıçın~e ?'apılabıle
de gazlı paçavralar bulunması, olması beni pirelendirdi. Hasan 1 cek. bır ışt.ır. Şelırın t~caret mer
polisi ikaz etmiş ve hadisede dan şüpheliyim." Zabıta, yan- ı kezınde bına yapacagız diye se 
bir kasıt olduğu muhakkak gö- gın hadisesi üzerinde ehemmi-- nelerce beklemekmi daha doğ
rülmüştür. Dükkandaki m~~la- yet~e tahkikatına deva~ e~ek rudur, yoksa hazır binadan isti
rın sigortalı bulunması bu şup- tedır. Hasan derdest edılmıştir. fade etmek mi? .. Tophane'de-

Temmuzda Sivasa şimendi
/erle gidilebilecektir 

ANKARA, 29. (Telefonla) Şimendifer inşaatı ilerilemekte
dir Temmuz ayi içinde Şimendifer Sivasa varmış olacaktır. 

Kırtasiyeden tasarruf için 
ANKARA 29 (Telefonla) - Maliye vekaletinde kırtasiye-

d ruf icin kağıt ve matbu evrakın bir boyda ve ayni cinste 
en tasar • d' - k' 1 J d · ed" 

lm dl· 1·şu"nülmcktedir. Bu ıger ve a et ere e tamın ı-
yapı . ası · 

ki bina iyi bir tamirle çok mü
kemmel bir şekil alır. 

Boğazlar 
komisyonu 

Boğazlar komis··<'nu diin 
mutat içtİMaını yapmt -ır. C~ 
miyeti A.,v.:m· vc<ıect:ıc rapo
run son k ıır • · r edilmekte
-lir. 

Vali B. gitti 
Muhiddin B. iki lig 
Avrupada kalacak 

1 

Kıralıça 
giderken 

Mübeccel H.mı 
binlerce kişi 
teş)I etti. 

1930 gUzell ıhtısaslarını 
anlatıyor 

930 güzellik kıraliçesi Mil-

i beccel Namık Hanım, refakatin 
de pederi Namık bey olduğu 
halde dünkü ekspresle Parise 
hareket etmiştir. Mübeccel ha
nım Pariste toplanan Avrupa 
güzelleri arasında yapılacak 
beynelmilel müsabakaya "Türk 
güzeli" olarak iştirak edecek
tir. 

Mübeccel Namık hanım, dün 
Sirkeoi istasiyonunda binlerce 

Vali 1 y !ıareketinden evvel kişi tarafından teşyi edilmiştir. 

İki ay mezuniyet almış olan Ekspresin hareket saatinden 
Vali Vekili ve Şehremini Mu- çok evvel kalabalık toplanma
hiddin Bey dünkü ekspresle ğa başlamış ve bu kalabalık iki 
Avrupa'ya hareket etmiştir. buçuğa doğru adeta izdiham 
Muhiddin Bey istasyonda Vi- derecesini bulmustu. 
!ayet ve Emanet erkaıu tara- İstasyona gele;; her otomo-
fından teşyi olunmuştur. bil halk tarafından durdurulu-

Muhiddin Bey Vişi kaplıca- yor, kıraliçenin içerde olup ot
larında da istirahat edecektir. madığı muayene ediliyordu. 
Mumaileyhin mezuniyeti esna. , Tam saat 2,35 te Mübeccel 
sında Vali muavini Fazlı Bey hanımın otomobili göründü ve 
Vilayet ve Emanette wekfüet bir lahzada sarıldı, otomobil 
edecektir. Fazlı Bey dün Vila- açıldı ve kıraliçe halk arasında 
yet m::ıkamında meşgul olmuş- kayboldu. Hariçte biriken bin-

i !erce adam, garın içerinsine gi-

lüralıca vagonun 
penceresinde 

ren krraliçeyidaha yakında 
kip için istasyonun dar met 
line hücum ediyor, herkes d ı 
evvel girmek istediği için 
!erce adamın tazyiki kapın9 
nünde bir mahşer manza 
yaratıyordu. 

Bu hücum ve izdiham e 
sında bir kadın bayıldı ve 
bir talebenin düştüğü yeı 
çabuk kalkmadığı için aya 
zildi. 

Mübeccel Namık hanım. ı ıl 
partimanma girdiği zaman 
cak rahat bir nefes ala 
Kürk mantosunu çıkardı v 
kasında gri renkte zarif bi~ 
yahat kostümü ve boyntl ' 
Kırmızı-Beyaz kurdeta 
ğu halde pencereye koştu. 

. ,_ (Mabadi ikinci sahii_d 
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iÇTE ALDIGIMIZ HABERLER 
l~_Bu_ .. Ü._lln_~f 
Aksi takdirde? 

Londra konferansı toplandı, top· 
!anacak derken nihayet bet devletin 
di" deniyor. Bu tabir pek de beyhu-

Ingilterede • 

Koııferans 

Hacını istiab! ve 
gemi sınıfları 

Hind/standa 

Siyasi 
mahkum 

müzal,erata başladı. Bu konferans M•lllc•ıler 
münaıebetile icat ve iıtimal edilen 1 
yeni bir cümle var: LONDRA, 28. A. A. - Ba- h d•ı• 

"Büyük nazarlar Londraya çevril· hrl tesluhatın hacını istiaıbi ye- apse 1 ıyor, 
di.,, deniyor. Bu tabir pek de beyhu- kilnuna nazaran tenkisi fikri 1 ! 

J~ortıada lalJJık edıJeceı~ 
de,ris projc>Sı 

UH.ll l 

ANKARA, 29. (Telefonla) - Rahatsız bulun::n M"' 
müşteşarı eyileşmiş ve makamına gelmiştir. Borsada tat 
edilecek dövis projesi İstanbulcla bulunan mu::meiatı nakt1 

miidürü Sırrı Bey tarafından getirilecek ve VeJ...-il Beyin taSL ~ 
ne arzedilecektir. Bundan sonra tatbikata gecilecetkir. 

Mazolta müteharrik traktörlerin tecrübesi de değildir. Çünkü konferansın neti- gemi sınıfları noktai nazarın- ga eyan 
ceai hakkında ister nikbin, i•ter bed- dan tahdidi fikrine galebe çel- - -··-- ANKARA, 29. (Telefonla) - Gazi çiftliğinde maro:l:ı ıtı1I 
bin olunuz. Eğer bu içtimadan aı.ıl· k b' . "JH • . d ) M'l t h "k t kt" 1 . t ''b l . d d'l k d' B' •" hün takviyeai yolunda hiç bir netice m<!_ ta ve ır ıtı aı. zemınıne Kalkuta an yazı ıyor:- ı a arn ra or erın ecru e erme evam e « me te ı.r. ır 11"' 

elde edilmez de yalnız büyük devlet- dogru yaklaşmaktadır. Fran- licilerin reislerinden Çandara 
1 
car fabrikasının gönderdiği mazotlu traktör de tecrübeye daJıv 

a •.ı.K~ g g e utu.ı .. ., .y .y. .y c st. (J , ıterık buyuk ıtmıılenn 
ad111 bO/e Is/edili gıbi ıte/ıJfirecekmiıl 

ler arasrndaki derin ihtilafı bir kere sız heyetinin tasviıbi ile mezkur: Ros ile arkada~ 
1 
edilmiştir. 

daha görmekten başka bir feye fAhit heyet erkanından biri tarafın- !arından 11 kif 
olmıyacakaak bundan . bi .. edilecek dan vukuıbulan !beyanatta şim- aylardan beri c mıkdar daha tahdit etınek,PrO: 

ramı küçültmesek önümüzde 
10 sene zarfında bu gibi sefa· 
için 600 milyon dolar sarfeıınt 
ğe mecbur olacağız. 

Amerika tehlikesi! teY her halde memnum yet olmıya- d" k- _, b ah d h l 
caktır. ıye ..... ar: u s a a usu e vam eden mı 

Bunun .. bebi aıikirdır: unıumi gelen terakki yatın memnuniyet hakemeden soı 
harpten be.~i geçe~ ~n. o.• ae!'e zar- bahşolduğu ifade edilmektedir. ra 12 ay ağ 
fında aulbun takvıyaa •Çlll bir takını Ahiren teşkil edilmiş olan bir h · 

Adliye vekilinin 
konferansı ............................ 

ANKARA, 29 (Telefonla)
Adliye vekili yarın Hukuk mek 
tebinde (Muasır demokrasinin 
ıztırabı) mevzulu bir konferans 
verecektir. 

, ~ Dün ra piyasasında Alman ya-
l '.' ·' t\ ıı, ~rlka ticaret rekabeti istikbal 
··ıt~~ içiıı soıı derece ınütlıiş olacak! 

adımlard abutıldı.ldŞimtıldi Lob?dradonkonfl e- ıkomisyon evvela hacmı istia- aahpısk" cezlmasır 
ransı a yo a a an ır a o ll· • . • m um O U 
yor. Netice hakkında hayalata kapıl- bıleı: yokilnuna ve bıı: gemı sı- !ardır:. Bunlar 
maınak Lizım olduğunu tekrara hacet nıfına ait hacını istiabinin baş- isnat edilmek i 
yoktur. Böyle olduğu halde aulhü ka bir: sınıfa nakline dair: olan tenen cürüm h: 
cidden aeven biç kimse konferanaın Fransız teklifini saniyen gemi- kı isyana teşvi' 

Zırhlılar meselesi 

Ali Cenani B. 
akim kalarak dağılmuıru istemiye- 1 • "f" ' ·· 11''· 1 
cck, mutlaka bir ıey elde edilmeaini enn tasnı ıne mutea ı·" O an ve tahrik cür 

LONDRA, 28. A. A. - Bt 
hı:i konferans mur<ihhasları t: 
rafından muvaı~katen tanzim t 
dilmiş olan müzakere listesin"' 

' ., 
başında zırh!. !ar meselesını 

11 •·. 
1

, ı Denizlerin hakimiyeti meselesinde de 
: lı~ Amerika-İngiltere rekabeti son 

bekliyecektir. İngiliz teklifini, salisen azami mü idi. Geçeı 
Devletlerin harp teslihatı için bir hacmi istiabı ve yüzdeler: ağustosta bir nü 

aarfettikleri paraların yckünu müt- niEbeti tesbitine müteallik o- mayiş yaparak Çandara Ros 
hittir. Zenıı:in ınilltler bu ~ğurda çok lan İtalyan teklifini tetıkik ede Kalkuta sokaklarında: 

Ankara 29 (Telefonla) - Ali 
Cenani Bey bugün mecliste ü
zerinde jaketatay olduğu halde 
görüldü. Kendisi Belvü palas 
otelinde oturmaktadır. Oğlu 
E!trem Bey bu sabahki trenle 
dönmüştür. 

bulunduğu zannedilmektedir. --·--
TEŞEBBÜSLER 

~. 1
'.
1 derecesini bulmuştur. 

ı\ v 
para aarfedıyorlar. Zengın olmıyan· kf 
!ar da bu yanıtan geri kalmamak ce ır. - Yaşasın ihtilal! .. Yaşa-
için uğraııyorlar. Londra konferan· Bir tebliğ sın Cümhuriyet !. . Kahrolsun 

MADRİT, 29 (A.A) - Ct 
neral, Beı:engueı: kıra! ile fil;l 
taatisinde bulunmak üzre sa~ 
11 de saraya gitmiştir. Ceneı1 
Beı:enguer, yeni kabineyi te!i\1:1 
maksadile yaptığı teşebbüsle 
rin sür'atle ilerliyeceğini ÜJ111 

ettiğini gazetecilere söyleı:nİŞ 
tir. 

~ / Ameru<'ldan y .. zılıycr: - U-
1 ! ~ u:n! harp~en scnra Amerika 
1' 1 isbütün emniyet kazandı. O 
i '11 tdar ki Aını..rik:ının Avrupa 
'( l !erine karışmasın: isti yen, Ce-

l 
1 iyeti aı'.t•ama girmesini bekli

ı 'm Avrupalilar az değildir:. Bir 
1 raftan Amerikanın Avrupa iş 
11 1 rine kanşma"ınr istemekle be 
ı / '.>er: yeni dünyanın eski dün-

-• ıya karşı açtığı şiddetli reka-

1 P:tlerden dolayı ihtiyar Avru
,.1ının istikf.Jalde büyük büyük 
~ ~ laketlere uğrayacağından kor: 
'ı .'ınlar da az değ>:ldir. 

. \.Amerikanın Avrupa için teş
ı · 

1 
'. l ettiği tehlikeden en çok kor 

·~ "ın hangıi memlekettir acaba .. ? 
1ij1 Fa.kat yalnız bu mu .. ? Ame
\ ,<anın da Avrupada korktuğu 

kipler az değidildir. 

1 
: Avrupa ·kıtasında öyle millet

i, 1- öyle memleketler vardır: ki 
\1'1 ' 
' · nların hayat ve calışma kabi-

. 1 ~~·etinin söndüğün'ü zannetmek 
· ı,~.k yanlış bir şey olur. Onun 

1 fı. n Ameı:iıka da işte böyle ra
. J,. plerden korkmak vaziyetinde 
. lunuyor. Zengin, vesaiti bol 

1 ~~ 1 ın Amer:kanın karşısında Av 
' 

1 
•• ~pada en lv:>r:kunç rakip acaba 
1 

• l d' ? · ı1 n er: ır ... 
. 

1 Umumi ilıarpten evvel bir İn
İ~ l iz - Alman rekabetinden çok 

l f hsedilmişti. Şimdi de bir Al-
ın ve ... Amerika rekabetin

.' n bahsediliyor. Mütemadi
!. 1 n söylenen bir şey var; iddia 
101

iliyor ki istikbal için Ameri
ı 1 ve Almanya rekabeti kadar 

ı' ,'.';bir şey çetin olmıyacaktrr. 
,1 Bunu hem A..-neı:oikalılar, hem 

Almanlar söylüyor. Acaba 
1 /ikbal bu iddiayı ne kadar te
'I 1 

edecek, iki taraf arasında 
1 

• 
1 1Iamış olan rekabetin kor-

: ı : nç neticelerıi ne vakit görün
' ·ğe başlıyacak .. ? 

1; sti•'.ııbale ait talııninleri bir · 'ı: afa bırakıp da bugÜ!lıkü va-
1 ete bakalan: 

1 ıı Jmu.m1 harpten sonra da Al
~J nyada sanayi ileriledi, ken-

· ! ' 

" ı l 
'1 

1 ,ı ı 

1 • J 

l 

1 • 

1 

i' 

'· 

~ i çabuk topladı ve bunun 
-ıi~cesi olarak Amerika ile re
·' ete başladı. Almanların id
i ırna göre Amerikalılar bu 
. abet net•cesi olarak kendile
:. karşı t•1 kuvvetli düşman 
l. Almanlar• görüyorlar. 

e. "ita - Almanya reka'leti 
elesi bilras~a Alman mat-

undan timdiki halde beklenen ıey LONDRA, 28. A. A. - Bir r 1 
tah~it sah~sında ?lduk~ müapet bir tebliğde deniliyor ki: «Fransız emperya ızm ... 
ne~ce temın edebılmcktır. Yoksa her murahhaslarile İngiliz ve Do- Diye bağıran bu millicilerin 
ıeyı bu konferanatan beklemek faz.

1 
. A başında bulunan Çandara Ros 

la olur. Zira daha gidilee<k yolun ni- 1 1:1ınyon muı:a~hasl~:1 bal!ıı:'. tes evvelce defatle hapsolurunuş
hayetine vanlınası için kim bilir daha lıhatm tahdıdı usulune daır o-
ne kadar zaman geçecek?... · lan meseleler hakkındaki mü- tur. Mahkumlar protesto ma
.. Bir _tar~t'!n bu ı:a.yeye. ".asıl o~ak 1 taı"ıassıslaı: raporunu tetkik et- kamında olarak bu karan tem
ıçı~. husnu nıy~.t ~ıplenn~~ beklıye-. mek üzre toplanmışlardır. Bu yiz etl: ·mişler, hapse giı:miı;ler 
cegı zamanı duıunuyor, dıger taraf- 1• • d . l . d" - d l 1 d' 
tan da konferanı akim kaldığı takdir- ıçtıma a ış erın ıger ev et er:- ır. ----~~----
de ne yapmak lazım geldiğine da;r 1 le ayni noktai nazar üzerinde Bir Mısır tayyarecisi dü§tÜ 
Amerika meb'uıanından birinin aon faydalı müzakerata girişilebil-
zamanda aöylediği bir aözü düıünün. 1 mesini mümkün kılacak dere- PİZA, 29. A. A. - Mısır 
A.mer~ın m~.essiller mecliaindel cede ileri bir safhaya dahil ol- tayyarecilerinden Hüseyin Na
hır encumen reısı olan Mr. Burton d • k b 1 d"l . . ı"m, Marsı"lyadan Pizaya gele Frcnch §Öyle diyor: ugu a u e ı mıştıı:. 

- Eğer bu konferans Amerikayı R-100 balonu rek tayyare meydanında yere 
tabnin edecek bir netice elde etme- LONDRA, 28. A. A. - R-100 inmek istediği sırada telefon 
den dağılıraa Amer:kada yeniden balonu dün sabah 9 30 da baş- tellı::rine çarpmıştır. Tayyare 
bahri inşaat için iki milyon dolar sar- l 1 l' ' d 
fı b 1 ktır B .. t.. d" amıs o an ceva anına evam et yere du'"şmüş ve paı:çalaıunıştır. na mec ur o aca • u un unya ~ . ... İ . 

M I k b • donanmalarından kruvazörlerin k•l- mektedır. Balon cenubı ngıl- Tayyareci bazı yerlerinden ya-. ıoover kuyru sıız ı .. zıya " ahrı b 
dınlmaaı iyi olacaktır. ç:inkü Kellog terenin iı:ı;ok şehirleri üzerin- ralanmıştır. program., şimdilik çek tıp bir tarafa 
miaakı milletler arasında emniyetaiz- de uçmuştur. 

bazııımesini söy/ayor. liği kaldmruıtır. işsizler mikdari p1a f!/PS! uapaN 
buatmı son zamanlarda çok Bundaki t~tı aöylüyet?n bi_? ·: LONDRA 28.A.A.- 2oKanunu- MADRİT, 29. A. A. -Anda 
meşgul ediyor. Mr. Burton hır taraftan emnıyetaızlı- . İ . '. . . . . luzi valisi Enfan bon Kaı:los 

ğin alktığını aöylüyor diğer taraftan sanıde nıgılteredekı ışsızlenn 
Almanların iddiasına göre da yeni inşaat için aarledilecek para- mikdaril,473,400kişiye baliğ bu ile Kadix askeri valisi jeneral 

Amerika Avrupayı değil bütün !arı ha~latıyor... E.mniyet mevcut hmuyordu.Şu hale nazaran ge Goded'in azilleri hakkındaki 
dünyayı tehdit edecek bir vazi- ıae yenı ınşaata ne !uzum var?.. çen haftaY'a nisbeten2861kişi no kararnameleri kralın imza et-
yete gelmek için çalışıyor. Al- Amerikada ksan ve fakat geçen senenin mek istemediği ve Primo de 
rr.anlar dünya piyasasında yap- /ı k. I ti ayni tarihine nisbeten 47,780 Riveranm bundan dolayi istifa 
tıklan ihracat ile harpten evel- ç ' memnu ge ne kişi fazladır:. ettiği söyleniyor:. 
ki mevkılerini almağa başlar:- rağ111en... 1 d . ki t .. .. 
ken Amerika sanayii buna la- • spanya 1 a oru 
kayt kalamayacaktır . m~~~n~~~KbJy9u:· ~yat ~~ 
Şimdilik Amerika rcisicümhuruM. • • • • •• • ı 

