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Mahyalar. 
kuruluyor 

Halk ta~arruf ve tk'ı· 
sada .te,vik editlyor 

Bu seneye ait borç-

Zi/tenmtsi bitmek üzre olan Ankara caddesi 

Ziftle takviye edilen kaldı
rımlar niçin çöküyor? 

Ramazan münasebetile bü~ 
yük camilerde iki gecedenben d • . f } l. • 
mahyalar kurulmağa b;ışlamış- Cad enın Zl t enmeame l)resı şart 
tır. İki gece evvel Sultanahmet f k d . l • ') 
carniinde "Yerli mclı ali,,. .. E- :nameye mUVa 1 mı, ebaJ mı [ 
velki gece de Beyazıt caı:ı;ııınde . . . .. . . 
"İsraf günahtır.,, ibarel~n mah · Katranlı yollar n;ıeselesı ba- kullanılan zıftlerın mu~ı_m ~ır 

alar kurulmuştur. Dun g~ce zı dedikoduları mucıp olmakta H:1smı Romanya~an getırı.lmış
~e Süleymaniye ve Nusratıye ve bütün masrafların. beyhude tır. ~n;ıan~t erkanından hır zat 
camilerinde ·gene tasarruf !'lle~- olduğu söylenmek~dşırdı!s~-. de;:ıışı:;t ki: lı 

1 
. . A 

zulan üzerine mahyalar kuru - bul meb'usu .ve es 
1
. emı_ııfı -d datranb'~o d~1ıstemk ı d.v-

H .1.1. hmere yardımı ter- Haydar Beyın 18000 ıraya zı - rupa a a tat = e ı me te ır. 
muş ı a 1 a hh" ·-· Ank Z'ftl d' ·ı · 1 1 · · d'l S"leymaniye ca- tlemeği taa ut ettıgı ara ı en ırı mış o an şose erı-
gıP. maksa 

1 
e u kutrunda bir caddesine ait katranlama ame- mizin tamiratı bitirilmiştir.Bun 

ınıınde 30 metro · 'k d d lm t l 1 d kt An . ılın tır Havalar li esi şimdılı ur uru uş ur. ar sene erce ayanaca ır. _ 
kı~ı~ı ay Y:P 1~y;uara de- y Şimdiye kadar yapılan kıs-- kara caddesinde yapılan katran 
musaıt oldu ça m bir çok yerleri bozulduğu lama şartnameye muvafık olma 
vam olunacaktır. :faşılmıştır. zsa kabul edilmiyecektir. 

~Mekfep/ı•ler Maamafih bundan evvel Ema Bunların bı;ızulması yağmur-
f dan Yaptırılan kat- lu ve rutubetlı havalarda yapıl-

net tara ın d ·ı · 1 · · B 
k ranlı şoseler de mütemadi ta~ ıı:;ab~ın aln : hen 1 ge mış~lır. . -~ müsaba ası mire muhtaç bir haldedir. 11 kı- gı ı şey en av~ ar eyı eştıgı 

balig" olan bu şoseler zaman yapmak ıcap eder. 
-10 ıncı hafta başladı. 
40 ıncı hafi• başlamıştır. Oa· 
zctemfzde çıkan haber· 
!erden en mUhfmmlnl seçip 
önUmUzdekl cumartesi 11kşa
nıına kadar gazetemiz m!lsa• 
baka memurluğuna ıı;öndertoız. 

lometreye Ik' k 11 1 1 · 
de husule gelen çukurlukla? ta- Bek1ı. ud anı an 

1
ma zkemen1 ın · · ·n imdiye kadar kılosu karışı ıgı a, yapı an ısım a

mır ıç6ı k' ş ştan 20 000 kiloluk nn bozulınalarında amil olmuş-
14--1 uru ' ,, 

• k falt yapılmıştrr. Bun- tur. 
sogu kas 1 nmasr için de 20 Diğer taraftar Haydar Beyin 
lann atran a .. M' h B 1 .. 1 . · d f zla zift ücreti ve- şerıkı ıt at ey şun arı soy e 
bın ~ır~ aAn ka caddesi için (Mabadı ikinci sahifede ) 
rilınıştı. n ara 

Riyaset 

Dün ilk kar 
lstanbula yağdı 
Rasataneye göre bugün 

kar yağmıyacak 

Dün sabah uyandığnnrz za
man etrafı bem beyaz gördük. 
Evvelki gece ilk kar düşmüş ve 
yerleri hafif bir tabaka ile ört
müştü. Dün hararet sıfıra ka
dar düşmüştür. Bugün rüzgar 
poyrazdan esecek, hava bulut
lu olacaktır. Kandilli rasatane
si kar yağışı olmıyacağını bil
dirmiştir. Karadenizde fırtına 
devam etmektedir. ___ .._ ............................... _ 
lstanbul fırtına 

geçirdi 

- Sorma birader, geçen 
geceki fırtınada tavan ba
şıma yıkıldı I 

Cumaütesiye 
sefire geliyor 

Mayısla Ankaraya gtdecelf nı' 
söyliynn M. V nıu/M 

olunuyor. Misakın, teslihatr 
bahriyenin mütekabilen tahdi
di hakkında bir maddeyi ihtiva 
edeceği de söyleniyor. 
ATİNA, 9 (A. A.) -. Türk

Yunan müzakeratı neticelendi
ği takdirde M. V enizelos Ma
yıs ayında Ankaraya gidecek
tir. 

Avans 
Beş milyona 
iblağ edilecek 

Hükumetimizin çok mühim 
bir İtalyan maliye grubu ile 
akdettiği bir milyon İngiliz li
ralık avans itiliifile başlıyan 
paramızın istikrar tedbirleri 
dün yeni bir safhaya girdi. 

Kont Volpi ile yapılan te
maslar neticesinde esaslan tes
bit edilmiş olan Türk-İtalyan 
mali mukareneti sür'atle inki
şaf etmektedir. Bu İtalyan g
rubunu temsil eden Banka ko -
mmerciyale İtalyana umumi 
direktörü M. Pomi dün banka
nın Galatadaki merkezinde 
meşgul olmuş ve akşam trenile 
Ankıırava hareket etmiştir. 

M. Pomi Ankarada kalacağı 
bir kaç gün zarfında, hükume
timizin emrine amade bulunan 
avans miktarım tezyit icin Ma
liye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. 
ile görüşecektir. 
Aldığımız ma!Umata göre bu 

avans miktarının beş milyon 
İngiliz Ih-asma ibliiğ edilmesi 
mevzuu bahistir. 

Bundan başka daha bazı e
saslı tedbirler almak suretile 
iktısadi muvazenenin temini is 
tiJıdaf edilecektir. 

Hükumetimizin ittihaz ettiği 
ve sırası geldikce almak ü~e 
hazırladığı büyük mali tedbır
ler pek yakında vaziyeti düzel
terek gayri tabiiliklere meydan 
vermiveceği muhakkak görül -
mektedir. 

BUGÜN 
2 inci sahifede : 1 

1- Matbuat hatıraları: Ah mı t ..il 
ihsan bey "." 

4 nUcU sahifede : 
1- felek 

't- Harici haberler -
J- Son haberler '-

2- HlkAye 
3 ...... Roman 

5 inci sahifede 3 UncJ sahifede ~ 
1- Bahri ticaretimiz tam bir ~ 

inkişaf hallndedlr.. ' 
1- Şehir baberlerl 
2- Ekonomi 
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_ Milliyet beş yaşında 
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ll:illiyet bugün beş yaşına gırıyor. Gazetemiz 
Cümhuriyetin ve inkılabın evladıdır. Dört senedir 
/11i/liget neşriyatında bundan ilham almıştır. 

Dört sene eve! /11lllige l in ilk nushasını n€ ş-e
derken bunun Cümhuriyet ve inkılap prensip· 
!er.ne rndık bir halk gazetesi olacağını söyle
miştik. O zaman bir vait halinde olan bu hu
susiyet, bugün dört senelik neşriyat hayatına 
istinat eden bir hakikattir. Cümhu .-iyet iç'n, inkı· 
lap için, halk için bir gazete... İşte dört senedir 
lrfilliget :n şiarı bu olmuştur. Filvaki dört sene 
bir me:mleket:n matbuat tarihind ·uzun bir zaman 
değildir. Fakat MJl/lget in yaşadığı dört sene, 
ma buatımız için en hararetli bir faa~iyet devri teş
kil etmiş'ir. Mllliget bugünkü vaziyetini, kari!e
rinden gördüğü teveccüh ve rağbeti bu faaliyet 
devri esna~ında kendi uhtesine düşen vazifeyi 
yapmış elmas.na borçlu olduğunu müdriktir. Her 
gün daha iy', dıha güzel, daha mütekamil l::ir 
Cümhuriyet ve h ılk gazetesi - İşte 1,1/Jiget in 
ist.kbalde şiarı Lu olacakbr. 

=-= Milliyet 

~ :ı 1111111111111ıı111111ıı11111111111111111111111111111111111111111111ıııııu111111111111111 
Osmanlı Bankasının ak 
yonları Pariste düşüy 

Bir müddetten beri sukut 
etmekte olan Osmanlı bankası 
aksiyonları son gelen malfuna
ta mızaran ayın altısında Pa
ris borsasında 1200 de kapan
mıştrr. 

Hatırlardadır ki bu aksiyon 

mezkılr bankanın Devlet 
kasının teşekkülünde se 
ye iştirak suretile ehe 
bir rol oynıyacağı ha 
kartılan asılsız haberler · 
ne 1570 e kadar frrlamış 
nuyordu. 

Kambiyo borsası komiser 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Döviz talimatnamasi 

Vekili tarafından tasvip edilerek imzalanmıştır. 
Kambiyo borsasr Komiser vekaletine sabık maliye 

tişlerinden Şeker inhisarı umıım müdür mmıvini Abdü 
Bey tayin edildi. 

Terfi edecek. olan lıakiml 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Hiikimler kanunu muci 

terfi edecek 'hakimleri seçecet olan ve Temyiz mahk 
reisi İhs:ın Beyin riyasetindeki başmüddeiumumi Nihat, 
ret da~resi reisi Halit Beylerden mürekekp heyet, Zat 
müdürü Cevdet Beyin de iştirakile Adliye Vekaletinde 
sine devam etmektedir. 
.................................... u ... u ......................................................... .. 
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_HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
Arabistanda ~· Konferansta 

• 
isi in 

il • 
Efgan ile 
d stluk ıç ımaı /; abıall yokuşunda gazeteci- Kara dağda başlayan ihtilal ha 

ialgaları çalkanıyor, Babıa- reketlerini ve kurulan komite 
ı ıçerisi Kamil Paşanın ye- dolaplarını bozduğu için biçare 

\it, abinesi..il~ giiya yeni fikirle Şevket Paşayı Karadağlılar bir Ciddeden bildiriliyor:-Efgan b ne Cidal 1 LONDRA 9 AA - G .. 
O""ru yuruyor ve pocal · · tahtına çıkan Nadir Ha H" •••• ·1 k ' · · · oste-ı,1 < ., .• • •. ıy~r- gezıntı zamanında pusuya dü- . . n ıcaz . nen etumiyete rağmen tahtel 

1
1 

I· ıJışıırıd_a ı::.umayışçılık ıle şürüp gölde boğmuşlardı ve v~. Necıd kralı İbnı Suud ile ~ahrı konferansın müzakeratına bahirler için 70 b" t k 
c ~ıtuculuge turlü tı.irlü hır. s.- Şevket Paşa Rumeli facı'aları- munasebet tesisine ehemmiyet Amdaır ~kaelen telgrafl~r lngiltere ile bul edileceg· i so·· ıln on kesads. a-f tl k v d · • · · · Af · erı arasında hır itilafta hah Y enme te ır 

J r ve men aa er anşmış ıdı. nın ilk Türk kurbanlarından ol- er ıgı ıçın ganıstandaki hü- ~e_diyorlar. Bu itilaf tahtel::.ı,irl;r LONDRA, 9. A.A.-M. Stim 
ınık.~~~ gelenler bir taraftan muşudu. Babam bu vak'ayı ba- ıçın kab.ul. edilecek tonilato trafın- son, M. Dwinght ve M. Morow 

1 

• ~ su unete ~avet. ed~rken na hikaye eder ve Şevket Paşa- dadır. lııı;iltere ile Amerika ara&ında M. Briand ile görüşmü ler ve 
l .r taraftan numayışlenn ka yı hiç unutamazdı. tahtelbahırler için bir itilaf hasıl ol- tahtelbahirler meselesı·şnın· .. rını açı l d On! ması pek le şa•ılacak "b" d ·ild" mu-. .ı yor ar ı. arın ver Sera k R p ç·· k"' ' gı 1 

eg ır. zakeresi için Salı ·· ·· keli 
cesaretle takım takım alay Yun s er ıza .aşanın 1313 un ~. ~ Londra, ne de Washing- • gunu a ~u 

( t peyda olmu~tu. eski vükela' 'd ankmuha~~bes~~~ Aptülha ton hukumetlerinin arasını açan ay- ta~avver umumı celsede takıp d ı ~ • mı e arşı gosterd l' d · rd~~ ~htelbahirler yüzünden çıkmış e~ılecek usul hakkında teatii ef 
c ı l evlerini basıp nazırları ya- de m kt k d ıgı ce a etı degıld.'r. Bundan sekiz sene evvel kar etmişlerdir. 

ı ıt'. yorlar! hesap verecekı>iniz ci me~hue! ~ri~ ~şıı~ ma~~~n- Washınf.!o?. konferanu toplandığı TEMASLAR 
G .d: zaptıye nezaretine getiri- miş old - . . .ehy' en Sın e- ~ ngılız başmurahhası Lord LONDRA 10 AA B h • ı ardı Baş ka'tı'p Tah . p . ugum ıçın ı tıyar eras- .. r tahtelbahirlerin ilguı U.in k nf • · · · - a n ' ır . sın a- kerı bu k' h"k' . gunlerce ve o kadar hararette naua o eransa memur murahhas 
•] ır?ahiliye nazın Memduh Pa sevkettim va ~nı~ d~ ayeAsıı:fe P~~daz olmuş ve Amerikalılar da ln-J heyetlerin reisleri bu sabah 

:.erasker Rıza P T ' 0 a eş en ı ve n ı k · S · ı •1 ..ıazırı Zeki PaşaaşaBa, hrOJ?a- Beyden işittiklerimi [l] bana j g~ ız no .. ıaı nazarına o kabar açık aınt James sarayında toplan-
Z ,,oı- , ıye anlatmıştı. bnl Suud Nndlr Hnn ~ır mı,zakcrat göstermişlerdi ki ı mışlardır. M. Stimson öğleden 
, rı Hasan Ram Paşa ve da-

4 4 4 
küm<lar!ık tebeddülünü İbni ransız aşmurahhası M Briand bu sonr M M D · ı • raı · ki b . S d . müttehit cephe karşısında pe'- çok ı a . · ac on&ld ıle görü-

n .--1ır ço arı za tıyeye naklo- - . . . _ uu a bıldinr ·~tir. Efgan kralı - " şecektır 11I1n Meşrutıyetın lan d ~ ugraşmağa mecbur kalmıştı. Nihayet : 
• i <f uştu.Bu işleri görenler san b .. ı ıt an sonra Hicaz hükümdarının nezdine tah!elbahir meset..si konferanstan Amerıkanrn teklifleri nedir? 

• . .ususi halk kitleleri idi, ha- ~n f eş .gun .kad.ar stan~ulun yakında bir sefir yollıyacaktrr barıç bırakı!~ı .. Liikin mesele ortadan . LONDRA, 10. A.A. - Ame
•, ·,tantte el altından teşvik görü- k a ıy~lıkte pışmış ?lan se.fıl ~~l Ciddeye gelecek olan yeni İn~ ~a~mış degıldır. Buırün Londradakij rıka murahhasları konferansa "Jn ardı. Bu Paşaları ve onlar- Ş ~ sa. lanmış ve gızlenmış ıdı. giliz sefiri Mr. Ryan gelir el- o erans gene tahtelbahirlerle uğ- bildirdikleri teklifle h kk 1 

. eraber kaldırılmış daha bir ımd~ bunlar yavaş yavaş cesa- mez itimatnamesini ver.ece~ ve ~;;f~a~~~~::;·~:~nln~~~-Amderi;: 1 beyanatta bulunmakr ~ste~~~ 
1 1 mlarını sonra zaptiye neza ~etd a korlar m~ydana çıkıyor- Hicaz ile İngiltere arasında si- ~ah~idi yolundadır Tahı~ıı:ı.irl:ri~ı· mektedir. 

