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2 inci sahifede : 
1- Harici haberler 
2- Son haberler 

3 Unc'I sahifede 
1- HUkU:met fuhşa klrşı 

tedlt bir mücadele httıır
lıyor. 

4 nUcll sahlfed e : 
felek, 2-Roman 

11 inci salılfede 
Hfti-ıçıe nel·r olufor, 
6 ıncı sahifede 
Şihlr hılberle~ 
Ekonomi 

- İşin hakikati - Har· ci borçların teci 
Bir kaç gündenberi gerek 

meseles· akkında • ·ıı 
~=r~i;~:;t::a~c~e:~s~~~~;~:= Meclı·sı· Reı·sı· Ka.A..zım 
du:Türk hükumeti ha~i~i borç- asa Hazretleri • n ey ana 
ları için moratoryom ılan ede
cek. Hükumet hakikaten bövl" 
kararda mıdır, ortada böylı; oır 
karar mevcut ise hangi borçla=a 
amildir? Paristeki düyunu u

mumiye meclisi işin hakikatını 
Maliye vekilinden sordu. Muh
terem Saracoğlu Şükrü Bey 
düyunu umumiye meclisi idare 
sine verdiği cevap ile hem va-

yeti aydınlatmış, 1 ·.m de me
.denin hudut ve şümulünü an
latmış oldu. 

Kanaatimizce meseleyi büs
bütün başka bir cepheden tet
kik etmek Hlzımdır. Hükumet 
bu seneye ait oaln borçlarını 
tamamen ödemiş ve hazirana 
~.adar olan taahhütlerini kami
len yapmıştır. Fakat Türkiye 
düyunu umumiye borçlarını 
bundan böyle de muntazaman 
ve hiç bir sarsıntı duymadan 
ödeyebilecek midir? 

Kl1zım Paşa Hazretleri 

Meclis Reisi Ankaraya 
avdet ediyor .. 

Kazıın Paşa l Iazretleriı1in Viyana 
gazetelerine ıniilıiın beyanatı . 

"Harici borçlar denilince devletin siparişlerin
den hasıl olan borçlar akla gelmemelidir,, 

Hakikatı olduğu gibi ifade
den çekinmemeliyiz. Osmanlı 
borçlarına ait son tediyat me~ 
lekette yalnız mali değil aynı 
·amanda iktısadi bir buhran 
.evJit etti. On altı milyon Türk 
irası miktarında bir parayı her 
ene borsadan,piyasadan, ecne
.i parası olarak toplamak mec
ıuriyeti devletin mali ve iktısa
ı bünyesinde tamiri _m~şkü~ 
aralar açabilir. Bu ıhtıı:nalı Bir müddetten beri şehrimizde bulunmakta olan Büyük 
erpiş etmek ve mani tedbırle- Millet Meclisi Reisi Kazim Paşa Hazretleri Cumartesi günkü 
ıni almak nasıl Türk hükume ekspresle Ankaraya avdet buyuracaklardır. 
.nin bir hakkı ve vazifesi ise, Kazım Paşa Hazretleri bir muharririmizi kabul ederek harici 
Öyle vahim bir ihtimalin tahak borçların tecili meselesi hakkında atideki beyanatta bulun
ukuna meydan ve~e_mek. ayni muşlardır: 
ımanda bizzat hamıllenn de - «Maliye Vekili bu hususta izahat vermiştir. Harici borçlar 
uife ve menfaatleri icabidır. denilince devletin siparişlerinden hasil olan borçlar akla gelme-

Biz şu kanaatteyiz ki eğer me_li~ir. Mevzuba~s olan mes~l~ yeni -~üyıınu u~umiye yıksit
hüI , met ile hamiller vaziyeti lerıdır. Bunları mukavele mucıbınce hukumet tecıl edebılır. Bu 
ıa~~mi · ciddlJ>ir surette tet- f~:"kal~de bir h~l .addol~nam~z. !'.f.a~afi, Maliye y ~k~lı. Bey bu-
"k d 1 e en ameli ve Fier i- gun, halen taksıtın tedıye edıldıgını fakat ilerısı ıçın tedbir 

u e er ers 1 1 l' ıd· •· - ·· ı·· ; taraf için en faideli bir şekli a ma < azımge ıgını soy uyor.» 

al bulmak mümkündür. Viyanadan ayrılırken 
EGasen borçlar mukavelesi-

in bazı maddeleri zaruret ha- Büyük Millet Meclisi Reisi 
linde milli paraml{'.ın tehlike- Kazim Paşa Hazretleri Viyana
li araz gösterdiği anl~r~a va- dan ayrılırken Noye Fraye Pre 
ziyetin yeniden tetkikıne ve se gazetesine beyanatta bulun
bazı kararlar ittihazına cevaz muştu. Bu şayanı dikkat beya-
Veriyor. natı aynen dercediyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Mecli
si Reisi Alp Kazim Paşa iadei 
sihhat etmek üzre kanunusani
de Semering'te bulunmakta ve 
son günlerini de v;yanada ge-

(Mahadı ikinci sahifede ) 

Kaçak 
Rumlar 

' 

Zabata tedbir
lerini aldı ---Flrartlerln avde!I 

lmkc1nsızdır d nlllyor 

Memleketimizden sakıt 'sal
tanat devrinde alınmış pasapor 
tlara giden firari Rumlar
dan bir çoğunun Yunan pasa
portu. ile şehrimize ginnenin 
kolayını buldukları şayi olmuş
tu. 

Polis dördüncü şube müdiri
retin~n tahk~atma göre bu şay 
ıa dogru degıl<lir. 

Zabıta firari ve şüpheli eşha
sın şehrimize girmelerine mani 
olmak için sıkı tedbirler almış
tır. 

Ellerinde Yunan pasaportu 
bulunarak gelenler muntazam 
vizesi olsa bile pa~aportları i
kamet edecekleri mıntakanın 
polis merkezine gönderilerek 
kendilerinin evvele~ burada o
turup oturmadıkları, firari olup 
olmadıkları tahkik edilmekte
dir.Son bir sene zarfında zabi
taca bu tarzda tahkikat netice
sinde hiçbir sahsın hudut hari
cine çıkarılmasına 1üzum görü
lmemekle beraber her ihtimale 
karşı tedbir alınmıştır. 

Polis deniz şubc;.si limanda 
esaslı tedafür almı~tır. Vapur
larda şüpheli görillen e~ha.,11. 
limana çıkmasına ımeydan ver
memek için yeniden bazı tedbir 
ler alınmıştır. 

iş Bankası umum 
müdürll 

İş Bankası umumi müdürü 
Ce!iil Bey dün Ankaraya hare
ket etmiştir. 

Bankanın 1929 senesine ait 
bilançosunun tab'ı ikmal edil
miştir. 

İzmirde kış 
İZMİR, 11 A.A. - Şiddetli 

bir şimal rüzgarı hüküm sürme
ktedir. Hararet derecesi sıfıra 

• 
""'> ... -- -- --

M. mübadele 
itila/namenin metni 

tercüme ediliyor 

---

Müthiş l!ir şeyi 
Gözü bağla1ıa11 ebe ve 
ateşte yakılan çocuk! 

Ramide bir ebeye doğurttuğu çocuğ°u 
kendi elite ateşe attırıp yakmışlar .•• 

İki üç gündenberi Eyip ve 
civarı halkı bir hikaye ile meş
guldür. Bu hikaye tüyleri ürper 
tecek kadar fecidir. Anlatalım: 

Eyip civarında Rami köyün
de bir ebe var. İsmi Zeliha Ha-
nım. Bu ebe Zeliha Hanım ge

Romlsgon blltçesinde 96000 çen akşam evinde otururken 
dolarlık bir tasarruf.. kapı çalmıyor. Kapıyı açan ebe 

Tevfik Kbm// Bey 

Hanım karşısında iki kişi bulu
yor. Bunlar, ebe Hanıma: 

- Bir lohosamız var. Diyor
lar. Çabuk geliniz. Ebe Hanı
mın iJi gücü ne 1 Derhal hazırla
ıııyor, bir otomobile hep bera
ber atlıyorlar. Fakat otomobil 
köşeyi dönünce işin rengi deği
şiyor. Ebe Hanımın gözlerini 
bağlamak istiyorlar. Tabii ebe 
Hanımda itirazlar başlıyor ama 
bunun önüne geçiyorlar: 

- Korkma, ebe Hanım diyor 
lar. Sana bundan bir fenalık gel bağlı olduğu halde bir eve sok 
mez. Küçük bir ihtiyat. . luyor. Ebe Hanım gözleri açıl 

Neticede Zeliha ebenin göz- dığı zaman kendini bir odad 
leri bağlanıyor. Otomobil son buluyor. Bir yatakta bir Johos 
süratle yarım saat kadar gidi- yatıyor. Üç tanede ızbandut gi-
yor. Ebe Hanım gene gözleri (Mabadı altıncı sahifede) 

---· -~ inmiştira Bir haftadan beri bir 

Ankara itilafnamesinin met
ninin tercümesine devam edil
mektedir. İtilafname hakkında 
Yunan hükumetinin noktai na
zarını bildirmesinden evvel bu 
metnin hükiimete takdim e -
dilmesi için tercümeye faali
yetle devam olunmaktadır. 

ll1racat tacirleri l<ambiyo satışına k!ı:~~lı~ çiçeklenmeğe baş-

başladı.mural~ahe lıeyeti faaliyette ilk mahya dün 
kuruldu Komisyon bütçesi hazırlan

. mıştır. Bu bütçe geçen seneye 
nazaran 36,000 dolarlık bir ta
sarruf göstemı:ktedir. ltilafna 
menin tasti'.1ti emri vaki olur
sa komisyonda yeni şekilde 
bir miktar daha tasarruf te
min edileceği muhtemel addo
lunmaktadır. 

Önümüzdeki hafta içinde 
• bir heyeti umumiye içtimaı ya
pılacaktır. 

G. mübadillere 
tevziat 

Büyük ikramiye 
Dünün en büyük talihlileri 
50086 ve 25759 numaranın 

hanıilleridir .. 

Tayyare piyangosunun seki- lamakta ve siklet· az olduğun
zinci tertip birinci keşidesine dan dolap cevrildiği zaman bli· 
dün Darülfünun konferans sa- tün numaralar altüst olmakta-

Gayri mübadiUerden muva- lonunda başlanmış ve 1500 ikra dır. Diğer bir hususiyet te, ev
i .zaaya dahil olanlara yapılan mi yeden nısfı çekilmiştir. Keşi velce bir keşidede çekilen numa 
tevziata yarın devam oluncak- 1 deye bu sabah ta devam oluna- ralar müteakip keşidelerde tek
tır. Yrın para alacak gayri mü- caktır. Bu keşidenin büyük ik- rar dolaba atıldığı ~alde bu se-

Bu sene havaların iyj gitme- badillerin listesi dün ihzar olun ramiyesi 30 bin lira olduğu hal- fer bir keşidede çekilen numar:ı 
ı" üzerine, Ramazan içinde muştur. İkinci liste 45 ismi de büyük ikramiyesi 200 bin li- lar artık tertibin nihayetine ka-
mahyalar kurulmasına karar muhtevidir. Yarın 101_ 125 ıra olan keşidelerden daha fazla dar bir daha dolaba atılmaya-
verilmişti. Mahya kuracak olan numaralara, Pazartesi günü de ı kalabalık olmuştur. Dün Darül cakt.ır. Daha sonra _bu tertipte 
camiler hazırlıklarını bitirmiş- 126-145 numaralara tevziatta fünun konferans salonunu çok 60 bın numaradan hıç kazanm~-
lerdir. Dün akşamdan itibaren bulunulacaktır • . kesif bir kalabalık doldurmuş- yan yoktur. 
mahyalar kurulmağa başlan- Tevziat sa~t 10-13 arasında 1 tur. Buna da sebep bu tertibin Dünkü keşidenin en büyük 
mıştır. Mahyaların, halka iktı- yapılacaktır. Birinci listeden 1 daha evvelki tertiplere nazaran ;kramiyesi olan 30 bin lira ile 
sat ve tasarruf fikrini verecek para almıyan 7-8 kişi kalmıştır. hususiyet;leri bulunmasıdı'.. E~- 15 bin ıo. bin. l!ra .gibi ikramiye-
vecizelerden olmasına bilhas- velki tertıplerde numaro fışlerı- !erden hıç bırı dün çıkmamı~, 
sa dikkat edilmektedir. Dün Ford nılinıessili nin kutru büyük olduğu için he bugüne kalmıştır. Dün çıkan en 
gece Beyazıt camisi "içki ha- men hemen dolabi dolduruyor yÜksek ikramiye iki bin lira o-
ramdır I,, ibaresini yazmış Fa. ANKARA, 11 (Telefonla) - ve sikletin fazlalığından ouma- Jup bu da 50086 ve 25759 numa-
tih camisi de Hilalial]merin ru- Ford mümessili bugün şehrimi- rolar iyi karışmıyordu. Halbuki rolara isabet etmiştir. Diğer ka. 
muzu olan büyük bir kırmızı ze gelmiş ve Maliye vekilini zi- bu tertipte fişler çok küçültül- zanan numaralar altıncı sahife· 
ay şekli yapmıştır. 1 yaret etmiştir. müş olduğundan pek az yer kap mizdedir. · 
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;ize temin edebilirim ki mü-
~ ayit bir inkişafın ilk seımere 
-.rr)larak Avusturyanın elde et-

11,rri ve iktisadi istiklalini ka-
f•aımak için giriştiği cidal mem 

r. ~O:etimizde hararetle takip e
~ :hmiş ve bu husustaki muvaf
J' ıdtiyet bizde büyük bir mem-

11, 'i:J '/<niyet tevlit etmiştir. Ben ve 
,1 

1 f.Ş5tlarrrm Avusturya ile Türki 
• 1 ' ıı. arasındaki eski dostluğun 

1' .!::tikçe kuvvet bulmasından 
,ı ~ ~. layı bahtiyarız. 

·: ~ l Türkiye iktisadi ve ilmi te
l ~ ıS':ldüt ve inkişafında ve asrt-

1, t /1 5 \mesinde Avusturyanın fen 
1 ~l<n'at ve sanayii nefise ve ikti-
1 .l<t şubelerindeki mükemmel 

·~~ajtahassıslanndan geniş mı
!, 'ı Basta istifade etmekte ve şim 

il .. tye kadar yolladığrmızdan da
.ı r· ,ı ı fazla miktarda gençlerimizi 
• r ·~ ıin mükemmel mektep ve mü 
• , · >eselerinize göndennekte
ı 1 : z.» 

Bir tek fırka l ' 
\ 

• •. azim Paşa Türkiyenin parla-
. 1 ı' ento ve siyaset vaziyetleri 
n / yıkkında calibi dikkat bir su-

111 r.11ı;tte izahat vermiş ve demiştir 
• 1 • 
' 1 • 
\ < 1 "- «Bildiğiniz veçhile ' Cüm-
'r f , 1cJ'.ıriyetimizde yalnız bir tek 
·, ~ 1 ~ rka, «Cümhôriyet Halk frr-

P 'lf.l~ı» ve bir te'k siyasi fikir, 
c, ;'.ümhiiriyetıı vardır. Bu böyle 
. ; r vaziyettir ki bütün mühale-

,1' ·ıti tabiatile bertaraf etmekte-
1 l 1 r r. Bu hal parlamento ile idare 

1 ı 1

1 
lunan memleketlerde gayri ta 

. ; a :fü telakki olunabilir. Fakat biz 
, a • L«sadeleştirilmiş parlamento» 

\ l sulümüzle en muvaffakiyetli 
• , < ıler yaptık». Makul bir muha

• J(fctin kıymetine nazarı dikka
ı t İı celbettiğim zaman Kazim 

!! i\•aşa şu suretle mükabele etti: 
~ I' c - «Bizim, tabir caizse, müt-

ı · ~ ehit parlamentomuzun bir ka
' ı ~kununu, yahut diktatörlük naza 

. 1ı ' 1siyatmın neticesinden husule 
: ·eldiğini zannetmek bir hata o-
1 1 ,Y'ur. Biz bımdan çok uzağız. Bu 
r · ~ 1[l~arlfu:nento hususiyeti, bizim ip 

' a idada muhtelif fikirlerin kan-
r • .ıklrklarmdan, sonsuz ve fay
ı 'lj }!asız fırka mücadelelerinden 

,ı . rtldrğımız fena 1:ecrübelerin ne
·• ~ ~ricesidir, Zaten diğer milletler 
., µe bu fena tecrübelerle başladı. 
.,, ·~ Harbi umumiden sonra 

ı · · Harbi umumiden sonra dü
j . 1yanm hemen bütiin parlamen
.~ ı ;olarında birbirinden farklı 
T l1 1 nu.htelif fırkaların teşekkülü 
'd • · •e fikirlerin dağılması hemen 
Jı • ' hemen anarşinin ve siyasi has
T •. , talıklarm meyda~e gelmesine 
k ; · ;ebep olmuştur. Öyle bir zaman 
ı 't ·geldi ki parlamento usulünün 
• , somı geldiği hissi hasıl oluyor

·: du. Biz de harbi umumiden son 
ı ra fi kirlerin tesettütünden ve 
~· ı :timarlrn noksa~lığrndan mü
ı 1 '1im mikyasta rstırak cektik. 
ı F~ kat uğradı~rmrz felak.et gö-

l 7iimüzü ;:ıçaı-ak bütün kuvvetle
"1 ~ rimizi birle~tiren yeni yola bizi 
· 1 sev ketti: 

ı Mustafa Kemal mesai arka-

( 
daşlanm kendi etrafında topla-
dı ve semeredar kuvvetlerin da 

.. j 
ı ğılmasma mani oldu. Bizim par 

{İ 1 rnmento hayatımız halkın ve 
< 

1 mem1eketin selametini istihdaf 
\ 

~( 1 t ., 
oe ı 

'1 ,e 
· ı , 

a , 
ı· 

eden umumi bir mesai merkezi 
etrafında cereyan etmektedir. 
Fakat bununla bizim muhalif 
noktayi nazarlara meydan ver
mediğimiz manası çıkarılmama 
lıdır. Tenkit tamamen serbest
tir. Parlamento intihabatında 

MILLlYET ARSAMBA ı 'l ŞUBAT 1930 

Kaml)İyo -Birinci sahifeden mabat 
kasının tediye edilmiş serma
yesine müsavi ve muadil olan 
5 milyon İngiliz lirasına çrkar
ma.lc üzre Maliye Vekili Saraç 
oğlu Şükrü Beyle görüşmesi 
fevkalade mali bir hadise adde 
dilmektedir. Bu suretle sakina
nc bir tarzda, evvelce hükfune
timizle anlaşan İtalyan grupu
nun mümessili Kont Volpinin 
Ankara seyahati esnasmda e
saslan kurulan büyük mükarc
ncti maliy.cnin tabii neticeleri 
elde edildiği anlaşılmaktadır. 

