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Şeker fiatları artacak ! 

Ticaret odası hükumetten 
huna mani olmasını istiyor 

l•ten pahalı olan ,eker fiatlarını muamele vergisi ve oktruva 
ile bir kat daha yükseltmek bfzce de doğru de§ildir 

Hükumet süratle tedbir almalı ! 

-· 
~ Ş,Ver inhisarının önümüzdeki 
Rihiler zamnda ilga edileceği 
~6mdu.r. Bu tarihin yaklaşması 
bırçox kimaelerde teker fiatleri
nbı Ucıizhyacağı zannını c:loğur
IQ'Qftur. Böyle düşünenler alda
b~rlar. Çünkn inhisar kalkmak-
1• beraber resim kalkmamakta 
~nırtnc resmi ile birlikte, ona 
r:,11• ic:raaı ıuretile istifası ka· f:' olmuş bulunmaktadır. 

hia.rın ilgasından sonra şe-

bi\ktilo 
·1930 

SGr4t kıraliçesi 
kıın olacak 'l 

d Gazetemiz 1930 senesi 
b~tilo ~~mpiy.onunu seçe-

ınek ıçın bır müsabaka 
•ç.yor. 

d 1 - m6iabakanın maksa
k ı. bir çok medeni memle
d etlerde olduğu gibi, bizde 
ti e en muktedir ve seri dak-

loyq aeçip kendisini bu 
le11enin kıraliçesi ilan et
llle'-L" •uır. 

2 ~ Bu müsabakaya işti
l'alc ederek nefsine itimat 
•e gazetemize alika göste
teıı. hanımLtrın reaimlerile 
•~tuıılanmızı bezemek iste
l'it. Fakat milaabakaya res-b:l. • 
._ lllı Yermeden iftirak da 
"•bild• ır. 
·3 - Her daktilo, kendi 
~ia makineyle mUsaba-

l 
:Y• iftirak edebilecektir. 

it - .M.&aabakamız, yalnız 
aalıibı olan daktilolara 

' 
... baaa d.n:ı,.1: • . olan 
ı., . ...,. ...... r, ıpız • 

1 S da iftirak edebilirler. 
..._ - .Müracaatlar mektup 

l:aaile de olabilir. 

il liediyelerimizi 'N mbaba

,~~ t.afailibıu sonra 

",. . rıı ' 
ıııu ım e 

. 
.M.eb'uslar r 

Haftalık ilavemiz 
Bugün müvezzilerden 

mutlaka isteyiniz 

s1ları m htevidir 

.Yeni romanımız 

1 Va.~an: Sel&hattın Enis 1 

• 
iki azılı sarhoş · 

Ha1ctal Sadettin I!f. 
vut Ademin kahftSİne utrar, orada 
arkadaşlarile konuşurmuş.Bu . kah· 
•eyi işleten Arnavut Adem bir 
mtıddet evvel iki polis yaralamıt 
ve iki· kişiyi de öldtirmllş, bu 
yilzden hapıedilmi9, fakat af 
kanunundan istifade ederek 
hapishaneden geçenlerde çık
mışbr. 

On giin kadar evvel Adem, 
Sadettinden haraç istemiş, Sa
dettin ise haraç vermiyeceğini 
ıöylemiştir. 

Adem bunun lizerine Sadettini 
ölümle tehdit etmiş, fakat genç 
toför muavini: 

- Adem ısrar etme senin 
esrar satbğmı söylerim, demiştir. 

Bu mukabil tehdide Adem 
fena halde kızmış, bir iki gün 
sonra Sadettine başka bir tehdit 
savurmuş ve fÖyle demiştir: 

- Sen benim semaverımı 
çaldın, parasını ver!.. 

Bunun üzerine Sadettin, parası 
olmadığını, isterse beraberce 
babasının yanına gitmelerini, bu 
mesele hakkında orada konuş
malannı . söylemiştir. Adem, Sa
dettinle Aynalı çşmede Ali efen• 
dinin kahvesine gelmiş, belindeki 
çifte tabancayı göstermiş, sema
verini er geç alacağını söylemiş, 
sonra çekilip gitmiştir. 

EYVelki gece saat bir buçukta 
Sadettin idare ettiği otomobili 
Taksim garajına bırakmış evine 
gelirken L,!ikıemburg ainaması 
önünde Adem ve arkadaşı 
manav Abtullah ile karş }aşmıştır. 

Her ikisi de fazla sarhoş olan 

.... 
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Yeni iktısadi progranııı aynen neşrediyonı~ 
Ankara, 2 l (Telefon) - İkh- p i • i ~ J hammil olduğu de~ tkf 

sadi program bugün halk fırkası rogramı htıva ett gi esas ar· miyor. MahsulthıQ ~ 
m~b'uslarına dağıtılmı,tır. Pro- tedbirleri kili derecede ~ 

gram aynen şudur: M •• kb 1 • • h ı • k f b ı • v • k yor. Mahnı vaktinde dete" ft 
lktısad i fJl'O!!·r e:l lll 1 USta e lSİJ Sa Ve 1 tJSat Se er er Igl IlO · ~tmak için sabredemiyot tl6. 