Hoover beynelmilel sanayiveticaret gorta kumpanyalarından biri- M p . d . a n .• h !:il yet 
. ne kendilerini sigorta ettirmiş • rıma erıver ;~ filemındeki cereyanları çok iyi bilen 

bir iş adamıdır. Almanlar iddia edi- olanlar arasında alkol istimali k t'A tt ·sı·ıa etti 
yorlar, ki reisicümhur Hoover bey- neticesi olarak görülen vefiyat, a 1 sure e 1 1 
nelmilel piyasayı bildiği kadar bu ispirtolu içkiler kullanılması
piyasaya istediği zaman hakim ol- nın menedildiği tarih olan 1920 Yeni 
mağı da bilmez değildir. Amerika senesindekine nazaran 6 defa 
sanayii daha ucuz fiatla dünya piya-

kabineyi ceneral Berevguer te,kll ediyor. 
HükOmet açık an açıöa slvll olacaktır -----1 b·ı· daha fazladır:. sasına mal yol aya ı ıyor. Çok yap- _ --· MADRİT, 28. A. A. _ M. Primo de Rivera saat 21 de sa-

mak. çok satmak ... İşte Amerika sa- }' is/anda h ·ı k ı · t'f nayiinde görülen hareketin hedefi Unan rayı krali terketmistir. Mumailey· , gazetecı ere ı:a ın, ıs ı ası-

l ıd i "J ı nı kabul etmiş ve yeni kabineyi t~ile ceneral Berenguer'i me-budur. Fakat Amerika sanayiinin La Ha V( e e e e( l en R' b 
vüdude getirdiği •eyler istihlak et- J ~mur eylemiş olduğunu beyan e~i~.tir. ~:Prim~ de ı:v~ra u 
mck. satın almak için dahili piyasada il • t İ cel er akşam kendi sile uzun uzadıya goruşecegı yenı başvekılı met-
talep hiç azalmıyor. Bir traftan <!a- ATİNA, 28. A.A. - I.Ieb'u- hüsena etmiştir. 
hildeki t•lebi tatmin etmek kabil ol- san meclisinde M. Venizelos * * • 
duğu kadar. harice de ihracat yapa- Fransa ile olan harp borçları MADRİT, 28. A. A. - Kralı 
rak memleketin dışındaki piyasayı meselesinin tesviye edilmiş ol- M. Prı' mo de Rivera ile dahili
kırmak Amerika sanayii için zor ol-
mıyacaktır. Artık bu takdirde Amc- duğunu beyan ve Lahyedeelde ye ve maliye nazırlarını kabul 
rika iş adamları için dünya piyasasını edilen siyas'.i ve mali neticeleF- etmistiı:. M. Primo de Rive1'a 
ele geçirmek miişkül olmıyacaktır. den dolayı memnuniyetini iz- sabahleyin dahiliye, harbiye ve 
Almanlar buna karşkı şimdiden ih- har etmiştir. adliye nazırlarile ceneral San 
tiyatlı bulunmağa hazırlanıyor. Ade
ta buM karşı bir "'sanayi müdafaası., Bir vapur parçalandı Jurjo yu kabul etmiştir. Kata-
teaia etmek istiyor. Amerikanın is- BİARRİTS, 28. A.A. -Knep lonya valii askerisi ceneral Ba-
tihsalatı şimdiye kadar hiç görme- wrtıh namındaki İngiliz vapuru ·rera Madrit .e gelmiştir. Mu
diği bir inki~afa. mazhar olm~ştı.ır. fırtınaya yakalanarak Biarritz maileyh, M. Primo de Rivera 
Fakat bu sanayı sahasındakı ıstıh· . • l " .. ·· 
salatın ancak onda biri dünya piya- feneııı yakıınında kayalrga otura ve harbiye nazıri e goruşmuş-
sasına çıkarılıyor. Onda dokuzu da- rak iki parça olmuştur. tür. 
hilde satılıyor. Fakat dünya piyasa- J sveç kralı Romada Kartajenden bildirildiğine 
srna ihracat artsa bundan en çok AI- ROMA, 29. A. A. - İsveç göre valii askeri ceneral Riveı: 
manlar korkuyor. kralı mütenekkiren Romaya Madrit •e hareket etmiştir. i 

Konferans ve Amerika gelmiştir. yeni başvekil 
Müstakbel Amerika· Almanya sa- MADRİT 28 A A M · '-be • · ık cı" sınıf 32,600 tonluk üç büyük saffı • • . · ·. - ·. nayij VP tıca.ret rt:Ka tını art bura· d 

da bırakalım da Amerika - İngiliz de- harp gemisi vardır. İkinci sınıf ve Berenguer refakatınde bıra en 
niz rrkabetinden bahsedelim'. Mr. 32,600 ton ile 27,000 ton arasında ceneral Berenguer olduğu hal
Stimsonun riyeseti altında Londraya tam on biri 26.000 ile 21 .800 ton a-. de saat ı 9.10 da 'kıralın sarayı-
giden heyet ne yapacak?... rasmda üçüncü sınıf saHı harp gc-ı l · t' 

B h · ahd'd' l'h ı · · mı"sı· va·dır. . na ge mış ır. 
1
. a rı t ı ı tes ı at mese esının • 1 

uyandırdığı merak bittabi yalnız Amerikalılar için donanma mesele-! Saat 19.45 te nazır ar mec ı-

M. Primaderlvera 

Dönmemek kararile Mısıra 
gittiğine iıhtimal verilen Gazia
yıntap meb'usunun avdetine 
kendisine çekilen l:ıir telgrafın 
amil olduğu söylenmektedir. 

Cenani Beyin gaybubetinde 
hakkında neşriyat yapan gaze
teler aleyhine dava ikame eyle
diği, bu suretle manev'.i zarar o
larak ehemmiyetli l:ıiı: yekfin 
teşkil edebilecek bir meblağa 
sahip olabileceğini söyliyenleı: 
varsa da Gaziayintap meb'usu
nun böyle bir: niyeti yoktur. 

Cenani Bey avdeti ile kendi
si iç.in söylenen her türlü dedi
kodulara mufassalan cevap ver
diği kanaatindedir. 

ROHRBARH TAYYARE 
ŞiRKETi 

Berlin, 29 (A.A) - Volf' 
jansı bildiriyor: Rohrbarh taY 
yare şirketinin iflası hakkınd 
ki haber: doğru değildir. Hükt 
metle müzakerat cereyan eyle 
mektedir. 

1930 Kıraliçası 
(Birine' sahifeden mabat) 

raliçe pencereden pencereye l« 
Amerikaya göre şuyoı:, halkın alkış ve tezahilıi 

LONDRA, 29. A .A. - Beş- tına tebessümle, el ve kol hare 
!er 'konferansının dünkü içtima ketlerile mukabele diyord 
mda M. Stimson tahdidi tesli- Belli ki çok müteheyyiçti. 
hat sahasında Müttehidei Ame Kıı:aliçe, bu gürültü ve hey< 
rikanın takip ettiği maksadı can içinde, kendisine ihtisasa 
şöylece hülasa eylemiştir: tını soran bir muhaı:ı:iı•;miz• 

« Evvela, konferansta temsil demştiı: ki: 
olunan devletler ile torpito ve "- Bilmem ki ne söyliye 
muhribi ve kruvazör inşaatın- yim. Çok müteheyyicim. 
daki rekabete nihayet verecek Milletimi ve memleketim 
bir itilaf akdetmek, saniyen temsil şerefine mazhariyetİJll 
ta.htelbahiı:leri büsbütün orta halkın beklemediğim ve şüph< 
dan kaldırmak ve bu mümkün yok ki layık olmadığım şu ala 
değilse hiç olmazsa adetlerini kası beni fazla müteheyyiç et 
tenzil etmek, salisen son harp- mektedir. 
te olduğu gibi tahtelbahiı:lerin Dünya güzeli olmak iddiasır 
vahşiyane bir surette tüccar: ge da değilim. Eğer memleketi· 
milenne karşı istimalleı:ini me mi, şerefile mütenasip surett 
n'edecek beynelmilel ·bir itilafa temsile muvaffak olabilirsen 
vasıl olmak, rabian Vashington bahtiyar olacağım." 
muaıhedesile tayin olunan hattı Ekspres tam saat 2,50 de al 
harp gemileri programına bir kışlar arasında kalkmıştır:. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ F. A. N. --- -- -:= MUtarekedanberl ne,rolunan siyasi va :: := maceralı hatıratın an orlJlnall, an heyecan- ~ = lısıdır. Muharriri olan Aka GUndUz Bayin ::. - --- bizzat Malta'da bulunması eser hakkında -
~ kAfl bir kıymet dalllldlr. ~ 

§§ POLİTİKA ~ ! gazetesinde tefrika ediliyor.. 1 
= . s 
§ MALTA ÇETESi g 
§Neşrolmıduklan sonr11 ayrıca sinemaya da alınacak§ = fır. Müsveddelerini okuyan bir çok sıı • .,ma film ::: 
§kumpanyaları revlrmek teklifinde bulunmuşlardır ... § 
'§ Bilhassa maruf bir film kumpanyası MALTA ÇETESi E§ = F. A. N. eserini görmüş ve her turıu ledalı:Arlıklarla çevire- ::: := blleceğlnl söylemiştir. Bizde ilk sinema romanı olan bu halı:ı· ;:: = kt hatırat bin türlU maceralarla doludur. Aka GUndüzlln bu ::: := orljlnalltesJ diğer bütün eserlerlnden çok başka ve çok ::;: 

Amerikaya münhasır değildir. Fakat si bir taraftan bir izzeti nefis davası· si müzakeratına devam etme
Amerikalıların bu meselede göster- olduğu gibi cliger taraftan da Pana- kte idi. Saat 21 de M. Primo de 
dikleri hassasiyetin ne kadar arttığı- ma ıra.nalının ·~~iyeli. denizlerin Rivera istifa etmiş ve yeni ka
nı söylemcg·e hacet yoktur. serbcstısı meselesıdır. 914-924 sene- b'ıneyı' teskile ceneı:al Beren- · · · · · = yüksektir. ::::: nın teşruki mesaısını temın et - -

leri zarfında Amerikalılar var kuv- • . . . . • 
Amerikalılar Kellog misakile dün- vetlerini büyük zırhlılar yapmağa guer memur edılmıştıı:. Mıllı 

ya milletleri arasında emniyetin ar- verdiler. Onun için kruvazör inşaa- meclisin yarın için mutasavver 
tık teessüs ettiğine mi kanaat getir- İ 
diler?.. Bu meseleden çok bahsedi- tında ngilizlcrdcn geri kaldılar. Şim- olan içtimaı bila müddet tehir 
yorlar. Bahri teslihat yüzünden di Amerikalılar kruvazör yapmağa edilmiştir. 
Amerika ile İngiltere arasında sene- kendileri için müsait bir itilaf arıyor- Kabine 
ferden beri devam eden rekabet iki lar. Bahri tahdidi teslihat lconferan- MADRİT, 28. A. A. _ J ene-
taraf için o kadar masraf açtı ki, ni- ~ında her taraf eli dolu olarak çıknıa
hayet gerek Amerika, gerek İngiltere ga çalışacak... . . ral Be~enguer sabahleyin isti: 
bu rekabetin şiddetini azaltmak i<;ln Amcrıkanın bır bahri ~nşaa~ prog- ~are!erıne haşlryaca~tıı: .. '!ı'.' em 
tcslihatı tahdit etmekten başka çarel ramı va~ kı bu~un tatbıkı bır çok hükumet açıktan açı~a sıvı! o
g' remcdi!er. İşte 922 Washington, masr~fı ıcap ettırecektır. Amerıkanı!1 lacaktır. J ener al Berenguer 
itilafı ile büyük çaptaki zırhlılarm! ıstedığı bu masrafları tasarruf cttı- . d"d k' h"k" tl 

· b'l k b. •· t · ld şım ı en es ı u ume ere miktarı tayın cdılcrek 0 miktard:ı~ · re ı ece ır aure .. ı csvıye e e et- b' 
.azlas. yapılmadı. Amerikanın biri!"· ı mektir. mensup unsurlardan ırkısmı-

miştir. Düc D'Albe maarif na- ~ hPOLITIKA,, gazetesinde "MALTA § 
zırlığınr kaibul etmiştir. Kabi- = J ! ::: 
nenin tahlifi öğleden sonra icra § ÇETES ,, ni oku yun uz g - -edilecektir. J eneral Berenguer = • ::: 
hemen. teş.rii i.n.ühabata b.aşla- §MALTA ÇETESi : F.A.N.~ 
mak nıyetındedır. Mumaıleyh I= ;:: 
müstafi. ~~zırlara ~~arşı :.ukubu §Mütarekede Malta' ya sürülen vatandaşlar g 
lacak h.ıç.1ır ~~c~vuze muşa~a- =. d teşekkül eden bu çete-ı.·e ait ::::: 
ha etmıyecegını beyan etmış- ,:: ar!;!SI? a .. . J :;: 

tir. Memlekette şiddetli bir san = muthış hatıralardan murekkeptır. ::;: 
sür devam etmektedir. -
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n islerin 
cnebiler ve 

ek b j an y··r • 
1 

ol ajanla isti e r 
z TUrk 
ankaların 

memur kullanmakta ısrar eden ecnebi şirket 
Vekaletine gönderiliy 

v 
listesi bu hafta iki sat r, 

• • 

Ecnebi 
acentalarda. 

Türk memur 
kullanmıyorlar. 

abotajda ve 
ı· . . d -- . lfflan IŞln e Kullandık/arı memurların ekserisi TDrk olmıyan acentalardan bir kaçı 

çevrildiği söylenen dolaplar 1 Listede kim· 
ler var? 

Bu acentalar gilzde on nl8betlnde Tiirk 
memur istihdam ettikleri halde maaşla- T~k den.izcileri!1e ait ol-

'l b ,..,,'ii ,L l Atl ması lizımgelen lıman ve va-
rını azaltmalı suret e u ı 1 rıı. ev. a arını pur işlerinde fuzuli olaıra.k ça-

kapı dışarı etmeJı gagesindedır/er. lıştırılan gayri Türk anasır hak 

İstanbulda mevcut 50 kadar vapur acentasmda, tamamen 
Türklere ait olması laznngelen deniz işlerin;n mühim bir kısım 
cnebi ve gayri Tüııklerin elinde bulunmakta?ır. .. 

Buınlarm ekserisinde Türk memurların miktarı, ancak yuz-
! on nisbetindedir. 

Ecnebi vapur şirketleri, bu hususta hü~fu:net tarafından 
vakı olan tebligata rağmen, Türk memur mıkdarmı arttırma
nar "1 volunu bulmuşlardır. 

licarefi bahriye madOrıi Zeki Bey Beşinci şube madfJra Kenan Bey 

kında.ki listede, Yunanlı Zalıa
ryadis, Haritos, Konıilos, Mi
hal Polihronyadis, Vasi!, İspo
ridis, İstomahopulos, Anastas, 
Davis, Sofokli, Hristo, Niko, 
Morisi, Boruştayn, Kleovulos 
Koınstantinidis, Tanti, Muço, 
Karamanlı Anasta&i, Apostol, 
Damenek, Nişyan isimleri bu
lunmaktadır. 

Bunlar arasında bazı sabıka
lılar ve hatta polise rüşvet tek
lifi meselesinden dolay~ mah
kemeye şevkedilen bir Yunanlı 
da mevcut olduğu söylenmek
tedir. 

Bunlar, sırf deniz işlerinde 
alakadar olanlardır. 

ı Ecnebi vapur acentelerinde 
'çahf"Plıann ekseriyetini teşkil 
eden gayri Türkler hakkında 

'da ayrıca lizımgelen l.isteler 
hazırlanmıştır. 

Cemiyeti 
Belediye 

Eczacılar 1ı kongresi 
Hareket ı Ramazan 
sahipleri 1 hazırlığı 

Dün ittihaz edl· Yerll ilAçlar işi Dün alAkadar-
len kararlar görüşülecek lar isticvap 

Beyazıt camlln 
de yerll sergi •. 

inkılap miızesine 
koleksiyon ahnıy-0r 

Cemiyeti Belediye dün bi
rinci reis vekili Sadeddin Ferit 
Beyin riyasetinde toplandı. Ma 
ryoserra ile Emanet arasında 
son defa yapılıp Cemiyeti Be
lediyeye tevdi edilmiş olan iti
lafname berayi tetkik kavanin 
encümenine gönderildi. Asri ti 

ya1ro, han ve hamam gibi şey
ler inşa etmek üzre bir Alman 
grupuyla Emanet arasında pa
rafe edilen itil3fname de kava
nin encümenine havale olundu. 

edllmlştlr 
Hareket gazetesi aleyhinde- y übar' _,_ R 

ki dli ahk'k d arın m "" amazan a ye t ı atı evam et- . . 
mektedir. başlıyor .. Ev4taf ıdaresı bütün 

İstintak dairesi tütün şirke- camilerin noksanlamu ikmal 
tinden alakadar bazı zevatı din etmiştir. Büyük camilerde vai
lemiştir. zler iktısaıt ve tasarruf mevzuu ....... ,................... .. . . 

"''Disyon mikdan (50) ye uzerınde vazedeceklerdır. Ma-
hal., olan kaçak eczaların, Sıh hyalar da ayni mevzu üzerine 
biye vekaleti tarafından mene- kurulacaktır. Beyazıt camii bav 
dilmesine rağmen memleketi- lısmda yerli malalrdan mürek-

HUseyin Hüsnü B. Ziya Nuri B. ınize getirildiğini nazarı dikka- kep bir sergi açılmasına müsaa-
. Yarın toplanac~ oı:ın Tür: te alarak bunların reçetelere de edildiğinden bunun için dt 

kiye eczacılar cemıyetı umumı yazılmaması ve yerli müstalıza- . . 
kongresinde yerli müstahzarat ratın tanıtılması için doktorlar havlıda ıcap. ~en t~rtiıbat alm
meselesinin ehemmiyetli suret 1 nezdinde teşebbüsatta bulun- mıştrr. Vesaıtı naklıye kumpa
te görüşüleceği ve bu hususta ma.k üzre 4 kişilik bir heyet teş nyaları da tariıfelerine gece se
esaslı mukarrerat ittihaz edile- kil edilmiştir. ferleri i13ve etmiş olup bu se
ceği anlaşı~mıştır. .. . Bu heyet, hekimlerle temas ferler yarın geceden itibaren 

Kongreyı açmak uzre, cemı- ederek, ecza sarfiyatında.ki gay 00 1 k 
yetin umumi reisi Tokat mebu ri tabillikleri izaleye çalışılacak ş ıyaca tır. 
su Hüseyin Hüsnü beyin but tır. Yerli müstahzarat (300) Şehremaneti de pide narhını 
gün şehrimize gelmesi beklen- kadar olduğu anlaşılmış ve bu tesbit etmiş ve 1iznn gelenlere 

, mekte~r. .. hususta bir katalok hazırlan- tebliğ etmiştir. TeSbit edilen 

1 

Yerli mustalızaratın memle- mıştır. . .. . 
ke.~i1:. her . ta~~ında .ta~ü- Bütün eczanelerde ilaçların fıate gore 250 gramhk pıdeler 

1 

mun~ temın ıçın teşkil. edilen ayni ücretle yapılmaSt için la- 6 ve 500 grambklar da 12 k~ • 
koınısyon bu hususta lizmı ge zmı gelen tarife hazırlanmış- şa satılacaktır. Yumurtalı pı· 
len tedabiri tesbit etmiştir. tır. deler bu narha tabi değildir_ 

e Bunlar arasında ancak ikisi edilen takyidatın devamlı olma 
acenta işlerinde Türk memur- dığı ve Türklerin kabotaj hak
larına layık oldukları yüksek lanndan tamamen istifade et
rnevkileri vermiş, diğerleri is- meleri için mügamab.alarm Ö

tiılıdam ettikleri Tückleri bile nüne geçilmesi ileri sürülmek
işlerinden uzaklaştırmak için tedir. Bir garibe olarak hili ka 
lnaaşlarmın gayet i1zaltmıŞlar- botaj itlerinde çalışmağa na
dır. sılsa iınk!n bulan gayri Türk

Bu listeler, Türtriyede hayat 
larmı kazanan ecneb'ı vapur a
centalarmm kadrolarında esas
lı bir tasfiye yap:ılması lüzumu 
nu göstermektedir. 

Şişli Hanımlarına hücum mu?. 

rr 
Kınnpanyaların Türlı: me

nıurlara verdikleri maaşlar, ev
Velce ayni işleri yaptırdıkları 
gayri Tüı1lı: memurların maaşla 
tına nisbetle yüzde altmış ka
dar noksandır. 

Vakı olan ihbar ve şikayet
ler, kabotaj kanununa miıhalif 
olarak gayri Türk ve ecnebile
rin deniz ·işlerinde çalışt_ıkları: 
nı "östermektedir. Tıcaretı 
bahrlye müdürü Zeki ve polis 
deniz şubesi müdürü Kenan 
Beyler ise, deniz işlerinde ar
tık gayri Türk anasırın bulun
tlladıklannı söylüyorlar. 

Fırkat dün muttali olduğu
rnuz pyaru dikkat bazı vesaik 
limanda Türlı: denizc;iliğinin za
rarına ve kabotaj kanununa 
muhalif olarak bir takım işler 
cereyan ettiği mer~ezinde?ir: 
liattii işgal günlerınde çirk.İ!1 
rnahiyetleri meydana çıkan .bır 
taıkmı gayri Türlı: ve ecnebıle
rin hila limana gelen vapurlar
da çalış tıklan ve Türklerden 
?Jıyade iş buldukları, bu faali
Yetin memleket için çok zarar
lı olduğu söylenmektedir.!ür~ 
denizcilerinin hakkı olan ışlefl 
lllaıı bu anasır içinde adam ve 
01tnn kaçıranlar, şehre gizlice 
ltac;ak kokain sokanlar da bu
ıundu~u muhakkak görülmekte 
d:r. Vapurlara acenta m~m~ 
ll.iıat>i1'! gidip gelen gayn Tur
ltl-eı;n Üzerleri taharri edildiği 
~llirrie çevrilen dolapl~r ha~: 
t ~<' vesaik elde edilebilecegı 
etnııı edilmektedir. • 

a-

lerin isimlerini muhtevi liste
yi karilerimiz aşağı ki sütunlar 
da göreceklerdir. Deniz ifle
ııiııdeki kanşı.ıklrkları ve muhta
cı islah noktaları gösteren bu 
iddialar karşıımda alakadar res 
mi ve vazifedar makamların ne 
diyeceklerini meraklı! bekliyo-
ruz. 

