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4- Memlekette 

Bir hesap 

Bütün işlerimizi hı:n1. hesaba 
hem de müvazeneye ıstınat et
tirmek mecburiyetindeyiz. Ya
şadığımız devrin icabı, içinde 
bulunduğumuz vaziyetin husu
siyeti bunu emrediyQr. 

Memleketin bazı mmtakala
rmda pamuk yetiştiriyoruz. Se
nede 15 milyon liralık ka~ar 
harice pamuk satıyoruz. İstıh
salatımızm miktarı o kadardır. 
Buna mukabil Türkiye'ye sene
:ie 65 milyon pamuklu mensu
cat ithal etmekteyiz. Bu demek 
tir ki, harice çıkardığımız pa
muklara, beş misli imal ücreti 
zam ederek tekrar satın alıyo
ruz. Memlekete giren pamuklu 
mensucat ·~ ı :ilo itibarile 
de mevaclı ıpııdaiye miktarın
dan fazla değildir. Pamuklu 
mensucat, en ziyade köylüleri
ı:niz tarafından istihlak ediliyor 
İşte senelerden beri Türk köy
lüsünün alın terile kazandığı, 
d;şinden, tırnağından ~ttırdığ1 
paralar bu suretle hance ak· 
idi~rdu. 

Milli servet ve milli •.udlet 
ne tükenmez hazine olursa ol
~un. bu hesapsızlığa, ve israfa 
elbette mukavemet edemezdi. 

Meselenin başka bir cephesi 
daha· va<rdır: 

Türkiye'de istihsal ettiğimiz 
pamuklan kol;;ylıkla satamıyo
ruz. Pamuklarımızı elden çıkar
mak için büyük müşkülata ma
ruz kalıyoruz. Bazı seneler bu 
malların uzun müddet elde kal 
n sı yüzünden pamuk zür
raı çok zarar görüyor, 

. b:ınkalara yı.iksek faizler ve
riyor. İstihsalatımız dün
>-a ihtiyaçları üzerine tesir ede 
cek bır miktarda değildir. Bu 
r.,·•ttar, bütün dünya istihsala
tınrn yüzde ikisini geçmiyor, ve 
onun ıçindir ki piyasa ··:erinde 
müessir olmıyo:. Keyfiyet ve 
maliyet fiyatı noktai nazann
dan da pamuklarınuzın birinci 
derecede olduğunu söyliyecek 
vaziyette değiliz. Kanaatımızça 
bütün bu müşkülatın radikal 
.. urette izalesi çaresi, bu mevadı 
ptidaiyeyi da'hili fabrikaları
.ırza verebilmektir. Bu imkanı 
ıazırlamak, ancak bir suretle 
•ümkündür. O da memlekette 
ıensucat senaiyiini inkişaf et
rmek, ihtiyaçlarımıza tekabül 
decek sanayi tesisatım bir an 
vvel yapmaktan ibarettir. Bu 
•in, çok karışık ve devamlı me
;ıiyi icap ettireceğine şüphe 
oktur. Ancak, bu w.sıta ile 

ı'ürkiye'nin büyük iktisadi me
selesinin <le halledileceği ayni 
derecede şüphe götürmez bir 
hakikattir. 

Hükumetin bu cephe üzerin
de esaslı tetkikler yaptığını 
görmekle memnun oluyor ve 
pek yakında müspet bir netice 
~ide edeceğini umuyQruz . 