v nıhayet satııınilan atıt hıt hal 
-

1930 
- d k •• h• k •• il .. d- künü çıkardıktan 90nra ~-A 

Mukaddime tasın an ço mu ım v. e ço şumu u ur ieldeegbeı"lçı·yinoer.cekNabdlı·r, .. becl~~ Madde 1 - Halkm maitetini cu-

kolaylaştırıp refahını temin süratle semeresini gö~teren va- rar hududunu geçmemek lazım- ?enet vekaletinin faaliyeti milh para geçerae alacakhınndaa ~ 
etmeğe çalışmak devletin sata addedilmelidir. dar. iktiıadın da baılica bir meınedi tarmak veya hayabn a•: ,; 
başlıca vazifelerinden olmuştur. 8 - Türkiye için müstacelen Milli para kıymetini korama- ıaydmak llzımdır. lnaan kabiliyeti fırsahndan iki rh lltla ~ 
Bunun için zamanımızda millet 5, 6 limanm modern bir tarzda nan ve milletce alq veriıin safa- t6pheıiz istihsal ve iktrsat va- mek hırsı ile hemen ODU 

iktısadiyahm tanzim esasma isti- ıs lahı ve vllcude getirilmesi ilk batından ıemanmda Ye dotra ntalannın en esaslısı ve en kut- tan kendini menedemi1or• · 
nat ve bu gayeye teveccüh et- ve mübrem ihtiyaçlardandır. olarak haberdar olmanm Ye icap retliıidir. Bu günkll fenni ve Umami hayahn acmlıil* ~ 
m.-k hükümetlerin birinci dere- 9 - Deniz ıeyrOsefer Tllr- eden tedbirleri vaktinde bulma- sıhhi tedbirler insanı atıl in- zarar gittiği ve aitmai )AJllllr 
cede ehemmiyet verdikleri me- !tiye için kedi sahillerinin bil- nın ve tatbik edilmenin dahilde lan marazi ıebeleri slir'atla diii yakm istikballerde ~ 
aelelerdendir. tün ihtiyaçlarını temin edecek ticari tediyeleri l.olaylqbrm.am bertaraf etmeğe muktedir ol- IOn 1.endini geçindiremem,:.:: 

2 - Milli ikhsadiyat için de ve memleketimizi baılıca pazar- vasıtası milli ve mOstakil (C&m- duklan aabittir. likeai de vardır. Ziraat k 
bizzat dahili asayiştir. lara bağlıya.cak bir kudrete sür- huriyet merkez bankası) dır. 21 - Milli iktisat bahsında de devletçe acil tedbir ~ 

3 - Adalet devletin bUtlln atle getirilmek Iizımdır. 16 - Vergller millt istihsal Maarifin tesiri bilhassa tebarftz ziraat bankası sermayeainill 
hayat ve faaliyet şubelerinde 10 - Posta, telgraf, telefon ve sahşta bazen mühim teairatr ettirilmeğe pyandır. Bu tesir hnlmasıdır. Ziraat ~ 
olduğu kadar ve bilhaaa iktı· gibi muvasala vasıtalan millt iktı- haizdir. iktisat ve iıtib1al nok- umumi terbiyenin arttıracağı sermayesi 100 milyon llra,. 
aadi hayat ve faaliyetlerin teme- sadm da esaılı vaaıtalanndan- tai nazanndan menfi te,.rab kabiliyet noktai nazarına mOn- kanlmak lizımdır. ...~ 
lidir. Yeni kanunlar ve idil hl- dır. Her neti mavaıala vatita- olaalann tadil Ye hatta ilpıı hasir değildir. Bundan fazla 25 - Ziraat bankUllUll lllP" 

kimler lktısadt tcşebbUs ve fn.. ları devletin ve milletin umumi llzımdır. Vergi ve resimlerde olarak bu günkü istihsal ve usullerinin de tetkiki ~ 
kişafın baılıca muhafız ve mil- hizmetlerinden sayılmak lazımdır, yalnız amamt idarenin meYzuati- aatıı ve istihlik her sahada ve Mevcut usulde mahzur udi f 
ıevvilridirler. 11 - Türkiye coğn.fi vazi- nı dOfllamek kafi dejildir. lda- her teferrllatta baaui bir bilıi mütevazi çifçiain baa~ 

4 - Harici emniyet ve mtl- yeti itibarile karadan denizden rei busasiyelerde, belediyelerde halini almııbr. Bir nebatm di- dilnç almakta ,O~lr 
dafaa vatanda, için kAff hudutta ve havadan büyük bir iltıaak ıaabıl'.i ihtiraç ve mllabazalarla l.ilmuinde •e 'bakımında, bu- dk. Kooperatif tetldlltlıırı J 
olmadıkça herhangi bir maiıet sahasıdır. Bu ıebeple transit konulan reaimleriD umumi ve tabktan konmmaaında, mahsu- pılıncıya ve yapılmaya ~~ 
ve iktısadi faaliyet teşebbüsü muamelltı milletimiz için husu- iktisadi zararlar verdiği bazen IUn temizlenmesinde, iflenme- bankanın emin bir mrettıe "t 
karanız ve vils'atsizdir. Vatan- si bir maişet ve se"et vasıtası görülmektedir. Kaide olarak •İnde, satılmasında mutaba11ıa ve çiftçi ile t~m ... _., 
d8f111 harici bir tehlike tehdidi olabilir. Kolaylık ~teren Y•sı- umumi, h11111si, beledi her banfi gibi yetİfmİf olmak kabiliyeti zımdır. ' 
altında maddi ve bahusus ma- talar idare ft glimrllk tedbirleri bir ramin iktisat noktumdan IAzlm ıellyor. 26 - Ziraat TUi~~ ' 

