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ksiklcrimizden biri 

-~-- t ryom ha e 1 ri üzerıne u n 
61 İktısadiyat sahasındaki ek
nı •1 k'erimizdcn biri de "reklam" 
L___,;lenilen en büyük muvaffakıyet m eli • 

ı ra la M tiye veka e ine •• e a 
my 

aat ettı J
n~urundan mahrum oluşu~uzJSI ur. Ticaret ve s~naat. aıen;ı,ınde 
'reklam,siyasetalemı~de pro- ~----------------------------------------------~--------------------------------------------------~--------------------~·-------------:-----------------

lı, çıkganda ne ise odur. Bırzaman J •ı f A • 'd A ır 1 7 T k l • htıınl r, memleketin-fedlii~etli ,dem- tı aA ın tına a vans Harı·c-ı ucuz e e mese esı rinde "propagan a san aun-

f !~za~~;~~~~~~~ ~:~i~i:::~~t tetkı·kı·n ~ başlanıyor. · borçlar 
rla çarpışmak İstrrarınd~ kal- ..,,, ltalyan Bankası ile 
ığımızı hatırlıyoruz. Sıya~et mÜ~akerat 
eydarunda bir muharebe ıle 
azanılamıyan zafer, ekseriy~, ltı•ıaAi pro1• esi neticelendi 
istem dairesinde, eyi idare edı-
en, bir "propaganda" ile kaza- At• d 
ılabilir. Bunun, pek çok emsa- } na 8 • • 
ini gördük; işittik.. . , 

G Tıpkı bunun gibı, ıkusadı 
ktir. tnücadele meydanında da gale

be en kuvvetlinin, en haklının, 
en liyakatlının değil, kendini 
göstermesini, kendinden bahset 

ru tirınesini en çok bilenindir. Bi'. 
fl Alman Elektrik şirketi, kendı 

"li f~rınasını taşıyan cep tak".imle
Bozl rınden yılda dört beş mılyon 
k marklık hediye dağıtırmış. Pa

ris'te bir otomobil fabrikası, 
ar Eyfel kulesini, kendi gece rek-

hunları için birkaç mily~n fr~n
ga kiralamıştı. Amerika da, _ıse, 
sınaat ve ticaret hareketlerıyle 

, ubt Yan yana ilerliyen bu san' at 
ıau başdöndürücü, göz kamaştırıcı 
olll< bir tekamül merhalesine var
Ril\ nııştır. 

.. ce Bu işi Balkanlı komşularımız 
ş da bizd~n çok daha eyi biliyor
ert lar. Hele Yunanlılar, denebilir 
on ki, İzmir hezimetinden sonra, 
olıı. iktısatça ancak bu sayede ka~
ce~ kınabilmişlerdir. Bu saye?e~ı'. 
bul ki, Gördes halısı ve İzmır ıncırı 

firmalarını taşıyan Yunan mal
lan muhtelif Avrupa pazarla

ars rıntla sahici İzmir incirleri, sa
hici Gördes halılariyle rekabete 
geçi:ı'or. 

Bu günlerde ki, kendi m.e~
leketimizde yerli mallan ıçın 

Yuna11 Hariciye nazırı · 
M. Mlhalakopulos 

Hariciye encü
meni haftaya 
toplanıyor. 

Yunan sefiri dün 
Ankaraya hareket 

etmiştir .. 

AT1NA, 8. Anek.) - Ankaradaki Yunan sefareti katibi 
Türk_ Yunan müzakeratının neticesi hak.kında M. Fokasın ra
porunu hariciye nezareti~e .. getirmiştir .. Ra~r m~fassal ?lup 
müzakere edilmiş olan butun meselelen teşrıh edıyor. Alaka
dar mahafil ketum davranmakla beraber netice hakkında nikbin 
görünüyorlar. . . . . . .... 

Yunan ıhariciye nezareti bugünden ıtıbaren raporun tetkıki-
ne başlayacak müteakiben meclisi meb~san. harici?'e encümeni 
ictimaa davet edilerek raporun muhtevıyatı ve verılen kar~lar 
t~bliğ ve encümenin ~ütaleası ~orul?-cakt?." .. Bu hafta Turk
Yunan mesailinin tetkikıne tahsıs edılecegı cihetle Yunan ha
riciye nazırının Mısıra mükarrer olan seyahatı müzakeratın in
taçına talik olunacaktır. 

Yunan sefiri Ankaraga gitti 
dmdan tevellüt etmiştir. M. Fo 
kasın dün Atinaya hareketi mü 
karrerdi. Fakat dün yazmış ol
duğumuz veçihle Yunan murah 

Mabadı altıncı :ıhifed 

Mukavele bıı sabah Maliye 
vekili tarafından imza 

edilecektir 
·-+--

ANKARA, 8. (Telefonla) -
Ankaraya gelmiş olan "Banka 
Kwnerciyala d'İ tal ya" Banka
s?1ın direktörü ile maliye veki
lı arasında İngiliz lirası üzeri
ne cereyan eden bir avans mü
zakeratı hüsnü netice vermiş
tir. 

Bu hususta hazırlanan muka
vele yarın sabah maliye vekili 
ile Banka direktörü arasında 
imza edilecektir, 

Meclis reisi 
Kazım Pş. hz. 
Büyük Millet meclisi reisi 

Kunn paşa hazretleri dün To
katlıyana gelerek bir müddet is 
tirahat buyurmuşlardır. Kazım 
paşa hazretleri bir muharriri
mize şu beyanatta bulunmuşlar 
dır:. 

"- Daha bir hafta .kadar İs
tanbulda kalacağım. Ankaraya 
bilfıhara dönmek istiyorum.,. 

lngiliz muhııra5ı 
LONDRA, 7. A. A. - M. 

Briand ile Fransız; heyeti M. 
Stimson' un tebli - · ile İngiliz j 

mıihürasııu te:tk · etmişlerdir. 

Moratoryom 
haberleri 

Dr. Server Karni/ B. uczız yemek 
listelerini hayali bulugor 

-·-
Lokaııtacı Cemal B. ise günde 15 kuruşa 
bir gilnlllk yemek vereceğinde musırdır 

Mallye vek41etlnln 
bir tebllğ neşretmesi 

muhtemeldir 

Son posta ile gelen Avru
pa gazeteleri, harici borçla
rımızın tediyesini tehir ede
ceğimiii yazmaktadırlar.Al
dığımız malfunata göre hü- 1 

ki\rnet şimdilik böyle bir 1 
tasavvurda değildir. Çünkü 
bir defa bu sene verilecek 
bir borç yoktur. Bu sene dü
yunu umumiye ve Şimendi
fer taksiıtleıri verilmiştir. 
Böyle bir zaruret yoktur. 
Fakat paramızın kıymetini 
muhafaza için böyle bir ted
bire lüzum hasıl olursa, hü
kumet buna müracaat et
mekte tereddüt eylemiye
ccktir. Borçların faizlerini 
taahhüt mucibince İngiliz 
lirasile vermiye çalışmak, 
para kıymetinin düşmesini 
tevlit ettiği taktirde borç 
tediyesini bir müddet için 
ileriye biırakarak daha mu
vafık bir hareket olduğunu 
ileri sürenler vardır. 

Ucuz ve sıhhi yemek listeleri 
çıkarmakta hayli dedikodu
lu bir mesele oldu. 

Bu hususta ilk adımı atmış o 
lan Dr. Mazhar Osman Beyi 
Lokantacılar cemiyeti ikinci 

[B 1 h kk d A reisi Cemal Beyin listeleri takip 
u mese e a ın a n- t" 

k h b. . • . 1 1 et ı. 
ara mu a ırımızın te e on- . U · eti h k" 1 b 

1 d . •. "h' h b 1 i mumıy e ım er un-

GiJnün miJhlm meselesi 

rı büyük ve sami~ ~ir miica~ele 
açılmışur bize, fılan fabnka 
kumaşlar;nın, veya filan tezg~ 
\peklilerinin nerelerde sauldıgı 
nı, tereddütsüz kim hııber .~e~e-

Yunan sefiri M. Polihronya
dis dün akşamki ekspresle An
karaya avdet etmiştir. M. Poli
hronyadisin İstanbula gelmesi 
..t;..,ini "tedavi ettirmek maksa= a ver ıgı mu ım a er erJ 1 ··ı·· k b"li t t 'k" · h·ı · d d' J an gu unç ve gayr a ı a -

, ...., .. '.,,' .. n.,;co;;ı,.;s;;;a,...ı .. e,.m..,ı,..z e ır . b" k b 1 ak d B ı h k ıı .....,ta atın ı um ta ır. u mese e a 

lıilir? yerli mallarımız surul
·nek ve görünmek_i.mka~ını bu
lamadığı içindir kı, bugune k_a
dar hiç birimizin rağbet ve dık
katinıi celbetmemiştir. Bunun 
aksine olarak, bin bir "rek~am'.' 

~ edebiyatı ve "etalaj" büyiılerı 
.sayesinde nice yabancı mall~r 

rı bızi kendilerine esir ve meclup 
0 etmiştir. Korkarız ki, günün bı

rinde, ayni yabancı mallar~, 
;ı ayni hünerler sayesinde, kendı 

memleketimizde, kendi ara~ı~
da yerli malı olarak sürüldiıgu-
nü görmeyelim. DRI 

YAKUPKA 
-·-···- --

Avusturya başvekili Romada 
ROMA, 7. A. A. - Papa ile 

kral birbirini müteakip Avustu 
rya başvekili M. Schober'i ka-
bul etmişlerdir. S h 

ROMA, 8. A. A. - M. c .o
ber Romadan müfarakat etmış
tir. __ ...... ---

• 

Evvelki gece şiddetle devam eaen lodos fırtınasının kaldırdıffı bayı11< ve korkunç dalgalar 

Lodos kasırgası çok şiddetli oldu 

,....., ___ ..,.._______ kında ilmen söz söylemC'ğe en 

(Mabadı altıncı sahifede) 
Dr. Srrvtr 
Kıimrl R, 

Lokantacılar cınıJ. 
yeti kıltıbi 7t~i 8. 

Kızıltoprak faciası 
etrafında tahkikat 
Cinayet 

nasıl oldu? 
Evin üst kat 
odasında 

kanlı mücadele 



• 

RİÇTEN ALDIGIMIZ HABERL 
.: f

.. . . 1 l •• ._ ____ .._ 

Bugün ·-- - __ ] - Konferansta 

1,onajJar --.... -.-. _ 
Yeni bir usul daha 

bulundu. 

Sırp i le Hırvat 
ric~ borç a 

Düyunu umumiye meclisi m a 
tiye vekaletine müracaat etti 

1 1 

] 

JI 

a 

lnanmıganlar! -( 

'· . 

~Musul üzeriııde 25 senelik 
Jngiliz mandası devam 

c 

1 1 edecek nıi? 
ıı · ~ 

' 
1 1

• ~frak meclisi meb'usanında hariciye 
. ı ' ' ~rıazırı /rakın Cewiyeti Akvama kabulü 

• 
1 jfıakkında lngilizlerin söz verdiğini sög
: remiş, milli fırlza rmi ba gibi •Özlere 

ı ' ' ~rnanılmama•ı liizm:ıgeltllğint bildiruıiştir. 

LONDRA, 7. A. A. - İngi
liz muhtırasında münderiç te
klifler kabul edildiği takdirde 
lbunun neticesi 18 aylık bir müd 
detten evci 5 geminin filo ka
drosundan harice çıkarılması 
olacaktır. İngiliz mütehassısla
rına nazaran bu, İngilterenin 
emniselametini ve kuvvetle
rin muvoazenesiıni ihlat etmek
sizin yapabileceği azami fe<la
karlııktır. 

Sela.hiyettar mahafilde isti'h
bar edildiğine nazaran mütehas 
sıslatın bugünkü içtimaında to
najlann tahdidi hususunda hu 
su si bir usul tavsiyesi hakkın
da itilaf hasıl olmuştur. Bu ye
ni usul her devletin tonajı muh 
telif gemi sınıfları arasında tev 
zi hususunda serbest olmasına 
dair olan ilk Fransız tddifi ile 
bütün alakadar devletler tara
fından kabul edilecek olan yeni 

· ı, Bağdattan ya:zılıyu-: Irak Milli fub reısı. Cafer Celfili hususunda 6erbest olmasına da 
_ 

1 

. . . . bir usule tevfikan tonajın tevzi 

" ı ~ 1. I .ikiimetıi için eski bir mesele B. bıma cevaben bjilmm~ bu ir olan ilk Fransız teklifi ile bü 
ı 1

1
' rırdrr. Memlekette mecbm:i as bbil vaitler .karş:ısmda müte- tün alakadar devletler tarafın

j 11 .l ıırl!k nımlünü tesis ederek y-e- yaldaz ol_masım_ibtar etmiştir. dan kabul edilecek olan yeni 
11· 1 hır ordu teşkil ctmelı: mc:s- lbm Suut ile mesele bir usule tevfikan tonajin tevzi 

! J esi gittikçe ehemmiyet alıyor-. İrak ile Hicaz v-e Necit kr- edilmesi maalinde bulunan İn-~ 1 ükümet bir • aıum liyıbası railığı arasındaki ibtiliftan ev- giliz teklifi arasında bir uzlaş
'; ı ııparak meb'asan meclisiı>e velce bahsedilmi ti. İbn.i Sau- ma zemini teşkil etmekte oldu-

ı "rec~. Mecliste azadan dıııı takibatından bçan :bir çok ğu beyan edilmektedir. 
rri ba münasebetle demiştiı kimseler~ ~e giriyor İtalya, ihtirazi kayitlerinin-

'ı i : lar. 'B_u _Yiizden ilci taraf arasın- de israr etmekte berdevamdrr. 
: : - Bu layıba pek mDhimdir. da ihtilaf eltsilı: olmuyor. Maa- .Japon heyeti gerek M. Stiınsoıı 
l . •J ıkat hala burayıı getirilmedi. mafiih İralr: Ye Hicaz laraiları a- un beyanatı ve gerek İngiliz 1 

l ık hudutlarının miidafaaq ı•ıı1tia vıııkahrıl- m:iiLikatm muhtırası hakkında hertürlü 1 

r yle bir kampımı hnlıwıııyg.. fıa ihtıilaflan halletmeJı: husu- tefsirattan imtina etmektedir. 
i l tabidir. susanda bir tesiri olacağı bek-

1 Fakat Irakta bir ordu teşkil !eniyor. Avrupada ~ l i 
tı Bir de bayram!. 19 •• l 
r Umumi harp esnasında Mek- gtı ZC 

.,, ;~ r .ke Emiri Şerif Hüseyin Türlı: 
ordusuna isyan etmiş, sözde 
bütün Arabistanrn isti.klalin.i te 
min edecekleri vaidile casus 
Lawrence (Lorens) in iğfal.atı
na kapılmıştı. Hüseynin isya
nı ve sözde Arabistan namına 
harekete geçmesi 9 Kanunusa-

Sofra başında iken 
Fransız güzeli l\tücce! 
Hanima neler sövledı 

' 

1 
19 giizelin resimleri ı 
son sahifemizdedlr. 

ni 917 de olmuştur. İ~te buna Avrupa güzelini intihap ~ 
sözde bir milli bayram gibi her mek üzre Pariste yapılan intiha 
sene tesit etmekten kendilerini hm neticesinde Yunan güzeli
alamryanlan görmek için bura- nin birinci geldiği ma!Umdur. 
ya gelmeli. . . O gün hükumet Dün gelen Paris gazeteleri AI
deva.iri bile taıtil yapıyor. manya, İngiltere, Avusturya, 

Geçenlerde intihar etmiş o- Belçika, Bulgaristan, Danimar
Ian Başvekil Abdül Muhsin B. ka, İspanya, Fransa, Yunanis
in feci ölıiimünden mütevellit tan Holanda, Macaristan, İrlan
teessüre Filistindeki Arap ek- da, İtalya, Lehistan Romanya, 
seriyeti tarafından da iştirak c- Rusya, Çekoslovakya, Türkiye, 
dilmiştir. Bu hususta Kudüs - Yugoslavya güzelleri hakkında 
ten İrak hükOmetine gönderi- tafsilat veriyorlar. Dünkü pos-

; , " ı '· len ve umumi teessüre tercü- ta ile gelen Faris gazeteleri in-
ı · 1 man bir telgrafta şöyle deni- tihap henüz yapılmadan evvel-

Balkanlarda 

Sırp-Bulgar 
müzakeratı 

Hudut müzakeratı 
bitti. Netice ne? 

ı, 

Soiyadan yazılıyor: - Sırp
Bulgar hudıitlan hakkında ce
reyan eden müzakereler neti -
celenmiştir. Nihayet bir itilaf 
hasıl olmuşur. Bundan sonra 
huduttan çıkacak her hangi bir 

1 )'Qr: ki zamana a.it tafsilatı, veriyor-
' ~ Irak Kıralı Faystl "Filistin Arapları büyük bir lar. Fransız gazetelerinin ondo- Marinkovlç Buof 

:lek, mecburi askerliık usu- içtima aktederek Abdül Muh- kuz güzel hakkında verdikleri vak'a hakkında muhtelit bir 
, 1 .ii tesis etmek şimdriye kadar sin Sadun'un elim vefatından tafsilat güzeller şer_efine .veril- heyete müracaat edilecektir.Bu 

.. t l''t t .. I . . . h miş olan mükellef zıyafetın e. t- •heyet Sırp ve Bulgar zabitle-len geri kaldı? . . mu eve •t eessur erını ız ar lk 
. 1 A I b' k rafında top_lanıyor. So·f· rad.a ı n'nden te·"il edilecektir. ·~ . Çünkü buna mani olanlar, etmış er ve rap ann · ır ço y 

1 
b 'l"' 

. defa ye~c.g. e . unan guze ı aş- Bundan başka her iki mem-
Iamış. ur ı _ er er e on Ieketin Dahiliye nazırları tara-~. ·dır. Mesele şimdiye kadar !erim istihsal edecekleri ümidi k b ı ı 

t 

ı 
Sürüncemede bıraktıranlar fedakarlık ettikleri milli emel- Öb d lb 

1 
d u 

• görere Y .. em.eg~ aş a~ı:ş ar. fmdan da birer murahhas bu ı k..,. kere tazelendi. Fakat ni tekrar etmişlerdir.". F li b h b ta 
_,. ransrz guze ır ev sa ı ı v- heyete ictirak edecektir. Sırp 

''
' 1 · ıdan bir şey çıkmamıştır. Şi- .Bd?üSeessürlerinit ş çzvb ççu kın kn d otura Y 

1 1 rr .. ta ara yanın a_ ve Bulgar Hariciye nezaretleri l 1• mecburi askerlik meseler.i- rak ile ran arasında bir H k ı 
Mubeccel anımın u agma e- tarafından da birer murahhas gene tazelenmeııi yeni bir mesele çıktı. . . - ·ı k 

· İ gı ere : . . bulunacaktır. 
·• · aüt kanunu layihasının par- raın hükumeti bir karar neş- -. Matmazel, demı.~, sı~ ~a; Sırp Hariciye nazın M. Ma-
• ; t ıentoya tevdii münasebetile rederek bütün ecnebilerin İran- yanı hayret .. surette guzelsınız .. rinkovic ve Bulgar Hariciye na 
n yor. Meclisin bu içtima dev da ika~.e~. ettikle.r.i • evlerden Buna M.ubeccel Hanım mu- zın M. Burof elde edilen bu ne-

, "' inde bu hususta bir layiha 1 başka b.utun gayrı menkul mal kabele etmış, ondan sonra sof- ticeden dolayı beyanı memnu-
' lr, ·· :ırlanıp getirilmesi hükume- ı !arını b.ır s. ene. z.arfında sat .. ma- rada güzeller arasında konuşul- . tın' 

1 
d' 

Y k f k nıyet e ış er ır. ·• ;Öylendi. Buna mukabil Baş !arını bıldırmıştır. Bunun uze- mağa başlamıştır. eme e~ a 
1 

, • uu • , 
· T~ il cevap vererek bu hu·>usta rine İrak hükumeti Tahran ıade bir vak'a olmadan geçmış
i 1cl J.ayiha hazırlanarak hüku- hükmetine şimdiye kadar de- tir. • 

itimat 

ve nizam ve asayışı kayit ve 
şartsız temin etıneğe a2l!Tletmiş 
olduğunu beyan etmiştir. 

