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İnkişaf hakkı --
Devletlerin esaslı haklarından 

biri de yaşamak ve inkişaf et
mek hakkıdır. Yaşamak hak~ı 
gerek milli ve gerek be.~nel~~
lel hayat sahasında dıger bu
tün ha<kların hepsine tekad
düm eyler. İnkişafın da asgari 
bir derecesi vardır ki, yaşama
nın başlıca şartlarından birini 
teşkil eder. Hayatta tevakkuf, 
ölümün bati bir şeklinden iba
rettir. Bilhassa beynelmilel 
hayatta bu vakıa daha ziyade 
göze çarpar. İnkişaf ederek ha
yat kabiliyetini ispat etmemek 
devletler cemiyetinde bir kah.a
bat sayılır. Bunun için her mıl
letin ilk düşündüğü nokta, ~e~ 
di hayat ve inıkişafmın temını
dir. 

Cihanda devamlı bir sulhün 
tesisi için milletlerin inkişaf 
hakkının tanınması zaruridir. 
Halbuki tatbikat ve siyaset sa
hasında daha ziyade bunun ak: 
sine şahit oluyoruz. Kuvvet~ı 
ve kapitalist devletler, zayıf 
ve fakir devletleri daimi suret
te istisımar edebilmek için bu 
turlü bahanelerle bu hakkı ta
nımamak istiyorlar. Fazla ka
zanmak ve zengin olmak iste
mek te belki b;r haktır. Fakat 
bu hakıkın huc:udu dıgerlerinin 
Yaşamak ve ya "'l ' • içi~ ink~
şaf etmek hakla e tahdıt edıl 
mi~tir. Bu cihet;n ihmali, nih~
Yct beynelmilel hayatın, bır 
gün ıbir taraftan patlak verme
s ni mucip olur. Sulh diktatör
leri biraz da bu ihtimali derpış 
edereık ona göre tedbirler bul
lllak lUtfunu esirğememelidir
ler. 

Esasen La hey müzak ;rı'lc
rinde, bu mesele büyük dev~et
lerin gözüne çarpmamış d~~ıl
dir. Almanların, Avı• tu:yalı
ların Macarla--ın, Bulgar\ •.rı:ı 
taha~ül kudı etlerinden fazla 
görülen borçla~.t~~zil edil:?İ§ 
ve Avrupa sulhunun bu mıUe
kabil fedakarhkları istilzam et
mekte olduğu kabul edilmiştir. 
Maziyi karıştırmakta, ve mesu
liyet noktalan araştırna~!a 
pratik bir fayda yoktur. B~gun 
için mühim olan nokta cıhan 
ııulhünün, cihan nizamının ~e
siııidir. Bu da ancak her mıl
letin sulh ve adalet prensiple
ri d;iresinde inkişaf imkanına 
mazhar olabilmesile temin edi
lebilir. Beynelmile! ki~ ~e ~u
sumetlerin ve netıce ıtı banle 
harplerin saiki yalııız silahl~ 
değildir. Mali ve iktisadi t?zyı 
kler de miti tarizm kadar mıllet 
lerde elem ve ıs • :ap hisleri u-
Yandmr. k 

Beynelmilel tesanlitten ç?. 
bahsedilen bu devirde tesanut 
Yalnız büyük ve zengi~ dev!et
lerin istismar siyasetıne alet 
ittihaz edilmemelidir. . 

Beynelmilel tesa?ü??.n 1~ 
icabı her milletıin el bırlıgıle_ ın 
kişaf hakkının teminid.ir. Eger 
hakiki olarak milletlerın ~en
featı birbirinin yükselmesınde 
anıyorsa, hiç ıbir m~lletin, za
anın ve adaletin ıcaplann~ 

!lynuyan beynelmilel an?.~ı
:ı:tıanlarla ağır ve ~ahaı;nn:ıulu: 

ün fev<kinde malı ve ılctıisadı 
ükler altında ezilmesine mey
an verilmemek Jazımdır. 
Devletler her şeyden eve! ya

amaık yollarını aramak zarure-
indedirler. Bu zarureti beynel
ilel ıbir zaruret olara~ ka?,ul 

tmek ve icabını icra içın muş
erek tedbirler aramak ~evl<:1-
er için bir vazife tel3:kıkı edıl-

elidir. 
ZEKİ MESUT 

N~hirler taşıyor! 
Roma 13 (A.A)- Bir fır-

' d lgası ına ve bir kısem met a 
olayısile Sardenyanın her t~
afında feyezanlar vuku~ . ~e -
iştir. Rio Mogaro nehırı feı 

alba şehrinin bıitün aşagı ma~ 
al!e!erini isti!a etmıştir. Bır 
0 k evler yıkılmıştır. R.io~ Bat 
l!e ve Mannu nehirlerı bırden 

İte taşarak bütün köprüleri . a
P ~ötürmüş mahsulatı t~hrıp 
trnış, evleri yıknuş ve bır çok 
asabalann etraf ile aJakasını 
c_srniştir. Hasarat son derece 
lihimr!ir. 

Ormanlarımızı işletmek için bir · ıngil·z g u 
hükftmete müracaat etti. Müzakereye başlanıy 

Kereste fabrikalarımızdan birinin dahili 

işte, adamda ve 
zamanda tasarruf 

• 

~lcınurların çalışıı1a saatleri 

Kadroyu daraltıp is saatini çoğalt
mağa taraftar olanlar vardır 

Bugün .. 1 

Avrupa dan 
Asya ya 

lllk doğru hat b11gOn 
1 işlemeğe başlıgacah l 
Toros Ekspresi Avrupa ile 
Asya arasında en kısa yoldur 

Avrupa ile Asya arasında in
kıtaa ugramadan en seri ve mun 
tazam surette seyahat icrasını 

temin etmek üzre ihdas olunan 
Toros ekspresi bugünden itiba
ren işlemeğe başlayacaktır. . 

Bu münasebetle bugün To- i 

katlıyanda yataklı va"on şirke-' 
"' f . ti tarafından bir öğle zıya etı 

verilecektir. 
Davetliler meyanında Hakkı 

1'1 f; Şinasi paşa, Devlet demiryolla-
Şe hri m ize gelen iktısat encÜn1enİ reisi il usta a rı işletme umumi reisi Vasfi, 

Mübadele 
Sefire yeni talimat 

yollayacaklar 
At/na, 14 ( Apo)- Ha

riciye nezaretl11de M. Fo
hasın raporu mUtalea edil
miş ve bilhassa mübade· 
leye Mbl eşhasın servet
lerinin sureti tasfiyesi 
hakkındaki maddeye alt 
mülllhazat şayanı tetkik 
glJrülmüşlllr, ll. Fokasın 
Atinaya daveti bu hmms
ta izahat almak için ol
duğu anlaşılmıştır. 

Sünnet meselesi gene tazelen 
--~~~~~~~~~~~~~~~~--~~---ı 

Türk tıp cemiyeti buııuıı 
meşgul oluyor 

Hitan ameliyesi zararlı mı, değil 

SUnnet meselesi etrafında mUnakaşalar. Zararlı o 
ğunu ılJyllyen bir kısım hakimlere mukabil 

doktorların çof1u buna taraftar 

Sünnet ameliyesi doktorları hitan ameliyesinin faideli 
arasında gene bir mesele oldu.. ğu kanaatini izhar etmişti 

Seref Beyin nıuhtelif nıeseleler Hareket dairesi reis muavini 
• Nüzhet, Vali vekili Fazlı, Şeh 

hakkında beyanatı remini muavini Hamit Beylerle 

Anharadakl Yunan se
firi M. Potlhrongadiıı'e 

L1erllecek sen talimat pa
zartesi gününe kadar ha
zırlanarak gönderilecek
tir. Yuyan hiihıimetl bu 
talimatı bir an evvel glJn
dermek niyetiııdt!dir. Çün
kü bu işleri ııil ratle bi
tirmek arzusunrlad,r. 

Bazı doktorlar hitanın icrasına 
taraftar değildirler. Evvelki ak 
şa mtoplanan Türk tıp cemiye

: ti de bu mesele ile meşgul ol -

Umumyetle hekimler, b 
sıhhi olduğunda israr et 
ancak naehillere yaptrnlm 
sı lüzumunu ileri sürmekt 
Hitanm hararetli taraftar 
dan olan Dr. Fethi Bey, h 
yanların gulfelerini kesti 
meleri yüzünden bir çok h 
lıklara daha kolaylıkla m 
kaldıklarını. her halde hi 
gayet sıhhi bir tedbir oldu 
söylemiştir. 

. Şark demiryolları müdürü M. Yalovanın imarı 
Büyük Millet Meclisi. I~tısat eD:cümeni reisi Mustafa Şeref Paskal vardır. ___ _ 

Bey dün Ankara.dan -~ehnmıze geldı. Şirketin İstanbul müm.essili inşaat süratle ikmal 
İstanbulda di:ırt gun kalclıkt~~ son.~a .. Anka~aya avdet_ e;de_c':k' Sadık Bey dün bu ekspresın te-

olan Mustafa Şeref Bey, kend_ısı_le ı:;-oruşen bır muharnrımızın min edeceği faidelerden bahse- edilecektir. 
suallerine cev:ıben kısaca demıştır kı: derek demiştir ki: Seyrisefain umumi müdürü 

Vakıa işçilerin hukukunu mu- - Toros ekspresi Londra ile Sadullah Bey dün Ankaradan 
hafaza için buna ihtiyaç varclır. Hindistan arasıncla en kısa yo- ı ~ehrimize gelmiş 
Faıkat, uzun tetkikatla hazırla- lu teşkil edecektir. 

1 
.ir. Sadullah Bey 

na bilecek bir iş olduğu için zan İlk sefer için 4 yolcu müra-' usaca demiştir 
netlerim ki Meclisin bu devre- caat etmiştir. ı eti: 
sinde çıkması mümkün değil- Bu ekspr~s yolcuları, Basra- -Yalovada ya 
dir. Bir sene kadar sonra bunun da haftada bır harek~t e?en va-, ıılacak yeni bina 
intac;ı muhtemeldir. purdan bil'istifade _Hın?ıstanın hakkında Veka-

muştur. 

Bu içtimada, memlekette bir 
takım cahillerinde hitan ameli 
yatı yapması yüzünden vtıkubu 
lan facialar görüşülmüş ve bu 
gibi fenle alakası olmıyan sün 
netçilerin faaliyetine meydan 
verilmemesi muvafık görülmüş 
tür. 

Operatör Kazım ve Ahmet 
Fahri Beyler, sünnetin iyi ve Yunan\<;tanda 
fenni surette icra edildiği tak- PSARA, 14. A. A. _ Zel 
dirde temin ettiği faydalan an-
latmışlar ve işin hazan zarar devam etmektedir. 
tevlit etmesi cehaletten ile-i 
geldiğini söylemişlerdir. 

let nezdinde te- BUDA BAŞKA FİKİR 
MISIR VE IRAN ~ · i 6 bbüsatta bulun Dr. Ali Rifat Bey, dünyanın KUDÜS, 13. A. A. - Y 

Memurların iş saati Karaşi limanına gıdebılecekler 
Meımurlarm saatı mesaisi me dir. 

Yahudilere boyko 
selesini soruyorsunuz ... 

1 

Mesai saatlerinin tezyidi sUre
tile kadrolarda tenkihat yapıl
ması muvafık olduğu 'kanaatin 
deyim. Fakat bu güç bir şeydir. 

Çünkü kadrolarda tebeddü
lat yapmak müşıkilatı miicip 

d k. olur.» 
- «Tütün işleri hakkın a 1 Ticaret muahedeleri 

Mustafa Şertf 8. 

l" ih ncümenimiz-
kanun ay ' ası . ~ lak dar Devletlerle yapılmakta olan 
den .. çıkmış ve d~~ri i~ t:vdi ticaret muahedeleri müzakera
encumenlere tet k ç 1.. i tında tarafrmızdan murahhaıı 
olunmuştur. Orman anun a~r- j olaraık bulunan Mustafa Şeref 
hası, hükumet t~rıı:fından haz - Bey Türk-Alman ticaret mua
lanı;ıakt'!. olan ılsdtı~sa~ Jilnroşf~~ hed~sinin yakında ikmal edile-
mı ıle alakası o ugu ıçı . .. aki İ 1 
dilik müzakeresi "':ehir olunmuş ceğinı, :bunu m~tı:. p ta ya 

t .,,_ 1 gramı ile birli- ve Lehıstanla muzakere yapı-
tur stıaısa pro • h ·· · t - ı.. 

· rı dikkate alınacaktır. 
1 
ıac~gını, enuz tıcare mu""'ıe--

kte naza/ k nu ne oldu? desı yapılmamış devletlerle de 
ş anu .. ak ıı..· rf d 

İ k henüz Meclise gel muz eratın 'Utr sene za m a 
ş . a?unu bitirileceğini söylemiştir. 

memıştır. 

Müzakereye başlanıyor: orman
larımız işletilecektir .. 

Bolu ve havalisindeki Kara 
dere onnanlannı işletmek üzere 

hükfunete müracaat eden İngi
liz gnıpu ile müzakerata bu-

gün başlanacaktır. 

Grupun işletmek istediği sa 
ha ( ı 00,000) hektar vüs'atinde 
olup hükfunete aittir. 

Hükumet bütün ormanları -
mızın işle~ilmesi için bir pog
ram hazırlamıştır. 

Kış dedikodusu devam ediyor 

Hava gene açtı, fakat 

Bundan başka ekspres, Mısır 1um. ekseri yerlerinde tatbik edilmi- dilere karşı yapılmakta 
ve lran yolculuklarını da kıslta Vekalet, lazım yen bu ameliyenin zararların boykotaj mücadelesi Filisti 
cak ve bilhassa ticari münase- Sadwıah liey gelen inşaatın dan bahsederek aleyhinde bu- her tarafında zaiflemiştir. 
batta çok faideli olacaktır.,, sür atle yapılmasını muvafı.k lunmuşutr. kü bizzat Araplar bundan 

Toros ekspresinin işletmeye görmştür. Buraya idareye .. aıt NETİCE: FAİDELİ ••. teessir olmağa başladıkla 
açılması merasimi bugün yapı- bazı işlerle 1?eş_gul ?l~~k uz~e Neticede heyeti umumiye, anlamışlardır. 
!arak ilk sefere saat on altıyı geldim. Yenı butçe ışını takıp •:::::;:::::: z ":::::;:;;:::::ıcCCCI~ 
sekiz geçe başlanacaktır. Dev- etmek için yarın gene Ankara- ~ • 
let demir yolları hareket reis ya gideceğim. Av~upaya sef_er 
muavini Nüzhet Beyle yataklı yapmak için henüz ittihaz edıl
vagon şirketi umumi müfettişi miş bir karar yoktur. 
M. Şinikers ve İstanbul ~ümes Sırası gelince bu iş te .. yapıla • 
sili Sadık Bey ilk sefere ıştirak caktır." Sadullah. Bey dun, ~da- t 

reye ait bazı gemılerde tetkıkat 
ta bulunmuştur. 

Türk ocağı kong
resi toplanamadı 

Dün İstanbul Türk ocağı kon 
gresi toplanacaktı. . . 

Fakat nizamname mucıbın
ce derneğin aktı için mukayy~t. 
azanın onda üçü yani 175 kışı 
bulunmak icap ettiği halde an
cak 30 kadar aza geldiğinden 
kongre gelecek ~umaya t~l!k 
edilmiştir. Yeni ıdare heyetı ın 

, tihabatı için Cumhuriyet halk 
, fırkası tarafından bir namzet 

listesi hazırlanmıştır. 
Şimdiki idare _heyeti O~ağı? 

iki senel~k mesaı ve faalıyetı 
hak'kmda derneğe arzetmek üz 

Vasfi Bey re bir rapor hazırlamıştır. 24 sa 
ederek hattı teftiş edeceklerdir. hife tutan bu rapora nazaran 
Çok rağbet bulacağt ve memle- Ocak epeyce faaliyet göstermiş 
ketimize büyük menafi bıraka- tir. İstanbul Türk Ocağına mu
cağı ümit edilen bu ekspresle kayyet aza miktarı 590 kadar 

- -- - - .. 
Milliyetin yeni tarihi tefrikası 

Büyük harbe nasıl girdik? 