nevi vasıta ve kabiliyetlerini fa- ile transit tetvik edilmek lbım- iktiat vekAletiace enel emirde HOlba url, milli istihsal her mübrem olan yenileri çirır,.. 
aliyete ıetirmeaine huzuru, cesa- dır. Serbest mmtaka ve liman- tetkik olmamak ve mütemadiyen sahada fennin delAletine ihtiyaç tedarik ettirilmek llzımcbr· , 
reti ve yannı bekliyecek sabn lardan memleket çok istifade kontrol edilmek IAzımdır. gösteriyor. Bundan maarifin her vasıtaların bqmda pulluk ~ 
ve intizan kalmaz. Dahili emni- edebilir. latanbalda ufak mık- Baza maha'li oktrova ve liman tabakuında ikbsat ve istihsal Malumata göre bu f8D ~ 
yetalzlilr ve mtıdafaasızlık hissi yasta tecrübe ve tatbik edilen Ye mllnariye remmleri tahaiaen fa•liyetine yardımcı ve uygun tçilerimizin ancak içte birl '?j 
albnda maiıet ve ikbsat, mu- bir serbest mıntaka asull bu bu cllmledeadlr. olması zarureti meydana çıklDJf· luk kullanır. Pull~ .aJDI. ~ 
vakkat harp devrelerinden ziyade k bir h 17 D 1 lnhi ı ~ bapta sakınılaca hiç ma - - ev et sar an miln br. ve zamanm veenmım ıı:':""" Jt 
saralar Ye zarar prUr. zur olmadıtını meydana çıkar• ilcbaat nobuından zararb olma- milli iktısat sabalan miktarda artbrmaya mukte~ 

Umumi mülahaza mıştır. mak fariile hazinenin varidat 27 - Topraıın ıtıbre ;Ja~ 
S - Her nevi yollar milli 12 - Kezalik turizim, her menbalandır. Ancak inhisarlar Ziraat gittikçe mOhim bir meaele 

iktiaadın ilk umumi ve mUıterek vasıta ile tetvik edilecektir. ekıeriya dahilde istihsali hima- 22 - Son tahrirler Tilrkiye- alıyor. Bu ihtiyaç baynn - ..it 
vaııtalarıdır. 13 - Tftrkiyenln erazlıinin ye eden mGmkün ve lizım baza nllfuıunan 9 kn.ur milyonun tarının artmaaını, ,Obrenia-;, 

6 - ~imendifer, s&rati, nak- tabiatı bu gOne kadar garp sanayii tesiı eyliyen ve fili inhi- maiıeti ziraatte aradığını 16ster- rukat olarak 7akalma11adaa " 
liyat kabili)etinin yükaekliği ve aksamında daha çeşitli ve da· aarlann pabahbğına karşı vatan- mittir. Memlekette iatihsilin art- geçilmek için tedbir ....... tt 
intizamı ile ve Türkiyeoin coğrafi ha verimli mahsulAta mtlaait daıı mOdafa en birer ikbaa- ması ve kıymetlenmeai temel ıun'i gübre tedarikinin tıuWI 
ve hususi yaı.iyetine göre birinci görülmüştnr. Halbuki tark mm- di cihaz gib çalıımak imki- olarak her ıeyden evvel ziraat rimini talep eder. ,..Jtl 
ehemmiyeti haizdir. Demiryolları takalannın bereketi ıarptu nma mallkclirler. sahuında beklenebilir. Sanayi 28 - Atla ziraat her ~ 
tarifelerinde ve heaaplannda her da fazla olduju sabittir. Ş.rkm 18 - Gtlımiik tarifesinde ha- erbabının ve isb1ılik tthallt tiic- teıvik edilmek llzımcbt. -4 
ıeyden enel millt iktisadın ih- münbit ovalannın iltihul ap. 1ah beyhude pahalıtqbran vari- car ve mlltevauıtlanmn ve tehir- ziraat ayni emek ve zamaaıO, 
tiyaçlarına uygun olmağa çalış- istismar edilmesi milli iktıaac:lm clat mahiyeti görmek yanlııtır. lerin refahı ekseriyet olan çift- bir bahsi tahminin Datlnd~ JI 
mak mecbnriyetindedirler. ana tedbirlerinden •ddolunmak Gllmrlik tarifeainde başhca ıi- çilerin satın almak kudretine ğalbr. memleketin birook ~ 

Haaual kir mUllhaıası tiıtıen- lazımdır. yuet " siblliyet iatibaall laima- bağhdır. Milli servetin artması inkişafına kendilijinden laiJlll'"' 
düer ifletmesinde tlli bir ehem- Sür'atli istismar için hükümet ye ve tak'f'iye, lüzumsuz, fazla birikecek fazla kazanç g6ri1nme- eder. .. _,A 

miyeti haiz olmak llzımdır. Bu yardımına ihtiyaç göatere1a mu- iatibliki tahdit etmektir. Dahil- si ziraatin verimli olmaaı aaye- 29 - Sulama tedhltl ~. 
terait ancak ıimendifer iıletme- hacirlerin şimendiferleri takiben de yetijmiyen ve istihlaki zara- afnde mümklindür. Hazinenin esaslı inkipf vaııtalana~ 
•İDİll bir devletin umumi hizmet- o havalinin münasip yerleriae ri olan me•adı' bilikis pahalı- kudreti ve devletin her iktısadi Sulama teaiaabmn masa ---
!erinden sayılması esası ile temin yerleştirilmesi lizımdır. Ba hktan kurtarmak lizımdır. sabada Ye umumi hizmetlerde recesi ayn bir PfOİl'll .. 
olunabilir. muhacirlere ilk seneler içia 19 - lstih.al masrafı millt vtlsatinin artmaaı balkın verKİ tutulacaktır. 