~ t 1den Büyükadaya nakletti- ar ı .. 
1 
eram~a~ı?a ve arzu.lan- yasi münasebat tabii bir süret- ilgasına Fransa, ve ispanya katiyen LONDRA, 10. A. A. - M. 

( >1e onlara "Ada misafirleri" na nru 0 ma ıçın her şeyı ya- te başlamrş olacaktır ~uv~akat etmedikleri için lngiltere-j Briand tahtelbahirler meselesi 
ı r1 •. ni vermişlerdi; daha sonra pıyo'.la~dı .. ve ortada çok para l - -- . iti'U,';nka arasında zaten bu yolda biri hakkında M. Stimson ile görüş 

.e rıa r 
yağı:n_a_y_a~-a~şladı 

Dün Türkiyede en az suhun 
Yozgatta, en y"" ksek de•··ec 

hararet de Dörtyolda idi 
ANKARA, 10 (Telefonla) _ 

İ~~~s~t vekaleti meteoroloji ens 
tıtusunden alınan malfunata 
n~z~ran .~u .sabah saat yedide 
butun Turkıye dahilinde hava
lar kapalı gitmiştir. Karadeniz 
sahillerinde karla karışık yağ
mur yağmıştır. Rizede iki 
Trabzonda bir santim kar tut~ 
muştur. Şarki Anadoluda hafif 
kar vardır. Karsta ve Erzurum 
da ü~ santim kar tutmuştur. 
Garbı Anadoluda İzmitte ve 
Bursada kar serpiştirmiştir. 
Kar Sivasta bir santim kadar 

tutmuştur. Orta Anadoluda 
ziyet aynidir. 

Balıkesirde badem ağaç 

çiçek açmışlardrr. Dicle n 
80 santim alçalmıştır. Bu~ 
Türkiyede en az suhunet Y 
gatta - 5 derecede görülm 
tür. Geçen sene Yozgatta a 
tarihte soğuk - 20 derece i 

Ayni saatte en yüksek de 
cei hareret Dörtyolda ı.. 20 i 

AMASYA, 10 (A. A. ) 
Gece yarısı başlıyan kar fası 
sız bir surette devam etmekt 
dir. 

• ı:.ıııfsi Midilli Adasına nakle- ışlerı .~OilUfO~du .. Takibe, ya- spangada ın manası olamazdı. Fakat Fran- m"' t" ıı4 f·ni, epi zaman Midillide yaşa- h~t numayışçılerın sevkile Za-
11~.ların pek masum ve meşru birer uş ur_. __ ..... ....,. __ _ 

~ \ an sonra Balkan harbinin pt~.ye ı:ı:ezaretine götürülmeleri Yeni fırkalar :i:~ı:i,;h::a"i,,,~!e bahsettikleri Mu;ırda 
• - ~ve bizim Akdenizde ha- mumkun olanlar kendilerini u- MADRİT, lQ. A. A. - M. da ln..iliz ve ~e ·~ az:tımtlk .yolun Bütün dünyanın teslihat masrafı 

It~ iyetimizin kesilişi üzerine nutturma~. yahut sigorta alt~- S~nchez Guerra n~ riyasetind.e unda bir itilaf tıa=-:ı ~ım":.~ e;ı'be7t:- Süveyş abidesi d 900 t,,,~aıan savuşmuş idiler ve bazı na almak ıstıyoru:rdı. Bu kahı! kı fırka bundan.böyle meşruu- F~sı.zları m.~nun edecek bir tey . . . . sene e milyon lira 
I?. anavatana dönüp gelmiş- den olarak 2/ 15 agustosta mat- Y«:t perver koalısyon fırkası is- degıl~r .. !ngılızlerle Amerikalıların Mısırdan bıldırılıyor: - U- LONDRA, 

10 
(A. A.) _ k" " 

1 

r' ~ İri. baamıza halinden avukat oldu- mını alacaktı. yeni fırkaya mu-ı ~en~lerım ayıran en. m.~im ihtilaf- mumi harpte Süveyş kanalını Maliye nazırı, Beşler konfe- ı: 9 3-te donanmasına 
'i ,};ltl M.rrb< oolorindon <np- ğu =laşilimbi• Erm.ru goldi. h•fara!Wla>, libmll0<, Al.,. :;..,";.';"F~\::: ''::..':m":~:; mü"'f~ oOniş. nlanlarm ru.~- ""'mm dO"L"l" m•md<Oki milyon """" oyliyon !ngil<0< 
rl rken nümayişçilere türlü Ma~rem goruşmek ıs~ıyorum, rez gil:lpu cümh~ıyetçıler ve bir şeydir. ra:arını ı.h.ı:'a ı~ın Suveyşte bır ihtilafları tahfif ve teslihat geçen sene llS milyon sarfet 

1 

" • a Li adamlar karışarak çok çir d~dı. .Maiı;nut Sadık ıle onu sosyalıst~er da~ıl ~lacakur. Fr~nsız .hcl'.eti şimdi karşısında ge- a~ıde d~kı~ı~ ve merasimle masarifinin tenzili hakkında miştir. AmeTikanın masari 
r S şeyler yapmışlardı. Bunlar- dınle.dık. Kurenadan ve çok .. ~· ~rımo. do Rıvera, dikta- ~; muttehit hır cephe buluy~': dem•k kuşa~ ~di_lmıştır. İngiliz mü- bazr ümitler uyandırdığını söy- de doksan bir milyondan l 7 

t ı bir tanesini hikaye edeyim. zengılerden (R ... ) Paşa ile torluk ıdaresı zamanında nazır- .: F~ı Jnpon_ı:a. heyetini de bu messılı Sır Percy Lorrain tara- liyerek bu masariiin İngiltere milyona çıkmıştır. Bütün dün 
~ n· ı.)rveti fünunun siyasi rolÜ gazetecilerin_ arasını ~ulmağa !ık mevkıin?e bul~uş olanlar :~:..e e de lrendısıle beraber bula- fından riyaset e~ilen merasim- ve Amerika için bir yük teşkil yanın teslihat masarifi sened 

•f,uam olmuş ve ben ağır bir memur oldugunu ve bzırn gaze- tara_fı~dan ıdare edılmek üzre Bir Fransız gazetesi in ili-Ame- de pek çok ecnebıler bulunmuş- ettiğini beyan ederek demiştir 9
00 ·ı r ı ı' :alık geçirdikten sonra isti- t«:_ ha_kkında l~ımgelen feda- y~n~ bU:: fı.rka teşekkül ettiğini rika itilifmclan bahse.teri can u- tur. . mı yon ırayı bulmaktadır: 

11
• 1,.~ ıte ve kendi işimle uğraŞ- kar~gı yapacagını söyledi.Kar- bıldırmıştır. kıntısım .•a_klam'.'ğa lüzum görmlye- Aıl:ııde cesim bir şeydir. Kai- Arazi tahriri Büfçed f 

''" :• b"lanuşbm. Binl=bi<• doşorn M.bmu< .. S•<lık n: _bu ~- TAYYARE KAZASI it.:.:-;::::. °a;'f"~.:~· do- do ümind• yıny~ ilci biiyiik e asar 
; r ı.ıEyen m~şrutiyetçil~r~n yap- ~ elindekı buyük meblagh çek . MARSİLYA, 9. A.A. -Mar- olduklarını söylü~r. Filh:kiı:u~!:: sutundan ıbarettır • layihaSI ruf 15 milyon 
. · -<ii= marıfetlerle bi2im mat- ~ e dışarı a.ttı~ Ve 3/16/908 a- sılya - Cezair hattında sefer feransm toplanmasmda bu iki devlet BELÇ!KADA MAÇLAR 
'' "'Ö = hiç hrr .ıakll> kalına- gu"~ ""bli S".'"ri fiin== Y'P="<• nlıın hrr d=i• "YY'· doh• ı..,ı-oı..i ""' .......... AdlANKARA, 10 (T .ı.foo) - ANKRA, lO - 930 bütce 

, tı. Halbuki hayli zaman son P~.zar gu?~~ nı:shasında bu resi Perpigan'm 
20 

kilometre olmuş~. Fakat ~r~aa veya konfe.. BRUXELLES, 9. A. A. - ıye Encümeni, Maliye ve- kında Maliye Vekaletince ik ı 1 ~.erasker Rıza Paşa merhu- muracaatı ılan ettık. O nüsha- cenubunda kain Bear burnu a ran~takı her h~nrı ~~ dev!et tahdidi Macar, Avusturyalı ve Fransız kili tapu ve varidat umumi mü mal edilen tetkikat neticesi Ba ı A~ neşreylediği hatıralar ki- ya bakılırsa dediğimiz Paşanın kınında denize inmiş ve h Y - testhat ~eşe~bus.~rını •. a_kım . bırak- entemasyonallerinden mürek- dürlerinin iştirakile ehemmiyet vekalete bildirildi. Mesele He-
r da kı" ld - ·· .. 

1
.. B . emen ma vazıyetine ıı.•rmegı utemıyor kep takımla "K Iı li bir layihanın müzakeresine yeti Vek'l d ·· ·· ··ı k · 

11 ,,m kendisinin zaptiye ne- m o ugu goru ur. u sersen batmıştır Rakipleri olan .. k" · ırmız -şeytan- ı e e gorusu ece t:r 

110 

, ·,mo Mklnl=duğu =ın yi Abdülhrunidin kuy=ouh•§'· şinin bi>c k.n,, ilo kurtMtl::;kl •- BüyiJk bfr '""' moyd•n• '"" ,,,.. donilon Bolçika mknm m. b"1'd•.. . . . . • M•Uyo V""1k<i bu ,;,lrikoun. 

1
1

11 ~mühürünün Serveti fünun sı ı:aro?açi takip etti. O da fe- n zannedilmektedir. a- . KAHİRE, 10 A.A.- İsfenks sı.n?a .yapı~an futbol maçında . Bu layiha~ arazını~ ~ahrırı da 14 milyona yakın bir tasar• 

1

; . '.,o<= uhibi <arafındın d•kMlıg• ha•nd!. C=il gönül- CA CH / N MECRUH "VM~d• "ki M•'.' ·"" = bü- b~"lo~ b= lonş• 2 uydog•- haldund'.'= v'. '~' "''· ~ul ruhominim mu.,ffok nlmu~ 
lr ' mış olduğu ;ı:azılıdır. Büyük d.~n ~eşrutıyet aşı~ı olduğ~?u BELFORT, lO. A.A. _ Ko- yük türbelerden bırı ortaya çı- lıp gelmışlerdır. ıle arazını.n .mevk~ını tayın ve tur. Hükiimetin maksadı bu ta-
' 1

1 

• ~ıarebede İsvıçreye geçmiş- soyluyordu. B_u mucevher tı:c- münistler tarafından terti etli- kanlmıştır. c kıymetlennı tetkık ed~rek! bu sarrufu 15 milyona çıkarmak ol 
D .r Rıza Paşanın Cenovada ol- ca_ı:ıru da Cemıyet merkezıne len bir içtimaa riyaset ~mek F ra nsad ev a p mey~nda <!_a .ad.alet daı~esınde duğundan geriye kalan bir mil. 
( ı unu haber alınca doğru a- muracaate davet eyledik ve sav üzre Belfort'da gelen komünist a vergı almagı ıstıhdaf edı~or. yonluk tasaruf Heyeti Vekile ta 
n" :manına gittim ve İstanbul- dıkı. . . meb'us Cachin'in muvasalatını Güzeller seçil- [Birinci Stıhıfeden mabat J Yamfapılacak·rnUa~~l~len~ ~u- rafından temin edilecektir. Ma-
l' bir zair sıfatile yanına gir- . ~tanbulun ıçerısi böyle çir- müteakıp çıkan arbedeler esna- dkkatı devletlerini hürmetle t~s . ın~ ve malıkini tayın. ile !iye Vekaleti bu tasarrufu şo-
l. . Yanında bir çok misafir- k~n ışl.erle dolup. taşarken ye- sında Cachin yüzünden hafif su dikten SOnra celbederek hamilleri tenvir ede hıç bır alfilc~sı yoktur. 1stıfa- salardan temin etmiştir. ı' 
1 

< ;e oğulları vardı. İhtiyar Pa nı kabı~e~e Harbıye Nazırlığı- rette yaralanmıştır. 
20 

kadar bilmek üzre işbu haberlerin de- de eden ve. zıl!,et bul~? . ~er 930 bütçesinde bütün vekalet ıı a 1 ı: beni tanıyor musunuz, hiç na g~tırıl~.n namus ve isti- kimse tevkif olunmuştur. recei sihhati hakkında bize ma- ~~s ve~g~ mu~~lle~~yetını ıfa !erin il.ive ettikleri zamlar ilga 
.. • llJ.ünüz mü diye sordum ve kametıle şohret 1:«1.zanınş olan Vatikanın hariciye nazırı IUmat vermenizi ricaya mücase ıçın bu layiha. hu~u_n~e beya- olunmuştur. İskan teşkilatı kü-

p ır cevabını aldım. İyi düşü- Trablusgarp valısı ve ordu v ATİ KAN 10 A A _ K t 1 . nname def terme ısmını yaza- çültülecektir. 
• • ·· · · - M" ·· .. R P 1/1 - ' · · · ar- re ey erun. caktır M bil kı , ~~ ınız ded1kten sonra ılave ey- uşuru ecep aşa 3 agus- dinal Pacelli Papa ile iki saat ka Taksim edilmiş Dü- · . 

0 

ye, rtasiye, Avrupa ı • 1.m: tosta Trablusgarptaıı 1stanbu- dar görüşmüştür M""l'k t 'h . Tasarrufu tesbıt edecek ka- harcırahları, icra bedelleri as-
t'.,.'- Serveti fünun sahibi Ah- la gelıniş, fevkalade bir istik- "et bulduktan so'nra u ~ a d?I la vun1• u. ~d umıye .~ec- nun, tatbik edilebilen yerlerde g'.111 hacMe indirilıniştir. Büyük ı ı • İh bal .. .. tü. U 1 l , ar ına ısı ı are reısı kadastro t tb'k 1 k b kiin 

1 

'r .. san! Ktab~zda mühü- gormuş .. z~ sene ~r e Pacelli ahiren tayin edilıniş ol- WAYTT , ~ ı o un:ı=ya~a ır ye tutan bir vekaletin 
) 'ii u aldı dediğınız gazeteci Tra~~ugarpta sur~ ~ınde duğu hariciye nazırlığı vazife- Maliye vekilinin yer.le~de P~sız tahrir denıler;ı bütçesinde 5 milyona yakın ten 

, t~m. Halbuki ben ömrümde yaıı~.ık eden bu hamıyetli asker sini ifaya başlamıştır. sen hır_ ~sul ıle yap~ac~: k. kih~t ~apılmı~tır. Bundan baş-
, . ~·lefa olarak sizi yakından gö ~ç gu:ı sonra heyecan ve saatle- . - . . A!2 - - cevabı .b?:1un ıçı~ de ayn bır layıha ka inhisarlar ıdaresinde müfet-ıprum Paşa! tın şıddetne dayanamıyarak gıden ıstımpotta bulunarak ANKARA, ıı (Saat ı -Te diger encumenlerde tetkik edi- tişler vasıtasile tetkikat yapıla-

1 [erhum Paşa cevap verdi: Harbiye nezaretinde birdenbire ~e~humu ilk selamlamak şere-\ lefonla) - Maliye vekilinin çe- lecektir. caktır. 
•' 1r- Evet, Ben de sizi ömrüm- hastalanmış ve ani olarak irti- fını kazanmıştım. Müşür Fuat vahı saat 24 te telgrafhaneye ve z •ıtı İnhisar kadrolarındaki fuzu-: lif~. ~ef~. görüyorum. O gece hal etmişti. ~'u.at Paşay~ da. ta. Çanakkaled~ rilmiştir. Telgraf aynen şudur: 1 en m e li memuriyeler ilga edilecek 

~ h mrumu alan adam başka bi- Recep Paşanın İstanbula ıstikbale gıtmıştım. Halbuki "Sabık Osmanlı impara- kadr~lar i~~yaç nisbetine gör~ ı.hdi, ancak sizin isminizi ver- geldiği gün onu bir istimpot ile ~u zatların ikisini de tanımıyor torluğunun taksm edil- tanzım ettirılecektir. 
lrli. Ben de öyle sanmıştım, Bakrrköy açıklarında idarei cıum. Yalnız Recep Paşanın miş düyunu umumiyesi . . (Birinci sahifeden mabat) lzmirde kambiyo işi 

1 'ı dersiniz. rı:ahsusanm (Seyrisefain) Ca - Serv~ti fünuna çok muhabbeti meclisi idare reisine mıştır: İZ t 
•• ·~·U vak'a size meşrutiyet ila- nik vapurunda karşılamıştık. oldugunu matbaamızla olan 6 Şubat tarihli telgrafınızı al- "-Ankara caddesi asfaltı .M R, lO. A.A. - Kambiyo 

• , \,ıw iki bafragoç<iırt.n ..,.,. Rttep ,.,,.,. t.ombul~ Y'P- muhobmı...indo göriiyocd~ dun. E-o< momu>l~ n=•ti <o<kikamu d~= odon Miliyo 
. r Lamak şartile İstanbulda ne tığı samimi kabul her türlü ta- Recep Paşanın cenazesi günü l - Cümhuriyet hükfuneti altında ve şartnameye tamamen müsteşarı Ali Rıza Bey Banka-

B d d 
f k 1 

cılar ve müessesatı saire mü-

. .:ıf şeyler cereyan ettigmı"' · an savvürün fevkinde idi. Dört eyazıt mey anın a ağlıya ağ-· bu seneye ait taahhütlerini ta- muva ı o arak yapılmaktadır. · 1i - • 1ı ·· ·· h Ik · \ B k messilleri ile görüştükten son· 
· "lağa kafidir. Hafiyelerin ço- gün sonra anı irtihali istikbal ya yuruyen a kıtlesi, Mü- mamile ifa etmiş olduğundan u atranlama ameliyesi bit-1başta Efendileri Abdülha- sevincini çok derin bir matem şür Fuat Paşa Fransız bandıra- mevzuu bahis haberin ameli hiç tabı taşların altı beton olmak ra. bazı ~ukarrerat ittihaz eyle 

h !