Yakında bu mühim eseri tefrıkaya 
başlı yacağız 

(Londra-Hindistan) yolculuğu olup bunnun mühim bir kısmı 

Ankara rasat merkezi müdürü fikrinde il güne indirilmistir. aidatlarını vermediklerinden 
Toros ekspresi cumartesi, ancak lazımgelen t:diya~ı yap-

sab. t "kış başlamak üzredir,, diyor pazartesi ve çarşamba günleri tıktan sonra dernege ıştırak e-

914 te başlayan cihan harbine Osmanlı inperatorluğu 
da karıştı. Türkiyenin dünyayı a!t üst eden ve beşeri
yetin tarihinde her mınasile bir dönüm noktası teşkil 
eden bu büyük harbe karışmasında ne gibi sebepler 
vardı .. ? Neticesi meçhul bir harbe girmeden Türkiye 
kendisi için iyi bir vaziyet tc.nin edemez midi .. ? Bu 
sualleri istediğim:z kadar uzatabiliriz. Fakat cihın har
bine Türkiyenin girmesi doğru olup olmadığı bahsini 
münakaşadan eve! harbe nasıl karıştığımızı iyice bilme
miz lazımgelir. Halbuki şimdiye kader bu cihet bir çok 
rivayrt'er karışan bir muamma halini aldı. Bu mevzu 
etra.fıuda yanlan şeyler istikbalde bir tarihçe için lazım 
olan bir vesika kıymetini kazanmadı. 

l\1aliye nıüsteş~rı .. 1 Halbuki 914 te Paris sefareti müsteşarlığında bulunan 
İzmirde bulunan Malıye mus ve bilahare hazinei evraktaki vesaik üzerinde tetkikat 

teşan Ali ~rz~ BBeY.t.Ankaraya yapan Rauf Ahmet Bey senelerce çalışarak pek ciddi 
hareket ctmıştır. u un banka ·1 "k .. . b" .. . . 
müdürleri müsteşar Beyi istas- ve temamı e vesaı a mustenıt ır eser vucude getırmış-
yona kadar geçirdiler. Ali Rıza tir. "Milliyet,, sütunlarında bu kıymetli eserin tefrika 
Bey giderken demiştir ki: i edi\diğini göreceksiniz. 

. -. . İzmiri? iktı~aadi vaziyeti Gazetem!z bu eser hakkında fazla bir şey söylemek 
n~ ı_Yıce tetkık et~ım. Ankara~a istemiyor. Yalnız bunu dercetmekle hakikate ve tarihe 
gıd~y?rum._ Tetki~~tımın netı- hizmet etmekle müftehiriz. 
ce~ını Malıye vekilı Beye arze- • ™ Z 
rlPceğim. ::::.;;;;; ••• 

• •• v •• • Semplon ekspresile gelen yol- debileceklerdir. 
Kışın iyi gittiğini görüyoruz .. tı. Bılhassa ogle uzerı hava ade cularıda alarak Haydarpaşadan Azanın yüzde 15 i kadındır. 

S "uk olmadı değil. Hatta kar ta sıcaktı. hareket edecektir. 
b~g ağdı Fakat havalar gene Fakat hava rasat merkezleri NE GÜNLER GiDECEK? 
• 

1
.e1 Yt. · umum müdürü Sadık Ali Beyin Ekspres cuma pazar ve salı 

ıyı eş 1
• • .. d' v • kı h b · ' 

Ç ba gu .. nü akşamı bır - geçen gun ver ıgı § a en et- günleri saat on ikide Bag· dattan 
arşam f d ki .. k 1 h" l" b' denbire bozdu. Lapa lapa kar ra ıf1: a muna aşa ar a a ıt Haydarpaşaya muvasalat ede-

• mağa başladı. Şiddetli so- medı. cektir. 
~af1 b raber düşen kar fasıla Sadık Ali Bey söyledikleri- Ekspreste iki yataklı vagon 
~u a embe günü akşamına ka nin doğru çıkmadığı iddiaları- bulundurulacak, bunlardan biri 
ıle pderşe etti. na karşı Ankarada yeniden şu Hindistan yolu üzerinde olan 
dar evam b 1 t • . v • M .. t • . Ik" gök yÜ- beyanatta u unmuş ur: Bagdada, clıgerı ısıra mun e-

Lak~n e~vel 1 g~~~nerek yıl - Beklediğimiz şiddetli kışın hi olan Suriyede Rayak şehrine 
zündekı bu ut a~~ örüldü. ortasındayız. Söylediğimiz gün gitmek üzre Halepte avrılacak-
dızla:ı~ parıbldha 1~1 

va g berrak (M,.badı ikinci sahifede ) !ardır. 
Ve: Dun sa a a 
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• 
E J'. _------

ij Roı mektubu .. a 

rrJ F'ransa ile Jtalva arasıı1<laki 
~: il1tilc1f deva~11 ediyor ... 
C>-

I İtalva donanına için Fransa ile kat'i 
lı J 

· hir müsavat istemektedir 

> 

I 

ar ıyor muı -- - / ' 
. j Yeni bir 

Komün_ıst tahrl anlaşma ..• 

( "Jı panın nıeşhur hariciye nazırı onbeş sene süren 
:;· '.İfesin<len çekildi; l~onıa ınatbuatının hücunıu 

kAtı Şlddetll ! İtalya ile Avusturya ara
BERLİN, 13. A. A. - Alma smda hasil olan itilaf net~ce

nyadaki komünist tahrikatı de- sinde geçen gün Romada_ ita~ 
vam etmektedir. Otoınibillere lya ve Avusturya başvekıllerı 
binmiş oldukları halde Darms, arasında imza edilen dostluk, 
tadt civarına gelen 200 kadar ha~ern ve telifi beyn muat;ıede
müfrit komünist Russelsheim len Avrupada şayanı dıkkat 
fabrikasını istila etmişler ve bir vaziyet vücude getiriyor. A
ameleyi greve teşvik eylemiş- vusturya ile Almanyanm birle
lerdir. 100 kadar amele bu ha- şeceğinden bir zamanlar çok 
rekete iştirak ve yerlerinde oka- bahsedildi. Fakat buna bugün, 
lan diğer ameleyi tethiş etmiş- k_ü Avrupanm . hariotasını tan
lerdir. Zabıta, fabrikayı sarmış zım eden Versaılles (Versay) 
aralarından ikisi meb'us olan muahedesine rağmen imkan gö 
tahrikatçıları tevkif etmiş ve rülememiştir. Avusturya b!rçok 
fabrikayı muvakkaten kapat- kanunlarını Almanyanınkılerle 

' ...... . 
e 
I< omadan yazılıyor: - İtal- ceğini tekrar edilip duruyor. O-
" .ın bahsederken hiç şüphe nun için buradan bakıldığı za
r k Romanın Londrada top- man Londra konferansının ne-

aBhri tahdidi teslihat kon- ticesinden ümit kesmek lazrm 
- nsı hakkında ne düşündü- gelir ... ! Fakat matbuatın bu 
l u, İtalyanların tahtidi tes- neşriyatını unutmamakla bera
ll ttan ne anladıklarını söyle- ber şunu da hatırda tutmak 

eden geçmek imkanı yok- icap eder ki mesul devlet adam
Bahri tahtidi teslihat kon- !arı neticeden ümitlerini kese
nsı toplanmadan evvel İta! cek değillerdir. Çünkü İtalya 

; 1 tendi noktai nazarını izah hariciye nazın M. Grandinin ri-
1 , ıek fırsatlarını kaçırmamış- yaset ettiğ' ey'et her halde 

;.. Bilhassa İtalya hükfimeti- Londradan, . ı devlr• ~rasmda 
E ~ Fransa ile denizlerde tam aktedilmiş bir itilafname ile av
o->müsavat talep ettiği çok e- det etmek üzere İngiliz paytah-
:1) 1 tına gitmiştir. 

' Bundan başka bir şey daha 
var ki o da bahri konferansa 
giden İtalyan hey'etine refakat 
eden Giomale d'İtalia gazete
sinin müdürü tarafından gaze
tesine gönderilen bir telgraf 
'burada büyük bir tesir hasıl et
miş tir. Çünkü lbu telgrafta kon
feranstaki muhtelif devletlerin 
birıbirlerine karşı olan vaziyet
leri izah ediliyor. Mesela bun
dan anlaşıldığına göre Ameri
ka denizlerde en kuvvetli dev
letle müsavi olmağı istiyor. 

d 
:lli 
i~. 

• 

nı Pcpanın yeni hariciye nazırı 

: k Cardinal Pacelli 

ltalya da Avrupa kıta.undaki dev· 
letlerden en kuvvetli olanı ile müsa
vat istiyor. Bu itibarla Amerika nok
tai nazarı ile 1 tal yanın batı hareketi 
arasında bir müşabehet var. 

lta!yanların istinat ettikleri batka 
bir esas daha var: 

Waıhington konferansında sekiz 
sene evvel Fransa kruvazörler için 
1 tal ya ile müsavatı kabul etmi~ti. 
Şimdi l tal ya her hususta, tahtelba
hir ve torpidolar yani tamamile birer 
müdafaa vasıtası olan gemilerde de 
müsavatı temin emelindedir. 

Maamafih aradaki ihtilaflara ba
kıp ta konferanstan ümidi keımeme-

f li. . . Elbette bir netice elde edilme
den dönülmiyecektir. 

Papanın hariciye nazırı 

mışlardır. birl~ştirmek suretile _bu ittiha-
y oung planın etrafında da fılen bır mevcudıyet ver-

BERLİN, 13. A. A. - Rei- mek i:stedi. Fakat Avusturya
chstag Young planı hakkında- nı~ Almanya n:ıüttehit ~evlet
ki kanunların ilk kıraatini ıbitir lerı arasına gırebılmesı kabı! 
miş ve bunları hariciye ve büt- olamadı. Böyle .bir ihti.mali~ 
çe encümenlerine .sevkettikten Avrupada en _ zıyade.. kımlı:_rı 
sonra önümüzdeki Çarşamba kuşkulandırdıgmı soylemege 
gününe kadar içtimaını talik hacet yoktur. Küçük İtilaf de
etmiştir. vletleri kadar Fransa ve İtalya 

için de bu ihtimal endişe uyan 
drrmıştı.Bir kat daha büyüyen 
bir Almanya umumi harpten 
sonra Avrupa h;;ritasını bildik
leri gibi çizen galiplerin işine 
gelir gibi değildir. Onun için 
var kuvvetlerile böyle bir ihti
malin önüne geçmişlerdir. 

ispanyada 

Diktatörün 
suiistimali 

Madrit, 13 (A.A)- Beledi
ye meclis azasından birisı mez
kur meclisin maliye encümeni 
muvacehesinde vdktıle kendısi
ne bir ev iştirası ,,in toplanmış 
olan 3 milyon 900 bin peçete
ya ait kazanç vergisini verme
miş olduğundan dolayı M. Pri
mo de Riverayı itt'ham etmiş
tir. 

MÜSADEME OLDU 
Perpinyan, 13 (A.A)- Bar 

sel ondan bildirildigine göre 11 
şubacta ta1'·be ıle bır takım eş 

·.ı 
~ı iden meydana çıkan bir ha
, ~attır. Bu gün de, yani kon
f ~·ans toplandıktan sonra da 
i,.ılyanlar için Londra konfe

\ı,.-ı.smın mana ve ehemmiyeti 
u ~ha ziyade bu mesele üzerin-

tc~erküz ediyor. Fransa ile 
ı 1 -ılya arasında bahri müsavatı 
' nferansa kabul ettirmek fa

;t i tal ya için bir mi!Ji izzeti 
- fis meselesi oluyor. Filhaki
ı bugün İtalya mali kuvveti 
- üsait olsa da Fransa donan
i ~ası derecesinde bir donanma 
i ıcude getirse buna kim mani 
ı ~acak .. ? Fakat mademki beş 
' :vletin karşılrklı muvafakati
:r Londrada bir itilafa vasıl ol
~ak isteniyor, İtalya da Fran

: z - İtalya bahri müsavatın ka-

Papalık devletinin Hariciye nazırı 
kardinal Gaıparri meşhur bir adam
dır. Şimdi yetmiş sekiz yaşında olan 
kardinal tam 914 ıeneıinden beri Va
tican'ın hariciye işlerini idare ediyor. 
Yalnız diplomatlığı ile değil diğer 
sahalardaki maliimatile de Papalık 
mekamının en maruf simalarından ı , 
kardinal Gasparri artık bu vazife
den çekilerek, Papa tarafından ken, 
disine hediye edilen bir köşkte otu
rarak ömrünün son senelerini ilmi 

1 
tetkikata hasredeccktir. 

KardiM) bu mekama gelmeden ev· 
vel senelerce Pariste bulunarak Fran 1 

lllZ lisanını bütün derinlilderile öğ
renmiş, ondan sonra Cenubi Ame· 
rikaya giderek senelerce de orada 
kalmıştır. Kardinal Gasparri umu
mi harpte ve ondan sonra Papalığın 
Hariciye nazırı ııfatile bir çok müş .. 
külitla karşdaşmış ve vazifesini son 
derece meharetle ifa ebniştir. Umu, 
mi harp esnasında sulh için yapılan 
teıebbüıata dair kardinalde fimdiye 
kadar neşredilmemiş pek çok vesaik 
bulunduğu söyleniyor. 

İstikbal bir gün gelip de A
vusturyayı Almanya ile birleş
meğe sevkedecek mi, etmiye
oelk mi? ... Bu sualin cevabını 
vermek için kehamet göster
meğe hacet yok. Bugün için 
şayanı dikkat olan cihet İtalya 
nm Avusturya ile dost olması, 
bu surette Avrupada istikbale 
matuf kuvvetli bir adrm atmış 
olmasıdır. Avusturya-İtalya 
muahedelerinde bir fevkalade
lik yoktur. Bunlar birçok dev
letler arasında şimdiye kadar 
bu tarzda bir çok muahedeler 
aktedildi. Bu muahedeler Ce
miyeti akvam misakı dahilinde 
aktediliyor. a'kat gerek l tal ya 
ve gerek Avusturya siyasetleri 
için bu muahedelerin akti bir 
mıiv-affakıyet teşkil etmekten 
geri kalmamıştır. Bu hadisenin 
Yugoslavyada sevinçle karşı
lanmadığını gelen haberlerden 

1 

anlıyoruz. İtalyanın siyasi bir 
muvaffakıyeti Belgradı sev; ·.· 
dfrecek diye beklemek doğru 
değildir. Bund.an da anlaşılabi-
lir ki Avus.turya-ltalya muahe 
deısi istikbale ait hesaplarla ya-

pılmıştır=.:... ---..,...--::-

ılünü istiyor. İtalya donan
asnu o dereceye çıkarır mı, 
>ksa çıkarmaktan kendi ihti
ırile vaz mı geçer .. ? Bu ayrı 
eseledir. İtalyanın bugün is
diği şey herkesin müvafaka

ıle İtalya - Fransa donanmala
.ıun muadil olmasını konfe
ınsa kabul ettirmektir. Bütün 
alyan gazetelerinin bahsetti
üzerinde ısrar ettikleri me

:le budur. ftalyanlar için bah
tahtidi teslihat meselesi istik 

1lde Fran~a - İtalya arasında 
'dis olacak her hangi bir müh 

Kardinal Gasparri bilhaısa geçen 
sene M. Mussolini ile cereyan eden 
ve itilaf ile neticelenen müzakeratı 
da &on derece iyi idare etmekle dip· 
lomatl:k şöhrtini arttınruştır. 

Kardinal Gasparri Şubat nihayeti 
ne doğru vazifesini halefi Monsen· 
yör Pacelli'ye devredecektir .•• 

Romanyada 
Besarabyada 

oluyor •. ? 
ne 

·mel vaziyetin düşünülmesin- Budapeşte 12 - Besarabya 
n cıkıyor. Fransa İtalyaya fa da vaziyetin çok karışık oldu. 
bir donanma sahibi olmakta ğu haber alınmıştır. Besarabya 

rar ediyor. Bunun için de u-ıkomünistleri Sovyet hü'ki'ımeti-
k yerlerde müstemlekeleri ne iltihak lehinde nümayişler 
lugunu ileri sürüyor. Fakat yapıyorlar. Vitorul gazetesi ko 
lya rıatbuatı için bu kuvvet- münistlerle polis arasında mü-

bir sebep ve delil sayılmıyor. sademeler olduğunu yazıyor. 
alyan noktai nazarınca uzak- Vaziyet çok g~ığin olduğun 
ki müstemlekeler için ıbulun- dan bir çok bankalar ve büyük 
ırulmak istenen donanma da- tüccar paralarını Bükreşe nak 
a ana vatanın kendi müda- !etmişlerdir. Her dakika bir 
ası için istediği kuvvetten vak'a çıkmasından korkuldu
zladır. O halde bu kadar kuv- ğu için Romanya hüki'ımeti şid 
tli b:r donanmaya, sırf milli detli tedbirler alıyor. Bükreş
üdefaa itibarilı: ihtiyaç görül- ten Besarabyaya asker gönderi 
iycbilir. Bu vesile ile İtalyan liyor. 
tbuatının neşriyatında Fran- Rus Karadaniz filosunun ma 
aleyhinde hayli şiddetli hü- navrası ve Dinyester hududun

mlar vardır. Faşist İtalyanın da Rus askerlerinin toplanma -
meselede kendine çizdiği sı Bükreşte büyük bir eheımmi
ttı hareketten hiç dönmiye- yetle karşılanmıştır. 