7 - Yollar, bilhassa şimen- askerlik hizmeti ve sayım vergi- ikbaatta daima dütOnniecek e- vermek takati ile artabilir. 30 - Nebatı Ye baynal ~ 
difer iatasiyonlarına ve limanlara ai gibi bazı doirudan doğraya auJı bir aokachr. Bu meeele de 23 _ Ziraat bayabnda mahal- tahklara karp mOcadela .. :~ 
16tDren iatikametleıde iktisadi vergilerde maafi;et gibi kolay· Tltkiyenin çahıkan mufmın ka- n emniyet, kayıtaizlik, teca"tiiz bir auretle tesis Ye teni~ 
fnkipfm mObrem damarlarıdır. laklar da göstermek mukarrerdir. naatkirbtJ ve Y8f•Y1t bedelinin çiftçiyi muztarip eden ve tevki- lazımdır. Bu keyfiyet laer ;,;J' 
Araba ve otomobil nakliyatma 14 _Topraksız kBylllyll top- azlıfı gibi kolayhklan .Yardır. Dİ kıran Ye çiftçi evlerinin sul için buıuai teıkilit ve 
mllaait olan Kenİf bir yol şebe- rak sahibi etmek milU inldtafm Diler taraftan iıtihaal masrafını huzurunu bozan mühim bir se- tliler istemektedir. .. ~ 
keai bilhaua yayvan bir ziraat tetbirlerinden addolunmak ta- lrabartaa aash eaash mOtkGller heptir. Fidanlığı baiı veya tar- 31 - Keyfiyetin yG~ 
uhua olan memleketlerde istih- bildir. Kezalik göçebelerin •• .. YCattar. Bu mlitlcWler kredi lası komıuaunun hayvan salımı- yani iyi tohum ve iyi d fır!' 
ıale Ye bahusus istihsali kıy- seyyar köylerin arazi ve ikameti fiatlannın pek yiiksekliği, nak- na uğraması hayvanının veya kullanılması verimi •• d~, 
metlendirmeie başlıca vasıta temin edilerek daimi me.tahail liJe Yuıtalannın azlığı ve paha- çiftçi edevatmua çahnması gibi arttıran baıhca tedbirlercl ;..ı-
A haline getirilmesi zaruridir. hhta, limanlar mOşkilAt ve mas- hadiaeler çiftçiyi çok müteezzi Bu busuı 11ebati ve haJ~ ~ 

dem ve Abtullah, Sadettini raflannıa fulalıgwı ve alelAmum t kt d' C faaliyetine en vui .nq-,,_~. 
h b. b l 15 - MilJi paranın L-meti- " e me e ır. anavar uğramaaına .ı .. 

emen ır otomo i e atmışlar, .. 7 a-1 emek ve matraftan az h•- k k ihtiyaıro oö.termektedir. ~_, 
t b ·ı G lat d h nin kararsız ve de.;..;·~k olmuı 1 ... arşı iSylQ ancak müşterek ali- 7 e 

o omo ı a aya oğru are- • .,. adat alnamuana sebep olan bil- ka ve gayretle rare bulabı"lir. nat ve nebati ..ıı.ıa -" 
ket etmiıtir Tam G J t iktısadi faaliyetleri ıerek iltib- ~ _!_...a 

· a a asarayın pizlilr, tetkilltsızlık ve iptidai Zirai emniyet cümlesinden o- mllhin;ı cinsleri Uzeriuu• a.. •nünde otomobı"l b. d b' aal, aerek iıtihlik .. bumda d·- ,,. 
u ır en ıre • uaal Ye YUıtalardır. larak bu tedbirlerin tatbiki dev- feriden çahfılmak lüalll .. :..., 
durmuf, ıof6r "adam öldürüyor- emniyetsiz kalan mllbim bir A- Umumi harplerin ft keıme- letin bOtlln idare memurlarının lüzum her mahsul icfn ,,.~ 
Jar,, diye baiırmıştır. iki aarhoı mildir. Milli para kıymetiDm k .. lerla her ne bahasma istihsal bilhassa hassas ve dikkatli ol- ugratan istasyonlar te.ıılll' ter 
otomobil içinde Sadettini biri ekıilmeai nn'i oyunlarda ft olaua bol kazançla satmak malarına, muhtar heyetinin cid- damızlık her ciutea .erote' 
kalbinden olmak üzere Ü,. verin- hilelerden sarfı nazar . UAMD de-i ---L ih t n· f k'I" O kk'ftiı 7 ~ .. 11n1& n aye • e yor. az- diyet ve adaletli vezile ifa et- ı ıne m teve ı • 11fdlı 
den yaralamıtlardır. Poliıler ye- milletçe aht veriıin açık old.. la lltlluıallt her tarafta fiyatla- melcrine ve irpda tabidir. Ge- Sığır, Meninoı koyulll• ...... ..,.; 
tişinciye kadar Adem kaçm11, ğunu a6ıteren miyardar. Bma.. n ' luracakbr. Alıııldıtandan kı- lip geçen röçehelerin zarar ver- başhca hayvan ıslah ·~ 
Aptullalı elinde bıçakla kaçar- aleyh milb para kıymetinin tu- nk olan bu fiyatlar arHında mesine kartı da k6ylli ve çiftçi hububat ve pamuk beflıd --il. 
ken yakalaamııtır. tulmuı milletçe istihsalin •e ba· abı rekabeti yapmak için cin- himaye olunmak IAzımdır. bati ıslah menulanclır. P~ 