Hind/standa 

Millicileri tazyik 
Miitaleasıru sorduğumuz 

bazi mütehassıslar, bu avansın 
İngiliz lirasını düşürerek mu
ayyen bir hadde tutmak sureti
le muvazeneyi temin kafi gc- Allahabattan bildiriliyor: -
leceğini ve para istikrlırmı isti- Hindistan milliçilerinden bir 
hdaf eden Devlet Bankasının kısmının komünist tarika1:ı yap 
teşkiline esas olabileceğini söy- tıklan iddasilıc 
lemektedirler. Merut mahkc-

Hükumetin tedbirlcrile vazi- mcsinde muha 
yetin müsait bir şekil alması kemelerine baş
tesirile, evvelce elelrindeki ec- lanmıştır. Bun- ! 
nebi paraların saklayan ihra- larm avukatları 
cat tacirleri piyasaya kambiyo- muhakemo:;nin 
lannı arzetmeğe başlamışlar- başka .bir yere ı 
dır. naklini istemiş 
Diğer taraftan son iki gün !erdir. Nehru' 

zarfında, geçen sene hiç muame nun idare ettiği 
le görmiyen pamuk üzerinde mi111 kongrenin • 
hararet.li satışlar başlamış ve istiklal siyaseti- Nehru 
yalnız Liverpol piyasasına gön ni akim bırakmak için muha
derilen Adana pamukları mem lifler de fealiyettedir. 
lekete 150,000 !sterlin girmesi
ni temin ettiği gibi ayrıca dün 
Amerikaya sevkolunan bir tü
tün partisi de 50,000 !sterlin ge 
tıirmiştir. Daha 4-5 milyon lira
lık pamuk stoku vardır. 
Bunların devamı, alınan ted

birlı:re yardım edecek mahiyet 
te görülmektedir. Bir günlük 
kambiyo ihtiyacı yapılan tasar 
ruflarla vasatı olarak 15,000 !s
terline indirile bilmiştir. 

Diğer taraftan aldığımız ma 
lfimata göre, kambiyo müraka
be heyetinin yaptığı teftisat, 
kambiyo muamelesile meşgul o 
lan bazı ecnebi müesseselerin, 
kanuna ve ihtiyaç listesine mu
gayir hareketlerde bulundukla
rını göstermiştir. 

Bu meyanda iki müessese
.~ -··-- .... 1 ... AQf+,:ı.--rlPrİ milPc;-

seseler yüksek sermayeli ban
kerlere aittir. Bunlardan birinin 
hükumete senede yirmi bin lira 
verdiği anlaşıldığı gibi, Yunan 
lı olan diğerinin de bütiin hesa 
batı noksan görülmüştür. Bu 
müesseseleri hakkında dün po
lis memurları marifetile zabit 
tutulmuş ve .haklarında takiba
ta başlanmıştır. 

Mürakaba heyeti, tesadüf et
tiği yolsuzlukları Maliye ve
kaletine bildirmiş ve tahkikatın 
vüs'ati dolayisile daha üç ma
liye müfettişinin heyete iltihat 
etmesi 13.zrmgeldiğini izah et
miştir. 

Bu günlerde daha vasi teşki
latla tahkikat ve teftişat yapı
lacağı muhakkak görülmekte
rlir. 

/ıarıda 
- l 

Bir ıaam 
Dost ~lelımet 

idam edildi 

Korku! 

Japon ODzeli 

il r - u 
de • • 

ız mıs 

iskan umum müdürlüğü 
ANKARA, 11. (Telefonla) - İskan umum müdürlüO.ü h 

ziranda lağvedildikten sonra muamelati aynen ve tamam;n m 
liyedeki emlaki milliye teşkilatına devredilecektir. 

Hindistana yeni kuvvetler gönderiliyo 
LONDRA, 11. A. A. - Hindistan nazırı Avam kamarasın 

Hindistana )"Cili kuvvetler gönderildiğini söylemiştir . 

Banka komerçiyala miidürü 
ANKARA, 1. (Telefonla) - Banka Komerçiyala müdür 

müdiır muavini geldi. Maliye Vekili tarafından kabul edildi! 
Temaslara devam edilecektir. 

Posta, telgraf, telef on .. 
Yapılacak ıslahat hakkında lıir 

layiha hazırlann1aktadır 

Mektup ve telgraf ücretleri 
Avrupanın muhtelif yerlerin ANKRA 11 (M'lli ) 1 lmı B nla , ı yet -

1 
a ştır. unu beraber ye 

den intihap edilen güzeller Posta, telgraf ve telefon işleri- 1 layibada bu esasa müteallik 
Fransaya gittiler. Avrupa güze nin şimdiki hali ve bunun ıs- 1 çok maddeler bulunmaktad 
li orada seçildi. Diinya güze- !ahı hakkında Alman mütehas Layiha elli madde kadardır 
lik müsabakası için hazırlanan sısları tarafından tanzim olu- 1 yihada posta ve telgarf id 
yerler yalnız Avrupa mcmle- n~ rapor .s~~. zamanlarda D~- ı resinin bir bütçe ile idare ed 
ketleri değildir. Asyanın muh- hıliye Vekillıgınde toplanan hır mek teklifile beraber mem 
telif yerlerinden de Cenubi A- Encümen tarafından tetkik e-1 maaşlarına az bir miktar ols 
merikaya gönderilecek güzel- di~e~~e idi. Bu .Encümen me- ı zam yapılması, mektupların 7 
lerin intihap edildiğini anlıyo- saısını ıkına! etmış ve bu hu-

1 
ve telgrafların beher keli < 

ruz. Japonyanın dilberleri pek b k "hinı k ı me~ h , b' . - ~ susta. ~ ço mu . ~r~r ar nin üç kuruş olarak tesbiti A 
ususı ır güzellıge malik ol- vennı. ş.tır. Rapordakı fıkırler, kara-İstanbul otomatı'k telef 

duldan için Cenubi Amerika b ki kt d 1 tat ı. no. a. sm. an, şu suret e muhaberatına müstacel muha 
müsabakasında oradan gelecek f d im 
'bir güzel pek ziyade nazarı dik tasru e ı ıştır: rat için üç misli fiatin kabul 
kati celbedecektir. J aponyada 1. -. R~porda m~de~ç o-1 Ankara - İzmir telefon tesisa 
intihap edilen güzel genç kızın lup ta şımdi~en tatbıki bır za-ı nm yapılması teldifleri münd 
ismi Haruko Sumita'dır. Japon man mcsclcsı.o~~ mevat; riçtir. 
güzellik kralıçasmın resmini 2 .. -1:_atbıkı hır zaman me-ı Layiha üzerinde posta 

Şah RızaHan dercediyoruz. selesıle alaka?a.r o~n ı:.ıevat. telgraf idaresi umum müd" 
Tahrandan bildiriliyor: - 3· -Tatbıki mumkun olmt- lük encümeni tarafından te 

!randa asi bir reis olan Dost Ko11/eransla yan hususat. kat devam emektedir U · 
Mehmet idam edildi. Dost Encümen on fas~ldan ibaret nın gelecek haftaya kadar i 

H I 11 I I bl olan rapor muhtevıatmı mad- mal edilm · uht ld" 
Mehmet şimdiye kadar !randa el' sını gem er ç n r d . esı m eme ır. 

t il t t bl ld 
de ma d. e. tetkik ederek . her mesele hakkında posta tel 

daima karışık vaziyetlerden is- on 8 o es t edl l dd ma e ıçın karanru vennış ve um ild" .. Fah · B d · 
tifa~e ederek. şekavette dcv:ım LONDRA, 11. A. A. - Bu- neticesinde vaziyeti yukarda tir 1::;': m uru n . cmı 
etrruş, Bulucıstan ve Afganıs- g" aktedil ' ·.-..· d gösterilen ür esasa göre ayır-· L "yı'ha .. t h ·1 h d tl d b' k d un en umumı ı.,..ıma a '!. - " mu e assıs arr 
an u u k ann ~ ır ço. a. ~ M. Mac Donald her smrf gemi- mıştır. Encumen tarafından raporu lizerinde b' E .. 
soymuş, ervan arı çevırnııştır. ler için bir tonilato mecmuu verile:' ?u kararlar üzerine ka-1 mahsusa tarafmd:ı tet~~~:e;, 
D<?6t _Mehmet geçen ya2'. ~evkif tesbiıt edilmesi meselesile uğra nun layıhası hazırlanması ka- pıldıktan 'imi 
edılmış.' ~a~rana getınlet"e~ şan hirinci komitenin hemen rarlaştınlmış ve Posta telgraf 1 kararı d sonr~.;;:n d' ş ~~ı:; 
hapsedılmıştı. Fakat bu es~ı hemen bi.r itilaf elde ettiğini idaresi bu !ay~~ i~za.nna güne ~:d:~ ~:ı~eırİ>a~~ 
haydut Tahrandan kaçmaga bildirmiştir. M. Mac Donald ko başlamıştır. Layıha proJesınde . . . Y. 
muvaffak olmuş, tekrar şekave- mitenin kaleme alacağı raporu de ihtiyaçların bugünkü iktısa- Vekilı ~eye takdım olunaca 

d
te bb?şlamk~ş~ır. Fakat ~rtık İran kısa bir müddet zarfında kon- eli vaziyet ile telifine dikkat o- ~ır: Layıhan~ Meclisi alinin b 
a ır ~a ının uzun mudd_et ö.te feransm tetkikine arzetmesi lunmuştur. ~çt~ma ?evresınde kan~~ olma 

de bend~ barınmasına ımk~~ muhtemel olduğunu da ilave et Bu raporun tatbiki tahmi- ıhtımali çok kuvvetlıdır. Ha· 
kakilmba?rghı Ddosdt Mki~hbm~t gıbı miştir. Bundan sonra M. Ale- nen üç buçuk milyon liraya ih- l~? mu~yyen o.~an b~ş. milyo 
el s ır ay u un a etıle an- ksander tahtelbahirler mesele- tiyaç göstermişti. Devlet büt- k~sur lıra}ık b~tç:_ı:ı1ı:ın ~okıı 
aşılıyor. Şah Rıza Han Pehle- · hakkı d b b b resinde yapılması mutasavver mıllo'.on !ıraya_ ıblagı ımkamn 

vt her şeyden evvel memlekette ısı tn a azı eyanatta u- " t d d k . . 
1 

. h ımmuş ur. asarruf dolayısile bu paranın emın e eme ı . 
asayışın yer eşmesıne e emmi- ------ bu seneki bütçeye konulmı>·aca Maamafih idarenin tekertı 
yet veriyor. Hala o plan ğı anlaşılmıştır. Binaenaleyh mülü için yapılması zaruri bıl 

Rivera'yi tenkit ediyorlar 
MADRİT, 10, A. A. - M. 

Unamuno dün İrun'a (Guipuz 
coa vilayeti) vasil olmuş ve 5 
binden fazla kimse tarafından 
istikbal edilmiştir. 

Mümaileyh, şerefine verilen 
bir ziyafette hazır bulunduktan 
sonra bir içtimada M. Primo tlö 
Riveranın usulü idaresini, kral
lığı ve rahipleri tenkit etmiş 
tir. 

BERLİN, 11. A. A. - Ray- raporun paraya taallftk eden bir zı hususatı kanunun çıkmasııı 
hiştağ meclisi Young planmın çok hususatmm tatbiki bir za- müteakip hemen tatbik edece
müza:keresine bugün başlamış- man meselesi oluyor demektir ğiz. 
trr. Bu meyanda telgraf hattan . Posta telg~f işlerimize g~ 

ispanyada askeri isla.hat run çoğaltılması, memurların lınce; memnunıyete şayan bt 
MADRİT, 10. A. A. _ Bir fazla maaş alması suretile ter - çehre arzetmekte olduğun' 

emirname 5 miralay, 26 kayma fihleri, telgraf makinelerinin söyliye?ilirm... Memurlanrnıt 
kam, 49 binbaşı ve 93 yüzbaşı , çoğaltılması, posta ve telgraf ın hepsı de Turk harfleri ve ye 
ile 83 topçu mülazimini ve top- I mebanisinin teksiri ve sai~e gi- ni telgarf makinelerinin istin'I~ 
çu mektebinin 124 küçük zabi- bi şeyler bulunmaktadır ki bun lile tamamen iinsiyet kesbetınl1 

tile 52 talebesini faal ordudaki ların mühim kısımlan zamanla !erdir. Bu cihetten de müşkll 
vazifelerine iade etmektedir. tatbik edilecek mevat halini lat kalmamıştır. 
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Tarihin meçlıul devirlerinde 

nasıl yaşıyorlardı? 
~ 

Yemek, yiyecek, giyecek ve barınacak yerlerden 
başka bir de: o zamanın nıodası ... 

Tarih;n kaydetmediği zamanı rinden biri ilk ecdadımızın ne başkadır. Çünkü tarihin eski 
!arda ac.a!>a ilk babalarmuz na- biç~ ad~lar oldu~una . dair devirlerinde mağaralarda yaşı
sıl 1 d ' Bilhassa bu kendı tetkıkatma - bıttabı tah- yan insanların kafaları bulunan 

yaşıyor ar ı. ·· . . minlere istinat edecek surette- k 'kl d anlH•ıdığ' .. 
büyük babalarımız ne bıçım a- .. b kili ed b"l emı er en ...,.. ma gore gore azı şe er resm e ı - . • . . 
damlardı? .. Amerikanın Chika- miştir. Bu resimlerde gördü-ı Amerikalı alime ancak bu ıekil 
go hrinde tabii tarllı alimle- ğünüz insanlaruı kafaları bam !eri ilham etmiıti .. 

B~n,.,, lıiç merak ettiniz mi? 
Huvananın meşlıur sigaraları nasıl sarılıyor? 

- ~ - l . . . -

-

Vtllaht'ın Afrika uyahatı tsnasında 
vapurda danı tttili/Jyaşında bir kız 

---------------------
Korlıunc ve tehllkfJlll 

Ma11munlannda kendilerine 
ı&-e flarlp, kor/. a ıç ıe t ıha/ 1s~.eç ve.liahtinin kerimesi prenses 1ngrid Avrupanm b" 

ellen~lerl oarl dar aılelenne mensup genç prensesler arasında yalnız 
ede~iyat ve güzel san'atlerdeki bilgisi ile manıf olan bir 

Maymunlann vahşi diye adı sestır. Fakat bundan baş'ka prensesin bir hususiyeti de Vllr' 
çıkmıştır. Filhakika maymunla- o da ken~isi!_lin son derece ev işlerine ıneraklı olmasıdır. 
rın her çeşidi hain eline geçir- ses İngnd soylemeğe hacet yoktur ki bir çok himıetçileri 
diği şeyi kırıp parÇ.ıayan bir ğu .!ıalde kendi işlerini kendi görmek arzusundan kendini 
ta1mn mahluklardır. Fakat tet- masıdır. Prenses ameli bir ev Hanunıdır. 
kikata göre maymunlar bütün •111111111111111111111111 11111111111111. 11111111111 111111 1 ... , , , , , , , 

bu fena, vahşi huylarına rağ
men öyle dakikaları oluyor ki, 
kendinden pek zaif bir takını ha 
yvanları parçalamak değil bun
larla oynamak ihtiyacını duyu
yorlarmış. Bu da maymunların 
biribirine zıt ne kadar heveslere 
kapıldıklarını gösterir. Gördü
ğünüz resimlerden birinde koca 
bir şempanzenın kendmden pek 
ufak bir fareyi kuyrugundan 
tutup onunla eğlendigini göste 
riyor. Maymunun ı:;uratmdaki 
hafif gfilümaemeğe ne diyecek
siniz? Bu resim lngilterede ha
yvanat bahçesinde kendine tah 

j sis edilen yerde yeyip içip key-

Yılan oe M•gmu• 
fine bakan bir maymunun res- yı1'm o lııldar seviyor ki. 
midir. Fare ile eğlenip keyif sü- hiş hayvanı öpmek heve 
ren bu maymun oyuncagma hiç kendini alanıanu§. •. 
bir fenalık etmiyormuş. . U.çürıcü resim ~r ~ 

Dig"er g·· d'" - .. .. . h ıle bır şempanzenın keyiftit or ugumuz resım a- y"fl' .. 1 tü"kl . . .. . ı ı gu eşe erını goaıeq 
yvanat hakkında tetkikat ya- ••• •,,,,, ,, , , , •••• ••• 1 , ~ 
panlar için daha ehemmiyetli
dir. Yılan ile maymun daima 
biribirine düşman olan iki mah
luktur. Biribirine rasgeldikleri 
zaman düşmanlıklarını g6ster
mekte hiç gecikmiyen bu mah
lılklar arasında dostluk olamaz, 
derler. Fakat Amerikada Loa 
Angeles hayvanat bahçesinde 
koca bir maymunun korkun~ 

_ .. bir yılanla nasıl ehbap olup şa-
.-r maymun 011nu11or.. kala tı- .. • M 

· • • ıı ıı •• •• •• ,, ı• •• •• ,, •• 11 •••• •• 1 • 1 JDU ıostertlor.mavmun . .. . ... .. . ~-~-
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Maarifte Müteferrik H. Emanette 

Feyziati Odun, kömür Asri tesisat 

Ekoııomi 
" .dl 

Sanayi erbabını himaye 
---- ·-

Yeni istihı:.al progran111 <l ı erbabı sa n::"ı' İİ 
maye edecek ahkan1 bulunacal..: t ! ı: 

hi-

~ ılıil keşid~d kazanan nu ' \ r i z-·nlardır. 
"iM t t , \ı 1 i<t B N L RA 

30 LİRA 

38110 1555 55789 17978 

Lise ayın yirmisinde 
açılıyor 

Fiatler birdenbire 
fırladı 

Alman gurup/le ya
pılan mukavele 

32501 54556 20035 29721 Mekt~o mlldürll dün tekrar 1 Odun /lali çeki başında Mesele bugünkü cemiyeti 

Sanayi birliği tarafından er- sanayi vaziyetini t et kik edece~ 
babı sanayiin temennilerini ha- ve esaslı noktaları tesbit ede. 
vi bir rapor hazırlanmıştı. Bu 1 cektir. 