Prlmo de Rlver-a 
has aıasında vuku.;. gelen müsa 
demecıe 5 talebe ,ı.aralanmıştır. 
Talebe sivıl vali -TZ saat zarfın 
da aı: edumed;~i takoırde grev 
ilan edeceklerini ilan eylemişler 
dir. 

KARIŞIKLlK 
Madrit, '4 (A.A) - Fabra 

Ajansının 10,45 te neşretmi~ 
olduğu bir tebliğe nazaran Sa
gunto da husule gelen hadise
ler bazı ecnebi matbuatının is
tihbarı hilafına olarak pek o ka 
dar mühim değildir. Sogunto 
Valans vilayetine tabi ve payı
tahta iki kilometro mesafede ka 
in ve 10 bin kadar nüfusa sahip 
ufak bir mevkidir. Burada :ıs
keri kuvvet mevcut olmayıp 

yal-ız ufak bir jandarma kara
kolu vardır. Son günlerde ame 
leden bir grup belediye dairesi 
ne giderek Primo de R;veranın 
bir resmini indirmişler ve bele
diye reisini indirmisler ve bele
dive reisine cümhuriyelın ilan 
edilmiş olduğnu so;ledikten 
sonra hiçbir hadise vukuuna 
meydan vermeden dağrlmışlar
dır. 

Parlamentoda münakaşa 
PARİS, 14. A. A. - Meb'u

san meclisinde mali kanunun 
müzakeresi dolayısile mühim 
bir münakaşa başgöstermiştir. 

Tevkif at ııok 
PARİS, 13. A. A. - Polis 

müdüriyeti Sovyet sefarethane 
si civarında bir Sovyet memu
runun te\'kif edilmiş ve bir ta
kım RllS tebasının ikametgah
larında taharriyaıt icra kılın
mış olduğu haberini kat'i suret 
te tekzip etmektedir. 

-~-.---·-. ---
Hava gene açtı 

( Birinci sahileJcn mabad) 

gözümüzün önündedir. Atlas 
Okyanosu sahillerinden Siber
ya ve İran hudutlarına, kutup
lardan Tarablus kıyılarına ka
dar bütün Avrupanın hava va
ziyeti her zaman gözlerimizin 
önünde serilmiş duruyor. 

H.i;.diseleri adım adım takip 
ediyoruz. Bu sene kışın şiddetli 
olacağını <fa oır metereologi na 
zariyesine ıstinat ederek söyle 
dik. 
Her halde bir bahar mevsimi a 

rifesinde olmadığımızı işte ha
diseler gösteriyor ve kış başla
mak üzeredir. 

DENlZ KAZASI 
Fırtına yüzünden İzmir'de 

bir deniz kazası olmuştur: 
İzmirde İnciraltı mevkıinde 

demirli bulunan büyük bir yel
kenli devrilmiştir. Yelkenlinin 
içinde bulunan üç deniz amele
si denize düşmüşler ve: 

- İmdat, imdat!. . 
Diye bağırmağa başlamışlar

dı. Lakin fırtınanın gürültüsün 
den kazazede amelelerin sesini 
işitmek kabil olamamıştır. 

Yeni bir gemi Üç kişi çırpma çırpına boğ·ul 
SA!NT NAZAİRE, 14. A.A. muşlardır. Kazazedelerin ceset 

J andark ismindeki yeni mek- 'j leri ertesi günü sahile vurmuş
tep gemisi denize indirilmiştir. tur. 

lngllterede - -· 
ah i i 

esli hat 

,~-.;~;~ff 
Yünlerimiz ıslah eo 

Karacabeyde el e e 
netice çok iyidir 

ıy( 

ile 

Japon heyeti- ANKARA, 14. (Milliyet) - kaldıkları yapağların ok 
nİn maksadı Koyunlarımızın ıslahı suretile asgari 250 kuru4 vermek 
Londra, 13 (A.A) _ Japon gerek mensucat sanayiimize la- !er. Halbuki aKracabeyin 

heyeti murahhasası hatt' hare- zımgelen mevaddı iptidaiyeyi evsaftaki yünleri bu fiati 
keti hakkında gazetelere beya- ve gerek daha iyi evsafta elde mamaktadır. Fabrika arın 
natta bulnumuştur. Japonya, edilecek yünlerimizin hariç pi- !ara yerli yünlerin fiatini 
1933 tarihine kadar hiçbir bil- yasalarda revacınm temini mak. ği iddia ediliyor. 
yük harp gemisi inşa etmeme sadile İktısat vekaletinde yapı-' Karacabey harası bir d 
ğe amadedir. Japonya, büyük lan faaliyet devam ediyor.. . m~es~esi olduğundan ısla 
harp gemileri hacminin 35 bin Karacabey harası mesaı~ın- alıyetıne ne olsa de".am .e 
tondan 25 tona indirilmesine de muvaffak olmuş ve Merınos tın. Fakat ıslah faalıyetı 
ve bu gemilerin 11 pusluk top 1 sürüleri.~~. teşkil etmiştir. . s':1si. ~~tiştiricil~r~ de teş 
!arla techiz edilmesine ve bun- .. Bu _surul~rden_ elde edılen dıldıgı. na~arı dık.•atc alı 
!arın kullanılması müddetinin yunlerı mıllı fabnkalar almakta bu vazıyetın devamı lıu ye 
temdit olunmasına taraftardır. ! dır. ricileri nevmit edecektir. 
Japonya, tahtelbahirlerin isti- Yaptığımız _tetkikata g~re Mill1 müesse_seler!:nizin 
mali husu;:unda sıkı bir nizam mensucat fabrıkalarımız harıç- hususta daha dıkkatıı har 

ten ketirtmek mecburiyetinde etmeleri bekleniyor. 

Japon hPş murahhası 
Vnkahu'11 

name vücude getirilmesi için 
teşriki mesaiye hazırdır. Hacim 
!er hakkında Japonya bugün

M. Venizelosunltalyaıı gaz 
tecilerine yeni beyaı1alı 

Pilrüzlü mesai/ halledililıce 1ki menıle 
vasi surette anlaşmış ol8C' kflr 

ATİNA, 14. (Apo). - M. Venizelos İtalyan gazetele 
muhabirlerine beyanatında Yunanistanm sulh taraftarı o 
ğunu, Yunan hükumeti siyasetinin sarahaten müspet bulu 
ğunu ve komşu devletlerle mevcut ihtilafları bir an evet b 
mek istediğini izah etmiştir. 

Yunan Başvekili, beyanatının Türkiyeye ait kısmında :'·· 
Yunan münasebatmm pek tabii bir vaziyette olduğunu ve 
dengiine inkişaf ettiğini, pürüzlü olan mi:ıbadele rneselele · 
intaçından sonra iki memleketin vasi mikyasta anla§abilece 
söylemiş ve bahri pro~ram hususunda da bir itilaf elde edil 
ği ümidini izhar etmiştir. 

kü miktarın ipkası taraftarıdır. Garbi 
DENtZ SANAYİİ 

'l rakyadaki Türklerin vaı.ıye 
ÜMİTSİZ ATİNA, 14. (Apo). - Nim resmi Estiya gazetesi, G 

Londra, 13 (A.A) - Daily Trakya Türklerine intihabat hususunda serbestii hareket ve 
Telgraf gazetesi bahri sanayi- diğinden takdirle bahsederek bu Türklerin müftü ve mek 
in ümitsiz vaziyetine uzun bir idare heyetlerini seI'best olaraık intiıhap edebileceklerini ve 
makale tahsis etmektedir. Mez mm iki Cümhüriyetinin münasebatını takviye edecek mahi 
ki'ır gazete, Amerikan hububat 1 te olduğunu söylemektedir. 
müstahsillerile Avrupa un fab-J ı-••w•ıı.r-.••ıı..oıe .. •-·-·-·-·-·-·-·-..•-..•-..• .... •a.ıı•a.ıı•a.ıı•a.ıı•a,.• ... •a•-. 
rikaları arasındaki mücadele PO R ~ 
d_olayısile Amerikadan avdetle- ıt • ı:ı ~ * 
nnrle .nakledecek. m~l .b~Jamı- ~ w wwuwwuwwwwwwwwwuwwwt.• 

~a~t~r0~~~~~~~~·~~;~s:~:_d~:
1 lstanbul şildi Maçları 

Gümruk tarıfelen lehınde 
n,.,.,umi surette tahrikat icra e-
dilmekte olduğu ve bu tahrika- (V f 18 T K O) (Be 'kt 7 B k 
tm halk üzerinde icrnvi tesir ey e a: • • : Si as: - ey oz: 
!emekte ve onu mübayaatta bu Dün Taksim Stadyomunda 
lunmaktan men'etmekte bulun İstanbul şildi maçlarından ikisi 
duğu kııvcl.,r'lilmekte<lir. yapıldı. İlk maç Vefa ile Top-

KONF~R A N<;TAN kapı _ Ku~kapı teşekkülü ara-
gİKA YET sında idi. ILi takım arasında 

Roma 13 - Tribüna gazete Vefa lehine kuvvet farkı pek 
si neşrettiği bir makalede Lond barizdi. Bunun neticesi olarak 
ra konferansında müzakeratın maç tamamen Vefa'nın hakimi. 
çok yavaş gitmesinden şikayet yeti altında cereyan etti. Kuv
edi vor. vet farkı dolayısile zevksiz ge-

Tribüna konferansta takip e- çen müsabakayı Vefa 18-0 gi
dilecek usul hakkında bile iti - bi mühim bir farkla kazandı. 
liH edilmesine havret ediyor. J kinci maçta . . 
Konferans şimdiye kad;ır hiç İkinci maç Beşiktaş_ Beykoz 
bir is görmemiş, esaslı hiç bir arasında idi. Beşiktaş takımm
meseleyi tetkike baslamamış- da bazı tebeddülat yapmıştı: 
tır. Hep ıı;üzakere edilecek me mesela Hüsnü hücum hattına 
selelcr~ daır. r_uz~aı:ıe yapılmak geçirilmişti. Müsabakada Beşik 
la va~ı'.. gecınlınıştır. 1 taş umumiyetle hakim oynadı. 

. ~r~b.una yalnız ruzname tan 1 İlk devre başladıktan bir a_z son 
zı~ı ıcın mı bu kadar nazır ve ra ilk sayıyı yapan Beşıktaş, 
m~tehassısm Londrada toplan sayı adedini dörde kadar çıkar-
dı,,-mı soru)'.o_:._ __ __ dı. Bir aralık Beykoz canlanır 
Yuna11l.~tanrfa gibi oıdu ve iki sayı kaydetti. 
- Devrenin bitmesine yakın Be-

Abdülha 'llİt veresesinin şiktaş bir sayı daha yaparak 
davası devreyi 5-2 bitirdi . 

Yunanistanm Londra sefiri Maçın neticesi 
Kaklamanos gazetelere gönder İkınci devrede Beşiktaş iki 
diği bir tebliğde Abdülhamidin 1 sayı daha ilave ederek maçı 7-
veresesinin sabık sultanın Yuna 2 kazandı. 
nistandaki emlaki üzerindeki id Bu suretle İstanbul şildinin 
dialarını Yunan hüki'ımetinin yarım son müsabakaları Ga~a
kabul etmediğini beyan etmiş- tasaray'la Fenerbahç~, Beş~k
tir. taş'la Vefa arasında ıcra edıle-

Diğer taftan Abdülhamit ve cektir. 
resesinin maruf vekili şubatın KOLEJDE FUTBOL 
son nısfmda davanın kat'i bir 
surette inkişaf bulacağını bek
liyor. Yunanistan aleyhindeki 
müddeiyat 10,000,000 İngiliz 
lirasına baliğ olup Abdülhami
din on üç çocuğu ve dokuz zev
cesi namına yapılmıştır. 

Rende aftı umumi 
PARİS, 13. A. A. - HükO

mct 23 Haziran 1929 tarihine 
tekaddüm eden aışağı ve yukarı 
Ren vilayetlerile Moselle vila
yetinin siyasi şekli idaresine 
müteallik propaganda hareket
lerine dair olan cürümler hak
kında meb'usan meclisine bir 
affı umumi projesi tevdi etmiş 
ti~ 

Dün Galatasaray birinci ve 
üçüncü takımları Rober Kolej
de husust müsabakalar yapmış
lardır. Birinci takım 8--3 galip 
gelmiş, Kolejin ikinci takımile 
oynayan üçüncü takım da 3-3 
berabere kalmıştır. 

BOKS FAALlYETl 

Galatasaray klübünde tertip 
edilen beynelmilel maçlar için 
faaliyet devam etmekte ve bok
sörler çalışmaktadırlar. Küçük 
Kemal'le karşılaşacağını yazdı
ğımız Romanya şampiyonu pa
saport işlerini bitiremediğinden 
muayyen güne yetişememişti 

Galatasaray klübü Umumi 
tibi Eşref Şefik Beye gelen 
telgraf, Karpcn'in ayın yi 
birinde lstanbul'da bulunaca 
nı bildirmektedir. O gün Fr 
sız Franki Marten ile yerli b 
sörlerimizden Saranga bir 
yapacak ve bu vesile ile Küç 
Kemal ve Karpen halka takd 
edilecektir. 

Fener Galip 
Dün Kadıköyünde Feneri.> 

çe spor sahasında Fenerbah\; 
Rum Pera klübü arasında 
maç yapılmış, Fenerbahçe 
ile galip gelmiştir. 

YENİ NAF'IA NAZIRI 

Roma, 13 (A.A)- M. Ar 
do Grolalan nafia naz.riıgına 
yin edilmiştir. 

GÖRÜNEN KÖY 
KILAVUZ İSTE.l\.IE 
1 - istihsal masrafını mümk 

mertebe azaltmak, 
2 - Temettü miktarını mümk" 

mertebe çoğaltma. 
işte ticaret ve sanayide muvaff 

kiyetin iki esaslı gayesi. Bunun 
Lcesi olarak servet ve binaenaJ .. 
refah dabi tezayüd eder. 

Türkiye gibi hem serveti hem 
insan k >lunun mahdudiyet"i itibari 
masraf ve emek hususunda tasarru 
mecbur olan mernleketler için bu, 
bayati meı'eledir. 

F ord müeııeıesinin Tophane' 
vücuda getirdiği ve Türk işçilerini 
meharet ve kabiliyetine terketti 
fabrikanın Türk piyasasına çıkardı 
F ord kamyonu balada beyan etti· 
miz meseleyi esaslı surette halletm 
tir. 

Ne evsafı fenniyeıinde mükemm 
liyet; ne de fiatındaki itidal itibari 
biç bir rekabetten korkınayan 
Türk eseri san'ahnı Türk ticaret 
ziraat i.lemine en kuvvetli ve en e 
niyetli yardnncı olarak tavsiye ecl 
biliriz. Türkçede: (Görünen köy k 
lavuz istemez) diye bir söz vardır· 

Tophane fabrikaaı mamulatını bi 
kere görmek onların kıymetlerini aı> 
lamağa kafidir. 

( Gönderilmit tir) 
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Memleket mal
~ın sini islemek 
- Mevki ve ihtiyaca 
öre yol yapmak .. 