Siirt Mebusu 
MAHMUT 

Ml•Iliget kupası 
Dilnkii galipler: Galatasaray 

ve .fenerbahçe 

Türk eczacıları 100 bin 1ira1ık bir şirket yapac 
Tayyare 
cemiyeti 

Fuat Bey Mecliste 
izahat verecektir 

-- -·-·-
Cemiyet her türlü 
şaib den arldlr 

~~~~~~~~~~~- ' 
Toplandılaı· 
La hey kon/ eransı 
dün ilk içlimaını 

aktetti 

Gazi ve inkılap 
.(, Yaı.an; Sl!rl M~bu•u Mahm 
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IAbdülmecidin ihzar edec 
beyannameniıı metni 

Lahey, 3 A. A. - Fransız 
heyeti murahhasası mütalea 
ve noktai nazarlarının tanzi
mini ikmal etmiştir. Heye
tın içtimarnın hitamında M. 
Tardieu, M. Snowdeni ziya-

ANKARA, 3, (Telefon) - ret etmiş ve kc.ıdisile görüş- 1 · 
İzmir gazetlerinin birinde tay- müstür. •sıfat ve kelime ilave edilmiy~ 1 Hadiır.ülharemeyn nv 
yare Cemiyeti aleyhine devam Konferans ilk heyeti umu- cektir. Alemi Islama iblağ edil- tbulunması ve cuma selam 
eden neşriyat Ankarada tees- miye içtimaını saat 17 de ak- mek üzre ihzar edeceği bir be- da Hil'at ve Fatih Sultan 
süfle karşılanmakta, memleke- tedecektir. M. Jaspar, h n yannameyi delaletinizle evvela ede ait tekilde bir sarık 
tin hava mJhafazası için en tıık irat ederek M. Strese- şifre olarak bildirecektir. Tas-· ma&ı mümkün ve muvafık 
meşru vasıtalarla ve hertürlü mann ın hatırasını selamla- vip olunduktan sonra tekrar şif- cağı mütalaasında bulun 
yolsuzluktan münezzeh olarak yacak ve M. Tardieu ye ho- r~ i~e. ve delaletinizle kendisine Alemi Islama yazacağl 
çalışan 'bu cemiyet şahsiyeti şamedi beyan edecektir. Fran bıldırılecek, ondan sonra neşr?- name muhteviyatı hak 
maneviyesine süriilmek iste- sız heyeti murahhasasının bu lunacaktrr. Bu beyannamenın 'dermeyan ettiği mütal 
nen lekenin mah·yeti ve bu e- akşam Alman mümessilleri- metnini şu noktalar teşkil ede- Vahdeddin Efendi hakkın 
sassız dedikodu ~kkında B.M. le hususi mülakatlar icra ey- cek: ; şey söylemek hususun 
Meçlisi azalan bir sual takriri 1 !emesi muhtemeldir. 1 :--; '!'ürkiye ':l~~k f\'!illet ·zar etmiş.. Beyannameni 

'ile alakadarlardan izahat iste- !"-;clısının kendısını Hılafete, tanbul gazetelerinde intiı 

Ecza fl.etlerı·nı· ucuz- yeceklerdir.AğlebiihtimalMe- M. Venizelos ıntrbabı~dan ~arah~ten beyanııderken, bir Arapça sur 
elisin yarınki içtimaında Riya- memnunıyet edecektır. de neırettirilmesini iste 
sete takdim edilecek olan bu Lahiye gitti 2 -Vahideddinin tarzı hare- R 

la.tmak kabil mı·?. takrir üzerine cemiyet reisi ---- ::~t:~fassalan takbih oluna- çağı;~~~~a':rianf~~:st 
!Ankara sefiı;ne talimat 3-Türkiye devletinin ve Bü unvanıle beraber «Hadim' 

Eczacılar büyük bir depo 
açmak istiyorlar 

Bu 

• 

suretle fietlarin yüzde 20-30 
düşeceği söyleniyor 

. \ 

Bütün eczacıların iştir akile 100 bin liralık 
bir şirket lesi&. edilecektir 

Eczacılar cemiyeti yeni bazı tetebbüslere girişmiştir. 
Bu teşebbüslerden en mühiınmi bütün Türkiye eczacdarı 
nm iştirak edeceği bir şirket tarafmdan büyük bir ecza 
depo$U tesisidir. Fuat Bey 

Bu mesele bütün Türkiye eczacılarının iştirak edece- Fuat B. Meclisi tenvir edecek-
ği ilk bir içtimada görüşülecektir. tir. 

Fuat B. in beyanatı Dün bu hususta cemiyet i- fiatmden ecza verecektir. Bu 
Diğer taraftan Fuat B. bu

kinci reisi Nizameddin B. bir suretle ecza fiatlerinde yüzde gün kendisini ziyaretimde tz-
muharririmize şu beyanatta bu- 20-30 nisbetinde bir tenezzül · d d d b · 
lunmuştur: temin edileceği muhakkaktır ·tamır e evadm e euan 

1 
u neşnabya-

" 100 b. ı· il y • kik . · temas e en s e ccv en - ın ıra sermaye e aptrgırruz tet at netıce - b ded. k .. 
·· d k rf ı · d ·ı· ana ı ı. teessus e ece ve sı eczacı ar sın e en ucuz ı ac; satılan mem- N . t k. d. 

dan teşekkül edecek olan bir leketin Türkiye olduğu anlaşıl- ş·· h ~şrıy~tı 
1 
a ıp e ır:r;:ı· 

şirket tarafından büyük bir ec- dı. Fransa ve Almanya bir çok ~? es~z a e~ ere ve~~ a ~a 
za depo ve laburatuvarı yapıl- mustahzarat laburatuvarlarına musaıbtenıt ce

1
va ıdve,;.e1cel?h

1m. fu 
k ·1 · · lik ld • . cev ım on ara egı , cı an e -masına arar verı mıştır. ma o ugu halde ecza fıatle- k. • · · h 
P k d b. . . . arı umumıyesıne ıza aıtırn era en e satış n ızden bır mıslı fazladr. 1 ·kt B d · · 

Ecza depolanrun perakende o aca ~· unun._~ ~erı n~resı 
surette halka ecza satmaları Kongre toplanacak olmak lazımgeldıgını takdır e-
menedilmiştir. Halbuki bu de- 31 Kanunusanide yapılacak dersiniz. Hel"halde iza?atımı 
polardan bazıları hala gizli ve olan kongremize bütün Türki- gazete sutunlann<la dedıkodu

ye eczacıları ilk defa olarak iş- lara mukabil dedtkQdu menzile
tirak edecektir. Bu kongrede sine indirmek istemem. Çünkü 
bu mesele ve birde mustahza- bu tarzın, hakikati görmek is
rat sahiplerinin cemiyete dahil temiyenler için faidesiz olduğu 
olması görüsülecektir. anlaşıldı." 

Yerli mal giyilecek 
Tasarruf cemiyeti 

/aa liyete geçti 
Bugün kadın terziler çağrılacak ve bir 

heyet ayrılacaktır 

'f 1 · yük Millet Meclisinin ve hüku- reme~n» tabirinin de isti 
1 verı ece <tır metinin mahiyeti mabsusası ve de beıs görmediği~i ~öy) 
1 ATİNA, 3. ( Apo.)- M. Ve- usulü idaresinin Türkiye halkı ~n.cak cuma. mer~sımı?~e 
nizelos Lahiye hareketinden ve bütün İslam alemi için çok trhi.1? kıyafe.tıne gn-mes':°ı 
evel Hariciye nazırı M. Miha- nafi ve muvafık olduğu tesbit t~bıı bul~ugumu da ılav 

1 
lakopulosla görüşmüş, Ankara- edilecektir. tı.m. ~edıngot veya lstanb 
da cereyan etmekte olan mü- 4-- Türkiye milli halk hükii- gıyeb~lece~ini, askeri ünif 
zakereye ait verilecek son tali- metinin hizmetlerinden, mesai- ~ın bı!tn_bı .mevzubahola~ı 
mat hakkında müdavelei efkar sinden takdirkarane bir lisanla gını bıldırdım. Neşredıl 
etmiştir. M. Ven;zelos bu hu- bahsolunacaktır. be_ya?namede Vahdeddini 
susta M. Mihalakopulosa tam 5 - Bııyannamede siyasi ad- ~1 z.&rol~a~sızın sab~k 
bir salahiyet vermiştir. dedilebilecek başka hiç bir nok- lıfenın şahsıyetı m~'.1~~ıy 

Muzakeratta çıkan müşkü- ta dermeyan edilmiyecektir. den ve zamanında duşul~n 
li'ıt ancak teferrüat hususunda Ertesi günü Refet Paşa, tel- r~keden mutl~ka b~hse~ıl 
zuhur etmiştir. Yunanistan hu- graflarıma cevap veriyordu luzum1u oldugu mutalaaa 

1 Abd··•---'t Ef eli . b bulundum. tutu esasiyeye halledilmiş na- UUDeCI en , ımza a-
zarile bakmaktadır. laaında Halifei müslimin ve Devamı var 

ı~~====================================---i 
Süt /iatlerinde gayri tabiilik var! .. 

Alakadarlar iddia ediyorlar 
Halis sütün fiatini 20-25 kuruşa kadar 

indirmek mümkündür .. 
Ekmeğin fiatini de indirmek kabil ... 

Dün Kadıköy sahasında (Mil 
liyet) kupası namı altında Fut 
bol heyeti tarafından tertip. edi 
len üçüncü takrm maçları ıcra 
edildi. Fenerbahçenin Süleyma
niye gibi nisbeten zaif bir takrm 
la karşılaşmasına mukabil Gala Nlzameddln Bey Milli tasarruf ve iktısat cemi ı içtimalar her iki cuma günü de 
tasaray küçükleri, maçı oldukça gayri kanuni bir şekilde faali- yeti İstanbul şubesi idare heyeti saat 14 te aktedilecektir. 
meraklr ve heyecanlı bir şekle yetlerine devam ediyorlar. b~pin .sa.at 13,5 ta .Halk fırkası Haber aldığrmıza göre ilk iç-
sokan bir takımla karşılaştı: Ucuz veriyorlar mufettışlik. ~erkezınde toplana timada, kadınlara mahsus, mün 

Beşiktaş: Tabii bu satış fiatleri ecza- cakrr. Bu ~ı: .ımaa, İstanbulun hasıran İstanbulda yaprlan ipek 
Neticede Galatasaray hasmı- nelere nisbetle ucuz olduğ~- eı;ı ma_ruf kadın t~rzihaneleri sa li, yünlü ve bütün diğer kuma 1 

Sütler hem karıştırılıyor heaı pahalı a /ılıyor 

'nı 4-0, Fenerbahçe de hasmını dan halkta eczacılar aleyhıne hıplerı de davetlı olup araların lar t hi d·ı ek ik. . . . ş Halkın başlrca gıdaları ara- geçen seneye nisbetle yüzde 
. . .h d b. . ... h . ·1 kt. eş re ı ec ' ıncı ıçtıma k k k 1 d - h ld n· 

8-0 mağlup ettiler. bir şüphe uyanıyQr ve hızım ı - an .~r ~~ ~yetı sec;ı .~c~ ır. da da erkeklere müteallik yerli 1 s~nda .~~t fiatle~inde büyük gay ır ad.ar ucuz a ıgı a e a-------------! tikar yaptığnnıza hükmolunu- Önumuzdeki cuma gunu ha- eşya gösterilecektir. rı tabıılık oldugu anlaşılmı~t~r. ıa bir çok yerlerde sütün okka-
'114 hl lil r yor. Halbuki depo. sahipleri nımlara ve ayın 17 sinde erkekle . . Bu sene hayvan yemlerının Si 30-35 kuruşa satılması i'hti-
ır.ıe ep e muhtelif vesilelerden istifade re mahsus olarak Darülfüniın Bu ıçtımalara her kadın ve --u••••· .... --··-·· kardan ilen geldiği ve laakal 
müsabakası ederek bazen yüzde yüz fiatle- konferans salonunda, Cemiye- her e~k~k iştirak e.debi!ecektir. yetinden: ıo kuruş indinnek Iazimgeldi-

re zam yaparlar. O vakit eczacı tin hazırladıg"ı içtimalarda bu İlk ıçtımada, cemıyet ıdare he B .. t 13 5 ta C H F ği söylenmektedir. 
··· · · · . ' f d N k. H « ugun saa , . . . 34 Ün CÜ hafta bitti tabiidir ki pahalr aldığı eczayı JUn heyetı, yerlı mallar numune ye 1!1 en a ıye · tar~frndan: merkezinde aktedilecek içtimaa Za'hire ve hububat ehli hibre-

pahalr satmaya mecburdur. !erini tetkik ederek ecnebi mal ye~lı .malla~. hakkı!lda bır de hı I şehrimizin maruf kadın terziha- sinden Nuri Bey bir muharri-

