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BUGÜN 
4 naca aahlfedı: 

1- P.Karol gene mAhkemede 2 
J lacı salılfede : ı 

Felek Hlll:Aye, ROmaa 
~ inci sahifede : 2- Harici haberler 

a- Son haberler 
1 D•cD sahifede 

1- Önnanlarımız:ı Jtletmek ~ 
lçrn bir lıvtçre grupu da 1ıı. 
mUracaat etti ' 

1- Hariçte neler oluyor? 
6 ıncı sahifede : 

1- Şehir haberlrrJ, Ekonom1 
mahkemelerde 

ti na 
ve ki lVlüdafaa ihtiyacı 'Fransız kabinesi mali kanun 

ekalliyette kaldı ve istif asını 
müzakere edi irke 

1 "" tulll' d · lcrİ Londra konferans~ enız 
n ?fi teslihatınm tahdidine aıt_ me

B. tı1 saisi henüz müspet neuceler 
reisicUmhura verd 

veti vermemiş ise de. büyük dev
nçıl> !etlerin siyasi vazıyet ve emel
iğ !eri hakında hayli işaretler 
h~ meydana koymuştur. Sulh ve 
bli insaniyete hizmet maksadile 

aktedilmiş gibi görülen bu 
konferansın asıl siyasi ehem
miyeti de bu cephede tebarüz 

Fransız kabinesi niçin. Hagatpahalımı 
istifa etti ? 1 

ucuz mu .•. ? ' 
Ticaret odasının ha

: rı etmektedir. Bütün beşeriyetin 
·" dikkatli nazarları kar§ısında 
1 

Çetin bir 
miizak~re 

,_ zırladığı yeut cedvel 

Ticaret Odası tarafından 
1~30 s~nesi ~~unusanisi "ge
çınme ~ndek~ı neşredilmiştir. 

ı4 gizli veya aşikar bir surette 
birbirini atlatmağa çalışan beş 

. büyük devletin didişmesi ve 
•• senelerdenberi tekrar edile e- Evli kadınlara ait 

ücret meselesi 
::f tlile zihinlerde büyük bir alaka 
u• >ile uyandırmıyan malum for
ı 1üllerin çarpışması eski si
e.f > aset oyunlarının yeni bir şe-

kilde tezahüründen başka bir istişareler başladı. Yeni 
iııt şey de~>ildir. kabinen· n M. Poincare 
al Londra mfü.akerecileri da-
şY' ha konferansa gelirken, ayni tarafından teşkıl edil-
;; düşünce ve emeli taşıml)'.orl~r- mesi muhtemeldir M. Tardieu 
rflf dı. İngiltere ve onun ncasıle arıt Amerika Londra konferansı- Dün gelen ajans telgrafları hiç te beklenilmediği halde 
·n~ nın toplanmasını nekadar ar- Fransız kabinesinin istifa ettiği haberini vermiştir.Tardieu ka 

zu etmiskrse, Fransa, Ja- binesinin ani olarak istifa etmek mecburiyetinde kalmasına ge 
Ponya ve, İtalya da buraya a- len haberlere göre mali meseleler sebep olmuştur. Bilhassa ka 

, deta zorla gelmişlerdir. Da- dmlara ait ücretlerin tenkisine müteallik maddeninmüzakeresi 
ı;~ ha toplanırken bazıları Kel- pek hararetli olmuş, mecliste itimat meselesi ileri sürülmüş 

32 
log.Brinad misakına, bazıları tür.Neticede kabine ekaliyette kalarak istifasını reisicümhura 
da Cemiyeti Akvam esasları- vermiştir. M. Tardieu hasta olduğundan istifaname nazırlar ta 
na dayanıyorlardı. Toplandı- rafından M. Doumergue'e tak dim olmuştur. Kabinenin M. 
lar. Fakat devletlerden hiç bi- rafından M. Doumergue takdim olunmuştur. Kabinenin M. 
ri kendi siyaset ve menfaatini Foincare tarafmdan teşkil edilmesi muhtemeldir. 

~t terviç ettirmek kararından vaz Diğer taraftan bahri konferansta Fransarıın maruz kaldığı 
~eçmedi. Şüphesiz hepsi sulh mü kiilatın da bu ilni: istifa üzerinde kapalı biır surette, tesir 

af ıstiyordu. Hepsi teslihatın icı ;:ı etmesi ihtimali de hatıra gelebilir. 
if tahdidi ile ağır ma"rafların Bu hu"usta gelen telgraflar şunlardır: 

el- J.:ısmen olsun tenzilini muva- mükerreren müdahale etmek 
~ fık buluyordu. Ancak sulhün mecburiyetinde kalmıştır. 
rr de iı;e yarıyan ve yaramıya- Bazı meb'uslar, vergilerde 
,, nı, masrafların da müsmir olup yapilan tenzilatın gayri kafi ol 
~ ::ılmıvanı vardı. Bu cihet te duğunu ileri sürmüşler M. Che 
d fıi bir devletin nazarı dikkatin- 1 ron da bilmukabele borçların 
• den kaçını} ordu. 1 itfasından bahsetmiş ve esirifi-
d Sulhün temını ve si- raş olan M. Tardieu'ntln gay-

lahlann tahdidi meselesi bübetinden ve Londra miizake-
ııl fa~it bir daire teşkil et- ratınln ehemmiyetinden mUte-
k ektedir. Kellog.Briand mi- vellit istisnai vaziyeti hatırlat-
sakı, mili siyaset aleti olarak .11. Brinna 1· Poincare mıştır. 

arbe müracaati menetmiş ise FARİS, 17. A.A. - Hükft- M. Cheron, öğleden sonra ce 

Geçınıne ındeksine nazaran 
hayat 1914senesine nazaran 929 
Kanunuevelinde 14 misli iken 
~~çen ay 13,5 misline düşmliş
tur. 

1914 senesinde 100 kuruşla 
geçinebileceği tasavvur edilen 
bir aile şimdi 1352 kuruşla ge
çinebilir. 

Ekmek 
Fiatler indirile

mez mi.? 
Allikadarların kana

atine göre: Evet •• 
1 

de cebri, bir müdafaa halinde, met mali kanunun münakaşası 1 reyan eden müzakeratm bida
beşeri ihtimaller arasından fi_ esnasında M. Cheron'un tica- 1 yetinde inşa edilmemi§ emlak 

ı len ve hakikaten söküp atacak retle işt.igal ede.n. kadm.ı.ara a.it vergileri hakkında 20 rey fazla 
k il k k 

, Buğday fiatleri mütemadi-
tedbirleri bulamamıstır. Bu i- ücretlenn ten ısıne mutea ı ile itimat azanmış müteakı- d U f' , . . . . yen üşmektedir. n ıatleri de 

Ahmet 

___ ... __ _ 
Taksiler 

Emenetin kararına 
harşı şoförler ne 

diyorlar? 
ti.barla bugu"'n gene her devle- madd.en. in. te.frı·k· im, ıtımat m. e- ben itimat meselesini mevzu- d , üşüyor. Halbuki ekmek fiatle-
tın siyasetı'nde harp ı'htı'malı', selesım ilen .. s.urm. ek suretıle, ubahs etmeksizin lcismi bir ma · b' E tı" t b'l k · n ır türlü düşmüyor. Dün bu ınane n o omo ı ta sı-
cn başlı bir amil olarak tesir talep etmesı uzerıne 281 reye ğlübiyete uğramış ve nihayet hususta tetkikat yaptık. Alaka- !erinin müşterilerin görebilece 
icra etmektedir. karşı, 286 rey ile ekalliyette evli kadınlara ait ücretlerin ten darlann kanaatince ekmek fiat- ği bir yere konulması hakkın-

kalmıştır. zilini derpiş eden maddenin lerını b .. k"' rait ı d daki kararını ve bu ıkararın sey 
Londra konferansında her Ç . bl .. k ·· k · d t b" n u gun u şa atın a dev] . .

1 
. .. d"" "ü üd etın r muza ere mu~a .. ~esı esı;asm a am ır j altmış para, iki kuruş kadar düş risefere bildirildiğini dün yaz-

etın ı en sur ug m a- FARİS 17. A. A. - Bugün magluc'~ete u~amı~tır. .. mesi lazımdır. mışuk. Şoförler cemiyeti idare 
laa ihtiyacı formülü de bu ihti- meb'usan 'meclisinde mali ka- ~·. '·'-l~r1ond t~~~~nk ~udvabze ı Bugünkü piyasada gerek yu- heyeti azalarından biri şoförle 
ltıalin dog"urdug·u bir şeydir. nun münasebetile gayet çetin nesını "''" e ccegı 1 nn e u muş k k b ğd ı rin bu mesele hakkındaki dü-\'.' ı d - b dd · t f ·k· · a gere sert u ay arın 
\lU halde orta yerde gerek Ce- bir müzakere cereyan etmiş un ugu .u ~a enın e rı mı . kilosu 12-13 kuru tur. şüncelerini şöyle izah etmekte ııı· fun · .ı.r d"' t' lı talep etmıştır. Ekm ş ·a . dı'r .. ıyeti Akvam ve gerek Kellog tir. Hük etın en ·. ı. us ur E .. f. b 1 M T d' ek narhı bug ay fıatleri 
ltıis ki • b 1 . bütçenin muvazenesını muhafa sıııı ıraş u unan . ar ı- 16 17 k 'k 16 k a arma ragmen eyne mı- · - d M Ch eu M, Cheron ve M. Maginot dı· -bug"dauru1ş2 ık en a tulruştu - «Bu kararın bir cepheden 
lcı h . . d . . za etmek oldugun an · e- .

1 
"rti "k k b' y uru sa ı ıyor d - ld ğ b lk' k b ı d' 

ti .aya~ın ~skı ı:ızamını egı~ ron yeni varidat n_:ıembaları t~- ı e go stıı ten sonra a ıne- ı Ekmek ise . . ancak 1 · o~ı;ı o u u e ı a u e ı-rınış hıç bır yenı esas yoktur. min etmeksizin hasılatı tenki- nin istiı"anamesini yazmış ve • ıne ıne .. 
4 ~u- lebılır. Fakat kararın hemen 

\' a_lnız arzular hayatın zaruretse matuf teşebbüslere karşı (Mabaadı 2 nci sahifede) il1'U~ ~tuz paraya kadar duşebıl. tatbikatına geçilmesi ve şoför-! mıştır'. • !erin şu buhranlı vaziyetlerin-
erıne tekabül edecek kudrtti • kBu ış.lerle ~graşanldi~ bu hali de lüzumsuz bir masrafı ihti-

haiz değildirler. T •• k• d 1 pe ganp goz:nekte rler. Bu yara mecbur tutulmaları man-
Mesele bir defa müdafaa ih ur ıye e yapı an zevatın .kanaat~nce na:h ko~ur- tıksız bir harekettir. 

tiyacı tezine intikal edin;:e ken vazıyet eyıce tetkık edılme 
konferanstan müspet neticeler borçlar meselesı· mektedir. si;~;~!~~; b~~6=~i~e~~:~ 
kl~~~ğru~~.~ ~~~~~ 

evletin müdafaa ihtiyacını Buraa belediye olsaydi hem zavallı otomobil-
tsbit ve tahdit edecek bir nis- riyaseti cilerin mağduriyetine meydan 
et bulmak mümkün değildir. tırulJah Esat kalmaz, hem de şikayete sızıl-
u meselede yegane söz gene BURSA, 18· (Milliyet) - tıya sebebiyet verilmezdi. 

B 
· b İ Malatya valiliğine tayin edilen 

evletin kendi hakimiyetinin- t' yın ey ana 1 b.elediye reisi Tevfik Beyin ye-
ir. Devlet bütün uzuvları ile rıne Fırka mutemedi doktor Romanya Kıralı· 
er gün ileri veya geri müte- Devls ı·stı• krazları ~azif Arif Bey intihap edilmiş-ad ı harekette bulunan bir tır. çası geliyor 
evcudiyettir. Kendiı;i gibi ne surette 
Üdafaa ve inkişaf ihtiyacı da ödenecektir?. 
'ma değişen bu ihtiyaç bazı-

:1 için hakiki sayılır. Bazıları İhtiyaç listesinin 
1n de prestij ve izzet! nefis 
esele;inden doğmuş telakki tatbikine 

dilir. Ortada bir hakimi §dil cumartesi başlanıyor. 1 Narı ı:ah Esııı 8. 
llıadıktan sonra i!d iddia a- . . . ı sına . f k .. · Yem kambıyo talımatnames Dün Nurullah Esat Beyle 
e;t a .. da ~'.len bıt ar goı;:- ·ve ihtiyaç listesinin tatbikine görüştük ve <kendisine şu suali 

rnumkun olmaz. cumartesi günü başlanacaktır. sorduk: 
lier gün gazetelerde okudu- Vukubulan in~racaat~ li~e- . -: Meml~ket ~~ilinde akte 

Uı;ıuz, teklifler mukabil tek- rine yapılan tet~ıkat netı~es~- dılmış Devıs ~stikrazlarınm 
ltr t .

1
• h ' 

1 
mı' de eski ihtiyaç hstesi tevsı edıl- memleket parasıle ödenmesi 

• onı ato esap arı, ge ı ·b.. .. h k'ki ı· ı .. hakk d Vilerin. .. .. . re miştir. Bu suret e utun a ı azını ge ecegı m a sabah 
bi t k ı.n te~.eyyuzu ve .~aı ihtiyaçların temini istihdaf o- agzetelerile bunlarda,n naklen 
c 

1 
e nık muzakereler go~bo- lunmuştur. akşam gazetelerinde intişar e

n' ıktan ibarettir. Hakıkat Kambiyo işleri için alınacak den beyanatınız arasında bazı 
e htitün hayatta olduğu gi- eni tedbirler hakkında hükft- farklar görülmüştür. Bu me

r::kahet ve rekabet sahasında ~etten talimat alan Nurulla.h selenin .mah!:l'.e~i ha'kkmda iza-
Vuk arzusudur. Esat Bey dün şehrimize gelmış hat venr mısımz? . 

ZEKİ MESUT tir. (Mabadı altıncı sahıfede) 

Şarap mahzeni 
Trakyada inşa edilecek o

lan fenni şarap mahzeninin 
mahallini intihap etmek üzre 
gitmiş olan komisyon gelmiş 
ve raporunu Müskirat umuınJ 
müdürlüğüne vermiştir. 

. Fenni şarap mahzeninin Te. 
kirdağında inşa edilmesi mu
karrerdir. 

Yunan adalarında 
şiddetli zelzeleler 
ATİNA, 18 (Apo) - Sık

lad adalarında şiddetli zelzele
ler devamdadır. Bir çok evler 
yıkılmıştır. Giritte zelzele bir 
felliket şeklini almış ve 30 kişi 
yaralanmıştır. 

Ahali kırlara kaçıyor. 

Romanya kralıçası Mari ile 
kerimesi prenses Helena cu
martesi günü Daçya vapuru ile 
Köstence'den limanımıza gele
ceklerdir. 

Kralıça ve prensens ayni va. 
purla Akdenize gideceklerdir. 
Kıbrısa gitmeleri de muhtemel 
dir. 

Mektepliler 
mii~abakası 

41 inci hafta haşladı 
41 inci b•ft• başıamıftır. Oa· 

zeteml~d• çıkan haber· 
terden ın mUhlmmlnl seçip 
ıınunıazdekl cuml!rteal 11lrfl· 
mına kadu a:aıetemlı mttsa· 

balı.a memurl•tuaa a:ıınderlalz. ____ ....;;..__.;;_ 

Çarpışan /ngilh ve ltalgan vapurları 

Kızkulesi önünde 
iki ecnebi bandıralı 

vapur çarpıştı 

Milsademe eden Ingiliz ve Jtalgan 
vapurları ehemmiyetli surette 

hasara uğramışlardır. 
Evvelki gece, saat on bire 

doğru ecnebi bandıralı iki va
pur Kızkulesi önlerinde müsa
deme etmiş ve her ikisi de ol
dukça ehemmiyetli surette ha
sara uğramışlardır. Bu vapur· 
!ardan biri kazadan sonra kara. 
ya düşmüş ve kendini ancak f?'~;i~i.';r-'.j~ 
dün sabah güç bela kurtaral 
miştir. • 

Kaza şöyle olmuştur: 
İtalya bandıralı 3500 tonlu.b. 

Fiyumane vapuru Karadeniz. 
den Hilyotrop yağı hamulesile 
ve limanımızda durmadan Ak
dcnize müteveccihen geçmekt' 

, 

idi. Tam bu sırada lngiHz ban- ltaıyan vapurvnun yarası 
dıralı 7500 tonluk Bulmut vapu-1 air manavranm tesiri ve sula
ru da boş olarak Akdenizden rm s~vki~.e Şemsi paşa sahilleri. 
gelmekteydi. Her iki gemi Kız- ne duşmuş ve karaya oturmuş. 
kulesinin önünde karşıla§mış.. tur. 
!ardır. Vııkubulan istı'md t .. · 
ı 1 · · k ı · f · a uzerı-ta yan gemısı u enın enenne ne liman vesaı·u· ka -'- 11' · .. · · ·k za m.uıa ı-
n.azara? tanzım ~ttıgı ıstı ame- ne gitmişler, fakat müdaıhaleyi 
tı emnıyetle takip etmekte de- icap ettirecek b' · .. · k ı · k · · ır vazıyet gor-
~am e~~ş ~f lu enınt ar ·f ıst~- meınişlerdir. Yeni ve laakal : 
1 aI?e.tın .. e ı er.e>'.en İ n~~.ız şı- milyon kıymetinde bir gemi O· 

epı!1~ gorm_e;ı:~tır. nf'kız ge- lan İngiliz şilepi tahlisiyeler'n 
yıısı e ay~ ı .~yatsrz. 1 t~ bu- teklifini reddetmiş ve kendi ve 
kunmuş v; der 1 ı k~~r:11 P~ "J?.a- saitinden istifade etmek sure
ı~ m

1 
eds~ e en ye ıgerını gor- tile sabaha doğru kendini kur-

muş er ır. t • ff k ı 

A 1 1 1 
armaga muva a o muştur 

ce e yapı an manavra ar, . . · 
sarfedilen bütün gayretler hiç _Ingıhz vapuru Kazes acen-
bir tesir yapmamış ve tam yo- tesıne, İtaly~n vapuru da Fos
lu ancak tenkis edebilen iki ge- kolo acentesıne mensup bulun-
mi çarpışmışlardır. maktadır. 

Müsademeden her gemi baş Acentalar yekdiğeri hakkın
taraf~arınd~n ra~nedar olmak da henüz şikayette bulunmadı
suretıle m1;1~eessır .o~muş.lardır. klan ve nufusça zayiat olma
Ancak tngılız gemısı müsade- <lığı için kanuni takibat yanıl
meden kurtulmak için yaptığı mamaktadır. 

Tarife göre 

Evlenemedim, Kalbime irişilecek "Yol,, yoktur, gö -
lüm ışılısızdır, ruhum susuzdur, aşkımın mecrası yok ur, 
dedi ... 

- Bu kadın değil İstanbul ehri azizim ... 

• 1 
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1 
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i'A!"• ==- .,, .... 

Loııdı·a mektubu ' I::;;ııtere~e ~l Ispanuada. 

.~Java gene tazei°endil Vahim mi? lJ3~ _J kra1!!!_ kızı 
• Mübad.e e i~i. a:uiD 

,.~: ·e11sKarolun ıı1etresiniLondrada 
barındıran adam mahkemede!. 

Hükumetin iht· -- k 1 Prenses Maria 
Vaziyeti Clem!!e~~ne ke~~nd~?ah evleniyor. 

Yunan sefiri iti!afnamenin yalrınd 
imza edileceğini söylüyor 

~1'KARA,18(Telefon) - Türık-Yunan itilafnamesinin tercüm 
sı bugün Hariciye vekaletine geldi. İ ti!afnamenin imzası ici 
Yunan sefiri Atinadan talimat beklemektedir. Sefir Atinada 
gelecek talimatın uzamasını itilil.fnamenin ehemmiyetli bir etü 
de maruz kalmasına atfetmekte iyi bir neticeye varılacağı ka 
n?atını ·~eslemektedir. Itilafnamenin pek yakında imza edilece 
gı ve Atına'nın kararından çok ümitvar olduğunu sefir her fır 
satta söylemektedir. 