Acentaların ekserisinde, va
ziyete ve işlere baikim olanlar 
gayri Türklerdic. Diğer me
murlamı vaziyeti kadroda bic 
isim kalabalığı gösterilmekten 
ibarettir. 

Tahir Kevkep F. Fı H Bey 

Karaağaç mttbahaıt karşısın
daki ahırlarda muvakkaten te
sis edilecek domuz mezbahası 

Borsada vaziyet için lüzumu olan tahsisat kabul 
.. . . . edildi. Sermayesinin tezyidi 

Dün borsada İngılız .liram maksadile Esnaf Bank.ast tara-
1030 kuruşta açılmış ve ~.r ara fmdan çıkarılan aksiyonlardan 
h~ 1033 kuruşa kadar ~se~~ 70 bin lirasının Emanet tara
dikten sonra akşam ustü fından satın alınmasına k 
1031,5 kuruşta kapanmıştır. . . arar 

Liret 9,01 Altın 906 kuruştan v~rıldı. Sa_nimakta .olan .zengin 
muamele görmüştür. hır koleksıyonun ınkıl.3.p mü

Gelelim ikin'ci meseleye 

Türk mem11r kullanan Az 

zesi için satın alınmasına karar 
verilmiş ise de tahsisat mevcut 
olmadığından münalkale sureti
le l:ıu fasla 10 bin lira tahsisat 
ilavesi kabul edildi. 

Buz ihtiyacının temini için 
fabrikanın tevsiine lüzum oldu
ğundan yapılacak tesisat için 
şimdiden 30 bin lira tahsisatı j 
munzaınma verilmesi ve gele
ceık sene bütçesine de 150 bin 
lira tahsisat konması ve inşaat 
için şimdiden mıikavele a!ctine 

Bu 

şirketlerin listesi 
"r". ıf 

hafta icabına bakılmak uzre 
Ankaraya gönderilecek 

- _ _ _ ,, meclisi idareye salahiyet veril-
. -DÜnk:Ü nüshamİzda layık Öl-1 Son mukavelesi mucibince mesi kararlaştı. 
duğu ehemmiyetle bahsettiği- Türk memur miktarını yüzde ___ ..,. __ _ 

miz ecnebi şirketler ve Banka- altmış !Ü5~tine iblağ etmek Adllge mil&tPe•r. 
lardaki Türk memurların azh- mecbunyetınde olan Osmanlı ..,.,.. l 
ğmı açıkca gösteren listeler bir Bankasının vaziyeti de tetkik Adliye müsteşarı Ferit Be. 
haftaya kadar İktısat vekaleti- edilmektedir. yin bugün ~nkaraya hareketi 
ne gönderilecektir. . . . Ecnebi müesseseler kadrola- muhtemeldır. 

Bunların Ve~~~ete ırs~~ rında mütahassıslardan başka ~ 
bu kadar teehhuru, ecnebı şır- memuriyetlerin Türklere ait ol .. SevyahJar gitti 
ketler komiserliğince bazı nok- rnaSt lüzumunu amir kanunun 
talarm. muhtacı tetkik görülme çıkmaaile mesele esasmdan hal Lorentik vapuru ile evvelki 
sinden ileri geldiği söylenmek- !edilmiş olacaktır. gün şehrimize gelen seyahlar, 
tedir. . Türk namı altmda olup ta dün akşam hareket etmişlerdir. 

Yaşadıkları memleketin~- hali ecnebi ve gayri Türk me- -o-
kiki anasırına, kadroları:D:da ~a- murlar elinde olan ve vaziyet- k 
6 mevki vermek mecb~yetın- !erindeki gayri tabiili.kler ehem Musiki ongresi 
de olan bu müessesele;ın pek miyetli surette nazarı dikkati Güzel san'atlar birliği musi-
yakıhda Y.ola gelınelen v~ya ge celbeden sözde Türk şirketler, ki şubesi senelik kongresini ak
tirilmelen bekl~~k~edır: . ayni surette memleket ve Türk det;ım,tir. Kongrede heyeti ida 

Bunların eksensının şımdı memur lehine büyük bir tasfi- re ıntthabı yapılmış ve Musa 
üzde dokuz, on kadar !ürk ~e il vazi etlerini düzeltmeg" e S~eyya, Ekrem Besim, Muhid-

y • ır- ye e · Y . . . dın Sadık, Recep Suat, Cemil 

Mazhar miifit Bey iktısat programının müzakeresj 
esnasında kürsüye çıkmaya ha;1,ırlanıyor 

Adliye encümeninde geçen bir söz - <ıGaffar» ne derIJCktir?. - Şişli Ha
nımları ve milli iktısat - Batarken, kurtulmaya yüz tutan servet -

R. Valentino'ya benzetilenler ikbalde de Clemensau'ya 
benzeyenler niçin olmasın? .. 

Adliye encü-I 
meni azasından 
biri anlatıyor: 

- Müddei U 
mumilere, yeni 
Hukuka başlı. 

yanlar gibi ders 
ler veriliyor
muş. Çizilen 
program böyle. 
Bir imtihan ek
sik. 

Dinli yenlerden 
diğer bir Meb'
us ilave ediyor: 

_ Ankarada Cltnıtnsaa 1't Ali ola hangisi 

gaf yapanlara usu adeta hiddetlenmiş... 1 -Tediye mtıvazenemi ıemir: 
"gaffar" diyor- - Mütalealan resimleri ile için böylesi daha çok ifime ge,ı 
lar. Veli Bey de birlikte gazete sütunlarına ge- liyor ..• 
kanunu medeni çen bu Hanmıefenılilerin için- iki dekikad• bir Jcahye 
den ilk dersini de Şişlinin en müsrif Hannnla- Belediye llyihasınm tetkikı 

' 

verir~en .bir kaç rı da var: lt~ati erkeklere tına ittirak ede ede pbirci U: 
M•:ıbar Müfit aanıyelik gaf atan! elbiselerini boyata boya- ailen bir meb'm, Ankara'da 

far olmuş. Müd<iei Umınnilere ta gıydiklerini iddia eden ba bme1erin çotahn•smdan aj. 1 
kanunun maddelerini teşrih c- Ha~ •tmrrula lıımdıın 1ı1.yet ediyor, ve CeW EllllC 
derken, onlan karşısmda talebe sonra nayetkir olacaJdaraa o Beyin bir aözünü naldcdi~ 
farzetmiş ve "müteakip madde- da bir şeydir; diyor... Şehircilik Ültadı dcmif ki~ 
lerde göreceğiniz veçhile,. diye TEDİYE MUVAZENESİ - Paria'te Place do la ~ 
re.k sözüne de~ .edip durmuş. Son aylarda Limitet şirke- corde'da her iki dakikada bi 
Bır aralık vazıyetı anlamış ola tindeki parası batan, - hayır karşınıza oıobO• çıkar. Anlaı 
ca.k. ki ",göreceğini~ • veçhil«:,, batar gibi olup ta son gihıler~ ra'da ise her ild dakikada öntl 
yenne,, 'maltlmu ilimz oldugu de tekrar kurtulmağa yüz tu. niise kahve çtkJyor. 
v~hile,, formülünü ikame et- tan - Cevdet Izrap B. istirahat MECLİS KAPISINDA 
mış.. salonunda masasının başına o- KLEMANSO 

ŞİŞLİ H~IMLARI turmuş, metkup yazıyonnuş. Meclis'in emektar kapı 
"!azhar "!'.iifit B .. İktısadt Odada koltukta tespih çeken Ali ağayı müteveffa Klemıanııq,~ 

P.~ramm ~rakenısınde kür_: bir arkadaşı: ya benzetenler çoktur. Niha 
81:':Ye çıkmaga_ hazı:l:ın1Yor. <;iu -Aşkolsun sana, demiş. Kaç her ikisi de Meclis mensuba 
~un mesejelenrhalır;' .~ıın:lmıl- saattır şurada oturuyorsun da ğil mi? 

tasarru • yer 1 ma ı ış ene de tarşında duran takVimin eski-j Hem daha sonra Valen· 
yakından me_şgul. İst~bul Ha- miş yapraklarını koparmağı dü ya benzeyenler kıymet 
nımlarmın bır. gazetenın anke- şünmiyorsun!.. derek ihti)'.llr kaplana batz1; 
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- r•J .. -4 .. 
-~~~~~~~~~~--~~~~-- · · n-~ ~ t 1 nine uğrıyan kadın ... Bu Ham- zevklerde vukua gelen büyük 
f ~· ar·~ 1".,-~ Jetin mevzuudur. ve ölçüsüz değişmenin netice-! 
; ılJ.~ lJ-' .~ Nesebinden şüphe eden ve lerinden biri olarak cihanın her 
~ ~ bu şüphe altında dimağı sarsı- tarafında uyanan san'atte yep-
j Asrın Umdesi "Milliyet" tir !arak çıldıran adam .. Bu da Ce- yenilik endişesinin, ha!a tak
~ 30 Kanunusani 1930 hennem'de gösterilmiştir. !itten kurtulamamış olan mem 
~DAREHANE _ Ankara caddesi. Bi_l~i_y~r~k biribirini seven leketimizd~ki i~ika~ma tiyatro 
ı:No. 100 Telgraf adresi: Milliyet, 11• v~ bın~!~ının old~ktan sonra ~a sahasında ılk bır mısal! .. 
iitanbul kıkatı ogrenen hır erkek ve bır Oyunun sonunda bizi hayret-

Akla kara 
i Telefon numaraları: kız kardeşin felaketi... Bu da te bırakarak çağlıyan ve müel-

r. 

lstanbul 3911, 3912, 3913 eski Yunanistan'ın CEdip'inden lifi sahnede ispatı vücut mec-
ABONE ÜCRETLER! başlıyarak bir çok roman ve ti- buriyetine düşuren alkışlar, a-

G Türkiye için Hariç için yatroy~ mevzu olmuş~ur. . caba bu yeni ve karanlık san'at 
~ 3 aylığı 400 kuruı 800 lcuruı Y edı M eşale şaırlerınden sisteminin nüfuzuna mı alamet 
~ 6 .. 750 ,. 1400 .. Cevdet Kudret Bey, bu mevzu- tir? Bunu taakup edecek temsil 
ftl2 .. 1400 .. 2700 .. lan bir araya getirmiş, bunlara ler gösterecektir. 
L G ı k · ·1mez bir de doğumdan evvelki hayatı e en evra gen ven h d k' k lık Eserin üslubu çok kesik ve 
a Müddeti geçen nushalar 10 kuruştur .. a~rl~a. yolun a ı.. aran lüzumsuz "fakat, lakin, gerçi" 

Gazete ve matbaaya ait işler için ıddıayı ılave ederek uç perde-
mildiriyete müracaat edilir. lik tiyatro şeklinde yazılmış gibi edatlarla dolu idi. Lisan 

Gazetemiz il~nlarm meauliyetini kısa bir kübik şiir vücude getir- türkçe bir konuşmadan ziyade 
kabul etmrz. miştir. Schakspear den tercüme edil-

mişe benziyordu. 

İsmi Beyza id~ . 
Sevgilisinin ismi Esvetti. 
Kadın beyazdı . • 
Erkek araptı . 
Kadının teni beyaz, elleri be

yaz, ayaklan beyazdı. 
Erkek siyah, simsiyah, göz

ler siyaoh, sa<;lar siyahtı . 
Beyza, şafak vakti Ak .•. de

nizde doğmuştu .. 
Esvet geceyarı.sı Kara ... de

nizde dünyaya geldıi . ,. 
Beyza Ak .. bıyıkta oturu

BUGÜNKÜ HAVA İşte "Tersine akan nehir,, adı 
altında Darülbedayi'in on do
kuzuncu oyun haftasına giren 

yordu. 
Oynanışa gelince, eserin a- Esvet Kara ... gümrükte sa-

sı! şahsını temsil gibi ağır bir kindi . 

• .. Esvet siyahlarla oynardı. 
Beyza, beyaz bir güvercin gi

bi dolaşırken etrafında erkek
ler dolaşırdL· 

... Esvetin içi karalar bağ
lardı . 

Bir gece dört elle piyano çal
dılar. Biri beyaz taşlara, öteki 
siyaıhlara basryordu . 

Beyaz bir gece geçirdiler .. 
... Halbuki ortalı'k simsiyah-

tı. 

Beyza ak akçeye bayılırdı. 
Esvet karagün dostu idi . 
Beyza A~hisara gitti . 
Esvet Aru.'<arada idi . 

• f);ın hr1ret c n ÇOlc 15 en iZ 7 
dertce Idi.l\ııgiln rüzgtr poyraz t\ esecektir. 1 lava bulutlu ol•ması 
muhtemeldir. 

eser budur. yükün altın~a ~a".allı Talat ~- Beyza süt içiyordu. 
yok yere ezılmıştı. Ne temsıl Esvet Kara· kulakt"n baş- Beyzanın dostları Akağa _za-

"Tersine akan nehir,, piyesi- ettig"i ruhu anlamıştı ne de ag-- . . . ·; u deler, Akosmanzadelerdendı. 
------------- ni, öteden beri alışılan oyunlar • .. ka hıç bır şey agzına koymaz- E t K h t ve Kara.kı'nle 

FELEK zından çıkan ezberleme cumle- sve ara e gibi, hayattan koparılmış bir dı k d 
lerin manasını benimsiyordu. · - · · 1 onuşuyor u · 

sahne sayarak muahaze ede- K" k'· .. E • 1 M h i Beyza tavugun beyaz _ebnı, Bir gün Beyza b' · 
' LiSTELER! cek olursak doğrusu iler tutar B;;in ~:::.~ ver:~!:X~ı ta~li: :_ yumE urtanhınbaylazını y~rdıb. Akdenize açıldı. vapura ınıp 
' Üstadı ku"l Mazhar Osman yerini göremeyiz. Sinir hasta- . . . b lı svet avyar a zeytıne ayı- ı E t k d k ld 

lıkl d k 1 d l'k 1 dıyordu. San ate yenı aş yan 1 d . sve ara a a ı. 
,, f d' . d" k"" t 1 an o toru o an e ı an ı, .. .. d .. . ı· b" , . 1 rr ı. B p k k d' . "· e en ının un u gaze e er- b d .. .. 1 ç· ve onun e umıt ı ır atı o an E b"' .. k ,,_. Akb ba k eyzanın amu e ısı var-. k 1. un an uç yuz sene evve ın . . . . . . n uyu zeV'"'1 a o u- d 
le ucuz yemeğe ait bır aç ıs- de yaşadığını iddia ederken, da bır genç _ıçın ~u kuru_ taklı1;~ılık maktı ı. . .. • . 
esi v~ı. Bunlardan bir tanesi- d b b çok tehlıkelidır. Emın Belıg ve Ö k .. K .. .. d' Esvetın kopegı Karabaştı. 

ı ısına, a asına, anasına, sev- . . . te ı, aragozu sever ı . R k h d 1 b" 
ı ıi siz-. nakledeyim: d""' .. .. 1 k t' h Galıp Beyler rollerını çok can- B Es ld'". .. en ıısusun a ya mz ır 

S 1 ıgıne soz soy er en, ımar a- . B . eyza vete rasge ıgı gun d .. f'k .1 B k 

·~•ş•~••a•~·) C E l E R 1 
Fransızca olarak ba,tan b:ışa sözli.ı CI' büyük film. :'thımes 

lesi : Komedi Franscz sos)'ctdcrindcn 

MADAM ~1ARİ BELL 
._Yakında ELHAJ\1RA SiNE\lASINDA 

•••• Bu akşam ASRİ S1NEA1ADA 
Biiyük GALA suvaresi olarak 

DOLORES 
~, COSTELLO ·;11 

{!IMBRZHRNf Kili · 
lOUISE DRESSER 

DfRECTED .ay /o\ICHAEL CVll.TIZ 

filmi ı;ö tcrileccktir. Bu emsalsiz sinema eseri şehrimizde Azi.ıı 
muv:ıHakiyetler kazanmağa namzettir. Perde aralarında 

•••••-.. ... ,"tMI~"' ı;:;:: __ ,.,... mcrakaver varyete programı ~JI' 

····~··••o••C•) .......... ~ 
ERA BugiJn 

• RON1\l.,T KOLMAN - biLt DAMİTA 
• nın S~SLI 

t KORSAN 
ı .• ~~~Rı~;~~~~C:)s;sd dünya havadisleri.. 

filmini 
A - Sabah kahvaltısı: a ep- nelik bir deliden farklı değil- lı oyı:a~ılar. Neyyıre.'. ~dıa, özünün' akına baktı. şey e mutte ''. tı er: eyza ı-
u:ı)ğle yemeği: Ceviz, üzüm, ek· dir. Dadının yirmi beş senelik Necla Hanımlarla Huseyın Ke- g Esvetin gözlerini kara du- şın karı ~everdı. . 

1islnek zeytin - Ak am yemeği: bir sım ifşa etmesine hiç birse- mal Bey .. zarar~ızdılar .. Fakat e: man bürüdü. . J!'.svetın de karakış hoşuna 
ıdı:>atates çorbası, kıymalı ıspa- b .. terı'lmı· or ser ne boyle bır temsıl kuvvetı B . hl be" . d" gıdıyordu. 

ı 1 ep gos y . . . d h' . . . . . eyza sıya an genır ı. B ··ıd" B k f 
eıı:ık turşu. . . B b . b • ıçın, ne e mu ıtımızın seyırcı- E · .. 1 • kt eyza o u . eyaz e ene 

1 iyı Daha var ya ben yalnız biri-
1 

a ank. ın. ya~ı ybetmış ldeş! og- leri için değildir. Hele bu üslup svet '~eyaz Bara aşı b ı. 
1 

sarddar . 

ı+++••~····••H••••++ ı 
ı Duglin MELEK SINEMASINDA j i . . ' : . Ü fi . unun ı yırmı eş o uguna .1 d' li 1 . k f . Evlendıler eyza eyaz ar E k 1 . <l' v bir 

:n ıı yazdım. _stadın a Benn1~ sı- göre elli yaşında bir adamın ı e kın yen edrın da_ asını te~sı- giydi · 
1
svet .. ara 1a1~ g1ıdy ı B 

, ra~marak söyliıyorum. u ıste- 1 • 1 . d .. nı a an, ova an ag tepesıne E. . ahi şey e mutese ı o u: eyza 
, . , d b" h ve ev ev enmesın en uç sene d • b' h' .. svet sıy ar. k ~ .. ..1 .. .. 
nrer ya harp zamanın a ır as b' • im d . ogru tırmanan ır ne ır gor- ·B· · lroc f"Jd" . b' b . aratopraga gomu muştu. 