Grevler 
BOMBA Y, 7. A. A. - De

HUkOmet m·ıır paranın sıhaatl için bir harici 
moratoryom ilanına ve mukavelelerle mü

emmen olan bUiUn haklarını kullanmağa 
lüzum gördüğü zaman tevessül etmekte 

tereddüt göstermlyecek1ir· 

Vekiller taralindaıı ilıııi 
konferanslar verilecc~l(tir 

miryolu atölyelerindeki 12,500 ANKARA, 8. (Telefonla) -
yerli amele gr_ev iian etmiştir. Ankara muhitinde ilmi bir ha
Hareket şubesıne meı::s':1p 6,0?0 . reket uyandıran vekillerimizin 
amele de keza grev halındedir. I konferansına devam oluna-;ak
~ombay şubesi müstesnaolmak. tır. 13 Şubatta nafia vekili "Va
uzre .gerek yok~ ve ~erek mar , tandaşlık şeref ve terbiyesi,, 20 
şandız servıslerinde mkıta yok Şubatta Adliye vekili arllı:ndan 
tur. "Demokrasilerin istıraPl.an,, 27 

Şubatta Hariciye \ ekili tarafın 
dan " silahlanmadan vaz geç
miye doğru,, 6 martta maliye 
vekili taranndan "Paramız,, ve 
13 martta Maarif vekili tarafın
dan "Köylü maarifi,, namında 
konferanslar verilecektir. 

Franaada 

Şarap bahsi 

Yunanistanla bir 
ihtilaf 

Izmirde dört defa zelzele 
İZMİR, 8. A. A. - Dün gece şehrimizde 2/ 47 - de biri hafif 

diğeri çok şiddetli ve sabah 8 - de biribirini müteakip iki hafif 
hareketi arz olmuşsa da hiçbir hasarı mucip olmamıştır. 

Çek ve poliçeye ait konterans 
ANKARA, 8. A. A. - Çek ve poliçeye ait ahkamı kanuni

yenin tevhidi hakkında 15 Mayısta Cenevrede intikat edecek 
olan konferansta hükumetimizi Bern sefirimiz Münür B. tem
sil edecektir . 

Ankara merkez telefonuna ait rehber 

lı 1 
tçe ciddi surette tetkik edil- faatla müracaat ederek bundan A l'cganda 

r 1 lcte ol<tufunu söylemiştir. İrak tebaası olan ve İranda l l 

k ; i<'akat bu Iayıhamn birer su- malı m ülkü bulunan bir çok Aman ullah Hanın .. [abilleye 315 reyle Polil/s 

t daha evvel mebuslııra niçin adamların zarara gireceklerini akrabaları tevkif itimat edildi Paristen yazrlıyor: - Bura-
• J ilmediğin4 ;>oran mebuslara bildirmiştir. Fakat Tahran hü. daki Yunan sefiri hükumetin-

ANKARA, 8. (Telefonla) -
Posta ve telgraf umumi müdü
~iyeti Ankara merkez telefonu 
na ait rehberin tab'ını içine i
lan toplayıp koymak müsaade
sile bedelsiz olarak Beyoğlun
da bir ecnebi matbaasına ihale 
etmişti. Türk matbaalarından 
bir danesi Dahiliye vekaletine 

müracaatla ilan hakkı lrendisi
ne verildiği halde rehberi beda
va basmakla beraber fazla irad 
vereceğini bildirmiş ve bu mü
racaat vekaletçe nazarı dikkate 
alınarak umumi posta müdüri
yetinoe Beyoğlu ecnebi matbaa 
sına verilen sipariş tevılı:if etti
rilmiştir. 

ı abcn Başvekil evvelce bu jkumeti buna daima cevap vere- ediliyor. TAHRAN,8. A. A. - Yu- den yeni talimat alarak Fran-
'.• '.ı~ta hal'"• reyine milraca- rekİrak tebaasınıbundan istisna PEŞAVER, 7. A. A. - Reu nanlr bir karı kocayı öldürmüş sa ıhükmeti nezdinde teşebbü- Iranda Ankara kuşuları 

Bir Rus idama 
mahkum oldu 

1 \dildiği a.r
1

'" ı 'l ·ı·:un verdi- etmeğe imkan olmadığım tek- ter Sabık kral EJmanullah Ha- olmakla maznun bir rus idama satta bulunmuştur. Yunanis
\ tticeyi tH'.:datmıştır. rar etmiştir. Bundan sonra İ- nın 'ıkain !biraderi Emanullah mahkfun olmuştur. Ecnebi te- tan ile Fransa arasında bir me-
\:ıundan 501l.< ~ J-.ır mebus ta- randa hiç bir ecnebi kendi ika- Han ile ticari memuru Abdül- baasından bir.inin bir İrfan malı sele çıkmıştır. Fransa .hükfune 

t ı 11dan şu ~1Jc1t sorulmuştur: met edeceği yerden başka hiç hakim Haııı ve Emanulliliın a- kemesinde muhakemesini yapıl ti yeni bir kanunla hariçten PARİS, 8. A. A. - Meb'usan 
,. 1 '.... İrak il, Ameri:· a arasın- bir mal, mülk sahibi olamıya- krabasından diğer bir zat tev- ması ve maznunun idama mah gelecek şarapların memlekete mecilisinde içtimai sigortalar 

1 1 < fıir muahP.:le ak• ~dilecek. ca.~tır. İr~~ta bulun~n ve mal, kif edilerek meçhul bir semte kfun edilmesi ilk defa olarak ithalini tallı.dit etmiştir. Hal- meselesinin müzakeresi esna-

ANKARA, 7. A. A. - Bu
giinkü şehir koşusu 4500 metre 
dahilinde yapılmış liseden Mü
zaffer ve 4500 metrelik bisiklet 
yarışında da Muhafızgücünden 
Halit Beyler birinci gelmişler

( ' 11ıyeti A•cv.:ım bundan sonra mulk sahıbı olan hır çok İran götürülmüşlerdir. görülmüştür. buki Yunanistandan Fransaya sında M. Tardieu itimat rnese-
' J.{usul •ue·inde 25 sene tebaası vardır. Bunlara da ay- -·--- her sene bir çok şarap gönde- lesini ileri sürmüş olduğundan Amerika Reisicümhuru 

I A ·kanın teklı'fi Brezilyada arbedeler ·1 kt ld - d y · ''" ,' Jcletle lngil h mandasının ni surette mükabele e<li mesi merı rı me e o ugun an unanıs- meclis 257 reye karşı, 315 rey VAŞİNGTON, 8. A. A. 
ö lmını i~ : yccek midir? Böy isteniyor. Fakat İrak hükfuneti LONDRA, 7. A. A. -Daily RİODEJANERO, 8. A. A. - tan bu yeni kanun ile zarar ile itimat ıbeyan etmiştir. M. Hoover bugün Floridaya gi 

dir. 

·~ ir rivayet vardır. İran ile yeni bir muahede ak- Mail'in istihbarına nazaran A- Brezilya reisicümhur muavini görmüş olacağını iddia etmek- FARİS, 
7

. A. A. _ Ciheti decek ve bir hafta orada kala
fC 

1 
3u süale cevap veren Hari- tedeceği iç~n en ziyade müsa- merika heyeti İngiltereye kru- M. Melloyanna ya yapılan sui tedir. Yunan sefiri Politis M. adliyeden vuku bulan şikayet cakt,.ı•r• . .._._ 

:i< ~ nazın demistir ki: ad eye mazhar bir millet esası- vazörlerdeki 42 bin tonluk far- kasıttan sonra vukua gelen bir Briand'a müracaatla bu hare- ve polis tarafından tahkikat ,. ) I"" •11n - Yugoslavya 
oe 

1 
.'- Bu rı"vayetin aslı yoktur. na istinaden İrak ve t ran te- kın 12 ye indirilmesini, büyük arbede esnasında 5 kişi ölmüş, ketin Fransa - Yunanistan a- .. dd · ·ı·k /"V"V""'I M··d ·· ·· Meıı .r. A Hu t 1 d 16 k. · d 1 t M·n rasındaki ticaııet muahedesi ah zerine mu eı umumı ı ~ u uru . - · e . ~Itere hükumeti, rak'ın Ce- baası arasıııda müsava t temin gemiler ll\Üsavatn~ın . 934. ~ ışı e yara anmış ır. 1 as fr· --•lav 

'h 'l'f h 11 d'I k d · ·1 1931 d t ed lmesını Geraes hükumeti dahilinde ör- kamına muhalif oldui?:unu söy- ral Koutierpo ın ga t l eti Akvama kabulü için te- edilecek, ı tı a a e ı ece - egı e emın 1 mese'·sı·ne vazıyet etr 
kl .f tm ' t. fi idare iliin edilmi•tir. !emiştir. ıc 

a ,~ >Üste bulunaca<>; ını bildircı1· i1 .• ti1r1. ··········••ltle.lı . e. ış ır······•~=:::::;;liiıii•••••ı~ ............................................... .. 
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Asma köprü meselesi yeniden ortaya çzktz. ~imdi de yarzm 
aszr evel yapılan ve kabul edilmiyen bir projeden bahsediliyor 
· ı · Evkaf Emanetin 

1 ı ... ıslahatı • • 
Mahkemelerde .............................. 

Resimli Ay aleyhindeki 
davaya devam edildi. • Projede mev

cut mühim 
maddeler 

vergısı •• 
Kesenin ağzı bağ:ı.. Emanet ve 
ıumuao ~, ı..-eı. •çıla cennet kapıs~ Defterdarlık 
Ne rev.i kim ola meyhane kapısı bailu.. _.,.. .. _ _ _ 

.. - FUZUı.J - E t u kk f t . Dün Şebz~debaşmıu içerlek mane m sa a a 
hır çayhanesmde üç kafadar o- ver glsl vermek 

Evkafın ıslahı için mütehas- turmuş dertleşiyorduk. Söz dö- istemiyor 
9IS profesör M. Lernanın riyase ne d_olaş~ ~amazana ve oruca Defterdarlık Şehremanetine 
tindeki bir komisyon tarafın- geldı. lçımızde oruçlu yoksa ait em!ik için Emanetten mü
dan tanzim edilen kanun pro- d~ ?ru. çlul.ara. İmrenenler nnlı. şa.kkafat vergı"s' 
jesi umumi hükümler, idare ve B _, _ _,, ki ır1S1 ueuı : istemekte ve fa 

Dava 111iidafaa şahitlerinin di11le
ı1ilmcsi için t~ 1 ~1{ edilıııitıtİr , 

nezaret, menkullerin tasfiyesi, .. - Si.garayı azaltmak V.in ne kat F.manet ke ı 
nihai ve muvakkat hükümler ı b fıra .,,_.. 

Köprl1 kalkarsa Galata ilt lstanbul arasında nakliyat namı altında dört fasla ayrıl- guze ır at.··· Mümkün disininbu vergi 

fıeribotlarla mı yapılacoktır? olsa da tutabilsek· • • • ' den muaf tutul 
mıştır. Şurayı devlette tetkikin Oteki abldı: • ması icap edeo 

A k • • o •ı den sonra meclise tevdi edilecek c 
tir. sın. rek vermek istı S m a O Pr Ye a 1 - -anun tutamazsan yutar- ğini ileri süre 

Bu kanun projesinin binnci Dişsiz ağzım gösterdi: memektedir. Bı 

t k b • tar• h çe maddesine göre, kanun ancak - AsıJ felaket orda ya.. Ben yüzden Emanet e 1 r 1 4 teşrinievveı 1929 dan evvel yutamıyorum da •.. Derken o- le Defterdarlıt 
tesis edilmiş olan vakıflara ka- sırada bilmem ne münasebetle arasında ihtilat 
bili tatbik olacaktır. Her vakıf birisi Fuzulinin yukardaki man çıkmış ve bu ih- J<:manetin 
mahkeme sicilinde ve ya kuyu- ~m talıassürünü okudu, ve içi tiraf Devlet şu- mÜ!ialdcalat 
du vakfiyede, tescili yapılma- nı çeker~k tekrar etti rasına intiMal et vergisi için 
mış olan vakıfların bu kanunun Ne

8
r ... a lrimd d?ıa m~ybane kapısı btlclu. • miştir. E.mane-Ankaraya giden Yarım asır evvel 

ve bugün 

-
'Liman reisi Ham• 

dl Beyin yeni 
bey en atı 

Asma köprüyelüzum 
Var mı bunu zaman 

gösterecektir 
,.. 

Hamdi Bev 
Asma köprü meselesi yeniden ortaya atıldı. Son dedikcdu

lardan, beyanatlardan sonra bu mesele unutulmuş gibi görünü
Yordu. Halbuki asma köprü_meselesi zannolunduğu gibi unutul
'llıatnış ve bu köprünün taraftarları çdkmuş. Rivayetlere bakılır
sa bu asma köprü fikri öyle bir kaç senelik bir mesele değilmiş. 
llundan senelerce eve!, hem de yarım asırdan fazla bir müddet 
eveı gene asma köprü yapmak fikri ortaya atılmış. Hatta o za
ınan bu köprünün projeleri bile çizilmiş. 

ma köprü yaptırabilir. Fakat 
söylediğim sebepler buna ma
nidir. 

O eski köprü projelere naza
ran şimdi Taymis üzerindeki 
köprü sisteminde bir şeydir. 

Bütün bunları bırakarak haki 
kat sahasına avdet edelim Ti
caret Odasında toplanmakta 
olan komisyonda asma köprü 
meselesine de temas edilmiştir. 
Komisyon böyle bir köpriinün 
İstanbul için lüzumsuzluğuna 
karar vermiştir. 

İstikbalde bir köprü razım 
mı? 

Bunu zaman ve limanın inki
şafi gösterecektir. 

Eski borçlar 
Yeni bir itilafa 

doğru müzakereler 

Büyük harpten evvel fe
nerler idaresin~en yapıları 

istikraz .. 

mevkıi meriyete girmesinden iti en e ım ki· · nolk • M~hr B baren beş sene zarfında tescil Y d cİ· h tın tat naza- u ıs ey DIJnkU mahktmeden bir ıntıba 
- 000•• e ım, aksızsm.. nnı müdafaa etmek üzre hukuk Resimli Ay mecm '" M 

ettirilmesi mecburi olacaktır. d Me.:_~ane kapılan ardına ka- işleri müdürü dün Ankaraya hindeki T" kl" - .. uası Rcu~~- em urlar lıeraet etti!er 
Bu mecburiyeti ifa etmiyen mü ar a!r""-·· 't . ti" ur ugu ve eısı-
tevelliler evkaf meclisi tarafın- V · gı mış r. cümhuru tahkır davasına ağır- Gümrük memurlarından E· 

e soma pıyasaya dökülen cezada devam olunduMes'ulmü krı:zn, İlhami, Nuri Beyler ale-
dan 50 liraya kadar cezai nak- huri misali, nazeninleri göstc- M. M e c 1 is.. dür Behçet B. mevkuf olarak yhıne açılan vazifei sui istimal 
di ile cezalandırılacaklardır. rerek ilave ettim: Sabiha Hannnla Emin Türle B. ~avasına devam olunmuş ve ne 

Bir vafkın mevcudiyeti mü- - ~atta cennet kapıları da.. ..-- gayri mevkuf olarak mahkeme tıcede mahkeme beraetlerine 
naziünfih olduğu takdirde bir Ha.zm ve meyus, içini çekti: Dün kabul edl- de hazır bulunuyordu. karar verdi. 
alakadarın talebi üzerine asliye . -. ~eye yarar, a kardet, de- 1 k 1 --o--
mahkemesi ihtilafı halledecek- dı, bız.ın keseuin ağzı bağlı ol- en anun ar Behçet Beyin vekili: N 
· d kt Mazn h · ı · azif gene 27 sene'\!e 

tir. u an sonra... M. S. ANKARA A A 8 .. .. - un mu arrır enn mat .; 
Projeye göre, vakıfların ca- • 111• • • • ! 8 :. · - . uyu.k buat hayatındaki temiz mazile- mahkum oldu 

mi, mektep, hastane, kütüpane, Elektrik inkıtaı ~ıllet M~clısı. bugu_n R_eıs ve~t- rini ve kalemlerinin mütevec-
köprü gibi doğrudan doğruya 1ı Nurettın Alı Beyın nyasetın- cih bulunduğu istikameti an-
ammenin istimaline tahsis edil- ----- - · - de topl.anı:nıştır. M~ş ~unu- cak kendilerini yakından tam-
miş olan gayri menkuller hacze Bir telin kopmasın- ~1';I1 ı~ınhcıkkınmadddake~ınke bır fıkr1 • ~ yanlar şehadet edebilir. Vicdan 
veyarehin hakkına mevzu teşkil 1 avesı a ı anun ayı- larımızı tenvir hususunda yar-
edemiyeceklerdir. Vakıfların dan ileri geldi. hası müzakere edilerek kabul dımları olacaktır" diyerek mü-
mallan devletin ve diğer amme -.. · .... - olunmu~tur. Buna. naz~ran an- dafaa şühudu ikamesi talebin-
kotizasyonlarının mallan gibi Eınanet inkıta hıra 1, a rşı cak nakil ve tahvıl e~len m~- de bulunmuştur. Bu talebe mua 
yani imtiyazlardan müstefit ola t il · J • mu:lara h.aı:cırah tedıye. emn. vin Cemil B. cevap vedri : ec )lr a ıyor verılmeksızın memurıyetlen . 
caktır. tebliğ edilmez. Şukadar ki, har- -. Son tahkikatın ~çıl~asına 

İster akar. attan .. olsun, ."' ist.er . E vvelk. i gece Silaht,.rag- ada- h .. h ld - daır olan karar kendılenne teb 
f k di 

:;r:- cıra sız veya musta ak o ugu li - d· ım· t ' H "d f ı 
men aatt amme ıçın en lerın- kı elektnk fabri.kasıni:la bir tel h ahın b' kı .1 · - · g e ı ış ır. er mu a aa a-
d 

. .kn h ıl arcır ır smı ı e gıtmegı .. 1 1. "dil Şimd" 
en ıstı a as olmuş gayri kopması yüzünden İ~tanhul ve laril k b 1 d 1 b h" rını soy eme ı ı er. ı şa-

kuli d 
rıza e a u e en er u u- h "t ik d 1 M hk 

men ~r en bulunsun, bir vak Beyoğlu cihetinde cereyan ke- kümden müstesçadırlar. ı .. ame e eme.z e:. a ~e 
fın gayn menkulleri saUldığı va silerek bütün elektrikler sön- Bundan sonra 7 Haziran 1926 muzake.r~ye çekı!~ış ve netıce-
kit, ~tış '?.'deli faize yatırılmak müştür. Tel ta tar"hl· .. "k kan ·· de Vekilin talebını kabul ede-
ve mümk ld - kad 1 1 gumru ununa mu- k ··aaf biti · · · · .un o ugu ar ça- mir edilince) zeyyel mevat hakkındaki kanu- re . n_ıu . ?'1 şa . erının ısım: 
?~ gayn ~enkullüğü iktisap kadar her tar; be . . ddesın· ın· tad·li- 1-enru bıldırmesıne karar verdı 
Çiiı ha dilm k nun şıncı ma ı d . lik . ı eze e esası yeni ka- karanlıkta ka 1 ne dair aşağıdaki kanun layiha- ve avayı ta ettı. 
n~~~ ".azo~.unınakta ve faizler mıştır. Yarım: I sı kabul edilmiştir: -0-
!'31ıgıru~ yu~de otuzunun idare- at sonra tekr; I İthalat beyannameleri taal- «Yarını> davası 
ı umumıyeıun masrafta hakkı iş cereyan temin l(lk ettikleri eşyanın tabi oldu- . A • .. • 

~ak ~larak te~kif edileceği tas dilebilmiştir. ğu teklif ve resimlerin ve mua- :'~ gazetes~ aı.c:.:ı.:hine. Reı-
rih edilmektedır. Dün de sa . yene netıicesi terettüp edecek sıc~!11" m~vı~gı t~s olu-

~ojede'. bütün vakıfların, bir buçukta g para cezalarının tediyesini icap nacaır;ı' şeklind~kj neşn~at do-
ekallıyetlenn vakıfları da dahil ne fabrikada rr ettirir bir taahhüt Türkiyeye it layıısıle açılan hilafı hakikat ve 
olmak üzre, vakıf mallarının ci- kineye arız oh: hali memnu olduğu cihetle hu- ~us':'-ıına neşriyat davasına i-
het.i tahs!sl~rine t~vfikan muha bir sakatlık y. dut haricine iadesi Iazınıgelen ıkincı cezada devam olundu. Ga 
fazla ve ıstımal edılmelerin te- zünden cereyı: eşyadan beyannamede gösteril- zete ~hi?i Arif Oruç B. istiç-
min edecek olan Evkaf umum kesilmiş ve b miş bulunmak şartile resim alın vap edildi ve: . 
müdürlüğü tarafından idare olu nun da tami maz. Türkiyeye ithal edilmek - ı<Duydum. Fena bır mak-
nacağı hissedilmekte, teşkilat yarım saat ka- üzre gümrüğe beyannamesi ve- sadnn yoktu. Neşrettim. Mü-
muhasebe ve idare kısmı heye.' dar sürmüş ve bu müddet zar- rilen eşyanın ithalinden sahibi heyyiç ve musanna neşriyat 
yeti vekiJenin tasdikine iktiran fında tramvaylar işleyememiş- vazgeçecek olursa bu eşya güm ·yoktur" dedi. 