------...-.. settiriyor. 
Prens Nikola ile 
nişanlanacak 

Yeni in ti ha ba ffan Fransada, ''zaferin babası'' diye ' 

b 
,_. hret alan ihtiyar başvekil ve har a 

r • , 1 
ahsediliyor biye nazırı bir kaç ay evvel vefat et 

tiği zaman lru ölüm hadisesi her ta 
rafta bir çok neşriyata yol açtı; Fran 
sa hükô.meti Clemcnceau'nun küyÜn· 
deki evini tarihi bir miras şeklinde 
muhafaza etmeğe karar verdi. Fakat 
ihtiyar kaplan'ıa bahsini tazeliyen 
bu değildir. Clemenceau hatıratını 
neşrebneden. öldü. Bunun i>in hatı
ratında hücum ettiği ve bugün hala 
sağ olan . bir çok siyasi adam!L:ırc!o.n 
ha!ıseylecliği cihetle kendi ölmeden 

1 evvel bu .eserin neşri hayli dedikodu I 
uyandıraeak deniyordu. Fakat Cle
:nenceau hatll'atımn başladığını gör
meden dünyay;ı veda etıniştir. Hatr-) 
rafın kaça satıldığını bir tarafa hıra- ' 
kalım. Fakat parasız öldüğü anlaşı- 1 

lan ClemenCeau kitabının parasını ar 1 
kasında lıalanlara te>ketti. Maksadı
mız bu değil. Cbmenceau'nun hatıra 
tından ab4ren J>ir hiıli.sa neşredilmiş
tir. l 

• 
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LONDRA, 17. A. A. - Mor 

nin Post gazetesine nazaran 
sosyalist hUkumetin tesadüf et 
me<kte olduğu müşkülil.t o ka
dar vahimdir ki muhtelif grup 
!ara mensup birıçok hükumet 
adamları bu yaz umumi intiha 
bat icrasını derpiş etmektedir
ler. " l ~ı = Bahri konferansta 

! • LONDRA, 17. A. A. - Ba-
; 

1 
ı hri konferans nı,,.., •. ~~~·----. 

• ),! saat 17 de dağılmışlardır. İçti-
~ oc matla zırhlılar meselesi tetkik 
) ~1 , ;,~ Davacı Carol'un annesi Cara/ edilmiş fakat hiçbir sureti hal 

ı ı' )Lon~radan yazılıyor: -. Lo- zabiti olduğunu söylediği za• . elde edilme1'.1iş:ir. 
ı \ ra agır ceza mahkemesı şa- man avukat şöyle bir sıial sor- Yem bu fırka 

~ 1 1 ni dikkat bir zemmü kadih muştur: LONDRA, 17. A. A. - Ga-
1 vası görüyor. Yonesko na- - Şimdi Romanya ordusun- rete sahiplerinden lort Beaver 

l' r 1 ,nda ibir Romanyalı uzun da ne cins top istimal edili- brook, Britanya imperatorlu-
11 ' 'iddettenberi İngilterede bu- yor ... ? ğunun muhtelif mmtaı'.<aları 

~ ıı. 1 jı.~fmyor. Fakat bundan iki se- - Zannederim Fransız top- arasındaki ticari mübadelatI 
' , fı e".vel Romanyanm ~abık .:'e- lan . . . teşıkil etmek maksadile "mut-
1, ;, ı 1htı K;arol memleketıne done - Peki ... Siz hiç ıbu topları tahit imperatorluk fırıkası" na-
1 " c tahtı ele geçirmek isteyin- gördünüz mü . ? mile yeni bir siyasi fırka teş-

ı ıı .. at<· Y -0nesko bu işte bir rol oy- H · · · kil edilmiş olduğunu bildirmiş - ayır... t' 
ı ·, f ;mak istemiş, fakat 0 zaman Topcu zabiti olduğu halde ıa. 

ı ı 11; •• ırolün Londrayı terketmesi 
ı oı T h''k~ . f d topu bilmiyen Yonesko eğer 
' •1 •ngı :3 u umetı. tara rn an Karo! Romanya kralrğmı ele 

ı 1 ı ~endisine bildirilince gazete- geçirmiş olsaymış orada kabi
. ıı Dı°de bu bir dedikodu mevzuu neyi teşkil edecekmiş . . . Bu 

1 ıı.ı:nuştur. Londranm bir gaze-
•: lu;i bundan bahsederken Yo- adam senelerce lngilterede bu-

' skonun hüviyetini şüpheli ıunduğu !halde neden dolayi 
~I 'I' sterecek tarzda birtakım neş memleketine hiç dönmediği su 

İ aline: ·atta bulunmuştur. şte Y o-
a sko bunun üzerine mahke- - İngiltereyi çok severim . 
,0 !ye miirıacaat etmiştir. Ara- Prens Karo! kral olsaydi İn-

• 1ır n epice zaman geçtiği halde gilterıeye !karşı pek dostane bir 
ı. e siyıaset takip edecektik . de-
~ ~ miş . Karo! Londrada bu ada-

1 'ı i: mm nezdinde kalmış, hatta kra 
:1l !içe Marie Lomlraya geldiği za 

.lıe man Yonesko iki otomobilini 
·a / de kraliçenin emrine tahsis et-

" 
t; 

miştir. Buna mukabil kraliçe 
şoföre bir sigara k<ıtusu, Y o
neskoya da imzali bir fotogra
fını vermiştir. Y -0nesko bir za
manlar pek zengin imiş . Karo! 
Londrada Y oneskoya misafir 
olduğu zaman sevgili:•-. metre
si Mm. Lupesko da beraber
miş .. 

lstifa . .. 
LONDRA, 18. A. A. - M. 

Mac Donald, müstakil amele 
fırkasından istifa etmişt:r . ______ , ___ _ 

M. Venizelos 
Muhadenet misakını 

imzalomak için 

Ankaraya gelirken hariciye 
nazırı refakat edecek 

ATİNA, 17 - Bazı siyasi 
mahafilde söylendiğine göre 
muhadenet misakının imzası 
için Ankaraya yapacağı seya
hatte M. Venizelosa Hariciye 
nazırıda refakat edecektir. 

ATİNA, 18 (Aenk) -Dün 

Eescrin başta.'lbaşa heı· tarafını o
kumadan hu hUJisaya göz gezdirmek 

Os111anlı Ba11ka51 hic bir telclifte , 
buluı11nadı 

ANKARA, 18. (Telefonla) - Osmanlı Bankası direktörü 
~ün Maliye Vekilimize bazı teklifatta bulunduau h~kkmda in
tışar :_d1n haberler hiç bir esasa istinat etmem:ktedir. 

. Alakadar mahafil Mösyö dö Şorbiye'nin hic bir teklifi ha-
mı! olmadığı ıkanaatindedir. ' 

Macar hariciye ııazırı nıart 
.sonlarJJıda geJivor 

ihtiyar kaplanın ne biçim adam oldu- Prenses maria Cnrısrın" 
ğunu bir kere daha göstermeğe kafi Madritten yazılıyor: - Bu-

~l!DAPEŞTE, 17- A.A. -'şark tamir~t meselelerinin hal
f!arıc.~ye .. Nazr~ı M. Valko Tev- li müzakerelerini idare için el
fık Rustu Beyın Peşteye vaki yevm Paristc bul;ınmaktadır. 
?lan .~iyar~tini iade için Martın Bu müzakerat daha bir müddet 
ılk gunlerınde Ankaraya git- devam edecektir. Ancak bu mü 
mek tasavvurundadır. Uzun za zakeratın hitammdadır ki M 

gcliyor. Ckmenc:~" hatıratında siya- rada söylendiğine göre İspan
si düşmantarı::ıdan -sağ olanlar her ya kıralının kız 
tarrıf- coktan dünyaya veda etn1i.ş 
o!anlard~da lıiC'pirini affetmemi<- prenses Mari 
tir. Hele Foclı b;. hücumlardan ken- Christina Ro 
dini kurtaramamıştır. Müttefik oı·- manya prem 
dularm bhşkuİnandanlığını harbin Nikola ile nişa 
son senelerinde ele' alan F och bu vazi J k -anaca tır. 
feye Clemenceau'nun ısrarı ile geti- Prens Nikot 
rilmiştir. 

Fakat Clemenceau bu cenerali öte- sabık veliaht F 
den beri himaye ettiği ve ona karşı rol un ! . ardeşi -

' mandanberi beslenen bu arzu- Valko Ankara seyahatin~ ait 
n?n tah;.~kukuna muhtelif ha- kat'i programı tesbit edecektir. 
dısat marıı olmuştur. M. Valko' Not. Faris içtimaı devam et
nun Ankaraya gideceği tarih mekte olduiYundan mukarrer 
h~n~z kat'i olarak tesbit edilme ziyaretin M~rtın son haftasına 
mıştır. Hususile müşarünileyh . kalacağı öğrenilmistor. . . 

itimat gösterdiği halde acı, acı tenkit dir ve bugün Ro- ~rens N ikola 
etmekten de geri durmuyor. Hatıra- manya niyabet meclisi a-
tının hiılisasından anla~dıyor ki: d 

Fransız kabirıesi istifa etti 
Clemenceau müttefik orduların baş zasın andır. Prens Maria 

k•Jmandanlığıru ele alırken hiç te bu Christina !aralın ikinci kızıdır ( Eirinci sahifeden mabad) 
vazifenin ehemmiyetini takdir etmedi ve onsekiz yaşındadır. nazıırlar mezkur istifanameyi /üzerine cümhuriyetçilerden te-
ği iddiasındadır. ,1Jf acarfiianda M. ~oumergue'e saat 21,50 de şe<kkül edecek, Fransanin istik 

Clemenceau'nun epeyce bahsettiği _ takdtm etmiş ve müşarünileyh • 
şayam dikkat bir adam daha aranır- A . . . . .. , lal ve selameti için elzem olan 
sa bu da Loyd Ceorge dur. Fransız ıniral Horti kah~ _etmıştı_:· R~ısıcumhur, bahri programı Londrada mü-
başvekili ile İngiliz başvekili uzun Budapeşteden yazılı or: - kendısıne gostermış olduğu dafaaya hazır bulunacak zi
zaman beraber buıundular. M h"k' . Y mua.venetten dolayi Tardieu raat ve sana•,.; alemleri~deki 

Fakat Clemenceau Loyd George acar ti' umet naıbi amiral k b · kk ,. 
da bir çok meziyet görmesine rağmen f!ortinin ıbu vazifeyi ifa için in- ~. ınesıne ~e~e ü.r etmiş ve buhrana ve hayat pahalılığına 
onda affedemediği şey şudur: Loyd tıhabmdan beri Martta on sene ıı_ıu_vakkaten 1faı ".azıfe eı:m~ıe- karşı, vergilerde büyük tenzi-
George harp kazanıldıktan soru·a geçmiş olacaktır rını nazı:lardan nca etmıştır.,. I Iat icr~~ı. s.ure·t· ile, mücadeleye 
Fransanın kes.kin bir düşmanı olmuş- Macaristanda Amirale karşı M. Brıand, M. Doumergue ı azmettıgını gosterncek bir hü-
turl. · )\ ~ .. , herkesin büyük bir merbutiyeti ziyarıet ettikten sonra: "Lon- kumeti tutmağa karar vermiş-
Mısırda vardır. Onun için her· sene A· draya gitmiyorum. M. Leygu- tir. 
- miralin intihabının yıl dönü- es'in bahri konferansta bulun- SİYASİ MAHAFİLE GÖRE 
Gümrük tarifesi münü tesit için bir kanun ya- ~.akta olduğu . h~kındaki bir FARİS, 18 (A. A.) _ M. 
Kabileden yazılıyor:_ Ye- pılması zımnında hükumet ta- suale c.?"aben: ihtımal M. Ley- Tardieu bir çok kabine arkadaş 

nı gümrük tarifesi Şıııbatm 17- rafından parlamentoya bir tek- gues doner. 1 .1 t 23 k d .... 
lif k. lm Am' ı H İ 'f · kd' . an e saa e a ar goruş-inci günü neş- Va! ı o uştur. 1ra or- stı anamenın ta ınıı esna- .. t" M ·ı hi d k 

redilece<ktir. Bu ti 920 se'nesi Martının biTinci sında M. Leygues, M. Pemot, mk uşd~~- bumhaı eyh in. ? thoru 
.. " · tiili d'l · · p M Fl d' M S M en ısme e eme a ıstıra at 

nun müzakeresi gunu m ap e ı mış·tır · ar- · an ın, · erot ve · etmesini tavsiye etmiştir. Si-
parlamentoda lamento bu teklifi kabul edece- Hennessey hazır bulunyorlar-
ıkmal edilme- ğinden önümüzdeki 1 Martta dı. yasi mahafil bütçe hakkında 

1 J_ 
'" Cli ~/'un metresi 

Mahkemede bu cihet kendi
ne sorulduğu zaman Y onesko 
şöyle diyor: 

- Mm. Lupesko Prensin ta
nıdığıdır. Fakıat prensin otur
duğu odadıan ayrı bir yerde ya
tıp kalkıyordu . 

M. Venizelosun riyasetinde 
Hariciye nazın Mihalakopulos 
ile M. Fokas ve Hariciye neza
reti erkanı toplanarak itilaf 
projesini tetkik etmişler ve ha
riciye nazırının verdiği izahatı 
dinlemişlerdir. V enizelosla Mi
halil.kopulosun bilhassa tetkik 
ettikleri mesele tesviye edile
cek para miktarına ait tali me
selelerdir. 

merasim yapılacaktır. Temaslar Meclis ile çıkan ve gayet na-
mekle beraber -- -·- İ zik bir vaziyet ihdas eden ih- • 
hükilmetin şim- Alman yada PAR S, 18· A. A. - M. Du- tilafa rağmen harici meseleler-

. 
1 ~.~ vanın §İmdi görülmCBi bu 

,.,ıü dedikıoduyu tazeliyor. Ga
.. ılr tenin sahibi kati yen Y ones
/,ı nun haysiyetini kıracak bir 
. ;tıY yazmadığını iddia ediyor. 
·ı1 1 ~ınun üzerine mahkemede 
l· ~ 
• ı 1p7.n un 'ille kili Yon es koyu is-
1 •·ı vap etti ve bir hayli gülünç 
"'ll y ler öğrenildi. Mesela Y 0-

.:1.::ı sko kendi.sinin vaktile topçu 

' ,-

Yoneskonun Romanya<la ma 
ruf Yonesko ailesile hiç bir alil.
kası <ılmadığı meydana çıkmış
tır. 

Bu neşriyatla haysiyeti kı
rıldığını iddia eden Y onesko 
acaıba davasını lkazanacalk mı.? 

• 

rı' ,_,. \, uınl - Afgan hududunu gösterir bir resim 

-
1
• Afganista11'!!!. 

'isyan ilerleyor mu? 
I[ 

;:ar yüziinden Nadir Han l<ttvvet
leri asilere karşı gidemiyor .. 

l ' ...... ' 
Londradan yazılıyor: - Bu- ı yeniden kapanmak tehlikesine 
gazetelerinin Hindistan mu- yeniden kapanmak tehlikesini 

ıbirleri tarafından gönderilen gösteriyor. Huduttaki kabile
alumaıta göre Hindistan - A- !erden ikisi Nadir Hana ka~şı 

ı ;anistan hududu Afganistan- isyan etmiştir . Afganistandan 
ı çıkan iğtişaşlar dnlayisile Hindistana gelen haıberlere gö-

Bu meseleler itilil.fa mani 
değildir. Fakat tetkik edilme
leri zaruridir. Hariciye Enc:ü
meni bugün toplanarak M. Mi
halakopulosun izahatını dinli
yecek ve bilhassa mübadil em
Jakin tarzı tasfiyesi meselesini 
tetkik edecektir. 

dilik bir karar- - mergue, istiş'arelerine başlamış, d · ah 
name ile kanu- Ma hreına ne nıüzakerat meb'usan ve ayan reislerini ka- eki v amet ve ciddiyetin 
nu neşretmesi BERLİN, 17. A. A. - Mer- bul etmiştir. Öğleden sonra bil Tardieu ve Briand'ın iktidar 
için parlamen- ıkez fır\kasının teklifi üzerine hassa M. Poincare ile görüşe- mevkiinde kalmalarını istilzam 
to tarafından Reichstag bütçe ve hariciye en cektir. edeceği mütaleasmdadır . 
salil.hiyet veril- cümenleri nasyonaListlerle ko- Sol cenah M. TARDlEU lYlLEŞi.YOR 

-· miştir. Gümrük lmünistlere rağmen himaye FARİS, 18. A. A. - Sol ce FARİS, 18 (A. A.) - M . 
tarifesinin mü- maddesile Y oung planını ve nah radikal sosyal grupu, an- Tardieu'nün sıhhi vaziyeti his

Nahas Paşa zal<eresi paırlil.- mor.atoryom ahkamı ~akkmda cak geniş bir temerküz esası so~unur derec..,d<: ıyileşnişt.ir. 
mento tarafından daha müna- bugun mahremane muzakerat-

Bitaraf azaya havalesi mu- sip bir zamana bırakılmıştır . ta b'.ılunmağ~. karar vermiştir. 1 [" 
karrer olan bu meselenin mu- Memleketin ihtiyacı olan ve Butçe 
ayyen bir müddet zarfında in- hariçten gelen bir takım meva- BERLİN, 18: f'ı-· f°:'· - İ~-
tacı için itilil.fa bir madde der- dm gümrük resmi aı-tmıştır. paratorluk mechsı, butçeye ?~~ 
ci mutasavverdir. Ankara Yu- Fakat bunu azaltmak icin hü- meseleler hakkında aktettıgı 
nan sefirine talimatın Carsam- kumete salahiyet ve;ilmiş- içtimaın sonunda neşrettiği bir 
ba günü M. Fokas marifetile tir . teb~iğdde en mühim noktalar ü
gönderilmesi muhtemeldir. Başvekil Nahas Paşa bu zerın e esas itibarile bir anlaş 
-~-,,,,_____ baptaki ıkararnamenin hazır- ma hasıl olduğunu ·beyan et-

landığım söı/lemiştir . miştir. re Torhan mevkiini ele geçir
miş, diğer bir kabile de Celalil.
badı tehdit edecek veziyette
dir . Celalil.bat Afganistanın en 
zengin yerlerinden biridir. 

Mamafih gelen bu haberlerin 
ne kadar mevsuk olduğu ma
lilm değilse de Torhan civarın
da şiddetli müsademeler ol
muştur. Torham, Peşaver ile 
Kabil arasında en mühim bir 
noktadır . Asi. Sinvari kabilesi 
hük?rr'.et kuvve-tlerini ma~lup 
etmıştır . Bundan başka Moh
mand kabilesi de Celalabad ü
zerine yürüdükleri için burası 

zaptedildiği takdirde bu zen
gin yerin Kabil ile alakası ke
sileceğinden korkuluyor. 

Hükumet kuvvetlerinin bu 
asilere karşı şiddetli davrana
mamasma sebep Afganistana 
şiddetli kar yağarak yolları ka
pamasıdır. Şinvari kabilesinin 
bu hücümü orada korku uyan
dırmıştır . Hindistandan Peşa
verden Afganistana gönderilen 
ticaret eşyası ziyaa uğramıştır. 

--~·· Reichsbank 
Jsviçrede BERLİN, 17. A. A. - Reichs 

•.ç i bank'ın 1929 senesindeki te-
Gü mrÜll tarı, es mettüü 170 milyon 200 l:ıin marj 

konferansı ka baliğ olmuştur. 

CENEVRE, 18. A. A. - Çanlar ne zaman 
Gümrü:k tarifesi konferansında ) 1 
Avusturya, Belçika ve Norveç . ça ı~~ca. <? . 
murahhasları noktai nazarları Istanbul vılayetıne verılen 
hakhnda izahat vermişlerdir 'bir istidada, kilise çanlarının 
M. Himans; partikülarizm us~ va:kitli vakitsiz çalmmas~dan 
lüni.in tatbikinde görülen ve A- ve halkı rahatsız etmesınden 
vrupayı iktısadi bir sukut ve ş.i_kay~t edil~iştir. Vilayet tet
inhitata sevkedebilecek olan kıkat ıcra ettırerek çan zaman
müfrit hareketlere dikkati cel- !arını tesbit ettirecektir. Bu 
betmiştir. vakitle.rin ha~icıinde çalınması 

M. A. Thomas'ın seyahati menedılecektır .. __ _ 

CENEVRE, 17. ~: A. - Apartın1au katı 
M. Albert Thomas. Bukreş'.. So Polis müdürü Şerif Beye 
fia, Belgrat ve Atmaya mute- mazbatasına tevfikan verilen 
veccihen hareket etmiştir. Mü- apartıman katının sureti itası 
mailey~, 20-24-27 Şubat 4_ Mart hakkında Vilayetçe yapılan tah 
tarihlerınde oralara vasıl ola- kikat devam etmektedir. 
caktır. Şerif Bey bu apartrmanın ve 

Kont Betlen mazbatanın kenc)-ine değil, kain 
PARİS, 18. A, A. - Kont pederine ait olduğunu söylemiş 

Betlen şarka ait tamirat mese- tir. 
lesinin hallihi tacil etmek iste- Şerif Beyin kain pederinin 
diğinden Paris'e gelmiştir. ismi de Şerif Beydir. 

1 

I 
lbnis11ud lrıgil/z memurile konnşuyor 

Kırailar görüşecek! 