1 ı K 50086 23422 14919 45558 22436 •nkaraya gitti 100 kuruş yükselmt~tlr 
. •e r BİN LİRA 

J ' 1' 
15102 26 7 24 2 "' "' belediyede müzakere 1 70 5 4 459 B' f F . 
48246 2567 5 11662 21943 ır ha ta evvel. yanan eyzı Havalar, iki gündenberi kö- edilecek 

,1923 18392 17032 
ı a \ ıl.r~782 417 5572.'.: 

11330 59006 7296 46255 1 ati lisesinin yemden açılması mürcü ve odunculann yüzünü Şehrimizde asri tiyatro han 

1 
'. u~/790 8869 

1 
' 300 LİRA 

ı · ( m!\110 23355 
~ 1 ~ ")336 5342 

' 1 1 • nı211 40073 
l· c' ıyet215 30392 

i ' ~045 48819 
' •ı ıat 'ı609 10264 
' a r)508 

' '~ l zc: 
l ,: ile 100 LiRA 

1 t l 'laT)678 2858 
ı • • stlıı;489 18602 •• t . 

•. nır,355 36221 
• ıı ç ,809 34835 
J et 1871 14315 

>'Kt"575 33245 
• 1072 62.59 

, ~ )İZ~456 5290 
• ay7342 14825 
•f 

>laH22 42569 r. 
'i • ı "_ı "1656 55033 J.c 

f ı r ~ c1m?-920 56834 
. ı ı}ret;ıı838 47535 

1 
1 /?11841 36470 

l' ]•· t .. ?''845 50242 
\l t ı,nı} 881 44074 
11

, ,~15t1~235 38250 
t ı' 1 al)567 48213 
• J; ti~944 54002 

,.' j • laY,711 20007 
• 

1 
Ti.o846 13913 

1 :ı ;::ıd~852 34790 
• 1 l 1im'l 77 9764 

1 ' n'-. 'ı '>639 26960 
·1 .ı·.t ~315 17172 

'ı ~fita;288 31 ~45 
1~ :: '.·as: 132 32369 
.. r;\reı388 47735 

/· r' ı_faı420 17871 

27384 
37430 
21030 
31828 
50106 
15950 

7408 7832 52281 51440 hakkında hazırlıklar devam et- güldürdü. ve hamam gibi tesisat vücude 
57866 3419 38759 29202 n_ıekt~dir: F~yziati lises~ mües- Esasen fırsat kollayan bu nevi getirmek üzre Emanete müra-

1545 41215 39342 26785 sıslen _şımdi kız Amelı hayat esnaf - kendi tabirlerince - ha- caat eden Alman grupla yapı-
38097 56225 31363 25325 mekt~_h• .. olan Sara~han~şın- vada beyaz sineklerin uçuşdu- l~ ~avelename müsvedde-
32351 54061 23983 37201 da Munur Paşa konagı sahiple- ğunu görünce derhal fiatleri sı bugunkü Cemiyeti belediye 
39913 8348 11721 23863 ri ile mukavele yapmışlardır. yükselttiler. Geçen hafta bida- içtimaında tetkik ve müzakere 
19694 36320 9237 57074 Kız Ameli hayat mektebi Di- yetine kadar kömürün okkası edilerek kat'i şeklini alacaktir. 
23940 38177 44487 14445 vanyolundaki Erkek Ameli ha- perakende olarak 7 kuruşa satıl Enıanetin kambiyo 
27840 18413 20936 50826 yat mektebinin civarında bir makta idi. Fakat soğuklar ve 'ht' 
8886 4428 39526 50496 mektebe nakledilecektir. kar başlayınca derhal fiatler 8 _ 1 ıyacı 
1555 55789 17978 F · t' li • · . · 9 kuruşa yükselmiştir. Şehremaneti dahiliye veka-

eyzıa ı sesı ayın yırmısın- l tin ·· d k k bi 
31936 42669 7781 56412 54085 de açılmış ve derslere başlanıl- Odun fiatleri de yükselmiş- e e muraca~~ e ere. ~ .-
48115 4411 37532 21689 42404 mış olacaktır. tir. Bu yükseliş çeki başında yo h~kkmda 1?.~saade ıstemıştı: 
11031 37324 20058 22747 32147 .. .. .. yüz kuruş kadardır. Ve~l.et verdigJ cevap'la kambı 
43538 28933 41127 43228 36282 1 Mektep muduru Hıfzı Tev- M d k'" ·· ·· f" 1 · yo ıhtiyacmın Marta kadar te-

20028' vfik B. dün Ankaraya gitmiş- d Fa kent homlkuru dıat ekr'~ u~u~ hirini •bildirmiş ve yalnız ı'tfaı· -35038 1970 28865 7746 " . B ah , V k"I ur. a a a ma en omuru 
40504 25947 28687 2175 29658 tır. u sey atın e a et ta- . r .. 0 kadar rag"bet ........ kt ye ve hastaneler ihtiyacı için 

1 

f d "h · · be · d • e ........ me e- b" l' .. · 
19736 : 13200 48391 9860 22i 99 ra ın an ı tıyaç nıs tın e ya· dir ın ıraya kadar musa.ade edıl-
11429 32481 32182 41235 52917 pılacak yardımın ka'i neticesi- • -<>- miştir. 
11816 30281 6241 36860 14sı5 ni bildirmekle alakadar oıduğu Cemiyetleri teftiş Gene taksi fiatleri 

2860 35515 3922 59698 57889 tahmin edilmektedir. Taksi fiatleTinin tezyidi için 
36973 52799 21209 13989 ' D" f M "f E Bazı Cemiyetlerin usulsuz f" 1 . . 

50301 • ı ıger tara tan aan ma- haraketlerde bulundukları ha- şo or erın Emanete vakı olan 
49929 55566 5523 20173 20055 neti Feyziati lisesi talebesin- her alınmıştır Cemiyetler mü a müracaatleri tetkik edilmek ü--
33745 15750 16716 47434 451?0 d.en m~racaat ed~nleri derhal kabe heyeti Cemiyetlerin mu~- zre heyeti fenni>'.eye havale o-
49601 5529 29461 9867 197<!9 1 cıvar lıselere tevzı etmekte ve melatmı sıkı bir teftişe başla- lunmuştur. Tetkıkat yapılmak-

39749 57047 55769 17789 k 1 1 . k d' l b b 46127 me tep ere yer eştırme te ır. mıştır. a era er müracaatın tervici 
2513 44808 48313 4975 6059 1 ~· -<>- mümkün görülmemektedir. 

11484 3413 19585 39948 54765 K k 11 ı d 1 
10170 42962 11803 52065 21716 Darülfünun ısla- aça çı I< a müca e e Gazi Hazretlerinin cevabı 
52238 38984 30895 2104 12904 Kalpakçılarda mahalle bek- Reisi Cümhur Hazretlerile 
41138 23385 1698 2831 43830 hatJ ne zaman çisi Mustafarun evinde taharri- Sihhiyye Vekili Muhteremi Re-
56986 56961 3?.703 41672 53671 b J ? yat yapılmıştır. Neticede evde fik Bey taraflarından verem mü 
31063 40390 32834 14504 31919 as ıyor . bir kaç kilo kıyılmış kaçak tü- c'.'-delesi kongresi riyasetiı:e v_a-

9527 57781 43694 17130 54247, Darülfünün divanı azasından tünle bir buçuk kilo kaçak ha- nt o~a~ .t~lgrafların suretı bır-
33860 28605 22890 7098 4919 bir müderris, darülfünun tensi- rut bulunmuştur. Barut Eminö- veçhı atıdır: , 
49508 41709 19149 29469 3417 katı hakkında şunları söylemiş nü polis merkezine teslim edil- lstanbul Besım Ô1?er Paşa 
59888 31506 36462 57540 20356 tir: miştir. Hazretlerı 
40707 57897 11627 34789 8141 1 - « Edebiyat fakültesindeki Bundan başka Tahtakalede İs~an~ul verem .~ücadelesi 
20972 16732 46945 11294 4692 muhtelif kürsülere ait tensikat Nuriisminde bir kahvecininevin cemıyetı kongre reısı; İstan-
19133 54091 43420 45653 32028 meselesi, bu haziran iptidasm- de 358 defter sigara kiiadile 5 bul. . .. 
6857 56228 37033 8033 5728 da mutlaka bitecektir. Tensi- kilo kaçak tütün 12 çakmak 19 . Se:1:1elık_ kong!e munaseb.:-

24272 18864 15666 49682 34461 kat, müessesenin selamet ve paket Bulgar sigarası, 14 paket tıle gosterıle;n hıslere teş~kkür 
51631 15519 20422 38845 20152 inkişafı naktansından lazım ge asker sigarası bulunmuştur. ve muvaffakıyet temennı ede-

7 rim: 

raporu İktısat vekaletine götür -o-
müş olan Kazım Ziya Bey şehri Yerli nl <ı l a ;· s l";! l.>t 
mize avdet etmiştir. . . . " 

Kazım Zıya Bey raporunu tcv:-.ı <-' 1 ılı vor 
v~kiilete takdim etmiştir. Ve- Sanayi ve Maadi~ Bankas 
kıl_ ~ey __ S~ayi birliğ~in. talep fabrikalan tarafından zçrlar 
leanı husnu kabul etmıştır. yerli mallar pazarı halle tarafın 

Rapor teşviki sanayi, mua- dan büyük bir rağbete mazhar 
mele vergisi, sanayi kredisi hak olmaktadır. 
k~da bazı temennileri ihtiva e- Bunun için pazarın hazı kı
diyordu. İktısat vekili Şakir sımlarınm tevssiine karar veril
Be.r. r.aporu bir ker~ te.~ik ede- miştir. Aldığımız malumata na
cegını esasen kendılerırun bu zaran pazarın üst kısmında bir 
nok~13? etüt ettiğıini söylemiş toptan satış şubesi açılacaktır. 
yenı ıstıhsal programının erba- -o-
hı sanayii himaye edeceğini de 
beyan etmişlerdir. 

-o-
Sanayi kongresi 

Buğday fiatleri 
Buğday fiatleri düşmekte de

vam etmektedir. Dün yumşak 
buğday fiatleri 12 kuruşa kadar 

20 N:isanda An.karada umumi düşmüştür. 
sanayi kongresi toplanacaktır. Dün Trakyadan bir vagon 
Bu kongreye esaslı surette ha- sert, Anadoludan 5 vagon yu
zırlanmak için bir encümen te- mşak gelmiştir. Limanlardan 
şekkül edecektir. Bu encümen da 4530 çuval gelmiştir. 

* * * 
Kambio Borsası 11121930 
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11945 15563 59118 18655 14626 kiliitma muadik!ir. İmtiyazlı şirketlerin mukave Refik B. in c_evabı civardaki evleri ahşap olması yangmm tevessü etmesine sebep 
58183 37288 31537 25679 17184 B ·· kü" k k' • lelerinden bir kısmının çok eski Doktor Besim Ömer Paşa olmuştur. Yangın 7 ev yandıktan sonra söndürülmüştür. 

1 ugun ürsü teş ılatile, zamanda tanzim edilmesi dola- Hazretleri: 1 '!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"""'!!!!!!!~!!!--...,.,_!!!!'!11!!!!1 13517 31534 54165 15983 10223 darülfünuna baremin tatbike- I! - - -

54417 25104 48770 3545 1962 dilmesi irin, pek rok paraya yısile bugünün ihtiyacata teva Verem mücadele cemiyeti 
34907 32306 16062 20873 " " fık etmedig" i, bir kısmının da kongre reisi: İstanbul; 938 
40986 47775 28124 8478 ihtiyaç vardır. Buda gösteri~ ki, mukavele ahkamına riayet et- Se~elik kongre~in akdi do-
27815 11938 20313 54077 b~g~kü teş~~at, ~ek büyük mediği görülüyor. Şehremaneti l":yl~ıle hakkım~'.1 ız.!ıa~ olunan 

7820 43951 44134 6947 bı: n_ııkyasa gore vucuda gel- bunu nazan dikkate alarak mu- hıssıyata teşekkür ederım: 
13929 41585 22358 10951 17194 mıştır. kaveleleri yeniden tetkik etme- Sihhat Vekili 
49917 43502 22892 52170 33814 ~apılan t~sika.tta doğrud~ ğe karar vermiştir. REFİK 

3795 22402 50163 15640 27767 dogruya tedns edılen derslerın Bu tetkikat neticesinde şim '• •11 • "~ 
18"65 30271 782 57401 57535 kaç kürsüye tıevdi edilebileceği diye kadar tatbik edilmiyen Müthiş bir şey! 

7367 34622 51056 2323 13746 aranılmı§tır. nıaddelerin derhal tatbikine baş -
37251 18115 32018 44153 51368 Bu esasa göre, edebiyat fa- !anmak için alakadar şirketlere [Birinci sah.fedeıı nıubat] 
58316 42648 20715 28452 i126 kültesinin bilhassa felsefe kür- tebliğat yapılacak, diğer taraf- bi adam. Uzatmıya~: çocuk 
48830 40789 44133 47493 23931 ! süleri arasında bazı tevhitler tan bu mukaveleleri tatbik et- doğuyor, bir kundağa sarılıyor. 
35553 48697 23387 225 33973 ' mümkün olmaktadır. Darülfü- mekte ihmali ve kayıtsızlığı Zeliha Hanım çocuğu babası ol-
54844 1 7 520 24161 42742 18819 nunca yapılan tensikat projesi, görülenler de mesul tutulacak- masına en ziyade ihtimal verdi-
35729. 40279 18898 49912 1696 maarif vekaleti tarafından ten- tır. ği heriflerden birine uzatıyor. 
30770 30737 45952 8500 43875 sip edildiği takdirde bu hazi- -o- Herif abus bir çehre ile söyleni-
47229 42238 12965 17543 11510 randa tatbik olunacaktır. Hazi Seyrisefainin yeni yor: 
23139 10546 60016 45453 54534 ran, mali sene iptidası olduğun - öteki babasına ver. 

6228 33323 41677 44862 16132 dan, tensikatın behemehal tet- tarıtesi Ebe Hanım şaşırıyor ötekine 
44834 51918 20175 24595 16051 kiki lazımdır." Anadolu hattı ekspres tarife- uzatıyor. Ayni emir. 
48222 36744 16459 10900 24497 sinin değişmesi üzerine, Seyri- Çocukçağız bu sefer de üçün 
41635 52190 58402 45491 43671 Sadakat fıtır sefain idaresi, Kadıköyü tarife cü herife uzatılıyor. Fakat bu 
32361 22990 779 35432 7258 lerinde esaslı tadilat yapmıştır. daha azılı, hemen tabancayı çe-
21358 42755 46560 9339 12565 Ala Orta f.dna Bu tadilatlı tarifeler 15 Şubat- kiyor. Gürül, gürül Y'!-nan soba 
44311 31663 20473 36942 38653 tan itibaren tatbik edilecektir. yı işaretle: 
45715 50823 29272 32614 56998 Kş. ~~· Kı. ~ - At şunun içine! diyor. 
13871 43158 53049 21211 34102 Buğdaydan 29 20 K J d • k J • Kadıncag"ız şaşmyor: 

A d 32 26 21 ına ıa a ıs e esı 20298 15021 57709 8994 47070 rpa an - A .. diyor, ben bu işi yapa 
34700 21618 52113 16249 5465 · Hurmad'.1:11 260 l30 78 Kınalıada iskelesi ahşap ve marn. Ama kim dinler. Tabanca 
39047 52697 29801 24630 5635 Kur~ Üzu~de!1 ~82 .13~ . 78 müruru zamanla harabiye yüz ebenin göğsüne dayanıyor. 

4931 24037 10425 1570 23514 Dıyanet ıılen nya•el!. al!yeaınden tutmuştu. Seyrisefain idaresi Eb d k k ·ı Bir-
ıatar olunan fetvada (Turkıye Cum- . , . e e can or usu ı e.. . 

11419 27576 35183 9216 17374 huriyeti Tayyare cemiyeti hükumet- burada beton bırıskele ınşasına den bire çocuğu sobanın ıçme 
1380 53177 34219 3164 45219 çe musadclak bulunmasma ve kuviyı başlamıştır. atıveriyor. 

11925 22929 20529 13408. bavaiye1i mütelevvik olmıyan devlet Bu cinayet sessiz sadasız 
5558 - - · • • !erin ~uhafazai mevcudiyet edeo;niye- Limanda apıldıktan so~ra: 
9708 Sa nayı kongresı ceklen muhakkak olmasma bınaen Y · 

1 
Old b" · 

- türk millet ve devletinin muhafazası TJ'. t /'fı l / - Hah! diyor aı:· U ıttı. 
16286 ANKARA, 11. A.A. - Milli için Tayyare filoau teşlôline aarfedil- "apur ar e er Al şu 50 !ırayı hadı uzaklaş bu-

Ezbere bıJdiğınlı bJr plAll k 

Si ALON DECCA onun na~nto<yl u~uı "~ gbrt<'tlcıınıı t.ı . )<nı 
ı fıv~ d. A trınf' yf'ni 
SAL 

f' ıyor Hf'r •obının btrrakl" \lr lazr bır ..:ıtırlfı• 
ON DECCA"nın d t15ın1 Jınltyınıı 

Ç var ıgı bu t· 
.Onk&: Ytni SALON DECCA i nt IC'~yt bayıan lı:ala,·,.ı.,11111 

bıç bir ır•moronda bulunma malilıt1dakı huıusıyrı ••)'tfıtıJr 
0f'amofon ••lın •hrJrtn b:•n nagnıtltrt ıahıplır 
oJnlehd1r ' . harıı. ul8Jf' ıuaı. ına ,,., ~ 

rrnpr, 

Tllrklyı umumi aceat11fl 

JORJ. 
'J'. LtFONTİ 

Beyoğlu fstild~I 
, caddesi 27486 iktısat Vt> tasarruf cemiyeti U- mek üzre ainiyayı müaliminin zekat ft!Sp/f edildi radarı. 

48766 mumi merkez heyeti bugün İÇ- ve aa~akai fıtır ve ~urb;an derilerini Zavallı yavrucuk sobanın i- ıljı;acami No. 127 • 129 
46466 tima ederek milli sanayi kon- mezkur ta~are cemıyetine, vermele- !:imandaki na~liye v:e~a~ti~i çinde yanarken ebe Zeliha Ha- ---·-----------------

4891 gresi talimatnamesini müzake- ri ıer'an caızlolu)rcli'."u?be b ~tki:k,_edeEn kolmısydon ışındı ~ı- nımı da şaşkın bir halde sürük- eeeOperafÖr: HALI LSEZAI HO 
55526 re ve tasvip etmiştir. Elcevap: o ur ye yan .. uyu- tırmıştır. • vvı: ce e yaz ıgı- l . .. 