Dostu Viktoryayi cerh ve 
dostunun anası Virjin ile büyük 
a?nesini öldüren Nazif Süruri
mn muhakemesine devam olun. 
du. 

Mahkeme Temyizin nakzet
tiği 27 sene 3 ay ağır hapis ka
rarında israr etti ve 27 sene 3 
ay hapis cezası verdi. 

· --0-

Sui istinıal davası 
Beyoğlu Belediye dairesi ne

zafeti Belediye memuru Refik 
B. aleyhindeki vazifei sui isti
mal davasına devam olundu. ı 
Şehremini muavini H3mit B. ı 1 
ye müdürlüğü esnasında maz- 1 
?~ tarafından şifahen verdiği 
ıddıa olunan emrini hatırlıya
madığını söyledi. 

Dava şahit celbine kaldr. 
1 --<>--

Adliyede tayinler 
Adliye müfettişliğine tayj.n 

olunan yedinci müstantik Na
zım Beyin yerine üçüncü ceza 
mahkemesi azasından Rifat 
B. tayin edilmiştir. 

Eyip sulh hakimi Mevlut Zi 
Y? B. ~ol.u sulh hakimliğine na 
kıl edılmiş ve yerine Erğani 1 
müddei umumisi Cemal B. ta- 1 

yin edilmiştir. 

Ankara
Istanbul 

edecek bir nizamname ile tes- tir. Diğer taraftan zaman za- rük müdür veya müfettişlcrı da j Muavin Şuphi B. iddianame
bit edileceği tasrih olunmakta- man bazı yerlerde mevzii suret hil olmak üzre en az üç zattan sini dermiyan ederek dedi ki: 
dır. Umum müdürlüğün icraa- te vukua gelen inkıtalar hak- , mürekkep bir heyet tarafından - «Teşkilatı esasiye kanu
tı Evkaf meclisi, millet meclisi kında Emanetçe yapılan tahki- j birer birer muayene edilerek pa nunda devlet Reisi ve kuvvei 
taı:aft?-dan on sene için intihap kat neticesinde bazı kimselerin , ra cezasını veya musadereyi i- icraiye 'reisi olarak bir makam 
edilmiş beş azadan mürekkep buşona tel sardıkları anlaşıl- cap ettirmediği sabit olduktan vardır ki bu Reisicümhurluk 
ola~aktır. Evkaf umum müdürü mıştır. Binaenaleyh Emanet sonra talebi kabul olunur. Mu- makamıdır. Bu salahiyetin ka- Ik 
tabu aza sıfatile meclise dahil bu hususta sıkı tedbirler alınış ayene neticesi para cezasını i- nunen tevcih edildiği şahıs bu inci telef On 
bulunactıktır~ tır. Bu suretle hareket edenler cap ettirir bir hal görülürse ta- işleri muavinsiz olıırak yapar." hattı gerildi 

şiddetle tecziye olunacaktır. le bin kabulü eşyaya terettüp e- Suphi B. müteaıktben: "Teşki Ankara ile muhaberat artık 
Dariilheda yide 

l{araköz 
Hazım bir müsame

re veriyor 

Ş " .- h decek para cezasile sair teklif latı esasiyede yapılacak tadi-eyhul m U ar- ve resimlerin tesviyesine bağlı- Iatm diğer kanunlarda yapılma Kesilmiyecektir 
· 1 '-'b' bu · · al. l bed""ll d Ankara ikinci telefon hattı-

r•ır•ı n Mahmut dır .. Şukadar '?.·~~- sa ... 1 Si ihtım .. ~o an. te u. er en .kabıl eşyayı gumruge terket- daha mühım bır mana ve e- nm gerilmesi bir r.'.:İi•1 c1"t r· ve! ~ 

S d k B · · d 1nı " d bitmişti. Bu hat · a 1 ey mek isterse kendısın en ya z hemmiyeti vardır emiş ve 
_ para cezası alınır. Muayene ne- 161 inci madde deliletile teczi- tın yalnız olara 

?eçenlerde rahat~lıgı dola- ticesi kaçak eşya görüldüğü yelerim takp etmiştir. yapılan tecrübe 
rısıle. Haydarpaş~daki Emrazı takdirde musadere ve kaçak hü Arif Oruç Beyin şahsi bir leri de eyi netic 

daıntı:ruye 1hastane1sındşe tahhülrn~ı te- kümleri tatbik olunur. davadan tecile uğnyan cezası- vermişti. Fak: 
vıye a.mmış o an ey u- M li pe""embe gun·· ü topla- esbab .. - nilm . bu hat anca 

ha · · Mahm S dık B . . ec s -,. nın mm ogre esı ve 1 larak 

1 
rrınnk .. clirut a ey ıyı nacaktır. müstehc;en neşriyattan mezkilr ya nız 0 çc. 

eşme uzere . • 1 yhin ıl d şabiliyordu. 
Yakında, matbuat hayatının Gayri mübadille- agz~tebn.ateak dae. aç. and osylba~ Uzun müddet • 

kırkbeş. . 1 d.. .. .. .. 'cir k nın ıs ıresın en ce ı ten berı· binn· l 
ıncı yı onumunu ı a • · · d lik l d 

edecek olan Mahmut Sadık B. re tevziat.. ıçın ava ta o un u. hatla ikinci ha , 
hastanenin intizamından ve dok b d' l d --o- ı·kı' tın ayni zamar torların ihtimamından çok mem Gayri mü a ıl er en muava- «Polikaıı aleyhine da ayrı, ayrı çt 

zaaya dahilolanlara yapılan tev 
nundur. ziata yarın devam olunacaktır. da va şabilmesi için l 

Seyhulmuharririn diyor ki: pılan tecrübe! 
" O . f d Tevziat 10-13 arasında ola- p 1 ..• _ . •1 h" 'ha et muvaff"· - n iki gün zar ın a iyice . o ıı-ı ... a gazetesı a ey ıne nı Y k 

b
. hal ld' B" k .. cak ve geçen pazartesı, perşem 1. 00. . ... Ş 'f B t f 1m,etli neticeler , _ , 
ır ege ım. ır aç gun olu be .. k' . t . li t . dahil po ıs m uru en . ara m- ~, 

yor, nöbetler kesildi. Fakat ye-
1 

gun u ev~ s ::ısme di dan apartıman neşriyatı dolayi Müdüriyeti umumiyeden e-
mek istemediğim için ( 49) kilo 0 up ta J~tı ?a ıfaaice t - s ile açılan davaya 3 üçüncü ce- mir geldiği taktirde bu her iki , 
yu geçemiyorum. Y:1t yap. a r. a~ ac . ev ıo:ada devam olun<lu. hat birden muhabere için küşat 

Artık ölsem de rahat ve mü- zıat. yekunu l S,OOO liradan ıha- Polit ika mes'ul müdürü Bur- edilecektir. 1 

teselli gideceğim. Çünkü gençli ~,!1°~:.--···-···-·- hanettin B. aleyhine ikinci ze- Ankara telefonunda iki ha 
1 

ğimiz~e gayelerimiz olan halas ver Kamil Bey bu muherem zatla da neşriyattan dava ika- ı birden çalışınca artı! Ankara 
ve tarakki inkıiaplannı gör- hastanın sıhhati ile çok yakın- me olunduğu anla ilıruş ve da- ; ile telefon muhaberesinin mun-
düm.,, dan aialcadar ve meşgul olmak- va tevhit için ikinci cezaya ia- ı kati o. lması meselesi ortadan 1 

Hastane baş hekimi Dr. Ser- tadır. de kılınmıştır. kalkacaktır. 
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MEtEK SiNEMASINDA Bugünden itibaren 

1 

1 

' ~ 

'1 

ı 
l 

1 1 
,~, 1 

1 

1 

Ramazanı şerife mahsus zengin ve bnyük programlarımızdan 

·--mi«iy~t _, 
ı\srın Umdesi "Milliyet" tir 

..Si 9 ŞUBAT 1930 

havalardan memnun gorunur
ken bu zatın o tarzda şikayeti 
nazarı dikkatı celbetmiş ve dos 
tum sormuş: 

- Bu kimdir allah aşkına, 
kömür tüccarı mı? Güneşten şi
kayet edip duruyor? 

FRANK VEDEKIND'in e5erl NUHUN GEMlSl • HAVA KARAKOLU l 
iS?'.~ .. ml'.·~ ! MEŞ'UM FAHİŞE S•hooriofa """"'"'" : 5 k>Sımlık 1 

&M!N.U~NIJ e L"U'SMEumeBssılnesınnKs c;.~~~d~;~.:~~-~~i~!:~) : Mükenımel ve ser- : 

Bir llk bahar gecesi U J UU CA~k~~~~u!~~ d~ızı: güzeşt dramı ıt 
\R 

)1 

ay 

AREHANE - Ankara caddesi. 
·· 100 Telgraf adresi: Milliyet, Is. 
ıbul 

Telefon numaraları: 
lstanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 

aylığı .. .. 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kuru§ 
750 ,, 1400 tt 

1400 •• 2700 • 

Gelen evrak geri verilmez 
G iddeti geçen nushalar 1 O kuruştur. 
dd A Gazete ve matbaaya ait işler için 
Gı müdiriyete müracaat edilir. 

o .. eıcmiz iliinlarm mesuliyetini 
Gı kabul etmez. 

-

- Yok a canrrn ! Fatin Beyle 
bu sene çok şiddetli kış olacak 
diye iddiaya girişen budur. 

Havalar iyi gittikçe hiddetle
niyor da öyle söylüyor! Cevabı-
m almış. FELEK 

Bedia teyzesinin oğlu Vecihi- ! büyük kıymeti vardı. 

1 

ye varacaktı. Beraber büyüdük Çocukların düğünü Mayıs 
l~~. için, aşkın teklif ve tekel- sonunda olacaktı. Artık başba 
lufüne kapılmamışlardı. Hatta şa, elele, gözgöze kalpkalbe 
uzun müddet, biribirilerini sev- yaşıyorlardı. O sene ilkbahar 

Kulalı misafiri 1 diklerinin farkına bile varma- gecikmişti, havalar çok serin 
- mışlardı. Biribirleri ile şakala- gidiyordu. 

Keçi hanım... şır öpüşürlerdi. Fakat öpüştük- Bir gece, hafi{ sisli bir ge-
Tramvayda adını atacak yer ~_eri zaman_ vücutlarınd~ hiç bir ce, Bedia ile Vecihi köş.kün bü-

yoktu. Adeta kapısı kapalı de- urperme hıssetmezlerdı. yük bahçesine çıktılar. 
mir bir kafes içinde mahpus ~e~hi, Bediayı: .'.'~zel, Anneleri bir müddet konuş-
kalmış gibi idik. sevımlı kız,, bulur, nuılahaza- tular, sonra uy kulan gelince: 

Kondöktör: sını bundan öteye vardırmaz- - Çocuklara seslenelim, de-
- Beyazıt! diye bağırdı. dı. diler. 

llün hararet en ~-ok 14, en az . Altın gözlüklü, ç~afı çene Bugün Bedia, annesinin tey Biri pencereden baktı, ağaç-
ı: ) derec: idL Bugün ruzglr mü- lik bir hanını, rasgeldiğini çiğ- zeısine söylediği bir cümleyi !arın altında başbaşa vermiş iki 
E 
l har•il esecek ve hava kapalı niyerek sahanlığa doğru yürü- duydu. Annesi - Cemile tey- gölge gördü: 
: le [ . cakur dü. Fakat buradan bir adını i- zesine değil, Şefika teyzesine - - Bırakalını, dedi. 

• -------- .... Ayrıca: iki kısımlık komik CCCCCC:CCCC= - () . 

!il••••••••••-~ Ekranın en dilber ve en meşhur yıldızı KORl:\I GRIFFIT 
Talebi umumi üzerine önümüzdeki E T U A J_, S İ N E M A S J N l N 
11 şubat salı nkşamı saat 2 l,30da 

Fransız liJalrosun~a gö~~~~ıkte LADY HAMİL TON 
Taınamile sonorize ( Seslendirilmiş ) ÇOK mü:Cemmel filiminde 

Skal& dö Millno tiyatrosunun muzaffer olmaktadır. 

meşhur muganniye r.>:~~><><><><><:~~~~~Oı;;;;;~i~iiil~ M d ADA SAR1 ı•~ ::x• 4:.:::::::::::: a anı Onümüzdeki Çarşamba akşamı 
tarafındın veda resitali verilecek- . yıldızların en dilberi 

L İ L l D A 1\1 i T A 

~ n·c ıN··· Di"N'i ~z 
rlr. Kişeler her giln açıktır 

filminde 

'' nu 1------------• !eri geçmek ne mümkün? Ha- "Bu çocuklar biribirlerini sevi- Cemile başını kaldırdı: 
;, ı '' 

1-'rı·FELEK l k d" v ·h·d · · nını oldukça zorbaWardannıış. yor ar, en ıme ecı ı en ıyı - Siz yatın, dedi, ben onları 

J 
ı ll!ll Bir kaç dirsek te burada vurdu. damat mı bulacağmn. ,, demiş- beklerim. 

Tepebışı Ti
yatrosunda 
bu akş&m 

sut 21,30 d& 
Fazilet kuklası 

3 perde 
n&kleden: 

M E t E K SiNEMA~INDA 
1 

• 1 J-'Zi ZORLA GÜZELLİK O sırada bir yolcu yaşına ti. Bu söz üzerine Bedia Veci- Anneler yattilar. 
ı 1ı , l re OLMAZ hürmet ederek kendisine yer hiyi sevmeğe başlamıştı. Artrk Cemile kalkıtı, pençerenin ö-

açtı: teyzesinin oğlunu görünce kı- nüne gitti. 
1. rn\vrupada yapılan güzellik l' . . . 

ııs isabakasıru 18 diğer milletle - Geç Hanım!. zanyor, e mı tutunca tıtrıyor, Mehtap olunca, sis yavaş 
J Vay sen misin bunu diyen. . gözgöze geldikleri vakit önüne yavaş dağılmış, rutubet ayın ı-

; B ·aber bizim güzel de kaybet- Kadın adeta ifrit kesildi: )>akıyordu. şığile erifl!~. nem yerleri, dal-
ı.' Bnc·. i~üteessir olduk amma, gö- - Sen onu kime dedin ba- Bir gün, Vecihi onu öpmek lan, yaprakları ıslatmıştı. 

ırt kayım. Gidi yüzsüz, arsız, e- isteyince, gerilemişti. Bunun Bedia ile Vecihi havuz başın 
ı ! şt :dyorum ki, mütenebbih olma- depsiz. . üzerine Bedia'yı zorla kolları- <la durmuşlar, öpüşerek, gülüşe 

1
. 'ı a ı:{.: - Aman Hanıtn. . nın arasında sıknuş: "Seni se- reık, suya vuran ayın gölgesini l F ~ünkü guz·· ellik gı"bi millete · B di · :1' es• Bak ha~la~ so"'ylenı"yor vıyorum e a !,, demı"-tİ. seredı"yor'--'ı. 

r ~ ';'! t•: ü'!il şahsa ait olan bir hasfatı - · 0 ~ üWU 
1 • ,.. Ben dayanamadım: günden sonra çifte kum- Bir arahk Bedia eve doğru 

11
1 A ıp Yunanlı kızın kazanmasına - Affedersiniz valde hanım rular gibi yaşamağa başladılaı b.a.ktı, pençerenin önünde du-

l 1 
I' n ·r~.ammül edemediğimizi görü- N • '·um Efendi fena bir şey mi söyledi? işanlanmışlardı. Bu iki gen- ran teyzesini gördü. 

ı n< ri.,. · bak . d" - Gözlüklerini düzelterek: cin aşk safhaları, bilhassa Ce- - A !. . dedi, Cemile teyze 
ı . . x an yana musa aya gır ı- ·ı · h ı d 

'ı: i 11 • 'liz bir kızın eskiden düşma- - Daha ne diyecek, oğlum, mı e teyzeyı eyecan an ırı- bize bakıyor. 

1 .Z - 1 b" -11 · im keçi hanım .. dedi. yordu. Vecihi'de döndü: 
k'lız o an ır mı ete aıt o ası 

1 rı ık eynelmilel intihabı yapan ha Meğer kadıncağız "geç .. ha- Cemile evde kalmış, evlen- - Sahi, dedi, Cemile teyze 
l 1 ~ ı f'. heyetinin kıymetsizliğine nını" ı keçi hanım anlamış. . . memiş, ömrünü yalnız geçir- baki yor. 

1 ~ Ytdelalet eder? Kulak misafiri miş, kısa boylu, çok esmer, ses Ve gene sevişerek, kolko?a 

lş F.·· Gah ciddi gah latife olarak I ~ı l'I b ~ siz, ihtiyar bir kızdı. Az konu- girerek, ayın riiyasına daldılar. 
i h e~ 1 er llH bHI şurdu, yemek zamanları mey- Aydan, çiy, yağmur gibi yağ 
.r. 1 >tığımız hareketler hep ka- dana çıkardı. mağa başlamıştı. 

ri ıan ve kazandıranlara müt~ T ·· k F 
cih hücumlardan ibaret! Uf - failSlZ Bedia ile Vecihinin anneleri Bedia: 

nı meclisara kadınlardı. Cemile- - Artık girelim, dedi. 
Iiç kendi kusurlarınıızdan dostluğu ye hiç ehemmiyet vermezlerdi. Girdiler. 