Irak kıralı ile Hicaz hükümda· 
rı arasında aniaşma olacak mı 
Bağda~tan bildiriliyor: - Hi 

caz kralı İbni Suud ile İrak kra 
lr Feysal arasında bir mülakat 
olacağından ç<>k bahsedildi . 
Fakat bu mülakat hil.la olama
mıştır. İki düşman Arap hü
kümdarın artık aralarmdaıki 

her türlü ihtilil.fları lhalledecek 
lerinden bahsediliyordu . İngi
lizler bu mülakatın olmasına 
ehemmiyet veriyorlar. Fakat 

bu görüşmenin kendi nezaret
leri altında olmasına çok dik
kat ediyorlar . Şimdi yeniden 
haıber verildiğine göre İbni 
Suud ile Feysalın n:ıü13:katı 

İrak körfezinde bulunan bir İn· 
.giliz harp gemisinde 'VUkubu· 
laca,ktır. Feysalın beraberind6 
İraktaki İngiliz komiseri Hulll 
phirys de bulunacaktır . 

So 
ha_ 
da 
ha 
ha 
de 
l 
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Bir lngiliz grupu Karadere ormanlarını işletmek için 
mete müracaat etti. Grup bu işe 25 milyon lira tahsis 

hük 
edece 

da 

lime· 
için 

adan 
eti.ı

ı ka
'lece· 

fır· 

e 

örü
in· 

ha-

hal-
el-
ır. 
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mü 
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Orman layihası tasarruf 
esaslarına müstenittir .. 

Bir İngiliz grupu
nun teklifi 

25 milyon lira 
sermaye .. 

Orman IAyihasının 

esasları nedir? 

lkıısat vekili şakir B. 
. İstihsal progıramı ile birlikte Büyük Millet Meclisinde tet

ltik edilecek olan yeni orman kanun layihası, memleket orman
larında Devlet tasarrufunun asıl olduğu esasına istinat etmek
tedir. 

Bundan başka hususi onnanlann da memleketin umumi me
nafi ile kanuna ithal olunan e saslı maddeleri şunlardır: 

Büyük ormanların alnn ve hektarlık ormanlık sahanın, 
satımlarında hükilmetin müsaa muntazam bir işletmeğe esas 
desi alınacaktır. olacak kısmı takriben bir bu

Onnan arazisi tarla ve saire çuk milyon hektar kıadardır. 
ait lıfiline getirilmek suretile muh Hükfunet, büyük istihsal 
ti r. telif istifadeler temini maksa- programında, ormanlar11?1ızın 
et- dile tahrip edilemiyecektir. i~l~ti.lm;sine 15 ~ıil~.onyra tah 
rer Evvelce yalnız işletilen or- sısını muvafık gormuştur. 
ına Yeni bir grup daha çıktı 

te
ik 
an 
ü-

• 

inanlardan vergi alındığı halde 
eni kanunda bunların işletil

tı:ıesini teşvik etmek üzre işle
tibniyen oımanlara da vergi 

- teşmil olunacaktir.. Hükfunete 
ait olupta nasılsa eşhas elinde 
alan ormanları teısbi t için u

~llnıi surette hepsi gözden 
geçirilecek ve sahipleri ispata 
~ecbUT tutulacaklardır. Mem

- eketimizde mevcut 8,400,000 

1 Bolu civarındaki Karadere 
ormanlarını işletmek üzre Hü
kilmete mliracaat eden "Bri
tish and Europeen timber trüst 
limited" ismindeki büyük İngi
liz şirketin mümessili M. Ro
zcnberg ile Ankarada başlayan 
müzakerat müsait bir safhaya 
giımiştir. Bu grupun, hükumet 
le miıtiıbık kalındığı takdirde 
bu işletme işine 25 milyon lira 
tahsis edeceği ve senede 800 
bin metro mik~bı işlemek iste
diği anlaşılmıştır. 

Grupun Karadere orman
larının 50 sene müddetle işlet
me imtiyazını istediği haber a
lınmıştır. 

Diğer taraftan İsviçreli bir 
grup ta ayni ormanları işlet
mek üzre hükfunete müracaat 
etmiştir. İngiliz grupu, mezkur 
ormanlarda 90,000 lira sarfile 
keşif yaptırmış ve çok müsait 
bir halde olduğunu tesbit et
miştir. 

Bu ormanlardan çıkarılacak 
keresteler Zonguldak ve Düz
çc tariklerile ihraç olunacaktır. 

Fuhus . 
' 

10.limafname 
henüz gelmedi 

Salahiyettar bir 
zatın beyanatı 

Dahiliye Vekaletince hazır
lanan ve fuhşun men'ini istih
daf eden talimatname henüz 
alakadarlara tebliğ edilmiş de
ğildir. Talimatname üzerinde 
Sıhhiye Vekaletince tetkikat 
yapılmaktadır. Bu tetkikat ne
ticesinde talimatnamenin bazı 
maddelerinin tadili ihtimal da
hilinde görülmektedir. 

Salahiyettar bir zatın verdi
ği ma!Umata göre şehrimizde 
de dünyanın her yerinde 
olduğu gibi biri serbest, ya
ni inizbatırnız altında, diğeri 
gizli yani inzibatnnız altında 
bulunmıyan iki nevi fuhuş var
dır. 

Zührevi hastalıkların %80 
i ise şüphe yok ki gizli fuhuş
tan tevellüt etmektedir. 

Gizli fuhuş yaparken yaka
lanan kadınlar birinci, ikinci, 
bazen de üçüncü dördüncü de
fasında ya kefalete raptedile
rek, yahut ta velisine teslim e
dilerek bu işten vaz geçirmeğe 
gayret edilmektedir. 

Hali ıslah kabul etrniyenler 
iee sari hastalıkların men'i i
çin muayeneye tabi oldukları
na dair vesika verilmektedir. İ
tiraf etmeli ki fuhuş ta bir ihti
yaçtır. Fuhuşhanelerin kaldı
nlmasile fuhşun önüne geçile
mez. Gaye bu yfuıden zuhlir 
eden hastalıkların önüne geç
mektir.». 

Tahkikatnnıza göre şehri
mizde resmen mukayyet (800) 
fahişe arasında hastalıklılann 
nisbeti 'rol ve nihayet '102 den 

Kelyus bey 
Yenilen yemeklerin midede 

bir kaç saat sonra hir nevisüb. 
ye haline geçmeu:ne keylı'.is de
nildiği malfundur. 

Okuyup yazması olnııyan biı 
adamı bir ramo.a:an iftara davet 
etmişler karnını doyurup sofra
dan kalktıktan soıı .-a adamca
ğız ddıtetli ausa.nıs. 

Su içmek üzere ayağa kalkın 
ca ev aahibi: 

- Yok .. demit, timdi olnıaı:, 
keylus gelsin de öyle iç. .. 

Zavallıcık keyluaun manası. 
nı anlamadığı halde yerine otur 
du. Keylusu bir adam ismi z m 
netmiş olmalı ki, biraz son a 
içeri giren evsabibinin oğlu için 
"geldi,geldh., dediklerini itilin
ce hemen ayağa kalktı: 

- Aman Keylus Bey dedi, 
iyi ki, geldin, şuradan 

1

bir su 
versene oğlum! .. 

Spor 

Boks maçları 
Cuma günii mühim 
boks maçları var .• 

fazla değildir. 
Miktarı 8000 - 10000 ara- Romanya şampiyonu Karpe11 

ıımda tahmin edilen gayrimu_ Bu cuma Futbol lfeyetinin 
kayyet fahişeler arasında has- programında resmi müsabaka
talıklılann adedi ise %80 e ka- lar olmamasına mukabil iyi bir 
dar çıkıyor. Son iki sene zarfın spor hadisesi var. Boks. 
da bilhassa frengililerin mikta- Galatasaray kulübünde bey
n çoğalmıştır. . . . nelmilel maçlar serisi tertip e-

Mukayyet olan frengıhlenn dildiğini yazmıştık. Bu beynel
adedi şehrimizde (2000 -2500) milel maçlar Saranga ile Fran
ü geçmezse de mukayyet olmı- sız Franki Marten, Küçük Ke
yanların miktarı bundan pek malle Romanya şampiyonu 
fazladır. Karpen, Muiadoviç ile F. Mar-

Bundan maada şehrimizde ten - Saranga maçının galibi a
belsoğukluğu da mühim tahri- rasında yapılacaktır . . 
bat yapmaktadır. Bu cuma yapılacak olan Sa-

p l 'ln.f Fuhşun tamamen men'ine ranga - Franki Marten maçına o ~ e gelince bu kararın derhal değil büyük bir ehemmiyet verilmek-
tedricen tatbiki daha münasip tedir. Ayni gün küçük Kemal 

Kokaı•t reken bir kız olduğu kanaati izhar edilmek- ve Karpen halka takdim edile-
T tedir. cektir. 

Cemre 
Bize nereden 

geldi .. ? 
Rasatane müdüril
nün verdiği izahat 

Fatin B. 

Tahlisiye israf yok 
işleri.. Kanun ıstanbuld 

Ereg~ ilde yeni tabii şekilde tatbl 
ediliyor. 

bir _İStaSİyOn Adanadan gelen malfim 
MUdirl umumi Necmed- göre mahalli belediyesi düğ 

din beyin izahata lerde israfatı kaldırmak i 
Bir müddettenberi Ankarada men'i israfat kıınununun şid 

b 1 ak 1 hl
. . le tatbikine karar vermiştir 

u unm ta o an ta ısıye umu .. . . . . · 
müdürü necmeddin B. in şehri . Dun bır muharrınmız me 
mize geldiğini yazmıştık. Dün ısrafat k~ununun tatbiki h 
kendisile görüşen muharririmi- ~da V alı ve Şehremini Ve 
ze Necmeddin B. seyahati hak- lı Fazlı Bey ile görüşmüşt" 
kında şu izahatı vermiştir Fazli Bey şu beyanatta 
"- Ankara'da yeni sene büt- lunmuştur: 

çesile uğraştım. Bu sene yeni - «Bu kanunun ismi düğ' 
bazı tesisat yapacağımız için lerde israf~tı men'i kanunud 
idare bütçesine munzam tahsi- Ben kanunun İstanbulda ken 
sat ilf..<ve~ini i~tedik. ~u sene liğinden ta~bik edildiğini gö 
Karadenız. bogazındakı şaman- yorum. Çünkü kanun evve 
dıraları zıyalı şamandıralarla · · .. -
tebdil edece - iz. Ere - li'de bir yırın~ dort s~atten fazla egl 

hl. . . g g . celerı mencdıyor 
ta ısıye ıstasyonu tesıs edece- t · 
ğiz. Esasen stanbulda düğ' 

Daha yapılacak bir çok işler evl~rind~ b~~-dan fazla eğlen 
den bu sene için sarfı nazar edil tertıp edıldıgı yoktur. Halb 
miştir". Anadoluda bu kanunun tatbi 

ne lüzum vardır. Zira oralar 
Ford manganez ma- bir cumartesinden ertesi c 

denlerimizi işletecek tesine hatta haftalarca düğü 
Biz cemreleri beklerken ha- eğlencesi tertip edildi ği ço 

va dün b~denbire gene soğudu Milyarder M. Ford'un yakın- tur. 
Halbuki Şubatın 21 inde ilk da şehrimize gelerek Ankaraya Hatta ben burada görd" 
cemre düşecek. Ve yavaş ya- gitmesi muhtemel olduğu yazıl 
vaş havalar artık ısınmağa rnıştı. Nikah merasim bir çay ve pa 
başlıyacak zannediyorduk. in- Bu seyahat Anadoludaki ta ile hallediliyor. 
sanlar arasında eskidenberi bir manganez madenlerinin işletil- Eskiden olduğu gibi arab 
itikat vardır: Birinci cemre mesile alakadardır. Ford fahri- larla düğün alayları yapıldı 
havaya, ikincisi suya, üçün- kalan için Iaznngelen manga- yoktur . 
cüsü toprağa düşer ve niha- nez mahdut bir kaç memleket- Her zaman bir çiğerci Raş· 
yet bahar olur. Cemrenin ma- te vardır. Bu memleketlerden ağayi nerede bulalım da, yü 
hiyeti hakkında Kandilli rasa- biri de Türkiye'dir. Anadolu 'da !erce arabalarla gelin alayı ya 
tanesi müdürü Fatin Bey- çok mebzul miktarda manga- tı, diye cezalandıralım?" 
den izahat istedik. Fatin B. nez vardır. 
diyor ki: Ford müessesesi İstanbulda 

Pendik civarındaki 

tren kazası 

Kartal ile Pendik arasınd 

- Halk arasında birtakım açtığı fabrika üzerine muamele
itikatlar vardır. Bu itikatlar, sini tevsi ederek ihtiyacı olan 
uzun senelerin tecrübelerine manganezi de Tlirkiye'den teda 
müstenittir. Halk, havaların rik etmeğe ve Anadoludaki 
ısınmağa başladığı muayyen manganez ma~e~erini işletme- vuk~bulan :ren ka.~ası _ha~kı_ 
günlere dikkat etmiş ve bu ğe karar vermıştır. M. Ford bu- dakı tahkıkat dun bitmıştı 
günleri bahar mebdei itibar e- nun için temaslarda ublunacak Müfettişler tarafından hazır 
derek bu mebdelere cemre is- tır. !anan rapora nazaran, kazan 
mını vermıştır. "Cemre,, çok Şeh!,i~i~_deki Ford müesse- vagonu yapan fabrikaya ait bi 
uzun bir maziye maliktir. Eski sesı m~duru geçen ha~ta Anka- imal hatasından ileri geldiğ 
kitaplardan biri cemreyi şöyle raya gıderek başvekil İsmet k d 1 .. . p H · · · · ve aza an eve vagonun mu 
anlatıyor: Vaktile bır kısnn aşa z. nı zıyaret etmıştır. . 
h lkı b 1 G ıd •

1 
-o- tat muayenesı yapılmakla be 

a ço an o an e anı er, '--- .. .. • . . 
kışın, hayvanlarırİı soğuktan İpekçiliğimizin inkişafı rauoı hatanın gorülmı~ecek bı~ 
muhafaza için yer yer ateşler yerde olması dolayısıle farkr-
yakar ve hayvanlarını bu ateşle ıçın na varılmadığı tesbit edilmis-
rin etrafına dizerlerrniş. Bir İktısat vekaleti ipekçiliği- tir. 
daire halinde toplanan hay- mizle ciddi surette ve yakından Bu vaziyet : karşısında ala
vanların ortasında üç ateş ya- alakadar olmaktadır. İpek bö- kadar memurlardan hiç birinin 
narmış. Havaların biraz ısın- cekleri tohumlan olur olmaz mes'ul tutulamıyacağı anlaşıl
mağa başladığı bir sırada ateş- yerlerde satılmaktadır. 
terden birini söndürürlerrniş. Ekseriya elde edilen tohum mıştır. 
Buna ilk cemre ismini verirler- lar bir taraftan ziyan olup git
miş. Havaların derece derece mektedir. 

-o--
Seyyahlar gidiyor 

İtalyada fuhuş menedilmiş Bu münasebetle Karpen'in 
·- Evvelki gece Tans.·o .. hira hane-sinde olduğu halde sari hastalıkların elde ettiğimiz son bir resmini 

. fevkaliide arttığı görülerek mu dercediyoruz. 
az kaldı oltıyordu ayene usulünün yeniden tesisi- Çok hararetli olacağı anlaşı 

ne mecburiyet hasıl olmuştur. lan maçlar için bütün boksörler 

ısınması üzerine diğer ateşler Böcek tohumlarının böyle Evvelki gün Homerik ve 
de teker teker söndürülür ve kontrolsuz satılması hileye de Kappoler vapurlarile şehrimize 
her ateşin söndlirüldüğü zam- meydan vermektedir. gelen seyyahlar bugün gide
anlara isimler verilmiştir. Şehrimiz ticaret mahafiline cekl•rdir. Ayın 21 inde 16 bin 

Nihayet havaların tamamen gelen malumata nazaran Mart- tonluk Transilvanya vapurile 
ısınması üzerine hayvanlar da- tan itibaren böceklerin tohumla de şehrimize mühim miktarda 

Evvelki gece Beyoğlunda vıerdi. Bununla da iktifa etmi- Bulgaristanda, Almanya ve İn- mütemadiyen çalışmakta oldu
l'ango birahanesinin üstün- yerelk gene bir kadek şarap içe gilterede ise fuhuş memnudur. ğu gibi Galatasaray jimnastik 
deki dans salonunda verilen risine kdkain koyarak Sofıçaya Orada hükfunetler sıhhi mu salon da bu maçlar için mükcm 

ğıtılır ve bu zamana Nevruz rı bandrollanacaktır. seyyah gelecektir. tesmiye olunurmuş.,,. ___________ __,...;.,_.;;.. _____ _ 

lrıaskeli baloda bir hadise ol- içirdi. Dansı bitirdikten sonra ayene ve saire ile uğraşmazlar. melen hazırlanmıştır. 
llıuştur, Sofiça başının döndüğünden Yeni talimatnamede yeniden 

SQfiça ismindeki bir rum bahsetti. Sebebinin ne olduğu- umumhane açılmıyacağı hakk
kızı SC'Vg!liai birlikte baloya git nu sorouk. Yorgakinin kokain ında bir kayıt vardır. 

Hem laf atınışlar 
henı dövn1üşler 

tııişler. çektirdiğini söyledi ve hemen Verilen malfunata göre esa-
Çiftler ca:z;bandm ahengine yıere yıkıldı. Koşuştuk, Yerden sen şehrimizdeki umumhaneler Dolapderede oturan Vasil 

Uyarak dönerlerken, delikanlı kaldırdık. Arkadaslardan bi- birer ikişer kapanmaktadır. Fe akşam evin kapısı önünde dur
tebinden ufak bir kağıt deru- rinin evine götürdük. Doktor ridiye mahallesinde mevcut O- maktalar iken, oradan geçmek
tııındaki kokain tozunu çrkar- getirdik. Tedavi ile sabaha kar lan (30) evden ancak 4-5 ev te olan Yani, Yorgi ve Koço 
ltıış ve kıza ikram etmiştir. So- şı ancak kendine gelebildi. kaldığı gibi Beyoğlunda adedi Vasilin karısına sataşmak is
fiça kokaini burununa hafif ha Dün de hep beraber Tarabya' (90) ı geçen umumi evlerden temişler ve birkaç söz sarfet-
fif çekerek, dönmeğe devam et ya gittik .-;::Iendik" (60) kadarı kapanarak (30) a mişlerdir. 
ltıiştir. Tango, çarl~ş~on, blak- Kısk;-ı~Ç ~şık tenezzü~ etmiştir. Galatadaki Vasil, kendi yanında karısı-
botoın ve daha bir ıkı danstan K" .. k d t M h (90) kusur evden kalanlar 45 na vaki olan bu harfendazlı-
sonra genç kızda bir başkalık uçu pazarba 0

• uraAn .f.e - i gecmez. Buna mukabil gizli ğın cezasını vermek istemiş ve 
h d met· seyyar se zecı n ı ve f h · k d b ·· R t F k 
asıı olmuş, benzi solmuş, ~- anı~da gördüğü Ayşe isminde u uş a.rt?'1a t~ ır. . • u uç uma çatmış ır. a at 

<laklarının rengi uçmuş ve n:- ~i kadını sustalı çakı ile muhte ~hlakı zabıta teşkilatı. çok bu müdahale Koço, Yani ve 
h~Yet ayakta duramıyacak_ b_ır lif mahallerinden yaralamıştır. za?'ıftır. 25-3_0 mc;.m.urla ıd_a:e Yorgiyi büsbütün kızdırmış ve 
haıe g ı k sancı ve evca ıçın . . b' k '·ançlık yu" edılen zabıtaı ahlakıye teşkila- üçü bir olup Vasili adam akıl-
" e ere _ Hadısenın ır ıs" b .. k.. d" 5 l d" d" ki · 'b' .. .. d d 

Fatin Beyden, bundan sonra 
şiddetli bir kış olup olmadığını 
sorduk. Fatin Bey diyor ki: 

- Artık şiddetli bir kış o
lacağına ihtimal vermem. Ma
amafih Avrupadaki fevkalade
likten bizim de müteessir ol
mamız imkan dahilindedir. Ni
sanın birine kadar kışı mülaha
za edebiliriz.,,. ____ ..,... ___ _ 
Yangın başlangıçları 
Nişantaşında Hacı Emin e

fendi sokağında 5 numaralı e
vin baca kurumları tutuşmuş, 
söndürülmüştür. 