. · · · Har · 1 s 1 ·ı t b 
1 

h . . . . ·ı d mışlerdır. Bu kararlara göre 
bulunmak şartile hürriyet a ıne çevırmıştı. bıye ne- ı enega vapurı e stan u rı bır kıymetı yoktur ve bınabenn sı:.reu. ~ ... yapılsay ı. ~ar~köy tüccar kambiyo "ht" B ]ardını yakaya takıp çalım zareti meydanından Recep Pa- tımına .~an';ls~ığı zaman tekmil

1
, bir tekzip lüzumsuz ve mahal- koprusunun asfaltı gıbı sagla:n k 

1 
d t d .~ ~ya~nu ~-

oYoclMd•. Abdiilhami< ilcind şınm ubuw goç0<lren diyobili- rıh<===• .dnltl~.-.uşw.!Uh •i•di>. olU>du. """' şartruomed< 00: ' " = 
0 

~ 
0 

" on k=ı 
C 

· k' k ·ı t b l B t .. · <l I b 1 r 1 b" k mento ve fatura göstermeğe 
1 

c ı:fa uma selamlığına çıkar- rım ı te mı _ stan u eyazıt ı~ ı:ızerın e stan u ımanın-: 2 - Diğer cihetten Osmanlı Ye ır şey yo tur. mecbur kalacaktır. Yalıuz fatu· ~: yakasına meşrutiyet ve meydanına yıgılmıştı. Ve her da ıçı adam dolu sandaldan baş-/ borçlarına ait son tediyattan ta Binaenaleyh noksanlık var- ra göstermek kafi deg"ildir. İh· 
• .riyet kokardını takmaktan tarafı ağlıyan bir halk kitlesi ka şey görülmüyordu. ' hassul ededn buhranı mali vazi sa bize ait değildir. Yolunma-

{ i'rn•=şu. DnlandmodM, dold~uş<u. Bunl& h.ık ltltl«inin "'1 ,..' ' ,,.., """ '""'"" pol•"'" y<<imi,; 00 h"" momlok•tin '"' kola"ğ' •ğ•Lk "'irilo k~ rau< Y'P'" müo~ou< hariç"" 
!lajcilere meydan açılmışu. Recep Paşa İstanbulda pek heyyüçlerinden misallerdir. Ha . y~l '.o~ııyor iktısadi vaziketini çok ciddi bir nulan ziftler, sabit bir zemine getirdikleri dövizleri yalnızBan 

.,; ~da hüküm süren anarşik az tanılır bir zat idi. Fakat o- Ik psikolojisini tetkik edenler -'.arısten bıldırılıyor: -A> ·' surette sarsmış olduğu her hal- istinat etmemesi yüzünden çö- kalara satmak mecburiyetindeı en ziyade bu güruhun işine nun uzun seneler sürgünde Va- bu kaynayışların se~plenıi ve be~ın~.e yapılan, Avrupa güzel- de meçhulünüz değldir. Bu ha- kebilir. Şimdi yolda husule ge- dirler. Hiç bir tüccara döviz ve-
' \," ynulu ! lilik o<rniş nim= bütiin yÜ>0k- no kod" •ü<düklorini iyi bilü- lo" m?.......,nda Y~nh k" !in gol~•k vododo d.ı.a "1f'd• lro. b~ukluk1M0 konili=yoo rili'~~kti>. ı t[erhum Serasker Rıza Paşa lerin kendisine bağlanmasına ler. ·Halbuki şu vak'alarm ce- bınncı geldı · Heykeltıraj ve vehamet kespetmesi mümkün gıbı bazı ışler ıçın kaldırımların zmırde n1emurin ı Cenovada, Leman gölüne kafi idi. Nasıl ki Müşür Fuat reyan ettiği .zamanda ayakta o- sen'~lardan mür;kUp jüri olduğundan telgrafla vaki mü- bozulmasından ileri gelmiştir, kooperatifi 

1
• r apartmanın penceresi ö- Pş. dahi rütbesi alınarak Şrun- lan İstanbul gençliği kendileri- he~ Avrup~ mtihtelif yer- racaaunız veslesile in'ikasau ki, bütün bunfa.r ve yolun son İZMİR 

•'do opoy k=uşmuşwk. B~ "'k•loh<n< odilmiş olduğu için ni götii><n h;,lori <o<kik'" hoy~ lorirukn gcl<n g=olltt """ - rn=loko<in vo h~illorin mro- k•lm 100 mottolik kmru bi>c ' 

10 

A.A. - Vilayet. 
1 ,ırn kim olduğunu sorduğu 1stanbulun istibdat mağdurla- canlarının membalarını arama- dan Alman, Fransız, Belçika, faatlerini ziyadesile lekedar e- kaç güne kadar yapılacak ve memurlara gönderdiği bir ta-
c an 189"1313 Yunan mu- rma k"'""' besledigı" · muhabbe - g" a kadır" deg-ildi. 1t. a.lya, Leh_ ve. Yunan O"l;,.eı•-- E · · d" • · kild b · mimde her memurun satış ko-v- -,..- cfrik .. - ., debilecek bir buhrana mani ol- manetın ıste ıgı şe e u ış operatifine dahil olmasını bil-

ı. ~besinin kahramanı olan bu tin büyük tecellilerini ağustos Meşrutiyet ve hürriyet aşı- rını t etımş, oudan sema mak üzre meclis tarafından hü- neticelenecektir. Kullanılan dirmiştir. Müdürler tarafından 
c ,.•ar askerin gözleri parladı içinde Şamdan İstaııbula avdet kı olan gençlik istibdada karşı bunlar arasında bir jntjbap ya- kumete hususi bir suren· '-"-! zift en iyisidir. Fakat sadece 

1 

· ed b 114 listelerin tanzimine başlanılmış 

{ 'ıana şöyle demişti: ettiği gün görmüştü. patlamış ve bütün istibdat mağ pı mıştır. ctıc e irinci ge- telkini derpiş edilmesi muvafık taşların aralarına komak lazım-
:- A evlat! Se~in baban 1290 Recep Paşanın istikbaline durlarını bağrına basar olmuş- len Yunanlı Alis Diplaraka bu- olacağını şimdiden beyan eyle- geldiği için fazla konmamıştır . ...,tır-= . ....;.... _ __:::....:'"-'-'-=-=----=-==== ı Rumi tarih) Işkodra Def- tu ve gençlik o günlerde hiç bir na sevinerek şu si)zleri söyle- rim. Katranlarrma işinin durdurul . . . . · · 

1

:\ lan iken ben İşkodra Valisi [*] Serveti fünunun mütare- kuvvetle durdurulamazdı. Kan- miştir: SARAÇOGLU ŞÜKRÜ masının sebebi havaların gayri nı de ?eruht~ etmıştır. B~ ıske-·~.rısh Şevket Paşanın yaveri keden sonra tekrar dünyaya ge- lı ve canlı gençlik salıverilmiş -Henüz evlenmeği düşünmü SEFARETLERE TEBLIGI müsait olmasıdır''. lede. şıme~dıferlere tahmıl ve 

1 

,;ı.1. Babanı iyi tanırım ve se- /işinde çıkan ilk nüshada Arif bir torpido kovanı gibi hedefine yorum. Amerikaya giderek ora ANKARA, ıı (Telefonla) _ Aldığımız mal\lmata göre, tahlıye edılen eşy~ ayd~ ~0,000 •frnı>ktebe başlama şenliğini Bey merhum için yazdığım me gidiyordu. Ve hedefe tesadüf daki intihapta da Avrupa güze- Hükfunet Maliye vekilinin bu Haydar Bey Devlet demiryolla ton ~.adar olup. bu ışler ı_çın alı-
' hatırlıyorum. kalede bu vak'a tamamile hikii. ederse müthiş patlıyacaktı. li unvanını kazanmağa çalışa- cevaplarından bütün sefaretle- rı idaresinin Haydarpaşa iskele nan uc;ret mahive 3500 lıra ka-
ıevket Pasa daha o zaman ye olunmuştur. AHMET İHSAN cağım ... ı .. --- - _ rimizi haberdar etmiştir. sindeki tahmil ve tahliy~ işleri-. dardır. 
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ı V <tpıırculuğtin inkişafı 
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Taksi fiatleri 
arttırılacak mı 
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.A. yeye, va • 

• • 
ımsesız 

çocuklar 
Ucuz yemek 

15 kuruşa nıugaddi yenıek 
yedirmek kabil mi? nıi,rli k serıı1a)re, vasi teshil at ve 

ınLiafiyetlcr gösternıek h\zııı1dır -· .. --iltomobll hiplcrl ziyan 
ettiklerin. söyllyor:ar 

Bekçi Vusul ağa 
derdest edildl 

Anneler birli
ğinin içtimaı 

--·--- Lokantacılar; bugüııkil fiatlere nazdr11n., 
Arife gUnU fakir çocuk· daha ucuz yemek temini kabildir, diyorlar 

Bu mühim mesele hakkında alakadar Şoförler Cemiyeti Şehrema- Rumelihisan caddesinde Va 
ıara eşya dagı ılacaktır ·; 

1 •••••• 1 

' zevatın fikir ve mütaleaları 

Ticareti bahriyemizin eskisin~ nisl;ıetle inkişafa doğru ~it
tiği inkar edilemiyecek bir hakıkattır. Fakat, vapurculugu
nıuzun ecnebi limanlarında da çalı~abilecek v_e b:1 suretle 
nıemleİtetimize para getirebilece~ bır derecede ınkışafı çare-
leri de derpiş edilmek lazım gelır. . 

Seyrisefain idaresile, va:pur.cula~ arasın~akı rekabetin va
Purculuğumuzun inkişafında bır haıl oldugu muhakkak~. 
Y l ·yatta Seyrisefain idaresinin ticaret hevesıne 
apı an neşn - · k" f d b. 

düşerek reka:bete ka1kıştığı ve vapurculugun ın ışa ın a ır 
hail teskil ettiği mevzuu bahsolmaktadır. 

- . I nez. Dahili nakliyat, mevcut Vapur S<>Lh l k 
lerinden Sad ıaram,zı ara.'llızda pay aşma 

Jemel:tir. Vapurculuğun inki-zade Şevket B. d · 
, afı için ecnebi limanların a ış careti balıriyerr • B l 

zin vaziyeti , }'apmak lazımdır.. u suret. e 
inkişafı hakkı memlekete para gırer ve d~nız 

'icareti filomuza yeni gemıler 
da şu izaht \tihak eder. Harice vapur iş-
Vermistir: h - '.etmek mühim sennayeye mu 

- Benim L taçtır. İş yapmak ve p'ira ka-
naatime göı zanmak için ,apur kuınpa?y~-
bahri ticaretim larrmız birleşip kuvvetlı bır 
zin inkişafı, m r d. 1 
nıleketin ve h;: ;ennaye teşkil etme ı ı: ~r: 
kın zenginliğ ı \vrupaya vapur işletmek ı~ını 
k b" ~eyrisefainin deruhte etmesı ve 

a ıl olabilir.Ha- ~ig- er kumpanyaların dahili 
Ik ve tüccar zen- Sadık zade 1 gin olursa iş olur, Şe~ket .8.· nakliyatla meşgul o ması mu-
vapurculuğa ihtiyaç hıssedılır. vafık olur. deniz ti-
Rekabetten bahsediliyor. Eğer Bir memlekette 
b b·ı caretinin himayesi ı_azımd. ır. Ütün vapurcuları doyura ı e-
cek derecede iş olsa rekaıbet Her memleket deniz tıcaretı~e 
kendilig'inden ortadan kalka- hususiyet atfetmİ§ ve buna aıt 

müstesna ve ayrı kanunlar y_ap 
caktır. 

l a ra m""tır ki 0bu kan_ u_ nla. r sayesı_n-Dahilde, liman arımız - -~ f 
sında gelip giden yolcular de deniz ti<:aretı ınkışa ~tmış: 
mahdut ve çok azdır. Eşya na- tir. Bu kanunlar deniz tı_caretı 
kliyatına gelince; ~enede 300 filo ve mürettebatına bır çok 
bin ton kömür, 50 bın ton tuz, müsaade ve muafiyetler ver-
150 bin koyun nakliyatından mektedir.". 
b k ·ş yoktur. Geçen sene Öğrendiğimize göre, Seyri
Y~"n:n1 gemilerinin . Baltı_k'~a sefain idaresi Avrupaya vapur 
m e;igul bulunması, şılepl_enm,ı: ( 
ze meydan bır~ktı: ~ıraz , 
yapa:bildi. Gemıl_~rım.~z gen_e \ 
bos kalıyor. Çünku dunyan.n 1 
'bütün limanlarında eşyalarım 
naklettirecek Türk tüccarı yok 
tur. Ecnebi vapurlarla d~.r~ka- ~ 
bet edecek vaziyette degılız ... 

Memlekette iş yok buna mu 
kabil masraf çoktur. Köı:ıür __ ve 
gemi malzemesi fiatlerı yuk
seldi. 1 

netine müracaat ederek taksi lidepaşa yalısına evvelki gec 
fiatlerinin artırılmasını talep hirsız girerek bir çok kıymetli 
etmişlerdir. Bu .---~- eşya çalarak kaçmıştır. Şüphe 
mesele hakkınd~ !<)). üzerine yalı bekçisi Yusuf yaka 
Cemiyet idar . .J <ıJ J !anmıştır. 
heyeti azasınd ;; 7 , • -... Şarap deposunc'a 
bir zat şu iiaha _-· - yano-ın 
venniş tir: n 
_ Emanete nı Galatada Topçular caddesin-

racaatimiz esk' ) de şarapçı Kiryakosun şarap 
clir.Henüz bir C( deposundan dün yangın çıkmış 
vap alamadı!- /d,_ ise de hemen yetişilerek söndü 
Maamafih bugı :P°# rülmüştür. 
n1erde bir cev;:ı, Bir randevu evi 
verileceğini ümit cu.yoruz. Beyoğlunda Nane sokağında 

Biz muayyen bir zam talep 8 numarada maruf randevucu
etmedik. Vaziyetin tetkik edil !ardan Mm. Fofonun hanesi 
meisini istedik. Bu tetkikat e - dün zabıtai ahlaki ye tarafından Biri kte içlin a 
ğer otomobil sahiplerinin zar~r basılmış ve cürmü meşhut ha- Dün Hiınayei Etfal merke-
etmediği neticesine varırsa hıç linde erkek ve kadın iki musevi zinde Anneler birliği bir içtima 
bir şey istemiyoruz. F:ı:kat mü- yakalanarak haklarında tahki- aktetmiştir. Bu içtimada bay
temadiyen zarar edildiği sabit kata başlanılmıştır. ram münasebetile fakir çocuk
olursa kendi yağlarile kavrul- Yankesic iler faaliyette !ara yapılacak yardrm mesele -

mak isteyen ser- 1 F h . Ef . . d b' . sini konuşmuşlardır. Anneler 
mayedarlarınıızı y .- . ~ n · ı~mın e hı~ birliği dün bazı tüccarlar tara 
bu vaziyetten ku .erucamı en geçer en me~ u fından teberru edilen kumaşları 
rtannak icap e bır şahıs tarafından 65 lirası b" k bu hususta mesaide 

çalınmıştır. ' ıçme ve 
der. · .. . bulunmakla meşgul olmuştur. 