ı ,, ısetmiyoruz. Mekteplı'ler mu""sabakası 39 Analarından örnek alan çocuk- Odada, Cemile teyze yerine 
1 \ • vrupa krraliçesini yenmek v ·h· 

~ 
lar da, Cemileye aldırış etmi- oturmuştu. ecı ı: 

\ söylenen sözler arasında uncu halta birincilig-ini Darü~-
'/a · ' !'afaka Lisesinden 257 Fethi S~- yorlardı. Hatta bayram günle- - Teyze biz yatıyoruz, de-
k· intihap eden hakemlerin da ~ ri bile odasına çıkıp elini öp- di. İhtiyar kız başını kaldırdı. 

• .~ yediklerinden bile bahset- zai Bey kazanmıştır. Yazısı şu· 
1 ı ... dur.· mezlerdi. Cemile, odasının 4 Gözleri, ağlamış gibi kıpkır-
' 

1 
:n . Onlar dayak yiyerek bi- . . 

n •ro irtihap ettiler kazandı. Bi- 39 uncu haftanın en mühim dıvarı arasında münzevi bir mızı ıdı. Fakat çocuklar aldıriş 
1 \' alı 1 hakemler de pasta yiyerek haberi, her iki hükumette de hayat sürüyordu. Meydana etmediler. Vecihi, Bedia'nın ıs-

ı :E hap ettiler, kaybettik. derin alakalar tevlit eden Türk- çıkmadığı zaman, ismini ağza lak iskarpinlerini gördü: 
'r • nı 3ence bu gibi beynelmilel te Fransız dostluğu muahedesinin alan bile olmazdı. "Cemile tey- - Minicik ayakların üşüdü 

r slar milletlerin bin bir sebep imzalanmasıdır. Fransız harici- ze., evin içinde «kahve cezve- mü canim? diye sordu. 
ıralarında tahaddüs eden has ye nazırile Paris sefirimiz ara- si» «şekerlik» gibi bir şeydi. Cemile teyze bıçkırmağa 

• ı : ne vaz'iyetleri " biraz tadil sında imzalanan bu hakem ve Samur kedinin ondan çok daha başladı ... 
ı~ r.· ı, vesilei hasene., dir. Binaen bitaraflık muahedesi, en yeni ------------- Çoçuklar ona doğru ıkoştu-

h ·· ·1 bb"' ı sulh esaslarına istinat ediyor. pet bir safhaya girmiş bulunu· !ar. Bedia önünde diz çöktü: 
l'r f muması teşe usatta a ı- T ~ N ld 

1 k hed f Ezcümle bundan bahseden yor. Bundan 400 sene evvelden - eyze. · · · e o un, nen ı ı ır a tavur o e e göre ta-
ı t ar ~etmek lazımdır. "Temps" gazetesi bu uzlaşma- başlıyan dostane münasebatı- var teyze? 

1
1 ~: Ier beynelmilel müsabakada nın "Cenevrenin tavsiye ettiği mız, her iki devleti de tarih hu- Cemile, hiçkırıklar arasında 
n a · ~1 l emirde onu kaybetmesini itilaflar dahilinde aktedilmiş zurunda, hadiseler karşısında cevap verdi: 

Mebrure 
l lurşlt 

Devredilecek ihtira beratı 
"Yukıek kaaerli hamzı havi olan 

mevadı iptidaiyenin muamele usulü" 
hakkında onbeı ıene müddetle 3 l(i. 
nunusani 1925 tarih ve 241-245 nu
mero tahbnda Sanai Müdüriyetinde 
bir kıt'a ihtira beratı istihsal edilmiş 
ti. Bu kere mezkur ihtira furuht veya 
icara verileceğinden iıtiraıına ve is .. 

arzı endam edecektir. Bu dehakar 
nlJız gJze lig le danslarındaki cazibesile ve kostüm.
lcrinin zenJ..,rinliJtile bütün sevircileri t shir crlecektir 

=****'• 
OPERA K.'ızlarınızın ahlak, Mhhatilc me;

gul olan valideler ! 
Önümüzdeki çar~ambı ak~;;m 
gösterilecek olan JAN CRA W

FORD, ANITA PAGE ve NILS ASTER in temsili 
YENİ BAK/RELER 

çok meraka ver sesli ve şarkılı filmini görmeğe gidiniz! Asri bakirelerin 
yaptıkları çılgın ahlAksızlıklırı gördUğilnilz zaman kızlarınızın bir gün 
•ynl hale düşmelerine mini olacak kuvveti elde etmiş olacaksınız. 

ASRİ 
gösterllmeı.."te olan AOl,LKI MILLAR ve MON A MARIS in temsllt 

A P A S 
mu•zzım filmi seyretmege şit•p edecektir. Filmin mevzuu maruf gece 
batakhanelerinde cereyan etmektedir. Saat 16,1 12 matinesile suvarede 

ZENGiN VARYETE PROGRAM! 

ticarına. talip olan zevabn 1ıtanbul'- •••• ·········j····· ••••••••• da Yeru Postahane arkasında Aşır . . • .. 
Efendi kütüphane ıokağında Türkiye Önümüzdeki çarşamba akşamından ıtıbaren 
~":" lS-22 nume.rolar~~ mukim ve- FRANSIZ TİYATROSUNDA 
kilı !STOK efendıye muracaat eyle-

meleri. MADAM s E s t L s o R E L 
Boksörlerin seçme 

müsabakası 

tahtı idaresindeki heyeti temsiliyenln ilk müsameresi olarak Dodenln 

s şaheseri olan 

A P H o r b d l · h k "f oldug- unu ve temamile bir sulh çok samimi bag-larla biribirine - Sa. · · sana. · · Mi ... mi ... 
aı <ay e en erın a ve vazı e- · "k kl ·· ·· B k H · d ' ' · ·· - l" · ki k ve itilaf vesikası bulundug-unu" raptediyor. Türkiye'nin Fransa nıcı ... aya arın. · . u ... u... ü- o s eyetm en: . piyesi temsil edilecektir. , i _ nı ogrenme ıyız , azanmı . 13 Şubat perşen;be akşamı Sudermının en meşhur eoerl muvaffak olabilelim! kayt ve işaret ediyor. Bu, Cum- ve mandalarile olan münaseba- şüdü. · · mu? deye sordu.· Ba- Mayıs 930 da Peşte de yapı-

ı tıı huciyet Türkiyesinin büyük bir tının yeni bir safha dahilinde na · · ömrümde kimse böyle lacak Avrupa şampiyonasına iş M A G D A 
.ı ı .~ Ay A~:R~İ~~ZASINI hüsnüniyet ve alaka ile takip et başlangıcı olan bn muahede, iş- tatlı bir şey söylemedi. . . Bu- tirak etmek üzre ayrılacak Bok 

• , tiği vasi sulhcüluk prensi pinin te bu an'anevl dostluğun idame nun için ağlıyorum: sörlerimizin birinci seçme mü- •• • •••••••••••••••••••••••• 
l al :'lEKadıköyyünde oturan bir tahakkukuna doğru atılan bü- si için kuvvetli bir senettir. Nakleden: sabakası 13 Şubat 930 Perşem- -~· J Jarık, hayat, ka1.a v~ otom~:ııl ~iı:ort:ı :ırınm ~-11/!M.. 

• ı a .ütum iki gündür tesadüf etti- yük bir adrrndır. Esasen Türki _ Her halde harbe değil, sul· Selami izzet be günü saat 17 de Galatasaray ~ Galatada ünyon hanındı kain ünyon Big0rt& kuınpınyaiını ' 
J, d. leıir zatın halini şayanı istig- yenin cihan sulhünün temadi he; bizi refaha, saadete kavuş- - - VEFAT klübü Boks salonunda icra edi- yaptırınız. 1 

: Ç bulmuş .. Bu zat oturduğu ve inkişafı karşısında oynadığı turacak sulhe doğru koşuyoruz. Üsküdar Amerikan Kız Lise- lecektir. Tartılma, müsabaka- Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte ohrı 
1 IT sen sabahlayın çıkıp ta güne- rolün ehemmiyeti, onun sulhü Sulh ve emniyet için yer yer ya- si Müdürü Miss Mary Kinney dan yarım saat evvel yapılaca- •• 
ır. U' dörünce: emniyet altına alan her hareke- pılan müzakereler, konferans- Cumartesi gecesi saat 8 de ve· ğından müsabakaya iştirak ede u N y o N 
a ~k lı- Hay allah cezasını versin! te karşı gösterdiği derin alaka- !ar yanında Türk - Fransız dos- fat etmiştir. Cenaze merasimi cek boksörlerin levazınıatile • 
1 'f.e ı<Ya değil, cehennem! diyor- dan da sarahatle a:ı.laşılabilir. tluk muahedesi de sulhün mü- bugün saat 15 de Feriköy'ünde birlikte mezkur mahalde niha-
1 'el i 'i···· Bu muahede ile, zaten iyi o- eyyidesi olmak itibarile büyük Protestan kabristanında icra yet 16 buçuk ta hazır bulunma- 1 IKumpanyaaına bir kere uğramaıhn sigJrt.& yaptırm:ıyınız. J 

ıı . ~Ierkes, devam_eden_güzel lan münasebatımız, daha müs- ve orijinal bir kıymeti haizdir. olunacaktır. !arı tebLiğ olunur. • ..... Telı:ııon : Bcy;ı~lu -2 002 <ı114C!!!!!!!!!!!~i!ii!~ll 
' aı a•mıııı!!!'!!!!'"'_. ........ "!!"_. ............ lllllll~""!!!"'"""!!!!!'!!!"""!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!! .. "!!"!!!'!!!!!'!!!!!'!!-.ı!!"!"lllllll!!!'!!!!!'!!lllllll!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!'!"!!!!'!!!'""' .... 1111111!!!'!!""!!'!!!'!!!!!!!!!'!!~!!!'!!!!!!"!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!"!!!!"!!"!!!'!!!!!!!!!~!!'"'~!!!'!!!!!'!! .. mll'!"!!"!!!!""!!'!!!!!!!!'!!!!!'!! .... ..,.~ -ı ~ 
t 1e 
... yMilliyet,,in edebi romanı: 5 - Tabii. .. Fakat bize bu te- \Bunun imtiyazını belediye al

klifi !kabul etmezseniz yeniden mış, şimdi tesisatı yapacak ser-
ir _ münakasa açacağız diyorlar. mayedar arıyor. 
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- Nezaretin kararı feshe Rabe bu işin ancak Cevdet 

hakkı var. Beyin vardrrnile olabileceğini 

'd· 1. bürhan Cahil 
Cevdet Bey misafirinin göz- bildiği için üç gündenberi onun 

!erinin içine baktı: ı peşinde koşuyordu. 
lı c tç 

( r 1
; 0 ~" Ferda Hanım imzalana

k ,al fi'. okunacak mühim bir şey 
1 br <mı? 
• c ilenç kız başını kaldırdı: 

ne a·- Hayrr efendim . 
1 ı \ 'çı ,ı- O halde söyle zahireci Ma 

1a :cBey gelsin . • 
1zı ciyasanın maruf tüccarı, şiş

i ' ~ı. kısa boylu bir adam kapı
l ı t ~e il tek kanadından zorlukla 

ı . . d" 
pı ı gır ı . 

ı ' e' b"- Bonjur dostum, dışarısı 
1 ol ıbalık, sona kalacağrm diye 

( d. ~rnyo'.du~ . -~eni çağırınca 
,. .dı :ı,: sevındım kı. 
ö 1 _ - Otur bakayım hemşerim .. 
« 1 r. { < bir sigara anlat şu işi! 

1
, 1zı 

3
1evdet sıkı fıkı görüştükleri

c .1 eı !Skiden, politikacılık haya
;e B' lan kalmış bir alışkanlıl.-1-

' ~ :~şerim der . e 
; y ~lalik Bey anlattı: 
J e 

>i 

- Olabilir bu ~- . . İki iş adamı karşı karşıya bir 
- Şu nafıa nazırı çok titiz Ve elinin ibeş parmağını açıp müddet görüştüler. Cevdet ıbu 

adam monş.er, demir yollarında (Beş bin) işareti verdi. 
1 
işte yalınız bir komisyoner gi-

çalışan amelenin y.iyeceği için - Kabul! bi hareket etmek istemiyordu. 
bir münakasa açtı. Girdik, fiat - O halde bana öbür gün ak l (Rabe) nin temsil ettiği şir-
krrdık, kazandık . Şimdi muka- şam yedide gel. I ketin de ekseriyetini haiz ola
velenamede olmıyan bir şey - Mtivafrk ... Haydi ôyle i- rak gireceği iJu yeni şirkete 
teklif ediyor . Biz zahireyi üç se eyvallah! 1 kendisi de müessis gibi dahil 
büyük merkezde teslim ede- Malik Bey yuvarlana yuvar- ! olmak fiıkrinde idi. , 
cektik ... İşi öyle hesabettik. lana çıktı. Bunu Rabeye izah etti. Esas 
Şimdi nerede inşaat varsa ora- Cevdet Bey odacısına işaret itfüarile mutabık kaldılar. Cev-
larda reı;.lim edeceksiniz diyor. etti: det Bey bu imtiyazı devren al 

- Ne ziyan ediyorsunuz. - Mosyö Rabeyi çağır. dığı takdirde idare meclisini 
- En aşağı yirmi beş bin.. İçeriye uzun boylu, yaşlı çi- intihap edeceği kimselerden 
- Nazır münakasa kararna- ni mavi gözlü bir alman girdi. teşkil edecekti. 

mesini imzaladı mı? - Gud morgın ! Rabe bir hafta sonra netice 
Malik Bey ellerini birbirine - Gud morgın! hakkında maliimat almak üzre 

çarptı: Ve almanca konuşmağa baş- çı'ktı. 
- Ah, onu bilsem ... evrak ladılar. Cevdet Bey seslendi: 

levazım dairesinde. . . oradan Rabe, (Kayseri) hava gazı - Hasan, Farhi Efendiyi 
da kuş uçurtınıyorlar. kumpanyasının müdürü. (Ço- içeri al. 

- İmzalandise mesele yok- rum) da yapılacak gaz şebeke- Hilekar yüzlü bir musevi, 
~ur. sinin imtiyazı p~inde koşuyor. büyük bir ecza fabrikasının 

Tür ki ye vekili. .. 
- Bonjur Cevdet beğimiz. 

Nasilsin, iyi misin, oh, oh, çok 
şiikür, yüzün yülüyor. Dostla
rın yüzü yüldükçez bizin yü
zümüz de yüler. E nasin baka
lum, işler iyi gidiyor mu? 

Fa11hinin bu gevezeliği Cev
det Beyin pek hoşuna gitme
di. Dişarıda herhalde daha be
kliyenler vardı. Onu fazla söy
letmemek için sigara kahve i
kram etmeden; 

- Gene ne var bakalım se
nyör, dedi. Anlat bakalını. 

- Ne anlatayan kuzum, kırk 
yılda bir adam akıllı iş yapa
lum dedik, yüzümüze yözümü 
ze bulaştırdık. 

- E ne oldu, söyle bakayim. 
Farhi Efendi etrafına dikkat 

li diktkatli baktı. Daktilo çalı
şıyordu. Mühim bir sır söyliye
cekmiş gibi gözlerini kıstı. Ya
zıhaneye doğru eğildi: 

- Cevdet Beyimiz, dedi, ge
çen hafta sihhiye nezareti bir 
milyon kilo sulfata alacaktı, 
münakaşa açtı. Kapalı zarf ve~ 
rilecekti. Ne vakit ıki zarflar a-

çıldı. Bizim ilen beraber bir 
Fransız fabrikasının verdiği fi-
a t bir çıktı. . 

- Ohalde şimdi de pazarlık 
ederiz. 

- Değil kuzum. Pazarlık ol
sa raziyim. Orada bir komisy
on reisi var. Düşünelim hangisi 
işimize gelirse onu tercih ede
riz dedi. haftaya cevap vere
cekler. 

Cevdet Bey vaziyeti anla
mıştı: 

- Peki, dedi, Bir çaresine ba 
.karız. 

- Aman Cevdet Beyin. İş 
büyük iştir. Böylesi yılda bir 
düşer, şunu sağlama bağlıya
lım 'kuzum. 
Düşündü, not defterini çika

rıp bir şey kaydetti. 
- Olur dostum, dedi. Salı 

günü görüşelim. Ahbapça bir 
şey yaparız. 

Farhi Efendi kalktı. İri göv
desini bir yük gibi taşıyarak dı 
şarı çıktı. 

·cevdet Bey telefonu açtı: 
- Beyoğlu 6371~ evet mat

mazel. 

- Allo, Şevki Bey, ben Cev
det. Kardeşim seni bu akşam 
yediden eve! nerede görebili
rim. . . Evet, yok, yemekte bir 
yere davetliyim ... Evet, ister· 
sen "Kafe Tüı1k te bulu~alım ... 
Bravo. . . Orövar ... 

Ve odacıya seslendi: 
- Hasan bekliyen var mı? 
- Azize Hanını bekliyor E-

fendim. 
Cevdet Bey başını kaşıdı, 

kaşlarını kaldırdı. Dudaklarını 
büktü. 

- Peki, dedi. Salona al ... 
Ve kendisi bir iki yere daha 

telefon ettikten sonra salona 
geçti. . 

Azize Hanan zenginlerin pe
şin '.le dolaşan, onlara zamanın 
en yeni ve yüksek kadınlarını 
bulup getiren maruf bir tipti. 
Şişman vücudile maroken 

koltuklara gömülen kadının 
Cevdet Beye büyük bir hürme
ti vardı. Kendini zorlıyarak 
ayağa kalktı. İş adamlarının 
ne kadar meşgul olduklarını, 
yazxhanelerinde ça lışır.ken va· 

Bitmedi 

el 

av 
ağ 
Al 
Al 

iı? 
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HAL SNAF 
ahalle Aralarında 

reğli mahallesinde ne gördüm? 
chremini de12ilen ger şehirle pek az münase

beti olan muhalle/erden biridir 
0eyh?ler!ııde işsiz güçsiiz delikaıılıların sırtüstii 11za1:dıhları 

kahveler ve iki sıralı dükkanlar .... 

Şehremini ... İşte size şehir
nıünasebeti yalnız isminden 
ret olan bir İstanbul mahal
i ... Pey'<elerinde işsiz güç

)z delikanlıların sırt üstü u
dı'.darı :rnhvelerin, iki sıra

bakkal ve zahireci dükkanla
ırının önünde irili ufaklı bir in 
ın kaynaşması. . Yarı belleri
e kadar çamurlara bulanmış, 
ıata çıka yol almağa çabalıvan 

.., 

lacak? diye sorup ta: 
- Şey .. mahallenin ihtiyaç 

!arını sorup anlıyacaktık? ceva
bını alınca: 

- Ha. . onu bizim muhtar 
var ona sor. . diye geçiyorlar. ' . Araya araya ihtiyar heyetı-
nin yerini bulduk. Fakat muh
tar, mahalle işlerile ancak ge
celeri meşgul olabildiği için bu 
saatte yerinde yoktu. 