_ Vafi• Vekili Recep Beg 
A.NKARA, (Milliyet) - j ve müstesna caddelerin asfal-; 

eketimizin bazı yerlerin- olarak tefrişi düşünqlınekte
Yapılması düşünülen yollar- dir. önümüzdeki ilik bahari mli 
atranlı ve asfalt yollar hak- tealkıp bu yolların inşa ve fer

•da tetkikat yapmak üzre şiyatma başlanması muhtemel 
dan bir müddet eve! Avru- dir. 

fa gitmiş olan nafia vekilli- Katran temini 
l"ollar umum müdürü Nadir Bu yollar için !katran temini 

lY, ~e refiki nafia heyeti fen- meselesine gelince bu yollar
~esınden Ali Kemal Bey av- dan elli lcilometre kadar yola 
et:nişlerdir. kafi gelebilecek katranın şiaı-

~ adir Beyin bir kaç gün da- dilik Ankara havagazr fa· ırika
ıstirahatten sonra İstanbul- sından temini düşünülmekte 

Ankaraya avdet edeceği ise de bu ciihetin temini nafia 
er alınmıştır. Memleketi- vekilliği ile havagazı şirdı:eti a
ı~e yapılması ötedenberi dü rasında husule gelecek bh an

lnul.en yeni yolların şehirler laş.mağa bağlıdır. Bu anlafjma 
lhılınde ne suretle yapılma- iki mühim kısım üzerinde te-
ın daha doğru ve muvafık merküz edeceıktir. 
lcağı meselesi üzerinde la- ı - Katranın fiyati 
itıgeJcn fenni ve iktısad1 etil- 2 - Yollara yarayacalk irattan 
'r Yapılmış ve ikmal edilınek verilebilmesi için fabrikada ta-
e ·bulunmuştur. Bu mesele dilatın yapılması. 

tafın<la mütehassıs ve alaka- Bu suretle katranlı yollara 
ftlar nezdinde yaptığımız bilhassa toz bek çok olan Anlka 
hkikata nazaran hazrrlanan rada ihtiyaç görüldüğü gibi 
astarı şu suretle kaydedebl- İstanbul ve İzmir gibi mühim 

~
z. yerlerde de ihtiyaç olduğundan 
- İyi yol yaptırmak. Nafıa vekilliği bu cihetleri de 
- Bu ~uretle yapılıın yol- nazan dikıkate aılarak ona göre 

da müt~madi tamiratı temin düşüncelerini teebit etmiş ve 
· katran fiyatlarile tadilat için 

3 ~·Memleket malzemesini İstanbul ve İzmirdeki havaga
IİillJ.kün olduğu kadar işle- zr fabrika ve şirketlerine mü
ltk na.kasa 11artnamelerile beraber 
4 - Mevkie ve ~htiyaca gö- bazı teklifatta bulunmuştur. 
~ol yapmak. Vekillik bu gün Fransada Be-

~ltııı · · her kilosu bizim paramızla en tesbi t edilmiştır. 
Nafıa vekilliğinin, mukadde- 4,5 kuruşa olan şose katcanma 
hazırladığı, memleketimi- memldketimizde meııela Anka-

s ~ara yollan imtidadı olan ra havagazı fabriıkası tarafın
, l>ın kilometrelik yolun esas dan kilosuna 8 ıkuru§ ietenme-
arile şose halinde inşası ka- sini doğru bulmamakta ve bu 

rlaştırılmış ve bu yollar mü- fiyatın tenzilini i.steinektedir. 
r k Meseli bir metre mikabı yo • ısma ınaıhsus olmak üzre . 

•addit kısımlara tefrik edilerek la ilk fersiyal)ta üç kilo katran 
lr ·ı · · sarfedilecek •her sene bu yolun 
1 sıra numerosu ven mıştır. 1 ı.ı il B" ·· ayni metre mikab.ına birer. k -Yo arın siındilik ıtum ve f 
tranlı yollarla bir alakası !o mütemadi tarnırat sar ııyat 
ktur. Mamafi bu yollar yapı yapılması zaruri görülmekte
k d dir. Binaen aleyh katranın been hakiki bir temel halin e 
Pılacak ve icap ederse bu yol her kilosunu sekiz kuruşa a-

' r Üzerinde Bitüm ve katran lıp sarfet1'ıek hariçten celbedi
~şiyatı yaptırılabilir. Aksi lecek Bitüm fiyatından kat kat 
·{dL, J c soselerin Avrupada fazla bir fiyatı sarf etmek de-

ld f mek olacağından nafıaca bu ci-Uğu g ;·li mücemad1 muha a-
ı<ı · 1 · hetin nazarı dikkate alınarak . Ve tamirat sureti le ömiır en 

Şirket önünde nümayiş 
yapanlar .. 

Emanette 

Vereme karşı 
Yeni hastane nerede 

yapılacaktır? 
Evvelki gün Beyoğlunda bir 

nümayiş olmuştur. Bu nüma- Emanet bir veren hasıtanesi 
yiş neticesinde polisin verdiği açılaıbilınesi için uzun müddet
rapora nazaran kiyafetlerinden ten. beri münasip bir yer aradı
mektep talebesi olduğu zanne- ğı halde bir türlü bulamamak-

tadır. dilen bir takım gençler Terkos 
kumpanyasının camlarım kır- Halbuki verem hastanesine 
mışlardır. görülen ihtiyaç karşısında bu-

Evvelki gün olan bu vaka işin daha ziyade sürüncemede 
hakkında dün ıpolis şu raporu kalmaması lizımgeli:yor. 1stan 
verdi: bul ve Beyoğlu semtlerinde 

"Dün saat 19 raddelerinde İs münasip bir bina bulunmadığı-
tiklal caddes1nde Terkos şirke na göre son zamanlarda hüku-

1 ti önüne gelen ve giyinişlerin- mete intikal edecek olan Hey
den talebe olduğu zaruıolunan ıbeliadadaki darüleytamın ve-
20-25 genç «Kahrolsun 70 odalı rem ahstanesi haline konulma 
mektebimizi yakmağa sebep o- sı için bir tasavvur vardır. 
lan Tenkos kumpanyası!» dl- Bu iş için Cemiyeti belediye 
ye bağımıışlar, sonTa da taşla nin mütal.iasına müracaat edi
beş on cam kırarak uzaklaştık- lecektir. 
ları iddia olumnuştur.» -o-

L'ün!kü bazı riifekAmiz bu nü Kalfa ehliyetnamesi 
mayişi yapanların Feyziati li- Evlerin küçük inşaatını, ka-
sesi talebesi olduğunu yazmış- fes tamirlerini yapan ustaların 
!ardır. t kl · l '- · lı 

D .. f · · il · üd"" yap ı arı ış er e ... ,.erıya hata 
un eyzıatı seıı m ur- olmaktadır 

Iüğünden bu mesele etrafında B t · k lf 1 ğ 
şu mektııbu aldılk: u us akvl e a a arm ÇO u-

"Dünkil p:ı:etelerde mektebimiz nun yaptr arı yerler uzun mild 
tolebeoinden bir ıırupun au tirketi det dayaınmamaktadır. 
binas:nm.caml~ını . kır~•~• dair Piyasada çalışan ustabaşılar
mezkllr ıırket ıclareaıne aat bır taknn la !kalfaların inşaat işlerinde 
M_izler ıörül?'üt.tür. Mektebimiz feci vukuf göstermiyenl · ğ 
bır kaza netıcesınde yandı. Yangının . erın ÇO U 
devam ve teveuüünde au tirketinin ehlıyetname olamayanlardır. 
a~n'u takairini. te~kik ,etmek bize. -!t Emanet, P.iyasada çalışan kal 
bır ~eaele defıldır. Bız ?'~te~ımı· falardan ehlıyetısi:ı olanları te
zin bır an eYvel açdmaaı ıçın hükil- f • k k i • b • 'l 

timiz! ·· t d" x.: kı tl"ı müza n etme çın unların sıcı. -me n goı er 1151. yme - • k•k • 
herete ıüvenerek çalıtıyoruz. Talebe lerıni tet l edecektır. 
miz kat'i bir inzibat altındadır. Şir
ket binasının camlarını kırmak gibi 
küçüklüğe tenezzill edecek hiçbir tole 
bemiz yoktur. Şirketin bu ianaclini 
nefTetle ret ve tekzip eyleriz.'' 

--0-·-

Lastik sopa yok 

Şehrin sıhhati 

Nezle arttı, grip te 
fazladır 

Bekçilere liistik loput verilıne- Son günlerde havaların mü-
si düşünülmekte idi. Bu fikir- temadiyen değişlT' ~ '··"-!',den 
den ~az~eçp~ştir. . şehirde bazı has 

Çünkü !astık sopalar bır ada tahklar göriilü
ma vurulduğu zaman hiç bir iz y.or Nezle art
bırakmadan şiddetli ıstırap ver tı. Gnp fazladır. 
mekte ve sersemletmekte oldu Bu husust, 
ğu anlafjılmıştır. Sıhhiye müdür 

-o- Ali Rıza Bey bi 
lçkile, nasıl satılacak? muharririmize 0 

Müskirat inhisarı 1 Marttan miştir ki: 
itibaren piyasada muhtelif öl- - Artık hava 
çillerle içki satılına.sını men'et- lar karladı. Faz! 
miştir . Bir marttan sonra içki nezle olınaz. Ya' 
Ier 250. 500, 750, ve 1000 gram nız her kesin ker 
Iık dibi düz şişeler içinde satıla disini korumas 
cak 140, 160, 222 gramlık kli lazımdır. Hava
çük' şişelerle içki satılınası men lar daima tahavvül ettiğinden 
edilecektir. nezle tevlit edebilir. 

Ekonomi -Fındık işi nasıl halledildi? 

Hakemin verdi~I karar davacıların 
talebini tervic seklindedir 

• 
ın u 1 · ı "kt"f d;ı1·r ona göre havagazı şirketlerine • za tı ması ı e ı ı a e · - K ı 

ıı.sfalt ~· a•ıi bitüı:ı ve katranlı tebligat yapılmAıştkır. d a.tlrkanb ı Geçen sene fındık tüccar v-e 
11 . l" b il ~e- I yol inşaatının n ara a ı a .. h ·11 . A h . ara ge ınce u yo arın. : _. . -.. k" ba<:Jaması çok musta sı en vrupanın mu -

len farkın ve 7.ararın tediyesini 
istiyordu. Hakem heyeti dava
cının taleplerini kiiımilen ter
viç etmiştir. 

1tler etrafında nafia vekıllıgı han mutea ıp "' . telif piyasalarına, bilhassa 
tafındJn yapılması rnutasav kuvvetle 111??l~ld~ Hamburg piyasasına alivre o-

Cr k •-ıımlara munhasır kala- S ıkallı ı\lehn1et laraık külliyetli mtktarda fın-
ğı ve v~lnız r;ı~him bazı a'ı Etibba odası neşredilen bir dık satmışlardı. Bu sene rekol 

al<le · h:r <lahı!ınde de asfalt eser yüzünden çıkan bir ihti- te ve fiat vaziyetlerinin fena 
<ıl fcr~i,atı yapılmas ı muhte- lafı halledemediğinden ilk de - gitmesinden dolayı evvelce ya
eldir. fa olarak haysiyet divanının iç pılan bu taahhütlerin ifasi im
ICa r., nlı yollar için k~~rana timaa d_av~t. ~tıniştir. Divan kansız bir hale gelmiştir. Ba-

İşte fındık müstahsillerimi
zin ve fındık tacirlerimizin te
mamen aleyhinde olan karar 
bu suretle verilmiştir. Bu kara
ra nazaran mahalli ticaret oda
larınca verilmiş olan fors ma
jör kararı tanınmayacaktır. 

r. 
Istanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Sinema, varyete, çalgı, komedi.~ 
--------------

Haoa bozulacak mı, 
bozulmıyacak mı? 

. Havanın birdenbire soğuması 
~ tuluatçıların keyfini kaçırdı.. 

Ramazanın ikinci cuması da yarı açılı, 
yarı hapalı bir hava ile geçti. 

Fıkra ~alfJm~~r: Vaktile de-1 Kış geçikmişti. Elbette kı 
rebeylennden_ bın ava çıkaca~ ~ uzun bir ziyaret yapacaktı. 
olmuş. Konagından ayrılıp bır Zıyaret için 13 Şubatı münasip 
menzil kadar yol aldıktan sonra görmüş. Geldi. Görüştük. Te
hava ~zulınağa baş~ııı. De- ~enni edelim ki bu soğuk mlııa-1 dı. 
rebe.l'.u~ın etrafmdakıler buna fır, aramızda daha uzun müd- Kırmızı elbiseli haydut, çelik 
kendisıne hatırlatmışlar. Fakat det kalmasın. . . pençe, yahut buna benzer isim
Derebeyi kulak asmamış. O es Ramazanın ikinci cuması da de bayat bir Amerikan mace
nada rasgeldiği bir çobana sor- yarı açık yarı kapalı bir hava rası. Salonun soğukluğu bir ta-
muş ı ile geçti. raftan, filınin soğukluğu bir ta 

- Nasıl, demiş, hava bozula Gece hava pek soğuktu. r~ftan, hemen de çivi kesmeyen 
cak mı, bozulmıyacak mı? Şehzade başı tulilatçılarından kımse kalmadı. He~e sinema bit 

Çoban, hemen otlattığı keçi- biri kapısının önünde saatlerce ti. Ondan sonra gelsin saz fas
lerden bir tanesinin kuyruğunu davul zurna çaldırdığı halde el- lı .. gıy gıy da gıy gıy .. Ne ka 
kaldırarak baktıktan sonra: ı leri mosmor olmuş sekiz on dar esneme veren ağır aksak şe 

- Yok, demiş, hava açık ••• mektepliden başka milşteri bu. yler varsa hep sıraladılar. Ya. 
Bunlar da yollarına devam lamadı. Bu sekiz on müşterinin nımda iki çocuk, konuşyorlar: 

etmişler. Fakat tam kır ortasm arasmda ben de varım. 4 perde - Ulan bunlar tekke havası 
da bir yağmurdur boşanmış. 1 lik milli ( !) bir oyun veriliyor- be.·. 

Sığınacak bir yer bulamadık du. Sonra sinema vardı. Sözüm - Ne sandın ya. . Zati bura. 
tarı için sırsıklam olınuşlar .. ?na bale heyeti vardi. Radyoda nın da tekkeden farkı yok. 
Dolu dizgin geri dönerken De- ıcrayı ahenk eden bilmem nei Ay bu da ne? Genç bir çocuk 
rebeyi: musiki saz heyeti vardı. Daha "Hallaluya" yı tilrkçeye çevir-

- Ah, demiş, şu yalancı ço- şu vardı, bu vardı. Yalnız müş- rrıiş, hem söylüyor, hem zıph. 
ban bir elime geçse yapacağımı teri yoktu. Başka geceler, ana- yor: 
ben bilirdim. 1 fordan kimse girmesindiye dört Hallalilya hallalüya 

Maiyetindekilerden biri de- gözlerini açan kapıcılara bu ge- Bahçede taze barbunya .. 
İnis ki: 1 ce esnemekten başka iş kalma- Açık kollar. kısa etekler 

.:_ Kızmağa hakkınız yok. ' mıştı. Kapının iç tarafmda du- Bacaklar kimilen meydanda .. 
Bir adamın müneccimi çoban, 1 rup dinlenmeden zurna çalan Zavallı erkekler nasıl dayansın? 
barometresi de keçinin kuyru adamcağız saat ona geldiği hal Kenç kızlara nasıl da kanım, 
ğu o~ursa hali budur!. . / d~ ~'.'-!ona kimsenin.girmediğini Sonra. gene o nakarat: 

Bır kaç gündenben bız de o gorunce zurnayı elınden attı: Hallaluya hallaliıya 
Derebeyi gibi havanın nasıl gi- - Bu gece biz çaldık. Gene Bahçede taze barbunya. .. 
deceğini ihtiyar bir balıkçının de biz oynal:"~cağız. . galib.a.. .. Bir~ sonra yanında yarı çıp
karabataklarla martılara baka- Öteden bın avuçlarının ıçme lak hır kızla tekrar o-eldiler ve 
rak verdiği cevaptan öğreniyo-ı hohlayarak: çırpındılar, bağırdıla~. zıpladı
ruz. 13 Şubat kehanetin~ inan- . -;; Ayaz k.eskin .. diye söylen !ar ... 
mı yan kalmadı. Adu:ıı bıle sor- 1 dı: .~ e der.sı~? .d~~a ~ldıralım La teşbih, bale heyeti dedik
madığımız ihtiyar bır balıkçı mı? der gıbi bırıbırlerıne bakış !eri işte bunlarmış. Şimdi bu 
da bu sayede meşhurlardan o~u trlar. }"akat ~ocuklarda sabırsız "Hallaluya" dan sonra siz olsa. 
verdi. Beni sorarsanız, ne Fatın !ık alametlen başla~ışt.ı. Salon ruz Bülbüllü filan efendinin 4 
hocanın barometr~sin~, ne de dan ardı arası . kesılmıye_n el perdel~k komedisini seyretmek 
balıkçının kehanetıne mananı- / ç.ırpmaları'. tepınm~ seslen ge- kudretıni kendinizde bulabilir 
yorum. lıyordu. Nıhayet sınema başla- misiniz? M. s. 

Zeval vakti 
Galata kulesine vakit 

kilresl konuyor 
Galata kulesinde vakit küre

sinin konulması için yapılan 
tertibat bir kaç güne kadar bi
tecektir. 