Sadettin biraz llODl'a ölmUıtOr. rict •btın ithal masrafını ka- tinde iyilik ve istihsal masrafın- 24 - Ziraat hayahmn her tütOıı, üzüm, fındık ,ıW ~ 
Adem dlin alqam saklandığı patmuına baibdır. da azlık bqlıca çaredir. Yoka sahasında çiftçiyi ezen atır yDk mahsulat her noktai ? 
yerde yakalanmıfbr. Milddei u· Bu açığın kapanmua ~ eaa- mWI lktfaat yakın istikbalde kredi azlıtı ve bahahhğıdır. Bu devletin hususi takaYJI& 
mumilik tabkikah bizzat idare sen fazla iıtihıal edip aatmak bGytık tehlikeye maruz kalır. ytızden çiftçi yeni vesait tedarik litına muhtaçtırlar. 
etmektedir. ve ecnebi mah iıtibJ!kinde ıztı- 20 - Sdıhat ve içtiml mua• edemiyor. Çahşmasınm mllte- [Devamı 5 inci sayıfıda 1 
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llazhar Oaman Bey tarafından 
~(fatanbul Seririyab) isimli 
-._:ecmua vardır. Doktor bu 
-.ıc.ı aamn son ntıshumda bir 

"-Jd e De mealekdaflan arum
._ mlln•kaıaya temu etmekte 

fayam dikkat llzler ıtayle
llaeldeclir. Doktorun ,. ..... .,. 
ilen ahyoraa: 

- Cemiyette mlihim bir me
ye dokwı Nami ~ 

-..Uyet hava1m1 bldanclırdı, dal-
Jalan yevmi gazete alltunlanna 
~ sirayet etti. O da vizite
ıa.ı:eaeleıi.. Doktor Nami pek 
~ alarak bfiyük hekimlerin 
~-~e küçük hekimler ve 
~ik aleyhine şişman
kırlc -.. .... !!ikiyet ediyor. Otuz 
eaki ne profes&rlerle, pek 
Yeni çı~eLauısJar mektepten 
"8aınd doktorların viziteleri 
t.bil • hemen fark yok. Pek 
Mlır •• Mademki ayni para.• Halk l• .: •lmlf, umumi itimadı ka
\ette . 01~ gidecek.. Memle
~ Yll'llli otuz doktorun baf1Dı 

Öt •ia 'Vakti yok. 

~le~~:er aylarca yıllarca basta 
ır.p; 1 ten sonra kabinesini 
ht Yor, bqka bir meslek tutu
~ abut alelide bir lokanta 
~ Ullun tenezztil etmiyeceji 
~tle het alb kat aparb
~ b merdivenlerini çıkıyor 
"-tı Çamurlu pi• ve dar yollard~ '°' erce yOrOyor, bu kadar ağar 
d, rGç bir tarzda say neticesin
Jr.~k bir kuru ekmek <.vet 
~ bir kuru ekmek kazana
~r. Bunlar hallerinden pek 
~ olarak fikiyet etmekte. 
de çok kazanıyor g6r0nenler 

llaemnan değil 
.\le ~lama kadar yorgan ,,. .._k . ·· Kazandığı umdufmıun 

~eaij,,.:nmnm onda biri 
~·ita çatlau da alqama 
iç lira .ç. haata bakar ki... iki 
..._ __ ~ Yizıte hu bahalı zamanda 
~· ihtiyacım &dedikten 
!e1 bir kir, iatıkbal için bir 
~akam .. Halbuki hekim6k 
)-..._~ ~e fikiyetçi... Birisi 
h •-.awctan okumağa çalışma-
~~ bulamıyor, diğeri ka
~ istediği kitabı, ga

alamtVor. He.\e Almauc-a 

Fr8D81Zca kitaplann atet baba
sına olduju ba amanda çok 
kazananlar bile iatediii kadar 
kitap, dilediği kitabı almaktan 
aciz... Tabii bu terait altmda 
hekimlik ilerileyemez, hekim ol
maj'a Jcjmp heft9 etmez. Eden
ler de bir İfe yaramaz. 

Bllyllderden hangisi 8cretini 
biraz artına aleyhine bin dedi
~ hıf'1'•• lfals ,........ 
halk o ......... doktoldaa lati-
fade etmeain mi lmif. Hallan ve 
hatta mtlnevver fe9Denleria ba 
zihniyetini bilen kod.manlar en 
.azi Ocretle huta kabul etmek
te devam ediyor. Mealektqlan
nm hakkım yiyor, genç arkadq
lanna ekmek bırakmıyor. Hal-

1 sPoR 1 Şark demiryollarından fikdyet 

Yarınki bayram Kumpanyahüktimetemüracaat 
Yannjimnastiği,futbolu edenlere Cevap Veriyor 
ve atletizmi ile güzel bir •e· ) h· . d k• . t ak . i 
spor günü yaşıyacağız • ız a ey ~mız e ı neınya ın sın 

latanbal yana muhtelif apor ısbata daıma hazınz,, demektedir 
•balanada çok feyizli hareket- Trakya ile allkadar olan ta- bal etmiyecek lradar elaYeDdL 
lerine phit olacak. Geçen cu- cirlerin prk demıryollan hak- Eğer tlccar ithal wı ibra~ ede
maam yatmurlu geçmesi jim- kında lktısat vekiletine fiki
nutlk Ye futbol likmaçlanm ay- yette balunduldannı yazmıfbk. 
al haftaya •ılotbrdL Binaen- Tnccar kampanyama tatbik et
aleyb bu cuma sabahla ağle mekte olduğu a;.r tarife ,n
anamda Stadyomda binlerle zilnden latanbul limanının ticari 
mekteplinin bir arada jimnaıtik ehemmiyeti kaybettiği tranaitia 
yapmalarma tahit olacağız. Dedeağaç limanına gitmesine 