Yine dün şoför Mehme<iin i
daresindeki 1938 numaralı oto
mobilin Arnavutköyünde maki
nesi ateş almış, itfaiye tarafın
dan söndürülmüştür. -.e Yeri d varlanmaga baş- .. k - 1 !maktadır tının ugun u mevcu u -6 ı ov u erı gt ı gozun en e 

l er e yu zunden çı tıgı an a şı · · B k d h tm' ı d' H .. .. d 
arnıştır hk 'k Mehmedin u- memuru geçmıyor. u a ar cer e ış er ır. er uçu e ya J . • d • d k l 

· Yapılan ta 1 at . . az memurun Kavaklardan Ye- kalanmıştır. 4 <iŞi enıze Ö Ü ınüş 
Zavallı kız etrafına toplanan zun bir müddetten ben Ayşe ıle 'Ik" k d · t'd t d b' ----·--- s d .. • ı ·- .1 d şı oye a ar ım ı a e en ır an alcı Omer dün limanda 

b
"'.ger dansözlerin muavenetı e münasebeti olduğunu , ka mı t k d h ' J' d f h k DAVET 

l r d 1 k te . A ' fi .. .. k kana mın a a a ı ın e u uş, u- A 'k b . bulunan Çiçerin vapurundan 
eczaıh k 1 ırı ara - b rı e gorunce ıs - ksaray asker/ı •u esınden .• .. • d . . an eye · a . se zecı . . . . _. mar ve esrar aleyhinde müessir " d t 1 1 k · k ~~ 11ı_sı yapılmış sonra hanesıne rak hadıseyı ıka ettıgı anlaşıl- bir harekete geçmesine imkan Şubemizde mukayyet İhtiyat or yo ~u ~ ma ta ı en sarı-

k Oturülmüş ve ancak _sa~aha mıştır. . yoktur. Bu teşkilatın yeni ta- Zabit n'!n;zetlerinden. (Jl'.~ fık- ~:~~e;;~:~~/e J';:f:a~~~l~ 
<l rşı kendine gele bilmı~tı;. Yaralılar ~err_ahpaşa hast~~ limatname ile Iağvi mutasav- rasıfa. tabı ?luptab staJ go~e- müşler ise de etraftan yetişile 

1 
O akşam barda ~ofıça ;1171 nesine ~a~ledılmış, Mehmet fı- ver olmasa bile bugünkü şek- yen rın senan şu emıze mura- rek kurtanlmışlardır. 

s an_ında bulunan Marıka hadı- rar etmıştır. tile vücudünden hiç bir istifade ~ca .. a_t_ar~ı_. -~--~~~~~ 
ey, .. 1 d -.... soyle anlatıyo;:. Tramvay a tın a temin edilememektedir. 
tık İ «~aloda on ıkı arkadaş- N . · sminde 16 yaşında Ceza kanunlarımızda da 
~ Çıyor, eğleniyorduk. . ec~ı~e azıtta tramvay al- zikredildiği gibi bir cürüm teş-

~eıı u sırada herkes (!ans e~er bırdçoC: im : bacağından yara-l kil eden fuhşun yeni talimatna 
ki Sofiça'nın yanına Yorga: \ ~ın a a ı ' metle tahrlidi için cok esaslı 

Yaklaştı, Elindeki kokainı anrmstır. 

Sandalı çalmışlar çareler bulunduğu muhakkak-
tır. Kireç burnunda balıkçı Sü-

Yeni talimatnamenin bir leymanın büyük ve müzeyyen 
kaç güne kadar neşrine intizar bir sandalı meçhul adamlar ta 
edilmektedir. rafından aşırılmıştır. 

81111/s'te Kızıl mesçit mahallesınin Orta mektepten görünlişü 

Şark Viliiyetlerimizde bu 
sene kar az ... 

Bitlis (Milliyet) - Şark vi- ı kurula~ ve bütün maha~eleri 
Jayetlerine bu sene pek az kar bu dagların sıı tlar:ııa dogru u . 

gm- ıstır zanan Bitlıs ou k1şı böyle sa-
ya · · k' k · · k k 

G 
' 0 zamanlarda ın , arsız geçır• r ·en pc asu· eçen sene .ı d . . d' 

bilhassa 4-5 met: e k<dar kar e ~e _şınn ır. .. . . 

d H ıbuk' bu sene hic yok Bıtlıste hergun yem ye ıı ev 
var r. a ı , 1 1 k• " Ş h' "bidir. '1 emeli ilk devirde atı- ~r yapı ma ,auır: . e ı~, ITlUlc 
gı dıl mıntaka oahılınde ıse d: 
lan, uzun zamanlar Romalılar, dağlık oldugunc\aı. kı~ın ç"~ 

A_rap v~ ı.~anlılaı elı!l?e. ~alan kar yağar. Her tafta soğuk vt 
Bıtlıs buyuk harptekı ıstılahara güzel suları vardır 
besini de gün geçtikçe telafi et- Bilhassa maden suları pek na 
mekte, belediyesi iyi ellerde bu- fidirler. Köylüler rençberlikle 
lunmaktadır. Dağlar arasında mesgul, çalısk:m "imselerdir. 
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iDAREHANE - Ankara cadd~i· 
· 1 lo. 100 Telgraf adresi: Milliyet, Is
>. •nbul 
111 Telefon numaraları: 

lstanbul 3911, 3912, 3913 

,G 
ABONE ÜCRETLERi 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kuruş ' 3 aylığı 

6 750 .. 1400 .. 
2 .. 1400 " 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
1 lüddcti geçen nus'.ı alar 10 kuruştur. 

1 Ü Gazete ve matbaaya ait i~l~r için 
il müdüriyete müracaat edi~ır ... 

Gazetemiz il3nlarrn mes'ulıyetını 
kabul etmez. 

ika ye., oma. .. 

NUR TAHSiN 
Heykel 

- Dünka nushamızdan mabat -
rafında ses, sada yok... Zeynel 

kulağına salonun açık olduğu- karyolasının ayak ucunda uyu
nu fısıldıyor. İkisi beraber yuvermiş .. Orhan bu sessizlik-
korkak adımlarla salona gi- b ı lıkt .. k" ten, u yanız an ur uyor ..... 

ti ... Hikmet Ferdi gözlerini ya
kan göz yaşlarile heykelin ya
nma atıldı ... 

- Orhan yavrum, diye ses
lendi .. Ses yok, çocuğun ellerini 
ayaklarını tuttu fakat birden 
acıyla haykırdı: 

- Buz gibi, buz gibi olmuş. 
Salonun duvarları birbirine 

karışıyor, bütün taşlar başına 
yıkılıyor gibi geldi ... Ktiçük ö
lünün soğumuş vücudünü hey
kelin taş kucağından almak is
tedi; fakat Orhanm annesinin 
boynuna dolanan kolları çözül
medi.... Babasmm bu en canlı 
en kıymetli eserini de çekerek 
devirdi. .. 

riyorlar ... Orhan annesinin hey Zavallı küçük Orhan annesi öl
keline gidiyor ... Küçük kollan- düğündenberi hep böyle yalnız 
nı boynuna dolayor ... heyl<:elin ve kimsesizdir. Gecenin bu vah
taş dudaklarından, taş yanak- şi sükutu onu korkunç gölgele
larmdan öpüyor ... Zeynel ağlı- rile sarıyor... Küçük kalbinde 
yor..... her zamanki gibi... sığınacak, başını dayıyacak bir 

ı j"' BUGLNl(Ü HAVA Fakat bu sahne çok devam kucak arzusu beliriyor .. Gözle-

HA YAL ve HAhiliAT 
Büyük SESLi, SÖZLÜ ve 

ŞARKILl filmi 
ELHAMRA SiNEMASINDA 
Önümüzdeki Pazartesi akşamı 
irae olunacaktır. 

1 

· e · , 
OPERA Bu ak~aın ilk ~ela olara 

MORİS DÖKOBR 
senaryosundan iktıbasen .f E N l N A 

KARTIYE 
tarafından vücude getiril 

LATEN 
Hayatı hakikiyenin çok müessir bir sahnesini t•sı·ir eden bu fili 
Rudolfa aşık olan küçük hasta 1\1]'.V!l nin hazin macerasını anlaımakt 
dır. Bu çok güzel filim iV AN PETROVIÇ. KAR\IEN BONI JIN 

MANES ve GASTON JAKE tarafından temsil olunmaktadır. 
><X><><><X>O<:XX~O><X><><><><><><~~ ........................ 

Yarın akşam A S R l S 1 N F. M A D A 
ZORAKi KORSAN 

Süperljlminln ilk iraesi. Bu şaşırtıcı eserde mabir ve cesur atlet 
L Ü C 1 A .' O A L R E R T I ]'.; 1 

ve dilber il 1 L D A R O Ş refak:ıtile 50 
Terblyell maymun t•rafındın takip edildijl;i halde biz 
bacaların, damların ve bir geminin yelkenleri arasında ve ayni zaman 
da bir çok güzel ve yarı çıplak kadınların girip çıktıkları gece batak· 
han elcrinde gezdirecektir. Velhasıl temaşakiranı heyecana getirecek v 
merakla takip ettirecek bir şaheserdir. ilaveten; Zenjl;in varyete program 

···········~~ 
Bu abam 

1 llün hararet en çok 8 en az etmiyor. Kapının yanında Tur rinin önünde annesinin heykeli 
,; ; ı 4 derece idi . Bu gün" {0zgAr hanın küçük haşarı gölgesi be- beliriyor .. Gidip bu yalnız ken-

• ),povraı esecek, hava kapalı olacaktır. liriyor ... Orhan yavaş yavaş disinin olan anne kucağına o-

Hikmet Ferdi kırılan heykel
le, annesinin taş kucağında Ö
len küçük ölünün üstüne kapan 
dı ... llk aşkından kalan son ha
trralannın ölümüne hıçkırarak 
ağladı ... 

ltllıplller ılnbahsı 
---iiıiiiiiiiiiiiiiiiıi ......... MELEK SİNEMASINDA 

NEŞ'ELI SU\' ..._R~:. KAl IKAHALAR 

l ı :» · gene siyah örtüyü örtüyor ... dı- turmak, başını yalnız kendisi-
) \ ı= ~ şan çıkıyorlar ... Turhan gelmi- · ı .. _ .. d 

ı ı ; ,. F k nın o an anne gogsune aya-
, 

11
.-

11
. t _.LE -~:· yor. Orhan yalvarıyor... a at mak istiyor ... 

f: 

_ liİll -....- Turhan içeride kalmakta inat Zeyneli uyandırmadan küçük 
f• ıı 1 ediyor ... Orhanla Zeynel uzak- şamdanı eline alarak karanlık 

' NASIL OLUYOR DA? !aşıyorlar ... Daha koridoru dön f · A k so ayı geçıyor... telyenin ~pı 
1 Bildik bir gazetede çalıir meden büyük bir gürültü olu- sı hala açık... Orhan şamdanı 

l r ı ı · «i zat vardır ki ayn ayn ç yor ... Tekrar atelyeye koşuyor yere bırakıyor .. sonra gene hey
lı l ıı e tahammül edilir şeY_l~~. ~e: lar fakat büyük bir felaket .. ba kelin siyah örtüstinü kaldırıyor 

\1 :ı'.ildirler. Lakin gazetecıligı ıyı basının çok sevdiği heykellerin kollarını gene annesinin boynu 
t f ·apıyorlar. . · Böyle şeyler den biri kırılmış ... Turhan kork na dola yor ... Küçük vüı:udile bü 
f ardır ... Şimdi düşünün yediği- muş ağlıyor... Orhanla Zeynel yük heykeli devirmekten korka-

t {a:ıiz yemeklerin ilk mad~ele- heykelin kırıklarını topluyorlar, rak annesinin kucağına ilişiyor. 
~tini ve ayn ayrı yemeyı.. sonra Turhanı da beraber ala- Hareretten yanan küçük başını 

1 j ı" 1 Sözde de buna benzer bir rak çıkıyorlar .. Turhan çok kor yalnız kendisinin olan annesinin 
1 , l'l:ö'aç şeye tesadüf ettim: Biri- kuyor, ya babası heykeli onun taştan göğsüne dayıyor... Bu 1

1
.• a:.'ine "deli,, deseniz kızar.. kırdıg-ını işidirse ... Dog-ru baba - k - b d 

K sogu anne gögsü onun aşın a 
, 1 ,•Kanlı» deseniz reddeder .. La- sının yanına gidiyor, boynuna ı d b d' d' · 'b' 

İ : '' ı;ı in "delikanlı,, diyince ne ka- sarılıyor ve Orhanla Zeynelin a ev en ıstıra ı ın ırıyor gı ı. 
•J ı d - · ı · ~ Zeynel uyandığı zaman yata-1 ı. ,".ar memnun olur egı mı.· atelyeye gı'rdiğini söylüyor ... · ı · ğında Orhanı görmeyince hay-ı • t>ok defa hayatta soy enemı- Orhanla Zeynel odalarında 
.. • · b il .. r ret etti. Hasta çocuk nereye gi-
.. J •ecek sözleri u usu e soy ı- oynuyorlar. Babası hiddetle debilirdi. İhtimal olan her yere 
; ' · •enler, yenmiyecek şeyleri ka- yanlarına geliyor ... Heykeli ki-. ı ··n · k d - 0 h baktı .... Zeynel çok merak etli-·.•. ~ştırıp yıyen er ve en mu a- mm ır ıgını soruyor. r an 

1a · · yordu ... Gidip babasını uyandır 
r . :ebetsizleri bir araya getırıp evvela susuyor, sonra heykeli 

ı · d · ·f d d ı mak hem artık öfkesi geçtiği . izmetlerın en ıstı a e e en er kendisinin kırmadıg-mı ve kıra-
r . u için hakikati anlatmak istedi ... 

• , ıardır.. nı da görmediğini söylüyor.. Odasına gı'ttı· ... 
• 1 .c BiR TEKZİP B . O h 1

1 . 0 . . . abası ınanmıyor. r anın - Beyefendi, beyefendi, di-
. . Arkadaşlarımızdan Gıntlı hırçın vücudünü kollarında sar 

ı ı ı ı H · k ye seslendi... Cevap alamayınca . l ı, lilali Beyin marn atıp me - sıyor ... Orhan sonunu hiç ha- tekrar etti: 1
1 , ~bi Tecvit muallimliğine ta- tırlamıyor .. Yalnız yanakların-

( k d d - Ne var ne istiyorsun Zey-
il ı . in edileceği hak m a everan da iki ~iddetli bir sıcaklık duyu nel? 
.1 \ 'den. rivayet doğru değildir.. yor ... Acı bir sıcaklık.. kulak-
; "ı. ( SURLAR~ MUHAFAZA !arından beynine doğru çikıyor. - Küçük bey karyolasında 
. '' , Emanet Istanbul surlarının Orhan o gece sabaha kadar yok ... 

a • • h f k · - Yok mu, nereye gider caı m a azasına arar vermış. . hıçkırıyor .. Zeynel gene hep ya nnn? 
. '.t Ier gün biraz daha daralan nında .. Sabahleyin mektebe git 

O
,, . . • ehrin 50-60 sene sonra ne ka- mek için artık yataktan kalka- - Bilmem bulamadnn. 

'ııı.ar ufalclığını ölçmek için fena' mıyor, başı kulakları yanıyor.. Hikmet Ferdi kalktı. Sabah 
i 1 il:ir <leğ"il. . Surları hüsnü hal- Üvey annesi hep yanında dola- serininde ropdöşambınnı arka-

\" e muhafaza için hence __ en i_vi. şıyor.. Doktor geliyor, fakat sına aldı ... Zeynelle yeniden her 
1 dd ı Jd - b yeri aradı. Öfkesi geçtig-i irin 

' 
are ca e _ere yap_ ı ıg_ı gı ı ateş hiç düşmüyor. Orhan has- ~ 

1 d f 1 k B k Zeynel ona vak'ayı birer bireı· , n ;ırı a zı t eme tır. ır e- talığmda hep annesini sayıklı-
14 t e tecrübe kafidir. Bir kısmı- yor ... Ertesi gu··n aksama kadar anlattı ... 
a ~ ·r ı · 1 b' k l' - Orhan, Hikmet Ferdinin sev 

ı 1 -~ ~ı _t esın er, ır ı.smını a a da ayni istırap devam ediyor... gili karısından kalan en canlı 
, alıhı bıraksınlar, zıftlenenler ve Orhan hep annesini sayıklı

' ı ,capsağlam durur, ziftlenmiyen yor .... Gece yansı uyanıyor et- bir hatıra idi. Onu iyi ve dürüst 
ı~ b!r germü serdi ruzigardan -•ooo•o•oo••oooouu: ... yetiştinnek için kendi arzusunu 

, ~'apır sapır dökülür. . kalım! • feda etmiş sevgisini göstererek 
• 1~ 1 A. ZiVER BEYE CEVAP yüzsüz arsız yapmamıştr. Vak'a Bunun manası «ayak üzeri 
1 

1
1
1 Hayret ı. Mektubunuzu al- b' 'k nın hakikatını öğrenince içi sız-ın i kadeh içelim» demekti . 

. ı·'ım. Er.dişe buyurulmaya! Uysallık tarafıma geldi. Çıktrk ladı ... Daha evvel nir,in söyle-
. ı ·111 :· "Bir kapuyu bendederse bin kapu y 1 metli diye Zeynele darıldı. o da anlatıyordu: 

·, •1 t eyler kü.,.tl" - Hydi atelyeye bakalım, de 
1 FELEK - Herif güzel bir sucuklu yu di B Ik' ,, • . e ı gene oradadır ... 

murta yapıyor. . . A 1 · k"l' 1 d ı 
~ _'.: .·~ı Kulak m /safiri 1 Benim ses çıkarmadığımı gö - Hte yenız 1 ıt i eği mi? 
r . .. - ayır!.. 

runce : - O halde muhakkak orMa-
1. t Dişi:... - Ha .. dedi, unuttum .. Sahi dır. 

• , 1 Geçen akşam matbaada işi senin dişlerin yok. Dar koridoru geçtiler .. Atel-
' . itirmiş, çıkmağa hazırlanıyor- O zaman dişci Doktor Suat yenin ortasında yanan mumun 
, · ·, · uk. İsmail Beyin taktığı inci gibi san ışığı sabah aydınJ1ğıyla kı-

Harici borçlar .. 
40 mcı haftanın 4 üncülüğü

nü. Darüşşalaka. . Lisesinden 
233 A. Sabri B. kazanmıştır. 

Yazısı şudur: 
«Hükumetimizi haricen ve 

dahilen çok ciddi bir surette a
lakadar eden «Düyunu umumi
ye» meselesi haftanın en mü
him haberidir: 

yarınki Pcr~embe giinünün saat 
14 l-2 matinesinden itibaren 

ETUAL Sl'.'lE'.\1ASl\!DA 

PERESTİŞ 
çok mükemmel sonorize ~sesi en· ı 
dirilmiş) fllmind• arzı endam 
r~rrektir. 

Çünkü; İktısadi vaziyetimi- ı NUHUN GEMİSİ 
zin ıslahı paramızın istikrarı 
için Hükumet tarafından Sal- Yeni sesli, sözlü ve şarkılı filmi 

tanat devrinden miras 'kalan ELHAMRA SiNEMASINDA 
borçların bir kaç sene tehirin- lılyik olduğu rağbet ve muvaf-
den ibaret <>lan bu mesele di- fakı yete mazhar olmaktadır. 

llAvetcn: FOKS sözlü dünya havı· 
ğer milletler nezdinde yanlış dlsleri ve ezcümle ltalra veliahdı-
tefsirlere sebebiyet verebilir. nın izdivaç merasiminden yeni l L K MACERASI Keza son zamanlarda ehem- intibaat Seans sa ıtlerl: 2, ı S, 4,30, 

S S yedi kısımlık lıiks bir komedi. miyetli bit- buhran geçirmekte 6,4 . uvare 9,4-0. 

bulunan paramızın istikrarına • 11 İlaveten : büyük varyete programı 
mühim bir amil olacağı gibi ve- , ~~lN D~NlNMl 1 rilmesi lazım gelen paralarla Haka Film c:x:::x:x:) 
imar ve istihsal yolunda mü- • • .. • • • • • ·•r• • .. • . .!...~.11 'L• • • • • • • • • • • 
him bir tarakki ve Hükfimet he - - !•ı Bugun Ş K. Ş i N E M A S 1 N D A İ 
sabma büyük bir kar temin etli- , BEBE DANI. ELS•ı i: A N K A R. A_ . P O S T A S I f 
leceğine şüphe yoktur. l . !• \lumessll 'e reıl;oril· ERTUGRUL MUHSiN I Bir çok didinmeler çalışma-

lardan ve uzun tetkikattan son AHI KALBİM ~I Görmeyenler için en <on fırsat İ . -.-.-........ -.• -.-.. ...~ .• -.............. -ra vücude getirilen ve tatbiki 

1 
ı -~---.... ~-"~........_- .... _ .. -<l_..,_..,H .. .__,..'"~!"J!....! .... t!.. 

zarur'ı olan «İktısadl program» Filminde w?::::::~~~-=--·::.:::::: ~ ~=::::=::::::r~· ::,,.- ·: __ :;::::;;::::;H,.._-vg ::::::;:::; __ ~ ~ ...... - ...... -H .. ._,.. .... t,,..-~H,._-::::::--.... ,. 
ın tamamile icrası için buna • 11 M A K S ' 
muhakkak ihtiyaç vardır. Tcpebatı Ti· ,.! i M ; 

Ankaradaki faaliyette mese- byaıroskunda !iif Yarınki l'cr,cmhc akşamı BÜYÜK BEBEKLER SUVARESI lı 
lenin ehemmiyetini teyit ede~> u ı şam "'i? · " 

ALENEN BEY ANI TEŞEKKÜR saat 21,30 dı !!u \'t·ııi bebek müsabaka'ı l\ııtiyonlar, Sürprizler ıı 
Hiç bir menfaat gözetmeksizin Kafes füı Sofralarınızı evvelden tutunuz.Tclc!on B.0. 2633 j! 