Şe 'ıremfrıindekl küçük cami ve yıldıİ"ım çarpan m/nortsi 
damlar Tam o sırada güler yüzlü, 

Çıp1a"ı~ ~yaklı bir mahalle sevimli bir hoca efendi ile kar
lıvrusu avurtlarını şişirerek şılaştım: O da, benim bir hace-
ağırıyor · tim olduğunu bakışlarımdan an 
Ali baba . ." Ben yandım sana lamıştı. Dedi ki : 
A.h baba. . pc . . ri. . şan oldu .. m 1 
Köşede seyyar bir balıkçı, - Bütün Şehremini, Top-

3nısilerini tablaya dizmiş,mü- kaprya kadar benim mahallem 
:erilerin iştihasını tahrike ça- sayılır. Elimden geldiği kadar 
ıy0r: size yardım edebilirim. 
-Tabağa koymalı, yemeyip Kendisini ismi ile takdim e-

tYrine bakmalı .. Hay gidi deyim: Tatlıkuyu camisi ima-
tnsi. . hay!. . mı Halil Efendi. · 
Gözlerimle etrafta boş yere, Civar kahvehanelerin birin-

. na istediğim malumatı vere- de Hoca Efendile uzun boylu 
lecek bir ini arryorum ve ras- koımştuk. Hoca Efendiden al
eldiğime soruyorum: . . . dığım malfımata göre bu ma-

- Bu mahalleden mısınız halle, Fatih Sultan Mehmedin 
•ı? İstanbulda Anadolu Türklerini 
Bazıları sualim, pek şaşıla- iskan ettiği i1k mahalledir, E

k bir şeymiş gibi sersemleşi- reğli diye anılması da buraya 
iOr ve birine benzetilmiş oldu- Ereğliden getirilen Türklerin 
u ıannile çekinerek: iskan edilmiş olmasındandır. 

- Hayır! diyor. Bazıları i- Köşedeki küçük cami de İs-
tanbulun tarafımızdan işgalini 
müteakip şehirde yaptırılan ilk _ Bu mahalledenim, ne o-

Halkın deı·t:t>rl 

cami olmak gibi tarihi bir kıy
met iktisap etmiştir. Bu cami
yi gidip gördüm. Fakat, keşki 
görmeseydim. O kadar harap 
ki nasıl olup ta yıkılmadığına 
hayret edilir. Bir kaç sene ev
vel yıldırım isabet eden mina
resi bile halii tamir edilmemiş 
Evkaf idaresinin aliikasını cel
betmenin faidesi olup olmadtğı 
nı bilmem. Bizden yazması .. 

Ereğli mahallesi halkı çok 
fakirdir. İçlerinde işsiz çoktıır. 

Bana bundan bahsederlerken 
civardaki Tütün inhisar bara
kalarında iş istiyenlerin çok
luğunu ileri sürdüler: 

İş istiyoruz amma iş yerine 
nasihat veriyorlar! 

Birisi de dedi ki: 
- 25 kuruş gündelikle ka 

dınları çalıştırmaı't varken er 
keklere kim kuJa,k asar? 1 

Ve kısa fasılalarla kah venin J 

içinde umumi bir esneme faslı 
başladı: 

Ntihayet birisi, hafifçe kı
zararak: 

- Bizim, dedi, bir derdimiz 
de ayıptır söylemesi helasız
lıktır. Evıkaf, cami avlusunda
ki helayı yıktırdıktan sonra bu 
·kadar halk ne yapacağını şaşır
dı. Belediye memurları burala
ra ceza kesmek için sık sık 

uğrarlar. Ne olur bir kere de 
ihtiyaçlarımızı görmek için gel 
seler! Guya parke döşenen şu 
yolun hali nedir? 

Ereğli mahallesi halkının bir 
derdi de susuzluktur. Fakat su
suzluktan şikayet etmiyen 
mahalle olmadığı için, bunu ' 
kaydetmesem de olurdu. ı 

Gece hayatına gelince; bu 
civar halkı, insanların geceleri , 
de gezip eğlenebileceklerini an\ 
cak Ramazandan Ramazana ha 
tırlıyabiliyorlar. Senenin diğer 
aylarında gece, siyah bir çar
şaf gibi mahallenin üstüne ini-
yor. 

M. SALA.HADDiN 

Şikayetler 

Boya/: kırmızı biber 
Eyipte, Akarçeşmede bak

kallık eden Cemal efendinin 
bir şikayeti var. Diyor ki: 

-Dükkanımda müşterileri
me sattığım kırmızı bibere bo
yalıdır diyerek beni 15 lira ce
zaya çarptılar. Halbuki boya
nın sıhhate muzır olmodığı te
beyyün etmedikçe benden ceza 
alınması kanuni değildir. Esa
sen bu bfüeri ben hazır aldım. 
İçine boyayı •katan toptancı 
dır. Ben kimyaiker değilim ki 
biberin boyalı olup olmadığını 
bileyim. 

• . . Ramazarı mww.« hPlif• camiye guen ve çam/den çık.ııılar 
l'em cami 111erdivrıılerıııde, 

00 KüK:ç~~~:~d~.:·~ ol Iıısa( 1!!!.1!-_ 11111? 
Çar•ıdayız pazard Hanıaliar11ı in,'tafsız-

" ayız, l v I ld ? Sanmayın ki çok kardayız, ıgı neye ma O U. 
Gün olur ki zarardayız ( ı -• -
Küçük esnaf, küçük es~af!.. . falı~ş ücret yiiziir.den balık 

'

1 

ysglDrim. zı .~;: iamıyorıız .. 
S~te su katan biz miyiz, Hamallardan, bilhassa güm-

~ 
Nızama çatan ?iz miyiz, rük hamalarından işi düşen her 
P~.h~lı satan bı.~ miyiz, ı kc ı ş i kay.:tçidir.Gümrük hamal 

( Kuçuk esnaf, kuçük esnaf! .. I !arının bilhassa 

Makarna, pirinç, .~ehriye, ! ~ ~~r:a bg;~~ b~;-
Konserveler bozuk diye, i h tisasları vardır. 
C~~~. keser bel~~iye, E n ufak eşyanın 

1 
Kuçuk esnaf, kuçük esnaf!.. >kline en yük-

~k ücreti iste-
y o~~ur. büyük sermayemiz, 1ekten çekin-
Degıldır bozuk mayemiz, I ezler. 
Alnımız hem ak, hem temiz Sanayide kul- Çarş · lılar esnafı c,miyeti idaıe hqeti azası bir arada 

1 
Küçük esnaf, küçük esnaf!.. · ıanıian balıkyağı mühim ihra-

1 cat maddelerimizden biridir. 
** : Dericilikte kullanılan ve mem

lekete epeycebir para egtirenbu o----.. - ·=- J 1 

Tehlike var! 
ihraç malının başlıcamü~•~r:si 

Kaçan ve ko talyadır. ... 
- Şu zamanlar- Çarşı yıkılacak mı? 

Va /ıyan adam da.bu yağ~n fiat · 'il~~ 
len arttıgmda ı Kubbelerde kiremit kalma· 

mış, tonozlar çürünıeğe 
yüz tutmuştur. 

Bu derde bir çare 
bulmak lazım! 

alıcısı da azalır. 
tır. Fiatlerin yi" 
selmesinin tek 
bebi vardır: Na 
\iye ücretlerinin pahahı.b .. 

Gümrük hamalları eşyayi 
antrepodan rıhtıma yanaşmış 
bir kayığa nakletmek için yüz 
kilosundan üç lira almaktadır
lar. 

Bir kaç gün evvel bir balık -
yağı tüccarı 15 fıçı yağı antre
podan kayığa naklettirmek is
temiş. Biliyor musunuz iki a
dımlık yer için hamallar kaç 
kuruş, daha doğrusu kaç lira 
istemişler? . . Tam 11 lira kll'k 
beş kuruş .. 

Çarşılılar cemiyeti reisi bu tehlike 
hakkında ne diyor? 

Esnaf arasında 

ğını tahmin ediyoruz. 

Şimdi vaki olan şikayet ü
; zerine gümrük idaresi mesele
• yi tetkik etmektedir. 

Büyük kapalı çarşı bir gün 
ansızın yrkılmak tehlikesine 
maruzdur. Vakıa bunu pek ya
kın bir tehlike olarak görmek 
belki mevsimsiz olur. Fakat, 
çarşının büyük kemer duvarla
rına istinat eden kubbelerin ü
zerinde hemen de bir tek kire
mit kalmadığını, yağan yağ
murların kamilen içeri sızdığı-

Çarşıda büyük küçük dük
kanların mevcudu (3000) e ya. 
kındır. Yalnız şayanı dikkat 
olan bir cihet varsa o da çarşı 
esnafının cemiyetimize ancak 
manen merbut olmalarıdır. Ce
miyet, çarşılıları tabii azasın
dan addetmekle beraber b 1 ı 
!ardan aidat namile para fil an 
almaz. Cemiyetin şimdilik va
zifesi çarşımn muhafaza ve 

Pidecıltr 

Kundura boyacısı 

Seyyar esnafla zabrtai bele
diye memurları arasında dai
mi bir uzlaşamamazlık var.Me
murla esnaf, biri dehşetle ka -
çan, öteki durmadan kovalı
yan iki adam vaziyetindedir. 
Küçük esnaf, bizde hayatını 
güçlükle kazanan fakir birta
kım kimselerdir. Bunlar da ya
şamak ister. Ulu orta rasgeli
nen yerde işportasını alıp mer
kez merkez dola§tırılan bu za
vallılar şikayetlerinde çok defa 
haklıdırlar. 

Artık itiraf etmelidir ki bu 
iş böyle gidemez. Seyyar esna
fa münasip mahaller gösterile
rek kar ve kisiplerine bu tarz
da manialar çıkarılmaktan vaz 
geçilmelidir. 

Panayırlar ve tüccar 
Avrupanın bir çok panayır ve 

sergilerinden ticaret odasına ge 
len mektuplarda Türk tüccari 
nin ne için sergi ve panayırlara 
iştirak etmediği soruluyor. 

Bunun için ticaret odası açı
lacak panayırlara iştiraklerin fa 
i<iesini tüccara bildirmiştir 

K d b l nı, tonozların yağmur suyu içe 
lln ura oyacı arı içe çökmeğe başladığını haber 

Aralarında bir cemiyet verirsek bu tehlikenin belki 
teşkiline özeniyorlar bugün yarın değil, fakat her 

Bir kundura boyacısı ne ka- halde ilerde bir gün, çarşıyı 
B tehdit edeceği muhakkaktır 

zanır? Nasıl yaşar? unu me- M"J ı r ı k · · 
rak etmez mısiniz? ı hyofn arlc~ hı:a ı . _ser~~tın 

G"rü tü "ümüz bir boyacı bi- mu a .a~a ~gı · ızmetını goren 0 

1 
ş g 1 t . bu tarıhı bınanın senelerden be 

ze şun arı an at ı. · · .. d k d" h 1-- Günde en fazla 20-25 a- rı tamır gorme en en ı a ıne 

k k b b b 'l'rı"z Bir bo- bırakılması çarşı esnafını da ya a 1 oyaya 1 1 • d'" .. • 
yacı taş çatlasa (125) nihayet uşuncey~ sevketmege başla
(150) kuruştan fazla kazana- mıştır. Dun <bu mesele etrafın
maz. Fena ve sulu boyalar kul- da "Çarş~yu~ebi; . eı:uıü um
lanıp tamahkarhk edenler müş r~~'.'. c~mıy~tı reısı z.ıya b~yle 
teriden kaybederler. Boya!~ da goruştuk. Zıya bey, dıyor. kı: 
gün günden fırlıyor. Eskıden -. Vakıa çarşı umumıyetle 
40-50 kuruşa satılan boyalan t~ır~ muhtaçtır. Kubb~lerde 
şimdi 65--70 kuruştan aşağı ıkıre~ıt kalmamıştır. Yagmur
vermiyorlar. . l~ ~!erde hemen de ~~ıyan 

Nasıl yaşadığımıza gelince: hır_ dukkan yoktur. Dıivrık so
Çoğumuz aile sahibi adamlarız. k~gı, Halıcılar, Terzibaşı ve 
Yaşça küçüklerimizin de baba bılhassa kolancılar caddesi şid
ve anaları vardır. Onlara yar- detle akmaktadır. Çarşının e
dım ederler. Ben, boyacılık ede hemmiyetli surette tamire muh 
rek 7-8 nüfuslu ailesini besli- taç olduğunu dükkan sahipleri 
yen çocuklar tanırım." de biliyor. Fakat kimse bu işte 

Bu namuslü küçük esnafın acele etmiyor. Bizim düşünce
aralarında bir cemiyet tesisine miz şudur: Senenin her hangi 
de özendiklerini haber aldık. bir ayında dükkan icarlarını 
Fakat buna dair henüz esaslı toplayarak bir •komisyona ya
bir teşebbüsleri yoktur. tırmak ve bu para ile çarşının 

Afyonla rın11zın kıymeti 
Yerli iliiçlar etrafında husu

le gelen cereyan günden güne 
kuvvetlenme'ktedir. 

Afyon mustahzaratı yapıp 
yapamıyacağımız hakında Sıh
hıye 'müdiriyetinden salahiyet
tar bir zat diyor ki: 

- « Biz afyon memleketi ol
duğumuz hiilde, afyon tozunu 
v·e afyon müstahzaratınm he
men hepsini Avrupadan getirti
yoruz. Bizde, senede 20 milyon 
liralık afyon çıkar. Türkiyenin 
Mecitözü, İzmir Akhisar gibi 
bazı memleketlerimizdeki afy
onlar, yüzde on beşe kadar mor 
fin verir. Hekimlikte kullanı
lan afyonda en az yüzde on mor 
fin olmalıdır. Bunun ıçin bizim 
afyonlar en zengin afyondur. 

Anason 

tamire muhtaç aksamını tamir 
ettirmek. Toplanaca:k paranın 
mühim bir yekune baliğ olaca-

Cemiyet reisi Ziya Bty 

imarından ibarettir. 27 bekçi
miz muhafaza işini görürler. 
Cemiyetin 12 azası vardır 1 i, 
bunlardan her gece bir kişi çar
şıda nöbetle kalırlar. O gece, 
çal'Şı, tamamen kendi mesuli
yetleri altında bulunur. Yaknı
da çıkacağı söylenen beledıyc 
kanunundan çok şeyler bekl'
yoruz. Bu kanunun bir madde. 
sine göre mebanii muttasıladan 
olan binalar teşlcil edilecek ko
misyonlar marifetile tamir e
dilecek. Çarşıdaki dükkanlar 
da muttasıl mebaniden madut 
oldukları için tamiratın biraıı 
evel yapılması işinde bu kanun 
dan ıistifade edebileceğimizi 
ümit ediyoruz. 

• 

Bu sene anason piyasası bir 
az gevşektir. Eyi mallara ;iyi fi 
at veren müşteriler bulunmak
tadır. Vasat malJara alıcı çıkma 
maktadır. İyi malın fiati 130 
kuruştur.Orta mallara50kuru~a 
kadar güçlükle müşteri bulu~
maktadır. Yıkılınalc tehlikesine maruz o/du(u bildiri/tn Kana/ıçarşıdan bir marız11ru 
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A 
n1eseleler g·öriişiilecek? 

\R ~-b Ticaret odası kongresi bugün görülmemiş bir dereceye 1102 

1 
ıc n içtimaını yapacaktır. kuruşa ıkadar yükselmiştir. A

,..ı Bugünkü kongrede gayet mü iman tedbirler sayesinde İngi-
I n meseleler müzakere edile- !iz lirası epey bir zamandır 

'ktir. Bu meselelerin içinde ih- 1025 - 1034 ıkuruşlar arasında 
A • 'l:at eşyamızın istandardizasyo t~e~ç etm~ktedir. _Yani İn

' vapurculuğumuz ve duhuli- pl~z lırasının fıatı a~aıp yukarı 
ay; resmi, teşviki sanayi ve sa- J ıstikrar peyda etmıştıır. 1_3un-

<yi müesseseleri meseleleri var dan sonra alınacak tedbırler 
•-!". fiatı kırmak için olacaktır. 

G c --o--
d d j Bunların hepsi hakkında muh Bor·oada vazı·yet 
Gı 'elif zevat tarafından hazırla- " 

r MİLLİYETiN ŞEHİR HABERLERİ ı 
~----------=--·-----..... --------~ Emanette 

Oktruva 
- ·--

Tarifenin tetkiki 
devam ediyor. 

Müteferrik H. 

Yerli ilaç 
Komisyon ne 
gibi esaslarda 

çalışıyor? ---
Çarşamba gUnU tekrar 

toplanılacak 

Cemiyeti belediye idare en
cümeni oktrua hakkındaki tetki 
kata devam etmektedir. Tarife 
nin hemen hemen bütün meva
dı baştan aşağı tadilata uğra
makta olduğundan bu hususta
ki tetkikat bir müddet daha de 
vam edecektir. 

Etibba muhadenet ve teavün 
Büt"ede tasarruf cemiyeti tarafından yerli uaç-

T lar meselesile meşgul olmak üz-

Vil,gt!ll~ 

Bütçe hazır 
1930 senesi bütçesi 

4,424,641 liradır 
Vilayet umumi meclisi yarın 

toplanacaktır. Hususi idarenin 
1930 senesi bütçesi tanzim edil 
miştir. 

Bütçe 4,424,641 liradır ve mü 
tevazindir. Masrafta aynidir. 

Vilayet makamı bütçeyi tet 
kik ederek umumi meclise vere
cektir. 

Poliste _.ı:m __ _ 

Zehir ile intihar 
18 yaşında Nihal I-laı11ın meçlıtı 

bir zehirle intilıara kalkıştı 
Kızıltoprakta Zühtü paşa mal muştur. Kaçakçılığı, tebeyy· 

hallesinde oturan doktor Cemil eden bu Yunanlmm ber muci 
B. inevladı manevisi 18 yaşın- usulu hudut haricine çıkarıl 
da Nihal dün zehirli bir madde sı musammemdir. 
içmek suretile intihara teşebbüs Cerh vakası 
etmiştir. Söz söyiemeğe mukte 
dir olaınıyacak derecede hayatı 
tehlikede olup hastaneye kaldı 
rılrnrştır. İntihara teşebbüsü se
bebi hakkında tahkikat yaprl
maktadır. 

Azılı nıisafirler 

1 - Tütün amelesinden S 
Iahedin; bir tabanca muayen 
ederken kazaran ateş almış, ar 
kadaşı Yusufu sağ ayağınd 
yaralamıştır. 

n raporlar müzakere edile- Dün borsada İngiliz lirası 
Ga f. kat'i kararlar verilmiştir. gene yükselmeğe devam etmiş-
- Bu kararlar heyeti umumiye- tir. 

Ankara, 8 - 930 bütçesinde re teşkil edicn komisyon, Ecza 
yapılacak tasarruf için İsmet pa cılar cemiyeti mümessillerinin 
şa Hz. ile maliye vekili Bey biz- iştirakile tetkikata başlamışt>r. 
zat meşgul olmaktadırlar.. Komisyon şu esaslar dahilinde 

Bu vesile ile devlet dairelerin çalışmayı kararlaştırmıştır. 
de de bazı tadilat yapılması, 
h .. • 1 - Eczacılığımrz şim, diki 

Bütçeye köylerde )ıeniden o
tuz mektep açılması için tahsi
sat konmuştur. 1930 senesi i
çinde binalar inşa olunacaktır. 

Bareme tevfikan muallimle
rin maaşlan bütçeye konurken 
dereceleri, sükna bedelleri, kı
dem, makam tahsisatı hakkı 
müktesep olarak barem formülü 
dahilinde ihzar edilmiştir. Sıh
hiye müdüriyeti bütçeye bir ço
cuk bakım evi İnşası için tahsi
sat koymuştur. Bu ev Üsküdar 
da yaprlacaktır. İşe gidecek 
kimsesiz kadınlar çocuklarını 
buraya bırakacaklardır. 