34Moektııephlilfcr mbOsab.ak.asıG~ın Sebep bu. . . larr karşısındaki mevkilerini ta ta e ırat e ılecektır. ı neleri sahipleri davet edilmiş- rimize demiştir ki: 
ne a tası ıtmıştır. a- · ı k · F k k h• d 

zetemizde çıkan hsberlerden Biz gerek bu ihtikar dediko- yın ey eyece tır. .rr a oca v~ ı;ıa ıyeleri . e, ,. tir. Her hangi bir suretle adre- - Bu sene sonbaharın gay-
dularına gerek bu fuzuli tavas- Milli tasarruf cemiyetinin ha- aynı maksa. tla ıçtımalar tertıp slerine davetiye gitmemiş ka - et, müsait olması hayvanatın en mDbimlnl seçip bu akşama d kl d 

kadar gazetemiz müsabaka suta mani olmak için şirket ve zırladığı,Sanayi birliğininde yar e ece er ır. dın terzihanelerinin de mümes- mer'alardan fazla istifade et-
mcmurloğunn gönderiniz. deponun teşkilini düşündük. dırru ile halka yerli mallarımı- Terzihane sahipleri çağrılıyor! silerini bugünkü içtimaa gön- melerini temin eylemiş ve bu-

Bu de o eczanelere mali et zın birini i ih · • · · • · · 

kardığı kepek, paspal ve 
mol gibi kışlık hayvan y 
rinin sarfiyati azalmıştır. 

Değirmenleri dqlduran 
yem stoku, fiatlerin geçen 
neye nazaran yüzde kırk 

kün olması yüzünden Av 
ya da ihracat yapılamama 
dır. 

Bu vaziyete göre ıhalis 
tün fia tini 20-25 kunışa i 
mek mümkündür. 

Bazı yerlerde bu fiatle 
yapılması da bu iddiayi 
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1 E ALDIGI z B E 
- . Mac Donald Hükômetinin 

başına yeni bir dert ç ktı! 
r--Büğlin--·ı 1 Felemenk.!!!, · ı urk-ltatyan dOSliugu 
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Hindistan 
•• •• 

meselesi İngilterede 
meselesi olmuştur gunun 

Hindlstana çevrilen endişeli nazarlar, orada neler 
olup bittiğini merak ve heyecanla bekliyorlar .. 

istiklal 
Iindistan milli

ı ·ileriııin istediği .. 

f alil umumiye sul 
kastten sonra ... 

ıahor'da toplanan 
milli hongrede 

verilen harar/ar 

Delhl'de Parlli.mento binaıu 

Londradan yazılıyor:- Hin- teklife ne cevap verileceğini ı Mac Donald hükfuneti bura
stan meselesi İngilterede ye- tayin etmekti. İngilizlerin tek- poru tetkik için Landrada, yu
: günün meselesi oldu. Geçen lifi şu idi. Hindistan milliçile- karıda bahsettiğimiz, muhtelit 

n 23 ünde Hindistan Valii rile İniglizler arasında Lon- konferansı toplamak istiyordu. 
numisi Lord İrwin'in Delhiye drada muhtelit bir kongre te>- Bu konferansı hazırlamak: için
:lirken oğradığı sui kast na- plansın ... Hindistanın mükad- dir ki Lord İrvin millicilerin 
.rları Hindistana çevirmişti . deratmı tayin etsin. Mamafi bu reislerini davetle konuşmak is-

. u ~ıii kast teşebbüsü akim kal- kongrenin kararını kabul etmek temişti. Bu mülikata giderkc::ıı 
. Fakat bir kere Hindistana İngiliz hükilmeti için mecburi Lord İrvinin treni altına bom

~e vril-en endişeli nazarlar hala olmadığını söylemeğe lüzum ba kondu. Nihayet ilk mülikat 
.ada neler olup biteceğini me- yoktur. İşte şimdi Lahorda te>- olwıca milliçi reisler son dere

rekla bekliyor. Hindistan milli planan millicilerin icra komi- ce kat'i göründüklerinden mü
I'ngresinin mesai komitesi ta- tesi değil böyle bir konferansa zakere de akim kaldı. İngilizle
}fından ahiren verilen karar iştiraki her hangi şekilde ya- re bakılırsa Hindistan için işti-

•vtrada layık olduğu ehemmi- rım bir muhtariyeti de redde- klfil verilmesi bir hayalden iba
ıil\tle karşılandı. rek Hindistanm temamile müs- rettir! ... Bir takım gazeteler 
nHindistan millirileri memle- takil olması için meşhur Gan- Lord İrvini zafu tereddüt gös-
:' dhi tarafından verilen takriri 

L--··--··-···-· .. ·--·-.? Konferans M. Grandi ile Hariciye vekilimiz arasındı..' 
Filistin lahki- toplanıyor yılbaşı münasebetile faali edilen telgraf fa , 

ka 1 bi M - \ f" k ANKARA, 3. A. A. - İtalya 
uzaKerat l>tı se 'r ço hariciy nazın M. Grandi cenap-

! 
Kudüs ten gelen haberler Fi- ·· .. ı t .. 1.. I k 

lisrin tahkikatile meşgul olan guru u U o n11 yaca n1ış !arından yıl dönümü münasebe-
İngili..z heyetinin artık işini bi-ı LONDRA. 2. A. A. _ M. tile gelen te'brik tel.;rafı: 
tirerek İngiltereye dönmek üz- Snavden ve M. Graham Lahey Ankara hariciye elrili Te
re hareket ettiğini. anlatıyor. Fi konferansında hazır buJımmak vfik Rü tü Beyefendi Haznt-
listin tahkibtı aylanfanberi i Ü-bu akşam b.aseket etmiş_- lerin~: . . . . _. 
sürdü. Araplar. Yahudiler, Hı- lcniir. Bi:ı: ıazete ıxmhablriıı.e . enı!~de gcçirdigı
ristiyanlar ayn ayı;ı dinlendi, beyanatta. bu.hm.an lıLSnovdeı:ı. mu: zamanın ~-ha.~ ifa: 
ifadele!" alındı. Bu kadar işten miiz:ak.eratm geç,aı seferki gibi dam T~ Rüş_tii Bey ~: zatı 
soma herhalde Filistin ~n u.mn. ve ~kil olnuyacağııu. devietle:ıne yem 54:"1«: ıçm en 
başka bir idare şekli bulmak,<>- çünlı:ii. cvdce ihzari ürçok mıe- ~.ve ~-samıııu tc:men
radaki Arap ekseriyetinin hu- said.e bu!mıulmı:ış olduğmuıı Te nilumnzm İb~~1:1da. refikama 
kukunu. hariçten ptiı:üıııiş, Ya- ınıırahbaslara. 6QD • ~ ya- Te bana ~USDSJ. bir zevk bahş
hudiler uğruna feda etmemek pmak::tan başka tıiır:1C7 lralma.. etmdctedir. 
lazrmgeldıği anlaşılmış olmalı mış bulunduğumı tıeyaıı etmiş- _ . 
değil mi .. ? Bunu ta'.ıkib.t he- •banka meselesinin bnşık bir Hariciye 

Granııli 
vek-ilimir Tevfik 

Rüştü Beyefendinin cevapları· 
Romada hariciye naziri M 

Grandi Hazretlerine: 
Sevimli telgrafnameni:ııden 

pek müt.ehassis olarak ve ge
ı-H sizin Aukarayi ıiyaretiııizi 
gu-ekst fıenim Romada bulun
duğum mıııtnlnıo::ı. ıımıanlar> 
en ~ bir nvlı: ile hatuia
yarak ati alilerine h. teşek
nrlerimi bilhassa ibıde ede
rim, Maı:t.ım Grandi ile zati 
devletlerine b.şlayan sı:ne. • m 
refilıı:amla birlikte en h3r- YC en 
wıııiaı:ô terrımn.yatmıWn · la. 
ima mi:isaraat eylırrim_ 
~ Tevfilc Rii}tü 

yetnin Londraya avdetinde ve mesele olduğunu, fakat proje
receği rapor gösterecek.tir. Fa- nin kabul edileceği zannında 
kat ne oilD'Sil olsım aşikar olan bulımduğwuı ilave etmiştir_ 
bir cihet kendini göstermede ı Fransa bryeti 
gecikmemiştir. O da Filistini LAHEY, 3. A.. A.. - M, Tar 
idare için şımdiye kadar devamı dieu ile M. Jaspar. . Morcau 
eden tarzın orada kimseyi mem ve M. Francqui görüşmüşler-

B·r rekor: Panama kanafı-
929 senesi varidatı 

nun etmediğidir. Memleketin d~. 
ekseriyetini te~kil eden Arap Diğer heyetler 
unsuru, hrristiyanlar da dahil LAHEY, 2. A. A. - Lahey 
olduğu halde memleketin asıl konferansına iştirak edecek o
halkı Yahudi istilasından şik.ıi- lan Belçika ve Japon heyetleri 
yetçidir. Geçen Ağustosta Filis gelmişlerdir. İngiliz ve Alman 
tinde baş gösten:n kanlı veka- heyetleri yarın geleceklerdir. 
yiin sebepleri aranrrken yalnız Fransada 
şu son bir iki senelik birikip ge-
len amilleri değil, daha umumi Leon Daudet geldi 
harpte, 917 teşnnisanisinde ln- PARİS, 2. A. A. - Leon 
giliz hariciye nazın Balfour un Daudet saat 13 te şimal ista
neşrettiği beyannamenin neşri syonuna muvasalet etmıştır. 
tarihinden itibaren Arapların, İstasyon peronuna yalnız Ac
Yahudilerin karşısında daima tion Française gazetesinin ida-
ezile~~kl~ni 3;11ıamaıa~ lazım re heyeti azasile •bir takım ga
dı. Fılistınde hır Yahudı yurdu zeteciler ve Daudet nin dostla
tesis edileceğini o zaman temin rı kabul edilmişlerdir . ı..:.l~ - .!!~Ç!,~:: ... J.:.J 

Muhtelit tecrübeleri 
Birinci küme muhtelit/erinden müdafaası 

kuvvetli, muhacim/eri seri olan 
taraf hazandı 

eden İngiltere Araplara da bir Kraliyet taraftarları holde 
hayli şeyler vadetmemiş değil- intizar ediyorlardı. Refakatin
di. ~~tekim Kudüs.tahkikat he de madam Daudet bulunduğu 
y~ karşısında ıfad~ veren halde M. Leon Daudet istasy
bır çok Araplar bu vaıtlerden ondan çılüığı zaman taraftar
yana Y'.1~ .~erken b:ın- ları tara~ından şiddetli alkış
~ hiç birinin tn~~dıgıru larla selamlanmış ve bir oto
soyliye~ek o zaman İngılız tay- mobile binmiştir. Zabrtanm 
yarelerınden aµJan parlak be- müdahalesini intaç edecek hiç-
y~Iere köf P.ılqı Türk ordu bir hadise olmamıştır. · Dün Taksim stadyomunda, 
sıma silah çck.~e acı acı .?o/is müdürüne hücum · · ım B Fut:bol Hey'eti tarafıOOaıı ter-

m hiç bir noktasına ilişmeden ka-
pla• bul ediyor. İşte Hindistan me-

pışıman o uş . u neda- DETR01T :Z. A. A. - Bir tip edilen ikinci ve birinci kü.-
~tin ş~ olSa olsa ~ taknn eşhas s~ zamanlarda 
b~r kıymetı vardır. Fakat mazı- şehirde vukua gelen blr- cinayet me oyuncularından mürekkep 
nın bu acı hatıralannı bıraka- h:ı.kında tahkikat icra etmekte dört muhtelit arasında iki mac;; 
~da bug_fuı!ıii ~~ete .döoe- bulunan polis müdürü 14. Her- yapıldı. Malumdur iti öteden 
lım:.J.şte bız_zat_ İn.gılız.ler.ın neş ry Garvin'in üzerine 12 el silfilı beri herhangi bir ecnebi takım 

suretle. i:kis.i ilk~ikisi de ikinci 
devrede olmak. Yzre 4 sayı yap
mak hrsa tını bnld ıı 

Her iki muhteliti teşkil e
den futholcularm ferdi ve cem'i 
meziyet ve ııolaanlannı tahlil 
etmeği başka bir yazımıza bi
rakarak: dün muvaffak ol.anlan 

kayıtla iktifa edecefiz: 

... ~ş selesinin girdiği yeni safha ... 
~'yr İngiliz hükumeti senelerden 
il ~ui ( 1%1' beri, bilhassa ummni harpten 

·ıh f sonra Hindistan meselesile kar 
;;~~ ştlaşıyor. Umumi harp esnasın-
r'<l da, 917 de Hindistana vaitler 
~~~· edildi, orada "me,gul bir hü-
:t~eı kfunet" tesis edileceği temin e-
l_ı,af dildi. Umumi harpten sonra, 