Kürenin konulması için kule 
nin asırdide direği çıkarılmış 
ve yerine yeni bir direk konul
muştur. 

Diger taraftan mütarek~. se
nelerinde tam saat 12 de oten 
canavar düdüğiı de tekrar yeri 
ne konulmaktadır. 

DÜDÜK ÖTECEK 
Tertibat tamam olduktan 

sonra her gün saat 12 ye yarını 
dakika kala düdük ötmeğe baş 
lıyacak ve tam saat 12 de küre 
kule direğinden inecektir. 

Bu suretle İstanbul saatleri 
ayni ayar üzerinde olabilecek
tir. 

Poliste 

Dün iki yerde yangın oldu 
ve çabuk bastırıldı 

Taksimde Altın bakkal sokağında Madam 1stefanın evin
den dün ya~gın çıkmış ise de çabuk söndürülmüştür. 

Gene dun Samatyada Gazhane caddesinde Ramiz babanır 
bcstan kulübesinden yangın çıkmış ve kulübe yanmıştır. 

* * * 
Kan-Koca sokakta 

Evvelki gece Beşiktaşta Me
liha Haanım misafirlikten do -
nerken kocası Abdülkadir Efen 
dile karşılaşmış, Abdülkadir 
Efendi: 

- Böyle gece vakti neıedP,n 
geliyorsun diye sorduktan son
ra, hır~ını alamıyarak karısı
nın kafasına bir tabanca sapı 
vurup yere sermiştır. Hırslı ko 
ca bundan sonra kaçmıştır. Ka 
dm tedavi altına alınmıştır. 

--<>--

Kepenkçi Sinan camiine hırsız 
girerek 10 lira kıymetinde bir 
halı çalıımştır. Yapılan talıki. 
kat neticesinde hırsızın kürt 
Memo olduğu anlasılarak yaka-
lanmıştır. -

--o--
Zorla güzellik! 

~ "B itüm için '1ariçten mubaya pazar gumı ıçtımaını yapacak - husus bu taahhütler rekoltenin 
ına ı:a r..ıret mevcut olm::ı!da tır. İhtilafa s~bep __ şudur: çok fazla olacağı tahmin edil
rabcr memleket mevcudun- Bundan bır muddet e.vvel diğinden gayet ucuz fiatle ya-

.. n istifade fikirlerinin. de bu- Mehmet isminde ~a~al~ı bır._ço pılınıştı. . .. . 
hakim olması dolayısile bu cuk şehrimize getırılmış, Gul - Bu son vazıyet uzenne Ham 

QJJar için hariçten malzcırı ! hane hastanesinde yatırılmış_- b~:g ticaret ooaısı .bundan bir 
lthaya ··mkün olduğu ika- tı. Hastanede çocuğu İhsan Hı! müddet eve! levantıner fındık-

Harp malüllerinin parası 
haziranda tevzi edilecek 

Tütün balvaları 
" 

çalındı 

Koca Mustafapa~ada seyyar 
kahveci Halit ayni mahallede 
sakin 23 yaşında Fatma Hanı
mın evinin önünden geçerken 
görmüş ve Fatma Hanıma evi
ne gelmesini teklif etmiş, mu
vaffak olamayınca kızcağızı 
zorla eve almak istemişse de ye 
tişenler Halidi yakalamıştır. 

Üsküdarda Paşalimanında '• uu 0 

M. Bahar Prese ait tütün ardi- Postada 
ası mu . d 1 . . ktoo·ı k 1 

ar YapıJmamağa çalışılacak ve mi B. tedavi edıyo~ld~:k arı ~çın a IA ı en lontğr~toh'~~ı 
. nun için de katranlı yolun Fakat Mehmet o .u. ten son nı~ ~~rası . a~ımgAe ece ı ""': 

Şa~ıı fk · t .,._.k.ne başlana- ra Gülhane hastanesının serta- munu vermıştı. Hakem heyetı 
"''- ı rı awı ı · · K' · lıı 1 ... d - ·1 ....,-<tır. bibi operatör muavını aznn ıse ya ız evan,Lner egı , ay-

İlk nı · h dahilinde İsmail B. otopsi yapmıştı. ni zamanda Gireson fındıkları 
lı. esaı sa ası t .1 B · d .. · ı iilc ı ı · 

ilk.ara civarında mesela Göl Kazım smaı ey ~tof:f.ı en uze.rıfe Y~pı an ~._:ı-v~-~~~~ 
iŞt, bağ yolları mesire yol'.aı , sonra Meh~et. haçkkın_ a ~ e-. d~ ın azı. a.znnge ıgı u u-
abaş yolları ve saire bıı'.uı1- ser neşretmış~ı .. oBcugu te _avı nuHvermı~hb~.ı~f kt d 
aktad k" b 11 ,~•ımi eden İhsan Hılmı ey çocugun eyet L tı" ı şu no a an 

~, ır • ı u yo arın u... ' d - b" "k · · ... '11 d"l tle kat 
1 

k muh- kendi hastası ol ugunu, ına- tetkı etmıştır ve •ı<t e ı en 
ran o ması ço. · · · d b k hi d d elrlir " h" 1 hT ııarın enaleyh kend•sın en aş a ç ava şu ur: 

~s : çel ır<lc ah.
1
1
•

1
. yo. 1, . b; .. doktorun eseı· neşri hakkını Bir kontrat yapılmıştı. Sa-

ı,. er•yet e a ı ı mamn .ı ,- •' - .. ı·· f ··· · · -~ istH d k. .
1 

. haiz olınaclıgını soyuyor. tıcı kontratı ors maJore ıstı-
~anı a ~ etme 5uretı ~ · 1t 1 Odanın halledeceği ihtilaf naden tutmak istiyordu. Alıcı 
k , nveı ı:;yanıkflı~ park·~. 1°. a 

1 
. te budur ise fiatler arasında husule e-

• • ..,,_~~r ve :-\''..{.At ııııı ılnl ı~ · 

- --· - yesine den;z tar~fından evvelki Islahat raporu bu 
Harp malulleri cemiyetin Zi- Kanun mucibince bu paralar gece hırsızlar gırerek M. nıar sene 

raat bankasında birikmiş ya- 33 senesiden beri vefat eden ma kalı ve bir kısmı da etiketli ol- tatbik edilemiyecektir 
rnn milyon liradan fazla bir !Ullerin ailerile halen hayatta m~k iizere henüz mıktarı tc~bit Bundan bir müddet evvel iki 
paraları vardır. Bu para 929 bulunan maluller arasında tak-. edilememekle beraber 25-30 bal Alman m""teh 1 k 

· h · · · · · · ı h · d"I t "t"" ı · · u assısı ge ere pos senesınden beri in isarlardan sım edılecektır. Bunun ıçın mı! ye ta mm e ı en u un en çu t l k"k . . 
1 

· 
1
• . , . d • 1 d a arımızı tet ı etmışlerdı 

a ınan yüzdeliklerle bırikmiş- ı miıdafaa vekaletın en alaka- mış ar ır. Tetkik t · · . · 
tir. Bundan başka dört ay ka- darlara malullerin adedini tes- Şüphe üzerine depo bekçıle- a ~e~ıcesınde verı~en ra 
dar evvel tasfiyesi biten malfil bit etmeleri için emir gelmiş- ri, ameleden bazıları ve depo- ponm tatbıkı bu sene kabı! ola. 
gaziler pazarından tafsiye ne- tir. Ayrıca maluller cemyeti de nun motörcüsü Aziz kaj)taıı mıyacaktır. . .. 
ticesinde elde edilen (22) bin bütün Türkiyedeki ma!Ullerin hakkında tahkikata başlannu~-

3 5 
Ra.ı;oru i~ma~en tatbık ıçın 

lirada bankaya yatırılmıştır. bir Ustesini çıkarmaktadır. tır. d'. mHı Y1bonkiıbra azımgelmektrfe-
G f · d"I I' ı · Ald - ır. a ıı u paranın sa ı 

1 
ene ta sıye ehı en .mka u gazı ıgımız mevsuk malumata -o- bütcede yapılan tasarruf dola. 

ere muavenet eyetı asasında! nazaran bu paraların haziran- ~fenıonun htrsızlıX-ı ·ı · d·ı·k ·· · d-ıoa k" d b ·ı· d"I · · d . l'> yısı e şım ı ı munasıp -
ı para a una ı ave e ı mıştır ı a tevni rrıukıırrerdir. Evvelki gece Unkapanında dir. 
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T 1 on nu arnlıırı: 
lata::.: 1 :. 11, 3!112, 3913 

ABONE ÜCRETLER! 

: ·l ' aylığı r 6 .. 

T ··kiye 
400 k 
750 

Hariç ıç' 1 

00 kuruş 

JO " 
• 12 1400 " 2700 .. ---

Ya lış i .11 ı 
Cemil Seza yemc'cten sonra, «Allo'.. Madam Fofo! .. ıı 

ak ama kadar oturu"'l laf atmak - Benim, diyemedin ya? 
T:ü adı ik, a!"!,adası SaM· Nu - Ha "r ... Beş dakka evvel 
-iye gitt; ... 12m kc;nuşmaga ı çı tı, dedir1 . 
, aş'.- lı·:ıa·ı csn'!da telefon çc:l- - Sonra?. 
dT, ::O< 1 1 t leionu ı:rtı ve ı,;d- . - Sonra konuşmağa başla-

Esirgtme Derme~i a~alarına: Ha· 
mi:)"et Hanımın cenaz si bu;tün saat 
on birde Supbi Paıa kruıağını!an ka.1-
d•rdacak'.ır. 

--b' +-

J ~er'. 
tere c e~ .. ı · 
Kec Emln 

!ley 

Fcrsh •iııeın, da bu ak~qın 
Komen,·a mezcva K·-.,.ron ı t\t t~ 

ler":ıın ye~i progrlmı yn~a muaz 

j fevk:dj ~c mu:ızJ.am fı 1 m 

SESLl SÖZLÜ - ş, RKILI 
"•ı P1zartesl akşa..,ıc , ıt >::ırc 

.-.--.-.-.-,.-.-.-·.-~ •• -.-..... ro-.-.-o,..·o-~-··-o-o ""O .. -' , .. - ... ---........ ----·~ ~.: ... ------4-.. ••H .. 
ı~·ı Klier ke,,e ukJlr edilı-c ıEiçinslAzım.gelen bLtun C\ t!ı ıa z .. 

zam akroh•t 'lul'.:'e-O sinema Kızmı 
1 
•. p 

erkek::ıi ·•ı 1 !· ı İ .\IUAZZ:nl Sl.'PERFIL\ll el)evm 

la 

• ~1 

Gelen evrak geri verilmez 
l 

detle lı..ıy ırdı: 1 dık: 

- Y • nlış efendim!.. «Siz kimsiniz? 

lst. Asliye Mahkemesi üçüncü ı:ı A RA.ı • 
l st. A•liye Mal.kemesi üçüncü Hukuk Dairesinden: 1.ı 1 

Hukuk Dairesinden: Evkaf Mlidüriyetinin Topanede lei 1 Bosla 
Evkaf Uüdüriyetinin Hekirnoğlu Hacı Mum in mahallesind~ Kum1>ara- !•! misli g. ;rülmemıı mı•vafi•kıvetleri ılıraz etnıcktenlr ~lümı!S>ıllen Küçü ı Müddeti geçen nushalar 10 kunışı.._r. 

O Gazete ve matbaaya ait i~ler içın 
ı 

' ' ;ı rııu-düri"·et müracaat edi~'r. 
Telefon" kapadı: «Katibiyim . 
- İllallah bu telefondan,gc- «Vay! .. Madamın katibi de 

Ali r~şa caddesinde hacı Buhur ma- hane yukuşunda 93 No. ılc murak- 1 i JOHN Jll B 1"1-''l' JO \N K'I-' VFOl_)T t r Malte kam arsa mutasarrıfı Doktor Coze ı•·· ' - '\, ve . '\,, ' u Kartal 
hallcsinde Camcı sokağında 12 ve 14 1 B ve 16 No. arsa mutasarrıfı Ahm•t Ri- Salv,tor velet Argosti aleyhine ika- . • , "~~''' saat 11•,.'0 matinesilc ıuvared• zen~n v>rvete progromı Pendi 
fat B..,, aleyhine ikame eyledı'g·i akdı' me eylediği akdi icann feshi davası : t:P•"':-•_Ô_•_•_9_9"fi_•_•_•_•..,.•-'•-·-·-·· •" 0-.-.-9- - 0 

' • J • • • • 

1 Gazctem:.z ilanların mcs ulıyetını 
kabul etmez, 

ne yanlış numara verdik•. mi var? 
' ,1 
• r ı-===~==öo==."'"""."'==ıl 

u Bl.JGf .\kt HAVA 
(' t 'lün h arct en çok 6 en aı: 

~ı: ce i<li Bugün rOz~;}r mütc· 
esecek, hlV• yan açık 1 

•'· lı'. 

- ~en ·a.1lış numara vcrilin- «Evet efendim. 
ce kızar mısın? «İşler yolunda dt;sene ... 

-Tbii kızanm · «Yolunda efendim. 
- Ben hiç kızmam. Sorulan «Sen evin her esrarına vakıf 

şeylerin hep~ine cevap veri- mısın? 
rim... Bazan karımın hatırım «Vazifem bu efendim. 
sorarlar, bekar olduğum halde «Şu halde dinle . , . İyi bir 
evli imiş gibi cevap veririm, ha-

... J irin t<1stir ve irsal kıiınan dava arzu·ı ·"'" ..... - ..... -· --- ----~"9'!.-~ ... - ............. - ......... __ ...,_._..~ 
ic renin f~hi davas: için tastir ve ir· ~ 
$al kılınan dava arzchaline merbut haline merbut tebliğ ilmühaberi zah- •••••••a•r:sım:a:;;~ı:::=~-

Artık 
den 

Romatizma ağ'rıları 
bi'Scdilmiyecck, \'Link ı' ilıtikanı dlın· 
mütevellit romatı7.Ma a• .ıla 1 i~·in 

en nıüe~sir cdbir ol n 

Haftanı.1 ı 
yazısı 

I~ 

zan iki ton kömüı isterler. Ad- p::rça düştü~ü zaman Madam 
F ofa bana haber versin ... res alır "Derhal gönderiyo-

. V h «Ne parçası? .. rum,. dc:-ım... el asıl aranan 
benmişim gibi ko:mşurum. «Kadın canım· · · 

tebliğ ilır~~.aberi zah•ına mu...,,~iley- nna mumaileyhin ikametgalıı meçhul 
hin i!·ametgahı meçhul bulunduğu olduğu mahallesi muhtar ve mübaşir 
mahallesi mu!ıtaran ve mübaşir tara- tarafından verilen meşrubattan anla 
fmdan verilen meşruhatan anlaşılmırı şılmış olmakla on gün zarfında ce
olmakla on gün zarfında cevap veril- vap verilmek üzre arzuhal suretinin 
mek üırc arzuh:ıl suretinin ilanen ilanen tebliği karargir ol::nakla teb
tc bliği karargir olmakla tebliğ maka- !iğ makamına kaim olmak üzre ilan 
mına kaim olmak üzre ilin olunur. olunur. 

~ttihad1 Mil~i 
Lİı ~İMA T 

Istimal ediniz!.. Her yerde satılır. 
Pen 
Kart 
Malt 

_ Sen :;ab:rlı adamsın . «Ha! . Bugün enfe5 bir parça 
T•klitlcri 'den sakınını7, Küç 

,,.,..,.. ............ ~Sll .. mııı .... -J Bos 
• Sıcak ve soğuk! - B;.ıraya gelmeden biraz ev- gelecek efendim.» 

Sabih sözü kesti: ve! başıma tuhaf bir şey geldi. Türk sigorta şirketi Sua 

Telefon çaldı. Bir ses sordu: - Neresini arıyorlarmış ya-
hu? 1 

mc yi.rc .. 

"Kış geldi firak açmadadır sine-

l' . ''Vuslat yine ml ka\dt güzel baş- ........................ •··~••••• 
t ,~ ka bahare?.. soğuk kanlısı makbuldür. 
I ,, Diye bir şarkı var~ır. Ma- Beyaz şarap soğuk, siyah şa 

-Anlamadın mı?. Acaip ev
lerden birini. Sonunu dinle. Bey 
devam etti: 

d l k h «Bu sefer yeni istemiyorum. 
r dıgından hangi makam an o - Çay, ılhamur, a ve sıcak 
m' ·ı kamat ile münasebetım olma- rap sıcak içilir. 