ırrf vatanın bir anasını kurtarmak e.. arkasında il)~ ......... --.. - ..... ---... - .. ~ O~:=::::~:.:~::=~...::=:::::::;:::::~· 
mel ve kayıuıile niıfdleyilden sonra 5 perde lil~ ............ ~ o e--:;:;.:;;ee;e~~ ••••• -.; 
hanesindeki istirahatini terkle ölüm- yazan: •••••••••••••••••• ••••••••••••••-•• 
le pençeleten biraderimin refika&1 :: E M f L Y A N İ N G S · · Niyir Hanıma icra ettiği muvaffaki. Musahip zade SiZi t 
yetli ameliyat neticesinde bayatını CelAI Bey ': G Ü N A H S Q K A G ( nda t 
kurtaran Haseki Niıa hastahanesi Cuma matinesi 1 
Operatöı ve kıymetli doktorlarımız· saat 14-30 da : gezdirecektir 
dan Ahmet Eyip Beyle refiki Hasan -•••••••••••••••• O •••••••••••••••••• 
Beylere ve daima haataların emri te .. , ., • · .... ı •••••• •••••••••••••• •••••••••••••••••• 
davilerinde büyük bir ihtimam göı- Şehremaneti ılanatı ... Jlarık, lıayat, kaza ve rtoml)!.ııl sigorta 1rınrn ~-
teren Sertabip Esat Beyle rüfekayı Oalatada Ünyon hanıud~ ki\in Ünyon elgort~ kump:ı.nya~ını 
muhteremesine ailemiz namına beya· S l k .. b · yaptınnız . 
nı teşekkür ederim. katı maA ~fzrBe eşya_ şu e_sıı;ıe T k 

Beyuğ!u nüfus memuru bıra dan rı eye aıt vıtrın ür iyede bilafasıla icrayı muamele elmekla ol'l!I 

~emd~~ ilan tarihinden itibaren on beş u·· N y ON 
İ L A N gün zarfında kaldırılmadığı tak 

Bazı eşhasın fabrikı.mızın dirde alelusul bilmüzayede sa-

seyyar satış memuru sıfatilı: 
şurada, burada dolaşarak tüc
carı iğfale yeltendikleri anlaşıl 
maktadır. Fabrikamızın seyyar 
satış memuru unvanile hiç bir 
memuru olmadığı ilan olunur. 

Hereke fabrikaları 
Müdüriyeti 

tılacağı ilan olunur. 

* * * 
rırumpanyasına bir - .... 
Komiserlikten: 

kere uğramadan sig0rta yaptırmayını~. 

Telcılon: Beyof(.ıı -2 002 

Konkordato talebinde bulunan 
Yemiş ticaretile müteveggil Kozan 
zade Mehmet Nuri Efendiden matlu
bu bulunanların tarihi ilandan itiba-'· ! . ! Her akşam, mutlaka birimi- dişlerimi göstererek: zarmş gibi... Hikmet. Ferdi bir 

' t '~ ay artmağı iş edinen bir arka - Sen onu affedersin yav- adnn ilerledi. Orhanı heykelin 
; aş bu sefer de benim koluma rum dedi .. Artık biz de dişliler- kucağında gördü .. Kendi eserile ,-u p A N D n N 1 N M 1 

J ı'ıJiı-di: den sayılırız! tabiatın eseri kutak kucağa... V H U il il 
·/ - Şöyle Sirkeciye doğru çı- Kulak misafiri bir şefkat eseri vücude getirmiş • 

Şehremanetinden: Bedeli keş 
fi 374 lira 38 kuruş olan zührevi 
hastane damının aktarılması 
açık müzayedeye konmuştur. 
Taliplerin şartnameyi keşif ev
rakını görmek için her gün mü
nakasaya ginnek için ihale gi?
nü olan 10 Mart 930 Pazartesi 
günü levazım müdürlüğüne gel 
meleri. 

ren 20 gün zarfında Galatada Merkez 
Rıhtım Hanının 3-6 numaaralı yazı
hanesinde Komiser tayin edilen Avu
kat Hüsnü Beye müracaatla kayıt et
tirmeleı·i ve bu tarihten ıonra müra-

caat kabul edilmey<ı> Konkordato m•• 
zakereıinden hariç bırakılacaklan v" 
930 ıeneıi Mart ayının 20 rncı per• 
tembe günü saat 14 te Konkordato 
teklifini müzakere etmek üzre toplan 
ma yapılacağından esbabı matlubun 
yevm veıaati muayyende mahalli met. 
kürde hazır bulunmaları icra ve if .. 
Iaı kanununun 283 üncü maddeaine 
tevfikan ilan olunur. 

1 ,ı - -
!' ''Mil/iget,,in edebi romanı: 15 -=Ferda Hanım. Ne var, ne Mühendis Alaeddin bey bu Cevdet düşünüyordu ... Bel-

' _ yok, bakalım. Arayan soran, ge telgrafta rakip belçika grupu- çika grupunun asıl mümessili 
, 1 Çl'J ~ ~l'J I! len giden f nu temsil.eden bir kaç kişinin Ahmet sami kurnaz bir adamdı. 

1' ~llll __ P-_fllfı~Mı~PJ!e&!tY J • 9enç dak~ilo elinde bir yığın faaliyette bulunduklarınr haber Arkasında Üsküdar meb'usu 
. ~~ kagıtla geldı: veriyordu. Sezai; azerbaycan meb'usu Ni-

l ., Bürhan Cahil - Alaeddin Beyden telgraf Bu güne kadar hareketleri hat beyler vardı. 

~ - Tabii, tabii! 
ı Cevdet Bey genç kızın jarti

. 1 ı esini bağlamak için çekildiği 
· \ ıman cebinden bir yüz liralık 
tı kardı, sür'atle onun çantasına 

1 toydu. 
. - Başka bir şey yapalım no

t i 'ı'ş, sen galiba Kadıköyüne dö
. •r eceksin. Değil mi? 
: j: - Evet! 
. ıt _O halde otomobil seni köp 

iye bıraksın, sonra beni gelip 
i" lrr. 
!J - Teşekkür ederim. Çok na

; 
1 

iksiniz Cevdet Beyefendi!. 
' f Genç kıza sokulmuştu. Onun 

•I 
· ı .araretten yanan pembe y'lınak 

r .rmı okşadı: 
~ - Ya sen.. Ne kadar sevimli 
·: n nonoş! 
• Cevdet Bey ayrılrrken 

mek kabiliyeti kalmamış bir o
bur iştihasile göğsüne çekti. Öp 
tü, öptü. Haftaya buluşmak ka
rarile ayrıldılar. 

var efendim. Açmadık. görülmeyen rakiplerin birden- Sonra belçikahlar hangi işe 
- Göreyim! bire ortaya çıkmaları işi hem girseler hayret verecek kadar 
Ve telgrafın kırmızı bandını sıkı,hem gizli tuttuklarını gös- fiat krrıyorlardı. 

yı'tttı, açtı. teriyordu. Cevdet bey bu işi be- Şimdiye kadar çok sağlam gi 
-Ha ... ya .. boş durmamış raber takip ettikleri meb'ııs bi giden işin sarpa saracağı his-

far ... pek ala ... başka. Nusret beyi hemen vaziyetten sediliyordu. Bunun için Nusret 
- Malik bey geldi. Bu mek- heberdar etmek istedi. beyle bir müşavere etmek la-

tubu bıraktı. Ferda Hanım makinayı u-- zımdı. İşi yalrmz hendese ve he 
Cevdet bey telgrafı hususi zattı: sapla çevirmek budalalıktı. 

gözüne koyduktan sonra mek- - Buldum efendim, görüşe - Ah bücür Ahmet Sami, di
tubu açtı. bilirsiniz. yordu. Bu işte de karşıma çıktı 

Malik bey nafıadaki işinin ol- - Allo; Nusret sen misin, Ahmet Sami, onun gibi meb'us 
döşemesine, mahfazasına kon- duğunu söyleyerek teşekkür e- ben Cevdet, kuzum kardeşim, luktan çekilmş, çetin, tuttuğu
muş bir pırlanta gibi yarJandı. diyor ve vadi veçhile beş bin li- bu gün yazıhaneye uğrayacak- nu koparır hovarda bir iş ada

Otomobil hareket ettiği za- rayr takdim ettiğini yazıyor- sın değil mi ... Ha .. aman geç mı idi .. İzmirde bir hapisane 
man eğildi, pençereye baktı ve du. Mektupla beraber beş bin 1 kalma kuzum. . Emi .. mühim ... inşasında Cevdet Beyi öyle at 
dudaklarının ucu ile Cevdet Be liralık çek zarfın içinde idi. ya .. Şu Antalya işi canım ... o- !atmıştı ki acısı hala geçme-

Cevdet Bey pcnçereden bakı
yordu. Sekiz silindirli otelin nh 
tım kapısına yanaştı. Şoför Ce
mal hürmetle kapıyı açtı. lllil
ya bir bıldırcın, reftarile otomo 
bile atladı. Arabanın mor kadife 

ye zarif bi pilse yolladı. - Mersi ... Şimdi Ferda ha- nun gibi bir şey ... her halde mişti. 
İş adamı sür'atlr uzaklaşan mm bana meb'us Nusret beği beklerim ... Senin Nihat azer- İzmirde Vilayet namına Tor 

otomobilin arkasudan baktı. buluver. belçika grupile alakadar ... ne balı civarında umumi ve son 
Baktı. Kendi kendine mırıldan Genç kız telefonla konuşurken baycan, Sezai üsküdar boş otur- sistem bir hapisane yaptırıla
dr: Cevdet bey yazıhanesinin gö- muyorlar ... ya ... öyle ya onla, caktı. Açılan münakasaya bir 

- Kafir krz, otomobile ne de zünc koyduğu telgrafı bir daha ise geç kalma konuşmak lazım. kaç gurup girdi. Fakat asıl ku-
T°'. ı~· ~ ·· ~ I"" 'I • -~,t- At........, .... "' C~ 

mi Beyin guruplarında idi. 
Beş yüz bin liraya çrkacak 

bu iş yüde yirmi kar brakıyor
du . 

Vilayetin ilk şartnamesinde 
bütün teferrüat tespit edil
mişti. Bu meydanda bölme dı
varlarının tuğla olarak yapıl
ması da şarta konmuştu. 

Münakasaya giren bütün gu 
ruplar hesaplarını bu şartname 
üzerinde yaptılar. O civarda 
tuğla harmanı yoktu. Nakliye 
masrafı çok tutuyordu. Bunu 
da hesap ederek kapalr zarfla
rmr hazırlryan guruplar şiddet 
li rekabet karşısında az bir kar 
koyarak mıktan tayin etmişler 
di. 

Fakat son gün bir küçük mü 
racaat şartnamenin bu mühim 
maddesini gizlice değiştirmiş
ti. 

Ahmet Saminin arkadaşları 
olan Azerbaycan meb'usu Ni
hat ve Üsküdar ·meb'usu Se
zai Beyler Vilayet Encümeni 
ile temasa gelerek tuğlanın si 

tebdil edilmesini 

fenniyesi bunda fennfbir mah
zur olmadığına rey verdi. Mad 
de tadil edildi. 

Fakat vaktm darlığı ve işin 
bu şekilde himaye edilmesi 
keyfiyetin ilamna vakit brak
madı. 

Ertesi gün 'gllruplar zarfları· 
nı getirdiler. 

Hey'et huzurunda açılan bıt 
zarflarda en aşağı teklifin Ah· 
met Sami Bey gurupundan gel
diği anlaşılrdı . 

Hadise üç gün sonra meyda· 
na çıktı . İş dal budak saldı. 
Cevdet Bey itiraz etti. Fakat 
iş işten geçmişti . Her şeyi he· 
sabeden Ahmet Sami hemeıı 
temellere başlamıştı bile! 

Cevdet Bey ve arkadaşları 
daha ileri gitseydiler miinaka· 
sayı feshettirebilirlerı:t Fıı· 
kat buna teşebbüs etmediler· 
Bu iş hayatında hepsinin yapa· 
bileceği bir hareketti . Bugiiıl 
onun yaptığını yarın başka se· 
kilde kendileri yapabilirlerdi· 

N'etice itibarile onlar bu işte 
atlanııs'ar, işi rakiplerine kar· 
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Ml1sa/Jakaya zirmemtkle 
beraber gl1ulliklui söz 

glJtfirmeyen kızlar .• 

l Güzellik müsabakalarının 
~ . .. .. d. ? i ıç guzu ne ır .... 
) 

:ı Beyhude yere geııç kızların huzur ve raha-
~~ tını ihlal eden bu müsabakalarda ekseriya r: güzel olmıyanlar intihap ediliyor ... 

f
) Gtizellik müsabakaları her eti arasına _öyl~ bir hakı~_ları / - Kızım, ken~i~ize göre bir 
' ll1eınıekette az çok merak u- varmış ki hıç b~r. erkek boy le koca b1;1Iup evlen_ı_n~~ '::· . . 

_.~ ., .. : "'. : ' : . : . 
·~ ..... ·· .... ·ı· 

• 

i 

Karlı dağlar 
da eğlence.. ~

. Bu yalnız erkeklere mahsus bir şey değil .. 
Genç_ kadınl11r karın zevkini en iyi bir şekilde çlkarablllyorlar 

Biz bu sene henüz kışın cid- mış, buzların, karların üzerin- erkeklerden ibaret olduğunu k k d"l · d · · h ... ma mu avemet e ı emıy etını ve er tarafın karla ka- de tehlikeli oyunlara cesaret · 
zannetmıyelim . Genç kadınlar b" k • pandığını görmedik . Fakat İı- eden sporcuların adedi arttık- ır zev halini almışın. Re · l ,Yandırıyor Fakat bu tarzdaki kendine ağlar gıbı yalvarırca- Bu tıyatro muduru hıç hır 

') lllüsabakal~ her yerde her- sına bakan bir gen~ kızı? is~ir- genç kı~ın ~üracaat~ ~abu! 
,) k~s ittifakla kabul edildiğine hamını reddetmesıne ımkan etmezmış. Nıhayet bır muddet 
) lıukınetmemeli . İn.gilterenin ve mukavcm~t kalmı~~r . İşte sonra bu kızl~rdan gelen mek-
1 111aruf san'atkarlarmdan biri bu suretle bir çok musabaka- tuplarda aşagı yukarı şöyle 

-~ ~i.ren Londra gazeteleri?den !arda haki~ güzep~rdeı:ı ziya- d~ndi~~ görülmüş: «~ asihati
~ırıne yazdığı mekalede gilzel- de nazarlarıle, hahtavrıle en nıza. gere h_are~et ettım . Ev•! lık kraliçesi intihap edilmek çok yalvarmakta olan k~~l-~rm lend~m.' .~ım~ı ev ~~yatımda 

• Veya edilmemek yüzünden bir kazandıkları sık sık gorulen zevc~~~n uze_rı?~e kafı derece-

viçrenin yilksek dağlarında kış ça artmıştır. Bu tehlikeli oyun için de İsviçrenin yüksek dağ-
eğlencelerine çoktan başlan- !ara cesaret edenlerin yalnız Iarında kış eğlencelerini yap-

!erde bu hanımların nasıl e • 
lendikleri görülüyor. 

Sahık diktatör 1 Japon çocukları Togoyu ziyaret edlyorlar 
Fransa'da ne 
llonutuyor? •• 

1 Çok genç kızın muhtelif ihtiraı şeylerdendir. .. de nuf1:1z sahıbıyım. . 

1 Ve inkisarı hayallere uğradık- Güzellik müsabakaları ~u: . Belkı sahne ha!.atın_a gırsey
larrnr yazıyor ve kendisinin el- zlinden . bir çok kızın ke~dını dim ~alktan goremıy~c~ğl~ 
de ettiği teçrübe ve müşahebe- büyük bırer sahne sanatkarı o- teveccuh ve merbutlyetı şundı 
Yi keydediyor . lacak kabiliyette farzettikleri zevcimden görüyorum.» 

· Budan anlaşıldığına göre, de hem hayret hem teessüfle İşte güzellik . müs~ba~a!:&-
1 ll1üsabakaya iştirak eden her karşılanacak şeylerdendir. İn- I rmda bu n~kta hıç goz o~ 
rl · · · ·· el.. iliz muharririn dediğine ğöre den kaybedılmemek !Azım· Bır 
U genç kız yem yetışmış vucu u- g. . .. .. .. . . 

1 
İngiliz gaııctesi İngiliz ırkına 

nü ancak bir günlük kraliçe ol- hır tıyatro. mud~1:1 ke.~dısıne has güzellikleri tethir ediyoc. 
, l'rıak için teşhir ediyor. Bu bir :..ahneye gırme~. ıçın ~uracaat 

1 
ı:akat bunda bir rek:ıbet v~ ih

; !rlinlük kraliçeliği kazanmak eden genç ~e g_uzel _kız~ara da-
1 
tı.~a~ uyandırac~k hır mahıyct 

J tçin zavallı kızların hakem hey ima şu nasıhatı verırrnış: gorülmemektıedır. 

Bu iki agı ne 
Yapıyorlar .. ? 

• 

insanlar nasıl mihne 
likendilerlnezeokede 
bı ligorlarsa hayvan 

lar da ayni şeyi 
Yapabiliyorlar/ 

11 1 zamanlarda yiyecek veren a-
llz kem/ren ve top oynayıp d ma alışmıştır. Ağzındaki 
kendilel'inl avutabilen t:p kendine yiyecek veren a-

ikl kafadar... dam tarafından bırakılmış, hay 
van da topla kendi kendine oy
nayarak eğlenmeğe alrşnuş

trr. 
Diğer ayının kemirmeğe ça

lıştığı şey iri ıbir buz p~rçası
dır . Hima!aya ayısı İngıltere
de buz kemirerek bir zaman ya 

Sivil kıya/dile ... 

Paristen yaZIIIyor: - İspan
yanın sabrk diktatörü ceneral 
Primo de Rivera buraya gel
miştir . Buraya geldiği duyul
unca gazeteciler kendisini gö
rüp konuşmak istedilerse de 
sabrk diktatör kimseye bir şey 
söylemek istemedi . Fransanm 
maruf kumandanlarından Ma
reşal Petain akşam üzeri bu
lunduğu otelde gidip hpanyol 
diktatörünü ziyaret etmiştir. 

Rus - Japon harbinin meşhur 
kahTamanr Amiral Togo için 
merasim yapıldı . Amilar To
go 904-905 muharebesinde ka
zandığı zafer dolayısile biltlin 
dünyaca meşhur olan bu Ami
ral bugün kendi evinde, her 
tilrlü gürültüden uzak olarak 

f 

münzevi bir ömür sürmektedir. 
Mamafih milleti Togoyu unut
muş değildir. Çuşimada dün
yanın en büyük bir deniz harbi
ni kazanan bu kahramana kar
şı Japonlar kendi çocukların

dan pek ateşli bir muhabbet 

uyandırarak gelecek nesilll': t' 
hamiyet dersi veriyorlar . H r.r 
sene başı Togoya muhtelif hey 
etler tarafından hürmet izhar 
edilmektedir . 

Bu sene başı da kendisi ziya
ret edilerek vatanın şükranları 
bildirilmiştir . 

8 u ayıların ikisi de İngilte
~de hayvanat bahçesin~~ir · 
y;Yaz ayı Kutup h~ya_~,~~~de 
!i·Şayan cinstendir. Oburu ıse 
Y!i111lalaya dağlarının so_ğ~k ':'e 
t' ksek yerlerinden getırılmış
_ıT • Beyaz ayı simdi bulundu-P, l1. ' 
-._!erde kendine muayyen şadığı dağları ha:.:trr::.:.:la:::y:.::o:.::r..:·---------------

İkisi arasında ne konuşuldu
ğu anlaşılmamış isede eski bir 
ahbaplıktan başka bir şey mil
ğu anlaşılmış isede mülakatın 
eski bir ahbaplıktan başka bir 
şey olmadığı söyleniyor. Sivil 
kıyafetine rağmen Primo de 
Rivera tanınmıştır. infilak neticesi yanan Alman gemisi 

h il. suiistimale uğradıgını geçen gün İngiiiz gazetci ~ıi 
tn • h · h n avının ay i ·ı· 1 h ··ıd·· d 1 k erıkaaa va şı ayya .. ş· nde koşan bazı ngı ız er ayvan o urme en avcu .ı 
lıyordu Fakat şimdı serguzeşt te ~ bulunduğu yerlere giderek fotograf çekiyorlar. Son 

~diyorlar.. Yani. k~r.k~nç h~yvdn aldı· 1 resim.er mühim bir kolleksiyon teşkil etmiştir. Gör
d7.~"n 1a•da bir lngılızın AfArıfkrı~'aad: al~nan L:r fotograftır. 