'er 919 da Hindistan için yeni bir 
n·:n kanun yapıldı. Buna göre Hin-
,~~-~- ( distandaki eyaletlerden her bi-
~. w rinin huswıl bir hükUnıeti ve 
•
11
., parlementosu vardrr. Fakat 

yer bunların vezaifi ikinci derecede 
lita işlerden ibarettir maarif, ziraat, 

- - 1ı l: karşısına bir İstanbıl mahte-
rett~g~ ~mı. ır ısta~tı .. : atmışlardır. Kurşunlardan dör- liti çıkarılmak lizmıgelae 0 _ 

Filistmm . umınm ~~u: dü miimaileyhe isabet etmiş ve ,,.....,.ulan çalıştırmadan, aralr 
650,000 Ara~, 75,000 hrristıyan.. vahim surette yaralanmasına ' -
Bmı;a mnkalıil yalınz l4,000 Ya- sebebiyet vermiştir. M. Gravi- nııda anlaşıp anlaşmryacakla.-
hudL . n'e taarruz edildiği esnada ıoe>- rıngo··:~akı:~dy~i~t= 

A~~p~ı:._la hırıstiyan.~ Ya- kakta bulunmakta olan 11 ya-
hııdı isti.lasma, karşı tıtr .. lilcte ha. şm<ia bir kız çocuğu serseri bir etmek bir adet olmuştu. Fut
rek--- b ---"'k bol Hey'cti bu mum şeklin~ 
1 

_~ ..... n .. a_ş~ .çare g?.r~ kurşun isabetile yaralanmış -0-
en de duşuoülurse l<ılistinde lup halihazırda ilitizar halinde nüne geçmek için bir usul ib-

ne mühim bir ekseriyete karşı bulunmaktadır. - tas etti: her aym iMt cuması 
nekadar sun'i, temelsiz bir bffia l ili d muhtelit tecrübeleri yapmak ve 
kurulmak istendiği meydana ng ere e bu suretle oyur..:uları yakından 

Kadri, Hfilil. Hüsnü, Bur
han, Tevfik, Nihat, Suphi,. Re
fik,. Saliih, Necdet, Fikret, Eş
rel 

s. E. 

Amerika ve ltalga 

Kongreye rlyastf tden 
M. Nehera 

sihhiye v. s. Fakat asıl mühim 1 
olan aşayiş ordu ve zabıta ve
zaifi temamile Hindistandaki ı 
İngiliz hüki'ımetinin elindedir. 1 Hindistan valii umumisi 

Lord İrı•ııin 

çıkıyoc. Araplar şimdiye katlar S b k b kil" tanıyarak İstanbul'ıuı en kuv-
bu vaziyeti protesto ederek İn- a l a' ve 10 vrtli muhtelitini tesbit etmek. 
gilizlerin nazarı dikkatini cel- hücumu Bu çok musip düşünce etrafm-
beunek~en. ~~ri. kalmadılı;ır. Ni- LONDRA, Z. A. A. _ M. da birinci küme oyuncuların-
hayet bıldiğımız vekayı · baş .,_,... . -"-af k' hrk dan mürekkep iki muhtelit 

ROMA, 3. A. A. - Amerika 
sefiri M. Grandiye M. Stirnson 
un Londra konferansından evcl 
kendisine mülaki olmak arzu
sunda bulunduğunu bildirmiş
tir. İki recülü devlet 19 Kanu
nusanide Londrada yekdiğeri
ne müliki olacaktir. 

tleri için istiklfilden başka 
şey istemediklerini bu karar 

···ile anlaşıldı. Mac Donald 
kUnıetinin başına yeni bir 
rt daha çıktı. Zaten bu hiilm-

~ti başlı başına meşgul ede
< bir çok işler var. Bir de 
ndistan meselesinin gergin 

1 
. safhaya girmesi Mac De>

d kabinesini çok meşgul e-
,:ektir. 

: Lahorda toplanan ve Hin
.tanın her tarafından gelen 
jrahhaslarm iştirak:He pek 

' labalrk bir heyet manzarası 
milli kongrenin içtimadan 

.ksadı İngiltere hükfimeti ta 
,ından millicilere edilen 

.... , .... 

İşte buna iki başlı idare der
ler ... 

Bilenlerin dediğine göre İn
gilizlerin Hindistanda doğru
dan doğruya hükmü idareleri 
altında bulunan nüfusun mikta
rı 20 milyondur. Geriye kalan 
70 milyon daha vardır. Bu nü
fus ise yerli bir takım sözde 
müstakil hükümdarların idare
si altındadır. 

Hindistanda tatbik edilen ve 
İngilizlerin İndia Act dedikle
ri kanunun üzerinden on sene 
geçti. Simon komisyonu deni
len heyet iki ııenedenberi bu on 
senelik: tecrübeden alman neti
celere göre tadilat yapacak. 
Kunisyonun raporu şubatta ne
şredilecek deniyor. 

gösterdi. D<üUVm ı:ı;;:" aza .ar b. an~ dün şöyle teşkil edilmişlerdi: 
termekle itham ediyorlar. Ne Şimdid 1 ·lizıe . propaga a gazetesme ır me Osman (Bş); Kadri (F.B.) 
olursa olsım Hindistan mesele- en sonra ngı nn tup göndermiştir. Mumaileyh, orada ne yapacaklarınr anlamak b kt '--d •. ıı·h Halil (V.) Hayri (V.) Hüsnü Çin de 

lıntiyazlar kaldırıldı si bugün gene ehemmiyetini hakikaten meraklı bir mesele- ' u me uvwı a umum~ ın ~- (Bii-) Mithat (G.S.) İbrahim 
aldL Mac Donald hükfuneti de dir FTst· da d batın bu sene zarfında ıcra edı- (Be) Sami (V.) Nafi (B ... ) . ı ı ın m;ın sın an vaz 1 • . . .. 1 kt . .ha,__. .,. ., 
~er hangi bir İngiliz hükfune- geçilmesine ihtimal verilemez.. ecegını soy eme e, ı~tı '-".""' Latif (G. S.) Kemal (G.S.) ŞANGHAY 3 A A Bu 
tıde bu meselede ileri gidemiye B~- f--'"- g et 1 · b . esnas.m.da yapmış oldngu vaıt- • · · · - -~ ~"" az e en mıu ı- 1 . 1 h .. kilm . Sami (K-E.) Bnrhan (G.S.) gün ecnebi maatbuatı mümes-
rek Hindistanm milli emelleri- ,leri sürmedi değil. Fakat bnna en ~tm~ 0 an u . et•n Tevfik (1.S.) Sıiphi (G.S.) silleıiııe beyanatta bııhmanÇin 
ni tatmin edecek gibi değild· ir İng·ılı"zler raz ol T h su1hnıyatınden ve sosyalıstle- Nihat (G.S.) Refiik (V.) Sal"ı... ·11· h··k~ · · h · · ı mu yor. a - · f. k · - · d b h <1ıı mı. ı u umetının arıciye nazı 
Hindistan millicileri memleket kikat heyeti Filistinde bugün- nn ıas. 0 ettıgın ~n a .set- (İ.S.) Necdet (G.S.) Fikret n: M. Vang Çinde çm hülcü
lerinin istiklilini temin etı;ne- :<ü idareyi değiştirmek lüzumu mekte?ı.r. M. ~aldvın, domıı:ı:y- (F.B.) Eşref (Bş.). metinin e=ebi.ler üzerindeki 
yen her hana-i bir sureti tesvi n t · d tl cnlar ıçın tercıh esasına ınus-., - u avsıye e erse ne mu u . · b. ·r k b 1 d Futbol Hey'ctinin davetine hakkı kazasını tesis etmek hu-
yeyi kabul etmiyecek ve Hin- - · temt ır tan e a u e en <em-
distandaki hükfımet ve meclis- ifa/yada llmllmi peryalist siyasete rücu edilme- rağmen rahatsızlıkları dolayi- sosunda milli hükfımetle teşri-

i'"' il · · ·1 · k b sile Zeki, Ala, Rebii ve Ra&im ki mesaiyi ka:bul etmek sureti-
lerin mesaisine iştirak etmiye- Hıılll linı sını ı tızaı:n etme te ve. unun bu muhtelitlere i:ttirak edeme- le devletlerin göstermiş olduk-
cek olunca vaziyet daha ger- ROMA, 3. A. A. - Prens memle~~ '.~1 temın ede- diler. Böyle olmakla beraber larr mücamclekarane hareketi 
ginleşecektir. Bu mesele halle- Humbert ile prenseıı Marienin ce~.ve ışsız~ge çar:saz .?lacak tstanbul'un en iyi oyuncularını fevkalade takdir etmekte oldu 
dilmekten çok uzak görünü- izdivacı dolayisHe kral hukuku yega_ne _teıI?ır oldu!?'.u mutalea- bir arada görmek fırsatı sta- ğmm söylemiştir. Mümaileyh, 
yor: · .. . 1 .1 • smı: ilen sunnektedir. · · · umumıye mucrun erı e asken y i . dyoma epey seyirci celbetmi~- Çinde ecnebiler üzerinde mili, 

ispanyada cüriimlerden dorayı ~ezaya ça_:- LOND~';. f:1
;:_

1
_ Pais- ti. " hükfunetin hakkr kazasının te· 

pdımş olanlara şaı:nd ohnak u- 1 . mda Ba~Iangıçta. . . srs edilmesi keyfiyetinin müte-