İçinde yaşa- 2 - .. Muskirat memurların- Birlik Süt darrıla:ıına mukayyet 
dan Suleyman Ef Galatadan ge · - l 1 -ı:ıkta olduğu- k b k 1 1 · D 1i N 350 yavrudan yem dogan ar a 

ımz şerait gayri ç~r enf sad ı a1ı ar?an e 
1 

u- 3 yaşına kadar olanlara yardım 
• abili tahammül n ta~a ~ ~al 1 lirası aşırı mış edecektir. 
',u··r. Bir rok oto- tır. un ya anmıştır. A l b" l" -· l " Seni tecavı-ız nne er ır ıgı eşya arını 

C'bil sahipleri ~ fakir ve kimsesiz çocuklara ba-
ıj ten çekiliyor- Karaağaçta Pehlivanyanın yramdan bir gün evvel, arife 

lar. \ ~zıyetm bu şekilde deva- tuğla harmanında bekçi Şevket, günü, tevzi edecektir. 
mı niöayet üç sene sonra bine- Halil Efendinin tuğla harma- Birlik kıymetli mesaisinden 
cek otomobil bulunmamasını nında Haydar isminde bir ço- olarak Kanunusani ayı zarfm-
intaç edecek!!!:.. cuğu bıçakla tehdit etmek sure- da 6 kimsesiz ve muavenete 

"...Tırtık paralar tile tecavüza~ta bulunmuştur. muhtaç asker ailesine yardım 
1 Şevket polısçe yakalanmıştır. etmiş, onları iaşe ve ibate eyle 

İskamh l vüzünden mistir. Yakında yırtık para
ların tebdiline 
başlancaktır 

Son günlerde yırtık ve fersu
de paraların değiştirilmesinden 
~imdilik vazgeçilmiş olduğuna 
dair bir şayıa çıkmıştır. 

Yaptığımız tahkikata naza
ran yırtık paraların tebdilinden 
vazgeçilmi~ değildir. Bu husus
ta tetkikat yapan muamelatı 
nakdiye müdürü Sırrı B. Anka
rada izahat venniştir. 
Yakında bu işe başlanacak-

tır. 

55 yaşında Sünn~neli Mus- Diğer taraftan Himayei Et-
tafa Ef. Şehzadebaşmda Meh- fal Kadıköy şubesi 200 kimse
meta isminde bir arkadaşı ile siz yavruya ibayramda elbise 

d b. tevzi edecektir. iskambil oynarken bir en ıre 
kendisine felç gelmiştir. Musta ----·-----
fa Ef. hastaneye kaldırılmıştır. Piyango 

Otonıohil kazaları 
1 - Evvelki gece saat ikide 

Arnavutköyünde Robert kollej 
mektebi önünde 1669 ve 2747 
numaralı otomobiller biribirle
rile çarpışmışlardır. 

Bu tertip yepyeni 
bir şekildedir. 

Bilet ala11/ar ka:zannıazlarıa 
üç lira teselli mükafatı 

alacaklardır .. 

Ucuz ve mugaddi yemelflis-ınerde ekmek, nerde harç mas
tesi meselesi umumi bir alaka rafı? Ortaya bir fikir koymak 
ile karşılanmaktadır. Maişet kolaylıkla kabildir, Fakat asıl 
hususunda çok müşkülat çeken marifet bu fikrin tatbik kalıili
fakir halkı şiddetle alakadar yetine malik olmasıdır". 
eden bu mevzu etrafında salahi Diğer taraftan lokantacılar 
yettar zevatla temas ettik. cemiyeti idare heyeti azasından 

Lokantacı Hüseyin Bey bu Hikmet Bey de diyor ki: 
h~~usta diyor ~i: . "- Bu fikrin tatbikine imkan ı , 

-. Bazı ş~raı.~e :ıayet etmek olduğunu zannetmiyorum. Bö
suretıle bugunku fıatlara na~a_- yle 15 kuruşla hatta bir çorba ·. 
r~ daha ucu_z ye~e.k temını temin etmek imkiinı bile yok- , : 
şuphe yo~ kı, .k~bıldır. .~akat tur. Şeraiti bir az tahfif etmek ı 
ucuzluk nısbetının bazı rufeka- . bulu sa b"l bunun oo· .. ıe .dd" . .. .b. .. h" 1 çaresı n ı e J 

nıı: 1 ı~ ettıgı gı 1 mut ış 0 a- akla gelmez bir nisbet arzedec' 
cagını, bır adama 15 kuruşa mu- - · · t h · tın " 

dd. k ed" . k b"l gını a mm e em. ga ı yeme y ınnenın a ı 

lacağını asla zannetmeın. lzm·ırde ş·ıddet 
15 kuruşa mugaddi yemekle , , 

d_eğil, hatta gıdasız y_eme~ıe 1 rı zelzeleler 
bıle karın doyurmak mumkun ı . 
olmaz. Eğer büyük bir aşhane _Cuma -~e~esı _saat 2,45 te İz· 
tesis olunur ve buranın kira e- mırde muthış bır zelzele olmu 
lektrik ve sair masarifi zar~ri- ve İzmir bir beşik gibi sallan 

• 

rruştır. Sademe o derece kuv, 
vetli olmuştur ki, bir çok evleı 
çatırdamış, uykuda bulunanlaı 
deli gibi yataklarından fırlamn 
lardır. Zelzele üç saniyeden fa: 
la sürmüş ve ilk hamlede hızın 
aldıktan sonra hafif sallantılar 
la devam etmiştir. 

İzmirliler evvelki senenin bü 
yük zelzele faciasını henüz untj 
madıkları için bu zelzeleder 
çok ve pek çok korkmuşlardır ~ ı 
Bir çok aileler korkularındaı 
sokağa fırlamışlar, kendilerin• t 

Hüseyin Bey emin bir yer aramak kaygusun: . 

l k a- ' düşmüşlerdir. Dağ mahallerin ' ,· yesi temin edilir ve ay ı sız 
damlar kullanarak: de nispeten hafif geçen zelzelı 

"Siz günde 300 kişiye yemek düz yerlerde fazla sarsıntı yap ' 
vereceksiniz!" mıştır. • ı 

Denirse bu 300 kişinin hep Hamdolsun hiç bir zayiat ol 
bir arada pişen bir fürlü yemeği mamıştır. Bir kaç gün evvelk 
belki adam başına 15 kuruşa şiddetli yağmurlardan bir çol , 
yakın küçük bir maliyet fiatı evlerin duvarları ıslanmış ve ~ ' 
gösterir. Fakat bu fikrin tatl>ik kılması kolay bir hale gelmiş ol ''' 
kabiliyeti yoktur. masına rağmen şehrin hiç bi 1

· 

Asıl bulunacak, bulunması tarafında hasarata tesadüf etli I · 
kıymetli olacak fonnül 3-4 nü memiştir. 1. 
fustan ibaret ailelere ucuz ye- Zelzele mülhakat ve bilhass: 
mek temin edebilmektir. Ve bu 
tasavvur edilen, ileri sürülen id Bayındır ve Torbalıda da his 
diaların hiç birile kabili temin sedilmiş~r. Zelzele cenuptan § 
de-ildir. male dogru olmuştur. · 

Tiç kişilik bir ailenin mugad- Cumartesi sabahı saat 8 d 

Deri ihracatımız 
Muhtelif makamat tarafı:ı- ı 

d b' .. ·· esim alınır, fak. t an ır suru r b \an" , 
hiç biri gemilerin içine a.. ' Saau//ah Bty Deri ihracatımız memlekete 

Vapurculara suhulet gost
1
e- ,. tmck maksadile teşebbü- epey bir menfaat temin eder. 

Otomobillerden birini idare 
eden Ardaş isminde bir genç 
ağır surette yaralanarak has
taneye kaldırılmıştır. 

2 - 2095 numaralı otomobil 
dün köprüden geçerken Şevket 
isminde bir adama çarpmıştır. 
Şevket ağır surette yaralanmış 
tır. 

di bir yemek yiyebilmesi için , fasılalı bir surette iki defa zelz ' · 
Tayyare piyangosunll? ~- günde taakal 100 dirhem et ye- le olmuştur. Fakat bunlar gece ı, 

kizinci tertip birinci keşıdesı mesi liizımdır. Yalnız çiy et pa- kine nazaran daha hafif geçmi 
bugün çekilecek. Bu tertip yep rası 25 kuruş eder; nerde kömür tir. 

C. mem e- •-· -· B b"d · d · "b rilmek lazımdır. ıvar _ s~tta bulunmaktadır. Sadullah u sene ı ayetin en ttı a-
ketler, 6 bin tondan yukarı ~e _ B. bir kaç gündür Ankarada bu ren iyi müşteri bulan derileri
milerden resim alma~lar. a işle meşğuldür. Dün akşam, Sa- miz bu son haftalarda alıcı bul
pur alacaklara %2 faızl~ par_a dullalı B. tarafından vaki olan mamağa başlamıştır. Piyasa da 
bulunur. Bizde bahri ~ıca:etı- davet i:.ıerine Seyrisefain işlet durgundur. 
ıınizin inkişafı değil, ı?hıt~~ı me müJürü Büı1ıaneddin B.An- Sansar, kunduz nev'inden 
beklenebilir. B_u mesele ıle :k:: karaya gitmiştir. . . deriler 1800-2100 kuruştur.Kurt 
kadar olması 1cap ede:ı m Seyrisefainin elındeki va- tilki, porsuk derileri 400-500 
ıınat bu işi lazım oldugu d~rke- urlar Avrupa gemilerile re- kuruş arasından muamele gör-

. tl nazarı dı - P ' · d - ·1 kt d" K k · k cede ehemmıye e kabet edecek vazıyette egı - me e ır. oyun, eçı, uzu 
kate almama~adır.,,. bahri dir. Avrupaya vapur işletmek derileri 100 kuruş üzerinden sa 

Ala.kadar bır ~at ta, kk da için yeni ve muntazaım yolcu tılıyor. 
ti_caret~izin inkışafı ha ın vapurları olması içap eder._B~- Maamafih deri satışında a
dıyor kı: . • kl' ttan nun için de fazla paraya ıhtı- lıcı olmadığı kadar satıcı da 

- Sadece dahılı na ıya a vardır. yoktur. 
vapurculuii;un inkişafı beklene- y ç Kütahya çinileri 

V .1- et M e c 1 isi Amerikada bulunan bir mü-ı ay essese Kütahya çinilerinden bü-

d U 
•• n top 1 a n d 1 yük rnıktarda sipariş vermiştir. 

Amerikan müessesesile yapı 
---------.--- ' lan mukavelede Kütahya fab-

l 1 h 1 rikası bir sene içinde 100 bin "Ol paraSI yerm yen er az ra parça çini satacaktır. Bundan 
'I evkedlleC8k başka Nevyorkta bu çinilerin nda yol inşas_ına s • satışnu temin etmek için bira

centelik tesis edilmiştir. 

Cami önlerin
de dilenciler 
Bun'arın men'i için 

tec:lblr alındı 
Ramazan münasebetile bir 

çok camilerin ve bilhassa Beya
zıt, Ayasofya ve Yenicamiin 
kapılarına ek~erisi çocuk olmak 
üzre takım takım dilenciler top 
lanarak halkı rahatsız etmekte
dir. Diyanet işleri riyaseti vila
yete müracaat ederek bunların 
men'ini istemiştir. Vilayet te bu 
hususu Emanete bildirmiştir. 
Yapılan tahkikata göre çocuk 
dilencilerin bazı sefil kimseler 
tarafından sevk ve idare edil
dikleri anlaşılmaktadır. 

Palamut fiatleri 
yllkseliyor 

d . havale edilerek müzakereye ni-
M 1. si umumii Vitayet iın hayet verildı'. Meclisi umumi 

Çinilerimize Paris ve Lon- Palamut piyasası geçen haf 
ec ı .. "k bedeli 

toplandı. Henuz tan . Perşembe günü toplaı_ıarak 930 
Vermemiş olanların >'.ol ınşkaa- bütresinin müzakeresıne başlı-

. · Hazırana a- " 
tına sevklerının . kl"ıf kt r 
dar tehiri hakkrndakı ~e yaca :::ı:.:·------

dradan da talep vardır. talara nazaran biraz yükselmiş 
Bu sene sergi tir. Birinci mal üzerinde 30 ku 

ruşluk bir tereffü vardır. İkin-
açılmıgaca k ci mallar satış fiati nakliye üc-

yeni bir şekilde yapılmıştır. Se
kizinci tertipte 60 bin numara 
vardır. Plan mucibince çekilen 
numaralar bir dah:ı dolaba ko
nulmıyacaktır. Bu suretle git
tikçe dolaptaki numaralar aza
lacaktır. Bunun neticesi olark 
her şahıs taliiııi 60 bin numara 
içinde anyacağına 52000 numa
ra içinde arıyacaktır. 

Sekizinci tertibin nihayetin
de hiç ikramiye ve mükafat ka 
zanmamış olanlara 3 er lira te
selli mükafatı verilecektir. 

İkramiye kazananların mt
marası dolaptan çıkarılacaktır. 
Bu numaralı bilette artık bir 
daha satılımıyacaktır. Bu bile+-
lerin sahipleri yeni bir bilet al 
mak için evvelki biletlerin pa · 
rasını da verecektir. 

Evvelce 1500 numara son 
keşidede ikramiye kazanıı· 2500 
numara da amorti alırdı. Şim
di ayni şekildir. A ltmcı keşi
dede 100,000 liralık bir ikrami
ye konulmuştur. Büyük ikra
miye eskisi gibi birinci keşide
de 30 'bin son keşidede 200 bin 
liradır. 

Bu plana büyük bir ra&bet 
vardır. 

Mezarlıklar ıslah ediliyoı 

Cami harimindekiler müstesna bütün 
mezarlıklar belediyelere devrediliyor 

5 

13 
Yeni bir kanunla mezarlık-ı memnudur. Ş~ir haricinde~ kJ 

lar Evkaf idaresinden alınarak !erden. d~ meseli. Maçka ~~bru b.r 
Şehremanetine devredilecektir. tanı gibı yerlen halı ışba ' 
Bundan maksat mezarlıkları gel~ikl~ri için defni e?1~~~ m~ •(r 

• b" h 1 "f ag· etmektir. nedılmış ve buradakı olulerı1 i 
asrı ır a e ı r .. .. · · · b k l B" 1 

Nafıa Encümenine hava e e- Mes'ul bir izdivaç 
dildi. .. . 1_ Merhum Halit Beyfendi ke-

929 senesi butçes~~dekYfJer riınesi ve Tramvay şirketi vez
lınası lazım gelen ~una ha be nedarı Halit Beyin yeğeni Me
hakkındaki Hususı m~ as~ e ""hat Hanım efendi ile gazete-

Ticaret odası bu sene hangi retini bile çıkarmadığından pi
sergilerin açılacağını İktısat yasaya çıkarılmamak~adır. 
ve~le~nden sormuş_t~r. İktısat Pamuk piyasası 

Ş . d·1·k cut mezarlıklar 3 çurumesı ıçın ıra ı mıştır. ı 11: 
ım ı ı mev d ta A k b . 

Ekmek ve francela fiatlan kısımdır: ~b?1es\ ~~S:oa~a ~ rıs~an >er 
Şehremanetinden· Şehri ha- 1 - Ölü gömülmekte olan f ı.-r~r ~.re ··1 - s~ne d~n c~-11 ;.b 

m.. k . b .. t e encumenın .... . fi T 
.~ze keresı u Ç • hesabı miz istihbarat heye~ şe. ~v-

gonderildi. 928 senesı 
1 

_ fik Necati Beyin akıtlen dun 
k ,, a-n yo ver • d . . d . 