1 
'n· ba"lıyorlar ve 

17684 --<>- rulmut olmasına nazaran aevgıh vata mız gibi yalnız sirketi Hayri- eyıp g~z erı 1 Jg V E "be 
nımızm hüsnü muhafazası millet ve . .. • .. .. otomobıle atıyor ar, e, yı 

9530 Yen İ borsa l; omiserİ hükumetimizin devamı satvet ve iti- yenın !J skudar . ve kopru ara- yakın Feshane caddesinde bıra 
52790 Borsa komiserliği vekaleti- l?aı iç~.n aann. icaba~ı?a gör~ m_uhte- sınd?~ı seferlennde ı.oo para kıyarlar. . . 
57749 Ş k 1 , h' .. 'lif, mutenevvı vesaıtı harbıyerun ve tenzılat yapmıştır. Halıç şırke- Otomobil uzaklaşıyor Zelı-

ne e er ve petro ın ısarı mu- b'lh anımızda ehemmiyeti · "f 1 · d ·ı· ı · · 
19494 dür muavini Abdülkadir Beyin f;vk:'i:.ıe~er fertce müsellem bulu tı tarı c ~rın e tenzı at yapı - ha ebe de güç hal ile evine gı-

6960 tayini emri dün gelmiştir. Ah- nan ve bütün milletlerce yekdigerile mamış_tır. . . .. ., , . debiliyor. _ 
48046 dülkadir Bey dün yeni vazife- müsabaka edercesine isti~n~ ça: D.enız_ t1ca_r~tl . muduı:_ıye!ı Şimdi zavallı kadıncagız has 
33303 sine başlamıştır. ~f~ olan ~vayı havaıyenın d~- yenı .. 1anfelı;rı. ıktısat ~ekaletı- ta yatmakta imiş . _ 
16029 ş· d' k d k . k' gerlennden gerı kalmamak ve bclkı ne gondermı.ştır. Tarı fe mart- Dün geç vakit haber a!dıgı-

. ım ıye a ar omıser ve a bir hatve daha ilerde bulunmak üzre · 'b b"k d"l kt' . .. ·· · · · 
34265 1' !etini yapan Hasan Tahsin Be- biran evvel tedarik ve ihzarı bir veci tan ıtı aren tat ı e 1 ece ır. mız bu tuyler urp~rt1cı facıayı ~ 
48691 yin müddeti vekaleti evvelki bei diniye ve vataniye olduğundan Haliç şirketi ramazana malı- E yi p pofü; merkezın?7n sord~~· 
44980 ı akşam vekalet talimatnamesi bu bapta elden gele? h_ertürlü .. mua- sus olmak üzere gece yarı.sı~ Polis mıntaka~ı dahılınde degıl 
47733 J mucibince bitmiştir. :venet ve; '."u.zabaretin, ıfaaı l'!zumu dan sonra olan seferler ıçın miş. İstanbul Ja~danna kuman-

41601 H B 'f · I k ihvanı clinunıze kemalı ehemrruyetle zam istemistir. Bu müracaat ti- danlıg"ı da ademı malfimat be-asan ey vazı esı o an am ar olunur · / · · " 
41480 , biyo şubesi müdürlüğüne de- ' z ' laı. Müftüsü caret ?1ü?ü'.iyeti tarafından y~n etti. ~adı~eyı bugun tah-

1 vam etmektedir. M. FEHMİ reddedılmı:;tır. kık edecegız, 

Basur memelerl, FistUI ve sıracaları 
ameliy~tlı, ameliyats11. elektrikle tedavi ve bilcümle ameliyatı 

- icra eder. Saıt 1- 7, Dlvanyolu Acıhamam No. 20 
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TEŞEKKÜR 

Pek genç yaşında vefatı bizi ve 
bütün dostlarını matemlere gark eden 
kızımız Scmincnin cenaze merasimin 
de hazır bulunmak ve ekmlerimize 
i tirak etmek suretile yüksek insani
yet h islerini filen izhar buyuran ze
vata şükran ve minnetlerimizi arzı e ... 
yleriz . 
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Muhtelit 

nbulda kapatılacak 
93 ev vardır .. 

ahkar kadınların adedi 1335 
;Jaı11, 2512 hıristiyan olmak 

Üzre 384 7 dir .. 

mahkeme 
Türk-Yunan 
mahkemesi 

ı2•000 lngllz llraltk taz· 
mlnat davası 

Türk· Yunan mahkemesinde 
mürafaa.ta başlandığı tarihten 
itibaren bugün tam iki ay geç· 
miştir; Mevzuata nazaran mü· 
rafaatın küşadından itibaren ni 
hayet iki ay içinde hükmün tef 
himi icap ettiği halde henüz 
hiç bir karar verilmem~tir. Ni
zami müddet b;ıgün hitam bul
duğu halde kararları• tefhim 
edihnemiş ohnası garip bir ~~
ziyet ihdas etmektedir. Bu h ı
susta Türk umumi :ıianı E. A i 
Bey şu izahatı-~--
vıennektedir: 

- ıı Filhakika 
hitamı müzake
renin tefhimin
den sonra iki 
aylik azami biı 
müddet içinde 

şhanelerin seddi için Ankaradan emir :::er~~:~ 
~kleniyor, Vali vekilinin izahatı ~ı:~,::rıve~~~~ı ~:~;nA~~:~ 
•liye ve Sıhhiye vekaletlerinin fuhuş ile esaslı surette usul iktizasındandır. Ve bunun 
e için müştereken mühim bir talimatname hazırladık· hikmeti vaz'i da muhtelit ha
~nııştı. Bu talimatnamenin bir maddesi de umumhanele kem mahkemeleri denilen bu 

)ınj ve fuhuş icrasmının resmen men'ini istihdaf ettiği kazai müesseselerin tamamen 
ektedir. Gene ayni talimatnameye göre erkeğe hastalık mıivakka~ mahiyetinden neş'et 

1 kadınla kadına hastalık aşılıyan erkek ağır cezalara çar etmektedir. 
tı~. Fuhşa alet olanlar için derece derece cezalar tertip Maahaza bu uSoUlden zaruri 
.tir. Yaptığımız tahkikata göre şehrimizde 6 sı islam, 87 bir inhiraf hükümlerin bizatihi 
~?an olmak üzre mevcut resmi umum.hanelerin adedi kıymetini ihlal edecek mahi-
!! oJına'-tadır. yette değildir kanaatındayim. 

1 Fuhşun men'i hakkındaki bir Maahaza kısa bir zaman içinde 
talimatname, hazırlandığından pek çok davaların şifahi müra
alakadar makamlarin malfuna- faasını kemali ehemmetle yap-

• tı yoktur. Vali Muhiddin Beye mış olan Türk-Yunan muhtelit 
·vekalet eden Vali muavini Fa7- mahkemesinin bu iki aylik 

ıııav ·nı Polis mQdQrü 
Bey Şerif Boy 

ın haneler için muayyen 
a Galata ve Beyoğlun
<ıç sokağa inhisar etmek 
!lala.tada Şeftali, Beyza
taoğ!an sokaklarile Bey
l Feridiye, Abanoz Bay-, ,, . 
· • azıcı sokakları resrnı 

li Bey, umum hanelerin seddi müddeti pek geçirmeden, fev
rivayeti hakkında şu beyanatta kalade bir mani çıkmazsa bu u
bulunınuştur: sulü lazimeye de riayet edeceği 

- ~Henüz böyle bir emir al · ni fü :.it ederim." 
madık. Biz de gazetelerde gör- Türk-Yunan mahkemesi bu 
dük. Devlet makamatrnuz fuh- iki aylık mesaisi zarfında çok 
şun men'i hakkında bir emir ve 
ya talimat isdar edeceklerse mühim davalar halletmiştir. 

Kemiyet itibarile kıymetsiz gö 
rünen bu davalar mühim pren
sip ihtilaflarını halletmiş ve 
Türk noktai nazarı muzaffer 
ohnuştur. Bu ayın 15 inde 
Türk-İngiliz mahkemesinde Vi 
lyam Sprovton isminde bir İn
giliz, hükumeti ve Seyri sefa in 
aleyhine ikame ettiği 12,000 is
terlinlik tazminat davası rüyet 
olunacaktır. 

'Vilayet - Emanet 

hane ittihaz edilmiştir. 
lrıbu!da muayeneye tabi ı 
~ fuhşa ruh~atlı fahişe
~edi 3,847 dir. Bunlardan 
1813.rn, 2512 si hıristiyan
lunlar kiimilen vesikalı 
ldir. Vesikaya raptedile-
\le ötede beride gizlice Tevhit layıhası hazirla-

l'apan evli veya dul ka- r bel ~iktari pek fazla oldu- nıyor po ıs ve ediye 
rnın edilmektedir. Bun- Sıhhiye vekil/ Refik Bey zabıtları 
'lzılan .. ·· şhut ha bu, memleketin menafii aliye-cunnu me İstanbul vilayeti ile Şehre-
'akalanmakta iseler de sini görmeleri itibarile en do-
arı müsait olmasından, ğru ve en mantiki bir şekilde manetinin tevhidi hakmdaki ka 

CV!i olmalarından dolayi olacaktır. Bize terettüp c:den nunun sureti tatbikini izah e
llley •-'-' 1 il . vazife '"'Yet bö"yle bir emir ve- den bir talimatname kaleme e """'' tutu up e erı- r- alınmıştır. Yakında ikrrial ve 
ısika verilememektedir. rilirse onu harfiyen tatbikten 
taraftan sabıkası olmı- ibarettir. tastik edilecektir. Bu talimat-
: ilk defa başkın veren ka name vilayet ve şehir işlerinin 
m da vesikaya rapti müm Hem kel hem fodul ne şekilde idare edileceğini gös 
~maktadır. Kara~ ku_nduracı teım~edir. . . 
lı fuhşun artmasında en Avramla eskici Avramm evleri- .Ta~ımatn~.e. meclısı ~u
. anu1 randevu evleridir. ne rakı aramak üzre müskirat mıl _ _.1.erıı~ tlev~ı?ını vl.e zabıtfıudbe-
1 'lasitalik ederek kazanç inhisar memurları girmişler fa_ cuıJ'.e ış ennı~ po ıs tara ~. an 
temin eden ltimselerİ11 kat 5 kişiden mürekkep iki ev ~ed:"ır ve .temını suretlennı de 

.ltjeri bu evlerin mikdarı halkının tehdit ve tahkirine ma ıhtıva edıyor. 
tıizde 700 e yaklaşmakta- ruz kalmışlardır. Evvelce kamlarla belediye 
tanbulda kadın ve erkek İçlerinden birisi de memur- reisliklerinintevhidi de düşünül 

l<laki gayri meşru münase }ara bıçak teşhir ettiğinden hak mekte idi. Bu takdirde mesela 
asita.li.k edenlerin mikta- lannda takibata başlanmıştır. Beyoğlu kaymakamı ayni za-
ıbllnun iki mislinden az manda da belediye reisi olacak 
:lir. Ahliiki zabitanm bil- Taksimde yangın tır. 
laliyetine rağmen biri ka- Ge saat 21 de Taksimde Polis ve zabitai belediyenin 
~Ça yerine başka mahal- Şi li c~ gın" da 10 numaralı ev- tevhidi ile bu işlerle meşgul ol
ır dig" erıi açıldıg" ı için bu ş so a .. · k .. ı· b' kı 'h den yangın çıkmış, sönduriıl- ma uzre po ıste .ır sım ı -
~ miktan azalmamağa .. ıur·· dası da muhtemeldır. 
~ındur. muş · , T h _ ____ ev idin icap ettirdiği bütün 

Şehremanetinden: ( Şehır şu şekildedir: 
«İstanbul vilayeti ile sehre-

h ı" lı" n e ı'şlı'vefl OtOIDObille• maneti tevhit edilmişti~. Vali c. ayni zamanda şehrin belediye 

saatte yirmi ve oto~üs- re~i:~~i~in icabettirdiği bütün 

in on beş kiloınetreden faz-. teferrüat talimatna,mede mi;n
deriçtir. Tevhit kanunu çıktık-

SU r' a tle hareket etm3lerı tan sonra Emanet ve vilayet 
eski Düyunu umumiye binasına 

eınnudur. nakledilecektir. 

• 
rı 

Kar k' Doktorlar arasında •• 

R~sathane bu- Mecit Beyin keşfi hakkın-
.fi 

gün kar yağmı- d d .. .. .. l .. ? 
ar sofrası... yacak d·ıyor a ne uşunu uyor. 
lFT AR SOFRASI 

Vakıt gece yansı . . Sesli Bu sene k ' her tarafta BU K · f d k t 1 t f' l ıözlü ve şarkılı filmlerden dÖ- mutedil geçecekmiş.. eşı o or arıınız ara lll( an 
nenler, elleri ceplerinde yolunu Kandilli rasahanesinin, kar şa · t ·· ·· ı ·· ·· 
ıaıınnı,ı bir tramvay arabası- yağmıyacağı hakkındaki tebli- yanı meını1unıye gortı mtıştur. 
nm hayran hayran yoluna ba. ği?e ~ğm':° dün sab~ şehri- lzmi.t ~takası sı~a m~- Bu hususta bir dahiliye mü 
kıyorlar. mıze bir mıktar kar yag~ Fa: c~d~l~sı reısı ~r. Mecıt Beyın tehassısı da şu izahatta bulun. 

Bu beklenen araba, randevu- kat bu karlı hava çok sunnedi sıvn sıneklere aı t ve şimdiye ka muştur: 
ıun~ geç kalan bir aevgili iıtig- ve öğleden sonra bulutlar ~-. dar me~h~ bu: "- Mecit Beyin keşfi bir 
nasile çanmı öttürerek önü. nlarak ha~a. açıl~. ~~.ıllı lunan b~~.surfeyı Türke ait olması itibarile şaya· 
müzden geçip gittiği zaman bi- r~~th~esının tesbıt ettıgıne keşfettıg~ ;:_a- nı memnuniyettir. Ancak bu il-
riıi kolunuza giriyor: gore dun h~~t en çok 3 en az zılmıştı.Bır Tur! mi bir bahis olduğu için uzak. 

Gel ıurada birer çay İçelim! -1 derece ıdi. !doktorunun L tan söylenecek her söz tahmin 
Bu soğuk havada bir fincan .. Bu sene kış umumiyetle bü: muvaffakıyeti '. den ibaret kalır. Evvela sürfeyi 

ııcak çay · · · Reddedilir fey tun me~eketler~e mutedi! k.tor!ar .aras~a tetkik etmeli, devirlerini gör-
deği!... geçmektedır.. Ş~ki ve Garbı cıddi ~ır alaka meli ve mütehassıslan tarafm-

Karşılıkb çaym1Z1 içerken Anadoluda şımdiye ka~ar. lek uyandırmıştir. dan tecrübeleri yapıh1alıdır ki, 
puslu cam arkasından Beyoğ. az~~ yağmıştır. Eksen vılayet Bu hususta ' •tından sonra işin münakaşaya 
lu caddesinin son döküntüleri· lenmızde yağan kar, yerde 3-4 Dr. Osman Şe- lhammülü olsun. Mesela en-
ni temaşa ediyorsunuz. Bu dö- s:ıntimden fazl~ ;:ükselm.~miş- rafettin B. ~u !- titü Pastör doktorl:ınııdan M. 
küntüler içinde bir kaç kaddı tır. Memleketımız dahi mde, zahatr vennışttr: .llikkol ciğer vebasına 
içkiden sonra insana bu seneki gelen haberlerden öğreniyo·uz "- Dr. Mecit B. Ali Rız buldug"unu 'dd"a t ksterud~ 
Avrupa Kralı.--ı·n· tın ki h d . h" b' h ı· ha d l . ı ı e me e ır . .-- ı ara rya. , araret erecesı ıç ır yer- a ı . zır a znut sıtma müca- Avrupa tıp gazete! · b 1-
cak kadar şuh ve dilber görü- de -5 dereceden aşağı düşme- delesıni idare etmektedir. Ken- 1 ruz kaydetmı"şler erı .. unuk ya 
nenleri de var. . . A d d kı d' . f al bak . ·1 1 ve muna a,a_ mıştır. vrupa a a ş mute- ısı ~ tenyog anmıdan- sını sonraya birakmışlardır Ma 
Köşe başlarında gece kutu dil geçmektedir. Yeşilköy ra- d~. Bılhassa sıtma mücadelesi- ' amafih Mecit B. her halde. şa

avcılığının' tam zamanı. Ma· sathanesi Balkanlarda kar ol- mn haşarat kısmında kesbi ih- yanı tebriktir". 
lôm ya kurt dumanlı havayı mak!~.b~r:b~r havanın m~tedil ~as etmişti~. ~:dan.takriben, Ali RIZa B. ne diyor? 
sever. Tilki yürüyüşile takip- geçytıgıı;ı1ık .. a er ethvrmek~edir. ı f' sehne mu ad em yıMne bah.-ı Viliiyet sıhhiye müdürü Ali 
ler, ani karıılaşmalar, ve niha. eşı oy rasa anesı yaun se ıt avzasın a ve akedon- Rıza B. kısaca demiştir k .. 
yet kıskıvrak yakalayışlar. havanın kapalı olacağ•nı, fakat yada bulunan bir nevi sineğin , "- Bunu gazetelerde ı g. ·· 
Arkadatım gülüyor: kar ihtimalinin mevcut olmadı- şimdiye kadar tesbit edilemi-

1 
düm Mıntakam dah"J' d ıor-

B. · · h d" - b"ldi · .. f · · t . . · ı ın e o ma - ınncı sa ne, ıyor Be- gını ı nyor. yen sur esını zmıt cıvarında ması itibarile bir şey bilmiy • 
yoğlu sokaklannda sahu; ye- Jngiliz lirası düşllgor buklmutkıkştu. Bu suret1~ 1bu ~ivrisi- rum. Mecit B. de bu keşfind eon 
meğe gidenler. . . . .. . . . ne te atı temamı e ı~am şahsen bize malumat vermemiş 

Biraz sonra, ellerini cek~tle. ~u~ Bors~da !ngılız !ırası açıl olu~muş oldu. Ve bu nevın ah- tir". 
rini~ yırtık ceplerine sokmuş dıgı fıate nısbetle 60 para nok- vali tebeyyün etti. Hali hazırda .. . . . 
afagı yukarı dolatanlan i§aret sanile kapanmıştır. İngiliz lira- mumaileyh yine diğer bir nevi Sıtma mucadele reısımn 
ediyor: sı dün sabah 1037 ,5 kuruşta aç- sivrisineğin sürfesinide tahar- beyanatı 

- Bunlar oruçludur.,. ılmış biraralık 1039 kuruşa ka- riyatı neticesinde bulmuştur. . İstanbul sıtma 1?ücadele rci-
Nihayet otomobilde, geçen dar yüksehnişse de akşam üze- Sırf fenni olan bu tetkikatın sı Dr. Asım B. muracaatmuza 

aiyah kürk mantolu, çok muh- ri 1036 kuruşta kapanmıştır. aynı zamanda ameli kıymet ve demiştir ki: 
te§em bir ,kadını gösteriyor: Liret 8,96,5 !tın 928 kuruş- faidesi vardrr. Zira sivrisinekle- "- Mecit B. l .na yolladığı 

- Nefis bir iftar ıofraaıl ••• lard:ln muamele görmüştür. rin şeraiti hayatiyeleri temami- mektuplarından bu sürfelerden 
ltte Beyoğlunun Ramazanı... Düyunu muvahhitle düşmek le malum olunca bunlara karşı haber veriyordu. M cit B. ev-

M. s. te devam etmektedir. Dün dü- yapılacak mücadele dahi o su- velce de böyle bir sürfe bulmuş 
____ ,...,..______ yunu muvahhitle 173,5 kuruşta retle tayin ve tesbit edilir. tu. Bu buluş bir keşiften ziyade 

açılmış 156 kuruşta kapanmış- Bu sebepten Mecit Beyin tetki- tabüatta mevcut bir şeyi zahire 
Hazımın müsameresi trr. katr şayanı takdir veşükrandır" ihraçtan ibarettir". 