D ' kf t" k Jd b. ffi ·il" · . ey sıneması yangm mec- ,. l 8 0 r 8 I zrB e fır ahl.kumlium~.ı 3;11 e1tm1 ışdtır. ruh olan 22 çocuk hala hasta- Bidayette her iki muhtelit madiyen zuhtlr etmekte olan 

a
' o~ te ı. e ı .mucnm ere. e- --..>- ~-'--' altında '-lumnak- müsavi denilebilecek bir hal ihtilafların sebebini ortadan 

M. Pı·ı· ıı.10 de 1-'ı· ve ·~ tı k ka = LCU<t•• uu ld - ç· ,~ V>eıtn emnıye ne arşı suı - .ı- B nlard ik. · . _,,_..... arzederken biraz sonra (Bur- ka mı.cagı ve ın!e ecnebiler 
be tt bul l k

. 
1 

tau.u. u an ııı.ının l>l.lllll 

nın vanatı s a umno!J o an ırnse ere · · · hi ld - .. han, Tevfik, Şuphi, Nihat, Re- arasındaki samimi münasebatı - il d ··ıd· vazıyetmın va m o ugu soy-
... ADRIT 2 A A M sam egı ır, 1 · s· dir •~·· ·· fik) müdafaasının dig" er taraf· teshil edeceği mütaleasmdadır. .... , . . . - . enıyor. ınema e ... oru tev-

Primo de Rivera saraydan çr- yük şehirlerde de iktisadi te- kif edilmiştir. Ölenlerin mikta- müdafaasından çlaha ağır Çine karşı ne yapılacak? .. 
karken, bir vükela buhranına şekkiiIIer vasrtasile icra edile- rı yetmişi geçmiştir. basuğı,. muhacimlecini faideii VAŞİNGTON, 2. A. A. -
dair olan şayiayı tekzip etmiş- cektir. MiUi meclis teşrii haya- LONDRA, 2. A. A. - Prens paslarla beslediği görüldü. Hariçezmemleket imtiyazı hak 
tir. Mumaileyh, kralın hükll- tından bakiye kalan müddet de Galles, yarın Kenilvorth Bundan ba§ka bu muhtelitin kında beyanatta bulunan M. 
met programını temamen tatı- zarfındaki bütün umumi içti- Castle vapuru ile cenubi Afri- mühacim battı da, diğer tara- Stimson, Vin beyannamesini!' 
vip etmekte olduğunu tasdik maları aktedecektir. Bundan kaya gidecek ve orada 4-5 ay fın pek nadir pas alan Kemali bir Kanunusaninin haric;ezmem 
etmiştir. Mart, Nisan ve Hazi- sonra hükumet ihtimal Tem- kalacaktır. Prens bu müddetin istisna edilirse hasım hattaki- leket hukukunun tedrici suret· 
ran aylarmda belediye meclis- muz ayında krala yeni bir pro- krsmı azamını Tanganyika nin lerden daha seri oyunculardan te ilgasına mebde olacağındar 
lerile, vilayet meclislerinin a- gram tevdi edecektir. takaıomda vahşi hayvanlar av- mürekkepti. Bittabi müdafaa- ğini söylemiştir. Mumaileyh 
zasmm bir rııl:ıunun tecdidi için M. Primo de Rivera netice Iaınakla geçirecektir.Bu ziyaret nm kttvvetile hüetmt htıttmffi ~ ~: :ınana ifade etmediği 
1.J!D.tmıi surette intihabat yapı- olarak, !wWlne erkanından hiç- temamen hususi bir mahiyette sür'ati birleşince söylediğimiz ni Londrada bulunduğu sırad3 
lacaktır. Bu intihabat küçük şe- birinin değişmiyeceğini söyle- olup prens resmi hiçbir vazife muhtelit daha düzgün ve mües Çin mümc~_ı: ~ .""''i~~ 

"~~~~~~~- -~~~~~~~~~ ......... ;....ı-~~~...;;;...;......;.~...;;;.~~-=-~.ı.......:_..:.~_,_~~--_.;;~~~~.L...o ....... ~~~~-.:.-: ..... ~.....ı.~.....ı~.ı...wuı::ı.ın....ıw.a.eS;uıı..ı..ı.;i&ııı..cJ~ı&ı.ı.ı;..~ 
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Ayaklı Fiatı 1950 ktıruş 
fener 300 mumJuk lambalar 

300 mum 20 saatte ve 000 mum
luk aba luk lambalar 12 saatte 

jursuz bir okka gaz yağı sarf 
fener 300 mum- Asma. • .r.11-1 
Jıık. f"ıan 1750 hık. Fiaıı. 2200 

ktınlf kuruş 

mumluk 
Fiatı 2900 kuruş 

Fiatı 2550 

kuruş Fi ıoocku eder. 

S • t• Devairi resmiye, Belediye ve hastmdtr, cevamii şerife ile mektepler ve dcmiryollar için 6atlan.mız 
• tarife mucibince tespit edilıniştır. işbu tarifeden istifade etmek için malı alan dairenin resmi · atış şeraı ı. Ta.~radan vaki olacak suallere derlı.ıl lı:vap verilecektir. Fiatlanam: maktu olup pazarlıt. yoktur. Fatura lııevi_ atmdaıı 

ikramiye iskonto, komisyon ve dellaliye yrpılamaz. Şu halde muhrerem müşferilermizin bu nevi telrliflerle m~'lll olmamaları rİC'd olunur. hUar mağ:ıı:arnızd:ı tesli 
olunur. Ve g<!riye alınmaz. Kapıdan çıktıktan sonra Yuku bulacak. her bir güna zayiat ve mes'uliyet Umi!en mü~teriye aittir 

r::~ .. ::~:e~ !!!!~ !R~!![~I~~~ !~e~!~;~Ill~lik~~~t~!Y~~!~~~!~~=~ 
?ortatif: -· appel Map ki ocaktan çıkarılacak sekiz bin ve Eskişehir Ankara hattı üze-

Ma iaelerl rinde Çubukova istasyonu civarındaki ocaktan çr'~:ı.nlacak 7000 
Daktilo Dersbannl: Sabah 8 den m 3 balast ayn, ayrı ve kapalı zarfla münakasaya kamustur. 

akşam 8
•
5
' hdar. Münakasa 25/ 1/ 930 cumartesi gün•i saat 15 de Ankarada Dev-

l<opya itleri: Her nevi evrak bata- let Demı"ryollan idaresinde yapılacaktrr . 
ı z . eri vazılaı. 

Makine tamiri: Her kesten ucuz Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak 
ve iyi yapıllL kat teminatlanru ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi müdür-

OS~fA • NÜSRET; O.ktilo Deni- lüle kalemine vermeleri lizımdır . 
nesi Galata Yliksd:: kaldırım 8'4laıı- Talipler miitıakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde An-
gıcı 66 karada Maliye ve muhasebe işleri Reisliğinden ve Mersin hattı-

Bskif eMr Bankası M "'~ Kooyii~*~Uı;' na; <dobilfrl~ 
~İSSff~fffa0f010 i~üınaı (1) Numarali: İsta bul nafia fen nıektebi 
Eskişehir Bankası Türk Ano- müdürlüğünden: 

ılın Şirketi Hissedarlannm se- .Kayit muamelesi 15 Kammusani 930 da başlayarak 10 Şubat 
<elik Umumi Toplanışı (23 ka- 930 tarihine kadar devam eder: Lise mezunları imtehansız leyli 
ıunusani 1930 Perşembe) günü !birinci devreye ve orta mektep mezunlarıRiyaziyeden yoklamak 
aat (14) te Banka binasında şartile imtehansız nehari ilızari devreye almır: 
'apılacaktır. • . • Son mektep vesikası, hüviyet cüzdanı, hüsnühal kağıdı, mu-

Nizamnamenin altmış bınno kavvasrz 4 fotoğraf: bir istidaya repten mektebe müracaat olu-
naddesi mucibince en az e_lli nur. Yaş 17- 25 dir: Mektep Taksimde gümüş suyundadır. 
ıissesi olan hisse sahiplerinın 

-,şağıdaki nıznamenin müzake-
1eainde -hazır bulunmak üzre 
çtimadan bir hafta evveline 
•adar Banka merkezinden du
•uliye lerini almaları ve dışan
a bulunanların kimi vekil ede
eklerini bildirmeleri ilan olu
ıur. 

Beyoıtlıı orman sauamelAı memurlujtundın: 
l..ıe cmilıl baı.mdulıı mıbal Fiatı Cinsi Çeki K. 

26-1 930 Kabıl&f 280 ~lc;;c udunu 18 45 
• ICemcrburgaz 62.50 • • 12 100 
., • 62,50 Mahlut • 4 000 
• Topane 260 • • 45 000 
• Fındıkb 26(> Meşe • 7 000 
• Sınyar 187,50 \lahluı " 7 100 1 Meclisi idare ve mürakıp -

:er rapodannm Okunması. 
2- 1929 senesi pilançosunun 

·asdik ve meclisi idarenin ibra
sı. 

Balida mıkdarr yazılı odun hıziıe namına mü:uyedeten satılacıfınclan 
uliplerin Beyoğlu kaymıkamli~da müza~ede komisynnuna müracaaılan. 

3- 1929 senesi temettö bine
' erinin tevzii. 