:-1~ ı raporuna naz :a . 158 Beyoğlu nikah aıresın ~ 1cra 
gısınden fazla tahsıl edılen lınmı tır Merasimde bır çok 
küs.ur bin liranın insaat fas:ına kı t v~ T~vfik B.in arkadaşla
n;unz•m tahsisat oİarak ilave- zevha bulunmuşlardır, tarafe-
Sı h ' .. kkere de rı azır • d . , a :kındaki muze . aadetler tenıennı e enz. 
'h~'"I ve bütı:e encümcnlerıne 1 yne 5 

vekaleti odaya verdigı cevapta . 
bu sene Türkiyede hiç bir ser- _ A~~ pı.yasal~nnda oldu
ginin açılmıyacağnu bildirmiş- gu gı~ı ıbılhassa L~~~rp~~ pa-
ti muk pıyasası çok duşuktür. Te 

r. nezzülün bizim pamuk piyasa-
Etikelsiz mallar mıza tesiri nisbeten az olmak-
Şehremaneti aBkkal Cemi- tadır. • 

yetine bakkalların tüccardan ü Türk malı birinci pı;.muklar 
zerinde etiket olmıyan mal al- 85, ikinci 75-80 kuruş arasında 
mamalarını tclbliğ etmiştir. muamele ·ı:rönnektedir. 

!in 12 inci Salı günUnden itiba- mezarlıklar, 'k'.~ ~ u fomu h~~e. t~ ~r. ak~ı v 
ren ekmeg-in kilosu 15 ve fran- 2 - Ölü gömülmesi memnu bu bura a~ ş~k ır ahrıcı 0 mkl 

l kl ı era er gıttt çe şe re ya aş 
celanm 22 5 kuruştur. olan mezar ı ar. kt d y . k . h"" ' ma a ır. enı anun camı '" 

HlMA YEi ETF AL / 3 - Cami hariminde bulunan riminde bulunan kabristanlar 
BALOSU mezarlıklar. Evkafta bırakmakta, diğerleri 

Himayei Etfal kışlık balosu- Şehir dahilinde bulunan me- · ni Emanete devretmektedir. E' 
nu 20 Şubatta Turkuvazda ve- zarlıklar cami hariminde olsun ':ııanrt selıir h-ı.r;ci me'.·arlıklaı 
recektir. olmasın bunlara ölü gömmek . tanzim ve ıslah edecektir. 
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Daha geçen giin Kırca Ali de 

"Cebir Oğulları'' nahiye müdürü 
Mehmet oğlu Hasan efendi ıehit edil 

••llll•••m••••••:ı-mı;~ll'!~~~--111119!1111mllllllm!~ - ... ~ .... .----...... -1 .. m•ı••••••••••••••- di. Yine katiller ortada yok. Yok de-
~ u .,_ t 1 ondan, diye ilave etmiş .. Bu fık-J ğil, işte bütün Trakya komitası. Ha-
'1" \ 'A' -rayı birlikte okuduğumuz meş- san efendiye bir kaç defa suikast, bir 

. ı ~ _ l ~ hur eli sıkılardan Ahmet Ha- kaç defa tehdit teşebbü slerinde bu-
• - şıın B. üstadıınız dedi lC.: lunduktan sonra yılmadığını, nahiye 

• M "J[" " · Türklerinin yerlerinden çıkmadığını 
,•, Asrın Umdesi ' ı ıyet tu - Şaz olarak, bu cavabı ve- görünce onu ıehit ettiler. Çünkü 
' · 11 ŞL B \. T 1930 ren bektaş[ aptal~ış. . B~n ol- "Cebir Oğvlları" nahiyesi çok nıah-

~ 
sam namazı terC!h ederdım.. ıuldar bir yerdir ve Hasan efendi de 

\, AREHANE - Ar.~ara. !'8ddes~ _ Neden? halis bir Türktür. Fakat bu n<kadar 
t _ ;;,, 100 Telııraf adre11: Millı;vet, Is- -Yenmez de ondan! devam edecek ve Bulgarlar bu siyasc 

>- ,nbul FELEK M tin bindikleri dalı kesen bir balta ol-
Telcfon numaraları: anyetı•zma duğunu ne zaman anlayacaklar? 

lıtanbul 3911, :1912, 3913 
• i lftlldlilır ılubatnı TEŞEKKÜR 11

' ABONE ÜCRETLER! 
ı a ·'.~ Türkiye için Hariç için Veremle mücadele Bir yemekten sonra idi. Er- zelliğini gördüm. Sonra yattım, 

uyudum ... 

i ( 
1 
~ aylığı 400 kurut 1100 !r-ırUf 39 uncu haftamn 3 üncülüğü- kekler aralarında konuşuyor-

:! .. 750 .. 1400 .. nü Galatasaray lisesinden 115 lardı. Söz manyctizınaya inti-
ı " 1400 " 2700 " Hasa,.lbrahim B. kazanmıştı. kal etti. İçlerinde inarumyan 

«Rüyamda gene o kadını gör
düm. Bana aşkın ezvakını tat
tırdı ... 

Füc'eten vefat eden • Elektrik Şir· 
keti memurlanndan • sevgili biraderi· 
miz OSMAN ZOHTO nün ıerek ce
nazeıine ıelmek ve gerek tifahen Ye 

tahriren taziyette bulunmak suretile 
kederimize iıtirak etmiı olan zevat 
ve eviddaya ayrı ayn teıekküre ün
ün oln.chimdan gazeteniz Yasıtui
le cümleye tetekküratımızı arz eyle
riz. 

d Yazısı "'Udur: - yalnız bir genç vardL Herkes 
1 ( ı r Gelen evrak geri verilmez " söylerken o kıskıs gül" üyordu · 
1 ~ ı iiddeti geçen nushalar 10 kuruıtur. «39 uucu haha gazetenizde · 

C , Gazete ve matbaaya ait ifler için intişar eden haberlerin en mü- . -J_!unlıarm1 ..ı;.~~si yalan, hep-
.: müdiriyete müracaat edilir. himmi veremle mücadele için fil p vra ~,-ut.uU • 

, l' Gazetemiz illnlarm meıuliyetinl tıüldlmetimizin aldığı vaziyeti Biri kızdı: 

ı<Bu öyle şedit bir zevk, öyle 
canlı bir ruya idi, ki vücudüm
de vücudünün sıcaklığını hisse
diyordum. 

Merhumun hemıire Ye biraderleri 

Bu aksam 

MELEK SiNEMJSJNDJ 
Pırlak ve dilber yıldız 

LlLt DAMİTA 
nm en son ve en zengin ıtmslU 

~iL G 1 N DJN sız 
fllml, harikııllde dekorlın ve görlll
memlf derecede muhteşem kostüm
ler ile lrae edilecektir. j ; kabul etmez. izah eden Siıhhiye Vekili Refı.k - Vakti evailde mucize de 

. -BUG NK HAVA Beyin beyanatıdır. yapılmış ••• 
ı . : Verem sari hastalıkların en Genç cevap verdi: 

«Üç kere ayni nıyayı gör
düm. 

«Erteai sabah aklundan çık
madı •.. Çıkmıyordu. Hep onu 
düşünüyordum • 

Bir tavzih ······=·=··=·=······ 
1 

!ill><X>C>< Haris bir lşık.. Hayasız bir iOkak kızı.. >Cııôıô< 
1 : '

41 Dflıı bııam en çok 1,5 en az müthişi ve insan vücudünde en - Yalan, timdi niye yapıl-
• 11 ı.il derece idi. Bomft havlllUl ? •- fazla tahribat yapanıdır. Has- mıyor · 
I' ~ (oyru ve kapalı olmua malı- talığm inkişafına yardım eden Bunun üzerine heriı:eıı başın-
ı 1 . ~meldir. sebepleri araştırdığmıız zaman ~an geçen bir vakayı. ~atma-
.1 ~';FELEK şu neticeye vasıl oluruz: Gıda- ga ba§bıdı. Herk~ ~ablel-

' ınzlık ve bilgisizlik. Hepimiz ~an ~ayıp dökuyor, genç 
ı c biliriz ki bir çok kimseler sar- mutemadıyen: 

~ 1 UCUZ YEMEK fettikleri kuvvetnishetinde (ka -. Yalan! P<ı!avral diyordu. 

1

- · tMalfunya şimdi ucuz yemek lori) alamıyorlar. İkincisine ge Nihayet ayaga ~alktı: .. 
rtesi yapmak moda... Herkes lince bıfZl'Sıhha hakkında en - Durunuz, dedı, ben de ıki 

ı· ı ' · 1 i ,te yapıyor. Bu işe ilk önce i:btidai malfunatı olmıyan, has- vaka anlata~· . . 
, '

1 
:. r!_ ruhar Osman B. başladı. talığm sureti seyrini bilmiyen «Karadenız s~ıllen~~~ sı:I 
(~iŞimdi onun attığı taşı kırk cahil adamlar ve ekseriya köy- b~lıkçılıkla geçın:~ k~çuk hır 

1

1 
' , ••1.a:llı çıkaramıyor. Geçen gün lülerimiz bir veremli hasta ile ~Y .. v~ır. Bu koyde bır gece, 
~ 1·· .nini yazmama müsaade et- biJ.atereddüt bir tabaktan ye- kuçük bu ~uk u;:_kusundan: 

ı ' ' ' 1 ·liyen bir gazeteci ziyarete mek yiyor, bir bardaktan su içi- «Bab~ d-enızde boguld~» fer-

«Nihayet giyindim, çıktım, 
evine gittim • • . Beni karşısın
da görünce dik dik gözlerimin 
içine baktı. Oturdum . 

«Evveli bir iki basma kalıp 
söz söyledim .•. Sonra birden
bire üstüne atıldım • . • Rüyam 
hakikat oldu ..• İki sene bera
ber yaşadık ... » 

Bir ses sordu: 
- Peki, netice? 
- Tesadüf ..• Hem kim bilir, 

belki de ıhiç fark etmediğim bir 
bakışı o gece birdenbire göz 
bebeklerimde canlanıvermişti •.• 

,,;n Dud·nbkül .. ~~~~. · Nk ecmıul· Bke- ; Ahllksız kadınlann girip çılctıklıın pil batakhmder, ıeflbu tlcmleri.. 
ı-· e e .......... en zınne on aca Döıtı• b 
iken her nasılsa geriye kalını§ olan > &uşme ve ıçaklaıı:a aahneleri.. •• bununla berahu nmlml bir 
haşiyeyi bugün yazıyoruz: > qk mıceru~ işte önümüzdeki Peı,embe akş.ıımndan lribarcıı 

;!,::;.";,;:-€~ f AS R i SiNEMININ 
~~r;.;~~~;;~~d~r. ~K A L P E gösStertccı·V;I 8 L E 8 ı·. len geldıgı bu ikincı muıaJıededen 
anlatıldı. Bebzat Beyle Şaziye Ham-
mm rahatoizlikleri yüzünden dört 
nn'atkarm ı-ollerini değiıtirmeleri e
aerin bütün gidişine tesir yapımı ol
duğu görülüyordu. Tiyatro san'ati 
pek nazik bir ittir. Eıası memleketi
mize uyrnıyan, fakat tertibi ve üılubu 

Muazzam filmin mevzuu. 
Mümessilleri: 

JON JİLBERT ve JOAN KRAVFORD 
ile oldukça hoıa gidebilecek olan bir ,.....,.,....,....,....,..._,......,..:\l'"e""tr .... o,......· ,..G .... o,..ld .... ~ .... "Yn - Mayer (ilmidir~ 

• 

· ~ , ,~ ilmişti. Ucuz yemek meselesi yor ve bu hareketi ile ne müt- y~dı ı~e uyanmış. Çoc?gu tes
• 11• i ddı. Bana dedi ki: hiş bir hastalığa tutulduğunu kin edLp uyutmuşlar~ Bıraz s?n

ı ı,ı İ- En ucuz yemek veresiye bilmiyor. Kıymetli verem mü- ra gene: «Babam ~og.~du» dıye 

Beylerden biri güldü: 
- Eğer bundan sonra da 

manyetizınaya inanmıyorsan 
nankörlük azizim • 

eıer, sahne üzerinde ona can verecek O 
ıan'atkarm ani olarak değiımesile """'"'.._,.._,.._,....,....,....,....,....,._,...., 

göze ilk hamlede adi ve soğuk görü- l:(QLEN MUR un . ı ~ i ·1rnen ve sonra parası verilmek tehassısnruz Tevfik Salim Pa- haykı~. ~~~:~un, babası
. : ıenilmiyen yemektir.. Nasıl şanın bir meçmtıada intişar e- nın saıhiden oklug~ meyd~a 
l l \ listeyi tatbik edebilir misi- den makalesinde bir hastasını çıkmış. İşte manyetızınarun bır 

nebilir. Bu caeri yazdıran hevese ge• J: 
lince ilk baılıyanlarda vukuu zaruri 

Nakleden 

i• 1 1 '? · al · · · esrarı» 
1 

~ • mıs getırmıştır: · 

1 
7NDAN KURTULAMADI Paşa hastayı ziyaretinde ya- Biri sordu: Ed 

•lfBizim arkadaşlardan Tevfik tağmm daba güneşli bir odaya - Şu halde neden inanını- irneden yazılıyor: 

Selami izzet beveaİ tayip fikrinden zaten ÇGk uza. 1 macerası ne 
ğız. Neıriyatnnızda aori Türk tiyatro 

.d.? 1 ı. 
olan bazi kusurlara rağmen bövle bir ~ 1 k 
sunun şimdiki halde yegane melcei -. ...... ,....,......,......,......,......,......,......,.....,.........,_O ("("""'""'""'""'""',......,.....,.....,.....'""'•"" 
olan Darülbdayiin bayırlı bir surette ti'-''-''-''-"'-"'-"'-"'-",_,.,_,.,_,....; 

1. ~ati vardır. Tanırsmız .. Hal naklini söylemiş. İkinci kere yorsunuz? Bulgarlar ve Bulgaris-
~ı '· ·marn işte o! Evet, eveti Cy- gidişinde söylediği gibi hare- - Anlataynn. Benim bu gibi tan Tu" rl<lerı' 
r- 1ıoya benzer .. Onu dün ever- ket edildiğini görmüş fakat ruhi hadiselere inanmak pren-

ileri gitmeıinden başka bir maksat • h d M • ı f 1\ 
olmadığından bu arada bazı •ert söz- 1 a 1 J 1 
ler söylemiı isek bunlan gerek alaka 
darlar ve gerek karilerimiz maksadın 
temizliğine bağışlamalıdırlar. r 'ı·· Beylik bir dua olarak değil hastanın şu suali hayretini mu- sipime muhaliftir. Herkes inan Yabana topraklarda yqıyan Türk 

l. N. ~ 
1 

• .;;allah sakin ve rahat bir sa- cip ohnuş, hasta ne vakit oka- mağa başlayınca ben inkar ede- !ere en iyi muamele eden bükUmet
ı 1 • :'!t yuvası kurar... ranlık odaya gitmesine müsaa rim. Ruhların arasında hiç bir !erden biri de Bulgaristan idi. Fakat 

t "~ikah kıyıldıktan sonra ar- de edecegvini ve bir an evvel ya- müşareket yoktur. Bu hadise bir kaç ıenedenberi Bulgaristan Türkl•=-•••••••••••1
11 ı ıt._ _ !erini hicrete m-:cbur etmek için ha- Daima heyecanlı sürprizler gö;-

. - 'I : ~lardan biri dedi ki: tağmm oraya götürülmesi için esnasında ben o köyde bulunu- tıra gdmiyen tdıditler ve cinayetler ıermeti kendisine şıar ittihaz 
ı . l i'- Eyvah, Tevfik! Geçenler- rica etmiştir. Bu kafi bir misal yordum. Heı:1kesi bu hususta is- yapılmakta, canından bıkan Türkler edınmi$ olan ve en güzel ve ha· 

, il /karmonyolaya düştün, yaka- olabilir . ticvaba başladım, nihayet esrar mallarını yok pahasına ve hatta ol· rikullde sesli makinelere malik 
lil \ı~rtardm, sana bir şey yapa- Verem ehemmiyet ve tetkika perdesini kaldırdım. Orada öy- duğu gibi bırakarak Türkiyeye sığın- bnlunan 

• d 1 '~k· b d f nbe 1 "h · le çok ve sık deniz faciaları o- maktadırlar. ~LHIMRA S'NEMASI • 1 ı ar, .,. ın u e a u y- şayan o up uzım zamana ı tı- Bulıaristan'da bala ya,ıyan ve her 1 
. ı; a ah Efendinin elinden kur. yaç göstermektedir. Refik Bey luyordu ki, çocukların hemen sene bir koııgra ile yeni programlar 1 