0

A :e halinde sürü ile geze;ı bu 
~ın uz ı .:s'mdeki filler ·· 

fi~cr su aramak için dolaş!)'.or ar. 

.......... ._. __ _ 

1 

j Bu beygir Aınerıkanrn Chika
go şehrinde Frank Bering na
mında birinindir . Beygirin sa
hibi hı:yvanrna a·lrm yazmağı 
öğretmiştir. Resimde beygirin 

1 
ağzına aldığı hir kalemle bir 
oteJd... Peter "J.:.ıı olr ı i T;ni 

.r " .. 

"Munchen" namındaki ceıim Al-j yolcu korku ile neye uğradıklarını Gemi artık batmağa batlanuıtıı·, 
nıaıa vapur11 Amerikanın New Yo. k_ bilememişlerdir. Nihayet yolcularla Geminin kaptanı ile altı yolcu y:ıra- • 
limanında batınrıtır. mürettebat kendilerini nhtnna alabil l&lllDJftır. Gemicilerden biri de öl· a 

Gemi yanaımış ve yolcuları~ı çı- mitler, gemi de bir tarafa yatmııtır. müttür. Munchen gemisi 13,483 ton- !i 
kannağa baılam·~ .ı.,.,..ıuğu bır 11- •• • • • • • _ luktu. 922 de yapılmrıtı. 
rada gemide kin,; <it - deler bulu- Muteakıben ıkı ınfılak dah ol,...,uş- Geminin çıkarılmasından ümit ke-
nan ambardan bir ıiif"!ll< olmuı 267 tur. ıilmcktedir. r 

Muamele vergisi .l\1ersin ve Trabzon 
İktısat vekili iktısadi prog- günırülderi 

rammın ihzanna devam etmek- Mrsin gümrüğü muameliitı 
tedir. Programda milli fabrika- ~~ ttikçe artm~ktadrr. l\_'l~rt_tan 
!arın en çok şikayet ettikleri ıtıbar~n ~e~ınd~ da_hılı tıc_a
muamele vergisinin tadili ya- ret gumruğü tes~ cdıl.~e~~~~: 
but miUI müesseselerden hiç Trabzon transıt gumrugu 
alınmaması meselesi zil:rcdil- marttan itibaren ilga edilecek 
mektedir. transit işleri dahili ticaret güm 

Bundan başka maden ihraca ~üğü. t~rafından yapılacaktır. 
tı:u teşvik için m::denden aldı- lngılız tayları satılacak 
ğmıı7 yüzde 10 resmin yüzde Yanş ve ıslahı hayvanat en
heşc hatta icap ederse yüzde cümeni tarafından Fransadan 
lıire ind:ril nesi muhtemeldir. cclebolunan İngiliz kısrakların 
"1u hususta tetkikat icra edil- da~ doğan taylar Ağustosun on 

Tenzilatlı tarife e 
:ı 

-ıyram dolayısile yüzde kırı ıı 
t iliitlr şimendüfcr tarifesi 
26 Şubatta başlayacaktır. Ten 
zitatlr tarife 8 Marta kadar de 
vam edecektir. 

Tuz inhisarı r 
~ 

Tuz inhisarı umumi müdür •l 

Seydi Bey şehrimize gelmiş v •c 
Defterdar Şefik Beyi ziyaret et t 
miştir. ı 

Seydi Bey burada tıız var . I· 

datını tetkik ile meşgul olma' · 
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ı; ünya pamuk 
•• 

• 
pıyasası 

·es ' u ' ·r 
1 

sene rekolte geçen senelere 
nispetle fazla dır 

Pamuk piyasası bu sene Kömür istihsalatımız 

Emanette 

Asri tiyatro 
Mukavele projesi 
dün tetkik edildi 

Emanet İnuaulnl Hamit 
Bey izahat verdi 

I 

11 ik durgu~dur. Rekalte geçen Zongulda'k ticaret odası yıl
> «>nelere nıspetle çok fazladır. 1 k k · · akt tti K gre
P" F iatler 260-270 kuruşa ka- dı ongrl eksıntı "ktıe ·d. oantı ve 

. di -· hald 1 k e meme e ı sa ıy 
ır ın gı e a ıcı yo tur. . hakkmd "him kararlar C . . B led" "d 
vrupa piyasaları da çok düş- saı~eld" a mu emıyetı e ıye ı are ve 

a · d.. B k · ki A ven ı. kavanin encümenleri dün müş Jn ur. ere et versın v- İ .1. 1 · 1 da h . q . . . b" . ngı ız erın son zaman aı; terek bir içtima yaparak şe -
'3 !~:npiza~~~a:::.n ıze,nıs- kömürlerden 50 ~ilin tenzılat ııimizde asri tiyatro, han ve ha 
6 G 1 al~ ·· L " yapması meselesı konuşuldu. marn gibi tesisat vücude getir-2 e en m umata gore ıver-

Jl pamuk piyasasında birinci Köm_!lı" satışı~ durma~ı- mek üzre müracaat eden Al
ürk malJ pamuklar 85 ikinci nın yegane sebebının bu oldugu man grupu ile Emanet arasın-

( f" t~-80 kuruştur. mevzuubahsedildi. Kömürle~- da ta~:dm edil~~ muka".'elena-
ı,ı -o- mizin hariçte rağbet bulma.sı ı- m~ musveddes~n~ tet~ı~ e~-

• Borsada vaziyet çin alınacak esaslı tedbırler m~ş ve şehre~ın~ muavını Ha-
l 

1 
• .• • • • münakaşa edildi. mıt B. de bu ıçtımaa davet o-

=. Dun ~orsada İngıli~ ~ası Verilen bir takrir üzerine ik- lunarak bu hususta kendisin-
Z 'ı ' ıkselmege devam etmıştır. S- kAl tin b hususta bazı den izahat almmı§tır. 

ı :rlin dün bir iki aydanberi çık- tısat ve. a e e u ka z· l dd 
dr ~ b" f" t ük" idi 1047 temennılerde bulunulmasına ıtt enen ca e 

• m .a gı ır ıa e y se. . . . 'ldi . . 
ı i ı 

1 
4ıruşta açılan İngılız lirası ı rar ven · . h Sabık şehrernını Haydar B. 

• PJ50 kuruşa kadar çıktı. Bu fi- 92~.~e~~s~n: z~~~~a; ~ tarafından z~ftlettirilen Anka
•1 1c ,~te epeyce muamele gördük- za.~ı omur lS a:ı_a a ;r uÔ ra caddesinin iyi yapılmadığı 

ı. t • ın sonra akşam üzeri 1040 mı yon tfna Y aşmış ır. t için bozulmakta olduğundan 
ı' J uruşa düşerek kapandı. çen sene ere ?azaran yarım m şikayet edilmektedir. Emanet 

ı ) • Liret 8,88 Altın 936 kuruş- Y0 !1 tonluk bir ~a~lalık_ var~. mahafilinde müracaat ettiği-
~ ıj ı kapanmıştır. lkı 5~!1~~en ben ışlem!yen hır miz salahiyettar zevat henüz 

-o- çok buy~k ocaklar faalıre~e ge- kabulü muvakkat muamelesi-
Kuzu eti fi atları ç;ceklennden yakında ıstıhsa- nin yapılmadığını, ve bu mua. ı « 

r ' ı e Son haftalar zarfında İstan
, ı ,:iıla fazlaca kuzu gelmeğe baş-, f !-adı. Mezbahada geçen sene-

~ ] . J' an ayni ayına nazaran daha 
'l t · a:ıızla kuzu kesimi olmaktadır. 
ı 1 '1 ıiı Fakat kuzu eti fiatleri biraz 
• 1ı ı r ahalıcadır. 

r , j~c<< Kuzu eti şehrin ekseri yer
- ' '. i:rinde 120 ve bazr tarafların

. : ı la da 150 kuruşa kadar satrl
l ' ,. ·:iıaktadrr. Bir haftaya kadar fi
l ~ ı ıtlerin daha çok düşeceği ümit 
ı r t, :dilmektedir. 
1 1 ·ı Kuzular en ziyade Trakya 

1 'te Mudanyadan gelmektedir. 
-~ · -0-

;~ Yun1urta ucuzlayor 
· 

1 Yumurta fiatleri gittikçe u
ı • ''uzlamaktadrr. Yumurtanın ta

' • ' esi 100 paraya kadar düşmüş
ı ı ı fr. Buna sebep olarak ihraca
~ l 1

, 1 • n . durgun olması gösterilmek
i ;.ı•:!dır. Fakat havaların ısınma-
11 / . 1ı ve yumurtlama mevsiminin 
~ ' <aşlaması da amildir. 

' ~ 

l~t dah~ artacaktır. Buna muka mele yapılırken tet'kiıkat icrası 
bıl _ sa~fiyatımız 700,000. ton ol- tabii olduğunu söylemişlerdir. 
dugu ıçın fazlasını hance sat- D"k'l ğ l 
mak lazımdır. ı ı en a aç ar 

-o- söktürülecek 
Zey tin yağı ihracatı 

durgun 
Zeytin yağçılığımız ve zey

tin yağı ticaretimiz bu sene fe 
na bir vaziyettedir. Buna başlı
ca sebep maalesef bu ihracat e 
şyamızın hariç piyasalardaki 
eski mevkiini kaybetmiş olma
sıdır. 

Verilen malfunata nazaran 
zeytin yağlarımızın cihan piya 
sasındaki büyük rakibi ve mev 
kiini alan İspanya yağlarıdır. 

Birinci müşterimiz olan Al
manya piyasalarını İspanyol 
yağları tutmuştll'.I'. 

Bu yüzden dahili piyasalar 
da çok durgundur. Fiatler 
35-36 kuruş arasındadır. 

Tramvay şirketi Dolmabah 
çe ile Beşiktaş arasına ve bu 
meyanda Camlı köşk önüne a
ğaç diktirmeıktedir. Halbuki ev 
velce Camlı köşk önün.de muh
telif ağaç olduğu halde bazı 
hırsızlar bu ağaçlara tınnana
rak sarayın kurşunlarını sök
dükleri için söktürülmüşlerdi. 
Binaenaleyh ayni mahzurun 
def'i için bu sefer dikilmekte 
olan ağaçların da kaldırılması 
tramvay şirketine bildirilmiş
tir. 

Surların muhafazası 
Gün geçtikçe İstanbulun ta 

rihi surlan bakımsızlrk yüzün
den harap oluyor. 

J 

a • 
' ' • • • 

Şehremaneti bunu nazarı 
dikkate almış ve surların mu
hafazası için tedbirler almağa 
karar vermiştir. 1 1 
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SOLDAN SACA: 
2 - Ayı yuvası (2). Olmaz (2). 
3 - Bir çiçek (4). Yetimler (4). 
5 - Aya (5). 
6 - Sahlp (5). 
7 - l,lemek (3). 
8 - Nida (2). Aksi (3). Beyeir 

(2). 
9 - Sopa (3). Cet (3). 
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YUKARDAN AŞACI: 
1 - Deli (5). Nida (2). 
2 - Kase (3). 
3 - Taraftar (5). 
4 - Ben (3). Vacip (4). 
5 - Bir tutam üzüm (İ). 
6 - Fena değil (3). Tehaiyet (4). 
7 - Mera (5). 
8 - Lezzet (3). 
9 - Feleğin vasfı (6). Nida (2). 

ÇOCUKLAR 
BIOKS 

il' MlCDNDNO 
Pek severler 

Zira onun sayesinde 
dişleri dalına temiz 
ve ağın rayibalıdır. 

BIOKS "bebe,, diş 
fırçası busus1 surette 
çocuklar için imal 

edilmiştir. 
Her yerde 

sanhr . 

Borçlar 
(Bırıncı &ahifeden mataiı) 

Nurullah Esat Bey cevaben 
dedi ki : 

- Söylemek istediğim şu
dur. Devis istikrazlannın hini 
aktinde filen Devis olarak alın
mış olup olmadığı ve filen De
vis olarak alınmış ise bunların 
ahkamı hazıraya müsteniden 
tanzim edilmiş olan eski ve 
yeni ihtiyaç listelerinin derpiş 
ettiği ihti.yacata hasrü sarf edi
lip edilmediği ve yahut müs
taıkrizin memleket parasına o
lan ticari ihtiyacı sebebile is
tiıkraz ettiği Devisin Tüı1k pa
rasına tahvil edilip edilmediği 
cihetleri kemali dikkatle tet
kik ve tahkiık edilecektir. Mü
rakaba heyetince bu hususlar
da yapılacak tetıkikat neticesi 
mevzu ahkı3ıma tevafuk ettiği 
tıa•kdirde bu .gibi deyinlerin na
zarı itibara alınacağı tabiidir. 

Ancak bu hususları ispat ve 
tevsiık edemiyen medyunların 
aıkitleri kanuna muhalif bu
lunduğundan tesviyei deyn i
çin valki olacak Devis talep
leri mesmu olamaz. 

Malilmdur ki Devis alan ve 
verenler kanunun tahmil ettiği 
bazı kayıt ve şartlara ittiba 
mecburiyetindedirler. Bunu ih
mal ederek muameleye giriş
miş olanlar bu gayri kanwıi 
hareketlerinin netayicine kat
lanınalıdırlar.» 

Aldığımız malfunata göre mü 
vazeneyi muhafaza etmek ve 
lüzumsuz temevvüçlerin önüne 
geçmek için kararlaştırılan ted
birlerden acil olanların tatbiki
ne bugünden itibaren başlan
ması muhtemeldir. Bu hususta 
istifade edilmek üzre kambiyo 
murakaba heyeti reisi Nurullah 
Esat Beyin emrine verilen Ban 
ka kommer5iyale İtalyana'daki 
bir milyon Ingiliz liralık avans
tan almağa henüz lüzum görül
memiştir. 

Çünkü hükfunetin kendi me
nabii şimdiki vaziyete göre, ih
tiyaca kafi gelmektedir. 

Devlet ~kasının teessü
süne kadar şanj muvaze
nesi işleri ~ürakabe heyetinin 
nezareti altfllda idare edilecek-
• ' 

Mürakaba heyeti yalııız kam 
biyo muamelatınr günü gününe 
takiple kalmıyarak 1929 senesi 
zarfında yapılmış kambiyo mu
amelelerini de tetkik etmekte
dir. 

Bu suretle bir kaç ecnebi 
Bankanın pürüzlü ve yolsuz iş
leri meydana çıkarılmıştır. Ba
zı müesseselerin J:>ir çok eski 
faturalarla kambiyo almak için 
vakı müracaatları §Üpheli gö
rülmüş ve bunlardan bir kısmı
nın evvelce kambiyosu alındığı 
tesbit edilerek iptali cihetine 
gidilmiştir. 

Mürakaba heyetine ibraz e
dilen faturaların ihtiyaca müs
tenit olduğunun ispatı lüzumu 
alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

Borsada, artık ispekülasyon 
yapmağa imkfuı kalmadığı söy
lenmekte ve yakında kambiyo
nun ehemmiyetli surette suku
tu beklenmektedir. 

Bankalara göre, hükfunetin 
esaslı tedbirleri ve bilhassa pi
yasadan kambiyo almaması ih
racat zamanı olan hazirana ka
dar istikrarı temine kafidir ve 
ondan sonra ise ihracatın tesiri
le kambiyonun ciddi sukutu 
beklenebilir. 

Para istikrarı için İngilizin 
900 kuruş olarak tespitini mu
vafık gören mütahassıslar var
dır. 

Bu hususta büyük istihsal ve 
iktısat programının en büyük 
amil olacağı muhakkak görülü
yor. Haklarında tahkikat yapı
lan ve tecziyelerine lüzum gö
rülen iki ecnebi Bankere ait ka-

Oıküclarda lıtanbul 6 inci icra rarlar bugünlerde çıkacaktır. 
memurluğundan: Borsa kanunwıa muhalif ha-.................... 

:ı • AIJ·r • 
ı ,1 BAKTERiYOLOK--• : Anka· sanlrı ı- ! 
: 1 Dr. IHSAN SAMI e G) arın t 

ıı Bakteriyoloji laboratuvarı ! ara Tt tt\ tedrisab-= 
Pek dakik kan tahlllatı • Han b : 

ı· Vaserman teamülü) kilrey- • I ,, na ma - e 
: ı vat tadadı, tifo ve ısıtına : İstanb u .r- sus EN : 

hastalıkları teşhisi, idrar, : Beyoğlu _,- İ y 1 U- ! 
"atgam, cerahat tahıııatı, Oı- •. 356 .,o\ SUI.. u- e 
ıra mikroskop! ile frengi ta- 1 
harrisl ve sütnine muayenesi : istiklal ~ mumi ve 

Dil 2molundo . tıf tan \1ahmut • bu.susi 

'

• caddesi dersler türbesi: ;>;o. 189 TJ.rrın Is. 981 ................... 

Bir deynin temini zımmında mııh- reketler, Türk parasına karşı 
cuz kapel marka planya ve kalınlık yapılmış bir sui kaste ve ihanet 
maldnası selp marka teri~ katrak, addedilerek çok şiddetli takibat 
makkap volf marka 18 beygır kuvve- d" 
tinde buhar makinası ve aair maran- yapılması mukarrer ır. 
gozluğa müteallık alat ve edevat 23- Kongre 
2-930 tarihine müsadif pazar günü Himayeit etıfal C. Eminönü 
saat on buçuktan bil itibar Cadde 
bostanı vapur iskelesi civarında vaki naıhiye~inde':1 =. 
fabrika derununda satılacaktır. Ta- Nahıyernızın 1930 kongre
mamının kıymeti 2500 liradır. Daha si Şubatın yinnind Perşembe 
fazla malQmat almak iıtiyenler tari- günü aaat 18 de yeni cami mu 
hi mezkOrden ~ukaddem üs_küdarda vakkithanesinde kain Cümh • _ 
İstanbul 6 ıncı ıcra memurluguna mü . Ö ~ 
racaat eylemeleri ve talip olanlarında r~yet ~!k fırkası !!'.: . Nah}
yevm ve vakti mezkQrda mahallinde 1ıınde ınıkat ed~guıden ha-
lıaıır bulunmaları ilan olunur. u ayi kiramın tqrifleri . 
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Maarifte 
Feyziati lisesi cumar 

lesi açı/yor 

-Rasafe apartıtnanında şeh· 
olan zabıta memurları 

Gecenlerde yanan F eyziati 
lisesi Şubatın 22 inci günü Sa
raçhane başında yeni naklettiği· 
Münür Paşa konağında açıla
caktır. Mektep müdürlüğünden 
aldığımız bir tezkerede mezkur 
günde muallimlerle talebenin 
sekiz buçukta mektepte hazır 
bulwımaları bildirilmektedir. 

Verese 40 hin liralı ]( tazmiııat 
davas ı açmıştır 

B~dan bir. buçuk sene evvel rildiğini ve cinayet davas 
Beyoglunda tıyatro sokağında temamile inkişaf etmediği 
Rasafe apartımanında Altun binnetice şahsi haklarında z 
Merc~nyan çetesi basrlmış ve ra uğradıklarını bildirmişler 
b~. n_ı:u~ad~m~ esnasında Polis Verese Vilayet ve polis 

Motörde yangın 
Liman şirketinin Halas mo

törü dün içinde 28 amele oldu 
ğu halde Halice doğru gitmek 
te iken makinesin.deki yağ bi
rikintisi tutuşarak yangın çık
mış ise de çabuk söndürülmüş
tür. 