Mahkemelerde -H. Tarık Be_yi yaralayan Bedi 
B. hakkındaki karar 

Müstantiklik Bedi Beyin 
mtıhakeınesine 

1\gırcezada 
karar verdi 

liizumu 

Hazım 

Gireson meb'usu Hakkı Tarık 
Beyi yaralıyan muallim Bedi 
B. hakkındaki müstantiklik tah 
kikatı nihayet bulmuştur. Tarik 
Beyin kat'i muayene raporu, 
tabibi adli tarafından kararna
mesini tanzim için intizar eden 
ikinci müstantiğe verilmiştir. 

Müstantiklik kararnamesini 
Darülbedayiin kıymetli san' yazmış ve Bedi B. hakkımda 

atkarlarından Hazım l{aragöz "katıil kastile cerh maddesinden 
için bir müsamere hazırlamak- mevkufen ağırcezada lüzumu 
ta~ır. Bu müsamerede karagöz muhakemesine karar vermiştir.! 
d.o~umundan itibaren bütün ta- Bedi Beyin hareketi teşebbüsü 
nhile sahnede canlanacak, ayn tam mahiyetinde görülmüştür. 
ca Köprülü zade Fuat Bey ta- -O-
raf~dan da ~~r konferan.s veriıe Marmara faciası 

Yer meselesinden 
Dün birinci. ceza mahkeme

sinde şayanı dikkat bir dava rü 
yet olunmuştur. Dava şudur: 

Kahveci Kenan, bahçivan 
Sadıktan, Karagümrükte Pv,ar 
tesi pazarında yer işgal etmek 
meselesinden çıkan bir münaza 
ada iki el tabanca ile kendisini 
cerhetmesinden müştekidir. 

Maznun tabancasının sukut 
etme.sile ateş aldığını iddia et· 
ti. Davacı Kenan ilk ifadesinde 
silah çektiğini söylediği halde 
mahkeme huzurunda: 

- Belki kaza olmuştur de. 
miştir . cektar. Bu musamere bılhassa 

ecnebiler tarafından merak edil 
mektedir. Her halde mjisame
renin cazip ve muvaffakiyetli 
olacağı şimdiden tahmin ectile

Karar mahkeme di- Btıft Bıy Müddei umumi yere diişcn 
. • tabancanın iki el arka arkaya 

vanhanesine 'talik ~e mahke~e ~vanhanesınde patlamıyacağını ve cürümde ka 
edilecek tlanen tebligat ~crıı:sına mahke- til kasti olduğundan ağırcezaya 

mece karar verilmiş ve muha- davanın iadesini ve maznunun bilir. 
Varna vapunuıu batmnaktan kemeleri de 9 Mart 930 Pazar derhal tevkıfini istedi. Mahke

Könlürcülerin ihtikarı maznun Yunan suvarileri mem- 10,30 da tayin kılınmış olduğun me talebi kabul ile maznunun 
Şehr . 

1 
lu leketirnizden firar etmişler ve dan yevmi mezkiirde maznun tevkif ve evrakı ağırcezaya iade 

mat 
.~maneht~e .g~ eban mak .. - ağırceza haklarında ilanen teb- mumaileyhimanm mahkemede etmiştir. 

a gore şe rımızın zı o- 1. · · B h mürcüle · k" ·· f' 
1 

· · ·ki ıgata karar vermıştı. u usus- hazır bulunmaları ilan olunur" -er-
.rı omur ıat erını ı taki mahkeme karan mahkeme --0 · 

kuruş bırden fırlatmışlardır. divanhanesine ilan ve talikı su- - Mevkufen muhakeme 

d 
Btı~·haf~l~ şehr.emanecinde şEid retile infaz olunmuştur. Divan- Hamal Mustafa Dün birinci ceza mahkeme· 

e ı ın ıa ı mucıp olmuştur. - · · ı· d · manet ihtika k'" .... _ haneye talik olunan 1 an şu ur: kesedarı o·· ldu""rdu·· sinde vefata sebebıyetten maz-
. . r yapan omurcu - Bulgar bandıralı V ama va nunAhmet gayri mevkuf olarak 

lcrın şıddetle cezalandırılmala- k 27 k' · · muhakemesine devam olunur -
rı içı' n belediyelere emı'r verm 'ış pur~nukun gar fınta ve beışbı~ınt Hasır iskelesinin kesedan magr ve a ına se e ken dünden itibaren mevkufen 
tir. Dün sabahtan beri tefti~lere d"kl eı;ı 'dd' .1 ıyl Ahmet ag·a bir müddet eve! ay ' ·ı · 
ba 1 

~ ver ı erı ı ıası e maznunua e . . . p muhakemesine karar verı mış-
ş anınıştır. hi y band lı H . . nı ıskelenın hamallanndan e- fr 

Y rna un~. . ıra ırıs'.s · türkeli Mustafa ya iş vermemi-
1 

' 

BlN BlR 1Yl ŞEYLER vapurunW1Kbırıncı kapı tdanı KLı- ye ba lamış Mustafa bundan 
P rf- ı · k ı d yanardos santos ve e ı os- . 

-o-
Elıııad:ı ğ"ında ::- r ıı a om, osyon, o onya, pu ra, . . . . P muğber olmuş ve bu vazıyet 

krl'ıtl, sabun yüz ve dudak boyası tantın ve ıkıncı kaptanı etros M f b' b kl 
ve .aire meraklıları kaçırılmayacak Bisidis veledi Yorgi efendilerin karşısmd~ .usta":; ır ıca a Taksimde Elmada.,ı caade-
b! fırsat karşıamdadn·lar. Galata'cla ikametgahlarını terk etmeleri Ahmet agayı 3 yerınden yarala sinde İranlı Ali Rıza efcnd; Ni· 
Tuncl Hanın~ LAZAR~ F~K~ hasebile kendilerine tebligat mış tır. 1 zamettin nanıında bir şalı"s ta
M8!1~u1mğları Tıcakrethd.aneGsı ltrıkyat daı yapılması imkansız görülmekle Kesedar nakledildiği Cerrah- ı rafından bıçakla başından yara 
rcaıru a V etme te ır. ec;cr en ca- 1 ' r• kan h 0 d ••ı •• k • ı • A o • mekana bir göz atmız. ceza muh'.1-k~me erı u~u u .. u paşa a~tanesın e o muş, atıl lanmı~tır. !iadıse hır borç ~al.e-

(Gönderilmiştir). . nunun 37 ıncı maddesı mucıbın- yakalanmıştır. bi meselesınden neşet etmıştır. 
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Necmi'nin ~vine hırsız girmiş! •••••••••••••••••••• + .................... rv'V"Y-..rV'V"'v'"'""....-....-..,._,,-\.. 

vuşmuş. Gazeteler "meçhul bir llüyük gala YENi CJAKı.RELER M A ve yalnız bır manto alarak sa- OPERA Bu akşam i K'-A.,,!'l ' 

hırsız" diye yazıyorlar. Onun suvaresi 0 1• •• r•k _ . 'lY e 
G SE 'Lİ E Ş "farınki per)emhc.-< 

Asrın Umdesi "Milliyet" tir için hakkında hırsız SÖ- ayet mukemmel ~ v ARKILI fılm• BÜYÜK SUVAHE 
] 2 ŞL B \ l' 1930 zünü kullanabilirim. Eğer ma- ,\Jumessılleri JOAJ.~ KRAVFORD, ANITA PAJ, ve ı 'ILS ASTER i ?.Iuvaffaki rct , . 

:O '\REHANE _ Ankara caddesi. H\m bir adam olsaydı bir dava- Gayet cazip bir mevzua malik olan bu şaheser, ısri kızların bir çok maceralarını göstermektedir. JOAN T A L M A C ve S İ R J 
1

, 

ı o. 100 Telgraf adreıi: Milliıret.. ı.. ya maruz kalmamak için kırk KRAVfORD tarafındın canlandırıla ı bu eserin kahramanı, bir çok cür'ctkdrıne a~k maccrolarından sonra, ~ ve 
tanbul ı yıllık "çalmıştır,, kelimesi ye - tercih ettiıı,-1 a~ıkı sevimli NILS ASTER Jle evlenmektedlr. Her kesin dilinde dolaşacak olan bir çok meş· ~ ı J Ü L 1 E T J İ R A R D E 

Telefon numaraları: rine "şahsı mumaileyh ev sahi. bur t•rkılar dınlenecekıir. !Iamlş: Meşhur mukallit GILL'S PACK yeni reperıuvan. -O 
lıtanbul 3911, :J912, 3913 binin malumat ve muvafakati ...................................... ,.!l!.:".:"..:~1'..~~·.rkıl'...'!!nı'l~•!,•~'.._................ ~· ()~~---.... m~a--;s,_al...;•,.;.rınV-ve';..;·e;;;ld'e;c)r"'iki rica olunur 

ABONE ÜCRETLER! olmaksızın bir manto ahzederek YYYY...,.YYVY ,,.,,.,,....,...,.....,....,..yy YYYTTYY'YVYYY•••••tt• '"'-""'-"-V"V""V"'V"'_,...,,.........,....,. ..... ~ ~ ~ 
G Türkiye için Hariç için haned~n müfarekat etmiştir:" ''Milliyet in eg" lencelerl Tepebaşı Ti ~~ 
3 .,y!rğı 400 kuruş 800 kurut demege mecbur olurdum. Ha- n yıtrosunda MELEK Sı'NVMAQIND' ....-;-

1~ :: ı~~g :: ~;gg : ~~:~en sonra Necmi Beyi gör- l 2 3 4 5 6 7 8 g bu ıkşım Dilber yıldız ~nhir ~an so~ ,Y1f.'r.;.A 
Gelen evrak geri verilmez - Muhakkak piyeslerini saat

21
'
30 dı tı•ıı• UjMı'Tı 1 ~ (.•; · Müddeti geçen nushalar 10 kuruştur. tenkit ettiklerim içinde birinin Zehirli kucak 

Gazete ve matbaaya ait işler için ahı tuttu .. Maahaza hırsız du- 4 perde 
mildiriyete müracaat edilir. . k" d k Y k tcrcümeedcn: 

Ga,.temiz ilanların mesuliyetinl a etsın ı ev e yo tum. o sa. 
kabul etmez. - Yoksa?. . Salt \ii lleı 

en son ibdoı 

~ .LG;N DAN~~z - Ben böyle şeylere pek 
ı hidddet ederim, üzerime fena

!Jün hararet en çok 3 en az 1 !ık gelir, bayılır falan olur heri-
1,.5 derece idi. Bugün havanın fin başına bela kesilirdim! dedi . 
poyraz ve kJpa lı olması mub- Geçmiş olsun çalana mı, ça ~ 

1_tc.m.e.ıd_i_r·---------·'l lınana mı? Siz kestirin! 

HAVA 

HAMDI BEY 
Bir okuyanımdan gelen me

ktupta Liman şirketi müdürü 
KÖPRÜ KALKIYORMUŞ!. Hamdi Beyin gazetede çıkan 

Haberiniz var mı? - Allah resimlerinin güzel olduğu yazı
kimin varsa bağışlasın - Bi- lıyor ve fotoğrafçısının adresi 
zim Ticaret Odamız Karaköy isteniyor. Okuyanım Hamdi B. 
köprüsünün kalkmasına karar yi bir gün Kadıköy vapurunda 
verdi. İnsanların üzülüp süzül- görmüş ve. . güzel bulmamış .. 
meden ve bir guna nahoş hissi- Mektubu Hamdi Beye gös

FELEK 

yatla karşılaşmadan ve bir tek terdik: 

Bug. nkU y:nl 
bfl:neceınlz 

SOLDAN SACA: 

1 - ihtira (4). Geçmiş zaman(4) 
2 - Mümkün (5). 
3 - Ayı yuvası (2). istifham (2). 
5 - iyi aon (7). 
7 - Zaman (2). Nota (2). 
8 - Şerik (5). 
9 - lfaret edati ( 4). iplik ( 4). 

bilmecem zin 
halledilmiş ıek:i 

YUKARDAN AŞACI 
1 - Çift (4). Şans (4). 
3 - Beyaz (2). Kan (3). Kuru 

çayır (2). 
4 - Nida (2). Nota (2). 
5 - iyi söz söyleyiş (7). 
6 - Nota (2). Fırlat (2). 
7 - Kırmızı (2). Cins (3). Rabıt 

(2). 
9 - Diti öküz (4). Hamile (4). 

Cuma matine 
ıaat 14.30 dı 

1 ~chreıııaııeti ıJünatı 
Yeniköy dairei belediyesin

den: Emirganda Emirgan cad
desinde kii.in 44 46-1 numaralı 
Eni~ Paşa veresesine ait mah
zenin harabiyetinden dolayı 
der'akap hadmi lazım gelmekte 
olduğu ve mutasarrıfların adre
sleri meçhul bulunduğu cihetle 
tebliğat makamına kaim olmak 
üzre ilan olunur. 

* * * 

gayet zengin '" muazza:n fılminde dün 
ak ~ a rn lıüt un scyircilc··i .. e~hi r e · mi~ ı i . 

llu ak~aın saat 21,! 5 ce 

FRANSIZ 'I'İYA'fROSU;\ıl)A 
MADAM S E S i L S () 1{ E T 

l\J(\SYO RA\'f, i'OK, D<> S.\l\S ve ~l.\ll\\1 1, ·',? YE 
işıirnkıle l)odrnin şahese ri olan 

S A P H 
piyesi temsil cdilccckcir 

yarınki per~cmbc ak ~amı Süderınanın en 

o 
mc;;ıur esc-i 

met~~ik ziyan etmeden ver~bi- - Haltetmiş, dedi.. .~-~ 1 Jarik, hayat. ta '.'.\ v~ oloınf'!:Jt > ı:orla ırını ~ı -l//Uu. 
lecegı şeyler vardır.· Nasıhat, Sonra ilave etti: ~ Galatada 'Onyon hanın~~ kain 'Onyon sigort~ kuınpınya~:n1 ~ 

Bayazıt dairesinden: Başı boş 
bulunan bir keçinin üç gün zar
fında sahibi müracaat etmediği 
takdirde bilmüzayede satılaca
ğı ilan olunur. 

M A G f) A 
C~um:ı gün:i m.ıti n c olarak saat !5 te 

sağlık, cesaret ve karar. · İşte - İltibasa mahal kalmasın yaptırınız. ıı 
bizi~ ~d:1 da bu. k~rarr bedava ben Kadıköy vapuruna binme~ Tüıkiyede bilafa~ıla icr:ıyı mııame\e elm~kt3 :ıl uı ', 
oldugu ıçın vermıştır. Ben sa- motörle gezerim ı •• 

S A P H o 
Diğer temsillerin programı ciyatru kijesinc t ılik 

her p;ün bilet saıışına deva'll etmckcedir. 
cdılmiıcir · 

~l~~~F~0?~ •·~~=i~:•h:•:;:~iEK ~~'~M '~ ''.;:~~;r:g,~:,:;:"' 1 
vem1eğe mecbur olacaktır. O 

* * * 
Anadolu Hisar Belediye dai-

resinden: Bedeli keşfi 1825 lira 
52 kuruştan ibaret olan Beykoz
da Karaca burunda Raif .ve Ha
san Beylere ait duvarın inşaası 
kapalı zarf usulile münakasaya 
vazedilmişsede talip zuhur et-

><>:<><><:><::::C<:><>:(>:~:>::::><:::::C<:><>:(>:~'.><>=:::>=C:o::'. 

- 1 ...... - .. .,·----Ünümüzdeki pazortesi ı Yakında 
akşamından itibaren o PE R 

ELHAMRA sineması 
zaman köprü değil mürekkep Mektepliler müsabakası 39un 
hokkasını kimse kaldıramaz .. cu hafta dördüncülüğünü Gala. 

Ticaretimizin bir gelincik tar- ~:;r~~z~~:!:~;n v!:?sı ~u~d::: 
lası gibi pürneş e olduğunu 
iddia edemeyiz.. Birtakım ka
vanini iktısadiye ve birtakım 
hadiseler yüzünden piyasamız
da sarsıntılar oldu. 

Bir gümrük meselesi, bir 
fındık işi, bir kambiyo derdi 
var ki değil yalnız Ticaret 0-
dasmr hatta ihracat şehirleri

mizin bütün Odalarını işgale 
kafidir. Halbuki bizim Oda 
köprüyü "ref'ü izale" ile meş

gul. 
Bu köprünün kaldırılması 

projesi salahiyettar makama 
verildiği zaman bunu oraya 
arzedecek olan zatin şu ço
ban hikayesini hatırlamasını te
menni ederim: 

Cobanın biri mandıra sahi
bin; bir çanak yoğurtla bir 
posteki getirmiş ve şöylece 
hesap vermiş: 

- Dağdan indi baş toklu 
(toklu bir senelik koyuna de
nir) arkasından dört toklu. Bi
rini verdik kasaba, birini kat
ma hesaba, dün öldü brisi, işte 
kalanın derisi .. 