Stadyom &tleden sonra futbol aebebiyet verdiğini 116yllyordu. 
likmaçlannın hararetli bir gtı- Don, memleket ikbadiyabm 
nDne sahne olacak. F enerbahçe pek yakından allkadar eden bu 
ile Betiktq k&11alapyor. Sonra meHleyi teavir etmek makaadile 
latanbulSporla Beykoz oynOya- prk demiryollan mndiriyetinden 
cak. Her iki mllaabakada taraf- cevap istedik. Şirketin hareket 
tarlar oldaiu kadar, fatbolle m&dllrll M. Antomari bir mahar
uzaktan allkadar olanlar i~ ririmize fU beyaaatta balanda: 
pek fayanİ dikkat ve o darece - TOccar tarafmdan ikbaat 
haizi ehemmiyettir. Ayni gfta veklletine vaki olan filrlyetin 

Kaclıkayllndeki sahada ikinci kame manaamı anhyamaclık. 
talomlarile kllçlkler arumdakl Dedeapç tarikile hiç bir ti-
ma.abakalara de'tam edilecek- caret efYUIDID ne orade bura- Şark ~=-et clailıe-
tir. Bu maçlann programı tu· ya ithal edilmesine nede Dede- M. Aalo--' 
dar: afaç vuıtuile ihracma imkan cekJ.ri _..... jpa Deci-ta~ 

Sllleymaniye - Ualdldar aaat yoktur. Çnnkn Dedeağaç llma- Trakya .......... ietifade et-
11,15 Hikem Kemal Halim B. D1D1 Istanbal gibi çok bDynk ve mek iatueler bile )'İlle daha 
ikinci takımlar. g6zel bir limanla mukayese et- fada ...V ohır. 

Fenerbabçe-GaJatuaraY uat mek dofru değildir. Şark .......,.._., t.lbik et-
12,30 hakem Arif B. Milliyet latanbula vey Trakyaya ge- melde oldaia tarife,e d&t _. 
kupw. lecek mallan Dedeağaç limam neden beri hiçbir f8Y ilhe et-

SOleymaniye-1.tanbalSpoa sa- vuataaile aevketmek çok daha memiftir. Binaenale,h taceana 
at 13,45 hlkeaı Nari B. Milli- babahdır. fiklyeti mabik ollaycb, pçea 
liyet kapasa. Bu yoldan yalnız Y11Danmtaa dart ... elik aman içinde de laiç 

Sllleymaniye - Oakldar saat kendi mallara için istifade ede- olmazsa birkaç defa Taki olmua 
15,15 birinci takımlar. bilir çnnkn Şark demiryollarmm llzımch. 

Glhınn ani lllllhim spor ha- tarifesi Yunanhlann tatbık .et- Biz aleyhimizdeki Befl'İ1abll 
reketi Be);,~te, &bert Kolej tikleri bir tarifeden niabet ka- abini ispata her an için bama.• 
......... ~Ük olan aite- .-..-.-.-.-................ ~ililıılııiı ............ --........................ --

tiam mllubakalanclır. Ewelcede sabrİnİn İdamı İ&fenlldİ 
yudıfımız gibi ba mu.abaka 
atletizm aahammn timdiye ka
dar g&rmediii bir ehemmiyeti 
haizdir. 

Çnnldi, tamDIDlf orlar ya.,.. 
IDlf, birinci mmf atletlerimizi 
ytlbek kıymet sahibi yabancı 
amat&rlerin karfmnda g&recejiz. 
Bu karplqmamn bir bir iki re
kor hediye etmesiei ummak her 
halde bOfUDA bir intizar olunmı
yacakbr. 

kın nazarında bayleleri tok g6zl6 
diğerleri para canh. ffaldkatta 
b&ablltln &bine. .• Avrupada ay
ni ıehirde Bç marka ela, otuz 
marka da iç ytız markada dok., 
tor balanar. Londrada btlyilk 
doktorlann muayenehanelerinde 
vizitleri bet paYUDda yani elli Dünkii tenezzühler 
bq liradan fazla... ltaıyada en latanbul erkek liaeai talebem 
qağı bq y&z liramı cebine cltba Şirketihayriyenin 66 num
koymıyan bir apandim ameliye- ralu vaparile Hakbeliadaya git
Iİ için dlfarlda bir operat&re mifler, çam limamnda mullim-
mllracaat edemez. lerile beraber aktama kadar 

Bu k d ima eldenmifler, pzel bir tenezzOh a ar paruı o yan IO-
kakta T b d yap111111ardır· mı kalıyor? a il ejil... Din bazı mektepler daha 
En meıhur cerrablann, mllte-
haaıalann umumi hastanelerine ıebria muhtelif yerlerinde topla 
girer, amele aandıklannm Ye gezintiler yapDUflarclır. Bu me
b~ata kualanmn Yerdiji dizi yanda lstanbal kız orta mekte
b?' para De ameliyat olur. He bi de BtıyOkdereye gitmiş, fakat 
kimlikle maddi •eafaab temin akpm &zeri vapura binilip da
edeme)'ell Ye ancak yiyecepü Cnllleceti zaman vapurun bare
ve ilaç paraJamg ldeyen hata kelinden biraz sonra talebe ve-
manea pek mlfit olabDir, ha- lilerinden SS yqlannda Hamit 
tahjmclaa talebe atreair, .._ B. İ81Dİade bir at kalp aekte
tanlann pnitifi Ian.etlefir llİDclen ..fat etmiftir. Bu vefat 
teha-.n tetkikatıaa ..ıu.~ =- berkem mttteeair etmiş, tenu
bizde çok bilirim, faldtlte ırw.: dlacle bultınanlar klprllye elemle 
pe yatan iç hef itin bocum d&amllflerdir. 
yOrJlnU a-lreme,.n huta iki Ji- ı-olarak--k·oaam-·u.-~F!'llak~a-t .. y .. Dbe-=k-= 
ranm ba~ -.U mi diye Mri- lcretli bir mllteha•111 da bir 
riyab ~ wı doktoran ....,., bir panmman için veya 
kabine•de iaet ft ilrramla ka- her ,anltlk viliteyi yapmak için 
bal ve W,.. olmmr. her kes ziyaret edemez. MOte-