ı, • . . . ah sonra ır çocugn o asın a ına .. 'b' k eyza asına ı ı~ ır as 
~ .:ıcane yemek lıstesıdır, y ut nılrnı acak bir şey yoktur. muş gı ı, ş~şırtıp uyuşturma - d" * * * 
ıy~20 kilolukları az zamanda na- Y tan başka hır şeye yaramaz. ton ver 1 

• • • b" 
. ~~~!!,~"'"'~~~!~! ... 
+sinema eseri, diin ak,am mcdit ve sürekli alkışlarla karşılanmı~nı 

,1,tl · b' d k · · Vak'alar böyle olduğu gibi · l NECMl Esvet karısına abonoz ır Ben akla karayı bu kadar se· 
\n~ışırş~y~:di~a~~~is:;yı~ yg~ bütün mükalemelerde de, insan · · baston hediye etti. çebilclim. Üşenmezseniz de- •••••••••• AKA FIL\l ·······••' 

kazanan 

' · · d .. ·· 1 ~ı l"I ~ •• ~aİl'I Tavla oynadıkları zaman be- vam ediniz. liHe insan yemek yemeye başlar- ınsıcam an eser gormuyor. .. ep 1 er IMtlll o ' l 
•:tn\a pek az zamanda Nasrettin Aşk ~ü~aıemcsin hararet1:e - Y..'!!~.~!:!.!}.~ıJ!.ı.: ..................... ,"''""'' ............................. - ......... ~;. .. ;_ 
jA'Ioca merhumun eşeği gibi da~ş ıki ç-enc; konuş_l;lr~en ~ır İk:tısat programı.. Yeni neşriyat DOKTOR 
1 eam açlığa alı ıp rahat edeceği d~n.bıre ~elı~anlırı~ ~o~~ kesıp • 1 S ·· ı S 1 
maman dünyasını değiştirir. g_ıy_ınr~ege gıdecegını soy~eme- 37 inci haftanın s inciliğini Muhıt u eyman ırrı 

'"Fı KONSER MI VERECEK? sı, ~h~ıya:. kema~~mı~-~s~ ~et Kadıköy Sen Josef lisesi tale- Ş b nushası "'tktı lstanbul Slhhat Yurdu tabibi] 
resının Vucut guzelligını bıle besı'nden 192 Salahattin Asım U at • .{a M l' b" · R d · Gece ve gllndll:ı: dalma yurtta . a um ya ızım a yo sus- b"l ·ı d B k tı Y d · · 16 1 kı D h b . k . kıbe . ı e onun og un an sorması, o- . azaıunış r. azısr şu ur. Muhıt mecmuasının mcı bulunur. Telefon fstanbul 1161 

~ A ,tu. a ~ u şır etın a b nunla selam yollamağa kalk- lktısadi faaliyet ayni ehemmiyet nüshası zengin münderecat ile ı- 1 · ıe olacagı anlaşılmadan 1stan- ması töhmet altında kalan an- ve tiddetle devam ettmektedir. d"ldi Eh g"'z"de muharrir 
'ı~iul P~sta ve T~lgraf idaresi ne~ bir tekzip kelimesi bile Memlekette iktisadi muvazenenin ~:~~~p~eri;nızin ;~!arını neşir EtHAMll! S'NEMA~IN"A tarafından muazzam bir •aheser 
ı . )e mudahale ettı: Gazetelere so"ylememesi hiç akıl alacak temini için alakadar mütehasmla- 1 IJ • 
et; di"" ·ı· d b d T 1 · • nn raporları tetkik edilerek hükiıme- ve tenevvü itibarile faikiyeti Ayncı ?.engin varyete 

"k er gı ~ a_n a ~ ema e ~ı.z şeyler değıldir. tçe istihsal programı hazırlanmııtır. temin eden bu nüshada lOOden gösterllmekte olan -=~::::::::::: 
~ bonelennı kendı kaydcdecegı- G .. b ld b" Bu programda bilhassa mevadı ipti· fazla resim, makale, V. s. yazı- "11-
ı n ıi söylüyor.. en~ şaırı u yo f"a. ır eser daiyeıi memlekette bulunan eıyanın ld • 'b' b"lh Ahın t ÇILGINLIKLAR ı Y E N 1 B AK 1 R E L K R 

J!iliB .. mıııl~lmllllml ......... 

4tK~Z~H ~inemasın~a 
dün akıam bUyUk muvaffakıyet 

CEHENNEMDEN FiHAR 
JA~ MURAT ve ESTERHAZI 

Son 3 gUnden 

lLEM DlB 
linenıasın~a 

Sinemacılığın bir haiiltd 
Mevsimin en kuvvetli ve en 

heyecanlı filmi 

TIHTEt~lHiR 44 
Sesli film 

• 

• plı Merak ettik, abone yazmak ya~l.akgla ~evkedhebn ıklır, asrın memlekette imali tasrih edilmekte- !ar o ugu gı ı ı assa e MUmesillerl 
lıı._ k k h eli yem ı erme re er o an gara- dir, idhalatm mühim bir yekununu Esat, Reşat Nuri, Selim Sırrı, REV"~SÜ . FOX 1 T ld b k -ıeme ona onser ve ava s . .1.k f'k . ld • d'" .. ··1m E İ t Ref'k Ahmet Ke U CON GRAV~'ORD. ANITA PA emaşa rana aştan sonuna ı· 

1' ın . d k d k . ıpçı ı ı n o ugu uşunu ez teıkil eden pamuklu ve yünlü mensu tem zze , ı • - d b 
ı esıııyatı va etme eme tır. b h 1 .... d 1 k t . al ti' .. t al . Ş'"k .. y Nahı' filmini görmelisiniz Mevsimin en ve ar lr heyecan uyandıran v• , pa · b bi . T 1 f "d . k se u mua aze er onun e ese- catın mem e et e ım zarure goı e m etbn . u ru, aşar · 
' ~ca a zım e gra ı aresı on . h" r. d" f'... hükm rilmektedir bu da mevcut fabrikalara Beylerin makale, roman, hika- bmkulAde ıemaşasıdır. NİLS AS TER meraka ver bir al4ka tevlit eden 

."iQ~~y~~ i::7ni~~c~~ş~~~~~ga~~f~ ~~m:~ ı11:ımu~e~~~ne e- =~:J.:e~: ~::i~ :d=~~ ~: ye ve şiirleri bv~ddır. A1yrıilc~ 7 llAveten: Paramount söz!U dUnyı -=•••••••••••ııi emsGal:lnı:lz ümzüt2hlşv~ir 4draım.~ gece 
F k b. ·· ı · ı ih · '-- renk üzerine ır e tab o ave havadisleri. İ':~~~~~~~~~~~, u ~ ~ •. ızelleri" şarkısını isteriz. a at ır eser> mucerret o a- ralık tesısat a tıyacatı ıusmen tat- -;::;;;;:;;====== 

~ iŞiNi BiTiRMEK! rl~~ tekiı;ıkbit edi~meı:. d~şünmel ~: .. ~~==iin.::~:di~~::· olarak tevzi.ed~lın.ektedir. , ... KIBT'IEB t!TEN IDül()RES llm9-=ıl·•2•d•e-nl----~ 
ı n Tapu idaresi ötedenberi sür' ıyız umu arnr a evve devam ede·ge!nltkte olan tetkikat J IDEL IRIO 
1n ti pek sevm:yen bir yerdir. şiir vadisinde de ayni garabet- gün geçtikçe ilerlemektedir bu husus Türk Spor 1 • M ' 1 ~ ı 

.,nl" Acele işe şeytan karışmasın- perest seciyeyi göstermiştir. için ne kadar çalıtdsa azdır. Bir mil- r l'k ı N Tİ es UDi a ıse ı ı k k 1 F k Bunu düşününce hükmedebili- lelin refahı iktısadi vaziyetin mükem Bu kıymet ı spor ve genç ı \IORIS D~:KOHRA nın şahe~erl K ...\ M 
l v;n 

1 
orbu ur. · "da at ?kr~da i~i riz ki, müellif "Tersine akan meliyeti ile kalındir bunun için de el mecmuasının 18 inci sayısı ge- . ! .. sesli ve şarkılı film 

· '. l an ar u teennı en şı ayetçı- · · • b' h d" bı'rli'" ile durnuıdan çalışmak ve bu ne mu'"tenevvi münderecat ve fepelıaşı l ı· yakında ' • • 
. O . . nehir .. de ne ıçtımaı ır a ıse 0

• d L LOUİSE BROOKS · B rler. . nun ıçın arasıra bu • . 1 k seferberliği de muvaffakiyctle hita· güzel resimlerle çıkmıştır. yaırosun a i••n••P•E•ııiRıiılııiıAıillıiiO•ıiıAıill..; 
1 !aire hakkında şekva ederler. tahlili, ne de ruhı bır hasta ı ma erdirmek hayati bir meseledir, s Bu akı 1 r, "k" . . teşrihi ile meşgul deg" ildir. Sah haf .. d ba kil ı t p •a H Yazdan içinde bilhassa e- am 
ı.k>U şı ayat üzenne olmalı ki, ta ıçın e şve ıme a, z. • E · B · 1 sut .. ı neye rıkardıg"ı şahısları bı'rer Ri t t' d t kr en toplanan ala' lahattın nıs . eyın sp __ or a ey_- \ 1111111111111111111111111111111111ııııı.. ~111111111111111111111111111111111111 

l ·ı on günlerde idareye işlerin ça ,. yaı e ın e • ar · 21,30 da 1111111111 ~ ~ 
. e 1 l h kk d b' insan diye değil, derin bir tahas kadar heyet üc saat kadar çtima· hinde makalesı. Erenkoy kızlı- T 1 k ===_·-==-== 1111A11111111111111A11111111D111011111111L11111u111111111111111111ıı 
• r +u c yapı ması a ın a ır e- süsün gölgeleri olarak tasav- da kalmıı ve (iktısadi proırramm Ma· sesinde spor. Yunanliların son ers ne a an 
41' ir gelmış. Tapu mahafilinde vur etmiştir. Böyle şahıslarda l~ kısmını) tel.~~ v~_m,üzakere etmi~- faaliyeti. Koca Yu~ufun mena- nehir 
· n5olaşan şayialara nazaran "üç . • •tir. lktıgat mudurlugunde başvekıl kıbi. Spor hikayesi Sinema v.s. 3 perde •• 

~:ı;giin zarfında eshabı masalihin mantık ve makulıyet aramaga 1 icin tahsis olunan mcgai odaarnda * * * Yerli mallar :: 
11 sji bitirilecektir." lüzum yoktur. Bunlar adeta mu l~mct paıamız hafta içinde ara sıra 1 pe:de :: 
11 .a_ FELEK harririn duyuşlarının büyütül- gelmek ve bu huıuata ait calışmakta Umumi filozofi Yazan: Cevdet §§ SiGORTA ŞiRKETi 
~ e _ _ _ _ müş akisleridir. Eserdeki vak- dır. Liselerin ikinci devre son sı- Kudret :: 
•ı Jc ,.,.., I h I alar da hakikaten cereyanı id- Batla Gazi ve onu takip eden Is- d'l . ı Cuma günu matine saat H.'30da. :: 

Tilrklye it Bankası tarafından teşkil edllmlştlr. 
1 J n ı 1 ya ro aya l dia edilen vukuat değil o du- met paf&mlZ ve b_ütün Büyük adam- nıflarmda tedris e 1 mek iızre, :: 

1 1 k · · tanınız meml•ketın can damarı olan Maarif vekaletince kabul edil- Taksim Stadyumunda :: 
Yangın • Hayat - Nakliye • !(aza • Otomobll - mos'ullyetl 
maliye Sigortalarını kabul eder. 

l ı Tersine akan nehir yuş ara yer verme ıç~n p~rç_a iktısadi noktalar üzerinde ıreceli gün- miş olan Hatemi Senih ve Zeke Pera-İstanbul spor saat 10,30 :: 

1 
• parça uyduruf. lmuş kve kıst~n1 _ıldı- düzlü me ... iıi, beni en çok sevindiren riya Kadri beylerin (Umumi Hakem Nüzhet B. ikinci takım. •• Adres: 4 Onca Vakıf han lstanbul 
·ı İhtiyar kocasına onun bira- ği ande key ı olara esı ıver- bir keyfiyettir.. ,. 1 . . p İ b §§ Telefon: lstanbul - 531 Telgraf: lmttyaı 

1 eri ile hiyanet eden ve bunu miş sahnelerdir. Haftanın bundan büyük ve mü· filozoıı) isimli eser eri ıntışar era- stan ul spor saat l3,l5 g111111111111111111111111111111111111ııı.. ~11111111111111111111111111111111111• 
ı l 1. ? tmiştir Hakem Yusuf Ziya B. birinci. 111111111111111111111111111111111111~ ~1111 111111111111111111111111111111 1 ~an _oğlunun nefret ve teli- şte dünya harbinden sonra hinı havadisi ne olabi ır.. e · 

- Benim evimde de kalabi- olur . 
liırdin dedıi, fakat bu kadar zevk -Ne olursa olsun, zevki var-"Milliget, in tefrikası 54 

li olmazdı. • dır . 
Zevksizlik eve dönmemde ol - Hayır, hiç bir zevk duya-

du. Saat ondu. Nimet karşıma mazsın, zevki bulamazsın ... 
çıktı, ve öksürerek: - Sen benim peşıimde dola-

- Maşallfilı ! dedi .. şan kimse yok mudur zannedi-
). 

Nezle olmuştu. Pencere ö- yoI'Sun? .. Bana kimse ilam aşk 
nünde oturup beklediği için ü- etmedi mi acaba? 
şümüştü . - Etmiştir, etmişlerdir. Ne-i' 

Soğukça cevap verdim: den yüzvermedin? Çünkü ka-• 
ı, 

- İşte geldim .. dm kalbinde ikıi muhabbete yer 
J ı ~-Göya Yakacığa dinlenmeğe meti artıınrştı. - Şadiyeden geldin değil Y<>ı<tur. Kadın kalbi ıküçük ve 

ıtıniştik. Ben yorgun avdet Boğazın yamaçlarını adım a- mi? dardır. Bir erkek iki kadın se
:tlrn. Maalesef avdetten son- dım ve buse buse gezdik. Bü- - Sen kendin rica etmedin ver, fakat bir kadın iki erıkek 
ı da dinlenemiyecektim. Şa- yük çınar ağaçları sevdamıza mi? Git altı ay onunla yaşa de- sevemez. İşte bu kadar. Bunu, 
ye bekliyordu. şahit oldu. Bir gece eve dön- dedin mi? ben yapmadım . Eğer bu bir 

1 r Yakacıktan Şadiyeye bir kaç med.im. Bunu kolay bir şey zan - Amma bana evvelden ha- hata ise, kabahat hıilkatind1r. 
f' i ıektup yazdım, o da yazdı. Bu netmeyin. Biraz terbiyesi ve her veımeli idin . Eğer sen ser- Hem artrk sözil uzatmryalım . 
_;i ktuplan dosyada göremedi- biraz da vicdanı olan bir koca best yaşamak istıiyorsan beni Ben gidiyorum. İstediğin er-
', ez• çünkü yazılanlar pek imla- gece üçten sonra rahatsız olur. de serbest bırak. Ma.kul olalım. kekle yaşa!.. 
1 l~ gelir şeyler değildi Bana: Büyük derede bir otelde kal- - Ben makulum. Senin ser- - Erkeklerden nefret ettim. 

• 11 - Okuduktan sonra yırt! drk. Nefis bir gece geçirdik. best olmana müteriz değilim, Bir fazlasını hayatıma soka-
. ,:, iye rica etti. Ben de yırttım. Şadiye, Bursadan beri buna fakat... marn. 
.'•Şişliye geldikten sonra yeni hasretmiş. Koynumda yepyeni - Fakatı mı var?.. - Kadın erkek müsavatı ma-

'; ~r hayata kavuşmuş gibi ol- o gece tanıdığım bir kadın var - Elbette .. Ben sana kim ol- saldır. Bu müsavatı da nerden 
.___,ıIJ......c.ıw.v.a!ar._1tÜze.l • i.=LUL'"- .er " .. ~·: 

Ben ekmek parası içiiı-didini- Sözünü dinlemedi, affetmedi,-ciheti, her ikisinin de· haklı 
yorum. Maddi manevi, mesuli- tekrar etıniyeceğine söz verdin. rnası idi. Hatta 'her ücümüz 
yetleri omuzuma yüklemiyo- kalkıp geldin. Öyle değil mi?.. haklı idik. Ben kenciii'ni ha 
rum, uğraşryorum, çalışryo- - Canım şimdi bu meseleyi bulmuyordum. Bir işte herk 
rum. Sen bütün bunların de nerden çıkardın? haklı oldu mu, içinden çık 
farkında bile değilsin .. Duy- - Bunu ben çıkarmadım sen ınaz, dava halledilmez, ç·· 
gularımızla gayretimiz mu- çıkardın. kimse hakkını kaybetmek is 
kayese edilebilir mi? Cevap - İcat ediyorsun. mez. 
bekliyorum . Ha')'ır, çamaşır yı- - Hayır. Bütün gece sıkın- İşte bunun üzerine 
katmakla, yemeğin salçasına tıdan kıvrandın. Mezuniyet sa- ağnmağa başladr. 
balana:k çalış.mak demek değil· atini geçirmiş emirber neferine Muhterem avukatın yüzü 
dir . benziyordun. dikkatle ve hayretle baktırn-

Biribirim;zi kırmaktan başka "Haydi kalk git!,, - Anlamadım efendim. 
bir neticeye varmryan bu mü- Deseydim, sevincinden boy- Güldü: 
nakaşa, kasırga halinde uzadı. numa sarılacak, hemen kalkıp - Anlaşılmıyacak bir şc 
Şapkamı giydim. gidecektin. yok. Tekrar edeyim: 
Evlilik hayatında, portman- - Bundan tabii ne olabilir?. "Bunıın üzerine kannm aİ 

tonun yanında daima hazırlan Benim muntazam bir hayatım nmağa başladr." 
mış bir bavul bulunmalııdrr. var. Bu karın ağrıma faslını s~ 

İlk fırsatta, bavulu kapıp - Hayatının intizamını kim latmak, nasıl bir rol oynadığı 
pıırr... ihlfil ediyor? Ben mi? Ben sen- nı tamamile izah edemez. M• 

Benim hazırlanmış bavulum den çok daha muntazam bir ha mafi siz, onların üstünde yııf 
olmadığı için bastonumu kapıp yat sürüyordum. Senden r~ is- tığı tesiri kavrayabilirsiniz . 
çıktım. Nimete gittim. tedim. Yumuşak davranarak, naıil 
Uğursuz bir gündü. Muhak- Gel bana aşık ol diye sana hareket etmek boşa gitti. 1'ı 

hak solumdan kallanıştım . yoksa rica mı ettim? işte. terJ;>iye .. para etmiyordu. 
lı.T:- ..... ,ı .. 1 .. -··---- t ... - 1 .J .. 



• 
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S, ekli ve köpriiler Bugünmühimbir içtima yapılacak 
• 

Ticaret odasında dün hafi 
bir içtiına yapıldı 

Haındl Beyin raporunu 10 kisilik 
tetkik edecektir bir komisyon 

• 

lçtin1a haylı görültülü olmuştur. Oda azasın
dan bir zatın beyanatı 

• 

Teşviki sanayi kanunu ve 
• muamelevergi&I 

• 
idamdan 
kurtuldu 

Metresini öldüren 
lbrahim 24seneye 

mahkum oldu 
----..... ..... _ 

Kosknda ortağını ka 
eden Yakubun 

muhakemesi 
··--......-.. hkarda; 24 seneye mahknm olan 

, Aşaffeda: lbıalıim; KosAıı cinayeti 
Agırceza mahkemesi dün şa- ;al// Fuku 

yanı dikkat bir katil hadisesi 1 s da . p , 
hakkında mühim bir karar ver. rr;:r bekçı Hasan'da yardırnt 
di. g_e ,, ı ve kendisini derdest et 

Maznun Üsküdarlı İbrahim 1 tı~ 
metresi Saadet hanımı katlet- b" . ~hkeme bazı ~~iıitlerin cel 
mekten mücrim mevkiine geç- 1 ~ ıçın 5 Şubat sabahına tı>.li 
miştir. Geçen celsede müddei 

0 
undu. 

umumi muavini Cemil B. iddia-! , -o--
sını dermiyanla maznunun ida-, ıllür üvveti öldi"ırcn 
mmı talep etmiş ve avukat Be- Şişlide İspı"ro' · 
· Ş "f B d ··d f nıın gazınosu 
sım en . e mu a aasını ya- da dostu Mürüvvet" "'ld" ı 
p~rak hiç o1;'11azs~ ?a~a h~fif Necibin davasına d~va~ :ı: 
bır ı:eza verılmesını ıştemı~tı. du. Trbbı adli raporunda "öliı' 
Hadıse kısaca şudur: Ibrahım mün bir başka el t f d • 
"k· k ı b' ara ın an 

dı ı 1 arı ık ır adbamslcddı~. -~a~aftb~a- yapılmış olduğu kaydediliyor 
ın ara arşı e ıgı za ır du. Muavin Cemil B. iddianı 

de metres tu1!11asına seb~p o!- mesini dermiyan ile; "kat liı' 
muştur. İbrahım Saadet ıle hır Necip tarafından ld - 1 

müddet yaşamış ve fakat izaca- bittir. Ancak katily~pı t" ıgı 6~ •• 

K k b. 1 ·· ) " tından müteessir olarak kendi- tur Telefı' nefse absbı. Y
0

<1 ıs anç ır cuy u .. b k · se e ıyette 
n1etresini öldürdükten sı_ı:ı ~ştan savma arzusuna tecziyesini" talep etti. ı 

(Rlrtnci uhifeden mab•t) tiler. Sabrettiler, metanet gös- _l\;f<'nıJ~kctİ kurtaranlar iJ\.'tISc'Lt SC- d~ş~uşdSaadetdbueksıradateca-ı Vekil müdafaasını yapara' ı 
d

'l N h SO ıra intihar etti vuzune ev~.e er : , ölümün intihar neticesi old i 
lara kuvvet, metanet vermek ter ı er. İ ayet ordu taahhüt f h } • v • • -:Sana huyu yapacagıın. Sen' ğunda israr etmi t' 

1 
1 

mecburiyetinde idim. O zaman ettiği vazifeyi ifa edebilecek er .(.'l' .. IgIJll de zaferle !!'[!)reye Birkaç senedenberi Bayın- benım olacaksın demeye baş- Dava karar· ~ ';.;rk I 
ki zabıtları okursanız görecek· kudret ve faaliyeti ihraz etti u dırda Halil İbrahim mahallesin lar. İbrahim ağa kendisinden ~ ı 

0 

und 
siniz ki "Bursa o gün için, mu- ve geldi. Bu hamiyetli kar.le9- gottırnıe)'İ bileceklerdir de oturan kırlı Mestan oğlu Ha başka türlü kurtulamıyacağını K . . ' 
vakkat bir zaman için düşma- Ve geldi. Bu hamiyetli kardeş- !il efr ;inin 30 yaşında Şerife anlayınca öldürmeğe karar ve- asınıpaşa cınayetı nın eline geçebilir. !erini felaketten, esaretten kur- D } isminde bir metresi vardır. rir, iki kansını ba_şka bir yere Kasımpaşada kasap Ahm ı · 

Fakat Bursa behemehal istir tardı! (Alkışlar) arü fünun müderrislerinden Server Halil Efendi çok sevdiği met- yollıyarak Saadetı eve çağırır öldüren Ahmet Şükrü ef d" e 
dat olunacaktır. Ana vatandan Efendiler; Bursa, havalisile K" .