} duğunu bilmem. Fakat hoşuma içilir, soğuk içilmez.. Limona- Geçen gün ban:ı bir kadın ta-
b b · · k · · nı tmıştı. O kadını is terim . 

ı ,. , gider. Çünkü bana uram u - ta,bira soğuk ıçılir sıca ıcılmez «İsmi? 
~· ) ram kar yağan ve aşıklara bu-ı Bu misallerden anlamı5sınızdir c:Tabii bilmiyorum. Yalnız 
l f •• luşmak fırsatı bile venniyen bir ki, kimi şey sıcak kimi şey so-

;: manzara resmeder. Makam de ğuk olursa kıymetlenir.. yakasında bir demet menekşe, 
ı :." dinizde aklıma geldi. Lakin en tuhaf vaziyet ha- alt dudağının kenarında küçük 

ı 1 Geçende bir arkadaş yazmış vanın soğuk ve sıcağında görü bir ben vardı. Güzel piyano ça-
lı • tı .. Birisine sormuşlar. lür.. lıyordu. Bir daha sefue nota.la-

- Ölümlerden ölüm beğen! Yazın biz havalann serin git nnı getireceğini söylemişti. 
_ Ecelimle ölmeği beğen mesini isteriz .. Deniz hamam- Sen Fofoya haber ver, o anlaı 

dim demiş... lan, kazinolar, donclurmacılar ve bulur . Ben öyleden bir saat 
ı ı r Halbuki bunun, Kara göze ve her nevi serinlik vasıtası tica sonra gelirim. Saat ikide or<la-
ı ~~atfedilen bir başka cevabı var- retile geçinenler mevsimin sı- yım · 
7 1 lı: drr. • . . . . . cak gitmesini isterler. Kışın «Olur efendim"' 
1 - Hepsı renksız! Hıç bınnı halk havanın ısınmasını sine- Sabih güldü: 
ıı·I ~ gözüm tutmadı. demiş. Benim macılar kuru fakat soğ~k olma - Olur şey değils;n Cemil... 

Harik ve h:ıyat üzerin'.! sigorta n1uam'!l'::sİ 
icra eyleriz. Sigortaları hal1{ için müsait 

şeraiti havi lir 
~terkezi İt1 aresi: Galata :a Ün yon Hanın:l'l 'lır 
A''' t "'<;f ı ı· 1 11ıluıa)·aıl ~t·J1Jı·;t• .. • LJ ttct• ıt ~ tl · l' , \' \ ı • 

'l\::efJrı.: Boy,·~\'I - 2:_J~L~'~l~~~;~~~~~~~ 

l,O~I a~et sü~ .. r~e nıii~aJaası 
f iiti.in i rılıisarı uınurn ıniidürlii

ğiinden: 
İdare için mevcut nümunesi ceçhile 3,000 adet süpürge 

mübayaa edilecektir. Taliplerin hergün gelip nürnuneyi görme
leri ve 19/ 2/930 Çarşamba günü pazarlığı için saat 10,30 da Ga
latada mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

Kö~ne malzeme sab~ınası r.. : :le aklıma bir fıkra geldi. sını, terziler, kamseleciler ve Adamı iyi atlatmışsın ... 
~ :l Bir ilmiye. me~lisind•7 ~~a- lastikçiler yağışlı soğuk olması Bu esnada odaya Sabih Nuri- , J.,l .. I tt''t Il 1.11 }11· Sc'lt•l Um Um mu·· du" 1·lu" -

~ a i~ natı resmıyenın bınbınne nı, kömürcüler soğuk ve yağışlı nin kansı girdi. Cemil Sezaya 
r lı:arşı olan rilçban noktalarını olmasını, tramvay şirketi ya- selam verdi, kocasına: ~ •• J 

~' ı ~· .'. ~etkik erı; .,::ırlannış. Mecliste murlu, olmasını, çocuklar - Ben gidiyorum, dedi. µ·u tl ( e 0; 
D .,_ oulunan b:r bektaşiye de fik- kar yağmasını ve niha - Sabih kansının yakasında Toptaşı, Çapa ve Bahariye ambarlarında mev-

1'1 ~\:ini sormuşlar.. . yet dilencilerle gazeteciler, ha- bir demet menekşe, elinde beş cut 9676 kilo kanaviçe 2626 kilo çul, 8532 kilo 
ıJ •· - Erenler! Siz hangı maka- valarm mülayim ve iyi gitmesi on tane nota olduğunu gördıi... ip ile 1600 kilo kınnap ve 19 adet teneke ve Azap 

~~-nı tercih edersiniz? ni isterler. Dilenci ile gazeteci Kadın aynanın karşısına geçti, kapı ambarında mevcut dört adet köhne kamyon pazarlık sure-
i · ' - Fakir makamattan ferah arasındaki bu temenni iştiraki- dudaklarını boyadı ve ı;"rmesi tile satılacaktır. Taliplerin hergün mezkQr malzemeyi gidip 

ı~ ı ' /'nak makamını tercih ederim! nin sebebi şudur: Nekadar mer ile alt dudağının kenarına kü- ·görmeleri ve 17/21930 Pazartesi günü saat 10,30 da Galatada mü 
~: 2 a 1 'i:~leıniş .. B~~ da sorsalar ayni hametli olursa olsun kimse çük bir ben yaptı · bayyat komisyonunda bulunmaları. 
·
1 

• • . :evabı vennm. soğuk ve fena bir hava - Allaha ismarl;ı,,lık, dedi, 
' . 

1 
İşin garibi benim yazmak iste da elinden eldivenlerini çıkarıp uslu uslu ownın . 

, ı , ":iliğim şey makam meselesi de- palto yahut yağmurluğunun Sabih yerinde çivilenmişti: 
' • •

1!ildir. Biraz yazdan kıştan bah düğmelerini çözüp, çeketini a. - Gördün mü? ? 

1 
t' _ '(etmek istiyorum. çıp yeleğinin cebinden ufak - Gördüm, ne olacak? Semti \lahallcsl lcan 

ı a 1 1 d ~fendim! Bku yaz, ğkışk daha para çvıkarmdaakğa teşebbüs et - - ÇOnku takip edecbe~1im b.: '. L K. 
i ' . ,i o.grusu sı~~kkve _so u mese meb7. 

1 
e sa a vermez .. Ayni - o tan otomo ı e ınıp Kü~ııkpaz ar Denıirta~ ıo ş 

1 
· ı il esı şayanı attır. se eb erle gazete almak ta gitm!~ tir. Hem basit bir tesa- ' 

, , . :, ,ıa Yahut bana öyle geliyor. istemez.. Onun içindir ki, düfü izam etmekte mana yok. lfeyhcliada 16 " 

~ınvali metruke nıü~ürlüğün~en: 
Sokağı No. Nevi 

Kantarcılar 22 Oıikk&n 

Yalı 24 Gazino 

Enılat ve E~aın Bankası lstantuı ~ulesin1en: 
Kiralık l~ıııhlk 

E~as No. Bedeli ican 

14 

14 

169 

Aynalı Çeşmede Aşıklar meydanında 

Gazino mahalli 
Aynalı Çeşmeden Aşıklar meydanın

da kömürcü dükkanı 
Büyükderede Hacı Osman bayırı A
yazağa Çifliği cedit 13, 13/1 numaralı 
gazino ve odayı müştemil H dônüm 
Dutluk mahalli. 

1080 li:;; 

240 lira 

200 lira 

Balada muharrer emlak bilmiizayede kiraya verileceğin• 

den taliplerin yevmi ihaleye müsadif 20/ 2,' 930 P::rşembe gü• 
nü saat on altıda şubemize müracaatları. 

''IVlllll)'et,,111 eğle11celerl 

Barr.ata y ıııl DUol U bilmece.o do 
bllmecealz halledllmi~ ı~lı:'.I 

SOLDAN SA<lAı YUKARDAN AŞAC.I: 

c1' Şeyi& varki sıcağı sevilir, bu iki ufak para avcısı dai- - Acaba? llüyük:ıda S 75,, 1 - Ramazan namazı (8). Beyom 1 - Aceleci (8). 
· •ı3eyler var ki sog"u sevilir... ma iyi hava temenni eder.. -Muhakkak. Fener Tevkl!cafı:r 18 (2). 

2 
- Çocuk cl<>ğu•tan (3). ' " ( ) Cet (3) 3 - fntihı (>ta Vt.1fen (3), C~lİr 

' \ı .{laşlıyalnn: Yazın havanın se- Bütlin bu biribirine zıt - Yazık ki Fofonun adresini Kadı~öy Ra~i mpa~a 4 ,, 2 - Çocuk dofurtan 3 • (4). 

Bağlar 9 Ev 
Me~nevihane 13 • 
Aynlıkçe~me 24-40,, 

1 ı • : 1 ini, kışın sıcağı sevilir .. Amma temennlerin hanğisini tercih bilmiyorsun.. . lloJ!aziçl Tarabya ı 1ı 3 - Cennet yemİJİ (8). Nida (2) 4 - Arkadan f'ittı-rit (5). 
~ p ı; ;da kerametÇ! Değil mi? Devam edeceğini tayin de asürnan ha- Cemil Seza cevap verme ı E, lla11da tvsafı muharrer cnılılkin bir sene müddet ve hukd: 4 - Çoiun aksi (2). Avuç (3). 5 - Vazeden (4). Baltık sahilin4'ı 

f ·•, , i~o~. orbanın.~ıcağı, iç- valar idaresi .müşkilata m .. a.ru. z yalnız gözlerinin önünde Sabih 6 - Hücum (4). bir şehir (4) 
1 ı , ı 1:mm sogu makbuldur.. kalsa gerektır. Fakat gorun- Nurinin hayalini canlandırdı rııetı;t talep vukııııı,!a tahliye cdJmek şaıtile lcarıt raptedilmek & _ Bir yemif (6). • • 6 - Cöıt•ri§ (·i). 

'. •' ı < Latifenin eskiden sıcağı nüşe bakılırsa dilencilerle gaze ve içinden, kendikendine: ıızere ı ıı-\!-930 tarih'ne mü<adif çar:ıınba ıı;iinü saat 14 de pa7.ır- 7 - Şık (6). • .. 7 - r.;;;ç (3). 
,ı ·; ı• 

1 
lrıakbuldü, şimdi iş berakiş .. tecilerin du:ısı kabul edilmiş gi - Sahi yazık! dedi. iı!c sur~tık ınii7.aycdelerl mukarrerdir. Taliplerin lstanhul Mil!! 8 _Acayip (6). 

8 
- H~diye (.;:. 

, :: ~ 
1

1{admm sıcak kanlısı, erkeğin bi görünüyor.. FELEK Se/~mi lz.~et F:m!A1c rı ıclıi r'vc ı; icr·ı kombvonıına ml!rac1:ıt eylemeleri. 9 _Nida (2). 
9 

(.i")_T•t <
41· Odaya gl,,..,,, yer 

~ ı ··~ 1 ;- "Millig~t,·,m· ed.ebıA r-o·m· anı.· 11 -- meğe -kıifi gelebilirdi. Zaten or- bir çic;e:.O koknsn vardı. ne de Yalnız ucuza sulh olma? 1 -.lık.l ~·krin k ıld ··--~-"" İ auu an. •l • e ap r. l 'A.u usı arasınd-ı iki ı!ostun bu 
r • 1 tada bir samimi dostluktan baş- ~ıktı. stanbulun hemen engü- Cevdet Bey onunla ne kadar - Belkı, dedı. lmükalemesini isitmedi. 

1
, r 01'1. o!J #1' 6 kabir şey yoktu ki! zelve en şık kadını... diyorlardı üzerinden anlaştığı arkadaşına .. -Ben gideceğim. Bu tesa- Nusret Bey a~a~a kalktı: 

.ı • 1 ı ·_ft\. llll _P-._lllı llfL • dı ~ R y Genç kadın bu sabah telefonla ki onun bütün elbiseleri Viya- söylemedi. Sade onu tatmin et- d fi art k ı S 
l 1 ! ~5']ff3111!!Jj!H~m"C 1 arayışı bir hatır hoşluğundan nadaki terzisinden gelir ve evin mek i~in: u e ı onuna tanışmış o- - en ı.alil;:ı. daha kalacak-

b 
k ı 1 lurum • sın, ben kafe Tüı:ıkte birini bu-

c. . , !ı hürhan Cahil a1 ş da şeye vermek uka alık, de hizmetine nezaret eden gu- - Merak etme, dedi. Seni de Cevdet Bey dudaklarını ısır- lacağım. Son;a gece ba·kalıın 
l ' o ur u. vernant Berlinli bir kadındrr. memnun ederiz. rarak sordu: Allah kerim artık , .. Pokerden 

ve caddesi 100 Dükdn 

T lı · 
1 

canl •
1 

k , . Hale gibi nazik, kibar ıyı Bu kibar hayatını yürütmek -- Rn "'"'~am neredec;in. - Tesadüften ve tanışmak- bftrtmı yani... 
ı ık ~'t.ı ••• - ~:r:u:ğa teı:~:n,e;o~::~ef~~ı~ kim :ı~~Io~a~~i. v::~e y~~~ bgölrmü~ -~ir hkadınl salon~! .af ka- ic;in ancak Galbaip bkney gibi ahtü~l Cevdet Bey ertesi günü Ar- tan ne timit ediyorsun? - Klübe git. Bir:;, bezik oy· 

• .'eki amma ne zaman çalışaca- atlatmanın yolunubilirim. Fer- u ettıgı a pap _arına ı tı at e- yapr?klan.nı. n ota t vı n~~~; köyünde -~o_sfor._P~lasta- -. Eh··· ~e olu_r ne olmaz, na! 
i 

1 
• p b d k 

1 
d b' r 

1 1 
b' derse bu ancak bır sade muaşe. edebılen hır ış adamı olmalıdır. kı ogle yemegını duşunerek Allahtan Umıt kesılmez Nusret Bey kaşlarını kaldır-

ı ı, · rz. ?r3ıı e ~v~ azan~ m?o;·· , t· kter det ır:ıa u:;at 1 ır ~- ret kaidesinin tatbikinden baş- Cevdet bunu iliisünüurırdu ki bu akşam istirahat etmeğe ka ı Cevdet Bey arkadaş~~ ade- dı: 
'ı • •. enerunK er aFtasdı Hy e o - ıhe dı~ıyAıl. devd' et ey on~. md~- 1· ka bir şey ifade etmez. meb'us Nusret Bey geldi: 1 rar vermicti. - ta çııkışır cnbi • 
• ı· " ıaz. • . uzum er a anım. en ıs ae ıne vermegı u- • ., · ı ' ,.,. · - Geç ef::ndim geç, dedi, 
11· '.'en bazı böyle Hanımlar ara- şünüyordu. Etrafında böyle! Cevd,7t bey alakadan f~zl~ te- - Merhaba ya~u · Nerede - Hiç bir yerde, dedi, çok 1 - Boş {1mit, dedi. Kadın va- klüpte bizim o Allahlık meb'us 
l' ',ığı zaman atlatıver .. Amrna lbir birine hağh, samimi insan- vehhume kapılmamak ıstıyor- kaldın, zavallı Malık :z kalsın yorgım~~m._Erken yatacağım. lziyeti.ni ta~dir ediyor. S:ın;ı!l- Sakıpla Cevher Beyden vakit 

, . ı. ik'c:ıt et bu sabah birisile ko 'ı !ar bulunuşu işleri için dalıa ;yi ~?· . . . .. koltukta tıkanıp kala1.:aktı. - Hu~aılerde pokeT var. ımak.~t~ıyor. Etrafına g?~· bulursan bezik oyna .. Bir kere 
ı 1 ~, ; u~tıım .. O olursa ba·ka. Am- ola~aktı .. zaten ikisinin ara~ın- 1" akat kıbar al~mınıı; buien gu~ N~sret ~ey Y.ar!?1.~~~t evvel - Beı:ı geç! . ter?ıg-ı a.aka her !~bar ve ter.>ı- oturdular mı altı sa:ı~ oynuyor-
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, 1 ı ıi ıa nasıl anlıyacaksın .• Acınca da ınce bır anlaşmanııı varlıgını zel ka~ınını!1 ususı~~~ ne ka. ~ahk Be:l'.ın gomuldugu kolt~- - ?alıple onunla de gele- yelı kııd.mın yan:,ı.~ı ~ezaketten 1 ıar monşer ... Ben oyıuıu Ju,;yf : ı ı : 1im;inLı: ô'y ~or. , hissediyordu. Onun için hatta bul edılmenın . verdıgı şerefı ga yerleştı. Dostunun uzattıgı cekmı~ dı orlar. ba<:ka bır sey degıldı ! için oynarım. En büviik l:eyif 