Beyoğlunda Abanoz sokağın 
da oturan Bulgar tebaasından 
dülger Karnik evvelki gece ar 
kadaşlanndan dülger Juvanla 
Markoyu odasına davet etmiş .. 
Fakat bu misafirler gece yarısı 
Karnikin üzerine hücum ederek 
dövmüş ve 58 lirasını alarak kaç 
mışlardır. 

2 - Üsküdarda Sala.haddi 
ve İbrahim isminde iki binıde 
kavga ederken şoför Nevza 
aralarına girmiştir. Bu müdah 
le üzerine Salaheddin efend 
ile §Oför arasında kavga başla 
rnrş ve şoför Salaheddini taş! 
yaralamıştır. 

ı B sevkedilerek mütaleiısı alma !sterlin dün sabah saat 10 
ı D lktır. Bundan başka peynircili da borsada 1035 kuruşta açıl-
l , ~iz hakkında da bir rapor ha- mış ve akşam üzeri 1041,5 ku-
dı:/ı!,'lanmıştır. ruşta kapanmıştır. 
nu 

1
Bugün müzakere edilecek o- Dün İngiliz lirası alanlara sı 

!..ırl J' bu raporlara ehemmiyet ve kı bir kontrol tatbik edilmiştir. 
a'1 mektedir. Altın 933 liret 8,92 kuruşlar-

fr, f .• :-°-
1
• dan muamel~üştür. 

rıA ngı iZ ırası Bir haftalık ihracat 
ı:ıs '.:'iati düşürmek için 
ıirtedbir alınacaktır 

.B'u~Mutahassıs <bazı zevatın yap 
n<ır1~ları hesaplara nazaran lngi
ş~ f..; lirası fiatı beş senedenberi 
Fe~temadiyen artmaktadır. Bu 
. Ü~kseliş vasati olarak senede 
~L~ .kuruş kadar bir fark tutmak 

r"lır. 
n .. , 
nı ~\i3u hususta tetıkikat yaptık 
'İı · rı şu neticeye vardık. Borsa i ~'.lıfiklerine nazaran. 1925 sene 
ıp~ıein biI'inci ayında İngiliz Ii-. 
la ./ı 886 kuruştan açılmıştır. O 
pı. cıenin mart ayında İngiliz 932 
şl p .. ruşa kadar yükselmiş, teşri-
1 ı~vvelde 800 kuruşa düştükten 

tı1ra sene sonunda 901 kuruş
n el o senenin son muamelesi 
nı flUŞtur. 

- ın6 senesi bidayetinde İngi-
1, ı lirası 922 .kuruştu. Ayni se 
t ~ ::ıin nisanında 966 kuruşa 
1< ıkseldi ve sene sonunda son 
k ıamele gene bu fiat üzerin
in ·n oldu. Görülüyor iki 925 in 
;n 1 muamelesi ile 926 son mua 
l1' 1:lesi arasında 65 kuruş bir 
al l.k vardır. 927 senesinde İn-
] 3iz ilk muabeleyi 961 kuruş

n Sı. gördü. Ayni senenin ağus-
ı L\unda 972 kuruşa kadar yük-

Geçen hafta zarfında şehri
mizden hariç memleketlere şu 
cins ve miktarda mal sevkedil-
miştir:. 

Arpa 
Ceviz 
Ceviz içi 
Fındık 
Fındrk içi 
Keten tohumu 
Kenevir 
Nohut 

1115 
430 
126 
180 
36 

110 
55 

114 

çuval 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Fasulye 112 ,, 

Mercimek 13 ,, 
Bundan başka 3 sandık afy-

on 216 balya tiftik 8 a.v derisi 
harice gönderilmiştir. 

Un fiatleri de düştü 
Buğday fiatlerinde bir müd

det evvel başlıyan tenezzül el
an devam ediyor. Piyasada sert 
buğday pek azdır. Yumuşak 
buğdaylar 13-15 kuruş arasında 
satılmaktadır. 

Buğday fiatlerindeki düşük
lük az olsa da un fiatlerini dü-
şürmüştür. 

Ekstra ekstra unun 63 kilo
luk çuvalı 12 liraya inmiştir. 

--<>--
Afyon piyasası 

e 1'.di ve sene sonunda 991 ku- Bu sene çok iyi olan Afyon 
1~ta kapandı. piyasası bir müddettir gevşek 

.r ~n8 senesinde İngiliz lirası gidiyor. Maamafih fiatler ge
r~'sati olarak 965,37,5 •kuruştan çen seneye nazaran eyidir. 
n ıamele görmüştür. Fiatlerde 5-6 liralık bir dü-

29 senesinde İngiliz lirası şüklük vardır. Son satışlar3 l-35 
· ~rkiyede şimdiye kadar hiç lira arasında olmuştur. 
e < • • • • 
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bllmecemlz 
SOLDAN SAC'.iA: 

~ - Sallandır (2). Orta (3). Be
' yaz (2). 
,! - Sarp (3). Valde (3). 
1 - Ağaçlıklı yer ( S). 
i - Azı çok zarar veren (4). Fır
; !atma (4). 
'I - Noksamız (3). Bende (3). 
3 - Alçak (4). Murada nail oldu 

(4). 
) - Nida (2). Peygamberlerden

hiri (3). Boyun aksi (2). 

). r , cfnt-J } 1• !· 
ı Y ?. r. . ı . 'f. 

Ti nel rlrketl 
l ' t~llrik :ırt.:.ctl 

J\ıl.tır:ı ~frkc tf. 

TAl!Vlf.Af 

H. Jır~.1. Um.ta f!r'ketl 

(f.KLf.l 

tondrı ır4r ~o.oo /\'r"A·york: 
P•riJ il 91 00 AtlRı 

Ctnı:it! t <0.50 Ronıı 

35,00 
35.00 
.;o,rıo 

•.22.51 
• 22,5J 

16 ?5 

M6 72.60 
~5 17.0) 
(8 92.00 

Bölreı ~!' 75 , o Aır1ttr.i111 1 16 111 
BritıA 3 34 75 Sotr• t4 25, lO 

rrıı 15 7:1.f,O-Btrlll 
Vir.1ıı' 3 Jı, 25 

eğlencelerl 

DDııkl bllmecc!DIZI• 
lıalledllmls ••lıll 

YUKARDAN AŞACI: 

1 95.15 

1 - Hakkaniyet (6). Dahi (3). 
2 - Nota (2). Bunaklık (4). 
3 - Büyük (7). 
4 - Saik (4). 
S - Büyük hikaye (5). 
6 - Rakam (4). 
7 - Kilidi açan (7). 
8 - Zaman (2). Yemeği öğüten 

(4). 
9 - Kasıt11z (6). Ayı yuva11 (2). 

ukumet konaklarının ve res- · · d ·b· ·ı· 
• d · 1 · · 1.k. ·ıı· b' vaz1yetın e ne gı ı ı aç ve mus 

mı aıre erının em a ımı ıye ı ta.h - •- k b'l f ·d 
nalanna nakledilerek tasarru lidiz;ratı yapın.... a 1 ve aı e 
fat yapılması muhtemeldir. r · 

Ankara, 8 -Bütçe encümeni 2 - Yapılan yerli müstahza
ancak bayram ertesi 930 bütçe ratın süriimü nasıl temin edile
si tetkikatına başlıyacaktır. Ni- bilecektir? 
san ortalarında bütçenin meclis Komisyon çarşamba gür.Ü Dr 
te müzakeresine başlanacağı Mustafa Talat Beyin riyasetin
tahmin olunuyor. de toplanarak bu maddelerin 

Pırtı na 
>tezıckkürile iştigal edecektir. 

-0-
Y an g ı nla rd a polis 

Ziraat müdüriyeti meyvacı
lık enstitüsü için, tahsisat koy
muştur. 

3 - Samatyada terzi Aleko, 
bir mendil meselesinden dolay 
çırak Mihal tarafından yaralan 
mıştır. 

4 - Hasköyde Kiryako is
minde 10 yaşında bir çocuk nere 
den geldiği malfım olmryan biı 
taşla başından yaralanmıştır. 

----(Birinciden mabac) tertibat alacak 
Şehrin uzak semtlerinde e- · 

lektrik ceryanı saatlerce iade itfaiye yangın yerine gelme-

Nafia üç senelik yol proğramı 
için tahsisat koymuştur. 

Sirkecide bir sirkat 
Sirkecide Demirkapı cadde

sinde parçacı Krğamın dükka
nına evvelki gece hırsız girerek 
12 tek tisör ve 23 top kadife 
çalarak kaçmıştır. 

Tramvayda yankesici 
Sirkecide Berber Salih Efen

dinin 25 lirası tramvayda yanke 
sicilk sureti le aşmlmıştır. 

Tünelde bir tecavüz 
Şehremininde oturan Havva 

Hannn gece Tünel caddesinden 
geçerken Kasrrnpaşalı Cemal is
minde birinin tecavüzüne maruz 
kalmış, Cemal bu tecavüzünü 
ilerleterek üstelik kadını bir de 
elinden yaralayıp kaçmıştır. 

edi lememiştir. den eve! gerek inzibatı temin 
Fırtınadan vukua gelen de- ettnek, gerek yangının ille tesir 

MEYHANELER 
Bar ve meyhaneler için yapı

lan talimatname polise tebLğ 
edilmiştir. 

niz kazaları şunlardır: !erini izale edebilmek vazifesi 
1 - Gece Tophane önlerinde polise terettüp ediy.or. 

demirli bulunan gemiler, fırtı- Badema itfaiye gelinceye ka
na üzerine demirlerini taramış- d~r P?lis b~. hususa daha büyü~ 
!ar ve vaziyeti tehlikelri bularak bır alaka gos~e~~ek .. ve umu
İstinye ve Bebek koylarına il- mun menfaa~ ıçın !~zumunda 
ticaya mecbur olmuşlardır. halktan emnıyet ve ıtımadı ha-

2 - Beykozda Gemlikli Hü- i~ olanların ~uavenetinden is
seyin kaptanın mutasarrıf oldu- tıfade edecektır. 

- --···----
itilaf projesi 

lS:rinci ;ıhifeden m•bat) 

ğu Hudaverdi ismindeki saman . , -. 0-
yüklü büyük bir kayık gark ol- Gızlıce ılaç yapanlar 

hası hareketini talik etmiştir. 
İstihbaratımıza nazaran Yunan 
hükfımeti M. Fokasa Atinaya 
gelmesine lüzum olmadığını 
bildirmiştir. 

muştur. 

3 - Bey kozda Albanya ismin 
de bir Yunan vapuru demirini 
tarayarak yalıların önüne düş
müş ve ancak dün öğleye doğru 
tahlis edilebilmiştir. 

Diğer taraftan fırtına yüzün
den Kadıköyüne vapur işletile
memiştir. Y okular şirket vapu
rile Ü sküdara geçmişler, ora
dan da otomobil ve arabalarla 
Kadıköyüne gidebilmişlerdir. 

Fırtına karada da bazı hasa
rı mucip olmuştur: 

Karacaahmet mezarlığında
ki serV'ilerden bir kaç tanesi 
Tunus bağı civarında tramvay 
telinin üzerine devrilerek teli 
koparmış ise de gece tramvay
lar işlemediği riçin kopan tel ko
lay lıkla tamir edilebilmiştir. 

Kasımpaşada büyük bir ağaç 
fırtınadan yanında bulunan ev
lerin üzerine devI'i lmişse de ta
lihin bir !Utfu olarak nüfusça 
zayıat olmamıştır. Haseki has
tanesi önünde de bir çınar orta
sından yarılarak devrilmiştir. 

Rasataneden aldığımız ma
lumata göre evelki gece saat 
22 ye çeyrek kalaya kadar rüz
gar vasati 15 metre süratle esi
yordu. Tedricen süratini arttı
rarak saat 23 de sürati 25 met
reye çıktı, rüzgar bu süratle 45 
dakika esmiştir. Saat 23 ü çey
rek geçe bir rüzgar zarbesi vaki 
olmuşsa da pek az devam etmiş 

Tahdit kanunu dolayısile ka
panan Beyoğlundaki eczaneler
den birinin gizlice ilaç yapıldı
ğı anlaşılarak takibata başlan-

Yunan ba:;mı.ira.hhası M. Di
yamandopulosun gelmediği ma 
Iilındur. Şimdiye kadar resmen 

mıştır. ikinci mıirahhas olan M. Fokas 
B~n~an baş~a Ortak~y ve Ba komisyon riyasetine müracaat 

~ko:l'.unde iki eczanenın .de ay ederek M. Diyamandopulosun 
nı_ vazıyette oldukları t~sb~t edıl teşrinievvelden itibaren infisal 
~ış ve mahkemeye venlmişler- ettiğini ve hükumetinin bu hu
dır. susta te<bliğat yaparak yeni rei--o- sin kim olduğunu bildireceğini 

Asfalt yollar heyeti söylemiş ve ıbu müddetten beri 
ANKARA, 8. _Yeni yapı- geçen aylara ait maaş farkını 

Iacak asfalt yollar için Avru- talep etmiştir. M. Diyamando
paya tetkikaıta giden heyet ya- pulosu M. Fokasın ifitihlaf ede 
kında dönecektir. Kambiyo a- ceği muhakkak addolunmakta
lım satınu hakkında heyetive- dır. 
kile kararnamesi üzerine asfalt TAKDİRİ KIYMET KO-
yol inşaatı programlarında ta- MİSYONLARI 
dilat yapılması çok muhtemel Ankara müzakeratı itilafna-
dir. menin imzası ile neticelendiği 

-O- takdirde takdiri kıymet komis-
T ii tün düşnıanhırı yonlarıru lağvı bir emri vaki ola 

Erkek muallim mektebinde 
tütün aleyhinde bir cereyan u
yanmıştır. 

İntihap edilen komite şimdi
ye kadar 18 talebeyi tütün iç
mekten vaz geçirmiştir. Tütün 
düşmanlığı hakkında Mazhar 
Osman B. tarafından tekrar b:r 
konferans verilecektir. 

-o-
L i ın an tarifesi 

düzelecek 

caktır. Çünkü tarafeynin anlaş
masından sonra takdiri kıymet 
faaiiyetine lüzfım kalmıyacak
tır. 

İstanbul rumlarırun kamilen 
etablı addoluncağı hakkında İs
tanbulda ma!Umat mevcut de
ğildir. 

MUHTELİT KOMİSYON 
RİYASETİ 

tir. .. .. .. . Liman şiI'ketine ait işleri ta-
Bugun ruzga_r mutehavvıl e- ıkip etmek üzre geçenlerde An-

Muhtelit mübadele komis
yon reisi M. Andersonun riya
set müddeti dün bitmiştir. Ri
yaset M.Rivas tarafından deruh 
te edilmiştir. 

secek, hava sakın olacaktır. kara}"ll giden şirketin idare me 
Fırtına yoktur. clisi azasından Mcıhmct Ali 

Nisfet Bey dün avdet etti. 
Kendisinin izahatına göre hü 

ıkfımet, şirketin tarifesi ve li
man vesaitinin asrileştirilmesi 

vlenenler hakkında'ki teşebbüslerini tet-
ıkik ve esas itibarile tasvip et

Beyazit dairesinde nikahlan miştir. 
icra edilenlerin esamisi berveç
hi atidir. 

Süreyya Efendi ile Hikmet 
H. Türban ef. ile Safiye H. 
Mehmet ef. ile Saliha H. Kara 
bet ef. le Vehanuş H. Vahram 
ef. ile Ele!lİ H. Ohannes Ef. 
ile Gülhatır H. Karabet ef. ile 
Siranuş H. 

Fatih dairesinde nikahları 
icra edilenlerin esamisi şunlar
dır: 

Haliç Şirketinden 
çıkarılanlar 

Haliç şirketinin bir kaç Türk 
memura yol verdiği yazrlrnrştrr. 
Bu hususta malumat istediği
miz şirket müdürü şu izahatı 
vermiştir. 
"- Filhakika hizmetlerine 

nihayet verilen bir kaç memur 
vardır. Fakat bunların, basit bir 
vesile ile değil, tamamen Türk 

Şişlideki lağamlar 
Şişlide lağımların bostanla

ra döküldüğü iıankkında ıbazı 
neşriyat yapılml§tı. Bu •husus
ta Emanet heyeti <fenniyesi şu 
kanaattedir: 

- Şişli sırtlarında Beşiktaş
ta Orta bahçeye ıkadar uzanan 
bostanlar susuzlu'ktan çok müş
lkil bir vaziyette kalıyorlar ve 
lağnnlardan istifade ediyorlar. 
Bunun için Şişli mecralarını de 
nize kıadar indirmek Iazırndrr. 

Bu iş için 200 bin liraya yakın 
masraf etmek icap eder. Ema
net bütçesinde bu para olmadı
ğı için bu işe başlanamamakta 
dır." 

Vakit küresi Mehmet Nihat Ef. ile Emine 
Bedriye H., Hayrettin Ef. ile 
Ahter H., Süleyman Ef. ile Ay 
şe H. , Abdürrahman Ef. ile 
Zehra H. , Adil Ef. ile Zeynep 
H. , Kostantin Ef. ile Erini H., 
Yako Ef. ile Refka H. Nesim 

olan 5 müdürden müteşekkil o- Galata yangın kulesine kon
Ian encümeni müdiran kararile makta olan saat küresine ait in 
vazifelerine nihayet verilmiştr. şaat bu hafta sonunda bitecek
Bu hzmetleri müfit olmıyan bir rtir. Vakit küresinin nihayet 10 
kaç kişiye yolvermekten ibaret güne kadar faaliyete getirile-
basit bir hadisedir. ceği tahminediliyor. Ef. ile Kadov H .• 

Kaçakçı bir Yunanlı 
hudut haricine 

İstanbulda esrar, kokain ka
çakçılığı yapmakla maruf Yu
nan tebaasından Niko Protopa
nın Topanede Kadısiler yoku
şundaki hanesi vukubulan ihbar 
üzerine polis ikinci şubesi me
murları tarafından taharri edil
miş ve 10 okka haşhaşla Yunan 
lı Nikonun cebinde 50 dirhem 
eroin ve bir kalrp esrar bulun-

Üç yangın haşlangıcı 
1 - Hasköyde koltukçu İsak 

tarafından yanık bırakılan bir 
mum erimiş, tahtayı yakmağa 
başlamıştır. Bu sırada yetişen
ler yangmr söndürmüşlerdir. 

2 - U nkapanında Rizeli Ru 
kıye Hanımın evine ait baca ku
rumlan tutuşmuş, halkın yardı 
miyle söndürülmüştür. 

3 - Bakırköyünde Kartalte
pede Zeki Beyin mutfak bacası 
kurumlan ateş almış, söndürül 
müştür. 

Ucuz yemek meselesi 
Birinci sahifeden mabait 

ziyade salahiyettar olan Trp fa
kültesi Hıfzıssıhha müderrisi 
Dr. Server Kamil Bey, gazete
lerde çıkan yemek listelerinin 
hayali olduğunu ve kabiliyeti 
tatbikiyesi olmadığını beyan et
miş ve şu izahatı vermiştir 

"- Gıda tayini meselesi mu
dal bir iştir. Bu, gıdanın kemi
yetne, keyfiyetine, imtisas kabi
liyetine ve pişirilme şekline tabi 
bir meseledir. Bunlar nazarı dik 
kate alınmadığı takdirde yek
nesak bir gıda tertibine pek kı
sa bir zaman için imkan olabilir. 
Vasati sıklette ( 65 kilo) bulu
nan bir insanın günde (70-100) 
gram albümine, 60-65 gram ya
ğa, 416-420 gram nişastalı me
vat ile vitamin gibi zihayat un
sura ihtiyacı vardır. 