N•mfnin •• llili ıibi halk pro- ba•ı u bata glr&r çok kaza
fesarlere, mefhar mtttelıı•-W.ra mr, kllçlk doktorlar, çok basta 
doğrudan dotnaJa )'allafm•mab, ılrtlr ve iyi kaunır. Halk fllp
mildavi bir tabip tarafmdaa haiz fimdildnden çok iyi tedavi 
paderihaeli. Yaka ba kaide obmar. 

Sebrl ye Raif atır oen 1Mllkemeal ...... un,. 

lataabal atar ceza mahkeme- miftlr. Ba bmt idam eezaaı 
sinde dDn aj'leden IOlll'& bir teapit ediyor. llummlardz:n 
m&ddet enel Unkapanmda •b- Raif, tahliye olamuttar. Cı· 
ze halinde kabzımal Selimi " martesi g&aa mllclafaa yapık.
Rızaya bir dayak meselesinden cak, karar n:rilecektir. 
muğber bahçıvan ve sebze ha· 
linde muteabbit Raifi teşdkle 
&Idnrmekten maznun Sabrinin 
milfemk 81fatile Raifle birlikte 
muhakemesine başlanmıfbr. 

iki tarafa Arnavut olan •ra
unda mahkeme salonu çok ka
labahk olmuş, jandarma ve po
lis tarafmdan inzibab temin için 
tedbir ittihaz edilmif, aamilerin 
salona girmeden evvel Ozerleri 
aranmq, bulunan çakdar muha
keme bittikten sonra verilmek 
nzere almmışbr. 

Bu aktam 
eınemaları 

Alkazar - Monte Kristo 
Am1 - Kartlye inen 
Betiktat Hilll - Vatan hısal 
Ekler - Son emrt 

Elhamra - Kan d&mtyecebın 
Etuval - Esrarengiz auYU1 

Majik - ~ bahan 
Melek - H ususi hayati 
Opera - Hain kukançhla 

1 Şık - Memnu 11aclet 
Alemdar- Alhn kalp • bnlı ihtilal 
Silreyya "KadıkGy ,,- Seher vaktt 

Bar ve MQzlkholler : 1 

Garden - Nandi Balet , Bekeft, 
Vantura 

TOrkuvaz - Arizooa hlleti Tize, 

Maznunlar, inkir etmişler, şa
hitler dinlenilmif, bunlardan ba
zaları Sabrinin vurduğunu teyit 
etmişler, Miiddei umumi Cemil 
B. Raifin beraetini, Sabrinin 
birden fazla 2dam öldürdilğO 
ıabit olduğundan, ceza kanunu- ı 

ve Lidina T arsov 
nun 450 inci maddesinin beşinci il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~~~~~~~ 
bendi mucibince tecrimini iste-



Maliye vekili 
Devlet bankası hakkın

da izahat veriyor 

Gayri mübadillere acıyalım 
Maliye vekili Saracoğlu Şllkrll 

Bey mütehassıs M. Morf ile bir
likte Devlet Bankası grojesi ü
zerinde teteikata devam etmek
tedir. Prejenin tetkikinde M. 
Morfla beraber Nurullah Eıat 
B. de çalışmaktadır. Vekil B. 

Türk· Yunan mnzakeratmm 
bir itilaf ile neticelene

ceği hakkındaki ümitler yeniden 
suya düşmüş gibidir. Hükumetin 
bu işi kat'i bir tesviye şekiline 
bağlamak için göstermiş olduğu J 

hüsoü niyeti artık Yunanlılar da J 

inkar edemiyorlar. Bana rağmen J 
senelerdcnberi devam eden mü- J 

zakerelerin hUlisası bllyilk bir 
hiçten ibarettir. Bugünkü vazi
yete göre bu müzakerat daha 
senelerce bu şekilde devam etse 
gene beyhudedir. 

Eğer bu müzakerat ile ala
kadar olan Türk tebeasının va
ziyetleri Yunanlılann ve Rumla
rın vaziyetlerine benzeseydi 
"ne zarar var; madamki buka
dar bekledik; daha birkaç sene 
sabır edelim.,, Denilebilirdi. 
Halbuki hakikat böyle değildir. 
Müzakerabn ilanihaye uzama
sından dolayı Yunanlılar muta
zamr değil, bilhassa karlıdır; 

çllnkti Yunan hükumeti Yuna
niatlllnda ne kadar Türk emlaki 
varsa hepisine vazıyet etmiştir. 

lstanbuldaki Rumlar da etabli 
vaziyetinde olarak burada kalı
yorlar. Demek ki milzakerat da
ha bir asır sürmüş olsa Yunan
lılann kaybedecek biç bir şey
leri yoktur. Buna mukabil Türk 
tebeaaı pek çok zarar görmek
tedir; hele gayri mübadil olan 
Türklerin halleri yürekler par
çahyacak derecede elimdir. Zira 
bu zavallılar ta Balkan harbin
denberi Yunanistandaki emval 
ve emlAklerinin kiralarını ala
mamaktadır. 