( 

ı r 1 Gene kız gülere~ sordu: kadın işlerinde bile ondan bir de pek kıymetlı buluyordu. sigarayı yaktı: Cevdet Bey gayri ihtiyari Nusret Bey yavaş yavaş o- ise ancak yanm saat sür. er. 
ı ı .. 1 -- Kim olursa burada bulun şey gizlemezdi. O, vakıa Galip beyin bu gün - Nazırın haberi yok bu i~- alakadar olclu 1 1 

nun fikrine geliyordu: - Az yahu! 
•. er · <unu•.ı söyliycy\m? j Fakat Haleye ait her hangi için nikahlı karısı değildi .Fa- ten canım, oradaki şube mü- - Kim clivor? j - Evet, dedi. Bizim ümit et- - Nerlen az olsun, dı.inyanın 
ö : . C vd.-t Bey yilt~tundu. Hale- bir mevzuun başkalanna inti- , kat bu kibar kadın muhitinde rlürlerinden birinin dalaverası.. - Bugiin Kem'lle rast gel- tiğimiz şey bir dostluıktan iba- en büyük zevki en güzel bi,. kn· 
·~ ı , ·. Jn·ıı 'vf'n. •kten cekindi. kal etmesini arzu etmiyordu. öyle temiz ve sakin hava yarat İşin tam telini yakalamış, han- miştim. O söyledi. rrt :ı , .. ,".,.., f-Jr· ~~'-"·' ~•:_ dınla bulunmak değil mi? K;m 
" .~ 

1 
· ·· 1dL Fcrdnva her iş için 1 Bunda hakkı vardr. Bir kere ınıştı ki en merasim perver ai- gi tarafı zaif bulursa kopara- - Şu iğne iplik inhisarı mü- zel bir kadının meclisinde bu- iddia eder ki bu beraber bulun· 

,< 1 •ı : r .ti vardı. Fakat kadın 'ı Galip bey arkadaşı idi. Sonra
1 
leler bile onunla alakapeyda cak_. işi müstesarla hallettim. dürü. lunl'T'"'- ,.,, 7."··'· ,..,;,ı·-~ m:ının ilk yarım ı:aati, son be~ 

e 
1 

r · inde kadına emniyet et- Hale böyle ismi rast gelen etmekten çekinmiyorlardı. - Tabii bir Malik Beye böy- - Evet. - Evet, yalnız 'buna kanaat dakikasından daha kıymetli rle· 
e '· , • .ı. •' 'lğru bir hareket olınıya-ı yerde geçen bir kadın değildi, 1 Sonra ne güzel kadındı. Bir le bahsetmeyiz . Cevdet Bey geçen akşam hep etııı,.lc snrttrr ! , ğildir. Oyun da bunun gibidir. 

' 1 · L. ' • Küçük bir gevezelik genç ka.

1 

taze manolya yaprağı gibi ger- - Sen ne makam tutturur- beraber bultmanların bu gece I Giilüstiiler. '!Bir saatlik seans keyiftir. İkin• 
T·' ·ar başını salladı: dmm teveccühünü kaybettir- gin ve yumuşak teninde daği san tuttur. Kanşmam.. de Meb'us Hüdai Beyde toı:ı- Ferda Hcnım makinesinin tr- (Bitmedi ) 

2 1 



a 
I-Iayclarpa.şa -Pe~clik 

\\ ~~ 1 (a) • (l:ı4) R ıo10 ıo12 ı2 ı6 18 20 
~======== =ı ~=· 

lstasiyonlar 
1 

- T. 
Posta (e) Posta Sürat · 

~2 4 2_!_ 1024 26 . 28 _2~_30 ~ 8. ' 34 36 
: 1 

1 
1 

A Mulı-
1 

1 
Siirat ) telit (c) (c) 1 ( 

( 38 . 40 42 1 6 44 46 10 ~ 50 _ş2 1 S4 1 5 

Köprü Hareket 
ı..-.0"-! 1 f Muvasalat 

Haydarpaşa l Hareket 

- -- - 6 ıs- - 1 os 1 3S 8 oo 
ı_ -- - 6 3S- - 7 2S 7 ss 8 20 
1 s 30 6 20 6 40 6 S4 7 3S 8 02 8 3 
- -- - 6 481 7 02 7 43 8 10 8 3 

8 3S 9 osıo 0011 0011 4013 OS13 OS13 ssıs osıs OSlS SS16 30 
8 S3 9 2Sl0 2011 2012 0013 2S13 2S14 ısıs 2SlS 2sı6 1S16 so 
9 10 9 S8 •O 2Sll 2sı2 0813 3014 0814 2SlS 3016 0816 2Sı7 00 
9 18- -10 3311 33ı2 1613 38- - '14 331S 38- -16 3317 o 
9 22- -10 3711 3712 2013 42- - 114 371S 42i- -16 3717 1 
9 27- -10 4211 4212 2S13 47- -14 421S 47- -16 42 17 17 
9 32- - iO 4611 4612 3013 Sl- - '14 461S S2- -ı6 46 17 21 
9 3S- -ıo 4911 49ı2 3313 S4- - '14 491S SS- -16 49 17 24 
9 40- - o S3tı S3ı2 3813 S8- -ı4 S316 00- -ı6 S317 23 

17 1017 3518 osı8 3018 4019 ıoı9 ıoı9 5020 3521 0522 15 1 
17 3017 S518 2518 5019 0019 3019 3020 1020 5521 25~2 35 1 
17 3518 05.18 3519 0419 1119 3520 0020 1521 0021 3522 40 1 
17 4318 ı3 , 18 43- -ı9 ı919 43- -20 2321 0821 4322 48 1 
17 4718 ı718 47- -19 2319 47- - '20 27,21 1221 47 2 52 1 
11 s218 2218 s2- -19 28.19 s2- - '20 32211121 s2ı ı2 s1 ı 
17 5618 2618 56.- -19 3219 56- -20 3621 ~ 121 5623 01 1 

Kızıl toprak ,, 
F eneryolu ,, 
Göz' epe ,, 
Erenköy ,, 
Suadiye ,, 
Bostancı " 

K 
37 6 27 6 S2 7 06 7 47 8 14 8 42 
-- - 6 S7 7 11 7 S2 8 19 8 47 

' 42 6 32 7 011 7 lS 7 S6 8 23 8 S2 
,- -- - 7 04, 7 18 7 S91 8 26 8 ss 

i Küçükyalı 
ur Maltepe 

Kartal 

" 

s 47 6 37 7 08 7 22 8 03 8 30 9 o 
- -- -- -Muva.- -Muva.-

S SS 6 4S 7 ı7- - 8 12- - 9 10 
6 03 6 S3 7 2S- - : 8 20~- - 9 19 
6 10 7 00 7 32,- - 8 27,- - 9 26 

- -- -10 S611 S6- -ı4 01- - •- -ı6 03- -- -Muva. 
9 so- -ıı 0212 0212 48 14 01:- - 115 0216 ıo- -11 02- -
9 59- -11 1012 1012 s1ı1 ıs- -ıs 1016 191

- -17 ıo- -
10 0610 3711117112 1713 0414 22114 47115 t7ı6 261ı6 47117 171- -

7 5918 2918 59- -19 3519 59- -20 3921 2421 59'23 04 1 
18 0318 3319 031- -19 3920 03- -20 4321 28,22 03\23 03 1 
- -18 36Muva.

1
- -19 42Muva.- -20 46- -- -- - ' 1 

18 1218 42- -- -19 48- -- -20 5221 3722 1223 17 2 
18 2018 50- -1- -19 56- - 1- -21 0021 45'22 20 B 25 2 
ı8 2718 S7- - ,19 34,20 031- - 120 3921 0721 S2122 2723 32 2 

" 
" ::..:f Pendik Muvasalat 

nı 

·in 

n 

n· 
Ü• 

Pe~cı·ıc- a.yclarpaşa 

lstasiyonlar 

Pendik Hareket 
Kartal ,, 
Maltepe ,, 
Küçükyalı ,, 
Bostancı ,, 
Suadiye ,, 
Erenköy ,, 
Göztepe ,, 
F eneryolu ,, 
Kızılto prak ,, 

H { 
Muvasalat 

aydarpaşa Hareket 
Köprli Muvasalat 

(c) 
ıı ı3 

Muh
telit 

15 9 17 
= 

ı9 21 
= 

s 30 6 ı2 6 52 7 14 7 39 8 o 
5 37 6 ı9 6 59- - 7 46. 8 07 
s 46 6 281 7 081- -1 7 ss 8 ı6 

- -- _

1 

7 ıs ,- -Hare. 8 02-
5 S6

1 
6 38 1 ıs 7 45 8 05' 8 26 

6 00 6 42, 7 22 7 49 8 09
1 

8 30 
6 05 6 471 7 27 7 54 8 14 8 3S 
6 09 6 Sl 7 31 7 58 8 ı8 8 39 
6 12 6 S4 7 34 8 01 8 21

1 
8 42 

6 14 6 56 7 36 8 03 8 23 8 44 
6 21 7 03 7 43 7 54 8 10 8 30: 8 Sl 
6 28 1 08 1 48 8 05 8 ıs s 35 9 oo 
6 48 7 28 8 05 B 2S 8 35 8 55! 9 20 

A. 
Sürat 

5 23 1 2S 27 

. 
Sürat 

7 
Posta 

29 1 31 
(e) 
1031 33 3S 37 

= -- === 

8 3S 9 0410 23ıt 2011 4312 5813 0613 4214 131S 0016 09 
- - 9 1110 31- -11 51- -13 1313 49142ı15 0716 16 
- - , 9 2010 40- -12 00- -13 2113 5814 301S 1616 2S 
- -Hare. 9 27!- -- -- -- - 113 28

1
14 05- -- -- -

- - 9 os: 9 3010 50- -12 10- -13 3114 0814 4015 2616 35 l- - 9 091 9 34110 551- -1215- _ 113 35:141214 4515 3016 39 
- - 914 9 3911 011- -12 211- -13 391141714 5115 35'16 44 
- - 9 18 9 43!11 o5- -12 2s

1
- -13 4314 21114 ssı5 3916 48 

- - 9 21 9 4611 o ~ı- -12 29,- -13 46J4 2414 591s 4216 s1 
- - 9 23 9 4811 11- -12 31 1

- -

113 48'14 2615 0115 4416 53 
9 osl 9 30 9 5s11 18,12 0012 38/13 3713 5S14 331s 081S s111 oo 
9 18 9 3510 0011 2512 1012 4314 00'14 0014 3815 1315 5617 08 
9 35 9 ssı10 201ııj12 3013 03

1
14 2oj14 2014 s811s 33

1

16 1617 25 

( a) 1010, 1012 ve 10S7 numaralı katarlar boş kurs katarlar dır. Bu katarlara bilet verilmez. 
( b ) 14 49 ve 55 numaralı katarlann vapuru yoktur. 
( c) ıı,' 52, 54, S5, 1010, 10S7 numara? katarlar .1 Nisandan 31 Teşrinievvele kadar seyrüsefer e~erle~. 

41 43 45 47 
(b) 1 

49 51 53 
=:::::.:=;'""" =-:=::::; = = = = 

:~ 
S5 

(d) 
57 10 

6 5117 01 ı8 ıo 19 30, 20 1820 4521 3022 1022 
- -ı7 OJ 18 17 19 37/ 20 2520 5221 3722 1722 
- -17 18 18 26 19 461 20 3421 0121 4622 2623 
- -- -Hare. - - Hare.19 53Hare. 20 41- -- -22 33-
- -17 28,18 00 ı8 3619 30,19 56 20 25 20 44'21 112ı 56 22 36 23 
- -17 3318 0418 40119 3420 0020 2920 4821 1522 0022 40-
- -ı 7 3918 09 ı8 45,19 39)20 05 20 34 20 53 21 20 22 05 22 45 23 
- -17 4318 1318 4919 4320 0920 3820 S721 2422 0922 49-
- -17 4718 1618 52°19 46120 1220 4121 0021 2722 1222 S223 
- -17 4918 1818 5419 4820 1420 4321 022129221422 54-
ı7 3011 5618 25ı9 oı ) 19 5520 2ı20 so21 0921 3622 2ı23 01123 
17 5018 0318 3319 1020 0020 28- - .211S21 43- -23 08-
18 1018 2318 5319 30 20 18 20 45

1
.- - 121 32 22 031

1

_ -23 28'-
I 1 1 

( d ) 56 numaralı katar cuma, cumartesı, pazartesı ve 57 numaralı katar perşembe, cuma, pazar gunlen seyrüsefer ederler. 
( e) 1024 ve 1031 numaralı kataılar 1 Nisandan 31 Teşrinievvele katlar ve ya1 nız cuma günleri seyrüsefer ederler. 
1 _ Haydarpaşa - Pendik kısmı arasında gidip ve gelecek yolcular için kafi miktarda şehir şebekesi katarlan seyrüsefer etmekte olduğundan bu kısımda seyahat edecek yolcular munhasıran bu katarlarda 

seyahat edeceklerdir. 
2 _ Şehir şebekesi katarları için verilmiş olan gidiş ve gidiş ğeliş biletleri ve abonuman kart'arı ana hat katarlarında mer'i ve muteber olmıyacağından bu gibi bilet ve vesika ile veya biletsiz olarak ana hat 

katarlarına rakip olan yolculardan azami tarife mucibince ücret ve nizami cezayı nakti tahs.I olunacaktır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-2.!c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

· E kişehir Hukuk Hakimliğindeı_ı: ı 1111!!1 _...._ BAYRAMLIK .Jt 
\düflis kara pazarlı zade Huseytn .,,- -.....- ~ Devlet demir yolları ve limanları ~nıunı i~aresin~eu: füsnü, İsma!I Hak~ı ve Mustafa ı Kostüm, çocuk elbiseleri, pa tolar muşambalar ve 1 
ıfünip efendılere aıt ve kara pazar d "! ... · · n b ıtr -· par esu erınızı :aryesi cıvarındakı e: e~wt ç~ ıgın- 1 

'e mevcut biri Paveyı dıgerı Fart KAZMJRCJ ALJ RIZA 0

isteminde iki adet tıraktorla muhte- Eminönünde 1 
Devlet Demlryotları ve Limanları idaresinin Haydarpaşa - Eskişe h r - Ankara, Ankara - Kayseri, Eskişehir . il.dana, Arifiye - A 

pazarı, Alayont . Kütahya ve l\lersin - Adana arasında işleycu bilumum katarlarının vakti bareketkri 15-2·930 tarihinden itibar 
değişecektir. 

f alatı züraiyenin satışları '?~kad: Müessesatında gayet ehven fiatla satın alabilirsiniz Yen! vaktibarekeı cetvelinin esas noktaları aşa~ıdak! cetvelde gösterilmiş olup mufassal ilanlar !stasiyon beklemeler 
'ema müsteri zuhur etmemesı uzerı-
•e te'hir ~dilmişti. Mezkur alat ve 

asılmıştır. 

Haydarpaşa - Eskişehir - Ankara Kısmı 
• •fi • ıı-

Sür'at katarı Posta katarı .\luhtdit ka ~!t~~~:r~~Y.ts~~~::~a~~~:e~~lı~ U n ima 
>aları mukarrerdir. Satış bedelinın 
'ıaleyi müteakip nakden teslimi meş f-r -Utt=d::-:---:-----::-;-l---=-~;:_-1-___::,:.;_,~..:_-l-~;;;;-;:;;;---t 

beni =----ı --
her !\'Ün ber gün her gün 

.._ l l d .&. ı ay arpaşa 
u.t olduğundan t~lip _oıa~lann yev- - Türkiyenin en güzel koku u osyonu ur - I 

H. 19,00 19,55 12.00 
M. 1,15 3,31 20,20 
H. 1,29 3,51 21,10 11 mezkiirde Eskişehıre uç saat me- ı ı j Eskişehir 

afede kfün Kara pazar karyesi civa-ı .. ~ FARUKi markasına dikkat buyurun...... İ 
. r •. lı:releri - ,__. _A.:::;n;;:ka::;r;:a __ ~:.,;..-..:;:,;~--'--~::_.-~-=.:.... ..... ..ı......_,_....;.::*'-'~--'-·--'-._-~.~-.!......::;::::,_._ 

';::~~~:~bent çıft ıgın• g• . - Girilli gayriuıüba~il !erine 
M, 9,05 13.37 7.54 -

Osnıanlı bankasından Türk gayrimübadiller cemiyetindne; 
1 LAN 

1886 ve 1903 ihraç tarihli o/o Girit Gayri mübadillerinden .olupta yedinde vesaiki tasarru-
f · "k · l' tahvi fı'yesi bulunmayan zevatın kayrtlarmı celp ettirileceğinden bu 
aızli Mısır ı ramıye ı -

ltını 1 _ Mart _ l930 kur'asın- gibi zevatın e~vali~in bul~adığı ~"..~U: köy ~e _emlakinin cin-
a başa baş tediyesi tehlikesi- sinin ve nevinı ve kımden ıntıkal ettıgını ve kırnın namına rnu
. e karşı sigorta. kayyit oldu~nu sarih bir surette ce?v~l ha_linde B7yoğlunda 

İmam sokagında 20 numeroda Gayrımubadıller Cemıyeti kita-

......._ 

Ankara 
Kayseri 

-H. 
M. 