1 
B cesinin son zamanlarda bazı ve zavallıyı bıçakla kestikten muhakemesi dün yapılden ~n_ 

gayri kabili infikak bir cüz'ü beraber başlıbaşına bir mevcu amt eyin düşündükleri şüpheli hareketlerini görmeye so~ ~~yuya batar'. dafaa şahitleri dinlenild:· Da 
kı)'Mettardır.'' (Sürekli Alkıt- diyettir, bir kıymettir. Bunun basladığından içine kurt düş- a eme u şayanı dikkat mahallinde keşif icrası iÇin t,,I 

1 
içindir ki Osmanlı devletinin Darülfünun Tıpfakültesi bak- müş ve sevgilisini takibe koyul d~va hakkında d_ ün k_ararmı ver lik edildi. 1 

ar) c1 --;·tim. t · 1 ·· '-rf h d N B · bımisi olan Gazi Osmanın ilanı rıo OJI ve u zıssı a müderrisi muştur. Epiyce devam eden bu ı. usret eyın rıyasetınde -<>--
Efendiler; ;..ı;.ı;:-ün artık itiraf istiklali müteakıp ilk teveccüh doktor Server Kamil Bey, milli takip neticesinde bazı hakikat- aza Tahir ve Asım Beyle·dc.-n 

etmekte bir beis görmem ki ettiği mühim hedef Bursa ol- iktısat ve tasarruf anketimize !er öö-renmiş olacak ki, Halil mürekkep ağırceza heyeti taam Atusanın nıuhakemes 1 
ben Bunanın böyle bir felake- muştur. Bir devlet istiklııli ilan şu ceva-bı veriy-0r: Efendi metresini öldürmeye ka müdü sabit görerek maznunu Yenicamide Mustafayı k 
le duçar olacağını tahmin edi- etmek kafi değildi. Devle i te- - Müktesit değilim. İktisat rar vermiş.. Genç aşık bu ka- 450 inci maddenin 4 üncü benı leden Musanın mahkemesi yı 
Yordum. Bursa için adeta mu- sis, teyit edebi ı:cek icin kuvvet ctrnfmda söz söylemek için rarını verirken sevgilisinden dine tevfiken evvela idama pıldı. Dava şahitlerin celbi iç, 
kadder addediyordum. Fakat Ji bir istinade ihtiy~ç vardı. kendimde salahiyet g~remem. sonra kendi hayatına da hate- mahkum ettikten sonra viçda- tehir olundu. 
bu son istimal ettiğim kelime- Bursa başlı ba,ına bir devletin Fakat, mademki <benim de nok- me vermeyi tasarlamış ve niha ni esbabı muhaffife kabul ede- -<>- , 
den zannolunmasın ki mukad- noktai istinadı olabilecek dere. tai nazarımı soruyorsunuz. Dü- yet bu kararını tatbike teşebbüs rek cezayı 24 sene agır hapse N k h k • 1 ı 1 d 

·· d ki . ·ı a zen n1u a en1esı~ 
<er o an tagayyür etmez e- cede mühim bir mevkidir. Gazi ş:ın Ü erimi kısaca kaydede- etmiştır. tenzı ve ayrıca 1000 lira tazmi- , 
m~k istiyordu"!. Sözü"!ü um1;1- Osman çok çalıştı. Fakat an- yım. Halil efendi tabancasını çe- nata hükmetti. Maznun İbra- Aksaray'da hacı Ahmetli k· 
~ı surette tefsır edeyım: Hıç eak nefesi vapesininde oğlu ta Ben, milli iktı.sat denildiği kerek metresi Şerife Hanıma him kararın tefhiminde müte- til maddesinden 15 sene hapı 
'ıır fena şey mukadder olmaz. rafından bu beldenin zaptolun- za~~n çay yerine ıhlimur iç- müteaddit defalar ateş etmiş madiyen düşünceli bir tavır al- mahkfun Karakaş Hüseyn l 
fe~_abıh~_kkııı .bü!ün takdiratıı' duğunu i~itebildi. Gazi Orhan rnegı anlamam. Şimdilik bizde ve onu kanlar içinde yere ser- mış ve hareketsiz durmuştur. nakzen muhakemesine dev~· 
ı:lıge mutev~ıhtı~. Fak~t .'?u burasını zapt ve payitaht itti. yetişenleri kullanmak, fakat miştir. Şerife Hanımın yerde -<>- olundu. Temyiz mahkemeı 

adder olan ıyı şeyın temını ıs- 1 haz etti. Ve ondan sonra Os- mümkün olmıyanlan hariçten cansız bir halde yatmakta oldu Koska cinavetİ maznununyaşmın23olarakt 
lihsal ve muhafazası için icap manlı devleti hakiki bir devlet getirtmekte devam etmek la- ğunu görenHalil,metresini öldü Koskada ortağı Mustafa 1 hihinde temamile tamik edilr 
c ~en esb~p, ~erait, a~amil ~ak- ı ,ekil ve manzarasını, mahiyeti- ~ımdır ·.Pek büy~ para sarf ile Server Kı!mil Bey zannederek tabancası_nm ;ıam- katil ve Sabri'yi cerheden so~- diği noktasından karan nakı 
lu zamanıle ıhzar edılmek ıcap, ni gösterebildi. Ancak 

0 
zaman ocap etbrecek tesısata girişmek r· iln kad kp . .. !usunu bu sefer kendı ~-g_zının yacı Yakup efendinin muhake- mişti. Dava müdafaa vekilir 

ede~. Binaenaleyh Bursanın git' nizamlar yapıldı. Kanunlar ya- ten şimdilik hazer edilmesi us. e ar ye are bı_r kutle ta_v~ına da}'.amış_ ve tetıg_ı çek- mesine devam olundu. celbi için talık olundu. 
~~sı felaketi m~kadderdi, çün pıldı. Tetkilat yapıldı, bir dev- fikrindeyim. hahnde memleket fabnkalan-ımıştır.Mermı Halı! efen.nın be- Dünkü h k d k d t " "~S~-!'. -0--il_-___ --
ku asırlardanben Bursayı ve !et için icap eden esaslar kurul Hayat irin zaruri olmıyan ih nın çıkardığı aba elbiseyi sırt- yinini parçalamış ve bedbaht racı Halil d~ndaı. ~lmeekaet"l"und u-
n h ı "' - !arına g · d" İpek!" k • k d d ·1· · ı ı er
<>Ursa a ~ i~iı;ıi ve bütün mem- du. Bu noktai istinat etrahnda tiyaçlarırnızm bir kısmını azal- • . eçır 1 

• . 
1 ravatı 'a~ı sa eme en yere sevgı ısı- dest eden polis Ali Riz f d" 

! ket abalıaını zifa, tereddü. T'" ki . b'l k · · • • db" 

1 

kamı len atıp yenne evde kan- ı' nın yanıbaşına yuvarlanmıştır. d" 1 · d" . . ~ e en ı , d ed b ur er tımale, şarka her tara- ta ı me ıçın .. ezrı te ırler lann 0 .. d'""·· .. k S"l'h 1 . . . . 1 k ın enıl ı. Şahıt ıfadesınde: , 
"" üçar en aşka mahiyet- fa t e .. tt"I V b"' .. k b" alınmalı meseıa yabancı m .. _ t r ugu yun ravatı taktı. ı a ses erını ıştıten er va - _ Nokta beki' d M k b" d I d ev ssu e ı er. e uyu ır , us peki" . k . h ır d b" "T" .1 b' - ıyor um. a • 
te ır ev et var '· İmparatorluk vücude getirdi- kirat üzerine, mücevher üzerine k 1 çamaşırı, ıpe Ç-Oraıbı bı~ ama a ın e ır 0 

u 
1 

e ır agır tul ile mecruh kolkola sallana. 
O devletin, tefessüh ettiren ler. Bursa yalnız bizim, Türk- ipekli kumaş üzerine azami tak :;:ra atıp. yc;rh çorabı, yerlı yaralı ~ulmuşlardır. Yaralı o- rak geldiler. Bu esnada arka- Futbol Heyetinden: 

~·r ~eşkiliitı vardı. Öyle bir mü lerin noktai nazarından değil si koymalıdır. Hele o otomobil- ~-- -~şırı _gıydı · _Şampanyayı lan Şerıfe ann:ı Bayındır.mem- dan katil geldi. Elini kaldırdı 3l Kanunusani 1930 Cuı 
• .sesenin en nihayet verebile- ondan evvel de büyük devletle- !erin mutlaka bir çaresine b okup yerme kendı baglarının leket hastanesınde tedavı altı- ve bir el ·ı~L ti ·ı b" günü yapılacak lik maçlan a . . b" .. . a- üzümünden ap im b . lı m tır sıuuı pa aması c ır- - da 1 
cefli muhassala tetkık olunur- rın, uyuk mılletlerin hakika. kılmalıdır. V Y ı ış şara ı ıç- na a n ış · likte Mustafa yere yuvarland gı yazı ıdır • 
. ,\~Bursanın Yunanlılar eline ten merkezi medeniyeti olmu~ Bizim memleket, sok<lıklarm- tı. 1 . de anc<l!.1< _bu suret!edir ki ~- Ben katilin arkasından koştum.L Fenerbahçe Stadında 

· · · b'" 1 ı ' f · d b" d" F k Ef d "000 ı· ık k ·ı · ga ıp evletlenn tallunıl ett" ;;· Bolu un1uı1ı·ı nıeclı·sı· ı 'CII!esı netıcu ta ııye o ara cj eyız ar ır yer ır. a at en a ·' ıra r ta s1 er gezdıre- b .. , . . 1 nı Hem kaçıyor hem de bana ıi Süleymaniye • Üsküdar "1ıikaddeı· farzolunabilirdi. Or- . diler, bu kadar kıymetli olan, cek kadar zengin değildir. Bize ı::.cu ode~.ei:)ıl;yorl~;- Kanaa- Bolu vilayet meclisi umumi- Iah atıyordu. - at 10 30 Hakem Refik B iki ı 
,ı 

1 
ve bütün memleket ve mil- ehemmiyetli olan, feyizdar o. bir tek sistem, kullanması ko- d ce, ayı;: yo ~~ ıp .~tmekle si yeni içtima devresine başla- Mükalbele ettim. Fakat mu- ~ ' · 

l...t, düşmanlan ciddi mağli'ıbi- lan bu nokta bu.gün liiyık oldu- lay, ye~ek r-ıksamı mebzulen c:~zı d.'.12~':ın 1 ecegız. Mev mıştır. İçtimaı Vali Sakıp Bey sademe okadar devam etti ki Süleymaniye • Üıküd 1 

y te du·ar (;tmek için zamana ğu mertebede bır manzara göı- bulunaıbılen ucuz, ve yeknasak oLm ~ 1 
t" ran,b. devamlı açmıştır. , kurş1U1um bitti. Onun ıilahma at 13 15 Ha.kem Refik barını· • 

,,. k . T b' t" b'"t'" bed o to l'znnd y 1 b asını ıcap et ıren ır buhran M ı· . ı.. 1 ' ınuhtaçtı.Bu zamanı kazanma t~rmı~?~: a ıa 111; . ~.un. a a . . ır. a n_ı~ u arada değildiT. ec ısın uu içtima devresin- taş a mukabeleye bafladun. Bu takım. 
te;n diğer bazı yerler hakkında yın, butun menabıını ıhtıva e- ş~k~r gı~ı, ı>~torl gıbı havayi- Memleketi kurtar .. .. de bi}hassa yol inşaatına ait r@"_.ı:{g 
olduğu gibi Bursadan ve bur- den bu beldenin etrafı liyık ol- cın 1dhalı hıç bir sekteye uğ- ad ·~· an buyük müzakerat cereyan edecek ve ~ 
5alılnrdan da büyük bir feda- duğu derecede ihtimama maz- ram~~lıdır. . 01;n• azmettıgı zaman her şey Bolu vilayeti yollarile Boluyu A k • • karlık t le etmek mecburiyeti har olmamııtır. Bunanın ma- Buyuk zaferı, medeni inkila- y .in b .1 .1 . Adapazarma bağlıyan yollarını s 1 un es ı· a p l'k ld , b" f . be . b harf d •. iıkl',. . a rz u vesı e ı e şunu zık . . . . . vardı 

1 
o ugu mena ıı eyzı nım ı, egış ıgın1 muvaffa- remı k 1• d . • mımtazaman tamın 1çın bır 

Ev~t, Bursa ve bunalılar 0 i saymama h~cet y~ktur .. ~· kiy_e~le başaran kuvvetli den:ıir Hi~ bi:=a~ ·Avru a al' ve proje yaprlacaktır. 
kadar zaman için düşmanın zui d~n daha guzel, ıızler ~ılır~ı- el, ~şın lı~ma geçmek şartı le edevatından müstağnf kaı:!ıa- Bolu viliyeti dahilinde Maa- • 
liiın, itisaf ve kahrına mahkum nız. Her şey vardır, guzellı~ bu son mu~adeled~~ de muvaf- yız. Başta iğne olmak üzere bir rif ihtiyacının tatmini için yeni Elem J;zzel 
<>l~cakl d V b n~ tahammül vardır, servet vardır. Azamı fak çıkacagımıza şuphe yoktur. çok mühim ihtiyarlar mektepler Küşadi da meclise 
PdecekJar d~· F"lh kika bu gü. kabiliyette ticaret olabilir. San' Bence iktısat ~ücadelesi kuv- dır. Bunları şimdi ilk b ım~ v:r- teklif edilecektir. R ki ~ ı bel:n:~ ço~ :ıymetli ve va at ?labil~r, .h~r f~Y olabilir: Me vetle ?aşanlabılecek bir müca- daruc edemeyiz. Teda~k i~k~= la~~-gelen yollar çok ~zun de- ~ Oman • ÇI 1 .. 
anperver ahalisi zulüm ve iti- sela ~~pı~ızı~ bırden tahattur de;~u:. 1 nı ıhasıl oluncaya kadar hariç- ğildir. Memleketi kurtaran ve I~ Yakılacak kitap mübdiinin 

fa göğüs gerdiler. Bütün edecegımız bır noktaya temas u F~r ~.r. ten getirtmemiz zarurid;r. onu idare e~en ~evatın_ işin. b:ı- ~ romanını her yerde arayınız. 

Lik maçları 



f!)konoml Poliste 

' 
'·ürk pamuklarına rağbet 

( __ M_iL_L_1Y_E_Tlll!lllIN_ş_E1_H_iR_H_A_B_E_R_L_E_f_ 
VllA11ette 

Yalova'da 
Meyhaneler Emanette 

Yangını çıkaran kim? .. 
B k k k Ki)r Ahınct, iııtikaııı alınal ıcın 

Yapılan talimatname OZU e me ; 
h t 'i t k tti · \.ranbcrıı1 çık·arınıs;·· 

. ' 
'amuklarımız cins ve elyaf 

1 

• arile gittikçe düzelmekte a ye espe Hilekar fırıncılar 
, ı u sene türk pamuklanna zeler o kadar rağbet görmemek d ( Dünkü nüshamızda Çatalca- Baldırcıyan Bahçekapıdan ge 
, I' 

1 
seneden fazla rağbet var- tedir.Bundan dolayi geçen sene VIU1yetçe Polis Müdlriyetlne tecziye e i dl nın Orconlu" köyünde Ali ağa- çerken kol çantası çalınmı·tır 

Mil/kiye müfettişi 
tahkikat icra etti 

ı Bilhassa ı;on günlerde ec- çok yüksek fiatler bulan kuru Yalovaya tetkikata giden tebliğ edildi Son günlerde yeniden muh- nın samanlıgı tutuşarak altı a- 2 - Meçhul bir şahıs Balık 
i piyasalardan fazlaca iş sebze fiatleri çok düşüktür. Jandarma kumandanı Halil ve Meyhane, bar, ve birahanele- telif mmtakalarda birçok fırın- tının da yandığını yazmıstık. pazarı hamallarından Hasanı 
, vardır. Pamuk rekoltesi bu Geçen sene 40 kuruş üzerin- mülkiye müfettişi İmadettin rin açık bulunacaklan saatler lar teftiş edilmiş ve bunlardan yapılan t~~kikat neticesin- 4 lirasını çalmış, yakalanırke 

1 
: fazladır. Mütahassısların den toptan muamele gören fa- Beyler Yalovadan gelmişlerdir. ile riayet etmek mecburiyetin- kısmı azamınm Belediy nizam de yangm ~or ah.ın~~. tarafın- Hasarım burnuna bir kaç yu 
, inatma nazaran pamuklan- sulya fiatleri 21-23 kuruş ara- HaliJ Fikri Bey orada Jan- de bulunduklan inzıbati ve sıh- larına riayet etmedikleri gö- dan kasden ıka edıldıgı anlaşıl- ruk vurarak firar etmiştir 

1 '. cins ve elyaf itibarile git- sında tehalüf etmektedir. Piya danna işleri ile meşgul olmuş- hi tedabire dair yeniden kaleme rülerek muhtelif cezalarla tec- mıştır. Kör_ Ahı_nedin Ali ağaya 3 - Kadıköyünde otura~ y 
İ~ e düzelmektedir. Pamuk sa gevşektir. Horoz fasulıyesi tur. almak talimatname vilayetten ziye edilmişlerdir. borcu oldugu cıh.etle yangını suf efendi Şişliden tramvay 

1 lan 72-86 kuruşlar arasında 34-36 kuruştur. Börülce toptan İmadettin Bey de vaki olan tebliğ edilmiştir. Polis müdüri- -<>- gazlı .~açavralar ıle çıkarmıştır. gelirken 5 lirasını çaldınnışt 
1 ılüf etmektedir. fiatı Karagöz 14-15 beyaz 18-19 bazı ihbarlar üzerine lazımge- yeti merakize tebligatta buluna Ramazan pideleri Kor Ah~~kalanmıştır. 4 - Samatyada inekçi Ali 
1 -o- kuruştur. len tahkikatta bulunmuştur. cak ve yeni talimatname Şuba- < • fendinin evinden bazı eşya ça 

1 J!'ıPalamut piyasası -o- -<>- tın birinden itibaren tatbik edi- Şehremanetmden: Ekstra Sarik kim? lınmıştır. 
l.lk kt 1 d lecektir undan yapılacaık müdevver ve 

' ı• •alamut ihracatımız buse- Bnğday fiatleri hak- me ep er e . tul• • k'"l d 250 1 k Şehremininde Deniz aptal 5 - Rumelihisannda balık 
Talimatnameye göre bu gi- . anı şe 11 er e gr<1:~ .~ mahallesinde oturan Maltepe Murat ağanın evinden 50 lir 

ı ı:~!~Ç! ff~~~~ ~:r~~ kında bir cetvel İlk mekteplerin hesap ve bi yerler haddi istiabisinden p~deler 6 ve SOO gramlrk buyük asken lisesi tedrisat müdürü çalan çöpcü Şaban yakalarımı 
ı muamelatı, sarfiyatı tetkik o- fazla müşteri alamıyacaklar ve pıdeli:r 12 kuruş_a satılacak~ır. Necip Beyin evine evvelki gece. tır. 