Albüminoit maddelerin kıs
mı azamırun hayvani gıdalar
dan tedariki şayanı arzudur. Za 
yiatı tatmin için alınacak bu 
maddelerin miktarı, şahsın me
saisinin tarz ve cinsine ve bu
lunduğu ıklime köre değişir. 
Dimağı meşgul olan ve zihnen 

çalışanlar için albüminli madde 
!erin, cismani surette uğraşan
lar için ise yağ ve nişastalı mad 
delerin fazla olması lazımdır. 

Binaen aleyh bu işi bir ka
lamde halletmek çok müşkül
dür.,, 

Lokantalar cemiyeti ikinci re 
isi Cemal Beyin yedi buçuk ku
ruşa ihtiyaca kafi yemek temin 
etmek iddiası da gerek Emanet 
te ve gerek etibba arasında hay 
retlerle karşrlanmıştrr. 

Doktorlar, bu kadar para ile 
temin edilecek yemekle vücu
dün ihtiyacı tatmin olunamıya
cağı ve gıdayı layık olduğu mik 
tara iblağ için pek çok ekmek 
ilave etmek lazrm geldiği kana
atindedir. 

Emanet sıhhiye müdürü Ne
şet Osman Bey, henüz tetkik et 
mediği için bu hususta bir şey 
söyleyemiyeceğini ve böyle bir 
mesele ile meşgul olmadığını be 
yan etmiştir. 

Razı hekimler ise askeri iaşe 

tarzının ucuz yemek tertibine 
esas olabileceği fikrindedir. 

Maamafih Cemal Beyin fakir 
lere mahsus ucuz aş teklifine ha 
raretle taraftar olan cemiyetin 
umumi katibi Zeki Bey bunun 
tatbikinde israr ederek diyor ki: 

"- Üsküdar, Topkapı, Ka
sımpaşa ve Fatih gibi fukurası 
çok olan yerlerde Fırka veya E
manetin muaveneti ile halk aş
haneleri açılması çok hayırlı ola 
caktır. 

Lokantacrlar cemiyeti, bu işi 
yapamaz. Çünkü maksadı te
şekkülüne taallı.lk eden bir iş do 
ğildir. 

Emanetin göstereceği yerler
de ve vesait te Emanet tarafın
dan temin edilerek aş evlerinde 

·hatta yedibuçuk kuruştan daha 
ucuz olarak bir öğün yemek çı 
karmak kabil olacağı yaptığı
mız hesaplarla anlaşılmıştır. Bu 
umumi aş tertibi mühim bazı 
masrafların tasarrufu ile yapıla
cağı için evlerden daha ucuza 
mal olacaktır. 

Hatta fazla rağbet dolayısile 
altı kuruşa bir öğün yemek temi 
ni ve artan para ile şehr;n en fa 
kirlerinin meccanen doyurulma
sı kabil olacağı kanaatindeyiz,,. 

Cemal Bey, lokantalara gide
miyecek derecede parası az o
lan fakirleri doyurmak maksa -
dile ileri sürdüğü teklifin şahsi 
bir teşebbüsle yapılamıyacağm
dan bahisle şunları söylemiştir: 

-Emanet bunu deruhte ede 
mezse mahallelerde Fırka teşki 
latmdan istifade edilerek tatbi
kata geçilebilir. Yedi buçuk ku
ruşa verilecek bir çeşit yemek 
içinde mevsime göre en ucuz ve 
mugaddi bir sebzeden başka sı 
ğır eti de bulundurulacaktır. 

İddia ediyorum ki bu yemek 
lokanta yemekleri gibi lezzetli 
olacaktır. 

( 200) lira ile ve resmi bir ter; 
kilatla bu işi başarmak kabildir. 

Bu suretle günde iki öğün yt! 
mek, ekmek hariç olmak üzre 
15 kuruşa verilebilecektir.,, 
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!\lfLLIYET PAZAR 9 ŞUBAT 

Hasan OJonyasında tenzilat 
Jn~ara vilayeti ~ofis nıü- Jn~ara vilayeli ,olis ınü
~iirlü~ü nen: ~ü!~~~~~~e~urini Zabitası 

Ankara memurini zabitası 5- için (25) adedi sivil olmak üzre 
:in (289) çift fotin imal ve mu- (234) adet kapot imal ve müba 
ayaası münakasaya çıkarılmış yaası münakasaya çıkarılmıştır. 

:ir. Teklif olunacak fiat haddı Teklif olunacak fiat haddi la 
' ayık görüldüğü taktirde 27-2- yık_ ~örüld~ğü ~aktirde 27-29.~0 
J30 tarihine müsadif Perşembe t~_hıne .mus~dıf ~~rşemb.e gu
' · ·· ·h lei katiyesi icra ediie- nu ıhaleı kat ıyesı ıcra edılecek unu ı a . T 

1
. 

1 
. . . .. . ' . . . . . .. tır. a ıp erın şeraı tı numuneyı 

·ektır. Talıplerın şeraıtı numu- .. k .. M .. d .. · t H 
·ıeyi görmek üzre müdüriyet he gorme 

1 
u_zre u .. unyetl esap 

• .. memur uguna muracaa arı ve 
1ap mem~rluguna m~r~caatl~- teklif namelerin de yevmi mez 
·ı ve temınat akçelerını hamı- kftrda saat (15) şe kadar Vila .. 
:en saat (15) de Vilayette mü- yette müteşekıkil mübayaat 
teşekkil mübayaat komisyonu- Komisyonuna müracaatalrı i-
na müracaatları ilan olunur. ı-ıa_n_o_ıu_n_u_r_. --------

Jn~ara rilaJeli polis mn- ~.nk~r~ viıayetı volis ınü-
nıu~ürrn~ün~en: ~ll!~:~~~~e~urini zabıtası i-

8. İNCİ TERTİP 1. 1NCl KEŞİDE: 

11 Şubat 1930 
Keşi deler; Vilayet, Şf!hremanet~ 
Defterdarlık, İş, Ziraat ve Osmanlı 
b ankalan murakıp lan ve halk hu-

zurunda yapılır. 

B~Y~I !KRıMIJE: 30,000 L1RJDIR 
er keşidede çıkan numaralar tekra 

dolaba konmaz. J 

. Ankara memurini zabitası i- ~in 264 c~ket maa pantalon Kumkapı ve Samatyada Hazine namına mazbut 1050 kilo 
çın (264) adet serpuş pazarlık ımal. ve m~bayaası kapalı zarf meşe kömürü ile 25 buçuk çeki meşe odunu 20/2/930 Perşembe 
suretiyle münakasaya çıkarıl- usulıyle muı::ıakasaya ~ıkarıl- günü ihale edilmek üzre müzayedeye çikarılmıştır. Taliplerin 
:nıştır. Teklif olunacak fiat had ~ış~ır: Te~lı\~~~.~ca~~~~ h~~ 1 yevmü mezkılrda saat üçte Defterdarlık binasındaki ihale komi-
di layi;k görüldüğü taktirde 27 dı layık goru. ugu t~ ıdr.feP syonuna müracaatları ilan olunur . 
., . . .. . Şubat 930 tarıhıne musa ı er 

b;
9

~~:~~
1

~:ı:~:~~!:~!i~~~;e~ ~~~:e~~~~~~~:~~a;~:r;i '.;~~ Devlet denı·ır1olları r.e ıı·nıgnl 9fl unıunı .. ı dılecektır. Talıplerın şeraıtı nu muneyi görmek üzre Mudurı- U t U U 
-nuneyi görmek üzre müdüriyet yet hesap memurluğuna müra- ,~ , ~ 
~esap memurluğuna müracaat-. : caatları ve teklif namelerin de ı aresın en: 
arı ve teminat akçalarını hamı yevmi mezkılrde saat ~15) .. e 1 

len saat 15 de Vilayette müte- kadar vilayette müteşekkıl mu
'ekkil mübayyat komisyonuna ıbayaat ko?1.isyonuna müracaat 
;nüracaatlan itan olunur. eylemelen ılfuı olunur. 

Zong·uldak I-lav~ai fahmiye uıııum 
ınüdürlüğünden: 

İstanbul Maadin Mühendisliğinde mevcut şartn' ;nesindeki 
izahat veçhile havzai Fahmiye müdüriyeti umumiyesi meııkez 
ve mevkiinde kullanılacak defatir ve evrakı matbuai sairenin 
tah'u tecdidi ve Zonguldakta teslimi 20 gün müddetle aleni mü 
'lal<aşaya konulmuş idi. Müddetin hitamında yapılan teklifler 
ıaddi layik görülmediğinden bu iş 4/2/930 tarihinden itibaren 
ayni müddet ve şeraitle ve kapalı zarf usulile münakasaya vaze
dilmiş olduğundan müddetin hitamında talip olanların usuline 
tevfikan teminatlarile müdüriyeti umumiyeınize müracaatları 
i!iln olunur. 

• 

Büyük Elbise 

Beş ton Banka marka kalay kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. 

Münakasa 11 Mart 1930 Salı günü saat 15 te Ankarada Dev
let Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mü
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Mü
dürlük kalemine vermelıeri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iılri lira mükabilinde An.
karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağa
zasından tedarik edebilirler. 

Evkaf umum ınü~ürlülün~en: 
Fukara imaretlerine ltlzumu olan 2500 kilo kuru fasulye 

aleni münakasaya vazedilerek Martin sekizinci Cumartesi günü 
saat on dörtte ihalesi icra olunacağından talip olanların şeraiti 
anlamak üzre hergün levazım idaresine ve ihale günü de idare 
encümenine müracaatları. 

.. 
Mağazaları 

Calatada Karaköyde poğaçacı fıııru lttisalindekl büyük mahallebicinin üstünde 

YAÖMURLU ZAMANLARDA 

1930 

50 K mışluk şişe 
80 Kuruşluk şişe 

150 Kuruşluk şişe 
300 Kuruşluk şişe 

35 
60 

ı ro 
200 

Kuruşa .. Fırsattan 
l-lasan ecza dcı)osu. 

Tiyatro ve sinemalar: 

Ferah sineınada 
Bu akşam 

Mezaya, vollers, Kemenya 
heyetlerinin yeni numeroları. 

Ayrıca: KLARTON canbaz 
maymunlar sinemada: Roma
nofların son ferdi. 

Kadıköy Hil!l sinemı<ı 
Ölüm çen beri 

Mevsimin en güzel filmi tamamı birden 

ŞEHZADEBAŞI 
Türk sinema ve tiyatro,unda 

Her akşam komik Cevdet Bey 
temsilleri Anastas bale heyed 
sinema, büyük varyeta, tiyatro 
ve saire. Dühul!ye 20 kuruştur. 

LLOYD TRtESTİ~O 
Limanımıza muva>alacı beklenen 

Vapurlar 
(PALf:STl'.'\A.) vapuru 9 şu 

bat pazar ( lcalya ve Yunanfs. 
tan)dan 

(SE:'>JIRA!\llS) vapuru 9 şu
bat pazar ( ltalya ve Yuı'ıanis· 

tan)dan • 
Yakında limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
( PALESTİNA) vapuru 10 

şubat pazartesi (Samsun, Trııb

zon ve Batum ) ı 
(MERANO) vapuru l 2şubat 

Çarşamba (Selanik, Midilli, lzmir. 
Pire, Patras, Korfu, Ayısarand, 

Brendlzi, Flume, Vendedik ve 
Trieste) ye 

( SEl\ilRAMJS ) vapuıu 13 
şubat perşembe sabah tam 1 Oda 
(Lloyd Elcıpres ) olarak pire, 
Bren dizi, Venedlk ve T rleste )ye 

(COSULlCH Llne] kumpan· 
yasının lüks vapurlarına aktarma 
edilerek Şimal! ve Cenubi Ame-

l rlka limanlarına gitmek lçln ten· 
• zilatlı doğru bilet verilir. 

il 
1 

t)aıcxaıoocıc:xx>.:"'°"""'"""':ıooı:~ 

~~©~ı;) 

PE 
M'IHl\LLİ İMl\Lİ 1 

1·EV FllBflİKlfSI 

Her nevi talsJ!At için Galıtada 
mumhane ( Lloyd Trlestlno :) 
ser acantesıne. Telefon Beyoğlu 

2127 vaya Galata sarayında 

sabık SelAnlk bonmarşası bina· 
sındakı yazıhanelerine. Telefon 
Beyoğlu: 2499 ve yahut Sirkecld 
Kırzade hanındaki ·yazıhanesine 
müracaat edllmesL Telefon 
f,tanbul: 235. 

l:Sartın - Cide Postası 

HllJAL 
vapuru 10 Pazartesi 

şubat 

günü akşamı Sirkeci nhrıınıdan 
hareketle Eregl! , Zonguldak. 
Bartın, Kurucaşile, Cide, İnebolu 
lıikelelerlne azimet ve avdet 
edecektir. Yük ve yolcu Jçin 
Sirkecide yeni handa ı numrolu 
acentasına müracaat. Telefonu 

fsranhul :ı l O:i 
S!o.nbul (tnbtrMaı 

-~-~J - PROTEJİN 
lıt. Mahkemei Adiye Birinci Ti· Artıx aylarca senelerce silren 

caret Daireıinden: tedavilerden t<hlikclerden kurtuldu· 
Balıkcsirde Diki zade Emin efendi nıız, Seoelcrdcnbcri Puisıc tecrü-

tarafından Neftsendikat müessesesi besi yapılarak bUtün dünya tıp 
emrine Ziraat BankaBI Balıkesir şu-
besi tarafından bin liralık 30-10-929 üstatlannın takdir ve kabul ettiği 
tarih ve 7727,205 numerolu çeki za- bir terkip olan PROTEJIN frengi 
yi eylediğindcn bahisle iptaline karar ve belsoğukluğuna karşı en kuvvetli 
itası talebile mumaileyhin vekili A- slgorııdır.Teıiri kat'I ve mücerreptlr 
vukat !sak Sageı efendi tarafından isti mali çok kolaydır. 
vukubulan müracaat üzerine mezkUr --'Her eczanede bulunur .. -.:i 
senedin kimin yedinde ise 45 gün ------------
zarfında mahkemeye ibrazı ve ibraz 1 L A N 
edilemediği takdirde iptaline karar MALOLINI ASKERlYEYE 

'l 

istifaclc ediniz 
Toptancı ara a)'rıca 

te:ızıUU 

Daha ziyade ve 
daha iyi tras eder ....• 

' 

Gillcnc bıçaklan mevcut en Ala 

çclıktcn mamül ve •iızlarının 

~it kc~n olması dahı uyadc ve 
daha iyi ıras olmayı tc'min eder.., 
B11&Un bir plkct satın alınız. •. 

1 

~eyri seiain ........... .;..~--~__..----
Mtrlcez Acentuı; 

bı,ın~a. Ben tl-ı 
centuı: Mı~rnudlys 
lstanhnl 74-0 

Gılıtt k~:ır~ 
2~61 Şuh 

Hını ıltıdı 

TBIBZDl Bi~il~I rasrnı 
(Raşftp~a) vapuru 9Şuhat 

Pazartesi 12 de Galata 
rıhttmından hareketle lnebolu, 
Samsun, Glreson, Trabwn, Rlzı 
Hopaya gidecek ve dönüşte 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 1 
Trabzon, Tirebolu, Glreson, 1 

Ordu, Ünye, Samsun, İnebolu, 
Zonguldağa uğrayarık gelecek 
tir. Harelt~t günü yük kabul 
olunmaz. 

Ayvahk sür'at postası 
(Mersin) vapuru 11 Şubat 

Sah ( 1 7 ) de Sirkeci nhtı

mından hareketle Gelibolu Ça 
nakkale Küçükkuyu, Edremit, 

Burhaniye, A yvalığa .i!decek vı 

dönüşte mezltOr iskelelerle 
birlikte Alnnoluğa uıtrayarak 

gelecektır. 
Azlmette Gelibolu için 

yük alınmaz. 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz lüks ve sürat postası 

SAMSUN 
vapuru 111 ç b 
şub•r arşam a 1 

gfinil akşamı Sirkeci nhumındıuı 
harel.:etle doğru [Zonguldak, lne· 
bolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rlze ] ye 
gidecektir. 

Tafsil At için Sirkecide Yel kenet 
hanında lı:Ain acentesine müra

caat Tel. lstınbul 1515 

ve hatta fırtınalı havalarda, pasajlar veya bı1tkon
ların altına sıQınma~a IUzum yoktur. Zira: En bi
rinci malzeme ile imal olunmuf ve muflon astar 

verileceği lüzumu evrakı havadiale i- lstanbul Tramvay Şirketi, hali ha
lana mahkemece karar verilmiş oldu- zırda askeri malüllerin tramvay ara
ğundan ber mucibi karan mahkeme balarında tenzilatlı tarifeden iıtifa

. kcyliyet kanunu ticaretin maddci delerine imkan bahşolmak maluadı 
mahsusası mucibince ilan olunur. ile kendilerine verilmiı olan ari renk 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

Sert. lüks karıdenlz postası ı 

ile empermeabllze bl,r hale getlrllmlf gayet 
modern ve kusuruz biçimde 

EKSELSİOR 
Pardesüsünü 

Giydiğiniz takdirde bila perva 
yürüyebilirsiniz. 

UCUZ-. PRATiK ·ŞIK 
Beylere: 27~ Lira 

Hanımlara: 24~ Lira 

lna~~zr, k~~~!:~!an S~or kosfünıleri 12 1·2L!~~a~!n 
111 :~:;.satt~anntazı Kosf üınler 16 1-2 

çecuklara mahsus Elbl'Sel G 
1 2 t lksalyenlzl mez- şık ve dayanıklı u er -

BflOmum levazıma 1 Hanımlara asri bin M f 1 
kor mağazada tedarik etmeniz men- çimde ve her renkte an o ar 14 1-2 
faatlniz iktizasındandır. Kadın, erkek -

ve çocuklara mahsus . kostüm palto, 30 ı irada n 
pardesU ve mu,ambaların en J 
müntahap çe,ıtıerl mevcuttur ısmar ama 

Tadi••~ıı 

itibaren 
kostümler 

» 

» 

» 

te kaplı tenzilat puolarmın, ı Mart 
Üsküdar 1 inci Sulh H. Hikim- 1930 tarihinden itibaren mer'i olmı-

liğinden: yacaklarını, malôlini aıkeriyenin na-
M usta fa Tevfik efendinin Tuzla- zarı ittil&ına arz ile keıpi ıeref eyler. 

da Çeşme meydanında mukim Hasan Hali hazırda mer'i n mevzuu bah. 
Basn efendi aleyhinde ikame eyledi- solan tenzilat puolarmın, iıtirdadı 
ği 120 lira alacak davasından dolayı mukabilinde, 1930 ve 1931 ıeneleri 
Iieclil muhakeme berayi tebliğ irsal zarfında muteber olmak üzre, yeni 
kılınan davetiyenin mumaileyhin ma- san kaplı paoolar tevzi olunacaktır. 
halli mezkUru terk ile gittiği ikamet- Binaenaleyh, aıkeri ma!UI bey ve 
gfilıı meçhul bulunduğunu beyanile efendilerin, yetlerindeki pasoları ye
bila tebliğ iade kılındığı anlaşılması ni san kaplı paıolar mukabilinde teo
üzerine ber mucibi talep bir buçuk dit ettirmek üzre, Sah, Çaqamba ve 
ay müddetle ilanın tebligat icrasına Perıembe günleri, saat 13,50 ile 17 
karar verilmiş olduğundan tayin la- araımda, Metro Hanında, Şirketin 
iman 5-4-930 Cumartesi günü saat betinci kattaki dairei mahıu1a1ına 
10 buçukta mumailcyhin bizzat mah müracaat etmeleri lüzumu kendileri
kemeye gelmediği ve yahut bir vekil ne ilan olunur. 
göndermediği taktirde giyaben muha --~--------
kemesinin icra kılınacağı il3n olunur. 