İRTiHAL 
Girit eşrafı vücuhundan 

Kasım Zade ailesine mensup 
Hamit Bey Zade Mehmet Zeki 
Bey vefat ettiğinden cenazesi 
bugünkü Çarşamba günü saat 
12 de (on ikide) Nişantaşı Ca
bi caddesinde 33 numaralı ha
nesinden kaldn;larak Merkez 
Efendide ai lP. ' e mahsus mak
bere defnediJc.; ~ktir. 

latanbul dördüncü icra memurlu
ğundan: 

Açık artırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu: Etrafı 
dıvarla muhat ma bahçe hane. Gayri 
menkulün bulunduğu mevki: Mahal
lesi: sokağı: numarası: Büyük adada 
kumsal caddesinde 56-2 numaralı ha
ne. Taktir olunan kıymet: Tamamen 
21680 yirmi yedi bin üçyüz dc>ksan 
lira olup 15-2-930 tarihinde yapılan 
birinci artırmada 6000 lira bedelle ta· 
!ip çıkmış ise de kıymeti muhammi
nesi bulmadığından icra ve iflas kJ.
nununun 123 üncü maddesi mucibin
ce ikinci artırmaya konulmuştur. 
Arttırmanın yaprlacağı yer : Gün sa
at İst. Dördüncü icra memurluğunda 
13-3-930 tarihinde saat 14 den l 6ya 
kadar. l - İşbu gayri menkul arttır
ma şartnamesi 1-3-930 tarihinden i
tibaren 929-40 No. ile İst. Dördüncü 
icra dairesinin muayyen herkesin gö
re bilinesi için açıktır. İlanda yazılı 
olanlardan fazla malGmat almak isti
yenler işbu şartnameye ve 929-40 
dosya numarasile memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 2 - Artırmaya 
iştirak için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde altısı §&yanı kabul teminat 
gösterilecektir. 3 - Hakları tapu si
cilile sabit olmayan ipotekli alacak
Warla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu 
susile faiz ve masarife dair olan id
dialarım işbu ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder aksi halde haklan tapo •!· 
cilile sabit olmayanlar satış bedelı
nin paylaşmasında hariç kalırlar. 3-
Gösterilen günde artırmaya i§tirak e
denler arttırma §8rtnameaini okumuş 
ve lüzumlu malQmatı almış bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar O· 
lunanlar üstünde birakılan gayri men 
kulün bedeli zamanında verilmezse 
gayri menkul ikinci bir arttırma ile 
satılır va bedel farkı ve mahrum ka
lınan yüzde beş faiz ve diğer zararla 
hükme hacet kalmaksızın memuriye
timizce alıcıdan tahsil olunur. S No . 
fırkadaki şart tahakkuk etmek kaydi
le ilç defa bağrıldıktan sonra gayri 
menkul en çok artıranın üstünde bı
rakılır şart tahakkuk etmezse artır
ma geri bırakılıp alıcı taahhütlerin
den kurtulur ve teminatta kalkar. 5-
Arttırmanın birinci veya ikinci olma
sına ve gayri menkOle taalluk eden 
kanuni hakka ve satışın tarzına göre 
diğer şartlar: Müterakim vergi ve 
saire müşteriye aittir. Yazılan maa 
bahçe hane yukarıda gösterilenl3·3-
930 tarihinde İstanbul dördüncü icra 
memurluğu odasında işbu ilan ve gös 
terilen arttırma şartnamesi dairesin
de satılacağı ilan olunur. 

Muktedir bir bando 
muallimi aranıyor 
Ödemiş Himayei etfalinin 

tesis ettiği bandoda muallim
lik yapmak arzusunda bulunan 
zavata bu fırsatı kaçırmamala
rını tavsiye ederiz, çokça maaş 
ibate ve iaşe cemiyete aittir pi
yano keman çalmasını bilenler 
tercihen alınacaklar talip olan
ların hemen cemiyet riyasetine 
müracaatları. 

.r 
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mud~ı;:etı cınayet mas~sı s~r- düriyetinden müştereken 40 
k?.?"ıse~ı Muammer Cavıt B. ıle lira tazminat istemi le d" 
d.~ger hır arkadaşı şehit düşmüş rinci hukuk azasınd!n r~~v 
tu. . . B. tahkikat hakimi sıfatile 

. T:myız az~sınd'?l Sabrı Be- diseyi tetkik etmiş ve mah 
yın agırceza .. nyasetı zamanında meye sevketmiştir. Bu husu 
b.u davaya ruyet olunmuş ve ne vilayet ve polis müdüriyet' 
tıcede çete ~f~adı anc~ Yıldız tebligat yapılınıştır. 
kumarhanesını soymaga teşeb- . . 
büsü tam cürmünden tecziye o- Alı ye H. ne vakıt m 
lıınmuşlardı. hakeme edilecek 

Dava safahatı şayanı dikkat 
safhalar arzetmiş ve Cavit Be- Üsküdar'da Mme Manni 
yin her halde çete tarafından cerheden Şakir paşa zade Ali 
öldürülmediği neticesi tezahür H. hakkındaki davanın nakz 
etmişti. rüyeti için gün tayin edilmişt 

Bunun üzerine Cavit B. aile- Davaya 15 Mart cumartesi g 
sine bir ev ve tazminat verilmiş nü saat 10,30 da başlanacak 
ti. Cavit Beyin ailesi ahiren bi- Bu hususta, mahkeme günü 
rinci hukuk mahkemesine mü- mahkemede hazır bulunması 
racaat ederek cinayet mahkeme çin Aliye H. a tebligat yap 
sinde yalııız sirkatten ceza ve- mıştır. 

><><><><><><><><><><XXO ><><><><><X><><>Oı<X>< 
Artık dişlerinizi 

göstererek candan 

G~LEBILIRSINIZ 
Zira, 

DENEDiKTEN 
hariku!Ade 

Diş ilaçlarını 

El iksir 
Toz ı·eua 
PAT 

halinde istimal etmek suretile dl~lerlnlzin parlaklığını ve 
beyazlığını muhafaza edebilirsiniz. 

Fabrikası : BO~OO da klin A. SEGUIN ve şllrekAsı . 
Türkiye için acanta ve depozlteri: 

Şark M erkez ecza TUrk Anonim ,ırketl 
X>:>Cııc-Cı<>C<X>ô<XOX>:O<><>O<X:<X>O<X 

•••0000000000:::::00000 
BUNUN REKLAM OLDUGUNU SÖYLEMEYİNiZ! i 

Sonuna kada~ ve bunun sizi çok alakadar 
edeceğini göreceksiniz. 

Beyo§lunda Avr upa pasaJında ti numcroda k61nf 

KATENARI : 
S ahtiyan mamuUllı boyahaneel 

Ayakkabı, iskarpin, çizme, el çantaltn, eldl~n!er, vallsler, cüzdan· 
lar ve deriden mamul manto ve şapkalan boyar. Bu boyahane ayni za· 
manda ayakkapfarı tamir eder, boyar ve ilk şekillerini iade eder o tarz· 
da ki en tecrübeli göz onları yenilerden ayıramaz. Bllbusa nazik renkli 
ve hatta beyaz ayakkapları temizleyerek boyar ve yenı bir bale ged· 
rk haıta koyu hlr rengi isıediğınfz a~,k bir renge tahvll eder. 

Hanımefendiler: Saten, krep dö şin ve sair kumaşlardan mamul ayak· 
kaplarınızı !ekeli ve kirli iken bu boyahaneye verirseniz oııltn ılze 
konduracıdan yeni çıkmış gibi iade eder. 

Konduracılığa ait zengin levızımat çeşf!lerl bulanur. 
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Posla ve Tel~raf ve Telef on Levazım Mü~ürlll~ün~en: 
Ankara otomatik Telefon rehperinin yedinci tabı hakkında 

olup 13 ve 14 Şubat tarihli gazetelere verilen iJan berveçhiati 
tekrar olunur. 

1 - 2200 adet rehperin bütün tabi ve malzeme masrafi mü
teahhide ait olarak rehper aza mi nefasette tabolunacaktır. 

2 - Müteahhidin rehpere konmak üzre hariçten toplayaca· 
ğı iJanat bedelinin asgari yüzde yedisi Posta Telgraf idaresine 
ait olacak ve bu para üç yüz liradan az olmıyacaktır. Talipleriıı 
teklifnamesini •beş Mart 930 Çarşamba günü saat 14 t e kadar 
Ankarada umum müdürlüğü T. Işletme kalemi ve İstanbulda 
yeni Postanede levazım müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. ·Beyoğlu istiklal caddesinde 216 numerolu 

~TR~NGiL~ BiRADERLER 

Beyoğlu lstiklftl caddesinde 
391 numcrolu 

EPREM 
Kürk mağazasındaki 

KÜRK SERGİSİN1N 
son günleri 

Hamiş; Mevsim sonu 
tenzlfı\tla flatl arındın 

ha sebile 
istifade 

j D~~~~rda!~~~c! ~ı~~~ 
Beyoğlu ıı da Sakız ağacında J~1 

No. hanede saat 14-16 

Şehzadebaşı Türk 
sinemasında 

ediniz. ••••111 
Bu akşam Türkiye ba~ pı:t. 

livanlık mü~alı:ıkaları. . lyrıcf 

sinemada: Kız 1111, r:rkek mi. 
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H.AI(KI 
Grip. nezle, i)ksiiriik \'e 
l>roıışitleri t<~davi edcı1 

EI(REM Türkivenin en ınaruf ve tecrübeli 
öksürük ilacıdır 

Iier eezaned 
bulunur. 

--- ---·-------------------

smııi 
:i ve 
zara 
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0 bin 
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Bayram münasebetile Şimen
difer ücretler·nde tenzi a 

Devlet Ilamiryolları ve ~imanları Uınunıı inaresin ~en: 
R:ımıızan bayramı nıiinasebetile şebekemizin Hard:ırpa~a - An~ara - Kayseri - ~:skişc'ıir - Konya

Adana - .\lcrsin - Arifiye - Adapazarı - Alayıınt - Kütahya . Tavşanlı Kısım arında ( Hııııliyo 
h:ıriç ) adi katarlarla scphat edecek yolcLJlara 2tı 27 jJlıat gecesinden başlayarak 8 ıJ \fart gc~e 
yurısıııda hitam bul nık iiıcrc on glin müddeti<! tcnziL\tlı Bayram tari[e:;i tatbik olllna"a~ı ilan 
olun ır. Fazla tafsil:\~ ,1 1ııı:ık için l st·ııyonlara taliK edilen ilanlara müracaat bururulması nır.ılıtcrcm 

Dr. 1-IORHORlJ. 
Fcnnın en >011 ıı,u:ıle ile 

oltu~ hığu, idrai"' dar~~l:, pr·) 
tal, ademi iktidar, ldgcv;c1 

;ıı;i ile !rengi aj!"mız kafi \' 
'eri tcdn,·i olunur. lk yo •: 
Tokatln·an rnn:nda \kkte 
'okak ·ll ~;; Tel. ~ 152. 

DR. A. KU'fiEI 
Bclsogukluğu. İdrar darlığı, p 

tat ademi iktiJar. bclgevşekliği, 
ve frengi te<la~ihanesi. Karaköy, 
rekçi fırını sırasında No. 34. U· 

e~ği 
~ıye 

F~n 
ur. 
gü· 
trr. 

ve 

\ 
' 

Çocuğun mükiif atl 
Bayram hediyesi 

KUM 
Mart iptidasına kadar Kumbara alanların 

Numaraları üzerinden piyango çekilecek 
ve kazanana mühim nakdi Mükafat verile
cektir. Yarın Tafsilatını okuyunuz. 

• 
Türk iye iş Bankası 

• 

yolculardm rica olunur. -
-----
J~nlntyet Sa11dıü11'Iiidiirliio·üı1deı1: . ~ b 
.\1 iizayede lkr" B f 
beJdi ıra ' :\lcı-hıınatın cins ve nev'i o~ç unun 

num:ı .t:ıı ısmı 

95 6378 Topkapıda Beyazıtağa mahallesinde Aksaray cad-
desin 'c eski ve yeni 82 ilii 88 numaralı münhedim 
dört dükkan arsasının tamamı. Aiaettin ve Kazım 

Beyler 
25 6783 Ü sküdarda Selamialiefendi mahallesinde Keres-

teci Manuel sokağında eski ve yeni 2 numaralı 
mııhterik hane arsasının tamamı. Mm. Dikranohi 

170 7542 Gala tada Arapcamii mahallesinde Y clkenciler cad 
desinde eski ve yeni 53 numaralı dökmeci dükka
nının tamamı. Rukiye Mukadder H. 

185 8398 Salmatomrukta Kefevi mahallesinde Taşçı soka-
ğında eski ve yeni 2 numaralı münherlim hane arsasının tama-

mı. Muammer, Mustafa ve Arif Efendilerle 
Esma, Hikmet, Emine Remziye ve Seher Hannnlar 

605 8588 Koskada Çobanisa namı diğer Çobançavuş mahal 
lesinde Havuzlu sokağında eski 17 ve yeni 16, 18 
20, 22 numaralı iki haneyi havi (Havuzlu hamam) 
namile 'maruf bir hamamın tamamı. Hatiçe Ne-

dime H. 
365 9193 Hasköyde Hacışaban mahallesinde atik Sulakçeş-

me ve cedit Okmeydanı sokağında eskıi 2, 4 ve ye
ni 13 numaralı maa bahçe bir hanenin tamamı. 

Mm. Marinko 
99 9857 Üsküdarda İcadiye mahallesinde, Çamlıcanın İca

diye caddesinde eski 93 ve yeni 29 numaralı maa 
bahçe bir hanenin tamamı. Behiçe H. 

120 10099 Beyleri>eyinde Havuzbasmda eski 12-4 mükerrer 
12-51 mükerrer 12-52 mükerrer mak!Up numaralı 

maa bahçe eseri ebniyenin tamamı. İffet H. 
4900 20241' G&la1.lndıı Hacimimi mahallesinde Kumbaracı so

kağırida eski 6 mlikerrer ve yeni 8 numaralı (a
partıtı'ıandan geçilir) hakkr havi müstakil ittihaz 
kılman bir mağazanın tamamı. Ethem Adil Bey 

9774 20247 Galatada Haciminti mahallesinde Kumbaracı soka 
ğında eski 4, 6, 8, ve yeni 4, 6, 10 numaralı bir apar 
trmanın tamamı. Ethem Adil Bey 

Yukarıda cins ve nev'ile mev~ii yazılı olup hizlarında gös
terilen fiatla talipleri üzerinde bulunan emlakin kat'! kararları 
nı:ı çekileceği evvelce ilan edilmiş ise de müzayede bedelleri 
haddi layikını bulmadığııidan t alipolanlann ilan tarihinden iti 
haren otuz bir gün zarfında ~atış amirliğine müracaat eylemele 
ri lüzumu ilan olunur. 

KARON Alnıan Kitaphanesi 
Beyoğlu Tlinel mrydwında 523 

En1ııi~Tet Saıı<lığı 'liicliirl liğii nde 
~f lzıvede lkraz :\lerhunatın cins ve nev'i l~r 1 •nı , i 
bcle!l No. 

220 7427 Üsküdarda İcadiye mahallesinde Çamlıca c 
desinde eski 99 yeni 37 numaralı bir hane 
tamamı . Mihail Ef. Meryem 

780 8177 Beşiktaş ta Ekmekçibaşıaliağa Şenlikdede 
ıhallesinde Maçkameydam sokağında eski 7, 9, 9 

mükerrer yeni 7,3,1,5 numaralı iki dükk 
miıştemil maa bahçe bir hanenin tamamı. A 
met Edip, Ömer Ecvet, İbrahim Halit Beyle 
Ayşe İsmet, Fatma Mürüvvet, Lahika Nim 

Hanımlar 
400 19456 Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde at 

Halilağa cedit N uribey sokağında eski 2,2, 
kerrer yeni 11,11-1 numaralı maa ahır bir ha 
nin tamamı . Emine Kevser Hanın 

350 2224 Üsküdar~a Bulgurlu mahallesinde atik Çak· 
dağı cedit Alemdağı sokağında eski 4 yeni 55, 
numaralı maa bağ bir köşkün tamamı Nezihe 

900 2416 Kadıköyünde Tuğlacıbaşı mahallesinde Ba 
dat caddesinde eski 45 mükarrer yeni 133, 1: 
numaralı bir hanenin tamamı. Ali Kamil Efen 

Fatma Halet H. 
110 2884 Edirnekapısında Neslişahsultan mahallesin 

Çmarlıçeşme sokağında eski 19 yeni 41 numar 
lı bir haenin tamamı. Ali Ağ 

1000 3161 Şehzadebaşında Eminnurettin mahallesine 
Şehzadebaşı caddesinde 140, 142, 144 numar2 
bir hanenin tamamı. İsmet Hanım 

550 3191 San güzelde Çığnkçıkemalettin mahallesine 
Sarıgüzel caddesinde eski 38 mükerrer yeni 6 
66 numaralı bir hanenin tamamı. Seyit O 

man Efendi. 
320 3252 Fatihte Kumrulumesçit, Mimarsinan mahall 

sinde Bakkalzade sokağında eski 5 mükerrı 
yeni 58-3 numaralı bir hanenin tamamı. İbrahiı 

Ağa. 
760 3257 Sultanselimde Çırağıhamza mahallesinde Sak 

ağacı sokağında eski 20 mükerrer yeni 68 num; 
ralı bir hanenin tamamı . Emine, Ayşe Harun 

lar. 
280 3266 Kadı.köyünde Hasanpaşa mahallesinde Birin' 

Kurbalıdere sokağında eski 6 mükerrer yeni 9; 
100, 98-1 numaralı maa arabalık ilci hanenin u 
mamı . Makbule Hanım. 

505 3272 Kadıköyünde Osmanağa elyevm Rasrrnpa• 
mahallesinde Aziziye sokağında eski 16 mük; 
rer yeni 30 numaralı bir hanenin tamamı_ İste-· 

los Hanım. ı 

• Bu .. YU .. K~ 670 3314 Kıztaşında Mustafabey mahallesinde atik De 
Galatada Kara- == lap cedit Bostan sokağında eski 12 yeni 2 nıım 

~köyde bogıçacı = ralı maa bahçe ıbir hanenin tamamı. Fatm 
~fırını ittsalin • ELBJ• SE Enver, Saide, Muzaffer Hanımlar, Hüsey'. 
~ deki büyük Avni Efendi. 
_ 150 3332 Cumartesipazarında Hocaüveys mahallesinde·ı 
~ mahallebic'nin MA!llZlL

1

lftl külhan sokağında eski 8 yeni 25 numaraiı b· ı 
.gg üstünJe llUll R a hanenin tamamı. Emine Hanım .. 
:§§ f j G M U 8 t ~ Z j M j N t l B O l B A y R A M · -

1 

190 
3339 Üsküdarda İcadiye mahallesinde Kayıkçışöhre 1 

% sokağında eski 13 yeni 17 numaralı bir hanen 1 

= tamamı. Beatris H. -= 2:::: 335 3340 Karamanda Hocahayrettin mahallesinde Si: · 

~ VE n·TT· FIRTINA'f ffAllAI ADnA - pürgeci sokağında eski 36 yeni 38 numaralı bi 
gg a a fflJ ffVfflJffllUR Münasebetilemüstesnasatış dükkanıntamamı. BehiceH 
~ 260 3376 E<limekapısında Kariyesatikalipaşa mahalles.ind 
.§g Pasajlar veya balkonların altına .İngiliz kun1aşlarıııdan asri ı) İc;;n1de ~ Salma tomruk, Türbe sokağında eski 153 yeni 

E .. numaralı bir hanenin tamamı Zeynep ve Fa 
-- sığınmağa lüzum yoktur. Zira: n srnn KnsTııMLERı' 12[ Liradan =:cı ma Hanımlar 
~ birinci melzeme ile imal olunmuş U Y U 2 h"ı1rcn 1500 3382 Kadıköyünde Caferağa maıhallesinde mukad 

~ ve mu··tıon astar ı·ıe empermeabilise Ycnı' cı"ns ra11tazı' 1 1 ı dema Kirilos elyevm Hacışükrü sokağında esl 1 

ı; <uınaş an an - ıs mükerrer yeni 40 numaralı bir hanenin tç 

= bir hale getirilmiş gayet modr~n ıns1u··rL~jR 16-ıl Liı-ad~u1 mamı. İsmail Bey 

Ve kusursuz biçimde U 1: lcib~rcn 650 3432 Süleymaniyede Samanviranevvel mahallesine' 
Çukur<:er.me sokağında eski 11 mükerrer yen ' . - KSELSIOR Hanıınlara asri biçiınde ~- 13 numaralı bir hanenin tamamı. Hac ı Ah'Tlc ; E ve her renkte :== 280 3433 Uzunçarşıda Yavaşçaşahin mahalle~ir~/eeşd:~ı 

1 Pardesftsünü MjNT~ıAft 14~ ~~~~~~n = :~~~e~:;ı~~nse0~~ğ;~!~~~i 22 :!~~e~~~~ 1
. 

:::s • d b ' I A İngilız kumaşlarından asri Yukarıda ikraz numaralan yazılı emlak vadesi hitamında bor b: ~ Giydiğin iz takd_'~ e. .' 8 perva = cun verilmemesi hasebile (altmış bir) gün müddetle müzayede 1 
• 

~ yürüyebıhrsınız. biçin1de ve şık ye çrkarıldığrndan talip olanların ve fazla tafsilat almak isti ~· 
S;S • P'LTOL'R == 1 yenlerin Sandık satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzumı :1 

~ UCUZ-PRATiK-ŞIK il ll 13~ Lı~~~:n ~jil~olunur. __ 1ı 
~ 271 L · ~ ispirto ve ispirtolu İçkiler inhisarı lstan- ~ i Beylere: i ıra 30 liradan itibaren = buı bas müdüriyetinden: v 

:::::3 1 241 L. a 1 k t .. 1 İspirtolu İçkiler İnhisarı idaresine ait olup elyevın Fener y ~ Hanım ara: i ıra ısın r ama os um er deRüsumatatölyelerindetahtımuhafazadabulunandört ade: n 
;::::::: • • • • , • • • • • • motör için~e .bulunan eşya ve tefenuati sairesile birlikte 22 Şı 

levazımatı ıksaıyen ızı mezkur mağazadan tedarık etmenız menfaatınız ıktızasındandır. KADIN, _ bat,93~ ~rihınde~ itibaren onb~ş gün müddetle müzay~eyı aı 
KOSTÜM, PALTO, PARDESÜ ve MUŞAMBALARIN eo ınöolahap 'Biilleri IDBYCD!lur ::: vaz edı~mış oldu.gundan pey s -~rmek ".e .bu hususta ~af~ılat b 

V Y • == alr ak ısteyenlerın Galatada Hudavendıgar Hanrnm İkıncı ka m 

Tedlyatta Teshllat ıııuıumıııı~ımıııııımmu[llfültfülflllllllil llffllfl[!ITITmıuırrrE i~~~e;~~~~l~1!~~~~er İnhisar başmüdüriyetine mürac:ta t ey-
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B!N SOZ 1 
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it 

.! -fviahlfılat ınüdüriJelioden: 
q Bidayeti ilan ( 20-1-930 ) hafta (1) 

ı, · ı11 Ni! ayet ilan ( 26-2-930) ça şamba 
> ,{ı yı11eti m 1 ı hammenesi 
'ıı· Lira Kuruş Dosya No. 