1 
lerecede idi. Fakat son za- Bug-day fiatleri düşmekte de lunıma'ktadır. Hususi muhasebe Yımıurtal ldugu behanesıle ı ı program harici çalgı çalınmıya . ı 0 

• saat üçten sonra hırsız girerek 6 - Bakırko"yde A -'- beyı"n 
' • Jarda piyasaya bir durgun vam etmektedir. müdürü mektepleri gezmekte- hatlarından fazlaya pıde sat ~"" ı cak, göz önünde en yakın polis - asılı bulunan yeleğinin cebinde- bir kuzusu çalınmıştır. 
',anz olmuştur. Ticaret borsası tarafından dir. merkezinin numarası asılı bir mak memnudur. Arzu edenle- ki 400 lira ile 17 lira kıymetinde _ 

0 
_ 

' l atler 100-230 kuruşlar ara- yaprlan bir mükayeseli cetvele -o- telefon bulundurulacak kadın rin yumurtayı fırıncıya vererek bir mürekkepli kalem çalarak 
'. adır. nazaran 928 senesi Kanunusa Sıtma mücadel!!si garsonlar mahalle içl~ndeki pide yaptırabileceği, hilafı ha- kaçmıştır. Silah atanlar 

1 11j:·u senenin palamut mahsu- nisinde buğday fiatleri vasati Sıhhiye vekaletinin sıtma meyhanelerde çalıştınlmıyacak r~kettde.'lbulu~ailn. fırılncılar tec- --o- Gece saat 23 de Taksı"md 
~ :k eyidir. r-~en seneye na 16 kuruş 92,5 santı"m ı"dı'. Aynı' k 1 E k' l d zıye e ı ecegı an o unur U h d h ı '"""' · mücadele mınta a an s ışe- ar ır. · mun1 ane e cer l Yeniyol sokağından geçen me j· n mahsul çok fazladır. Pi- senenin son ayında 17 kuruş hir, Manisa ve Antalya ile on Dükkaruann açık bul_~:ı-c~k --<>- Galatada Venedik sokağın-• hul bir otomobilden 3 el sila 

• ı •'ı nm da.ha z_iyadke in1rid. ·şaf e- 72,5 santim olmuştur. bire baliğ olmuştur. ları saatlerde esaslı degışıklık Çubuklu depoları d z h' . . d 1 atılmıstır 
. 

1 
ği ümit ~e te ır. 1929 senesinde bug" day fiati İ b 1 An d lmı d - "ld" y lnı a aro mm evın e sermaye , . ~ Y~da stan u un a ~ yapı ş.. e.gı ır. a z on, . Şehremaneti!1i~ Çubu.kluda Kültiya ile dostu Şinasi arasın- 1 Silah atanlar ve meçhul ot 

' '{ b hol) )1,. 17 kuruş 37 santim idi. Bu sene lu sahih kısmında da srtma mu on beş dükkanın ~ç.ık. ~ul~a- kı gaz depolan ıhtıyaca kıfayet da dün kavga çıkmış ve Şinasi 1 mobil hakkında takibat yapıl 
1 ı aş se ze U,.;U nin Haziranında buğday fiati cadelesine başlanacaktır. 930da caklan saatler degıştınlmış ve etmiyecek kadar azdır .. 1 ti K''lt' k 1 d maktadır 

~ ı ıi \. ı sene yaş sebze bol oldu- 18 kuruşu geçmiş iken sene so- başka mücadele mm takası açıl bir kısmının açık bulunacakları Şehremaneti bu yÜ.zden se- 11 ı e etı u ıyayı 0 un an yara · --o-
•· 

1 b d 15 k "d' dıi d'l · · ' amış r. ,. ıP ·1an kışa mahsus kuru se - nun a uruş ı ı. mıyacaktır. . zaman .tem t. e. ı mıştır. . nede büyük bir zarara katlanı- -o- Ü d ·· kk·' ld 
11 1 * * '' Trahom mücadelesı .Ayıntap . Val~ muav_ını F~lı Beyın yor. Emanet, bu karlı işi kaçır- iki cerh Ç u ~ın soyu U 

; ııi\! Kambio Borsası 29111930 ve Adanada devam ediyor. A- rıyasetınde bır komısyon tara- mamak için 1929 bütçesine 50 o• • Galatada Mahmudiye cadde 
1 1 lnlKRAZLAR TAHViLAT danada bir trahom hastahanesi fından vüc~de getirilen bu. tali.- bin lira tahsısat koymuş, bunun 1 -. Yel~egı.?11enınde bak- sinde kağıtçılık ve Mafbaacılı 
"!lu dahili 1 Ol-6 61.~0 Aaadol• } ~ i ~·!:: açılacaktır. matn~eı;ıın ahk~ı cezaıyesı la kısmen olsun gaz depolan kal Nık?; bır sut alıp ~~:ınek Türk Anonim şirketi mağazası 

il '•• unbhtdı 196 so D. T. s. T. J 7:25 ~uvvetlıdı~. Ve ı:uz~ameye ihtiyacını izale etmek istemişti. mesele~ınden kavga ettıgı ha-ı bitişiğindeki tüfokçi Mehme 

1
:Jy•U d•mtr ynl• 7 "" n .. ı ıırttıı 4.n,:ıe Jnhlsarlarda nayet etmıyenlenn muessese- Geçenlerde gaz depolannın mal Nıkoyu yaralamış~. ve Ali Riza Efendilerin dükka 

ı 1 lill'iCIUR ll•kUrlt 1trkotı • 22.Sl leııi hemen seddolunacaktır. tevsii için bazı teklifelr yapıl- 2 - Abdullah Efe?~' lokan- nına gece onun bitişiğindek 
ı h• 11 ·~ Rıbum ~ııtttt. 16 SG Hariçte rakılarımıza Sanayi U. ınüdürlüğü mıştır. Şayet bu teklifler, Ema- ~:ı-sında garsons \~~.sın' 1enber t Zeliç biraderler tuhafiye mağa 

ı 0ıu ,.,.1, 1 oı• ıı ıs H. Paşa ıımu ıırted rağbet . .. . . . . netin menfaatına muvafık gö- ıtaşta manav a 1 1 yara amış- zasına hırsız girerek, buralar 
, 1.,.1. ş. 69 oo . Sanayı ~udın u?1um.~s1 •• R~- rülmezse bütçeye konan 50 bin tır. dan bir çok rovek>er, tuhafiy 

l·; ~. flrklCI 17.00 çur.tl\ Müskirat inhisar idaresi rakı c~_ı B. İz~ır ~~ayı .mudurlu- liralık tahsısata bir miktar daha --<>- eşyası ve saire çalıp kaçmıştır 
. ~ ~!:':. \ : 

5
': ihracatını tezyide çalışıyor. ğune tayı~ ed~.ld.~ .. ~e~e İstan- ilave edilecek, Çubukluda yeni Ufak tefek sirkatler Polis meçhul hırsızı aramakta 

: Jırmea,. 31 '°' ~~:" ı~~: ~~ ~~ork o,~ :~~~ Rakılarımıza en ziyade Mı- b~l San_a~ı muduru Kazım. Be- depolar inşa edilecektir. Gaz ı _ i lide oturan madam dır. 
l 'r ırmco J. 5 ın Cum• 1 ~.,_75 Roml 09 oı.oo sır ve Fransa talip olmaktadır. yın tayını çok muhtemeldır. depolanrun getirdiği varidat 

:,.,010 ı. ıı oo Bur" fS 37 ,ııo Amaıcrdaıa cı 17, 12 Müskirat inhisarı bu memleket -o-- . mühim bir miktarda olduğun- melesi ~çTn ayn-bir defter bu- beşeıkadar mezkur müdürlüğ 
' ı·· i ıoa ş. ta oo !rünl 3 3S.t5 soıya 65 oo. ııo lerde birer satış şubesi açacak- Nekadar muhacır dan yapılacak inşaat masrafı- lunacak ve bu ihracat ve satışın vermeleri. 

11 lcu J • 71 Praı ıs oo,oo-Brrlıa ı 97,25 tır l . ? · talimatname veya nizamname * * * 
t

i'.: •ı••Y• 17 25 Viyana 335.o.ı ·İdarenin Ticaret mlidürü ge nıış ~ bed~li bir senede temın e- ahkamınamuvafllk şeraitveev- Şehremsnetindcn: Btdel 
• • • 1 · · · B lk h b' d b . dılecektır. ft 1 1 d - . -'- h k r· 1 55 ı· 83 ku 1 ·~ Agah B. satış şube en tesıs ı- ~ ~ ar ın en e.rı ~em sa a o up oma ıgı ıc.,, .... ı a- e ı 84 ıra ruş o a 

, .ı~ Jslanbul Hayvan Borsası 29111930 çin Mısıra hareket etmiştir, leketımıze gelen muhacır aılele Maarifte !inde Emanet tarafından kon- Maslak Büyük dere şosesind 
/ • Diri satışlıır Et &atıfları Bundan başka İtalyadan ra- rin yekfinu 800 bine baliğ ~1-. trol edilecektir. Ve bu defter- tamir edilecek 1700 metrol 

• 'ı· ı Clnıl Kilo naıı kılanmızı satmak için teklifler maktadır. Bunlardan 400 bını Şark tezyini san'at- de satılan ve ihraç edilen ma- kısım kapalı zarf! müna a a 
•rı · • Ad t ~lo nyı 1 A vakı olmaktadır. mübadele sureti ile gelmiştir. lar mektebi hal ve müşterinin ismi ve ya konmuştur. 
'\ ılnSl e Uoarl au.ml Aıgu um! S b" i.. ıc. -<>- Bulgaristandan ve ır ıstan- • " . tarihi ihraç tasrih edile- Taliplerin ı;artname alm-

.1 nt 474 '3 111 Kmmt ıı 20 26 40 Kaçakçılığı takip dan muhacir gelmekte devam . Llg':'olunan hatt~t.mekt~bı- cektir. Ve büyük mikyasta i- keşif evrakını görmek için he 
209 33 86 Dalıç 4<> .o 63 96 ediyor. Gelen muhacirlerin bir nın yenne ~ark .tezyını san at- hracatta kapların üzerine yağlı gün levazım müdürlüğüne gel 

ıı ıaa 725 26 .j() Karaman 49 14 70 20 Tütün muhafaza müdüriyeti kısmı Van vilayetinde iskan e- lar mektebı tesıs olunmuştur. boya ve buna mümasil mesela 1 meleri teklif mektuplarını da i 
':1• ;: : : ~:Zçıu ~ : ~~ !~ en azılı kaçakçılardan İst,.oan dilecektir. Mektep, hü~et konağı c.iv~- fıçılara kızdınlmış demir ile hale günü olan 23 Şubat 93 

· · d b" b k l a la -~ nndakı eski hattat mektebı bı-ı ı·ata tşt ts 26 Kmyab ı~ 60 so 7,; ısmın e ır sa ı a ıyı Y "' - ~ (Margarin) ibaresinden başka Pazar günü mezkur müdürlüğ 
11 1\ı c:s 09 11 sııır ıs 60 ıııı 86 mıştır. İstepanın Beyoğlundaki Kütahya hattında nasında açılmıştır. . fabrikanın isim ve adresi de vermeleri. 

1 
ı '· , 03 ıo ıe Dau 311 oo •~ 40 evinde taharriyat yapılmış, ev- . t Müdürlüğün~ ~attat Kamıl yazılacaktır * * ... 

ı 1
11\da oe 07 13 Manda 19 so 31 20 de 128 deste kaçak iskambil ka cınaye Ef. tayin edilmiştır. B1;1I"ada tez 12 _İşbu ~limatnamede mün 

' f I• "" • • * ğıdı, 29 tane puro sigarası bu- Kütahya şimendifer hattını hip, şark üslu~W?-da cılt Y'.1-P~~- deriç formülden başka surette 
'. ,; 1; Ticaret ve Zahire Borsası 29111930 lunmuştur. Bundan başka 12 ta inşa etmekte olan Yulyus Ber- ması, halı ve çını ~odelcılı~ı, margarin imali katiyen mem-

1 ıtday 1 ASGl!:R ,.ZAMI Btr\DCI ocn 0000.00 0000.00 nede mavzer fişengi elde edil- ger şirketi po~ta~ıl~dan Yu- mi~ya~r, ebru tezy~~at, gotık nudur. 
· ı. P. ı .. P llıac1 0000.00 <000.00 miştir. suf çavuş ~5 ın~ı kılometrede ve ıtalik ~flerle guz~~ _ Y.azı 13 _ İşbu talimatname hl-

/' ıu oo t3.35 16,tO Cçtıaci 0000.00 0000,00 Kw:nJtapıda kaçakçı Fatma- altı. m~sk.elı şakı tarafmdan kat Yazt?ak• sus yapmak ogretıle- lafında hareketi görülenler hak 
1 • 1:: 0~ ~:: oo.oo ::,~~ nın evınde de 36 paket kaçak ledılmiştır. cektır. -kında umuru belediyeye müte-
. 

11 00 ı&,oo ıı,20 Pupa! tütün bulunmuştur. Aynca bir arabacının zevce- Kadın, erkek her yaş~ her- allik ahkamı cezaiye kanunu 
• 1 -.- -.- zuıre Tahtakalede İbrahim ismin- si de ağır surette yaralanmıştır. kes mektebe devam edebılecek- t tbik 1 t~ı: rı mallloı ç .. d., ıo.ao ıı.oo de birinin kahvesinde de 38 pa- Eşkıya o gün yevmiyelerini a- tir. Ders, haftada üç gün, Cu- a o unur,j, • "' 
,,

1 
Y• • -o.o -.oo Arpa 07,ao oo.oo ket Bulgar sigarası yakalanmış lan bir çok amelen!n para ve eş ~:ı-rtes.i, P~zartes~, Perşembe Şehremanetinden: Toplha-

• I , ı.w -,oo -.oo Mlll• oı.90 oo.oo tır. yasını da gasbetmıştıır. günılen verılecektır. nede Süheyl bey mahallesinde 
T.W oo,oo 00.00 

ı 1·, Hababat ıı::rıea ıob1111ı oo,r,o oo.oo ş h • • ı 1 3 numaralı dalyan yeri ile oda-
~I, 1 jD1 !6,J~ 00.00 S••aa 19,20 oo,oo fuulye oo.oo oo,oo e rem an e tı 1 a.A. n arı sı satılmak için kapalı zarfla 
1 • j Un MrrclJDek oo.oo oo.uo müzayedeye konmuştur, 

1 , .. llaır• ocoo,oo ooo•.oo No~ot oo.oo oo.oo ______ _,...,. _____ ................... ...,.,... ..... ._.._,..._...., .... _... .... ,__....,_________ Taliplerin şartname almak 
o 0000.00 ı 000,00 l!Or~lce 00,00 oo,ııo / •• 

ı~ı) J•m•ıat cooo.oo 0000.00 Bula 00,00 oo.Oo Şehremsnetirıden: Marglfrin sihhiyesinin müsaadesiyle ka- nin ismiyle fabr~kanm adresi için hergün levazım müdürlu-
ı·ı'ı·------------------------ yağlan hakkında encümeni E- bil olur. yazılı olacaktır. ğüne gelmeleri. Teklif mektup 
1 1 "Mllll 1 1 ğl 1 1 manetin 1207 numaralı ve 4 - Margarin fabrika, depo 7 -Tarif edilen şekildeki ka lannıda ihale günü olan 20 Şu-
1ı,; ye '' n e ence er 11/ 1/930 tarihli kararile tanzim ve mağazaları kapıları üzerine plardan ve paketlerden gayri bat 930 Perşenbe günü saat on 

ı ve tasdik olunan talimatname- gayet okunaklı ve büyük harf- açrk olarak margarinin satışı beşe kadar mezkur müdürlüğe 
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' nin bir sureti zire derç edilmiş- lerle (Margarin fabrika, depo memnudur. vermeleri. 

tir. Alakadannm malfunu ol- veya mağazası) diye levha tali- 8 - İmalathanelerin hergün
mak üzre ilanı keyfiyet olunur. kine mecburdur. Margarin fa- ıkü faaliyet saatleri sahipleri 

* * "' ı l 

• * • brika ve depolarında margarin tarafından Emanet heyeti sih-
. ! ·-ı~ıı-

' 1 1 ' M t?rga ri n yağları hak- imalinde >kullanılmayan yağlar biyesine bir beyanname ile bil-
ve mevadi saire bulunamaz. dirilmiş olacaktır. Bildirilmiş 

kında talimatname 5 - Margarin imalathanele- olan saatlerde tebeddülat icra-

ı. 

1 - İç yağının eridilmesiyle 
elde edilen ilk usareden tazyi
kla çıkarılan Oleonur % 30 nis
betıinde süt ile yayrklanması 
suretiyle imal edilen yağlar 
Margarin namını alır. Marga-

tiua:~• kıl )Hl Ollalı.il bılıaecıııWa rinler sun'i olıarak telvin edile-
bllmeceııılz lıalledllaılı t•llll mezler. 

i SOLDAN SACA: YUKARDAN AŞACI: T " · !' h l 
; _ Elin aapı (3). Aıkere yürü 2 - ereyagı ıma at ane e-
t ımandaaı (l). 1 - Tren (5). rinde margarin imali memnu-

• Cet (3). Niyaz (3). 2 - Kuru çayır <2>· Arka (3). dur. 
, 

1
1• Göz kırpmak (6). 3 - Ağır <5>· Beyaz <2>· Margarinlere %10-15 nisbe-

4 - lı ırören (4). .,-
, • Kalın kumat (3). Külçe (3). 5 _ D--•---•- (&). tinde nella1ıi yağlar ila~i caiz-

, 1 t lılemek (3). ............... d' 
ı •ı. Erkek (2). Fırlat (2). 6 - Art (4). ır. 

ıl. Bap takılan elmaılı zinet (3) 7 - Aıap (6). Haya (:.!). 3 - Margarin imal edecek o-
lobaka (3). 8 - Yüz (2). Lezut (3). -· lan kimseler Şehremanotiae ba 

Enak odaıı (6). 9 - Beste (6). arzuhal, müracaatla müsaadei. 
1- j Müsabaka imtihanı ı Sultan Ahmet askerlik tubeo mahsusa almağa ve bunun için 
1 

• ' • d ismini, adresini, ikametgahını 
' kara hukuk mektebini a- •ın en: ve imalathanenin krokisini bil-

1; la dereceyle ikmal eden Şubemize mensup 326 do.. dimıeğe mecburdur. Bunlar he 
, Bey adliye vekaletinde ğumlu efradın ilk yoklamalan- yeti sihhiyece tetkik ve kroki 

n bir müsabaka imtiha- nın icrasına başlanmıştır. Bu aynen veya tadilen kabul edil
doğumlulann mahallata gele- dikten sonra fabrika sahipleri

'; ;azamıştır. Yakında tahsi- cek yoklama memurlarına veya ne ruhsatname verilir. İşbu kro 
' "111:11 için veklilet hesabına şubeye müracaatla yoklamala- kide munarreren yapılacak ta-

ri Emanet heyeti sihhiyesi ta- sına fabrika sahibi lüzum gö
rafmdan müstemirren teftişe ta rürse laakal kırk sekiz saat 
bidir. İşbu heyeti sihhiye, fa- evel Emanet heyeti silııhiyesi
brikaya giren mavadı iptidai- ne bir beyanname ile ihbara me 
yenin salim ve temiz olup olma cburdur. Ve heyeti sihhiyenin 
dıklamıı muayene edecekleri malumu olan saatin haricinde 
gibi gayri nazif, bozuk ve mü- imalat ve faaliyet memnudur. 
teaffin mevadın istimalini men 9 - İmalathanelerde müba
edeceklerdir. Heyeti sihhiye- yaa edilen mevadı iptidaiyenin 
nin imalathanenin mahzen, de cins ve mikdarını ve tarihi mü
po gGbi. ıher tarrfına her zaman bayaa ve tesellümünü ve kim
duhul ve teftiş haklarını fabri- den ve nereden mübayaa etti
ka ve depo sahipleri tanımış ğinıi müş'fr bir defter mevcut 
ve kabul etmiş adoolunurlar. olacak ve heyeti sihhiyece iste 

6 - Margarini havi fıçı, te- nildiği zaman bu defter kontrol 
neke, kutu velhasıl her ve maddei iptidaiyeler muaye-
nevi kapların her cephe- ne edilecektir. 
hesinde büyük harflerle ve 10 - Heyeti sıhhiye marga
siliruneyecek yazı ile (Marga- rinlere kanştınlmakta olan süt 
rin) namı ve fabrika ile sahibi- nisbetinin %30 zu muhafaza 
nin ismi bulunacaktır. Peraken- ettiğini ve nebati yağların da 
de ve küçük mikyastaıki satış rusbeti muayyenesini tecavüz 
için ahzırlanan margarinler i- etmediğini ve boya istimal edil 
çin parşimen kiiğıdındana ma- mediğini nümıine alınmak ve 
mul paketleryapılması caizolup taıhlili icra ettirilmek suretiyle 
ancak bu paketlerin üzerinde muayene ve teftiş edecektir. 

Şehremanetinden: Sebze 
hali meydanında numarasız 
kanuır kuluhC6i kiraya veril
me<k için açl'k müzayedeye kon
muştur. 

Taliplerin artnameyi gör
mek için hergün müzayedeye 
girmek için ihale günü olan 22 
Şubat 930 Cıimarte.si günü le
vaznn müdürlüğüne gelmeleri. 

* • • 
Şehremanetinden: Eyipte 

Camii kebir mahallesinde Ba
hariye caddesinde 82 numaralı 
dükkan kiraya verilmek için a
çık müzayedeye konmuştur. 

Taliplerin şartnameyi gör
mek için hergün müzayedeye 
girmek için ihale günü olan 22 
Şubat 930 Cümartesi günü le
vazım müdürlüğüne gelmeleri. 

* • * 
Şehremanetinden: Hasta 

nakline mahsus 15,16 numaralı 
Berliye marka iki otomobil sa
tılmak için kapalı zarfla mü
zayedeye konmuştur. 