Bu sözleri işiden mal sahibi 
tutunca yoğurt çanağını çoba
nın başına dökmüş. Pişkin ço
ban hiç istifini bozmadan: 

- İnsanın hesabı olunca 
pak, yüzü çıkar ak! Demiş .. 
Mevla cümlemizi habı gaflet
ten iykaz eyliye! 
IBRAHIM NECMININ E

ViNDE 
Bizim tiyatro münakkidi ve 

ınaruf elifbe doktoru İbrahim 

"39 uncu haftanın en mühim 
haberi İspanya dikta törünün 
istifası" dır. 

Avrupadan gelen ajns haber
leri, Prim o dö Ri ver anın istifa 
ettigini bildiriyor. 

Altı sene evel İspanyanın fır 
ka mücadelelerile karrştığı bir 
sırada, iktidar mevkiine geçen 
Primo dö Rivera; meclisi me. 
b'usan ve kanunu esasiyi kal
dımuş, diktatörlüğünü ilan et
mişti. Aldığı bütün tedbiri ça
relerle sükumeti iadeye muaf
fak oldu. Halk halask3.rının le
hindeydi. Fakat münevverler di 
ktatörlüğü kat'i surette iste
mediler. 

Bir şahıs tarafından idare e
dilen rejim ne kadar iyi olursa 
olsun hür düşünen zümreyi tat
min edememektedir. Zaten mat 
buat hüriyetinden istifade e
den İspanya gazeteleri: kanu
nu esasiyi iade etmekten baş
ka çare olmadrğını yazıyorlar . 

Prima dö Rivera, bir tamim
le jenerallardan bu güııkü ida
re hakkında fikirlerini sormuş
tu. Kumandanların cevapları 

bilinmiyorsa da,diktatörünKral 
dan iki generalın azli belki çok 
manidar görünmekt.edir; Kra 
im reddi üzerine Primo dö Ri
vera istifasını vermiştir. Kabi
ne reisliğine saray ordu kuman 
danı "Berenger" geçmiştir. 

İspanyada bir rejim buhranı 
vardır. Vaziyet çok naziktir; 
Acaba münevver tabaka arzusu 
na kavuşabilecek mi? 

"Mi/linet,, in edebi romanı: 8 

Eınla~ ve EJtaın Bankası lstan~ul ~u~esin~en: 
Kiralık: Eın lal{ 

Esas No. Mevki ve nev·i Bedeli icarı 

14 Aynalı Çeşmede Aşıklar meydanında 1080 lira 

14 

169 

Gazino mahalli 
Aynalr Çeşmeden Aşıklar meydanın
da kömürcü dükkanı 
Büyükderede Hacı Osman bayın A
yazağa Çifliği cedit 13, 13/ 1 numaralı 
gazino ve odayı müştemil 14 dönilm 
Dutluk mahalli. 

240 lira 

200 lira 

Balida muharrer emlak bilmüzayede kiraya verileceğin
dt:n taliplerin yevmi ihaleye müsadif 20/ 2/930 Perşembe gü
nü saat on altıda şubemize müracaatları. 

1~esisatı Elektrjkiye 
Şirketinden: 

Türk Anonim 

Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi hissedaranı 1930 se 
nesi Martının 3üncü Pazartesi günü saat 15 te ŞirketinBeyoğlun 
da, Tünel meydanında Metro hanında kain merkezi idaresinde 
sureti fevkaladede in'ikat edecek olan .hey' eti umumiyeye davet 
olunurlar . 

Laakal on hisse senedinin hamili olupta içtimai mezkure işti
rak arzusunda bulunan hissedaranın, ticaret kanununun 71 inci 
maddesine tevfikan, tarihi in'ikattan laakal bir hafta mukaddem 
hisse senetlerini vadesi hu!Ul etmemiş olan kuponlarile beraber 
İstanbulda Şirketin merkezi idaresine tevdi eylemeleri icap eder 

Hisse senedatının tevdiine müteallik tamga ve rüsumu saire 
tevdi edenlere aittir . 

kuznamei ınüzakerat 
Sirketin seramyesinin tezyidi, ve bunun icabatmdan olarak 

Sirketin nizamnamei esasisinin 5 inci maddesinin l inci fıkrası
~ın atideki veçhile tadili: 

"Şirketin sermayesi, her biri 10 liralık 10,000 hisse senedine 
münkasim 100,000 liradır ... 

NURUN GEMİSİ 
memiş olduğundan 13-2-930 filnılnl SESL/, SÖZLtJ MORIS DÖKOBRA nın şa 
Perşembe günü saat 15 te pazar ve ŞARKILI KART1YE LAT 
!ıkla ihalesi icra edileceği ilan l!J k . d k . sesli film: mümes~llıeri 
olunur. * * * I<> ara ırae e ece t!. iYV AN PETRO 

Şehremanetinden: İcra edil- - 1 KARM!~:'\ ~O:\I. Gl:\IA \1. 

mekte olan kanalizasyon ame- !il--•• f LAN ••--1!1! • • • • • • • • • • • 
liyatı doıayısiıe 13 şubat 930 I ELHAI\ılRA • KOLLEN rvı 
tarihinden itibaren Babali civa- • 
rında Acı musluk yokuşuyla SİNEMASI • 
Kafesci sokağının bilcümle ve
saiti nakliyeye kapalı bulunaca 
ğı ilan olunur. 

llll 

* * * 
Şehremanetinden: Ereğli 

mahallesinde Topkapı cadde
sinde 177,179 numaralı arsadan 
müfrez 28,29 metre murabbar ar 
sanın metre murabbaına 10 lira 
kıymet takdir olunarak satıl
mak için açık müzayedeye kon. 
muştur. Taliplerin şartnameyi 
görmek için her gün müzayede
ye girmek için ihale günü olan 
6 Mart 930 Perşembe günü le
vazım müdürlüğüne gelmelri. 

Adana vilayetinin Saimbeyli 
kazası dahilinde kara çamlık 
devlet ormanından senede 
/ 1207 / 675 çam eşçarı çıkarıl
mak üzere her metrosu / 5./ lira 
/ 73/ kuruştan beş seneliği 

5/ 2/ 930 t den 6/3/ 930 T kadar 
kapalı zarfla müzayedeye kon
muştur. Adana orman müdürü
yetinde müteşekkil komisyon
da ihale yapılacaktır 

Seans saatlerini kat~i olarak 
berveçhi ati ıe~pit etmiştir: 

Saat 2,15 - 4,30 - 6,45 
Cuma günleri saat 

10,45 le teııztliitlı flatle 
matine; 

llafta arasında matineler; 

Saat 12,30 da nıun
zanı matine; 
Diğer 01Bti11eler saat 

2,15 - 4,80 - 6,45 suvare
ler tam saat 9,40 
Bu ilanın nazarı dik
kate alın111ası rica 

olunur. J 
PROTEJİN 

• • 1LK 
• ••• 

l\1ACERA 
• • • • • • İLAN 

MALULINI ASKERiYE 
lıta~bul Tramvay Şirketi, 

zrrda askeri malllllerin tram\ı· 
balarında tenzilatlı tarifeden 
delerine imkan bahşolmak 
ile kendilerine verilmiş olan ı: 
te kaplı tenzilit pasolarının, 
1930 tarihinden itibaren mer' 
yacaklarını, malüJini askeriye 
zarı ittiliiına arz ile kespi şeref 

Hali hazırda mer'i ve mevzu 
solan tenzilit pasolarrnm, İt 
mukabilinde, 1930 ve 1931 • 
zarfında muteber olmak Üzr 
ıan kaplı pasolar tevzi oluna 

Binaenaleyh, aıkeri malül 
efendilerin, yetlerindeki paıol 
ni sarı kaplı paııolar mukabilin 
dit ettirmek üzre, Salı, Çarşa 
Perıembe günleri, saat 13,50 
araıında, Metro Hanında, Ş" 
beıinci kattaki dairei mahsu 
müracaat ebneleri lüzumu ken 
ne ilan olunur. -------'.! 

lstanbul ikinci Ticaret M 
ıinden: 

Şeraitini öğrenmek -istiyen 
!er Ankarada orman umum mü 

--------------------------- düdüğüne, İstanbul, Adanada 
Alıııan Kitaphanesi orman müdürlüğüne Saimbey-

İstanbul, 28 Kan~nusani 1930.
Meclisi İdare 

Artı~{ aylarca senelerce silrtn 
cedavilerden t ı hlikelerden kurtuldu· 
nuz, Senderdenberl Pariste tecrü
besi yapılarak bütün dünya tıp 

üstatlarının takdir ve kabul euip;I 
bir terkip olan PROTEJİN frengi 
ve belsoğukluğuna karşı en kuvveıli 
slgonıdır.Te'siri kat'i ve mücerreptir 

Sultan Hanıarnında Kendrol 
altında 46 numeroda manifatur• 
retile müştegil iken mahkemece 
sına karar verilen müflis M. D. 
yan Efendi tarafından teklif 
konkordatonun müzakeresi içit! 
saya kayıt ve kabul olunan ala' 
!arın 24-2-930 Pazar saat 14 te 
kcmenin iflas odasında bulun Bcyo~lu Tünel meydanında ~2:3 !ide orman muamelat memurKARDN istimali çok kolaydır. 

--=--ı !er eczanede bulun ur.lölö--
luğuna müracaat etsinler . lüzumu ilan olunur. 

dislerden: Meb'uslardan, İş a- - el.en- pe~k memnun oldu.- - ~ Pek ·ala başka? ·-- · fendim. T;şekkür ederim-:-Orö- -ölİ;er bir kadındı-;-
damlarından gelen birbirine Yıllarca politika aleminde, - Bir de hanım aradı. İsmini vaT Hanımefendi. Ve l;ıu telefon darbesi Ce~ 
benzemez, muhtelif lisanlarda manasız ve tehlikeli mücadele- söylemedi. Yalnız gelirse Bey- Cevdet makineyi kapattığı Beye vazifesini ihtar eden 

~~ ,... //# ~ J; mektuplardı. Yazıhanesinde !erle geçen hayatına acıdığı za- oğlu 35692 ye telefon etmenizi halde el'an Halenin karşısında nazikane bir ders oluyordu· 
Dl Hf= lllı ~'!t.fi&·~ çok mükemmel bir dosya usu- manlar en ziyade böyle zah- rica etti . konuşuyormuş gibi gözleri gü- Ömrünün yarısı polif 
~ .. -=--~--- 1ü kabul eden Cevdet bey bun- metsizçe eline beş on bin lira Cevdet Bey bu telefon numa- lerek, elleri titriyerek ne yapa- aleminin haşin ve teşri fa 

biirhan Calıit j ları işine ve firmasına göre tak geçtiği zamanlardı. Evini, ço- rasını hatırlamryordu. Merak cağını şaşırmış bir vaziyette mücadelesi içinde geçen, şil' 
- - 1 sim eder, bir de munta~am def- cuklarını ve kendi hayatını dü- etti . Açtı: duruyordu . de hesap ve hendese, intif 

alimat verdim. Malum ya Al- kadar gideceğim, senin otomo- terini tuttururdu. şünmeden siyasi intirikalar pe- - Beyoğlu 35692 .. Evet mat- Neden sonra karşrsında ken- oyunlarr içinde pişen C~ 
nanlar böyle yerlerde işten bil kapıda mı? Bugün gelen postada merke- şinde geçen seneleri onun için mezel? disini dinliyen bir genç kız ol- Bey bu dersten heın seVl' 
ıaşka şey düşünmezler. Herif- - Bırakayım seni! zi (Münih)te olan büyük alman kaybolmuş ne kıymetli zaman- - Allo, neresi efendim .. A .• duğunu hatrrlıyarak düzeldi, hem müteessir oldu. 
'er haza maki nadır. Demir gibi Ve çıkarlarken izahat verdi; inşaat şirketinin bir de taahutlü lardı. İş hayatına daha eskiden Pardon. Hanımefendi. Siz midi- tabii olmağa çalıştı. . Halenin karşrsmda şu ,/f 

alışırlar amma işin entirika - Azize Hanımın bir muzip- mektubu vardı. Cevdet bey bu- girmiş olsaydi kim bilir ne ka- niz. Halenin kendini arıyacağını bu görgüsüz, bilgisiz görün~ 
usmına akıl erdiremezler. İşi !iği, bir kadından bahsedip du- 1 nu açtığı zaman içinde ıbeş bin dar paxa kazana bilecekti . Cevdet Bey telefonda Hale- hiç tahmin etmiyordu . ten sıkılmıştı . Kendi kendı 
ıapar, hazırlar kaptırırlar. Ala- ruyordu . Bakalım göreceg-iz. • mar'klık bir çek ç· ıktı. Kendi Cevdet Bey bunu düşündük- nin sesini derhal tanımıştr. Genç kadın o akşamdan son- Ah 1 k d" - şu alışkan ı , ıyo 
~ddin onların başında nöbetçi. - Nereye?? kendine rriırıldandr: çe hırsı ve hevesi artıyordu. -Teşekkür ederim Hanıme- ra bir kere sormadığı için ser- Ömrümüz eşkiya gibi siJ.alı 

- Pek ala dostum, şimdi ben - Bomontiye, Suzana 1 - Bravo, herifler kibar in- Beş bin marklık çeki cüzda- fendi, siz afiyettesiniz inşal- ziniş ·ediyordu. Halkı da vardı. kavga içinde geçti . Bildiği~ 
:idi yorum. Farhi işini Pazarte- - Haydi bakalım, Bon amüz- sanlar doğrusu. nına yerleştirirken masasının lah !... Evet .. Hakkınız var, fa- Her hangi bir yemek davetin- şeyleri bile yapamıyoruz . 
i günü bitmiş bil, akşama gö- man ! Ayni zar.ftan çıkan mektupta Us tünde daima duran büyük ce- kat biliyorsunuz, o kadar.... E- den sonra usulen kapıdan olsun eı Ve kulaıklarında hala g 
üşürüz. Başka bir diyeceğin Cevdet bey arkadaşını bo ötedenberi bir çok işleri bera- viz, sadef kakmalı kutudan iri vet, onu demek istemiyorum.. ziyaret edip bir kart bırakmak kadının ahenktar sesi old~ 
·ar mr? monti istasyonunda bıraktıktan berce ve muvaffakıyetle başar- bir havana aldı. Yaktı. Derin En mühim işlerimiz beni size lazımdı. halde mektuplan açmağa lı' 

Cevdet Bey arkadaşını sela- sonra otomobil yıldırım sür'a-
1
1 dıklarr işten şirketin, kendisini derin çekti. Koyu sert duman- arzı hürmet etmekten alıkoya- Başka aileler, başka kadın- !adı . 

netlemek için ayağa kalkmış- tile galataya, yazıhaneye indi. temsil eden Cevdet ıbeğe bir lar kurşuni bulutlar halinde maz ... Emin olunuz .. Rahat- larla olan muarefesinde böyle _ Meb'us Kamil Bey 5' 
r . Arkasına sadef iş caketini hediye olarak bu meblağı gön- yükseldi . sız etmekten korkamn . . . Te- usullere riayet etmemeğe alı-

ı kaçta aradı? 
- Ne var, dedi. Acele, vakit- geçiren dinç iş adamr drşarrda ) derdiği yazılryordu. - Oh f dedi. Hasan bir kah- ~ekkür ederim .... Şans mı. . . ~an Cevdet Bey Haleye de ay- ., 

t ~ ~ - Siz gelmezden yarını • ;z anlıyalım. , daima gülen çehresini masa ba ş hayatına atıldığı günden- ve söyle! Onu artık temenni etmiyece- ni muameleyi etmişti. 
~iribirlerinden bir şey gizle- şında kaybediyordu. Daktilo- beri dürüst ve muntazam mesa - Beni arayan oldu mu? ğim .. Mademki öyle istiyorsu- Fakat genç kadın cemiyet evvel! ı 

ı; Nusret Bey dayana- sunun getirdiği yığınla mektup isile beraber çalıştıkları insan- Daktilosu cevap verdi: nuz... Fakat ayni temenniyi hayatı içinde çekirdekten ye- - Peki bana telefonda bil 
· · lan a~mağa başladı. J ıarr ve müesseseleri memnun - Meb'us Kamil Bey telefon ben de ... Tabii.... Hay hay t~miş, merasimden anlar, hür- musun onu? 

m var. Şişliye 1 Bunlar fabrikalardan mühen- , bırakanCevdet bey bu hediye- etti. Gelirse beni arasın, dedi. Hanımefendi. Emredersiniz ı.- metin ve nezaketin derecesini (Bitmedi) 



r -- -- H-ASAN· Dislere ebedi hay·at verir. ~:~fş~~~ l:;~o'
11

:~1~~ 
ı;. . ' ' ynşatır, çuru_tn1ekten 
f.i.i . . . . Di etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve dişl~rin arasın.d.a kalan tefessühatı ve ufuneti lza~e eder. Diş ağrı~~na, n~zlelerin<; mani olur. Aıtızda .g~y~t !atıf ~'.~ . s.rınlık ve rayıha 
ti gıbı be1azlatır. ş .. l" h · I klann sirayetine mani olur. Avrupada daıma birıncilığl alır ve birinciliği diplomalarla mu·addaktır. En buyuk mukMatı ıhraz eder. Altın mad.ıl}e >e nı~.ınlar almıştır. 

~---'miha ve ağızdan gelecek her tur ıı asta ı . . . .. .. .. .. . .. . 
. d. Dantos diş macunu yerme başka bır msrka verırlerse almayınız. Çunku Dantos dunyanın en enfes ve mukemmel dış mu,tahzarıdır. 

- .._ ,..._ ı.1.rUŞ8 Hasan ecza cposu. - -------------~ 

OKSÜRENLERE 

Ağrı hissettiğiniz 

yere 

Aıkoks 
tatbik ediniz 

' 

KATRAN HAl(l(I EKREM Türkiyenin en n1aruf ve tecrübeli 
öl<sürük ilacıdır 

Devlet demir yolları ve limanları ~ınunı i~aresin~en: 
Devlet Demiryol'a-t ve Limanları idaresinin Haydarpaşa - Eskişehir • Ankara, Ankara - Kayseri, Eskişehir - Adana, Arifiye - Ada

,pazarı, Alayont . Kütahya ve Mersin - Adana arasında işleyeu bilumum katarlarının vakti hareketleri 15·2·930 tarihinden itibaren 
deği~ecektir. 