ır 1 ' "amadın, sana kıydı. beyanatında hükfunetin verem- ekserisi uykularını kabus için- tertip eden "Trakya komitası,, ismin· N~B~N GEM'~' 
ı '6revfik içini çekti ve: le mücadele için bütçeden tah- <le geçiriyorlar ve geceleri «Ba- de bir teşekkül vardır. Bunlar ıuya ı ı 
.ıAh k k h kı nl f . t d v 'kr tın. . bamız bogv uldu» diye sayıklı- Türkiyeden Bulgariıtana geçmİf olan ! 1 • , eş e ep ya ar e en sısa ayu ıgını zı e ıştır. Bulgarlan kendi yerlerine gönder· 

1 1 
tı ~bi kıysa! dedi. Ve bir ba- Bundan anlaşılıyor ki hükfune- yorlardı. Eğer bu sayı-ıklama mek ve Trakyayı Bulgariıtan'a ilhak filminin SESLi, SÖZLÜ ve ŞAR-

1~ • .n ezmesi alarak ağzına attı. timiz meseleye lazrm gelen e- her hangi bir biçareye tesadüf etmek çin çalışırlar. KlLl bir kopyasını getirtmiştir. Bu 
,1 • ONDAN GEÇMEZ! hemmiyeti vermiş ve icrasına etti mi, hcmcın mucizeye inanı- Hak:ki maksat ise Türklerin pa· müsıesna film! görmliş olanlar, 
ı b 1 t yorlar.» ralanm almak ve yaptıklan cinayet· gerek tufanın muazzam sahneleri 

ıJ - , ,ki gün evvel ahbaplarımdan a-ş amış ır .» ı- ------------- Bu esnada 6Öze bir Hanım !erle onları Bulgar toprağından ka· gerekse filmin asri kısmını sözlü 
ıı j j grip olmu~tu. Y oklamağa çırmaktır. Komita namına Varnada seıli ve şarkılı ve bilha ; sı Pariste 

• ,·; ~ ~ik. Görü~ürken hastalığı N. Yeni e.fJerler karıştı: yaptırdıklan muazzam apartıman he- geçen vekayiin Fransızca sözlU 
e · .tden aldığını söyledi. Yanım S 1 - İkinci va:kayı anlatın. men umumiyyetle Türk köylülerinin olarak görmek ve islemek ne 

~l·ıbenimle 2iyarete gelen bir Satış an atı - İkinci vaka kendi başıı:na parasile vücude gelmiştir. Bunlar bir kadar heyecanlı ve merakaver b:r 
• 1 d İ iki ay evvel Varna ve Yambolu'da ak· temaşa oldugunu takdir ederler. 

i ja ı:ı,ı cevap verdi: ngiliz mütefekkiri Gasson'- gelmiştir: tettikleri konıralarda Türkiye aley· 
" ı Zan 1 ·· 1 l · d d" B · T ki Bu misli görülmemiş eserin ira, t' ,,- netmem, yanı ıyorau• un en güze eser erın en ır. u «Tanıdıklarım arasında bir hine iğrenç nutuklar ırat ve ür "ye ~sine önümüzdeki kazarıe>i ak$• · 

1 ·;.:!O adamın birine bir ~ey kitabı muallim Mübahat Bey, kadm vardı, ıki kendisine hiç huzur ve s.ükiın':'nu bozaCDk prog- mınd!n ıııh& • en ha-lonac •kcır 
> 11 ~ mesine imkan yoktur. Hatta (İş), (Muvafakiyet ve haya- ehemmiyet vermiyordum. Bu ramlar tertip ettıler. Ne oluyor? ::miiiıiııiiiııiiıııiıiıııiıiilıııillliı&::ıiı:ımom;J 
ı ' J k b"I İ Bulgariotamn diğer hudutlarda ve -1 ta ı ı e... tın zevki},( ş başındaki adam). kadın çirkin olmamakla bera- dahilde daha mühim işleri bulunduğu ŞEHREMANETi 
~ f ıyabında bu hüanü ıahadet eserlerinde olduğu gibi büyük her, bana bir şey ifade etmiyor- muhakkakt:r. Buna rağmen beri ta· ~ 

1
' ; İlen zatın hasis olduğunu söy bir muvaffakiyetle dilimize al- du. rafta en emin bir komsuıuna kartı 

, Jeğe bilmem lüzum var mi? mıştır. Satış san'ati her Türk «Bir gece, odamda oturmuş yapılan bu hareketlere neden göz yu· ı 
, ' 1 ~ijAMAZI MI SEVERSiN tacirinin okuması icap eden bir mektup yazıyordwn. Yoruldu- mut~;lya komitacılarırun hududumu 
ı ~ ~- ORUCU MU? eserdir. ğum bir anda, kalemimi bırak- za yakın Türk tarlalarmı almak için 1 1 
r ~1ı.)ünkü Politikada Yusuf Zi- Kadın ruhu tim ... O zaman gözlerimin ö- yaptıkları hile ve cinayetleri saymak 

ı a ı..ll. bir fıkra yazmış .• Maruf- nünde, bir saniye bile aklıı:ndan lazım mı? . 1111 
1 -.11 ya Bektaşiye sormuşlar: Safiye Midhat Hanımın ese- geçirmediğim o kadını gördüm. Tarlasmda sakinane çalışan, ver· 
1 ( - Orucu mu seversin, na- ri olan bu kitap 12 makaleden Karcıı:nda, çırçıplak soyunmuş ğiıini veren, askerliğini yapan Türk ~111111 ·" köylüsünü Trakya komitacıları öldü-
•'' , ~zı mı? mürekkeptir. İçtimai ve hayati duruyordu... O güne kadar riiyor ve daima katiller meçhul kalı-
·ı ~ · -Orucu, demiş, ve, yenir de meseleler üzerine yazılmıştır. gözlerimden kaçan manalı gü-yor, bu bedbaht ıehitlerin liıtesini 

Tep~b•şı Ti· 
yaırosunda 

bu ıkş•m 

suı 21,30 da 
Zehirli kucak 

4 perde 
tercüıneeden: 

Salt Ali Bey 

Cuma matine 
saat 14.30 da 

• , 1 

" . r -- -~ed.eb( romanı.• 7 ötekiler salon\111-öbür köşe-:-ıu-havasmda nefis-içkilerleha--Palas) ın k.ihvesind-ekonuŞaii 
x .,:, "Milliyet,, in sinde toplanmışlar, biriçin çok rarelenip eğlenen misafirler ve- Cevdet Bey ona (Fahri) nin 
tc , ~ QIJ ~ ~' -; patırtrlı bir oyun olduğundan da edip çıkarlarken kalın mu- sulfat.o meselesini izah ediyor-
'1 · ~-llll _f: 1111 uı __ ~ ft R et il bu oyun yüzünden Amerikada şambalarına sarılıp uyuklama- du. 
7c.lf • ~ti!~~ bir kadının heyecanını yenemi- ğa çalışan şoförler kımıldan- - Hem gayet basit bir iş, d;-
lı c • yerek kocasını öldürdüğünden dılar. Geniş Maçka caddesi ka- ye ilave etti. Nazır iki taraftan 

1 
• LJÜrhan Cahıl bahsediyorlardı. snıga halinde savrulan bir tipi birini tercih edecek, gayrimeş-

r. ı : Cevdet Bey hafif bir sesle ile boğuluyordu. Kürklerine sa- ru bir şey değil. Bir tercih me-
k 1

3 •:ir saat sonra ikinci seans rağmen Hale onun yanlışları- genç kadının serzenişine cevap rılan kadınlar heyecanla otomo selesi anlıyorsun ya. Ve Nus-
t 0'1iği zaman kazandığını bil- ru çok kibar latifelerle karşılı- verdi: billere iltica ettiler. Kar ve rüz ret Bey işin teferruatını izah 

• _; 1 verdikten başka iki yüz li- yor, ona hissettirmeden hatala - Demin kaybettiğim için gar altında saatlerce kalan ma- etti . 
r :la üste vermiş bulunuyordu. n kendi tashihe çalışıyordu. tebrik ediyoırdunuz? kineler ağır ağır işledi. Yanan İki arkadaş bu basit meseleyi 
t, feriki salona geçtiler. Ka- Maamafih bütün gayretleri bo- Hale zarif bir hareketle çıp- elektiTik lambaları arabalara birer kadeh vermutla ikmal et-
1 ı, ar hala münazaalı biriç par. şa gitti. Partinin sonunda bu lak omuzlarını oynattı: can verdi. ve boğuk bir gürül- tiler. 
'ı 'ıi bitimıemişlerdi. Yavaşça küçük eğlencede Halenin tara- - Kumarda kaybetmenizi tü ile hareket eden motör kara - Ebu iş olmadı sayalnn. 
~eye eğildi: 1 fı yüzon kuruş kaybetti. Onun iıstemek fena -bir temenni de- gömülü zincirli lastikleri dön- Yarın nazırı gorür hallederim, 
- İstediğiniz oldu hannne- -hissesine elli beş kuruş dil ·ü- ğildir kit dürdü. Kuvvetli ve ağır otomo- sen şu Antalya - Burdur yolu 

~ ~ii. dedi. Kaybettim! yordu. Ortak oldukları için bu- - O -halde beraber kaybet- biller diz boyu çıkan karı bir münakasasına hazırlandın mı? 
1 

arlıy<m gozlcrile ona dön- nu da Cevdet Beyle paylaştılar. ! mek daha iyi değil mi? torpil gilii yardılar. Tipiye, so- - Mühendisler, bizim Al-
i 

11
_ Bu kadar bozuk parayı bul- Genç kadın cevap vermedi. uğa rüzgara istihza eden bir man grupunun eksperleri yol-

( 
1
' ,_ Tebrik ederim o halde si- mak, üzerinde bir iki bin lira- İn kehlibar gözleri bir nerkis sür'atle !boş ve yumuşak cadde- da .. Münakasa Şubat on beşte 

,. _ıi·• 1 dan aşağı para ile gezmiyen gibi açıdı, süzüldü. lere dağıldılar. • olacak, o zamana kadar ferah 
ö ; - Biriçte ortak gider misi- Cevdet Beye güç geldi •• Lati- İkisi de tehlikeli bir yola gir ferah yetişirler . 

ı_ :> feler, kahkahalar arasında yir- miş giıbi irkildiler. Ve yanları- - Ne kadar çıkacak tahmin 
• , P y h yl mi yedi buçuk kuruş bulabildi- na gelen Hüdai Beyle görüş- - Bu senin işin azizim, Srh- edersin? 
c ı"!,lrç, hele kadınlar arasında ler. meğe başladılar. hiye nazırile can ciğersin .. Bu - On bir, on iki milyon! 
<. '- <sa Le~ sayı scnunda bir mü Hale: Dışarıda yağan kar kapıda kadar naZlll geçmez olur mu? - Fena iş değili 

ı ,; şa <;ı:ar. Hal ı n karşılık· - Yazık Beyefendi, sizi de bekliyen otomobilleri tekerlek- Hem zaten böyle bir iş aramı- - Tabii. 
' - narlı[;! Pureda Hanımefen- zararıı soktum. Bana darılma- 1 lerine kadar doldurmuştu. Sa- yormi:y<lin. İite ayağına geldi. - Fransız grupu ne alemde? 
1 k iyi bilmiyordu. Buna_ yınız sakın? lonwı sıcak ve latif çiçek koku- Meb'us Nusret Bey!e (Altın - Onlar daha keşif yapama-, 

ı· 

Türk sigorta şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
ıcı-a eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havi.lir 
,\1erkezi İc aresi: Gala tada Ün yon Hanındadır 
,ı\,·rt f• -:.; ı ı ı! tııı ınyatı ~t· Iı irler.lc act,ilte a'"rt'l ll't'c • ı 1, 

:li::Z~ Te :eroıı: Ueyo:l'lıı • 2003 

Mll.,WUn. ı ~ ~ Ut 

bilmecemiz 
SOLDAN SACAı 

1 - Cer kalan (5). 
2 - Lezzet (3). Göz rengi (3). 
3 - Yeleli hayvan (5). 
5 - Nida (2). Hane (2). 
6 - Pdunezle yenen (5). 
7 - Nida (2). ince kumaı (3). 

Fırlat (2). 
8 - Suz.. sız (2). Zaman (2). 
9 - Para konan yer (4). Meydan

da (4). 

eğlencelerl 

uuoa.d b.l.ncceauııa 
balle'111mls aolıll 

YUKARDAN AŞACI: 
1 - Kckular (7). 
2 - Kaim kumaı (3). 
3 - Hücum (4). Kurum (2 1 • 

4 - Beygir (2). 
5 - Acınma (8). 
6 - Kırmızı (2). 
7 - K(;pekte bulunan hayvan (4) 

Nida (2). 
8 - Valde (3). 
9 - Haydutluk (7) • 

dılar? Fakat nafianm yaptırdı- fa kendi keşfimizi iyi yapalıı:n~ 
ğı keşif esas olacak? Bu bir şey ondan sonrası kolay. Münaka
değil, şimdi bir de Belçika gn.ı- sa da attığımız adnnı bilmek 
pu çıktı. lazım. Rast gele fiat kırılmaz. 

- Yal Kim temsil ediyor bu Kilometro başına bir puvan 
gn.ıpu? kırsak binlerce lira eder . 

- Bizim Ahmet Sami . Ama - Şimdiki halde işi bizden 
tabii yalnız değil . Sizin Azer- fazla sıkı tutan yok gibi . 
baycan Meb'usu Nihat Uskü- - Sen tıu işte kimi çalıştm-
dar meb'usu Sezai de beraber. yorsun? Alaeddini mi? 

- Ahmet Sami şimdiye ka- - Tabii, başkasına emniyet 
dar böyle işlere girmiyordu? edemem monşer. Binlerce lira 

- Kemiklerini satacak diye verip hazırladığım işi herkese 
rivayet var. Amatörlükte para bıraka.bilir miyim . 
kalmadı diyo~uş . - Trabzon - Malatya şimen-

- Peki amma Belçika gru- difer işini bilirsin ya.. Bizitn 
punu nereden yakaladı. Halil İrfan çalıştı, çabal:ıdı. Ço-

- Geçen yaz (Anvers)e git- cuk tam ektiğini biçec c l ~ 
mi ti. Epey kaldı. Her halde tırdığı mühendis raporları ha
acık göz iş adamı Belçikaya gi- sım t< rafına satıverdi . 
dince bahçeleri, müzeleri gez- - Benim yaz~hanem e öyle 
mez ya! şey olMaz . 

- Becerikli şeydir. Korku- - Hatırıma geldi de söyk-
lur. d;m. Böyle büyük işlerin öyle 

- Yanındakiler de iş yap- akla gclrt'ez türi:klerı v .. rdı 
mak meraklısı ... Zı.tnnederim. ki! 
Aıhmet Sami, onlara epey şey- - Tabii, ben z:.>ten Fransız 
ler vadetmiş. grupuıuın bu i•te f, ır gittı<?;iııİ 

- Ehemmiyeti yok. Biz .işi gördüğüm için bizimAlaeddine 
sağlama bağlıyalım da .• Bir de- ı Bitmedi 
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'193üNASH, ~~ ~--=-----.,.~------.....,-.~~~~·~ Ad/igef!! Gayri mübadil- Müteferrik H. 
Deli rolü fere tevziat içtima kaldı 

Pa O Gayri mubadillerden muava-
otomobilleri 

P ARİS ve LONDRA 
Salo~ılarında olduğu 
gibi burada dahi anla
yan ve kıymetini tak
dir edenlerin memnu-

y a . . zaaya tabi emliik eshabına tevzi 

Mahmut pehlivanın dell 
olduğuna karar verildi. 

ata dün de revam edilmiştir. Yerli malların Kadı
kögünde teşhiri 

Pek yakında 
• 

pıyasamıza 
• 16 Ağustos gecesi Bayazıtta 

bir cinayet olmuş, Mahmut peh 
livan tarafından Rüstem katil 
ve Osman cerhedilmişti. 

Dünkü tevziat birinci listeye 
dahil olupta geçen Pazartesi 
ve Perşembe günleri para ala
mıyanlara tahsis olunmuştur. 

Bugün tevziat komisyonu i
dare heyeti toplanacak ve liste
yi tanzim edecektir. Bu liste 
50 kişiden ibaret olacaktır. 