4- İnhilal eden Meclisi İdare 
ızalığına Meclisi İdarece mu
vakkaten İntihap olunan Aza

nın tasdiki memuriyeti. 
5- Müddetleri hitam bulan 

ıneclisi İdare Azalarmm intılıa
batı. 

6- 1930 senesi için mürakıp
ler tayin ve ücretlerinin tak _ 

• • • tın. • 
Eski~hir Bankası .ııı: 

1LAN ı 
lıtanbul Tramvay Şirketi, hali ba- at 

'ırda mer'i olan yetil kaplı Tramvay • 
·atolarmm 1930 __. lıİıllllyetİmde : 
tibarea mateltcr alma;"Kalr1-ı• ıoa· }!-
o ı..niJkri.e ...,...,.,.,.._ r>-

Tramvay pasosu hamilleriıaden bu
'unupta paoOlan .. teeat otmep bak 
ın olduğunu zannedenlerin vaktü 
-amanı ile Müdiriyete müracaat et
neleri rica olunur. 

lotanbul, 1 Kinunuevel 192!1 
MODIRIYET 

DEVREDİLECEK İHTiRA 'i 
BERA Tİ .: 

"Kuncl.k _k ... i:mıasmda iali- e 
at" bakkrnı:la 1 Mayıs 928 tarihin- j 

Istanbul Tramvay Şirketi 
Ev kat tarif esi 

1929 senesi T -rinisanini~ 25 inci !(üniınden itıôarcn . . 
i!Anı ahire kadar muteberdir 

No Hutut Hareket 
9 Harbiye-Sirkeci { ~arbiyedcn-Sirk_eciye 

Sirkecıden-liarh:veye 

10 Şlşll-Tilnel 

11 Kurtuluş-Tünel 

12 Harblye-Fatlb 

14 Maçka-Tünel 

I~ Takslm-Slrked 

{ 
Şişliden-Tünele 
Tünelden-Şişliye 

{ 
Kurnıluşıan -Tüocle 
Tünelden-Kurtulaµ 

{ 
Harbiyoden-Fatihe 
f'atibten-1 larhi;eye 

{ 
l\.ltçlcadan -Tünele 
Tünelden-!\façkava 

{ 
Tak;iınden-Sirke;:iye 
Sid:eciden-Taksime 

M k B t { !\lıçkadan -&yuıta 
16 aç a- ey azı l'e ; azıttan-:\laçk:• t• 

18 T -'-alm-Fatlh { Talrsiıııden - Fatibe 
..,, F•tihten-Taksimc 

'

n K rtul •-Be azıt( Kunuluşt•n :Beye.zıda 
• U u., Y \ Beyv..ıttan·Kurtuluıa 

Birinci Son 
Fasıla hareket t areket 
7' 14' ;',()() 19,00 

7,.ıı 19,:ı l 
s· 6' 6,.16 2.ı., ı 4 
9· 1,02 u,.JB 
30' I! r.ı o 2.ı,00 

21.50 2.J.,-
5' 11' 6,09 1 ,00 

30' 
5' 8' 

10' 

7' 9' 
14' 

15' 
;ıo· 

tı' 
13' 

6,2( J.05 

7.,10 
7,llS 

21 ,40 23,:30 
2'2.00 24,00 

20,00 
20,.30 

7,00 
6,ÖJ 
7,46 
8,.JJ 
7,00 
7,50 

2I-r'l0 
21,.J.l 
18,46 
19,!2 
21.~ . 
zr,54 

1 ll .. iktaşun ·Bebeğe 

J 

Beşiktaştnı-Eminonüne 8' 
Belıekten-Enıinönüne 16' 

22 Bebek-Emtnönft Eminönönden·Bebeğe 50' 

1 
Bebckteb-Karakiıye 
Karaköyden-Beb•l• 

6,01 -. 
6,1!2 -. 
6,30 21,47 
6,41 22,31 

Bebekten· Başiktışa 

23 Ortaklı Ak { Oruköyden-Aksaraya ıo· 
Y- saray Aksaraydan-Ortaköye 17' 2o• 

34 Bek.,ltaş-Fatlh { Beşiktaştan-Fatihe 9
2
· 0~ 5' 

Y F•t'hten-Beşiktaşa 

22,20 24,, 45 
2JJl4 01,25 

• 02,05 
6,09 20.4ı 
6,35 21,33 

7,00 l!0,30 
7,46 21,16 

'.e takdim edilmit olup, Vilayet ev· • 
ak kalemince 12190 numero ile mu· • 
:ayyet ·ihtira berat müracaatnmne J 
.ahipleri, ibtiralarrnr ha ket"e abere .ııı: 
atmak veyahut icara vermek arzu.. -;. . 
.unda bulunduklarından satın almak at \ 
•eyabut itticer etmek arzusunda bu- il 
unacak ze"'8tm fstanlııul, Yeni pos· 
abane arbınıdıı. Türkiye .. nnocla Aksaraydan • Topkapıya G';> 6,12 
8 • 22 namerolarda lSTOK efeııdi- Topkapıdıın-Sirkeciye 20' 06,33 

- ,-9 

e müracaat etmeleri ilô.a olumır. 3,. Topkapr-Sfrkecl Siıkeciden-Toplıapıya 60" 07,09 
" Topkapıdan- Re yazıdı 24,-

B~J~ AJYARE PiYANG~~U 
YEDiNCi 

6. I:.\'CT 
TERTİP 

KEŞİDE 
11 Kı\NUNU SANl 1929 
Büyük ikramiye : 

200,000 liradır 
Ayrıca : 50,000 

40,000 
90,000 
20,000 

ve 

15,000 
10,000 Liralık 

100,000 » Bir 
ikramiyeler 

mükAfat 

,~ ...... V"'V"'""'""" ....... """'....,,""V ......... ,....,...,...,,...,,... .............. ....,,""V ....... ""'V'"V"'"'"' 
')<' ................ .....,. ...... _.....-<'. ....... -"-""-~~'-''-".._,..._,.._..._..... ............................. ~ 

Y. M. ~. A. İSTANBUL ŞUBF_,Sf 
Alemdar •inç ası yanındaki eski Abut l~f. konajtına nakledilmiştir. 

Bu a;rl ve güzel bina, mükemmel duş tertibatı ve bahçeslla bir j&.ııı 

na.•tik salonuı:ıu, Zml':İn bir kütüphaneyi. ucuz ve t<mi7. bir büfe TC 

pan51yonn ihtiva ettiği gibi haftanın muırren günlerin !e muntazam 

bir pcogram dahilinde mühim '" i•tifadeli koıtfcr:ı ·!ar kon•crler, 
salon eğlenceleri ve tiyatro reııt3111eri tertip edilmektdu. 

f;ıirıdesinl bilen her genç için bunlar kıymetli fırs:ıtl..rdır. Şcnic 

azamı dere~ede m5 r olup KA ;u_ ·us.\. i1 ·t · iLK HAFTA

Sl. A mah<a - ol=k üzre az.ılık ucretkrlnde 

• tl Hf.\t IT.NZIL T Y.\PlLWISTill 
r;..,..,,...._.....,,""V .............. 'V'"...,..V""'"'"'"""'"""",... .............. ""' .............. """"'V'"V"V"I. 
........ U'l ........ .A.A.."'-'AJ'-"U'l ........ J~'-'U'l .............. A.. ...... ,.....,'-'U'l ........ J 

l\lalzen1ei beytiyesi hem işinizi teshil 
heın <le evinizi tetyin eder. 

G 
Turk Anonim elektrik şirketi umumıyesl Galata Bahtiyar 11111 

Müsa~ata ile memur . ahnacat 
Emniyet sandığı mödiirlttgöndeo: 

~eyri se in --Merkez Acenıuı· lı!Y>r1 
hı~ındı. Re-vo~lu • ~ 6 l ~u ·) 
c.ntr11: \la1mudiyı Han alutdı 
lstan' ul 740 

Mu~anya poslası 
Cw , Pazar, alı, Çar

şamba günlt!fi idare rıhtımın
dan 9 da kalkar. 

lzııı~ -Mersin m'ı! pustm 
(\f>\fl.'1Ur , LVKET PAŞA 

'apuru 7 ~umıS&Oi salı 

12 de G.tata rıhtıımıadan 

hareketle çarşamba !!llbahı 

lzmire gidecek: ve ak~amı 
İzmirdea hırreketle Anulya, 

Alatye-, Mersine p;idece;c -re 
dönüşte Taşucu. Anamor, 
Ala.iye, Antalya. Kuşadası, 

fzmire u ra.yar.ık elecektiL 

t&Wlt -~l ilmi 
(Cü.mlıurirec) npcmı6k 

m:ısa · Pı~l I! de Gala.ta 
rıhtımından bank.etle lnebolu, 
S.m5Ull., Glresorı. Trabzon. Rlz 
Hopaya pdecek ve dönüşte 

Pazar iskelesiyle RUe, Sürmene 
Trabzon , Tirebolu, Gh'eson , 

Ordu. Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldaıta uğrayarak ıı;clecek 

tir. 

ANTALf A PDSTJSI 
(Anafaıta) vapuru 5 K. sant 

pazar 1 Oda Galata nhtırrundın 
harekede lzmlr Kulluk Bodrum 
Rıdos Fethive Finike • .\ntalyıyr 
gidecek ve- dönüşte mezkfıa. 
!sl:elelerle birlikte Dalyan Mar
maris, Sıhz, Çanakkale, Gelt
boluyı uğrıyarıılc gelecek.tir. 

NAiM VAPURLARI 

lzmir Postası 
Seri, llh ve muntazam 

ADNAN vapuru 
Ktnunusanl 

6ıncı PAZARTESİ 
günl 16 da Gııl«a nh-dın hare· 
ketle ( bının ) ve Çarşnıba günl1 
lzmlrden 1 tuhıda ureket eder. 