Yeni vaktihareket cetvelinin esas noktalan aşağıdaki cetvelde gösterilmiş olup mufassal ilanlar istasiyon bekleınclcrn:ıi 
asılmışnr. 

Haydarpaşa - Eskişehir - Ankara Kısmı 

ArKa a~rılarına. g0ğl1s OşO_mesine. OksOMlge ve so~uk 
elnı•lara, lumbago, roıııalızmA \'C . mKfsııl sertlığıne, 
yorgunluk ve souk almadan mOte-·ellıt bıltOn ha<talık· 
lara karşı, en •en. en eının. ve en Mtf i!Aç, .\lkokidur./ 

Sür'at katarı 

her güı1 
Posta katarı 

her gJn 
muhtelit katarı ' 

her gün 

• 
:\luht~lıt kata.'rıi ur'at katarı Posta katarı 

her gün her ~ün her ıı;Un 

AlleôCk~ 
Plasters·" 

Alkoks. 
Hariçten istimal edilen ilaçların en •~·isidir. 

Her ecı•ncdc bulunu;, 

AU.COCJC: - MARUF AcnnuNC • CO. •• • ' i.Dol&M 

lstanlJul Lj111anı Salıil Sıl1lıi)re 
l\Ierl{ezi Scrtel)abetinclcn: 

Y. · k' çı'ft Hereıke malı kumaş perde on üç adet keten 
ırmı se ız b .. .. t 

İstor perde 20 Şubat 1930 tarihine müşadif Perşen ? g~.nu saa 
14 te müzayede ve münakaşa kanununa .te"..fikan ~~!ınuzaye~e 
satılacaktır. Taliplerin mezkfrr perdelen gom:e~ uzre her?~n 
ttıerkezimiz levazım şubesine ve müzayedeye ıştırak. etmek 1~'.n 

ÇOK SİGARA 
tçrtGlM 

halde ıtzım gtlzel lı:okır 

ve dişlerim satlam ve 
beyazdır. 

Zira daima bütün diş 

mıcunlannı tercih ettig;lm 
( BIOKS ) u kullanırım. 
Blok& oksijen sayesinde 
istihzar edilmiş yeg:lne 
diş macunudur. 

Her yerde 
satılır. 

t Haydarpaşa 11 19,04 14,08 20,00 Ankara H. 19,UO 19,55 12,00 
M 2,21 2:1,58 6,17 M. 1,15 3,.11 20,20 

ı Eskişehir H. 2,34 00, l!! 7,:ıo Eskişehir 11. 1,29 3,51 21,10 

Ankara M. 9,02 7,55 16,00 Haydarpafa M. 9,05 13,37 7.54 -- -
ANKARA - KAYSERİ KISMI: 

l\luh"teUt katan 

1 

Muhtelit katari i 
-:--~·~~~-ıı-~~-h_e_r~ıı;~ü_n~--f her ~Un 

An kar, H. 8,47 
Kayseri M. W.50 

• • • 1 , • .......------~-_..-~ 

Kayseri 1:1. 6,4$ 
Ankara M. 18,50 

Haydarpaşa- Eskişehir - Adana kismı: 
----·--- ·--......--...... --- katarı ; J l'oro:; sür'ar katarı günleri Posta 

Cumaer. Pazarer.Çarşamha her "ün 

ı Haydarpaşa H 16,08 9.58 ! Eskişehir M. 00,40 20,30 
00,55 21,04 

4,53 ı.~6 

İ Alynıı 11J 5,03 2,00 

11,51 9,23 
Konya 11. 9.50 

-- ......... - • 
Toros sür'at katarları \ Posta katarı 
Cuınııer. Pazarer. Per~e. Her gün 

. Adana 11. 6,10 7,00 
M. 15,45 18,04 

Konya 11. ı 5,57 18,32 
M. 22,47 1,59 

Afyoıı H. 22.~7 2,19 
M. 3,05 6,50 

Esklfchlr 11. 3,19 7,21 

l 

! 
' 

,, 

1 
Yevmi mezkurda Galatada Karamustafapaşa s.~kagında ~a!n . ---------
merkezimizde müteşekkil ihale komisyonuna muracaatları ılan 1 

~, I M. ı 12,04 
Adana M. 20,45 Paz. Sal. Pe'l; 19,50 -AZİMET HASEBİLE 

HaydarpafaM' 12.00 cuma.pazar.sa. 17,:ı() --.·---- - --
olunur. 

Darülfünun Emanetindetı: 
12 Şubat Çarşamba günü saat 4,30 da Darülfünun ~en 

fak"!t b·nasrndaki büyük konferans salonunda R~ıhıyat 

Gayet muhteşem akaju bir yemek 
odası Viyana mamullltı yatak odası 
ve bir çocuk odası tamamen mticed
det bir halde rizayi tarafeyn ile satı
lıktır. Şişli'de Yeni tramvay istasyo
nunda Caligas ve Vassiliades apartı
manının 8 numerolu dairesine 9 ua 
11 ve 13 ila 16 arasında müracaat o
lunması. 

Beynelmilel Semplon Şark sür'at katarı mühim A \'rupa şehirlerlni Ankara ya bağladığı gibi Garbı Aksayı şarka bağlamak ve Mısır 
Irak hattA. lran ve Hindistan münasebatını temin etmek için de toros sür'at katarı namile bir katar ihdas edt:miştlr. Haftada üç gün 
seyrüsefer eden bu katarda yataklı ve yemekli vagonlar olduJtu gibi birinci, ikinci ve üçüncil mevkili arabalar dıı vardır. Toros ıür'at 
katarının tevekkul etti~i istasiyonlara mlitekabilen bilet verilir ve posta katarı ücretinin ayniı.iir. 

ın"du e. · ıŞekip Bey tarafından (Bugünkü vicdanımız) mev-
Fazla mal~mat için lstasiyonlara ır.üracaat eylemeleri m ıhterem ehaliden rica olunur. 

Ul\IUM MÜDÜR u errısı 1 bT 
zuunda bir konferans verilecektir. Herkes ge e ı ır. 

ihind ;· ibaren t tb · e ilecek 
nlirö katarlarına ait tarife 
~ayd.arpaşa. -:ı:>erı.d.lk 

j 1 ta 1 onl•r :~ 1 (a) (b) I • s' 1010 101 ı2 ~.J!... ı8 -~ 

1-=~=~-==-=-""iı~- ~=- -'ı 7 05 7 35 8 
Köprli Hareket _ _ 6 35·_ - 7 25 7 55 8 2 

· { Muvasalat 02 8 3 Haydarpaşa Hareket 5 30 6 20 6 40 6 54 7 35 8 
-- - 6 481 7 02 7 43 8 10 8 

Kızıltoprak " 5 37 6 27 6 521 7 06 7 47 8 ı4 8 4 
Fımeryolu " ___ 6 57 7 ıl 7 52 8 19 8 4 
Göztepe " 5 42 6 32 7 oı 7 15 7 56 8 23 8 52 

' Erenköy " __ 7 04 7 18 7 59 8 26 8 5 
Suadiye " 5 47 6 37 7 08, 7 22 8 03 8 30 9 
Bostancı " ____ -Muva.- -

1

Muva.-
Küçükyalı " • S 55 6 45 7 17- - 8 12- - 9 1 
Maltepe " 6 03 6 53 7 25- - 8 20- - 9 1 
Kartal " 6 lO 7 oo 7 32,,- -

1 
8 21

1
- - 9 2 

Pendik Muvasalat 

Puta - (.) Put~ SO.-ı ı 
_±2 __ ~~l..!.Q!i.1.L,.J,L.2,._~ 3~--~ 8 .l!.. 36 

8 35 9 0510 0011 0011 4013 0513 0513 5515 0515 0515 5516 
8 53 9 2510 2011 2012 0013 2513 25,14 ı5ı5 25ı5 2sı6 ıs16 5 
9 ıo 9 5810 25ıı 2512 0813 30ı4 0814 2515 30ı6 0816 25ı7 
9 ı8 -10 3311331216ı3 38- -1ı4 3315 38- -ı6 33ı7 
9 22- -ıo 37ıı 3712 2oı3 42- -'14 3715 42- - 116 3717 ı 
9 27- -10 4211 4212 25ı3 47- ~114 4215 47'- -16 4217 1 
9 32 -10 4611 4612 3013 51- 14 4615 52- -16 46ı7 21 
9 35 -ıo 49ıl 49ı2 3313 54- ı4 4915 55- -ı6 4917 2 
9 -10 S3ıı S3ı2 3813 58- 14 53ı6 00- -16 53ı7 2 

- -p-ıo 56ıı 56- -ı4 01- -- -ı6 03- -'- -Muva. 
9 50- -ı1 0212 02ı2 48ı4 01- -115 02ı6 ıo- -'ı1 02-
9 59 ıı 1012 1012 s1ı4 ıs- "'.':"tıs 1016 ı9- -'ı7 ıo-

ıo 0610 31
1
11 111ı2 ı1ı13 0414 22 1ı4 471ıs ı1116 261ı6 41

1

11 ı11 -

Mu -

38 
Sürat j telit (c) (c) (d) 

40 ::::ı 6 44 46 ıo 48 50 52 S4 1 56 
1
11 ıo11 35 8 os.;=;ı;-;1;;=;0~;

0

ı~ı9 5020 3;·21 os ;-ıs1 1 o 
ı1 3017 ssı8 2518 5019 00,19 3019 3020 1020 5521 2 22 35 1 2 
ı 7 35 ı8 0518 3Sıı9 04 ı9 ıı ı9 35 20 00,20 ı5 ~ 1 00 21 35 22 40' ı 2 
17 43 8 ı318 43- -19 1919 43- -20 2321 OJ2ı 4322 48 1 3 
17 4718 17ı8 47- -,ı9 23ı9 47- -!20 2112ı 1221 4 22 52 ı 3 
ı1 5218 2218 52- -;ı9 28.ı9 52- -,20 322ı ı12ı 5222 571 1 4 
17 5618 26ı8 56:- -:19 3219 56- -;20 3621 21,21 23 01, 1 4 
7 5918 29ı8 59,- -'ı9 3Sı9 59- -20 3921 2421 s 23 04 ı 4 
8 0318 3319 03

1
- - 119 3920 03'_ -20 432ı 2822 03 3 08' ı s 

18 36Muva.- - 119 42Muva.
1
- -20 46 -- -- -! ı S 

8 12ı8 42 -:- -'ı9 48
1

- -:- -
120 5221 3'7122 ı223 17 2 () 

8 2018 -- -
1
19 56- -- -21 002ı 4522 2 3 2~ 2 1 

ı8 2718 57 -119 34120 03!- -120 39,21 0721 S222 2 3 321 2 1 

Pe:rı.d.ik-:ı-t:ayclarpaşa. 

lstaslyonl•r (c) tdi; j 
ı ı ı3 ıs _ 9 _ 11 _ ı_!_ 21 

Pendik ,~.,....,H-ar=e=ke,_,t-;==5 ;~ -;=;-; 6 S2 -7 ~41~- 7 39j 8 

Kartal " ~ ~~! ~ ~~ ~ ~;= l ~ ~: g ~ 
Maltepe " __ - 7 ıs- - 1Hare. 8 02-
Küçükyalı " s s6' 6 38, 7 ı - 7 45i 8 05 8 26 
Bostancı " 6 00 6 42, 7 2 -

1 
7 49j 8 09j 8 30 

SEureandik'Y
0 
.. ey :: 6 05 6 471 7 2 -, 7 54, 8 141 8 35 

6 09 6 Sl 7 3ı -: 7 S8' 8 ı8 8 3 
Göztepe " 6 12 6 54 7 34 -

1
' 8 oıl 8 211 8 4 

Feneryolu " 6 ı4 6 56' 7 3 - 8 031 8 23 8 
Kıııltoprak { Muv~~alat 6 2ı 7 03 7 4 7 54 8 ıol 8 30 8 sı 
Haydarpaşa Hareket 6 28 7 08 7 8 05 8 ısı 8 3S, 9 
Köprü Muvasalat 6 48 7 28

1

- 8 O 8 2Si 8 3SJ 8 SSI 9 

A. 
Sürat 

5 
JSür.at 

1 
Posta ( e) 

23 2S 27 1 7 29 1 3ı ıo3ı 33 3S 37 
,·~ = ı~r -= - ~- · ~ 

8 3Sı' 9 04ıo 23ıı 2oıı 43ı2 5813 0613 4214 13·ıs ooı6 09 
- - 1 9 ıı ıo 31- -ııı 5ı- -ı13 ı313 4914 2ı 15 07ı6 ı6 
- - ' 9 2010 40- -ı2 00- -ı3 21'13 5814 30ı5 ı616 25 
- -Hare. 9 27- -- -'- -- -

1
13 2814 05'- -- -- -ı 

- -, 9 osı 9 3oıo 50- -ı2 ıo- -13 3ı 14 08ı4 401s 2616 35 
- - 9 0919 3410 SS- -:ı2 15- -ı3 3S14 12ı4 4515 3016 39 
- -: 9 14 9 39 1ı1 01:- -ı2 2ı- -ı3 39ıı4 ı114 sı ıs 3Sı6 44 
- -1 9 ı8 9 431ı 05- -ı2 2S- -13 43114 2ı ı4 ssıs 39ı6 451 
- -ı 9 2ı: 9 461ı 091- -12 29- -'13 46ı4 2414 S915 4216 Sl 
- -. 9 23 9 481ı ıı- -ı2 3ıl- -13 48ı4 26ilS oı 1s 44ı6 S3 
9 os' 9 301 9 ssıı ı8ı2 ooı2 38ı3 3713 ss14 33ıs 08ıs sı 11 oo 
9 ı8 9 3510 00 ll 2s ı2 1012 4314 0014 00114 33ı5 ı31S 56'ı7 08 
9 3S 9 ss,ıo 2011 ı 47,112 3013 03 ı4 2014 201ı4 58 ıS 33 ı6 ı61ı1 25 

• 1 1 ! ! -- - - - - -- --

a ıolO ı012 ve 1057 numarab katarlar boş kurs katarlarıdır. Bu katarlara bilet verilmez. 
( ) 4 49 ve 55 numarab katarlann vapunı yoktur· 
( b) 1 ' 

52 
S4 SS 1010 10S7 numarab katarlar ı Niaandan 31 Teşrinievvele kadar seyrüsefer ederler. 

3taı 39 _ 41 43 4L 47 J <tJ sı 53 • ss t <;.J 1~ 
ı6 sı

1

ı1 o~ 18 10 19 30'. \20 ı820 4521 3022 1022 
-ı7 09 118 ı7 ı9 371 120 2520 s22ı 3722 ı122. 
-ı7 1 ıs 26 19 46 .20 342ı oı21 4622 2623 1 

- -- -Hare. - .-
1
Hare.19 53'Hare. 20 41- -·- -22 33-

- -ı7 281ı8 ooı8 36ı9 30119 S620 2S20 442ı ıı21 S622 3623 
- -17 33[18 0418 4019 34120 0020 2920 4821 ıs22 0022 40-
- -ı7 3918 0918 45,19 39120 0520 3420 S32l 2022 OS22 4523 
- -17 43ı8 ı3,ı8 49119 43120 0920 3820 5721 2422 0922 49-
- -17 4718 1618 5219 4620 1220 4121 21 2722 1222 5223 

-ı7 49118 1818 S4ı9 48120 1420 4321 0221 2922 1422 54-
ı7 30ı1 S6,ı8 2s19 oıiı9 ss[20 2120 so21 21 ~3622 2123 0123 
17 50ı8 0318 33ı9 1020 0020 28- -21 1 21 -23 08-
ı8 ıoı8 231ı8 S31ı9 30120 1~20 451- -ı21 3 22 03 -123 281-

- -
( c) ıl, ' ~ btar c:UOa, cumartesi, pazartesi ve S7 nJmaralı katar perşembe, cuma, pazar günleri seyrlbefer ederler. 
( d) 56 nu: 103ı numaralı katarlar ı Niaand~ 3ı Teşrinievvele kadar. ~e y~ nız .cuma gOnl~ri seyrüse~er ederler. _ 
( e) ı024 p dik kısmı nasında gidip ve gelecek yolcular ıçın kafı mıktarda şehır şebekesı katarlan seyrlisefer etmekte oldugundan bu kısımda aeyahat edecek yolcular munhasıran bu katarlarda 
ı - Haydarpqa - en 

seyahat edec~lderdir. • k t 1 için verilmiş olan gidiş ve gidiş ğeliş biletleri ve abonuman kart'an ana hat katarlarında mer'i ve muteber olmıyacağından bu ![İbi bilet ve veaika ile veya biletaiı: olarak ana 
2 - Şehir .'ebekeaı la arı ~ azami tarife mucibince ücret ve nizami cezayı nakti tahsil olunacaktır 

katarlanna rlkip olan yo cu ar an 
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Mahl ulat ınü~üriJetin~en: 
Bidayeti ılan ( 29-1-!J:JO > hafta (1) 

Nilıayetı ilan ( 26-2--030) çar şanı )a 
Kt meti muhammtnc'-i 
1.ırıı K 1ru~ DP<\"& :\o. 

85 00 Mevlevihane kapısında simkeş mahallesinde Paşa 
bakkal sokağında 6 numaralı hanenin 172 arşın muik-
darındaki arşası 3502 C. 

500 00 Yeşilköyde Mahmudiye sokağında 4, 35 No lı ma 
arahk 84 arşın terbiinde 5 oda 2 sofa ve saireyi mÜ!!-
temil bir bap ahşap hanenin tamamı. 4713 C. 

200 00 Çarşuyu kebirde Hacı Memiş sokağında 26 No. lı elye 
viim Yorgancılar caddesinde , 8 arşın terbiinde 54 N o 

lı maklup dükkanın tamamı. 5078 C. 
254 50 Balata Haci isa mahallesinde orta sokakta ve Haril< 

mahallinde 127 arşın terbiinde 14 No. lı arşanın ta-
mamı. 781 C. 

166 22 Eyri kaputla Avoi Bey mahallesinde Hamam soka
ğında /177 arşın Terbiinde /19 No 1ı arşanın 
tamamı. 2206 C. 

57 00 Mevlane kapısında Aydin Kethüda mahallesinde 
Yayla caddesinde mükerrer 24 ve mükerrer 24 mak

klup No h /570 arşın terbiinde bir kıta arsanın 1 3 
hissesi 854 C. 