ı 85 00 Mevlevihane kapısında simkeş mahallesinde P~şa 

a 

i~ 500 00 

. I;, :o. 00 
1 ı . 

bakkal sokağında 6 numaralı hanenin 172 arşın muık
darındaki arşası 3502 C. 
Yeşilköyde Mahmudiye sokağında 4/ 35 Nalı ma 

aralrk 84 arşın terbiinde 5 oda 2 sofa ve saireyi müş-
temil bir bap ahşap hanenin tamamı. 4713 C. 
Çarşuyu kebirde Hacı Memiş sokağında 26 No. 1r elye 
viim Yorgancılar caddesinde 8 arşın terıbiinde 54 Na •• 1 .ı 

ı 1 ( i j Ir maklup dükkanın tamamı. 5078 C. 

ı " ! jı' !54 
1 • ' 

1 11. : 

50 Balata Haci İ·sa mahallesinde orta sokakta ve Harik 
mahallinde 127 arşın terbiinde 14 No. lı arşamn ta-
mamı. 781 C. 

' , ; , 166 
' ~ 1 ' 

22 Eyri kaputla Avoi Bey mahallesinde Hamam sokıı
ğında / 177 arşın Terbiinde / 19 No lı ar§anın 

:I;; .1 :.57 
1 l • ) 

tamamı. 2206 C. 
00 Mevlane kapısında Aydin Kethüda mahallesinde 

Yayla caddesinde m'Jter rcr 24 ve m i..kerl'er 24 mak
kltip N o lı 570 arşın terbiinde bir kıta arsanın 1 3 
hissesi 854 C. 

1 1 ' J5 
1 t ' '~ 

1 Jl'. ,, ; ~ 

"~ 1',/i.lı .~ Bidayeti i lan ( '..'2-1-030 ) hafta 2 
, !! Nihayeti ilan ( Hl- 2·93il) çarşnmha 

ı·---·----'"----__; ____ ..,,;...~_.;.... _____ _ 
1 • •;1·e 1 muharnmenesi 

' , 
1 

ı. a Kuruş Vo<yo '.\o. 
; '.' ~ıi • \ 1 .'ı130 Feri kariyesinde Kurttılu '; caddesinde 146, 148, 150, 156, 

, ı ıl. 158 ve Kasımpaşa caddesinde 142, 141, 143, 145, 125, 135, 
i ı, t',j;· 132 134, 136, ve Kuyulubağ sokağında 109, 107, 113, 103, 

.ıı u 1, '.' 11 ~1 105, numaralarla murakkam 6825 arşın mıktarmda bulu-
1, nan arsaların 36 hisse itibarile 11 hissesi. 656 A 

f 'I 1 j": ö 
11 ı~ ·•j~f3Sl Kabataşta 'mer Avni mahallesinde ve tramvay cadde-* ı sinde 2 harita numaralı 621 arşın miktarında namazgah 

x' 1 
· • 473 Mu" . ~ .ı.' arsası. 

ı r,• · / 625 Ali çelebi mahallesinde zindan kapısında 298 atiık 62 ce-
t · ı ı · / '.' dit numaralı fevkindeodaları müştemil kagir mağazanın 

; ı ' 11 1 '.< 240 şehimde 30 şehmi. 5022. C. 

1 tı. :;~ Z35 Bebekte kilise sokağında 28 No. ile mürakkam 235 arşın 
1 .. ı • mikdarında bir krt'a arşanm tamamı 5728 A 

r ı 1~ 500 Yedikulede Mirohor İlyas Bey mahallesinde Yedikııl e 1 
ı 'r 1. caddt:sinde 62 numaralı dükkanı müştemil nim kagir bir 

ı 1 ,e bap hanenin tamamı. 2855. C. 
,tı ıı ı ', 623 20 Nuruosm:ıniye civarında Vezir han arkasında Sinanpaşa 
"r ", 1 sokağında tahta perde ile muhat 77 arşın 90 santim mikta
il ı , l , • . rmda Sinanpaşa camii arsasının tar.ı.amı. 510 Mü 

• . ı• -----
1 :'ı · .·1: Bida yeti ilan ( ı~ı -1-930 ) hafta (3) 

• t • ~ N ;' ::ı Pt il"ı.n ( 1 2-2-9::ı 11 ) caı-şanıha ıı ~ · I !, ' -----------....;.. ____ ..,,;... _ __; ______ _ 
' ~ ' 1 Ü• 1, 1 1 ,1·;,~· t n1·~anınen" ı 

,; • l r& Kt r ·~ DoS\'a :\o 
u1 ; ı 65 9 Ayvansarayda Korucu Mehmet çelebi mahallesinde A y-

11 : ııı ı ~· vansaray caddesinde 42, 44, 46 maklup No. lı dekakin 
ı ': arşasınm üçte b ir hissesi. 10646 A 

\< • i 150 - Ayvansarayda Korucu Mehmet çelebi mahallesinde 
lı • , t 1 50-30 No.lı, 43 arşın terbiinde bir lıap dükkanın 1-3 his-
> 

1 
•,. , sesi. 10645 A 

~ 1• V:•3:3 34 Ayvansarayda Korucu Mehmet çelebi mahallesinde Ay
ı · • t;ı vansaray caddesinde 32-52 No. lı 61 arşın mikdarında bir 
"' ~ , 1 n ı • ı bap dükkanının 1-3 hissesi. 10643 A 
•
1 

' J 233 33 Ayvansarayda Korucu Mehmet çelebi mahallesinde ve 
ı• ' l 

1 ı .ı.' ıı caddesinde 64 arşın terbiinde 48-28 No.lı bir bap dükıka-
1ı j~ 'ı nın 1-3 hissesi. 10644 A 
: ' • ., ı 1 ı 84 82 Eyipte Şahsultan mahallesinde Bahariye caddesinde 
a · ı 1357 arşın terbiinde 35 No,lı arsanın sekizde bir hisse-

' J ı ı'J si. 2438 C 
ı ' · · nJ137 50 Beykozda Büyük çeşmeler kurbünde İskele sokağında 
t ' ' ' ;«) 75 arşın terbiinde 1 N o. lı arsanın 24 hissede 22 his<>esi. 

~ ·,, ı 545 A 
ı ı ' ı • ı 36 30 Arnavut köyünde Haremeyn sokağında 60 arşın terbiin-

' 1 · :·ı de 9 No. lı arsanın tamamı. 1138 A 
-4 ·~ i1 '\ • " 

i1 " • Bidayeti ilan ( 8-1-930 ) hafta (4) 
,
1 ~ilı~v!:" t il:'"n ( !'ı 2-?31J ) çarşanıha ... [l l ~ #':" mcrl ı ı 111 i, .. j 

l :'t1 ::," r '"t Kuru Dosya i\o 

~
11 I~: . ·H351 55 Cağaloğlunda Çezriıkasnn mahallesinde Türkocağı bah 

. ' 
1 

çesine muttasıl ve Cağaloğlu caddesinde kain 322 arşın . ;ı.. :, 77 santim terbiinde sultan bena emini camii arsası. 519 Mü 
' '-. • 1 1000 - Üsküdarda İcadiye mahallesinde Sıvacımurat sokağın-

· .. ı q d a 5 oda 1 sofa 1 kuyu vesaireyi müştemil 1-4 No.lı ha-
~•' ı :.' nenin nısıf hi5se&i 50 Mo 

· :
1
; 21 50 Mahmut paşada Dayahatun mahallesinde Kalıpçılar ha-

1· ı.'1 nı at katında 12 arşın terbiinde 37 No. lı bir bap odanın 
ı' ',1 yedide bir hissesi. 4738 C 

1 1 .• :• ;.7 15 Mahmutpaşada Dayehatun mahallesinde Çuhaçı han 
'ı ," alt katında 30 arşın terbiinde 30 No. i:ıir bap odanın 1-7 

11 •• 

1 '• 
1 i 

696 
hissesi. 4 799 C. 
Kapandakikte Yavuz erşinan mahallesinde Tekirdağ is
kelesinde 5 Na. lı nim kagir harap han ve tahtında 7 No. 

lı mağazanın 16 hissede üç hissesi. 1168/ 5153 C. 
' ·ı ., 240 ~O Kasımpaşada Haci Ahmet mahallesinde uzun yol De-
·3 • •• reboyu caddesinde 86,90, 92 Na. lı bir bap baraka şekl inde 
: 

1 
· ' hane ile 90 Na. lu bir bap mağaza arsasının 7-12 hissesi. 

l . 129A 
r 1 ı 
r 106, 32 Koca Mustafa paşa mahallesinde balrkçı Hacı Kigork 
• ·r, .. '•' . 1ı. , :: sokağında 29 No.lı53 arşın mıktarında arsanın tamamı pazarlık 

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

dükkanın tamamı pazarlıkla 3802 C. 

ı r 400 
ı' 1 . 

1 1 

1 ~ i 1 
250 Çarşıda parçacılaııda 8 No, lı Mapeyke kagir dük"kanın 

. ıı l 

·1ıı 
800 

75 

50 

tamamı. paıarlrkla 4479 C. 
Fatih mağnisalı Mehmet Paşa M. At pazarı caddesi 

71/ 63 No.lı dükıkanın tamamı. 4475 C. 
Halıcı oğlunda apdüsselil.m mahallesinde apdüsselil.m 

tekkesinin selamlık kısmının ankazı. 
Üsküdarda İcadiyede Silahtar Ağa Bahçe sokağında 

57 / 60 No. Jı çiçek bahçesindeki 800 çeki miktarındaki 
taslar. 

Balad~ki emlil.ki mahlUie dört hafta müddetle aleni olarak 
müzayedeye konulınustur. Müzayedeye iştirak edecekler kıy

ı metin vüzde yedi buçuk nisbetinde teminat olarak dördüncü haf 
i · tü'lm ihale günü saat 14 de kadar Çemberlitaşta İstanbul Evkaf 

ı , müdüriyeti binasında mahlU!at kalemine miiracaatları. 
1 .... ' 

Evellkl gece Beyoğlanda Tango birahanesinin Ustundekl daın 
salo rı unda Zoiçe ls:nlnde bir kız kokain yllztnden 

ö!Um halioe gel m iştir. Yazısı iç s'ahlfemizdedlr 

1 5TA NBUL GALATA 

.. 

ÇA {~1\ vlll:\ 
19 SUB,\'J' 91 > .. 

j 
• 
i 
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Ağrı hissettiğiniz 
yere 

Aıkoks 
tatbik ed iniz 

' Al'lı.a ağrılarına, göğüs üşümesine, öksOrı1ğe ve soguk 
~imalara . lumbago, romatizma \'e m11fsal sertliğıne, 
~orgunluk ve souk almadan m01e\·elli1 bütün hastalık-

"' All~~kfi·'"'' 
Plasters 

Alkoks 
Hariçlen istimal edilen ilaç-farın en i\·isidir. 

Her eczanede buluıın . · 
ALLCOCK ~UFACT\IRINC - CO.. Bn.ı..nı....ı, Englu>6 

8. ci BÜYÜK 

Tlff ~RE PIIlN~~~~ 
2 .ci !{e ~ ide : il Marttadır. 

~üyük ikram!y~ 

35.000 Lira~!r 
~ı\yrıca 15,000 10,00C Ji rahl · 
i kra ıııi ye lcr ve 10,000 liralıl< 

})İr mül{afat 
Bu ter tipte Kazanen numaralar 

tekrar dolaba konulmaz 

lstan~ur it~alat yfinırü~ün~en: 
.5CO çnYal C E patates transit 
Balada muharrer bi r kalem c~ya l 9-2-930 tarihinde lstanbul 

ithal1\, · ııım:i;•ı sat ı~ ambarında bilmüzayede saulaea gı i!Aıı olunur. 

f.iü:ıt~rôir ve iWiıar nıeclisleri11iu nazarı niKkaline 
Jsianl)ul ,, ilavetiı1dcı1 : 

~~Jrisef a:n 
Mer kez Ac eotası ; Galata k iı 

basında, Beyoğlu 2362 Ş 

acentesl: Mahmu diye Ham altı 

lstanbul 74f 

-lznıir s07~ ~ost as 
( Gl'LCIDIAL ) vapuru 

şuba t Cuma 14,30 th l ;al 
rıhtımın d a n hareketl e Cum 
tesi sabahı lzın ire gidecek 
Pazar 14,30 da lzmirdcn ha 

ketle Pazartesi sabhı ı;clccek 

Vapurda miikcm -ıcl 1 
orkestra ve cazlıa:ıt nıc v cutt 

~ \ 'k' ' 1 
i rauZOu ! n!~ ~ 1 ~Uöıô 

r An kara 1 Y.r Jel 20 5 ı '1 
perşembe ::~~a7Tl ı { ı ı\ 

rıh tımındaıı harck. 1 ! /' · ,·, 

r Tııcbolu ~illO') ~ l 1'h'''1 Cn, 
FRt.<a Onlu (, re; J ı ']';ı'ızr, 

Rizeyr gidecc'.... \"t: di)n ı~tt: < 

Trabzon Polath:ınc Ci· •;·),1 O 
~ l'at~a ~arıwı:ı tnebulu, t t•: 
1 ıa yarak .c:elcc ·ktir. 
11 -CVXE-* 

~ [ umazam B<il tın P0st 

Ercümend Nur v.~,ır ~ııh~ 

Per.'ie111 l1c p;ıııuSi rk 
, · rıht ı mm,1 

hareketle 11:reP;li, Zonguldak, B 
tın, Aınus ra, Ku nıca ;ile, Cid ~ 

azimet ve avdet ctlcccktir. 
Fazla tnfsi1'\t için l1:m in ö ı 

Rıhtım han .2 numar.ıya nıiiraea 

Telefon; 26 1'4 

1 

Yel.ı:e.ı. ci va J utları 
K:ıradenil. p st ı:-;ı 

A. \i)(JL.U 
\'apmn I9 ç 
Sut>ıt ar:;ıdlTI J 

~ ü n~i ak~anıı Sirke ~L rı 1 ı~ı·nınJ l 1 

hareketle Jo,?;ru L Z Jil~1.1l.ı11.::, \ 11 , _ 

bolu, Sam,;nil, ()rd·ı, l ~ir.:.:; !il, 

·rrabzon, :::ıür nene 'e Ri~ , .; 
gidecektir. 
Tafs;lı\ t iç in , 'irkeddo Yel·' 1 · 

hanı nda k cli.ı J.cc;,r;.li'.1.; u1ü l 

c"at. T el. l mınlıu l lo"i ...... FQ i 

•ODkt~r S. Fresko 
Müvellit ve kadın hastalık-

YENİ K.ATALQGUMUZU İSTEYİNİZ. Yol vergisile mükellef eşhasın isimleri muhtar ve ihtiyar 
· 

1
' ' meclisleri tarafından her senenin Şubat ayi iptidasından Nisan 

ları mütehassısı 

Konsültasyon saatleri: 14-17 
Beyoğlunda Sofyalı sokağın 
da 32 numaralı Mayic'.'3 ha
nmıfı 2 numaralı dairesin :.le ~~c:::::::.t:?:-:!3Dl'l2:C:r'. ' li:tı1'311 

....... ~ .... - ....................... . ..._,.._,._,BOMONTf F,ABRİKASI ~ 1 ' ~ 

ayına kadar cetveli mahsusla muhasebei hususiyeye bildiril-
mesi ve m ükellefiyetlerini nakten veya bedenen ödemek iste
yenlerin cetvelde işaret olunması şöse ve köprüler kanunun 
14 üncü maddesi iktizasından bulunduğundan muhtar ve ihti-

Tel efor.: B. O. 2317 

İLAN 

DOPPEL yar m eclislerinin hemen mensup oldukları idarei hususiye tah- Sinop vilayetine tabi Ayan 

ı
h~ sil suhelerine müracaatla alacakları defterler üzerine yol mü- cık kazasınm Karadağ orma 
; kellefinin isimlerini yazarak bir an eve! idarei hususiye t ahsil ;·undan bes sene müddetle Caı 
' · ' d '" · bl" • J Küknar ag~ acının beher .. " a.y·ri· 

Çlkarmlşltr ~!.ı ş ube1cri memurluklarma vennelerı lazım gel ıgı te ıg o unur. 
mamul metro mükabı (350) de" 

Yerde satılır.~ 1 DEFTERIDSTAA~BRUı,LvllLKAYETll LA" NATI 1 ;·ik aksamının (300) kayın1P 
Birası 

(100) kuruş bedeli muhammiııe 
----·----------- ile (4275) metromükap kükn<ıt 

(270) Çam ve devrik olara~ •••• Diş Hekimi Safter··== Satılık Arsa (26) metromükapküknar (322) 

Yanan muayenehanesinin tamirat vo nevak.ısı ikmal edildi· ~ Adalar Malmudur ugıın en: gayrimamul kayin eşçarı ka· 1 
" .. ] " u •• d Cam ve (550) metro mükaP 

ğlnden hastalannı kabule bafladığını muhterem mUşterlle- 1 N o. 64 Ağasi sokağı (V apur iskelesine yakındır.) şimale na- palı zarf usulile 12 Şubat 930 
zırdır. Üç sokak ag· zındadır. 918 arşın miktarında olup tahmi- tariıhinden itibaren iki ay müd· rlne arz eyler. ı 'ın l www CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ____ edilen kıymeti İhalei müteakıp defaten

1 
alınaAcadktı1 r. Satılrnş -d~~ detle müzayedeye vaz olunmu 

amelesi 20/2ı 930 Perşembe günü saat 4 te a ar ma u ur tur. Taliplerin yevmüihale ~ •••... ...... ... .......... . ..... 
VYVVVVYYYVVVYYYVVVYYV 

ı BEDAVA REKLAM! ~ 

:~ : 
~.1. !~ ~, " Milli Sanayi Numune Sergisi,, ~ 

MÜNASEBETi LE 

~~ Milli iktısat ve Tasarruf : 
• Cemiyet tarafından ! ! .'' M_H_ıı_s_a_n_a_y_i_K_a.ta.ı.o.ğ~ i 
+ basılacaktır. i 
ı Bu katalolt halka MECCANEN dal;ıtılacaktır. ~ i Adresler de meccar..211 b•••l•caktır. •• 

v Onun için; ~ + Yerli malı yapanlar, bu fırsattan istifade ediniz; isim + 
~· adres ve mamulAtmızt + 

i M<>U fiO•~ T:,~,~:~:"~~bo~~~ ""'°""' i .. •• ~·············~···~·~ 

li.iğünde. Aleni müzayede ile s atılacaktır. (R. 2) lan 12 Nisan 930 Cumartesi gu· 
* * * . nü teklifnameleTini saat arı· 

Kiralık voli mahalli d~~ten_ evvel s~:WP 0~1aı: rnil· 
_ _ .. " dunyetınde muteşekkıl ıha)e 

Adalar ~1almudurluğunden: komisyonu riyasetine vermeJe· 
Manastır mevkii Kınalı adanın garp sahilindedir. Balık av- ri ve da.ha ziy~de malJ1mat al: 

Jamak için istimal olunur. Muhammin bedeli icarı (150) lira mak ist.~yı:_n~enn Ankar~da .or
1 olup kira müddeti bir senedir.! car muamelesi 20/ 2/930 perşem man. mudurıyet u~u~~yes;n 

be günü saat 14 te Adalar malmüdürlüğünde aleni müzayede ve Sınop Orman mudurıyetıV' 
ile yapılacakıtır. M. müracaatları ilan olunur 