Tasarruf cemiyeti idare he
yeti dün toplanmıştır. Bu Cu
ma Kadıköyünde tertip edilme
si mukarrer olan içtima gelecek 
Cumaya tehir edilmiştir. 

arzedilecektiP 
niyetini mucip 

olacaktır 

Muhakemeye ağırcezada baş 
lanmıştı. Maznun davanın rüye 
ti esnasında deli rolü yapmağa 
kalkışmış ve nihayet tıbbı adli
ye müşahedesi için gönderil
mişti. Mahmut geçenlerde Tıb
bı adliden de firar etmiş ve fa
kat bir gün sonra yine kendi 
ayağile müşahedehaneye gel
mişti 

Uzun müddet devam eden 
Tıbbı adli müşahedesi netice
sinde Mahmut pehlivanın cin
neti tebeyyün ve tahakkuk et
miştir. Katil pehlivan mahkeme 
kararile bimarhaneye sevkedil
ıniş ve hakkındaki ceza davası 
ehliyeti cezaiyesi olmaması iti
barile sukut etmiştir. 

Hareketçiler 
Müstantiklik lüzumu 
muhakeme talebinde 

bulunmuştur. 

Beyoğlu merkezi 
tahkikatı 

Geçende Beyoğlunda iki a
partmanın yanmasile neticele
nen yangında Beyoğlu merkezi
nin zabıta memurlarının bulun
maması dolayısile teşkil olunan 
polis tahkik heyeti vazifesini 
ikmal etmiştir. Neticede Bey
oğlu merkezinden 16 polis di
ğer merkezlere nakledilmiş, bir 
komiser, bir serkomiserle iki 
polis te polis divanına sevkedil
mişlerdir. Bunlar divanda mu
hakeme edileceklerdir. 
Tahsili emval kanunu 

Tahsili emval kanununun 
sureti tatbikine dair Maliye Ve
kaletince bir talimatname ha
zırlanmıştır. 

){uhs~tsız inşaat 
Belediye dairelerinden ruhsa

tiye alınmadan yapılan inşaat 
son günlerde çoğalmıştır. 

Feyziati Lisesi 
Feyriati lisesi heyeti talimi

yesi dün müdür Hıfzı Tevfik 
Beyin riyasetinde içtima etmiş
tir. Müdür ile mektep müessis- 1 
!erinden Kudret B. dün Anka- ı 
raya hareket etmiştir. Feyzia-
ti lisesi Ameli Hayat mektebi
ne nakledilecektir. 

Harp malulleri balosu 1 
Harp malulleri cemiyeti, 

Martta vereceği balonun hazır -
lığına devam etmektedir. 

Yedi aygır alın<ıcak 
İstanbul Baytar müdüriyeti 

Eskişeıhir aygır deposundan 7 ' 
atın mübayaasma karar vermiş r 
ve Abdülkadir Beyi Eskişehire 
göndeımişti. Abdülkadir Bey 
dün avdet etmiştir. Aygırlar 
Martta alınacaktır. 

Fazla müşteri alan 
sinem;ıhır 

Herman İspirer tütün şirke
tile Hareket gazetesi sahibi 
Suat Tahsin B. arasında vukua 
gelen ve adliyeye intikal eden 
Para istemek hadisesi etrafın
daki istintak tahkikatı son saf 
haya gelmiştir. 

Emanet ruhsatiye alınmadan 
başlanan inşaatı tatil edecek
tir. 

İstiabınadan fazla müşteri a
lan sinemalara karşı takibatı 
kanuniye icrası emanet heyeti 
fenniyesince kararlaştırılmış
tır. 

Bir otomobil intihap kararını vermezden evci 1 
" 1930 N A S H ,, otomobilini 

Tecrübe ediniz. Türkiye umumi acantalan: 
a KOSTANTiN DASSiRA ve JORJ DASSIRA Müddei umumilik müstan

tiklik tahkıkatının hitamı üze
rine bu husustaki talepnamesi
ni tanzim etmiş ve 5 gün zarfın
da itirazlarını bildirmeleri için 
mezkur gazete sahibi Suat Be
ye tepliğ edilmiştir. 

Ekonomi 
-~-----

~ ....... 1~!!'-~~G~al~a~ta~d~a~B~a~n~k~al~a~r~c~•~d~d~es~ı_N~.0~6~6:-7~0~T~eı:·~B~e~y~o!t~ıe:._:23~2~s!!~~~~~~~~~ 

Öğrendiğimize göre talepna 
me lüzumu muhakeme talebi 
şeklindedir. 

İngiliz lirası düştü 
Steriin dün borsada 6,5 kuruş 

birden düşmüştiir 

Adana vilayetinin karaisalı 
kazası dahilinde karakuz mur
ca taş devlet onnanından sene
de 1000 metro miUp çam eşça
rı çıkarılmak Üzere her metrosu 
550 kuruş muhammen bedel ile 
10 seneliği 5/2/930 tarihinden 
itibaren 6/3/930 tarihine kadar 

--<>- İngiliz lirası dün Borsada ci sınıf müfettişi Bedri, ve şeker kapalı zarfla müzayedey~ ~.o~-
Karısını garalıyan düşmeğe başlamıştır. Dünkü inhisarı müdür muavini Abdül- mu~tur. A~ana on:na~ '!1uduru-
Ağırceza, dün bnr aile müna- düşüklük açıldığı fiate nazaran kadir Beylerle benden mürek- Y~tınde mut~şc}ckıl ıhfile ko-

feretinden doğup zevcin maz- tam 6 5 kuruştur. keptir. mısyonunda ıhaie yapıla<:aktır. 
nun mevkıine geçmesile niha- tst;rlin Borsa~a 1041,5 ku- '!'eşkilatımız tamamlanmış Şeraitini öğrenmek istiy_~~.er 
Yet bulan bir dava rüyet etti. ruşta açılmıştı. Bır aralık 1044 ve ışe başlanmıştır. ~~~-arada orman umum mudur-

Maznun Hasan Şerif efendi kuruşa kadar yükseldi fakat bu Kambiyo talebinde bulunan- lugune }s~?~~· Adana~a or-
zevc s· Bedriye Hanım ile bir fiatle uzun müddet devam etme !arın talepleri tetkik ve takip o- man mudurlugune, Karaısalıda 
tnüd~e~tenberi dargın bulun- eli ve akşama kadar düşerek lunuyor. orma~ muamelat. memurluğu-
rnaktadır. Bedriye Hanım koca 1035 kuruşta kapandı. . Gayri meşru yollardan git- na muracaat etsınler. 
sının bütün israr Iaruıa ve rica- İngiliz lirasının daha z~ )'.ade ~ek isteyenlerin ağır cezası ge- . • . . . 
lann -men kararında israr düşeceğine Borsa mahafılınde cıkmeyecektir. Mürakabade . Adana vı.l~yetının ~araısalı 
etme~t~a~arışma teklifini red- kat'! emniyet vardır. . hüsnü niyetin sui istimal edil- kazası dahıl.ı~de (Çagşadan, 
detm kı°edir. Altın dün 932 kuruşta, Lıret mek istenildiğini gösteren bazı Ç~.vdarın eşıgı, Koca yatak, 

H:san Şerif Ef. bir düğ~n de 8,97,1 kuı:ışta .~~parunı~tır. emareler gö~üldü. .. Kup) devlet ormaı_ıı~dan sene-
evinde işret etmekte iken evınm Borsa komıserlııpne harı~te . Borsa~akı temevvuçler tabi- de (2365) metro.~ıkap çam eş
önünden karısının geçtiğini gö- yükse_k f~at.le İsterlır_ı satıldıgı- ld~r. Az fı_:ı_t f?rkları _hai~i eh~m çarı çıkarılmak uzere her met
riir. Büsbütün zivanadan çıka- na daır bır ı.hbar va~ı o~uşt!'lr. mıy~t degı~dır. Vazıyetın gün ros~ 550 kuruş m~~~rrunen be
rak arkasından koşar ve karısı- Bunun üze;me komıserlık şıd- geçtıkçe saglam bir istikrar del ıle (beş) scnelıgı 5/2/930 T 

'ki · d aralar detle tahkikata başlamıştır. manzarası arz edeceg· ini temin den 6/3/930 T kadar kapalı 
nı ı yerın en Y · 1 • . • arf1 ·· ed k 

D .. k" h kemede müddei Dig" er taraftan acenta arın edebılır m. z a muzay eye onmuştur. 
un u mu a . d d tk'k t Ad "d" .. . u • katil kastile defterleri üzerın e e te ı a ı· hlamur ana orman mu uruyetın-

mumı maznunun dır d "t kkil kom' d 'h" cerh maddesinden tecziyesini yapılm;ıkta . e mu. eşe ıs.Y?~ ~ _ ı .. 
istemiştir. Dava müdafaa ve ka Mürakabe heyeti Ihlamur fiatlan, rağbetin le yapılacaktır. Şeraıtıru ogren 
rar için kaidL İhtiyaç listesi hakkında Nu- artmasından, bir mü .• det evYel mek ısteyenl~:"· .. ~~~~rada or-

. • rullih Esat B. dün şu malfunatı çok pahalılaşmıştı. Fakat bu man umum mudurlugune, İstan 
Sahte deyın senetlerı yük.sek fiat uzun müddet devam bul, Adan. a orman müdürlüğ~-

vermiştir: K -kullanan bir müessese "- Maliye Vekaletince tan- etmemiştir. Evvelce 300 kuru- ne araı~alı orm.~n muame~at 
Şehrimizde bulunan mü~s

seselerden birinin 330 scnesın
den beri vergilerini sahte tabi
iyetle aldığı deyin senet ,;ile 
mahsup ettiği, vaktile bu mü
essese ile beraber çalrşan biri 
tarafından Defterdarlığa ihbar 
edilmiş ve tahkikata başlanmış 
trr. Yapılan tahkikat bu ihbarı 
teyit eder mahiyettedir. 

Islak üzümler 

zim edilen yeni ihtiyaç listesile şa kadar çıkan ıhlamur fiatları memuriuguna muracaat etsın-
kambiyo alım ve satımına mü- 130 kuruşa kadar düşmüştür. ler. -
teallik olarak Borsa kanununa G i f ll y 1 1 
müsteniden ihzar olunan tali- eç ııme ce ve arın geç o ur 1 

matname Maliye vekili Bey ta- Ticaret odası tarafından her Bugnn çekllecek olan bnyük 
rafından tasdik edilmiştir. Bu ay bir hayat pahalılığı müşiresi tayyare piyangosunun 
talimat ahkamı dairesinde kam neşredilir. Bu müşirede bazı En büyük ikramiyesini 
biyo işlerini sureti umumiyetle tadilat yapılmıştır. kazanmak ihdmall varken heman 
mürakabe etmek vazifesile mü- Cetvelin ismi geçinme cetve- lstanbul'da Eminönü'nde Valide 
kellef bir murakabe heyeti teş- li tesmiye edilmiştir. Cetvele hanı kapusu ittiulinde 4 nume-
kil olunmuştur. sıhhat ve tasarruf için fasıllar rolu 

Bu heyet tütün inhisarı birin- da iliive edilmiştir. 
• • • 

Kambio Borsası 10121930 
IST1KRAZLAR TAHViLAT 

Jstikraz dahili ()06 25,00 
A•adol• } 1· T. 

Düynuu • tıTthhtde 
173 50 D l'. t. T. 
6 80 . ' 9. T. 

lkramlycU demir ynla Tltıel ~lrketl 
SltN~TI.Ell. F.Jcktlrlk şlrltlt 

1 ıt 3~ 
Rıhtım ~lrtetl 

Jı tlTik ... iL I'~ 11.aıu llrl<• 
Aııadolu denılr 7011 18 00 

30,00 
30,00 
J3,50 

4,22,50 
•. 22.:s:> 

16 75 

VENT~R! EFENOiNiN 
KADER 

I 

-
Avu!turya fabrikılan hezaran aandıllyelerl umuınt aanş depo•u: l!tan· 

bulda Kaıırcı oğlu hanında birinci katta 30 numerodı Jo:ı:. N. Aclman tele 
fon lstınbul 2-W9 Hamlf : Aynı depoda envaı çeşit perde ve döşemelik 
kadife hare ve lıntazl kumaşlar, mUtenevvl !!tur, perde mister, tül; keten 
perdefer, pirinç komlı, halis pirinç ve lake karyolalar ile çocuk kar
yotlla.n fabrika fiatına toptan ve perakende saulmakıadır. Flat ma.kmduı. 

İspirto ve ispirtolu 
umum müdürlüğünden: 

içkiler inhisarı 

115000 cilt koçanın t•b'ı mDnakasaya konulmu~r. YevınJ 

ihale olan 18şubat930 salı gnnn ııılat 15 e kadar teklif zarflan 
mübayaat komisyonunca kabul edilecektir. Taliplerin toınfıyon 
k.ltabetlnc müracaatları. 

B~J~K TllllHE PIJlN~~~~ 
8. 1NC1 TERTİP l. İNCl KEŞİDE: 

Bugün 
I{eşideler; Vilayet, Şehremaneti, 

Defterdarlık, İş, Ziraat ve Osmanlı 
bankaları murakıpları ve halk hu-

zurunda yapılır . 

B~l~K iKRAMiYE: 30,000 URJDIH 
er keşidede çıkan numaralar tekra 

dolaba konmaz. 

Diş Hekimi Safter· ... -. 
• t Yanlln muayenehanesinin tamirat vo nevakısı ikmal edildi• 

tinden hastalarını kabule ba,ıadığını muhterem mllşterlle- l 
rlnc arz eyler. ' 

Tiyatro ve 
Sinewala 

ŞEHZADE BAŞI° 
Türk sinema ve tiyatro<un 

Her akşam komik Cevdet Be 
temsilleri Ana~tas bale heye 
sinema, büyük varyetıı, tiyatr 
ve saire. Dühuliyc 20 kuruştu 

Ferah sinemada bu ak<am 
' Vollen, Komenya, ~lezeya Kun 

pınyalınnın yeni numerolan ayrı 
Klarton maymunlardan mürekkı 
c•nbız heyeti sinemada Roman 
lanıı son Ferdi Korln Grifı. 

Güzel Sahne 
Bu akşam Kadıköy (Hilll) sin 

masında ( Bir gece fıcıası ) 
Zor niHh 

~eJPi seiain 
Merkez Acentrn; Gal\11 kl\~r1 

bııın 11, Beyo tb 1136 ı Şu~ 
cenruı: Ma'ı,,u:ilr• Hıoı altıd~ 
lstanhnl 740 

Ayvalık sür'at postası 
(!\tersin) vapuru 11 Şuba 

Salı ( 17 ) de Sirkeci rıhtı· 
romdan hareketle Gelibolu ~ 
nakkale Küçükkuyu, Edremi ~ 

Burhaniye, Ayvalı~a gidecek ~ 

dönüşte mezkur i ·kelelerle 
birlikte Altınoluğa uğrayarak 

gelecek ur. 
Azimette Gelibolu için 

yük alınmaz. 

Tra~zon itinci ~oslası ı 
[ İzmir ] vapuru 13 Şubat 

pe~embe akşamı Galata 
rıha#.ıından hareketle Zongulda 

lnebolu Sinop Samsun Ünye ' 
Fatsa Ordu Glreson Trabzon 
Rlzeye ~decek ve dönüşte Of 

Trabzon Poiathane Glreson Ord 

1 
Fatşı Samsun lneboluya uıt· 
rayırak gelecektir. 

'im~--... ----· Yelkenci vapurları 
Karadeniz lük• ve sürat postast 

SAMSUN 
vapuru 12 ç b 
Şubıı arşam c 

günü akşamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle doğru [Zonguldak, lno
bolu, Samsun, Ordu, Gire>Un, 
Trabzon, Sürmene ve Rize I ye • 
gidecelctir. 

Tafsi!Aı için Sirkecide Yelkenci 
hanında klin acentesine mura· 

caat. Tel. lsıanbul 1515 

UUY~E LEVAıYl' Llı l\t ı 
Hamburg, Brem, Anvers , . 
lstanbul ve Bahri Siyah ara 
anda azimet ve avdet mıınt: 

zam postası: Hambıırg, Brem 
Stetin, Anvers ve Roıerdam 
dan limanımıza muvasaleli 
beklenen vapurlar ; 
Troya vapuru 1 7 şubata d<>ğru 
Samos ,, 19 • 
t>ommem • 23 • 
Derince " 26 • 

Burgu, Varna, Köstence, Kalas 
ve lbr.ıı için limanunızdıa 

hareket edecek vapurlar: 
roya vapuru l 7-20şubaııa tabmild 

• 116-28 " .. 