Bidayeti ilan ( 2:.!-1-930 ) hafta 2 
Nihayeti ih\n ( 19-:2-930) çarşamha 

l\ıvmetl muhammenesi 
1 · -:ı Kuruş Dosva No. 
1130 Feri kariyesinde Kurtuluş caddesinde 146, 148, 150, 156, 

158 ve Kasımpaşa caddesinde 142, 141, 143, 145, 125, 135, 
132 134, 136, ve Kuyulubağ sokağında 109, 107, 113, 103, 
105, numaralarla murakkam 6825 arşın mıktarında bulu
nan arsaların 36 hisse itibarile 11 hissesi. 656 A 

lnilliyct1 

-

ÇARŞAl\1B1\ 
12 ŞUBA 1' 930 

• ••occ-ooc==············,.... G •• a ;;:;: ..,, - alatasara y 1 
Macit Mehmet Karakaş ~· müdürlüğünde 

Manifatura ve tuhafiye ticarethanesi 

To Pta n Dairelerinin tasfiyesi 
mUnasebe ile ve bayra
ma mahsus olmak Uzre 

BlKiKl~~~ZL~K ~EB~i~i 
nl ziyaretle fırsattan istifade etmelerini 
muhterem Mu,ıerllerlne tavsiye eder 

> 929-930 ders yılı üçü 
sit tedris ücrelerinin alı t na 22 Şubat 930 Cumart 

, nünden itibaren başalana 
Yüzde yirmi tenzilata tab 
ler için resmi vesaik ibraz 
cektir. Şu muamele Ma 
on beşinci Cumartesi g 
kadar devam edecek ve o 
ten sonra ücretlerini ve 
!erin leyli olarak devam 

-~~~ .. :K~•-n ... ıı:•.,,· ~~-d.ı:..ıı.y:a=y=a~pJıımEa~k~ta~o~ıa~o~y:eoEı~1>e=t=o3nEı:srkeiıITe:=~:=J~E5Çz~5~~~~if :;~~~a~;~~5~~~müsaade edilmiyecektir. 

Her suretle nıatlubıı .ııuvafık 

( Rotbart Luxuosa r 
Tıraş bıçağı siınalarınızı ~5 ya;; nda 1 AT! 
bir genç sinıası gibi taze sıkla 1ı.ı;..: Lütfen baladaki klişeye dikkat 

( Rotbart) ve (Mond-Extra) 

) 
H 

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

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

235 Bebekte kilise sokağında 28 No. ile mürakkam 235 arşın 

isterseni1. valııı1, "HOTBAHT LtX- etnıek ment.ıatiniz icabatıııdandır. 
UOSA » tı~aş hıçak'arı kullanınız. « HADiüM » traş bıçağı fiatı: 1 

Tıraş bıçakları yüzü daiına taze 
olarak nıuh~faza eder. PIYa.,a a 
bulunan diğer bıçakların fevkinde
dir. Yalnız bir defa tecrü1Je bunu 
isbata kafidir. 

Fiatı : 1 adedi 20 kt1 ruş, 10 adedi adedi 7,1··2 kuruş 10 ededi 70 Fiatı: 1 adeai 7,1-2 kuruş 10 adeai 
70 kuruştur. 175 kuruştur, kuruştur· 

Berliı1dc Trmı)elhofta Ilot-llulın<'r Anoııtnı Sirl(etiııiıı 'flirkiye "-{'I(il[ uıııuınlsi 
; . 

J 
~ 

~ 
1 
J 

1 
) 

} 
J 

mikdarında bir kıt'a arşanın tamamı 5728 A Pi 1500 Y edikulede Mirohor İlyas Bey mahallesinde Y edikule 
caddesinde 62 numaralı dükkanı müştemil nim kagir bir 

bap hanenin tamamı. 2855. C. ;!!!!!~~~~~~~~~~~~~~!~~~! 623 20 Nuruosmaniye civarında Vezir han arkasında Sinanpaşa ! 
sokağında tahta perde ile muhat 77 arşın 90 santim mikta- JST.\. 'lll'L VIL yu·ı 

rında Sinanpaşa camii arsasının tamamı. 510 Mü DEFTER DARLIK JJ_,J\N ATI 
Bidayeti ilan ( 15-t-930 ) hafta (3) 
NihaYet ilan ( 12-2-930) ç;:\rşamba SATILIKARSA:Numarası6Maltıssokağı Zühtüpaşama-

K .. meti mohımmenesl halle ıi Kadıköy etrafı açık olup köşk insasına elverislidir. V c 
Lira Kunış Dooya No 707 zirarndadrr. Tahmin olunan (1414) lira kıymet def.iten veri-

' 65 9 Ayvansarayda Korucu Mehmet çelebi mahallesinde Ay- lecektir. Müzayedeye iştirak edeceklerden· c;, 7 buçuk pey 
} · vansaray caddesinde 42, 44, 46 maklup N o. lı dekakin akçası alınacaktır. Satış muamelesi 27 /2/930 Perşembe günü sa-
i arşasmm üçte bir hissesi. 10646 A at 15 te Üsküdar malmüdürlüğünde aleni müzayede usulile yapı-
l 150 - Ayvansarayda Korucu Mehmet çelebi mahallesinde lacaktır • (R) 
1 50-30 No.lı, 43 arşın terbiinde bir bap dükkanın 1-3 his- * * * 

sesi. 10645 A SATILIK ARSA: Numarası 4 Arif Bey sokagı Hasanpaşa ma 
333 34 Ayvansarayda Korucu Mehmet çelebi mahallesinde Ay- hallesı Kadıköy Kuşdili caddesi kurbindedir. Tarafeyninde A

vansaray caddesinde 32-52 No. lı 61 arşın mikıdarında bir partman ve hane mevcut olup ikametgah in asına elverişlidir. 
bap dükkanının 1-3 hissesi. 10643 A Ve 323 ziraındadır. Tahmin olunan (120) lira kiymet defaten ve 

233 33 Ayvansarayda Korucu Mehmet çelebi mahallesinde ve r~lecektir. Müzayedeye iştirak edeceklerden °~7 buçuk peyakçe
caddesinde 64 arşın terbiinde 48-28 No.lı bir bap dükka- ~ı alınacaktır. Satış muamelesi 27/2;930 Perşembe günü saat 15 
nın 1-3 hissesi. 10644 A ·te Üsküdar malmüdürlüğünde aleni müzayede usulile yapılacak-

84 82 Eyipte Şahsultan mahallesinde Bahariye caddesinde tır · (R) 
1357 arşın terbiinde 35 No,lı arsanın sekizde bir hisse- * * * 
si. 2438 C SATILIK ARSA; Numarası 348 Söğütlü çeşme sokağı Hasan 

137 50 Beykozda Büyük çeşmeler kurbünde İskele sokağında paşa mahallesi Kadıköy Kuşdili çayın karşısında olup ebniye 
75 arşın tcrbünde 1 No. lı anıanın 24 hissede 22 hissesi. inşasına elverişlidir. Ve 126 ziraındadır. Tahmin olunan (100) 

545 A lira kiymeti defaten verilecektir. Müzayedeye iştirak edecekler-
36 30 Arnavut köyünde Haremeyn sokağında 60 arşın terbiin- den %7 buçuk pey akçesi alınacaktır. Satış 27/2/930 Perşembe 

de 9 No. 1ı arcanın tamamı. 1138 A günü; saat 15 te Üsküdar malmüdürlüği.inde aleni müzayede u-
Bidayeti ilan ( g_1_930 ) hafta (4) sulile yapılacaktır. 

* * * Nihavet ilan ( 5-2-930 ) çarşamba 
.nmeti muhımmineol 
Lir. Kuruş Dosya No 

'851 55 Cağaloğlunda Cezrikasrm mahallesinde Türkocağı hah 
çesine muttasıl ve Cağaloğlu caddesinde kain 322 arşın 

77 santim terbiinde sultan bena emini camii arsası. 519 Mü 
000 - Üsküdarda İcadiye mahallesinde Srvacımurat sokağın

da 5 oda 1 sofa 1 kuyu ve saireyi müştemil 1-4 No.lı ha
nenin nısrf hissesi 50 Mo 

2J 50 Mahmut paşada Dayahatun mahallesinde Kalrpçrlar ha
m at katında 12 arşın tcrbiinde 37 No. 1r bir bap odanın 
yedide bir hissesi. 4 7 38 C 

;,7 15 Mahmutpaşada Dayehatun mahallesinde Çuhaçı han 
alt katında 30 arşın terbiinde 30 No. l:ıir bap odanın 1-7 
hissesi. 4 799 C. 

696 Kapandakikte Yavuz erşinan mahallesinde Tekirdağ is
kelesinde 5 No. lı nim kagir harap han ve tahtında 7 No. 

lr mağazanın 16 hissede üç hissesi. 1168/5153 C. 
40 80 Kasımpaşada Haci Ahmet mahallesinde uzun yol De

reboyu caddesinde 86,90, 92 No. lı bir bap baraka şeklinde 
hane ile 90 No. lu bir bap mağaza arsasının 7-12 hissesi. 

129 A 
6, 32 Koca Mustafa paşa mahallesinde balıkçı Hacı Kigork 
okağında 29 No.lı53 arşın miktannda arsanın tamamı pazarlık 

suretiyle 1880 C. 
Çarşıda kolancılar caddesinde 10 No. ile mürakkam 
dükkanın tamamı pazarlıkla 3802 C. 
Çarşıda parçacılarda 8 No, lı Mapeyke kagir dükkanın 
tamamı. pazarlıkla 4479 C. 
Fatih mağnisalr Mehmet Paşa M. At pazarı caddesi 

71;63 No.lı dükkanın tamamı. 4475 C. 
5 Halıcı oğlunda apdüsselam mahallesinde apdüsselam 

tekkesinin selamlık kısmının ankazı. 
O Üsküdarda İcadiyede Silahtar Ağa Bahçe sokağında 

57/60 No. h çiçek bahçesindeki 800 çeki miktarındaki 
taşlar. 

Baladaki emlaki mah!Ule dört hafta müddetle aleni olarak 
ayedeye konulmuştur. Müzayedeye iştirak edecekler kıy
in yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat olarak dördüncü haf 

ihale günü saat 14 de kadar Çemberlitaşta İstanbul Evkaf 
üriyeti binasında mahlfılat kalemine miiracaatları. 

SATILIK ARSA: No: 54, Kandilli sokağı Kandilli denize rrh 
tımı ve kısmen kagir temelleri mevcut olup ebniye inşasına elve
rişlidir. Mesahası (2000) ziramdadrr. Tahmin olunan (2000) lira 
kiymet defaten verilecektir .. Müzayedeye iştirak edeceklerden 
%7 buçuk pey akçesi alınacaktır. Satış muamelesi 27/2/930 Per
şembe günü saat 15 te Üsküdar malmüdürlüğünde aleni müzaye 
de usulile yaprlacaktır. (R) 

* * * 
SATILIK ARSA: No: 8, Türbe sokaı'i;ı Hasanpaşa mahallesi 

Kadıköy Kuşdili çayırı karşısındadır. Tarafeyninde apartman 
mevcut olup bina inşasına elverişlidir. Ve 150 ziraındadır. Tah
min edilen (250) lira kiymet defaten verilecektir. Müzayedeye 
iştirak edeceklerden %7 bu~uk pey akçesi alınacaktır, Satış mu-. 
amelesi 27 /2;930 Perşembe günü saat 15 te Üsküdar malmüdür-
lüğünde aleni müzayede usulile yaprlacaktır _ (R) 

* * * 
SATILIK ARSA: No: 16, Türbe sokağı Hasanpaşa mahallesi 

Kadıköy Kuşdili çayın karşısındadır. Tarafeyninde apartman 
mevcut olup ebniye yaprlmasına elverişlidir. Ve 167 ziraındadır. 
Tahmin olunan (200) lira kiymet defaten verilecektir. Müzaye
deye iştirak edeceklerden %7 buçuk pey akçesi alınacaktır. Satış 
muamelesi 27/2/930 Perşembe günü saat 15 te Üsküdar malmü-
dürlüğünde aleni müzayede usulile yapılacaktır. (R) 

* * * 
SATILIK ARSA: No: 3 Derici sokağı Hasanpaşa mahallesi 

Kadrköy kuşdiline kurbiyeti bulunup tarafeyninde ebniye mev
cut olup ikametgah inşasına elverişlidir. Ve 172 zira 12 parmak
tır. Tahmin olunan (172) lira kiymet defaten verilecektir. Ve 
miizayedeye iştirak edeceklerden %7 ıbuçuk pey akçesi alınacak
tır. Satış muamelesi 24/2/930 Pazartesi günü saat 14 te Üsküdar 
malmüdürlüğünde aleni müzayede usulile yapılacaktır (R) 

• * * 
SATILIK OKKAN: No: 48, Fener sokağı Zühtüpaşa mahal

lesi Kalamış Talibi tarafından verilen bedel muvafık görülmedi
ğinden temdidenmüzayedeye konulmuştur. 146metro 25 santım 
arsa i.izerine mebni olup fevkinde bir oda ve tahtında bodrum ;ar 
dır. Tahmin olunan (2200) lira kiymet iki senede, iki taksitte ve
rilmek şartile (1100) lira birinci taksit ihaleyi müteakip verile
cektir. Müzayedeye ştirak edeceklerden % 7 buçuk pey akçesi a
lınacaktır. Satış muamelesi 13/2./930 Perşembe günü saat 15 te 

Gal .. tada KUrkçU başı h:ınında, 4 numarada 

Üsküdar malmüdürlüğünde aleni müzayede usulile yapıll~a~c::a~k~_f=;;::;~~~~~~~~~ 
tır. * * • (R) ~eJrl seıai-1 

SATILIK ARSA: No 18-36, Derici sokağı Hasanp;:ı5a mahal- .... -. -·-•:..:· 
lesi Kadıköy Kuşdili kuribindedir, Ve iki tarafında hanelermev- l\lt•kc' Ac°'tıl!; G•lı•ı kh'1 
cut olup ikametgah inşasına müsaittir. ve miktarı 188 zira 12 par hıındı, ı:oı '1 ı '1351 Ş ı'.> 

centrsı: ~h'ııı ıl>• 1 !ıı. ıl:ı: lı 
maktır. Tahmin edilen 188 lira kiymet defaten verilecektir. Sa- l<t•nı, .. ı ~,0 
trş muamelesi 24/2/930 Pazartesi günü saat 15 te Üsküdar mal-
müdürlüğünde aleni müzayede usulile yaprlacaktrr. (R) 

* * * 
SATILIK ARSALAR: Kuyulu bağ ön ve arka ve zeytin sokak
ları Feriköy, 4 ila 27 numaralı muhtelif ziralarda 24 parça arsa 
ev ve apartman inşasına elverişlidir. Satış muamelesi 9/3,ı 930 
tarihine müsadif Pazar günü saat 15 te pazarlıkla Beyoğlu mal 
müdürlüğünde yaprlacaktrr. (R) 

Edirne vilayetinden: 
Mübeccel Reisicümhurumuz Gazi Mustafa Kemal Haz

retlerinin Edimcde rekzi için mermerden ve kaidaıi kezalik 
mermerden olmak üzre bir heykellerinin imali 5/Şubat/931l 
tarihinden 5/Mart/930 tarihine kadar bir ay müddetle mevki
i münakasaya vazolunmuştur. 

TraJz~1 iKlJgi ~nı.a 11 
[ iz mir] vapuru 1 :ı Şub1t 

perş~nıbe ak,ll'm (;aJatı 

rıhtımından ha,eketl~ Zoıı~ ılchk 
lneb::ı:,ı Sino;ı S.rn< ı ı l'qye 
Fatsı Odu (;ir : n Tra'ı.mn 

Rizeyc ~idcce\ ,._, dönu~t~ Of 
Trabzon Polathm! Gireso:ı Ordu 
Fat>ı Sam<:m lneb::ıluy.ı U'1;· 
rn •arak ~ckcckt'r. 

-\~ınir sür' al ~ostası 
( GÜLCEl\fAL ) vapuru 14 

şubat Cuma 14,30 da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar· 
tc. I sabahı lzmire ~dccek ve 
Pazar 14,30 th lzmiracn hare 

ketle Pazartesi sabnhı gelecekti 
Vapurd~ m kcmmd hir 

Orkestra ve cazlınn, mevcuttur 
•·--am-azaıım~~ıı 
Veresiye! Ver esi ve! 

Münakasaya iştirak edecek erbabı ihtısasın vücude ge
tirilecek heykelin azami (12000) lira kıymetinde olabile
ceğinden bu müddet zarfında ufak bir modelini ve planını 
ihzar ile yevmi münakasa olan 5/Mart/930 Çarşamba gü
nü 9, 'l ,5 teminat akçesi ile ehliyet ve ihtısas vesikalarile 
V'ilayet makamında müteşekkil abide komisyonuna müraca
at eylemeleri ilan olunur. hanımefen • 

--- diler bay • 
·~·~~ğ ili\ 15 l\lart 1930 da devam edecek···" ram yakla· 
~~ Viyana beynelmilel sergisini tıysr. 

zlvaro t ediniz. Avrupanın en mühim alım merkezidir. Avuoturya'nın Güzel bir 
bÜtüıı sanavi merkezleri ve Avrupanın en mühim devletleri çok faydalı kürk ma n-
ve ucuz mallar ıeşhir edeceklerdir. iyi ve ucuz mal tedarik için 

i 
kaçırılmıyıcak ·r fırsattır. Ziyaretçilere te.•hilAtı !Azime ~österilec:kcir. to ihtiyacı-
Ta!sillt Avusturya sefaretinden alınabılır. lst•nbul · Vıyana ( ofya k ? 
tariki le) sevahat için tenzil~tlı llatla bilet verilmektedir. lluviyet nız yo mu 
varakaları fİhrl mümessilleri ve Galarasarayda ve Pera Palas karş sındt 

• ( ) d d k d 1b1 ••• ""·<ığazamız " NA TfA seyahat acentasın an te ari e i e i ir. ın 

• Say vade ile 
ıspirto ve ispirtolu içkıler inhisarı vehüyükte-

umum müdürlüğünden: nzilatlasat-
m aktadır. 

İcmal ve hülasalar münakasaya konulmuştur. Yevmi ihale 
olan 25Şubat 930uncu Sair günü saat on beşe kadar teklif zarfiarı 
Mübayaat komisyonunca kabuledilecektiı-. Taliplerin komisyon 
kitabetine müracaatlan. 

J. BEYKO 
lstaobul Mahmutpaşa KUrlı:çll 

Han Tel. Is. 1685 