Taliplerin şartname almak 
için hergün levazım müdürlü
ğüne gelmeleri teklif mektup
larını da ihale günü olan 20 Şu . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 

Şehremanetinden: Cerrah 
paşa, Hasaki ve Beyoğlu ha 
taneleri için yevmi lüzumu sü 
kapalı zarfla münaıkasaya kon 
muştur. 

Taliplerin şartname alma 
için hergün levazım müdürlü 
ğüne gelmeleri teklif mektu 
larını da ihale günü olan 20 Ş 
bat 930 Perşentıe günü saat o 
beşe kadar mtııkur müdürlüğ 
vermeleri. 

Şehremanetinden: Üskü 
darda Selman ağa mahallesin 
in Karaca Ahmet caddesind 
85, 87, 89 eski 79/ 81, yeni num 
ralı dükkan idrc.ya verilmek i 
çin açık müzayedeye konmu 
tur. 

Taliplerin şartnameyi gö 
mek için hergün müzayedey 
girmek için ihale günü olan 2 
Şubat 930 Cümartesi günü 1 
vazını müdürlüğüne gelmeleri 

• * ... 
Şehremanetinden: Beyle 

beyinde İsmetpaşa rıhtımın 
arkasındaki isim taşı yazılan· 
nın değiştirilmesi açık müza 
yedeye konm~tur. Talipleri 
şartnameyi ve keşif evrakın. 
görmek için hergün münak 
ya girmek için ihale gıinü ola . 
22 Şubat 930 Cumartesi gün~ 
levazım müdürlüğüne gelmele 
ri. 

* * • 
Beyoğlu dairesinden: Or 

taköy Çiftlik sokağında 42 nu· 
maralı hanenin sağ tarafındak: 
arşanm istinat dıvan mahiye
tinde olan dıvarın üstündeki İ· 
ki buçuk metresi Şa!kulinden in· 
hiraf etmiş olduğundan inhi
dam etmek tehlikesi ınevcu1 
görülmüş bulunmakla sahibinir. 
adresinin meçhuliyetine binaer. 
48 saat zarfında mahzur izal' 
edilmediği takdirde Ebniye k< 
nununun 48 inci maddesi muci· 
bince dairemiş marlfetile hed· 
medileceği tebligatı kanuniyı 
mek:ımına kaim olmak üzre i· 



ÖI<-SÜRENLERE l(ATRAN HAl(l(I EI(REM Türkiyenin en maruf ve tecrübe: li 
öksürük ihlcıdır 

B~l~I T!lllHE PİllN~~~~ 
8. lNCİ TERTiP I.1NCl KEŞİDE: 

11 Şubat 1930 
Keşi deler; Vilayet, Ş<:!hremaneti, 
Defterdarlık, İş, Ziraat ve Osmanlı 
bankaları murakıpları ve halk hu-

zurunda yapılır . 

B~f~K 1KH!MlfE: 30,000 LIHJDIH 
Her keşi dede çıkan numaralar tekrar 

dolaba konm .z. 

Galata ithalat gümrüğü müdürlüğünden· 
Kilo 25 Heroin 
3 numerolu ambarda bulunan balada muharrer '"!!eroin,, in icra 

kıhıan mü;rnycdesinde memaliki ecnebiycye gönderilmek üzere 
1 eher kilosu ı JO lirada talihi uhdesinde oldup;undan daha fazlasına 

tüp elan laıın 6·2-9 30 tarihine kadar s a t ı ş komisyonuna müracaa tları. 

11 ı j ve bütçenin murakabası şekilleri. ·,- '"" .... ~_,Q . ...,B....,A- ·7'" ' IS l'.~:\UL'L VJL., \ t.rt 1 T .. · • l. 
" 1 7 - ur'· ıyedeki Mali teşlüla t hakkında umumı ma umat. ı ,.. . DEFTER DARLIK iLANA Ti 8 -_Hukuku idare ve hukuk ve ceza mahkemeleri usuiine 

1 
il ~ÖN ~ 

--------=---------------lllmİİ • daır malum~t. .. . . .. . 17 ~~;~ft~ E. R j 
(il' ' re ınal ınüdürlüğunden: 

Krtaatı askeriyyeden müdevver ve zirde isimleri muharrer 
eşyayı askeriye 17 /1/930 tarihinden 6/ 2/930 tarihine kadar yir
mi gün müddetle müzaideye vazedildiğinden taliplerin yevmü 
ihale olan Çarşamba günü saat 14 te depozito makbuzu teminat 
mektubu veya tahvilatı hamilen Gebze malmüdiriyetındeki sa
tış komisyonuna müracaatla müzaideye istirakleri ve müzai
deyi müteakıp bir hafta zarfında bedeli i'hMeyi tesviye ile ihale 
edilen eşyanın temamını kaldınnaları ve kaldırmadıkları takdir
de beher gün için yevmiye bir lir<>. eşya ücreti vermeleri şerait 
iktizasından bulunduğu ilan olunur ... 

2 bakır tava 1 avcı yeleği 
2 kepçe 12 çul şiltesi 
3 demircikörüğü 2 meşin belleme 
3 meşin fişeklik 53 hayvan furçası 

36 koşum kolupa 67 kaşağı 
1 koburluk 86 ip yular parças 

16 mahruti çadır 1 top ağı 
3 top örtüsü 2 çinko koğa 

10 portatif cadır 3 kantar 
455 arka cantası 82 matra 
708 ekmek torbası 1 elek 
443 velense kilim 
254 beğlik 
161 çağ torbası 

29 keten kilif 
26 ,, su koğ ası 

198 belleme 
15 kasa 

7 kalbu~ 
35 t: iş elbise 
85 pil 

142 kar gözlüğü 
1 karavana 

75 alüminyom ta
bak 

385 kapot 
71 O kışlık ceket 
809 pantalon 

1243 tozluk 
931 serpuş 

1091 yazlrk ceket 
i 177 ,, pantalon 
1130 ,, serpuş 
1623 ,, tozluk 
1306 yemeni ve filar 
127 tasma 
260 zincir parçasx 

65 mamuz 
1 törpü 
2 kerpetin 
2 santıraç 

36 koşum kolu 
52 eğer takımı 
2 semer 

9 - Basıt ve murekkep faız hesapları nısbet ve tenasup kaı- :::ı;.c·c.uYON ır::n~' "!""'~~~ 
deleri satıh ve hacrm mesahaları yeni mikyasat usulü. ,;;:;i..:::.!E?J,;;."%- :il!""'~ 

10 -Ticar· usulü defteri, usulü başite ve miızaafa hakkında 
muhtasar malilmat. 

11 - Tarihi mail ve Coğrafya Tüııkiyenin tabii idari ve maa
da iktisadi Coğr•fvtrı. 

Bakır köy de 

12 - Türkçe ve Fra.ısızça kitabet (imtihanda fıransızçadan, 
İngilizçe, Aimanca ve İtalyanca vukuf dahi ayrıca nazari dikka
te alınacalrtır) ... 

Avrupac!a tahsilde bulunmuı b 
muallim Fransızca huauıi ders ver 
yor. Tafıilit: Bakırköy Çarıı No. 
Hasan Ef. de. , 

'193üNASH, 
otoma billeri 

Pek yakında 
• 

pıyasamıza 

arzedilecektir 

PARlS ve LO. ORA 
Salonlarında olduğu 
gibi burada dahi anla
yan ve kıymetini tak- • 
dir edenlerin memnu-

niyetini mucip 
olacaktır 

HAKIKI BOMONTİ GAZOZLARININ -rl 
22 kıl çul· 

452 ,, torba 
8 kürk 

-- - ---~-. - .zı:.__ c 

1 süzgeç 
1 faldım 

17 başlık 
1 teneke kara va. 

1 telti 1 
32 hamut koşum 

r 

ALAMETİ F ARİKBSI 

-.- ~ -- ---==---==--

İhtiyacınız vardır. 
Türkiye umumi vekilleri: 

HELİOS 

MÜESSESATI 
GALATA 

r·,~·r;~1;iy~·~;::rl~··1 
~> Hu ak<amdan itibaren her akşam 

~> ' muşterlltrlnden gördUğ'U rağbet ve 
ı. Lokantamız, muhterem 1 k bUyUk bir fedakılrlıkla 
,. . k b ı ı şükran o ara 
~> teşvıke mu a le: ilk defa olarak iki mühim musiki bey "etlnl 
~ musiki alemim :ı 1 

e muvaffak olmu~ıur. Şimdiye kadar 
~> bir arıya getirmeğ 0 kkep olarak icrayı san•at eden 
~~ .~lalılm ustadlardao m re , • 

~> Neşei Musiki saz hey etı 
~> • , R ve asri sazlarfa 
~~ lIA ı IM I\tUGANNIYELE icrayı san·at ~den > 
~~ Üsl<üdar musiki hey'etı : 
ıl,> Aslk hem de asri ve fanta:ıi > 
~ ayrı ayrı ve birleşerek hem ki edecektir (> pnrçıılar terennüm 

141 kolan parça 
275 gebre 

na 
1 saç fuçu 

34 kemici ve adiiener 
9 zahma tiemiri 

122 c:uval 5 yastık kılifi 
4 karavana ,, 
4 teneke leğen 

2 şebeş demiri 
8 eldiven 
2 semaver 
2 kalbur 
1 fuçu 
3 mangal 

2 kürek 
1 nalbant çanta 

Si 

31 kürek 
2 " kılıfı 

12 mm tan pare a 
12 kum torbas~ 

1 kınk balta 

1 kantarına 
3 semaver 
6 demir soba 
9 saç soba 
1 soba tahtası 
2 büyük kazan 

131 soba borusu 

Maliye vekaletinden: 
28 Şubat 1930 tarihinde açılacak Maliye Müfettiş muavin- / 

!iği müsabaka imtihanına ait duhul şeraiti ile imtiham progra-
1 

mı. 

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

28 Şubat 1930 da açılacak imtihan duhul şeraiti şunlaroır. 
1 - Türk olmak 1 
2 - Ali Mekteplerin birinden mezun olmak. 
3 - Yaşı 24 ten aşağı 30 dan yukarı olmamak. 
4- Namzetler ilan tarihinden itibaren 20 Şubat 1930 tarihi-

ne kadar dcğrudan doğruya Maliye Vekaleti Teftiş heyeti reis- l. 
liğine istidaname ile müracaat edecekler ve verecekleri istida

Bir otomobil intihap karannı vermezden evet 

•• 1930 N A S H ,, otomobilini 
Tecrübe ediniz. Türkiye umtıml acantalan: 

KOSTANTIN DASSIRA va JORJ DASSIRA 
Galatada Bankalar caddesi No 66-70 Tel. Beyoğ'le 232 ' 

1 
1 

• 

lara asa~ıdaki evraki vesaikin musaddak suretlerini raptede
ceklerdir. 

ı - Nufus tezkeresi ve ikametgah adresi. 
2 - Tercümei hal hiılasası. 
3 - Askerlik mükellefiyetini ifa ettiklerine veya tecil edil

miş bulunduklarına dair olıırak mensup oldukları askerlik şube

- -or. thsan samı- -DıotırrııfM-
Gonokok Aşısı RllU RIJ 
Belrnl(ukluğu ve ihtilı\tatına 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Divanyolu Sultan :'llahmut 
türhe>i karşı . ında No 189 

Musiki hey'eti salonunda 

Milzayede lll• saaş · 
lldncı kanunun 81 inçi cum .1 

günü sabah sut 10 da Beyoflund ı · 
Pangıltı'da Bilezikçi aokıfında !\ • 
numerolu Jak Belleri ıpartımınını , 

sinden alınacak resmi vesaik. -4 - Mektep şahadetname veya tasdiknamesi. 
Namzrtler imtihandan eve! ~rh!ıl mııaveneye tabi tutulacak

lardır lazım gelen şeraiti haiz olanlar tahriri ve şifahi olmak 
Ü7.re iki defada icra kıhn2 c~k mii•~bakava i~tirak edPceklerdir. 
Evvelce yapılan müsabakada bir dafa iştirak ile müvaffak olma
vanlar ilan olunan şeraiti haiz oldukları takdirde bu mü~abaka
ya i~tirak hakkına maliktirler. Müsabakanın birinci tahriri kıs-

STANDARU 1 

Ramazan geceleri 
FEYIUIDE M~UMBBELEB 

.. 

mı Ankara ve İstanbulda ve tahrirde muvaffak olanların ikin- 1. "GILIZ ... 
ci sifahi kısmı Ankarada olacaktır. Tahrirde muvaffak olma- KARYOLALARI 
yanlar şifahi imtih~na ka~rnl ~dileme~le~-.-~üsab~ka neticesin- Gayet sap;lam ve rahattırlar. 
de kazananlar Malıye Mufettış muavınlıgıne tayın olunacak- Beyaz 15, siyah 14 lira 
larclır. llevoj!;lunda 370 numaralı 

Müfettiş muavinliğine kabul tarihinden itibaren 2-3 sene J BAKER ı\1ai!azalarında 
müddetle bir müfettiş refakatınde Staj gördükten sonra bir eh-
liyet imtihanın~ tabi tutu~~caklar ve.b~ imti~a~da da k;ızanan- . Bahtiyar valde 
tar mesleki malumat ve mumareselennın tezyidı zımnında en az 
bir sene müddetle Avrııpaya izam edileceklrr ve gönderilmez- 1 ~ 
den eve! Maliye Müfettişliğine tayin olunacaklardır. ;[j 

Avrupadan avdet eden Müfetfsler tefti heyetinde beş sene ~ 
müddetle ifayi vazife etmeğe m~cburdıırlar bu. müddetin h ita
mından eve! heyetten ayrılmak ısteyen Müfettışler Avrupada 
bulunacakları zaman zarfında Hazinece kendilerine sarf editeı, 
meU\liğin heyette bulıındukları her kamil sene için "'o 20 bit
tenzil bakiyesini bir guna itiraza mahal kalmaksızın Hazineye 
iade edeceklerine dair Maliye Vekaletine Katibi Adilden müsad 
dak bir kefaletname v"receklerdir. 

İMTİHAM PROGRAMI -
1 - Maliye ve İktısat ilimleri hakkında umum ma!Umat 

Yavrusunun cildınin, letafetini 

Pertev çocuk podrası 
lie temin ctmlıtlr. 

2 - İstikrazlar ve muhtelif ı,ekilleri borçların itfası tah~il 
ve tevhidi Türkiye düyunu umumiyesi hakkında ma!Omat. 

3 - Vergi tarhında takip edilmesi lazımgelen kaideler. Bi- lstanbul ikinci ticaret n:abhme inden: 
]a vasıta ve bilvasıta cibayet olunan vergiler sermaye ve irat Müflis Karnik Arslan Efendiye 
üzerine mevzu verglier ve bunlardan her birinin faideleri ve 
mahzurları . 

4- Kanunumedeninin gayri menkul emvalin tasarrufuna ait 
ahkamı hakkında umumi malumat. 

5 - Türkiye de bugün cari olan bil'umum vergi ve resimler 
ile tarh ve cibayet usulleri usulu tahsil ve takibatı kanuniye. 

6 - Muhasebeyi umumiye kanunu ahkami ve bu hususta ki 
mü ta lealar bütçe ve tabi olduğu esaslı kaideler senei maliye ve . . . . . . . "" . 

alt ve Kuruçe~me antreposunda 
bulunan muhtelirıilclns 2~ sondık 
manifatura emtaı c:. ın ın •Ç1k arttırma 
suretile ve transit olarak sıolmalan 
mukarrer olduğunean taliplerin satış 
günü olan 8121'230 tarihinde cumar
tesi günü saat 10 da Kuruçefme"de 
mezkOr antrepoda hazır bulunmalı

flAn olunur. 

l ·---verllecektlr. 

Müzayede ile saaş 
ikinci kAnunun 31 inci cuma 

günil sabah suı IO da Beyoğlundı 
lstikl!I cıddesinde Osmanlı Bankası 

şubesi karımnda Hodul aportımanı· 
nın 8 numerolu dairesinde bulunan 
kıymettar ve nıdlde eşyalar mttzı-. 

yede suret!le satılıcıktır. 

Gayet zarif yaldızlı salon takımı, 

Jardinier aynası ile, yaldızlı bahıt ve 
ayna, ampir konsol, Barbedlcn im· 
zıh hevkelll saat ve şamdanlar, 

ipekli kadih: perdeler, işlemeli örtU· 
ler, Goblen panolar ve çatmalar, 
tablolar, gayet nefis asri yemek oda 
takımı, oymalı dolap. çatal bıçak 
tıkım~ çay ve kahve ıakımlan, gU· 
müş ve maden ~yılar, Kanton küpler, 
kavukluk ve etajerler, Acem ,.e Çin 
vızolın, Bronz ve fildişi fşlemell 

yazıhane ve kütüphaneler, asri güzel 
yatık oda tıkımı, kız çocuğu için 
nefis yatak oda takımı, vazolar, hey· 
keller, portmanto, konsol, aynı, masa,. 
hasır koltuk, Umba, kolonlar veuir 
eşyalar. Yeni halde çapraz ıtlli nefis 
bir alman piyıno,u, Anadolu ve 
ıcem h•I ları ve •eccadelerl pey ~Ü · 

renlerden IOO de ~5 ıcmlnıt alınır. 

FRANSIZCA DERS 
Fransızca profesörü tarafın

dan muvafık şeraitle ve son de.: 
rece itina ile Fransızca lisan,. 
edebiyat ve muhavere dersleri 
verilir. 

27 numaralı İstanbul posta 
kutusu adresile Mr. H. W. ye 

zllması mercudur. 

6 numerolu dalreıinde buluna f 
ldymettar ve nadlde eşyalar mUzı; 
yede suretile sıtıiıcakor. Kırını: 
kadife kaplı 1 kanıpe il koltuk v J 
6sandalyeden mürekkep gayet zar. 
asri salon takımı, 2 adet aynalı d 
lap, 51 adet vlenuvız somyelf ka 
yola 1 lavabo ve iki gece mısuır. 
dan mürekkep gayet nefis asd yata 
oda takımı, cevlı büfe, beyzı mı 
111 adet tonet ıandılye, Ilı:! ıdı 
çini ıoba yeni haldı borularlle, dı . 
mir soba, büytik yaldızlı ayna, ki· 
tilphıne, 2 adet çocuk karyola< 
portmanto, perdeler, kadrolar mı · 
şımbalnr, gaz fırını, mutbık tıkm 
tabak takımı, biblolar, singer dik 
makinesi ve sair eşyal beytlye r 
Gerhan Berfin markalı Alwan ph 
nosu Anadolu ve Acrm halıları 
scccaelel..ı. Pey sürenlerden l 00 < 
25 ıemlcu ılınır. 

1 Hanımefendiler 
Güzel kürkler gör
n1ck isterseniz Be. 
yoğlunda 3J1 nuıne-ı 
roda 

EPREM 
Kürk nıağaz. ln1n 
teşhir etnıekte oldu-t 
ğu güzel kürlder· 
tenıa~a ediniz ~1eY 
s ı n1 mfınaschetil · 
ehven fiatla satıl 
maktadır. 



BİN SÖZ 
BlR RESlM 

MahI ulat- Ilıü~üriJetin~en·: 
Bidayeti ilan ( 29-1-930 ) hafta (1) 

Nihaveti ilan ( 26-2-930) çaı şamba 
.. \ıymetl muhammcrlcsi 
l.ira Kuruş Dosya No. 
85 00 Mevlevihane kapısında ııimkeş mahallesinde Paşa 

bakkal sokağmda 6 numaralı h=in 172 arşın muik-
darmdaki arşası 3502 C. 

500 00 Y eşilköyde Mahmudiye sokağında 4/ 35 No lı ma 
aralık 84 arşın terbiinde 5 oda 2 sofa ve sairey1 müş-
temil bir bap ahşap hanenin tamamı. 4713 C. 

200 00 Çarşuyu kebirde Hacı Memiş sokağında 26 No. 1r elye 
v1im Yorı-ancrlar caddesinde /8 arşın terbiinde 54 No 

1r maklup dükkanın tamamı. 5078 C. 
254 50 Balata Haci isa mahallesinde orta sokakta ve Harik 

maballin.de 127 arşın teııbiinde 14 No. lr arşanm ta-
mamı. 781 C. 

166 22 Eyri kaputla Avoi Bey mahallesinde Hamam soka
ğında , 177 arşın Terbiinde / 19 No Jr arşanın 
tamamı. 2206 C. 

57 00 Mevlane kapısında Aydin Kethüda mahallesinde 
Yayla •:...ddesinde mükerrer 24 ve mükerrer 24 m~k
khıp No lr / 570 arşın terbiinde bir kıta arsanın 1/ 3 
hissesi 854 C. 

Bidayeti ilan ( 22-1-930) hafta 2 
Nihayeti ilan ( 19-2-930) çarşamba 

Kıyıncti muhammenesi 
Lira Kuruş Dosvı No. 