ANKARA - KAYSERİ KISMI: 
Muhtelit katari 

her gün 
8,47 

20,50 
• 

f 
f 

-~·-~-·--· -0·-·-·-l'l_IH_H_H_H~~ 
l\luhtellt katarı i 

her gün 
Kayseri ti. 6,4.'i + 

ı-....A~-n-ka_r~a __ ,..;M~. J..!..--.~.,-~ _ _.I 

Haydarpaşa - Eskişehir - Adana kismı: Osmanlı Bankasının Galata, betine bizzat müracaatları veya posta ile göndermeleri lüzumu 
:eyoğlu ve Y enicami şubeler~- kemali ehemmiyetle ilan olunur. 
ı'ıı, işbu kur'ada başa baş tedı- - --''---H---k-.--.--

8
--f------I -__,,......__...,..._o_ro_s_sl-ir-·a-r ~ka-t-ar-ı-gu-··n-le-rı"""· -P-os~ta-kata_rı._,....--~--...,..--- --ı-·_ro_r_o; ~ür'at katarları~\· "'Posta kaTr:r~ 

esi tehlikesine karşı 1886 ve oı•ş e ımı a ter•••• l umaer. Pazarer.Çar•amba her !\'Ün Cunıaer. Pazarer. Per<,e. ller ün 903 ihraç tarihli % 3 faizli Mı 1 • • 1-----ıı :;:.:::.:.:.:.:::.:.:....:..::.::::.:.::..:..:ı:::::::.• ==ı-......:.::::.:_=:__4 ı 
ır Kredi Fonsiye t.ahvilatını ı Yanan muayenehanesinin tamirat vo nevakısı ikmal edildi- l Hay.darpaşa 16,08 9.58 Adana H. 6,10 7 00 
•ek ·· a"t şeraitle sıgorta ey- ı j Eskışchir M. 00,40 20,30 M. \ ı~,45 18:04 

ınus 1 ki k" t h ğlnden hastalarını kabule batladığını muhterem mUşterlle- H 0055 21 04 Konya H. ı~.57 18,.J)_ emekte oldu arı mez ur a - , . , , 
. , .11 . · lilınu ol rine arz eyler. ı M. 4,53 ı,. Jfi M. 22,~7 l 59 
ılat .?aın~ ,ermm ma - , eee•:CCC••cCCCee9;;• 1 Afyon H. 5,03 2,00 Afyon H. 22.,~7 2' 19 
1ak uzre ılan olunur. www •••• •• •• • _._ - M. l l,51 9,\!3 1 M. .l.05 5'50 

1 Konya H. 12,04 9,50 Eskişehir H. 3.19 7°91 

'u"bso~ Mn"hen~is ~tette~i Heklörlünün~en: ·Adana M. 
20~-az.~s·.:.;.:..1• ~Per..\,:.!..ş . ....._l

9
,s...._o. ~ .......... ,---~~---.. .!l .. ~~ .. ~~~~~-ş-~~......!.~:.~~.---.. ~ ........ -~'!~~.z.!!!~!:.! 

( ~ bl U ll H Beynelmilel Semplon Şark sür'at katarı mühim Avrupa şehirlerini Ankaraya bağladıi(ı gibi Garbı Ak~ayı ~arka bajl;lamak ve l\lı 

Y 
Irak hattA lran ve Hindistan ınünasebatını temin etmek için de toros slir'at katarı n a nıile bir katar ihdas Ldl:miştir. Haftada liç g 

iki bin kuruş maaşlı . Mühendis mektebi seyrüsefer eden bu katarda yataklı ve yemekli vagonlar oldıı~u gibi. birinci, ikinci \'C üçüne~ nıeykiJi arabalar da vardır. Toros sür h ld. . katarının tevekkuf ettiği istısiyonlara mütekabile~! verilir ve posta katarı li crL't lllin aynidir. 
{Üfüphane memurluğu mün a ır. Taliplerin Fazla malQmat için lstasiyonlara müracaat eylemeleri muhterem ehaliden rica olunur. Ul\IUl\1 l\IÜDÜR 

asgari orta me?t~p mezunu olmaları ve ?er ---------------- f 
lalde bir ecnebı Iısanına vasat derecede vakıf Devlet ~emirjolları ve liınanları unıuıni i~a-

1 

Devlet ~eıııiryolları ve liman arı unıun 
bulunmaları lazımdır. Lise veya Yüksek fOSİU~Bll: idareSİU~eU: 
tnektep mezunu ola~lar ve ayni zamand.a Beş ton Banka marka kalay kapalı zarfla münakasaya k 

~ k f b } } t h 225 adet Masa, Dolap ve yazıhane ıkapalı zarfla münakasa mustur 
ikı' ecnebi lisanına Va l U Unan ar erCl ya konmuştur. Münakasa 22/2/930 Cumartesi•günü saat 15 te .. Mü~akasa 11Mart1930 Salı günü saat 15 te Ankarada D 

• Ankarada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktrr. !et Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

etli. lı" r. Arzu edenlerin evrak.ve v. es.aikı müs- Münaka,şaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu- Münaka~aya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Mü vakkat temmatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi 

b. b b şubatın vırmıncı perşem- dürlük kalemine vermeleri laznndrr. dürlük kalemine vermeleri liizımdır. 
Jt~lerile era er C. Talipler münakaşa şartnamelerini Beş lira mukabilinde An Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mükabilinde .. Iu" "e müracaatları. karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağaza- karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa 

.___._ .... ,_.,.<I.J1._.1L.11 c-""'--..a.t..&.&ciL.lcii'1.Jı,;...~~ıı.ı..~~.:.;::.::.Lt..;;;....;;;;;;;::.==:....:.:....:....:.......::..:..:_.:_..:....::.;__.:..s!.!mMd!!.ian~t!Jied~an~·k!U~eE!b1.1;ilı,ııir~lli.lr:.... ____________ _ıı.nmsıınn&ıdanıın,.~ted~.;:ii,lw:.ı;klbilirler. ________ _ 
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8. ci BÜYÜK 

T!fl!HE PIYlN~~~~ 
2 .ci ke ide : il Marttadır. 

Büyük ikramiye 

35.000 Liradır 
Ayrıca 15.000 10,000 liralık 
ikramiyeler ve 10,000 liralık 

bir miikafat 
Bu tertipte Kazanen numaralar 

tekrar dolaba konulmaz 

',: ~·····9 11.t 15 !\!art 1930 da devam edecekOO•»: 

~.I i ~yar~ı ~~:.::!u~.~e!n ~~,'.~a~~::e~k:z~fr~SI~~urya'nın i 
j , bilttin tanayl merkezleri ve Avrupanın en mü.ıim devletleri ÇOK hytbl 

İ . ve ucuı mallar te;hır edeceklerdir. iyi ve ucuz mal ıedar!K 1 ;in 
kaçml-nıyacak bir fırsattır. Zıvıreıçilere teshilAtı lAzl:ne ~österilecektir. ~ 
Tafsillt AvuHorya s.faretinden alınabilir. lsunbul - \·ıyana (Soip 

: 1 

~ tarikile) ıeyahıt için tenzi'Jtlı fiatla bil t venl:nektedir. l fu,·ivtt 
<'). \"ltıtlc ılan fahri mümesdl!crl ve Gıla:ı~arayda ve Pt.ra P1la°' karş sında ~ <)··· (~A'ITA) seyahat acentasındın tedarik edilebilır. • •• 

, 
t ~ 

• • 
• . .. 

cı 

~ 

1' 
l 
1· 

1 
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.. 
• • 
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s ~ 1 ~ 

heyetinin temsilleri flu akşam sut 21,30 te 

fRAt\SIZ TİYATROSUNDA 

Bu l~ilçcilk gözlerden 
henuz uykudan mahmur, v61 olu
nan J•kerltme beklenıyor. lkı uq 
tablet ı1r ınusunu memnun ve bır 
,ok rcnahklardan vikayı cdcrsinİL 

~r Kuıwda lalcnbe-n 400 tıbltt vırdir 
Ecuntltrdt ve fc:ı.a dtpobrında 

1 ·-~ 1 :: G alatada Kıra-
tı '; - k i rde bogaçacı 
l •, - ıı · ını itts ı'in -
' '.~/ ·: deki bii ü ~ 
· 1 i'c ~ n'a'ıallebie nin 
. I• 'i .;:_: 

1 ::; 
E 

. ı; ·=: 

I 
.~ =: . -

r •. :~. 
~ 1 ::: 

< \• ; 

ı.:.1 ,. ı =: ,, -
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ıi~ründe 

l!~M~~L~ ZAMlNLlHDl 
VE HlTT~ FIHTIN!LI HAV!LlHDA 

Bütün damlar üzerinde dola~an piyero 
Bron it, romat zma, zatUlcenp, lumbaQo, boyun ağrısı, 
nevralji ve sair hastalıklardan muz arlp olanlara llm t
bahf tasallller gefrlyol". Ve onlal"a vakit gaip etmeden 

TERMOJEN -THERMOGENE 
Kullanmalarını tav5iye ediyor 

SURETi ISTI~1ALI - Pamuğu ya'nız a~ıyan yer üzerine vaz'etmek kAfidir 

Ancak pamuğun cilde eyice yapışmasına itina olunmalıdır. Tesirin daha seri ve 

kat'! olması arzu ediliyorsa TER~jOJEN üzerine biraz kolonya veya tuzlu ılık 
I' 

su serpmek icap eder. 

Her eczanede satılır. " Ateş 

DR. A. KUTİEL 
Belsoğukluğu, İdrar darlığı, pros

tat ademi iktidar, belgevşekliği, cilt 
ve frengi tedavihaneai. Karaköy, Bö
rekçi fırını aıraaında No. 34 . 

t 

Bayram tebrikleri 
nin en sade ve en kibarlan lıtanbul 
ve Ankara'da Necati Memduh Tica
rethanelerinde bulunur. Toptan ve 
perakende aabt fiatlar çok ucuzdur. 

Avusturya fabrikalan hezaran sandallyelerl umumi uıı, deposu: lıtan· 

bulda Katırcı oğlu hınında birine! katta 30 numeroda joz. N, Acıman tele 

fon lstanbul 2.w9 Hamit : 11.ynı depoda envaı çeşit perde ve döşemelik 
ka:lile hare ve fantızl kumaılar, mütenevvi ıstur, perde mister, tül; keten 

perdeler, pirinç komiı, halis pirine; ve lake karyolalar ile çocuk kar
yoallan fabrika flıtına toptan ve perakende satılmaktadır. Fiat mıktudur. 

ClıwlAI{1'ES) 
15 ŞDBA 1' 930 

bL~ 'ULL \11,.\\LTI 

DEFTERDARLIK ILANATI 
SATILIK DÜKKAN HİSSESİ: No 8, Valde hanı altı, Ç 

makçılar, 9 da 6 hi~sesi satılıktır. !Vı.ezkur hissenin tahmin 
len kıymeti bedeli defaten alınmak şartile 700 liradır. Satış 
amelesi 10/Mart/930 Pazartesi günü saat 14,30 da Defterd.1! 
ta yapılacaktır. (R. 58) 

* * * 
SATILIK DÜKKAN: No 12, Valde hanı altr, Çakmakçı 

tahmin edilen kıymeti bedeli def'aten alınmaık şartile Ql)O 

satış muamelesi aleni müzayede usulile 10/Mart/930 Paza 
gi.ıni' saat 14,30 da Defterdarlrkta yapılacaktır, (R. 57) 

* * * 

MaliJe lekaletinden: 
naltl olunan mebaliğ tasfiyeye 
bulunduğundan bu gibi alacağı 
lunanlar Şubat 930 nihayetine ~ 
arzuhal ile bulundukları mahall 

336 senesinden 927 mali senesi büyük malmemuruna müracaat 
nihayetine kadar milli hükumet büt- yüp yetlerindeki matlubat vcsikl 
çelerindcn matlubu olanlarla gerek 1 rrm vererek muka~illinde mürı' 
mim hükumet ve gerek sakıt hüku- vesıkası almaları lazımdır. Bu Jl! 

t . d' t ·u· h"k" det zarfında müracaat etmemiş me ln a ı emana ve mı ı u ume- . . . 
· .. h 1 d vesıka almamış olanların ıddıa t 

tın butçe emanatı esap arın a mu- 1 · al k 1513 N . lı k tıf 
kayyct olanlar ve gerek 927 senesi ~n aca. . o. . an un 

. k d 'f a·ı h'd t bınce katıyen hazıne lehıne sakı! 
gayesıne a ar ı a e ı en ı ema - 1 kt ş b t 930 ih · d .. . .., aca ır. u a n ayetın en 
tan m~tevelht alacaklar 928 - 9.9 ra hiç bir mazeret kabul edilme 
senelerınde butçe emanatına alınmış ğinden alacak iddiasında bulu 
olanlarla eytam sandıkları tasfiye rın 930 senesi Martında" rvvd 
komisyonundan 927 senesinde hazı- lundukları mahalin en büyük ma 
neye devr edilüp hazinecede 928 se- muruna müracaat etmeleri ilan a 
nesinde ait olduğu malsandıkJarrna nur. 

~Trrkez ı\cent,f!; G1!1~1 k'i,t"t 
hııııcın 1a, Hev;ı tl 1 231? Su,> 
r<nt .. ı: '1aiınıJiy• Ilı" altıt lı 
1 un' ıl ~40 

Munanf ~ ~osta3ı 
Cum.1, Paıor, Salı, Ç~r

~amha ~u'llı ri 'd .re nh·ı'!lın· 

elan Q ıla kalkar. ı 

!Nf Atf A P~öf Aöl 
(Anafarta) vapuru 1 6 Şubat 

;ıaz:ır 1 Oda Galata rıhtımından 

hareketle lzmlr Küllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 

gidecek ve dönüşte mezkôr 

iskelelerle birlikte Dalyan Mar
maris, Sakız, Çanakkale, Gell

boluya uğrayarak gelecektir. 

TRllZJ1 BiRi1~i ranrn 
(Cümhuıiyet) vapuru 17Şubat 

Pazartesi 12 de Galata 

rıhtımından hareketle lnebolu, 

Samsun, Glreson, Trabzon, Rize 

Hopaya gidecek ve dönüşte 

Puar iskelesiyle Rize, Sürmene 

Trabzon, Tirebolu, Glreson, 

Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 

Zonguldağa uğrayarak gelecek 

tir. Harek•t günü yük kabul 
olunmaz. 

İ•tllıa, kuvvet ,.e sıhhat ı 
en müessir devadır. Bililmu 
eczahanelcrde bulunur. Umuı!I 

dopoları : l:lomontl fabrlkas~ 

Telefon: Beyoğlu 583, ve tsıan· 
bulda Ekrem Necip ecza deposO 
Telefon: lstanbul 7fj • 

Turaunbey kazası dahilinde 
çam ormanının Şukuldak mvkiin 
ilci. buçuk acnc müddetle ve 300 ııı: 
ruş bedel ile ilana vazolunup ta 
cuhur etmiyen 3654/070 metre mil: 
ap devrilmiş çam eşçarı şartnaın 
dairesinde ve 1/2/930 tarihinden İ 
haren bir ay müddetle ilana vazolu 
duğu ilan olunur. 
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• BÜYÜK-1 
= . = 

ELBiSE= 

MA~AZA~!Rl i 
BAYRAM 

tSTANBUt.. 

_.. 1,reı)arsol 1 
1
- 'i'ahlet halinde -

Frengi ilAcı,lır 

fstanbul BahçeJrar-ıda •-•l !asan ceza depo'u--~ 

Doktor KokolatoS 
Emrqzı dahiliye mütelınssı,;ı. 

Beyop;hında Sakız ağacında 3~ 
No. hanede saat ı 4- ı 6 
~~~~~~~~~~---~ 
Müdürü Meı'ul BurhaneddıJI 