G..iata gümriilr karşısında S!tı 

l"ransez hanında 12 numarada Ümu. 

mi ıcınralıtıııa Telefon Beyo?lu: 
1041 lsıınlıuldo Sanısaryan hını 

altında • nliLEICS • acıntalığına 

Te:efon 21~7 e Beyoğlundı l'era 
Palas kar,.sında ""l'utıa. acanıaltğına 

müracaar. Tel. Berotfu :ı~42 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR.& 

Seri; luks karadeni"' po-;td,ı 

l\•{' l [ İ "apur ı ı :> 1 J e KAnunusanl 

Pazar günü ~aını 
~ aa~ 18 Je 

Sirkeci rıhtımından harekede 
[Zonguldak, İnebolu, Samsun, 
Ordu , Gireson , Trabzon 
ve Rize] ye azimet ve 1}'111 

lskelekre "Görele., V akiıkebir 
\ e Ünye. ye uğrayarak avdet 
edcccltiı. 

i\Iuracaat nıaha:i: Jq[an '1u: 

1 :\teymmct hanı altmd~ki yazı· 
hanı:. T"'Pı" ı f r ı ı · ır ll'it 

·ı 

1 ~Al JKZAUE BlllADEH, 
LEH VAPURLAR[ 

KARA DE;'\IZ' MU, -TA 
ZAM VE LÜKS POSTASI 

fnönü 
vçuru 

5 Uamwsıni Pazar 
günü ak•arnı Sirkeci rıhtı· 

mından hareketle (Zonguldak 
lıtebola, Samııun, Orctn, 
ır...ıu., 1 rılıızoa ve Ri:ıa lak 

4 1 929 programları 

(is tanbul ayarile) 
lstanbul 1200 m. 5 Kw. 
17.30 18.30 Saz heyeti, Bo 

haberleri. 
18.30 20.30 Jau band ürke 

Sens-Saens. Samson et 
la fantasie) Beethoven 
delio, ouverture.) Frim 
mour perdu, valse.) R 
teiıı. Les ginka.) Sch 

Romance.) Liszt. Rhapsod' 
10.) NllSipue tziganne.) 
20..30 22..30 Sa.z heyeti, A 

lu Ajansı haberleri. 
--<>--

Belgrad 429 m. 2,5 Kw. 
21 Konser 
22 K~: '"Naria 
dalena.'", 3 peııde.. Ma 
Maeterlmg'in eseri . 
22. 40 Tzi.gan ork 

23 • 40 Dans havalan • 
--<>--

Büda~şte 550 m. 20 Kw. 
18 • 40 Gramofon 
20 . 30 Tiyatro 
Program nihayetinde 

garia oteli tzigan orkes 
--<>--

Bükreş 394 m. 12 Kw 
19. Orkestra ve 
havalan 
20. Tiyatro. 

--<>-
Glaviç-Breslav 253 m. 5 K 

21. 15 Operet parçala 
23. 35 Dans havalan. 

--0-

Moravska-Ostrava 26J 
12 Kw. 

ıs. Orkestra 
22. Çoçuk Karosu 
23 . 20 Askeri bando 
seri. 
2~. Cafe Uopd ork:estr 

--<>-
Rııg 416 m. S Kw. 
21. 15 Gramofon 
22. Çocuk koo.seri • 
23 . 20 Cafc Lloyd or 
rası. 

--0-

Roma 441 m. 50 Kw. 
18. 30 Konser 

21 . 20 Radyo gazetesi 
22. 02 Askeri Bando 
seri 
Komedi: "Lır Reginett 
perde. Bilahan korıe«. 

o 
Viyana 516 m.15 Kw. 
16 _ 30 Gciger oı:kes 
19 . 30 İngiliz çocuk 
kılan. 
20. S5 Trio 
2 J _ 30 Esiri ve yeni 
parça.lan . 
Program nihayetinde t 
le resim neşriyatı . 

Bir senedenberi 
yasaya gelmeyen h 
lis akkuyrukileçic 
çaylanmız gelmişti 

100 lira mükafat 
lderlnır azimet ve avdet ede- Jlaksim wya Gard.en ıı. veya 
cektlr. iki -ııat arasmda Cl4' m b-1 derun 

Tafsill.t içi• Slrkedde M~ da yıtiıqıı gecesi bir pırlınıtah pli 
bilezilc saat ıt;qiirülrniiştilr. Bey adet huı altında accnıalıtın 

-.-
DEVREOILECEK iHTiRA 'i Beyızıttan-Topkapıya 24'30 

BERA Ti aı 1 Topkapıdan- Aksaran "Tüfek fiıkeıini idare edenıneka- .ııı: · 

22.10 
22,4 
01,00 
01,4() 
Ol!,00 Emniyet Sandığına bilmüsabaka birkaç memur alma.caktır. 

Müsabakaya dahil olmak için: 

,__. b 1 21'" )unda Bwa IOla.ğı 16 uumeroya 
lil'm"liıraİlcİİaİİatİİİ.İııTİıeİİIİİıe iii'"iiiii"'' ı1ı•tiiiaiiiırıiiıiııı iıiiiıiiıii~. tirene 100 lira ikram od i lece ktir. 

1izmada iııalYıt,. lıakkmcla 21 Ni- • Anaraydaa-Yedikuleye 6' 10 6,10 
928 tarihinde takdim edilmit olup 'I Yedikuleden-Sirleciye 20" 6,.13 
•blnbul Viliyet edilesi evrak kııle- • k I ~ I Sirkeciden-Yedikuleye fi)' 7,IJ 
"ince 11071 numero ile mukayyet ilıl\ 133 Yedi U e- ırkec Yedikuledeıı- Beyazıdıı 24,-

tira berab müracaatnameıi sahiple- ıa lleyazıttan-Yediknleye 24,30 
i ihtirai ıne:ılc•'l• bu kere ahere sat· &.. ' edfkuleden-Ak<anıya - ,-

nüı: "Yahut icara vermek arzusun- : 1 Aksaraydan-Edim<kapıya 7" 11' 6,01 
la bulunduklarınclan satın almak ve .ııı: Edirnekapıdan-Sirkrc!ye 15' 21" 6,31 
abut isticar etmek arzusunda bu- C I Sirkecideu-Edirnekapıya 50• 7.()4 
unan zevatrn l.tanbulda Yeni poı· 37edtrnekapı slrkeC 

1 
Edirnekaptdıın-~'atihe 2J,40 

ahane arkaımda, Türlciye hanında 
8 • Z2 numerolaı·da l!ITOK efendi. Fatihden·Eclimekapıya 24,0~ 
·e müracaat eylemeleri ilin olunur. EdimekapıdınAksaraya -.-

-.-
22,14 
22,s.4 

1,00 
1,40 
2.00 

00,00 
22,25 
22,58 
01,20 
01,45 
O~-

1 - sinni yirmiden aşağı otuzbeşten yii.karı olmamnL 
2 - Askerlikle filhal alakası bulunmaması. 
3 - Laekal tali tahsilini ikmal etmiş olması. 
1- Evvelce bir hizmette bulunmuş ise hüsnü hal ve beraet 

vesaikini ve tamüsaııhha olduğuna dair müsaddak tabip raporu
nun ibrazı şartlarile milsal: ı.kaya dahil olmak isti yenler imtiha-
nın yevmi icrası kendileri. c ,•crunek üzre: nüfo:ı ~ezkerCSl, 
mektep !tC'hadetnamesi, beraet ve hüsnü hal evrakı, sihhat rapo
ru ve üç adet küçük kıt'ada fotografı hamilen 8 Kanunusani 
1930 tarihine müsadif çarşamba gününe kadar Emniyet Sandı~ı 
m11hasebe amirliğine müracaat etm I • • 

- --

iç çamaşirları temİll edilmiş halis yündandır 
• ql talıaft:re dükinlaruıda ....... 



l 
CUMARTESİ 
4 K.SANl 1930 

r . -1 
Millet mekteplerinde oku - li I 1 

I için ders 1 
Naime Halit - Muallim Ahmet Halit 

Sağlık bilgisi 
H 

Kalp-Damarlar-Nabız 
Ü Damarlar 
p ,, 

•• 
ri 
ıı 

1 Kalbe giren ve çıkan da
marlar.- Kalbın sol karın
cığından çıkan damar kalp
ten temiz kanı vücudün her 
tarafına taksim eder. Bu en • 

.t -Ii 
u 

büyük damardır. 
1 Kalbin sol kulakcığına 
dört damar gelir. Bunlar
dan ikisi sağ ciğerden ikisi 
sol ciğerden gelir. Bunlar 
kalbe ciğerlerden temiz kan 
getirirler. Sağ kulakçığa da 
iki büyük damar açılır, bun 
lar, vücude taksim edilen 

~ ·ı · .. 1 :ı 
c: 

"' 
r f f ... 