Hamburg, Brem, Am·er5, Rotcrdııı-

1 ve Dançig için yaland limanımız· 
dan hareket edecelr vapurlu: 

Oos vapuru 14· l ~ ubıtt• tahmild 
Sımos • 19-22 " • 
Andros • 2.J.· 2S • • 

FRz'.a tafsi:tl için Galatad. 
Ovakımyan Hanınd:t k:\in 
mum! acenteliğine mıira .. u 
Telefon: Beyoğlu 641 -67-ı 

İLAN 

t 

İZMİR, 10. A. A. - Dün 
Borsa sarayını ziyaret eden 
Maliye müsteşarı Ali Rıza Bey 
tacirlerin fikrini aldıktan sonra 
ınüskürat inhisarı müdürünü 
nezdine davet ederek ıslak ü
zümlerin inhisar idaresi tarafın 
dan mubayaası esasını te~ekküı_
cyJemişlerdir. İnhisar ıdaresı 
bu Üzümleri satın alacaktır. Trar.,·ay. Ş. 69 00 

gişesine veya Beyoğlunda Suriye 
çarşısı kapısındaki şubesine koşup 
slze saadet getirecek olan tay
yare biletini allnız. Ifeın siz zen· 
gin hem de aileniz mes'ut olur. 

1 Bugünkü işi yarını bırakmayınız. •••••=•••o•••=•••••••••oooo İstanbul Birinci Noterliğinden . vr 

Izmir-Salihli hattı 
İZM1R 10 (A. A.) - Ya

lt~da Salihliye iki tren tahrik 
Cdılecektir. Bundan başka ay
~ca. otomotrisler de işliyecek
tir. 

J. l'. ~- Şlrktd 
J. ~u Şlrktıl 

T. Ttitön it, \ 
J. Dellraıen ~ 
~· Dıeflrıneo .;. 
A. Çlmeeto' 
J. T <ltloa Ş. 
Ş. ~]. [CU Ş. 
S Hayriye 

!t> 
ıo 

4 
39 
ııs 

4 

17 

17,00 

00 
50 Londr1 

3ı,oa Paıu 
411 Cc.a.ıvr.s 
50 Blık"' 
00 llrilbıl 
75 Prıı 
25 Viyana 

ı;ı:ıu.r.~ 

t035 00,00 Newyork 
il 99,00 Atını 

t ~3 00 Roma 
~5 75,lC AmıttrJın1 

a so,75 Solyı 

15 fi,70-lleriıa 
3 31, 25 

c.47 00.oO 
>S &5.0l 
08 97.50 

t 16.87 
64 75, 0) 

i!li.U 

Q~"".'~ Frengi Bal•olukluiu mütehassısı~-· 

~.!!~~?.:,~~~~!!i!! ~ DOKTOB Muhip Nurettin ' 
darl~. proow. adurıı.ktidar, bel ..,..._ Cİ M h ' · B b ;ı, ı • J 
·ı~ dlt ve flrengfJl aarı•m. tedavi eder. et uayene anesıru a le:ul caddesinde 
KftlıOyde BOret~ fırını aırllUlda .:14. •WW Gayret kütüphanesi fevkine nakletmiştir. ~ 

Mart 926 tarihli 3650 umumi num 
rolu ,,.,kii.leti unıumiye ile merhu 
Münir Paşa veresesinden Atiye N 
bile N ezilıe n Memduha Hanımlar 
vekaleti umumiyelerinden ı· · 
terakkisi 'liicudumun ademi tah• 
miilü haeebile istifa ., leclim. Miialf 
Pasa damadı: Kazım !,' 
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1 
SATILIK EV: Beşte bir hissesi, No: 19 Galatasaray hacı mı-

~ ı-ımi mahallesi terciman çıkmazı sokak Beyoğlu: Kapıdan girince 
•. .11mermer t;ışlıd: sağ tarafta camekanla ayrılrmş mutfak merdiven 
ı' 11 F, 1 altı birinci kat bir oda bir koridor ·bir abdesthane, ikinci kat bir 
. ·' r;"' oda bir koridor ve kiler, üçüncü kat üç oda ıbir ·koridor bir abdest 
1) ! ,~hane, dönlüncü kat üç oda bir koridor bir kiler, beşinci kat açık 

11' 'l,jdaraça elektrik terkos tesisatı ve ayrıca sarnıç mevcutdur: Beş
\ Jı: .rtc bir hisseye takdir edilen kıymeti 700 lira ihaleyi müteakip pe
:. t :~,şinen alınacaktır. Satış muamelesi 17 / 2/930 Pazartesi günü saat 
:; ı ı 1 ıil 5 te Beyoğlu mal müdürlüğünde alen1 müzayede usulile yapı-
• I1 1jı lacaktır. (R) 

•• 'f , ı r ·t i. 
,.ı ?"1.. SATILIK EV: No: 21/75 Kurtuluş eski Rus yeni Türkmen 
, ~ : ;sokak. Feriköy, Birinci kat bir oda mutfak bir abdesthane bir 

•J \ sarnıc, ikinci kat iki oda bir abdesthane bir sa:bit yüklük ve do
' 
1 

1 :~ lap. Elektrik ve aydınlık mahalli bir evlek bahçe takdir edilen 
~ r.· 'ıkıymet~ 2000 lira iha~e~i müt~alup peşinen al:n~~a~tır. Satış mü 

l'qamelesı 17;2/930 tarihıne musadıf Pazartesı gunu saat 15 te 

1,, 'ı ı,Bcyo•:,lıı ;nal müdürlüğünde aleni müzayede usulile yapılacak-
~ · : tır. (R_,):_ __ _ 

· "~ ·l DL\'. et ~iıniryol'.arı ve limanları unıuını i~a-
ı \ 1 d 

~ ' 1 ,~~estbu[D: 
l ı'· 22.'i adet Masa, Dolap ve yazıhane kapalı zarfla münakasa 
~ llya konmuştur. Münakasa 22/2;930 Cumartesi günü saat 15 te 
··ı(ıAnkarada Devlet Derniryollan İdaresinde yapılacaktır. 
1 

1 ı Münakasaya iştirak edeceklerin tekl if mektuplarım ve mtı
ı a, vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Mü 
r ı · ;dürlük kalemine vermeleri lazımdır. 
ı ~ ., T~Iipler münakaşa şartnamelerini Beş lira mukabilinde An 

0 '.1 ~ karada, T-/[alzeme dairesinden, !stanbulda Haydarpaşa mağaza
f ,-, smdan terfar;ı,. f''°1A!ı:ı;r1Pr, 
n· ~ -

~/.=
1

0evlet demıryolları ve 
~· . ~·:'~lima.nları uıuunıi i~aresin~en: 

·~,~ 5000 m3 Oksijen itası kapalı.zarfla münakasaya konmuştur. 
'i c ;, Münakasa 23 Ş!lbat 930 Pazar günü saat 15 te Arikarada Dev 
' Uet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. • · · 

t iı~ Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve m«
t ·

1
1vakkat teminatlarını .ayni günde saat 14.30 a kadar Umumi Mü 

~ lı dürlük kalemine vermeleri lazımdır. 
' ~ Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde An-

~ ' ~karada, Malzeme dairesinden, İstanbul da Haydarpaşa mağaza
' J sından tedarik edebilirler. 

' 

~\:~evlet ~eınirJolları ff aI~nr~a~a ınr f r zasın~a~: . l~ l Mağazamızda mevcut muhtelif melbusat ve levazımı ile sey
., ' ~ yar karyola, gözlük, kadife, eğer takımı, Takım ve para çantala

' .n, şahtiyan, eski kösele, balıkçı muşambası muhtelif klıngrit ve 
': !?rondela aleni müzayede ile 13/ 2/ 930 tarihine müsadif Perşembe 
! \günü saat ondörtte satılacaktır. Taliplerin mağazaya müracaat
.,. 'arr ilan olunur. 
.r .--
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lJay ana muvaffakıyetin e;as 
tam bir sıhhate malikiyettir. 
İyi bir hazım olmaksızın ram 

!Jir sıhhat mliınkün olmaz 
CARLO ERE!A 
nınOpopeptol 
mlisıahzerini tecrübe 

ediniz. Yemekten sonra 
20 damla. 

SALI 
11 ŞUBA1' 930 

' . J:. 

Ankarada yapılan şehir koşularına ait bir intiba 

/ıı... 

Büyük Elbise Mağazaları 
Ga1atada Ka«tköl'de poi';açacı fırını ittisalindekl büyük mahallebicinin üstünde 

ve hatta f ı rtınalı havalarda, pasajlar veya b ı kon· 
ların allına sığınmağa üzum yoktur. Ziı-a: En bi
rinci malzeme ile imal olunmuş ve nıüilon astar 

ile empermP.ablize bir hale getlrilm ş gayet 
modern ve kusur uz biç[md ~ 

• 
El(SELS R 

• 
•• •• •• ar esusunu 

Giydiğiniz takdirde bila perva 
yürüyebilirsiniz. 

UCUZ - PRATiK- SIK 
' Beylere: 27~ Lira 

. 

1>1~C{'rE \ 
!'Ü~TlP:ZAB\TI 
F~BH!KUı 

Pek Nl~FİS olan 
'e TL ıu.: e>cri 
sqn'ati mamulü· 
tını muhterem 
ehaliye takdim 
eder . 
KRE:\l PERTEV 

Bri yantiıı 
PER .EV 

Pertev diş ma -
cunu, Pertev kcı
lonyaları, Pertev 
PLJDR.~ LA RJ 

· ı .,-,t:lıreınaı eli 

Sehremanetinden: Dükkilıl· 
ların zeminine çini ve çimento 
ferşi hakkındakı zabi tai beledi· 
ye talimatııamesinin 465 inci 
maddesine fıkrai atiyenin tezyi· 
li encümeni Emanetin 11--1-930 
tarih ve 1623 numaralı k:ırarı 

iktizasından bulunmuş oıınağl3 
alakadaranın ınalilmu olınall 
üzre ilanı keyfiyet olunur. . 

(Kagıir dükkanların zemiı> 1 

malta, çıni ve çimento ve ahşa • 
dükkanların zemini de linole· 
um muşamba ve yahut aralıkl8 
rı kalafatlanrnış olarak yağll 
boya misillu gayri kabili nüfut 
maddeler ile döşenecektir). 

* * * Şehremanetinden: Buz depo· 

Hanımlara: 24~ Lira 
lnglllz kumaşından 

asri biçimde Spor kostümleri 12 ~ 

larr hakkındaki şeraiti sıhhiye 
ta1imatııamesinin 4 üncü mad· 
desinin aşağıda yazılı olduğd 
veçhile tadili encümeni Emane 

1 tin 12-1-930 tarihli ve 1385 ntı· 
.
1 
maralı karan ikcizasından btı• 
lunrnuş olrnağla alakadaranJll 

1

1 malilmu olmak üzre iliiru keyfı 
1 yet olunur. 

(Buzlar betol')dan yapılın!~ 
ı hususi mahallerde ve yahut iç1 

çinko kaplı sandık ve dolapla' itibaren 
da hıfzolunacaktır.) iyi cins fantazi 

kumaftan 
Çocuklara mahsus 

. Biltlmt•m ıe,,a21malı iksalyentzl mez. -şık -ve dayanıklı 

kOr m"ğ:azada · tedarik etmeniz tnen- 11 nnnlara asri hl.
çimde .ve her renkte 

faatin;z ık1ızasında11 d11·. · Kadın, erkek · 

Kosf ünıler 16 ~ 
fil~iseler _ 6 ~ 

)) 

)) 

Osn1anlı hcınkasından i 
1 LAN 

Maltornr 14 ~ )) 

1886 ve 1903 ihraç tarihli % f 
3 faizli Mısır ikramiyeli tahvi· 
!atım 1 - Mart - 1930 kur'asın· 
da başa baş. tediyesi tehlikesi· 

ve çocuklara mahsus kostüm palto, --

pardesü ve mu11ambaların en 

rr.Un aiıap çetlllerl mevcut ur 

itibaren 
l\ostümler 

ne karşı sigorta. 30 liradan 
ısmarlama 

Tediyatta Teshilat 

Osmanlı Bankasının Galata, 

1 

Beyoğlu ve Yeni cami şubeler!• 
nin, işbu kur'ada başa baş tedı· 
yesi tehlikesine karşı 1886 ve 
1903 ihraç tarihli '}'o 3 faizli :Mı 

ıı 
sır Kredi Fonsiye tahvilatrıll h 
pek müsait şeraitle sigorta e"!' \t 

!emekte oldukları mezkur tab• 
vilat hamillerinin malfunu ol· t 
mak üzre ilan olunur. __ 

V eresiy ·! V erPo;;i ve! Türkiye iş Bankasından: J 

Bankamızın 25 Şubat 930 ta- J kik ve tastiki ve meclisi idare-hanımeten • 
diler ba 1 • 

ram yaka-
rihinde süreti adiyede içtima 
edecek olan hissedaran hey'eti 
umumiyesine ait ruznamei mü
zakerat berveçhi zir ilan olu
nur. 

nin ibrası, 1 

3 - Münhal meclisi idare a
zalığına meclisi idarece intihap 1 

edilen bir azanın nizamnamei 
esas~ı~ mucibince tasdiki me- 'ı 
munyetı, 

INGILIZ ÇORAP MAKINALARI ıa 

~ fO, Ce şıy .. r. 

Güzel h;r 
kürk nlan
to ihti}iac1-

nız yok nıu? 

M· ğ"lzan1ız 
Say vade ilt 
ve büyükte. 
nzi tatla sat-
111aktadır. 

J. BEYKO 

1 - Meclisi idare ve müra
kıplar raporunun kıraati, 

2 - 1929 bilançosunun tet-
4 -. Mürakiplerin tayini ve I 

ücretlerinin tesbiti. 

Devlet ~enıirJölları \·e limanları unıunıi 
i~aresin~en: 

Beş ton Banka marka kalay kapalı zarlla münakasaya kon 

Ağzınıı:l:ı s·ze iztirap 
verecek 32 Amil 

vardır. 

· DENTlfı'{lCES s 
EN E0ö"icr1H 

Agnyan bir tek diş müthiş ağrılar 
tevlit eder. J 373 denberi icat olunan 

BENED1KTEN 

ISTANBUl-

--lll!m ............... ~-
Edirnenin nefis 

K~N~ERlELEHI 
muştur. 

1 
Eliksir Pasta 

1 
S}rkeci HokcapaNşa h

9
a-

Münakasa 11 Mart 1930 Salı günü saat 15 te Ankarada Dev- Veya toz marn so ak o 
lstanbul Mehmutpeşa KUrkçQ !et Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. İ 789 

Han Tel. Is. 1685 H11lnde her gün kullanmak sure- 1 Tel. st. 2 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mü- tile diş ağrılarına mani olur. --ı•-•ı•------

Devredilecek ihtıra beratı vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Mü- Her yerde satılır . , . . ~ _ 
Dikiş makineleri yapmak ve mo- dürlük kalemine vermeleri lazımdır. 1 BORDO da A. SEGUIN ve Şü- ı IH l 'IRA 1LAN1 

tör ile müteharrik dikiş m .. kineleri is Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mükabilinde An- rekAsı l'ürkhe için acenta ve • Sefain dilmeni hakkın dil 
tihsal etmek için onbeş sene müddet karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağa- deposu: Şark Merkez Ecza deposu istihsal olunan 27 "şubat 1927 

le 2972• 2973 numerolar tahtında ve zasmdan tedarik edebilirler. ::=• tarih ve 577 oumerolu iht,ra 
14 Şubat 1920 tarihinde SHDayi Mü- lstanbul Baytar nlU- beratı bu kere mevkii file kor• 
düriyetindenikikıt'aihtiraistihsal Daru··ıru··nun Emanetı•nden·. düriye tinden: mak tızre ehere devrUf•r",~ kılmmıştı. Mezkur ihtiralar bu kere . d .

1 
,..; d tel • 

furubt veya ahere icara verileceğin- Vilayet damızlıklarından veya ıcar e ı ~ce ""çoı e·~ı R·~· 
den iştirasına veya isticarına talip o- 12 Subat Çarşamba günü saat 4 30 da Darülfünun Fen (Suzan) nam Arap atı 12 Şubat olanlıırı.1 Galata da nı ti· 
lan zevatın lstanbul'da Yeni posta-! fakülte - binasınd2ki büyük konfer;ns salonunda Ruhiyat Çarşamba günü saat birde Fa- tım hanında Rober Ferrlye 111 

hane arkasında Türkiye hanında lS. "d . . Ş kiıp B f d (B .. k'" · d ) 'h A d .. d . raceatları ilan olunur . 
22 nuınerolarda mukim vekilli STOK mu emsı e ey tara ın an ugun u vıc anmnız mev- 1 tı atpazarın a muzaye e ıle 
Efendiye müracaatları. 1 zuunda bir ıkonferans verilecektir. Herkes gelebilir. satılacaktır. Müdürü Mes'ul BurhaneddİJI 
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