3130 Feri kariyesinde Kurtuluş caddesinde 146, 148, 150, 156, 
158 ve Kasrmpaşa caddesinde 142, 141, 143, 145, 125, 135, 
132 134, 136, ve Kuyulı.rbağ sokağında 109, 107, 113, 103, 
105, numaralarla muraikkam 6825 arşın mıktannda bulu
nan arsaların 36 hisse itibarile 11 hissesi. 656 A 

4351 Kabataşta Öıner Avni mahallesinde ve tramvay cadde
sinde 2 harita numaralı 621 arşın mtktarında namazgah 
arsası. 473 Mü 

625 Ali çelebi mahallesinde zindan. kapısında 298 atik 62 ce
dit numaralı fevkindeodaları müştemil kagir mağazanın 
240 şehimde 30 şehmi. 5022. C. 

235 Bebekte kilise sokağında 28 No. ile mürakkam 235 arşın 
mikdarında bir kıt'a arşanın tamamı 5728 A 

• 

15QO Y ed~kulede Mirohor İlyas Bey mahallesinde Y edikule 
caddesinde 62 numaralı dükkanı müştemil nim kagir bir 
bap hanenin tamamL 2855. C. 

f23 20 Nuruosmaniye civarın.da Vezir han arkasında Sinanpaşa 
sokağında tahta perde ile muhat 77 arşın 90 santim mikta
rında Sinanpaşa camiıi. arsasının tamamı. 510 Mü 

Bidaye ı i ilan ( 15-t-930) hafta (3) 

Nihayet ilan ( 12-2-930) çı\rşamba 
Kı\ -n eti muhammt: nt"~İ 
Lir\ f\ ll"U$ Do!!va ~o 
65 9 Ayvansarayda Koruou Mehmet çelebi mahallesinde Ay

vansaray caddesinde 42, 44, 46 maklup No. lı dekakin 
a~asının üçte bir hissesi. 10646 A 

150 - Ayvansarayda Korucu Mehmet çelebi mahallesinde 
50·30 N o.lı, 43 arşın terbiinde bir bap dükkanın 1-3 his
sesi. 10645 A 

k 3.33 34 Ayvansarayda Korucu Mehmet çeleıbi mahallesinde Ay
vansaray caddesinde 32-52 No. 1ı 61 arşın mikdarında bir 
bap dükkanının 1-3 hissesi. 10643 A 

~33 33 Ayvansarayda Korucu Mehmet çelebi mahallesinde ve 
caddesinde 64 arşın terbiinde 48-28 No.lı bir bap dükka

l nın 1-3 hissesi. 10644 A 
ı 84 82 Eyipte Şahsultan mahallesinde Bahariye caddesinde 

1357 arşın terbiinde 35 No,lr arsanın sekizde bir hisse-
si. 2438 C 

137 50 Beykozda Büyük çeşmeler kurbünde İskele sokağında 
75 arşın terbiinde 1 No. 1ı arsanın 24 hissede 22 bi&sesi. 

545 A 
36 30 Amavıı'. köyünde Haremeyn sokağında 60 arşın terbiin-

de 9 No. 1ı arsanın tamamı. 1138 A a----
l~iday~ti-ilan < B~t-930 ) hafta (4) 

'ih:ıy t ilan ( 5-2-930) çarşan1ba 
\1 -. :neu ı lam·ninesi 

1 ' ·' "' Kır Dosvı :'\o 
.4851 55 Cağaloğlunda Cezriıkasrm mahallesinde Türkocağı bah 

çesine muttasıl ve Cağaloğlu caddesinde kain 322 arşın 
77 santim terbiinde sultan bena emini camii arsası. 519 Mü 

1000 - Üsküdarda İcadiye mahallesinde Sıvacımurat sokağın
da 5 oda 1 sofa 1 kuyu vesaireyi müştemil 1-4 No.lı ha
nenin nısıf hissesi 50 Mo 

21 50 Mahmut p<Ufada Dayahatun mahallesinde Kalıpçılar ha-
m at katında 12 arşın terbiinde 37 No. 1ı bir bap odanın 
yedide bir hissesi. 4738 C 

!'-7 15 Mahmutpaşada Dayehatı..n mahallesinde Çuhaçı han 

696 

alt katında 30 arşın terbiinde 30 No. bir bap odanın 1-7 
hissesi. 4 799 C. 
Kapandakikte Yavuz erşinan mahallesinde Tekirdağ is

kelesinde 5 No. lı nim kagir harap han ve tahtında 7 No. 
1ı mağazanın 16 hissede üç hissesi. 1168/ 5153 C. 

240 80 Kasımpaşada Haci Ahmet mahallesinde uzun yol De
reboyu caddesinde 86,90, 92 No. 1ı bir bap baraıka şeklinde 

hane ile 90 No. lu bir bap mağaza arsasının 7-12 hissesi. 
129 A 

106, 32 Koca Mustafa paşa mahallesinde balıkçı Hacı Kigork 
so!cağında 29 No.lı53 arşın miktarında arsanın tamamı pazarlık 

n 400 
1 
( 
1 250 
1 
ı 800 
1 

~ 75 1 

suretiyle 1880 C. 
Çarşıda kolancrlar caddesinde 10 No. ile mürakkam 

dükkanın tamamı pazarlıkla 3802 C. 
Çarşıda parçacılarda 8 No, 1r Mapey'lce kagir dükkanın 
tamamı. pazarlıkla 4479 C. 
Fatih mağnisalı Mehmet Paşa M. At pazarı caddesi 

71 / 63 No.lı dükıkanın tamamı. 4475 C. 
Halıcı oğlunda apdüsselam mahallesinde apdüsseliim 

tekkesinin selamlık kısmının ankazı. 
JI 50 Üsküdarda İcadiyede Silahtar Ağa Bahçe sokağında 

57 / 60 N o. lı çiçek bahçesindeki 800 çeıki miktarındaki 
H taşlar. 

Baladaki emlaki mahh1le dört hafta müddetle aleni olarak 
üzayedeye konulmustur. Müzayedeye iştirak edecekler kıy

rnetin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat olarak dördüncü haf 
· a ın ihale günü saat 14 de kadar Çemberlitaşta İstanbul Evkaf 
.m ;ir•ı•eti binasında mahh1lat kalemine müracaatları. 
·eye r areKet eaeceKur t nnı a tınnalan. · 

1 

PEHSE IBE 
30K.SAN1 930 

~eyri seıain ~ hi 

Mtrkez Acenta"; Gıl1tı k~ 
bışınAı, Beyo~b 'B6 l 
ctntuı: Maı,mudiyı Hııc ~j 
l<tanhııl 740 -, 

Mu~anya postası 
Cuma, Pazar, Salı, 

şamba (!linlerl idare rıhu 
dan 9 da kalkar. 

Tra~zon ikingi posl 

m 
ıç 

m 
bi 
a 

Van: Şark viliyetlerimiz içinde umran yolunda gittikçe ilerlleyen bir ıehirdir. Resmimiz Vanda belediye meydanını ve 
Selçuki devrinden kalma Ulu caminin bir kısmını göstermektedir. 

[İzmir] vapuru 30 KAnU 
sanı perşembe akşamı C~I 

rıhtımından hareketle Zonıı;ıı 

lnebolu Sinop Sdmsun Co 
Fatsa Ordu Gireson Trab 
Rizeyc gidecek ve Of Tra 
Polathane Glreson Ordu F 
Samsun Sinop lneboluyı 
rayırak gelecektir. 

Üsküdar Malmüdürlüğünden: 
Satılık Hane ve Dükıkan Numarası 44/ 46 Muradiye sokağı 

Caferağa mahallesi Kadıköy tahtında Dükkan ve zemin katta 
Mutbah 1 oda 1 sofa İkinci katta iki oda 1 sofadrr. Tahmin edi
len 3000 lira kıymet iki senede iki taksitte verilmek şartile bi
rinci taksit 1500 lira ihaleyi müteakip verilecektir. 

Müzayedeye iştirak edeceklerden % 7 buçuk pek akçası alı
nacaktır. 

Satış muamelesi 6/ 2/ 930 Perşenbe günü saat 14 te Üsküdar 
Malmüdürlüğünde aleni müzayede usulile yapılacaktır. 

• * * 
Satılık arsa numarası 14 Hilsamettin Bey sokağı CafC1'ağa 

mahallesi Kadıköy Mühürdar caddesi kUrbinde olup arka tara
fı Murat Ali sokağı ve tarafeyninde 'haneler mevcut olup bina in 
şasına elverişlidir ve 252 ziraındadır. Tahmin olunan 504 lira kiy 
met defaten verilecektir. 

Müzayedeye iştirak edeceklerden % 7 buçuk pey akçası alı
nacaktır. 

Satış muamelesi 6/ 2/ 930 Perşenbe günü saat 14 te Üsküdar 
l\hlmüdürlüğünde aleni müzayede usulile yapılacaıktır. 

* * * .. Satılık Bahçe Numarası 24 Arayicibaşı sokağı Osman ağa 
mahallesi Kadıköy 750 Ziraında olup ebniye yapılmasına elve
rişlidir. 'Pahmin edilen 750 lira kiymet defaten verilecektir. 

Satış muamelesi 6/ 2/ 930 Perşenbe günü saat 14 te Üsküdar 
Malmüdürlüğünde aleni müzayede usulile yapılacaktır. 

~············~)············ :~ 12 Şubat Çarşamba akşamından itibaren 

ı• FRANSIZ TİYATROSUNDA • •• 
Komedi Fransez Sosyeter!erinden 

•• 
~.· 

MADAM SESIL SOREL 
• ve fahri sosyeter MÖSYÖ RA \' Enin ı,ıı lt1 idaresindeki 
~· trupun GALA temsilleri haşlı yııcııktır. 
·~ llk temsil olarak ALFO:\S DODEı "in ~aheseri 

:~ SAPHO 
:: Kişeler bugünden itibaren bilet fatı şına ba şlamıştır. Diğer tem- ! 
·~·· sillcrin prol{ramı tiyatro ki~esindc talik edilmiştir. ~ ++ 

Sulıanahmet 3 ilncil sulh hukuk 1 1 b l p · 
hakimliğinden; stan u reventorıum 

Müddeiye Şahver Hanımın mil· müdürlüğünden: 
ddeialeyh Babıalide Karagöz mıtba- Valdebağında müessese a
asıuda Mıks il oskel Abra ham F.fen· razisi dahilinde inşa edilen pa
di zimmetinde bedeli icardan alacı· viyonun natemam akşamının 

~ olan 300 üçyüt. liranın tahsili inşaatı kapalı zarf usulü ile 20 
davasının carı muhokemesinde mil · Kanunusani 1930 tarihinden 15 

. ddeilleyh namına tastir kılınan eri- Şubat 1930 tarihine kadar mü
pnımeve ikametgAhı meçhul oldu· nakasaya konulmuştur. Talip
ğu anlaşılmasına mebni bitt•lep bir }erin şartname ve evrakı fenni
ay müddetle ilAnen tebliğat ifası yeyi almak üzre müessese mü
karargir olmuş ve yevmü muhakeme düdüğüne ve ihale günü olan 
olan 27 şubat 9.10 perşembe gıinü 15 Şubat 1930 Cumartesi saat 
saat 11 on lıire muallak bulunrlugur· onbeşe kadar Fındıklıda yük
dan yevm ve saati mezkOrdı lıiz - sek mektepler muhasipliğinde 
zıt veya tarafından mmaddak vekil toplanacak komisyona müra
gönı.lermesi ve aksi sur<rte hakkın- caatları. 
da muamelei gıyabive icra kılınacı· 

ğından mailim olmak üu re keyfiyet 
llAn olunnr. 

lstanbul Asliye mahkemesi ikinci 
hukuk dairesinden: 

llurgoz ada ında Manısıır cadde· 
sinde 11 / l7 atik ve cedit numaralı 

hanede mukim Yorgi ve hemşireleri 

Marika ve Kaılna hanımlar vckllI 
avukat Diyamındl efendinin. Burgaz 
adasında mukim küçilk Beryandros 
ve Vasilin peder ve velileri Pınayot 

!\lhnıvl ıle ıhine ikame eylediği tas· 
hihi kayt davasından dolayı milddea· 
aleyh namını gönderilen istida mer · 
kumun mukaddema Burgız adasının 
Mınısnr caddesinde ikamet etmekte 
iken semti meçhule gitmesinden do· 
layı tebligat ifa kılınmadığı Burgız 
ıdı<ı birinci muhtatlığı ve mübı$ir 
taralındın vPrilen 7 ktnunuevvel 
929 mihll derkenarından anlaşılmığlı 
vaki talebine binaen hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 141 inci 
maddesi mucibince bir ay müddetle 
ll~nen ttbllgat ifası kararglr olmuş 

ve lsıidanın bir ıuretl mahkeme dl· 
vanhanesine talik kılınmış oldnğun

dan müddeaal eyhln işbu tarihi 114n
don bir ıy sonraya kadar cevap ver
mediği takdirde mOddelnln isddasını 
ttbelluğ etmi$ nazariyle bakılacağı 

ill~ lunur -

Hirinci ilan 
Merkezi idaresi lstanbul'da 

Beyoglun'da Valide Çeşme so
kagında kAln 
«Türkiyede Ticaret ve 
Sanayi ve Ziraat şir-

keti n1 i ili yeı.;iıı 
nin 28 kanunuevvel 1929 tari
hinde in'ikat eden hlssedaran 
hey'etl umumlyesl kararile tas
fiye memuru tayin edilmiş olan 
zirde vaziUllmza T. Salem ve 
A. Blliotl Efendiler: Şirketi mez· 
kQreden bir gUna muhik talep 
ve lddeası bulunanları: Ticaret 
kanununun 444 lncQ maddesi 
mucibince, bu haklarını nihayet 
bir sene zarfında bllmUracaa 
ispat eylc'llelerl lüzumunu has
belvazlfe IIAn aderler. 

imza; E. Salem, A. Blliotl 

lstanbul lklncı ticaret mahkeme
sinden: 

Müflis mOsyil Muryo>crayı alt 
olup yıldızda bulunan bllumum eşya 

ezcümle oda takımları yazıhaneler, 

bar tertibau ve sındalyaları, portatif 
dans mahalli, salon avizeleri vesalr 
kıy rr tll e$y• mOzayede lle saıılı
cakt.r. Arzu edenlerin 930 şubat 

4·5-6 ıncı gOnlerl saat ondan on 
ikiye kadar yıldız •arayına müra-

Istanbul Nafia fen mek.tel)i rııi.iha
yaat komsiyonundan: 

Mektebimizin 930 Mayıs gayesine kadar olan et, ekmek yaş
sebzesine yevü ihalede talip zuhur etmediğinden mevadı mez

kürenin içinde bulunduğumuz ayın30 ıncı Perşembe günü saat 
13 te kapalı zarf usulile münakaşaları yapılacağından taliplerin 
mezkur günde teminat makbuzları ile mektebe müracatları. 

·mM ·· ·. W\\, 
• 

•/ ._:_;... / ,,/ .· ... -;~:-.: ; ., 

Memleketin ltha!At tacirleri! 
i lll 8 Mart 1930 da devam edecek 

iLKBAHAR L[(~Z(G P4N4Yl31fil 
ziyaret etmeniz menfaatiniz icabıdır. 

2 lll 12 Martta bttyUlc fenni ve inşaat pınıyın. 

2 llA 6 Mnmı mensucat ve ıpor levazımatı panıyın. 

Toptan san'at ve dcıret sizi bekl.ımektedirl 

21 muhtelif memlekettr·n gelmiş ıalmben !()()()() 

tüccar panayırı İ$tirak etmektedir. 

Fazlı tıfsllAt almak için ya 
LEIPZIGER MESSA'.\lT, LEIPZIG 

idaresine veyahut fahri mümessili bulunan 
Galatada Voyvoda caddesinde Ağopyan ha
nında 8 numarada mühendis H. Zeckser'o 
muracaat ediniz. 
(Tel. Bcyoglu 163 -posta kutusu Galata 76) 

13~,~~~ ~ilo ~irinci Esla~an 
tönı~e~isi nın~a1aası 

Tiitün inhisarı umum müdürlü~ünden: 
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 çumartesi günü saat 
10,30 a kadar zarflarını Galatada mübayaat komisyonuna tevdi 
etmeleri.. 

Maarif Vekaletinden 
Balıkesirde inşa edilecek o- ri ile münakasa şartnamelerini 

lan Muallim Mektebi pazarlık almak üzre ehliyeti fenniyeleri 
usulile 10 Şubat 930 tarihine mü ni müş'ir müsaddak vesikalari
sadif Pazartesi, günü saat 15 de le beraber her gün Vekalet İn
Vekalet inşaat komisyonunda 
icra edilecektir. Talip olanlar şaat Dairesine müracaatları İ
pilan ve sartname i fenniyele- lan olunur. 

lstan~ul Posta ve Tel~ral ~a~ ınü~ürlü~ün~en: 
28-1-930 tarihinden iübaren 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 hisaplarını 
yaptırmak üzre İstanbul telgraf merkezine müracaatları ve 
badema yeni ve eski hisaplar için İstanbul telsiz telefon şirke 
tine hiç bir suretle tediyatt bulunmamaları ehemmiyetle ilan 
olunur. 

M. Gazi kahvesi 
Emsalinin lmperatorudur. Aksini ispat edene ( 1000 ) lira. 

Yüz elli kuruşluk efya mubayaa edene tecrübesi hedlyeten 
verilir. l\araköy Borsa han. 

lstanhuJ J_Jj111anı Sahil Sıhhiye 
l\1crkezi Sertebabetinden: 

Yirmi sekiz çift Hereıke malı kumaş perde on üç adet keten 
!stor perde 20 Şubat 1930 tarihine müşadif Perşenbe günü saat 
14 te müzayede ve münakaşa kanununa tevfikan bilmüzayedc 
satılacaktır. Taliplerin mezkur perdeleri görmek üzre hergün 
merkezimiz levazım şubesine ve müzayedeye iştirak etmek için 
yevmi mezkurda Galatada Karamustafapaşa sokağında kain 
merkezimizde müteşekkil ihale komisyonuna müracaatları ilan 

lzınir sür' at pos lası 
(GCLCEl\l!ı.L)vapuru 31 

nunusani Cuma 14,SOda Gal 
rıhtımından hareketle Cum 
tesi sabahı lzmlre gidecek 
Pazar J 4,30 da lzmlrden har 

ketle Pazartesi sabahı gelecek 
Vapurda mükemmel 

orkestra ve cazbant mevcut 

ANTALYA P~STASI 
(Analarta) vapuru ! Şub 

pazar 1 Oda Galata nhtımınd 
hareketle lzmlr Küllük Bodrıı 
Rıdos Fethiye Finike Antaly• 
pdecek ve dönilşte mezlı 

iskelelerle birlikte Dalyan I\Jal 
mariı:, Saloz, Çanakkale, Gell 
boluya uğrayarak gelecektlj 

Bartın - Cide Po. ·t 

HlLAL 
vapuru ao Perşeı11 ht 
kAnunusanl 
günil akşamı Sirkeci rıhtımıd 
hareketle Eregll , Zonguld:ı 
Bartın, Kuru.:aşile, Cide, lneb 
lskelelerlne azimet ve avd 
edecektir. Yük ve yolcu ıçı 

Sirkecide yeni handa J numrol 
acentasına müracaat. TelefoO 
İstanbul 3105 

TAVlLZAlJE MU~TAf,\ 
ve biraderleri vapuru 

Muntazam Ayvalık F.kspre!l 

~v!~~e!ıı 
Anunusaninin 30 uncu perşembe 

nü akşamı saat on yedide Sirkeci 
nbuınından hareketle Gelitıolıı. 

Çanakkale, Küçük kuyu, Altınolu~ 
Edremit, Burhaniye, Ayva l ık ~t 

dikili iskelelerine azimet ayni ıs• 

kelelore uğrayarak avdet edecektir. 
Mıhılll m{lracaat : Y em1$ Tavil· 
zade biraderler. Telefon IR nbul 
2210 

d 
1 
s 
a 

Doktor S. Fresk<>' 
Müvellit ve kadın hastalık• 

lan mütehassısı 
Konsültasyon saatleri: 14-17 
Beyoğlunda Sofyalı sokağın 
da 32 numaralı Mayidis ha· 
nmın 2 numaralı dairesincle 

Telefon: B. O. 2917 
__ ,~ .......... 11!1!"'1 

Edirnenin nefi 

l~N~EBYEtEBI 
irkeci Hocapaşa ha 
marn sokak No 9 

Tel. lst. 2789 

Doktor A. kutie 
Elelrttı11ı maldaelerİyh: beholukl~u, ıdı1 
darfıRı, prı»ta1, ademı;fctidar, bel ~ 
illi elli ve flrenglyi aRr•sıı tedavi ..,,-

Karai<Qyde Börevçl fınnı auaaıııda ~ 

1: f !1 tl1J1il!Ut'j 