'I ::>ehren1aneti ıhlnatı 1 
Sehremanetinden: Emanetin 

Ayasofyada kain deposunda 
mevcut müstamel otomobil iç 
ve dış lastikleri, Dökme soba
lar, çeket ve pantolon, pirinç, IS TAN BUL.' 

demir ve bakır yatak yorgan ve -ı•-.... 11111------.. 
sair 150 kalem eşya satılmak Dr. hsan Sami 
üzre mahallinde müzayedeye Öksürük şurubu 
konmuş olmakla talip olanlar 
6 Şubat Perşembe, 10 Şubat Öksürük ve nefes darlıtı 
Pazartesi 12 Şubat Çarşamba için pelr tesirli llAçtır. 
günleri depoda bulunacak hey' )i,•anyolu SultanMahmut türbesll 89 
ete müracaatları ilan olunur. lıtanbul lkinci Ticaret Mahk= 

••• ainden: 
Müflis müsyü Maryoseraya ait o

lup Yıldızda bulunan bilumum eşya 
ezcümle oda takımları yazıhaneler 

Millet vapuru 9 
Şubat 

Pazar günü akşamı 
saat 18 de 

Sirkeci rıhnmından hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
am>un, Ordu, Glreson, Trabzon 
ve Rize] re azimet ve aynı 
iskelelere Görele, Vakfıkebir 
ve Ünye.ye uğrayarak avdet : 
edecektir. ı 

Muracaat maha'i: lstan'ıul i' 
Meymenet hını altındaki yazı· i 
hane. Tı>lefn11 lsıanhııl l 154 

SADIK ZADE ARSLA'.'I 
KAPDA."\ VAPCRLARI 

İZMİR • MERSİN 
Sür'at postası 

.Muntazam ve lüks ka(Tlaralan 
havi elektrikle mücehhez 

KEMAL vıpurulO Şub•t PAZARTESi 
akşamı ı 8deSirkecl rıhcımından 
hareketle Çanakkale, lzınlr, 

Fethiye, Güllük, Antalya, .\!er· 
~ine aılmct ve avdet edecekrır. 
Mahalli müracaat : Sirkeci 
Yalıkö~k Cilddesi alAlye han 
birinci kat Sadık zade L "azım 

vapur acantahane ine milra
caat. Telefon : lstanbul 4240 

Fatih dairesi müdüriyetin
den: Küçük Mustafa paşama
hallesinin sait Çavuş tekke so
kağında Emanet malı mutfak 
mahallinin Martın 26 ıncı Per. 
şembe günü saat 14 te daire en
cümenine müracaatları ilan olu 

portatif dans mahalli salon avizeleri D kf A k tı•e 
ve sair kıymetli eşya müzayede ile o or . u . 
satılacaktır arzu edenlerin 930 Şubat l!lekltrflı maldoele~yle tıetoop;uldııııu, ldra 
11, 12, 13 üncü Salı Çarşamba ve darlıRJ prostat adenıı.ktldar bel gevtek· 
Perşembe günleri saat 10 .. dan 12 ye Ull dit ve n.:enşı1yt •Rnilı• tedavi eder. 
kadar Yıldız serayma muracaatı..n ~ ııor~ı fırıQI W..- a._ 
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Millet mekteplerinde oku -1 
yanlar için ders 1 

1 1 I)' ., 
l\aınıe Halit - ~ Üallim Ahmet Halit 

ı 
y 

G 1r. 
de I 
G~• li 

Sağlık Bilgisi 
' ...... . 

Givinmenin sıhhi şartları 
Gı n ~ k b'lm • 'k Vı.icudümüzün sıcağa ve soğuga karııı oya ı esı 

1 E I için elbise giymoeğe mecburuz. Elbiseler mevsime gö!e 
ı: değişir. Ya1.1n ince, kışın kalın kumaştan yapılmış elbı

l ;it seler giyeriz. 
ı kı,~ Şimdi biz evveli, kumaşların nevilerini ve bunların 

ı; ~\ '.ı: ucak tutma derecelerini gÖreneceğiz. 
-1.ı ~ün, ipek, kürk gibi maddeleri ha!vanlardan alırız. 

• •I n Pamuk, keten, kaouçuk gibi maddelen de nebatlardan 
f-ı alırız. Bunlardan yün, ipek ve kürk sıcaklığı ne dışarıdan 

1 ! içeriye, ne de içeriden dışarıya geçirirler. Bu .itibarla vü
ı. ııt! cudümüz hararetinin kaybolmamasını temın ederler. 

· '.'i Bunun için kışın tercihen yün elbiseler giyilmesinin ae-
'· ı bebi budur. 
' · B;r İpek te ayni haasayı haiz olmakla beraber pahalı ol-
' nı~V duğundau ancak dış elbiseleri için kullanılır. 
• · ş;; 11 Yüniin ayni za~and~ t~ri çe~ek h:ı-ss.ası da ".~rdır. 
J! F~t Bunun ıçin ten üzerıne gıyılen fanılelerın ınce yunden 
;ı ı ti'k olması ya:: ve kış için çok sıhhidir. 
'1. />/ ~ Kürke gelince tüyleri arasında bir çok hava taba 1 
fo n;Jı kası muhafaza ettiği için İpek ve yünden ziyade sıcaklığı 
,ı ~ .13 temin e<ler. 

'· i1 :~ Paınuklan yapılan kumaşlar ucuzluğu ve yumuşak-
j 2

•1.1 lığı cihetile çok kullanılırlar. Bunlar yün derecesinde kı
t fc"1 ymetli değildirler. Oldukça rutubeti çekerler ve sıcak tu-
ı ıı 1 n. tar ar. 
~ · tı Keten, aerin tutar, teri çabuk içmez, İçtiği taktirde 

ı. ~ ;, de çabuk bırakmaz. Bunun için kış elbiseleri ve iç çama
'i ı~ n şırlan için kullanılmaz. Yaz elbiseleri için keten pek mu 

n ı vafıktır. Biraz fiatli ise de çok dayanıklıdır. 
' 'n n Kavuçuktan yapılan kumaşlara yani muşambalara 
· ı - 1

}; gelince, bunll\J' da yağmuru geçirmediklerinden kışın ve 
1 t'' 1 yağmurlu hava1arda giyilir. Ayni zamanda muşambalar 
ın~ vücudün sıcaklığını da muhafaza ederler. 
k~ Kumaşların hususiyetlerini gördükten aonra bunlar 

'ır 1' dan yapılan clbiaelerin sıhhi şekilde gİyİnıneleri meaele-
ır n • ' ı· sıne ge;e:.ım: 

ı ~ı~1 Elbiseler, İç ve dış çamaşırı olarak ikiye ayrılır. lç 
' · :~ çamaşırı olarak üst üste bir çok şeyler giymek doğru de
r 

1 ~!i ğildir. Bunun için en çok sıcak tutacak ve vücudün hare-
1 .\ keline ır.iıni olmıyacak çamaşır giymelidir. Çamaşırlar 

ei1 ne pek vücude yapışacak kadar dar, ne de fazla bol olma
~ ır,c malıdı ... Vücutle çamaşır arasında biraz mesafe kalması 

.r~ı 1 arada bir hava tabakası kalmasına sebep olur. Hava ise 
J ı 11 1 ~: harareti geçirmemek hassasını haiz olduğundan vücut 
,r .. h ''kbol A'l a " are1retımn ay masma manı o ur. 
; . ·l Havanın sıcak ve soğukluğuna göre elbise üzerine 
a tJr pardehü ve palto almak muvafıktır. Yoksa hava soğudu).~ 
, , a 1 ça İç çamaşırlarını çoğaltmakta mana yoktur. Sık sık ça-

1 t maşır değiştirmek pek sıhhidir. 
ı ~ Kunıaslarm renklerinin de aıcak ve serin tutma ü
> a 11 zerine leairi vardır. Siyah ve koyil renkler sıcak tutular: 

~ : Beyaz ve açık renkler serin tutarlar. Bunun için kışın ko
' ;ı yu, yazın- açık renk elbise giymelidir. 

c\ Korse ve dar yelekler kanın dolaşmasına marn olaca 
r ğından pek tehlikelidir. Bilhassa korseler mide, barsak 

r .'~ ve böbrekler gibi mühim uzuvlar üzerine tazyik edece-· f '.ı sinden bunların serbest hareketlerine mani olur. Kanın 
' . muntazam dolaşmaama da mani olacağından çarpıntılar 
;.~ başlar. Bunun için sıkı korseler kullanmak bir çok has
.• talıklara meydan açar. Lastik korselerinde bazı mahzt .. 
·~ lan olmakla beraber diğerlerine şayanı tercihtir. Hiç ol

~ mazsa eğilip doğru1ma hususunda lastik korseler gibi 
1 ) 

zahmet vermez1er. 

KARON Aln1an Kitaphanesi 
Beyol!;lunda Tünel meydanında 523 

~'afia vetaletin~en: 
1 - 8Şubat 930 tarihinde ihale edilmek üzre münakasaya 

çıkarıldığı evvelce ilan edilen Mendires-Gediz etüdünün 6 Mart 
ı l 930 tarihinde ve, 
.q 2- 11 Şubat 930 tarihinde ihale edilmek üzre münakasaya 
1 '> çıkarıldığı ilan edilen Berdan etüdünün dahi 8 Mart 930 tarihin
ı~ de ihale edilmek üzre .nünaka<;a müddetleri temdit edilmiştir. 

1.~ 3 - Bu işlerle yenider- alakadar olmak isteyenlerin sular u-
mum müdürlüğüne müracaat ederek yukarıda yazılı işlerin mü

l nakaşa şartnamelerini umumi ve hususi şartnamelerini ve müka 
1 

velename suretlerini alıp tekliflerini baladaki ihale günlerinde 
· 

1 
ve saat 14ten eve! müşteşarlık makamına tevdi etmeleri ve ev
velce mezkur evrakı alanların dahi ayni tarzda müracaatları ilan 
olunur. 

, 

1 

PAZAR 
9 ŞUBAT 930 

! 2 %:::s 

Aıkoks ile 

, ağrıları 

izale 

,ıı i, ediniz 

Giıgtıs ağrılarına ve soğuk alğııılıgıııa. ıaif ciğerlere, 
,öksiirüğe, lumbago, ıomatızma. 'l' rn her hangi nıe,. 
ızii sancı için. bu eski l'e lecrulıc eılilmı~ ilıiç en sl'ri'

1 en saf, ,.e eıı müessir olacaktır \gı I\ :ııı 'ere .\11,oh'u 
tatbik ıdini:ı.. 

AltCaCk~ 
Plasters 

Alkoks 
,Hariçten istimal t'dilen ila,·larııı en h·bidir. 

Her tczantdt bulunur 

ALLCOCK MARUF ACTURING CO, s;,kenlıeod, Enılaad 

En iyi müstabzaırat. 
g ve bilhassa 

R ''Aspirin, .. 
lomprlıa•larl ekseriya takli& 

"dilırler. 

T &lr.litlenrıden eakwmıık için dalma 
kirmızı bandırollu 

ve .&,et" ınarkah hakık1 
ambıılijwa dikkat ve 

digerleriru redderliıtiz. 

Parlı ftllzeııtk musabaıcaııınaan evvel 19 Avrupa ruzeH ,.renne verilen parlak ziyafette bir aofra 
başında toplanan ve muhtelif memlelı:etlerl temsil eden lı:ırahçala r bir arada 

ı ____ ._ ..... ______________ ~O .. A•••••••••m•••••••••••• 

lstanbnlda Kıı.atçdık 

Gün gelecek ki nihayet bir U11derWood yazı I ._ ECER JŞTiHANIZ YOKSA 
maklnasını almağa mecbur olacaksınız. • D HOıı."MEL'' HEMATOGENlı' 

ÇUnkU dünyada emsa11 yoktur. • f. ~n 10 ı.:.. 

24 senedenberi Ameri- ~ 
kada Olimpya'da çabuk 
yazmakta birinci çıkıyor 
Yazı kursları,Stenografya,Kopya 

'e ll!&ıbaacıhk Anonim flrketl Fratelli Halm Galata Mahmudiye 
caddesi No il Telefon : Hcyoğlu 1761 

rnukRvvisini alınız. 40 scııedcnlıeri mücerrep ne
ticeler • verml~tir. Kanı isl:lh ve sinirleri takviye 
eder. Baiıkyağı yerini tutar Bütıiıı ecza depoia
nle eczanel~rde bulunur. 

Umumi vekili: Jstanbulda Cermanyan han 44 

~~•••••••D•••••••••••• 
..... 9 iiA 15 Mart 1930 da devam edecek···· 

Viyana beynelmilel sergisini 

Istanbul ithalat gümrüğünden: 
ziyaret ediniz. Avrnpanın en mühhr. ılım merkezidir. Avosturya'nın 
biltün sanayi merkezleri ve Avrupanın en mühim devletleri çok favdalı ( 
ve ucuz mallar teşhir edeceklerdir. lyi ve ucuz mal tedarik için 
kaçrrılmıyacak bir fırsattır. Ziyaretçilere ıeıhilAtr ldzime gösterilecektir. 
Tlfsi\At Avusturya sdaretlnden alınıbilir. lstanbul. \"iyana (SofyJ 

:\!arka N. Kilo \ apur 
73 sandık 

2 " " 
TYC 
CA 

1. ll 
1 

2958 Çekumuvlç 
44.1 Patris 

MamuU şeker 

Pamuk mensucat 
Demir kasa 

~
\ tariki le) seyahat için tenzil Atlı flaıla bilet verilmektedir. 1 luviyct 

varakaları fahri mümesslllerl ve Galatasarayda ve Pr.ra Palas karş 51nd1 
... (NAITA) seyahat ıcenusından tedarik edilebilir. ••• 
~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
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1 Balyı 
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Bı\ 

1 K il C 
;\J B 
f B 
c :\1 
Pli C 
AS 
il B 
CR 
E il C H 
Adres 
!) 

il ;\1 

SBF DLF 
T !\I ~· 

L .'\! D 
J :\1 c 
AF C Y 

567 

58 
3 

2568 
3 
7 

332 
71>-l 

213 16 
222ı - ıo 

32\IJ ·'.U 
488-!I 

64-0 
82 
46 

690 
140 
362 
137 

1;600 
ıı 

570 
ı~o 
51 
20 

ıoo 

351 
451 
90.} 
351 
96 

1;970 
1:870 

Sardunya 
I'\i sea 
.. " Simcramls 
Albanya 

" " Adırya 

Anduluzıa .. " ,. 
" .. " La martin 

Andırya 

Polak 
.~ndıros 

Scofolis 
.. • 

Adi pencere camı 

Demir çivi 
Ağaç kürek sabı 
Kıl ve ot fırça 

Ağaç biltlr.lu w ıksamı 

Müstamel elbise 
Asbestos mamulatı 

Demir ve pirinç mamulatı 
Alckıirik ampulu 
~lüstomel marangoz alaıı 
Sebze kon>ervesi 
l\laden kömürü 
müsramel çadır 

Pamuk mensucat 

" 

Avu~ıurya fabrikaları hezaran sandaliyeierl umupıi satış deposu: lstA" 
buida Katırcı oğlu hanında birinci katta 30 numcroda joz. N. Acıman t 
fon lst•nhul 2-!09 Hamiş : i \ ynı depoda envai çeşit perde ve do~emel 

kadife hare ve rantazi kumaşlar, mütenevvi ıstur, perde mister, tül; ket 
perdeler, pirinç korniş, halis pirinç ve lake karyolalar ile çocuk k• 

yolalan fabrika fiatına toptan ve perakende satılmaktadır. Fiat m•ktudur. 

Devlet: ~enıirJolları Bay~arpasa nıa~azasıu~~ 
"sunİ ı;ek ikli~ Mağazamızda mevcut muhtelif melbusat ve levazımı ile se 
Demir çcklç yar karyola, göz_Iül_<., kadife, eğer ta_kımr, Takım ve ı;ıara çan~a! 
Cümüş tepsi rı, şahtiyan, eskı kosele, balıkçı muşambası muhtelıf klıngrıt' 

20 
" Çaral rondela aleni müzayede ile 13/2/930 tarihine müsadif Perşenılı' 

Adres 65 fotoğraf camı günü saat ondörtte satılacaktır. Taliplerin mağazaya müraca81 

T tı28 36 lluğan deri !arı ilan olunur. 
-::.;;...;;;.;;...~~~~~~~~~~~~~~·~~--

1 : : ~: K :\

1 

~~;~ ~~ '~:aİ~~~is ~~;~ı~d;~ir ÇİYİ Devlet demiryolları ve 
Çuvıi A C H r 69 Teodora Kına 

1 
1 ,. 'd ' d 

de .~~~t.~~~~~l~~r~;u~~r.Kalem eşya 9-2·930 tarihinden itib3ren lstanbul ith1Jat gümrüğü -atış anbarında bilmilzaye- im an arı unıunıı Iuaresnıuen: 
Maadin vee Cevahir ve Me • 1 - 1_9~~ senesi mu.amelatın~ na· intiha_bı v~ ken~is_ine verilecek üçreti 5000 m 3 Oksi ·en itası kapalı zarfla münakasaya konmuştııf 
d d . T'' k • tık Mecl111 ıdare raporıyle tanzım e· senevıyenın tayını. J p .. .. ve 

va ı ma enıye ur anonım d'I b'I" L_ N' . 25 . . dd . Münakasa 23 Şubat 930 azar gunu saat 15 te Ankarada . . d ı en ı anço ve muratup raporunun ızamnamenın ıncı ma cıı . 
şırketın en kıraati ile tasdiki ve rapor ve bilan· mucibince her 5 hisseye malik olan Jet Demiryolları İdaresınae yapılacaktır. 

Maadin ve Cevahir ve Mevadı Ma- çonun kabulu halinde Meclisi idare hissedaraoın içtimaa dahil olmaları 1 Mtinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 11'" 
~eniy~ T_ürk ~nonim _Şir~e.ti _Meclisi hey~tin.in ?'uamela~ vakiai sabıkadan ve g~rek esaleten. ve gerek vekaleten vakkat teminatlarını ayni günde saat 14.30 a kadar Umumi fi 
ıdaresı Şırketm senevı adı ıçtımaının tebrıyeı zımmetlerı. hamı) oldukları hısse senedatmı yev· d .. r·k kalemine vermeleri lazımdır. 
1930 .~en.esi Martının On ~tmcı Pa- .. 2 - Ni~a?'~i dahili~n. 1~ ün· mi i~tim'.'dan 10 g~n e-;el lstanb~ı; ı ur Tu li 1 r münakasa artnamelerini iki lira mukabilinde p.c 
zar ırunu saat 15 le Galata da Mer· cu maddesı mucıbınce meclısı ıdare da şırketin merkez ıdaresıne ve Parıs a P e . ~ İ . 
kez Rıhtım hanının ikinci katında 23 azalarından ikisinin kıdem itibarile te Liiffit sokağında 27 No.da Com- karada, Malzeme daıresınden, stanbulda Haydarpaşa mag 
numerolu merkezi idaresinde akdolu bilibraç yerlerine diğerlerinin inti- ı pany Française des Mines du Lauri· smdan tedarik edebilirler. 
nacağını hiasedarana ilan eder. babı. um tirketine tevdi ederek ilmuhaber -------------:--

Ruznamei müzakerat 1 - 1930 aeneai icin bir m • · 