• 

k 

Kalbın önden görünüşü kandan vücut ihtiyacını gi-

Kal Y
.. k . . d derdikten sonra kirlenen 

p.- ure ısmı e k k lb . . 1 .
1 

k 
1 

b' . . anı a e getırır er . 
1 ven en a p armut ıçımın K lb" - k - d . . . a ın sag arıncıgın an 

de etten bır uzuvdur. Sıvrı b'r d k "k' _ . . ı amar çı ar ve ı ıye a-
tarafı aşa~~-~ kaıdesı. ~uka- yrılarak biri sağ diğeri sol 

Lo r~dadır. Gogııste _ akcıgerle- ciğere gider, bu damarla 
st. rın arasında sagdan sola kalpteki kara kan.~ ciğerle
: g doğru biraz eğri ve göğsün re gider. 
1~ tam ortasınd? olmayıp sol- Kalbe giren ve kalpten çı
~~ dadır. Büyüklüğü her şah- kan damarları öğrendikten 
rl 'sın kendi yumruğu kadar-

. u: dır. Bulunduğu yere kendi
a . l sinden çıkan kalın damar
iJtVI Jarla asılıdır. 
nac 
«kl Ka loin içerisi kalbi sağ-

Umum jandarma kumandanı Zeki paşanın orduya alınması mUnascbctlle Ja~darma zabitanı 
ta rafından şercllne verilen ve Dahiliye vekllimlzln de lftlrak buyurdukları ziyafet. 

Ayın sekizinde Romada pek parlak bir surette· dlllılıı/ı > ' alı o 
ita/ya veliaht/ ile Belçika kralının kızı .. izdivaç nı, r i .ıı t b.r • o 

hllkfJmdarlar bıılunacak, bu vesile ile ltalya kralı haplsh, ı •< ı 
bll'ıımum m~hkumları aff(dteekllr 

ıın ılı sollu iki kısma ayıracak 
c .ıfıı surette bir bölme ile ikiye 
· ~~r~ bölünmüştür. Bu bölmelerci n·~_den her biri de aralarında 
~ ·birer kapakla iştirak eden 

ı : 1ikişer boşluğa ayrılmıştır . 
.,ıa Yukarıdaki boşluklara (ku 
!:~; lakçık), aşağıdaki boşluk-

, 
Un mlmarlar cemiyetinin 1enellk konrresl lopianacaktı. Ekseriyet olmadığı için toplanamadı 

Dllnkll lçtlmaa Işı ruk edenlerben bir grup 

• 1 yi f lara (Karıncık) denilir. 
\ıııu Kl ld" .. r.· .,b a p etten yapı ıgı ıçın 

.:<aü büzülür, açılır ve her büzü- • • 

·':he; lüşünde gözlerinde bulunan 
:·~n kan diğer bölmelere veya 

• 

nı ~ı bölmelerden kan damarla- Kan damarı 
n.~,., rına geçer. Kullakçıklara sonra umumi dolaşmanın 

11
'" karıncıklar arasında iştirak ne oldug" unu anlıyalım. 

ışıe 

~uı~ varsada kalbin sağ ta~a~ı ile Kalpten çıkan kanın bü-
ıiıw ol tarafı arasında ıştırak tün azayı dolaştıktan son-

"' ·Ver oktur. ra tekrar kalbe dönmesine 
•.rıta Kalbin vazifesi. - Kalp (büyük dolaşma) derler ki 

a• gece gündüz, durmadan, bu dolaşan kan vücudü bes-
w,:li dinlenmeden işler. Eğer e- ler. 

Bu kedi lngilterede teı /ip edilen bllyllk bir kedi sergisinde blrinr 1 illin 
edilmiştir. Kedi lrana mah5us olan bir cinstir. Anası ve batJası anda ı 
getirilmiş olan bu kedi şimdi lngilterenln en gilzel kedisi ittin clu u~ 

~~a tinizi göğsünüzün sol tara- Küçük dolaşma. - Vücu-
' - fına koyarsanız orada bir dü besleyip ' 

1' ;eyin çırpındığını duyarsı- kirlenerek kal Cuma günleri bir çok kimseler tiyatro ve sinemalarda eğlenirken bir kısım kimseler de 
tı.ıız ki bu kalbin büzülüp a- be dönen kan Milli oyunlarla zevkctmektedir 
r: k 1 ·... - 1 .•• -.~ .... "°Y .. Y..-~'.YT-.ılY•YYYY' 
.. i~ılmasından husule gelen ha a pten cıger- yarla da daha yavaş atar. mez. Halbuki kan tekrar • • • • T • • • • • • • • • • • • • • • ~ #J1,• '• • -\ ·~~~it. • • • 

·ekett" K l b' d k'k d lere gı'derek H k •· k ı ............................................... •• • • ..a.. ~A ...... ""'~ k ır. a P ır a ı a a astalı ların nev ıne göre a be döner. ~~~--.,---~---.---~~"'"-.~" "~ ' 
r{70) defa vurur. Her vu- temizlenir, v de nabız ya çok hızlanır, Kalpten kan vücude tak- ı~·j: n.il encu"nıeuı· gzgsın~!ln Ibrahı·m Ala.A.ettı•n ~=.~· 
cıuşta kulakçıklar 50 çay ciğerlerden t~ yahut hafifler. Bu sebeple sim edildiği zaman kan vü- ı~·~ı U U UU r. 
{taşığına yakın kan vt:rir. krar kalbe de nabız doktorlar için en iyi cudün her tarafına lazım o-· I~! B 1 1 d d"l ı••ıı 
r. ner. Buna d: bir ölçüdür. lan gıdayı verir, ve vücudün !~·~ · eyin reis iği a tın a tertip e 1 en ~· ı 

(küçük dolaş Koşmak, cimnastik yap- lüzumsuz maddelerini, es- !~·~ y • T • • k ı • • • i~• 1 

ma) derler mak ta nabzı hızlandırır. kimiş, yıpranmış kısımları- ı'~~I e n 1 1 ] ;J'9 u g at 1 ı~·=~ı. 
Kanın kalp Çünkü etlerin büzülüp gev- nı ve viicudün kullandığı ~·· U 1 1; ~ 
ten damarla şemesi de kanın dolaşması- maddelerin döküntülerini ı~:: l .1 
~:!:;~:~~~e nı arttırır. !alır; ve bu maddeleri akci- I~·~ 1926 sahife, 30000 kelime, 24 Tablo, 16, harita, iki renkli ı::~l 

0 
.. .. Hulasa: ğerler, deri ve. böbrekler va- '•·~ ~· 

g .len kanın Buy ... _ . "KU- . • • . sıtasile dışarı çıkarır. I~·~ Tablo, 1 renkli Türkiye haritasını havi olarak zarif ı •• ; 
kalbe gi~esi çük dolaşma Kalbı bır şehrın su taksım I~~ I~ S 
kalbin büzülüp açılması sa- deposuı;ıa bı:nzetebil~riz. o:.Aı~i~~o~~MI I~~ bir cilt halinde ~=~! 
~~~~~~~k~~u~ü~~{~~~al~~~ ~o~:l ~~1~~ı~h~:1~~~~;:-ş~~ akteriyoloji laboratuvarı ı.~ ı• K M A L E o ı• L M ı• s VE p 1 K M 1 ~ T 18 ~= : 
~~c~=~~ü~:~iş~:r,k kufarkınçcıkı~ ~~~:,u~~~::~~:~~~:· ~:= &~~e~!~nk t~!!~1~11~~~ey· I~~ , V 6, ı 

vat tadadı, tifo ve ısıtma ~~ •• 
lar genişler. lasa her tarafına borularla hastalıkları teşhisi, idrar, !~~~; Fiatı lstanbul için 4 Dışarıya 4,50 liradır. •• ; 

taksim edilirse kalp te ay- balgam, cerahat tahllllltı, Oı- ı ·~ı . ' .. ·· • > l 
~athin arkadan görııı.Dşil Nabız.- Bileğinize veya nen böyle bir depo vazifesi tra mikroskop! ne ıreı g1 ta- ~ Istanbul Ankara caddesınde Kanaat Kutuphanesınde satılır. • , 

ynı zamanda kulakçıklar boynunmuzda şahdamarı Ü- görür. Kalpten çıkan da- harrisl ve sütnine muayenesi. am<M-•H~<><><>•~·••><•<HHH••--><H><H•-~~-----------~--~---
. ·~ ·~~~~~··~····················~······ n verırken dıger taraftan zerine parmağınızı koyar- marlar büyük uzuvlardan DiHnyolunda Sultan Mahmut 1..1..1..1..1..1..1.ll.!..1..1!!!.!.:,!..!..1.llll1!..111 .1 !, !, :, :. :. !. 

· cutteki dolaşmış kan ku- sanız bir hareket duyarsı- en derin kısımlara kadar türbesi: '<o. 189 Tlefon ı.. 981 bulunmak Ü:e 3 kan.;;u~:-192sı;;;,';d~;;;üb;.yaasın;-;ey.ili~tiıti--- . :-;-; .. -- •• - - - · 

tkçıklara girer. Demek ki ruz. Buna (nabız atması) kollar salarak vücudün her DEVREDiLECEK iHTiRA tarihinde takdim olunup Vilayet ev- carına talip olan ~evatın lsta~bul 1: J !J \(Tljjl!J;iF-11 
!bin sağlı sollu faaliyeti derler. Büyüklerde nabız tarafına yayılır. Yalnız şe- BERATI rak kaleminin 199 numerosu ile mü- Yeni postahane arkasında Türkiye -
rulmadan böylece devam dakikada (72) defa vurur. hirlerdeki tulumba merke- . ~ina iskelelerinde .m~d~i kafea ~a~et müracaat sahipleri bu kere hanın~a 18;:22 numerolard.a.1.STOK • . . . . . .. ıtl~<ınde ve bunlara aıt 11lilhat hak- ıhtiralarrnı furuht etmek veyahut efendıye muracaat etmeler. ılan olu-

ler durur. r'n~uklarda daha hızlı, ıhtı- zıne gıden sular gen don- kmda bir kıt'a ihtira beratı talebinde icara vermek arzuıunda bulund .. lc- nur. Müdürü M~'ul Burhaoeddit 
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