Vakıa bunlardan arazi veya 
mOaakkafat sahibi olanlara 
( imam sokağındaki ) Gayri 
mlll>adiller cemiyeti vaııta11 ile 
I.tanbuldaki Yunan bedelAtı 
icaresinden bin liralık tapu kıy
metinin birine muadil bir mik
tarda tevziat yapılmaktadır. 
Fakat ancak senede bir defa 

yapılan bu tevziat bunlann birer 
aybk ibtiyaçlannı bile temin 
edemediği için hepsi çok elim 
bir ıstırap içinde bulunmaktadır. 

Geçen sene Maliye vekaleti 
bunlann ıstıraplanna bir çare 
bulmak yolunu düıUnmiiıtü. 
Gayri mübadillerin haklarına 
mukabil kendilerine birer bono 
tevziine, Ziraat bankası vasıtası 
ile Anadoludaki Yunan emlaki 
müzayedeye çıkarılarak tevzi edi· 
)ecek bonolarla bu müzayedelere 
iştiraklerinin temin olunmasına 
karar verilmiıti. Maalesef bu 
kararın icrası - ihtimal ki bila
here haşlıyan siyasi müzakera
tın iyi bir neticeye vasıl olması 
ümidi ite - teahhürata uğradı. 

Zannediyoruz ki müzakeratın 
butftn almıı olduğu manzara 
karıısında yeni bir battı hareket 
düşünmek zamanı gelmiştir. Eğer 
Tilrk - Yunan mtizakeratı daha 
ziyade uzayıp gidecekae, ve eğer 
bu tcahbürler dolayuile gayri 
mübadillere verilecek bonolann 
tevzii siirUncemelere dllşecekse 
hiç olmazsa gayri mtıbadiller ce
miyeti alikadarlara ayda bir 
defa ot.an birer miktar tew;iat 
yapmalıdır. Eter bu tarzda tev
ziat yapmak için lstanbuldaki 
Yunan emllkinden · alınan vari
~ klfi plmezse Anadoludaki 

. 
Yunan emlAki varidatından bir 
miktar para verilebilir. Daha ol· 
mazsa bir taraftan müzakerata 
devam etmekle beraber tekmil 
Yunan emlakine vaııyet tedbir
leri alınabilir. 

Aksi takdirde Yunanistandaki 
emliklerinden başka istinat ve 
ümit noktaları bulunmıyan zavallı 
Türk tebeasının maruz bulunduk
ları felakete tahammül etmek 
çok müşküldür. 

Hırsızlar -.. 
Bu sefer polisteki ema
net odasını soydular 

Evelki gece Beyoğlunda polis 
emanet dairesine kapıyı kırmak 
suretile hırsızlar girmiş, seneler
den beri birikmiş olan eşyadan 

bir çoğunu çalmışlardır.Hırsızlar 
henüz yakalanmamışlardır. 

Emanette: 

Belediye meclisinde 
Muhittin B. izahat verdi 

Cemiyeti belediye dün Sadet
tin Ferit beyin riyasetinde top
lanmıştır. 

Muhittin bey emanetin 928 
senesi hesabı kat'i raporundaki 
oktruva bakayası hakkında iza
hat vermiş , neticede evvelce 
diğer maddeleri müzakere edi
len rapor temamen kabul olun-

ayrıca şu malumatı vermiştir: 
"- Hazırladığımız müzayede, 

münakasa ve harcirah kanunla· 
rını Heyeti vekileye seukettik. 
Layihaların bu d~vreye yetişip 
yetişmiyeceğini bilmiyorum. Yal
nız biz bitirdiğimiz için Heyeti 
vekileye verdik. Halen Devlet 
Bankası prajesi üzerinde çalışı-

yoruz. Y armki Heyeti vekilede 
bitmese bile perşembe veya cu~ 
martesi günkii içtimada müzake
re edilerek meclise sevki mu
hakkaktır. 

Mali ve ikhsadi vaziyeti tet
kik için davet edilen mütehassıs 
M. Rist bu ay sonunda Anka
raya gidecektir. Maliye vekili 
Saracoğlu Şükrü B. bugün Baş
vekil lsmet Pş. Hz. lerini ziya
retle bir müddei görüşmüştür. 

Ticaret odası . -
Yerli mallar sergisi için 

3000 1 ira verecek 
Ticaret odası meclisi dün Şe

rif zade Süreyya B.in riyasetin
de toplandı. 

Evvela Gazi Mustafa Kemal 
ve Karaköy köprülerinde müru· 
riyelerin kaldırıldığına dair ka· 
nun oktındu. 

Bundan sonra Ağustosda Ga
latasaray lisesinde açılacak olan 
sergiye bütçede tahsisat olma-
dığı için (Liyej sergisine) aynlan 

muştur. 3000 liranın devren verilmesi 
Bundan sonra vize raporu o- kabul edildi ve bunun berayi 

kunmuş, vize muamelatı fayanı tetk;k İktisat vekaletine gönde
takdir gürülmµştUr. Bütçe en- riln.esi lı:arar1aştırıldı. 
cümeninin henüz 930 bütçesini Bilahere ticaret borsanın ba
hazırlıyamadığı ıçin bir aylık riçte yapılan muamelelere mani 
blltçe ihzarına karar verilmiştir. olmak üzere değirmen, kırma
Bu muvakkat bUtçe gelecek ~r- cı gibi müessesatın her on gün-
tamba görüşUlecektir. de mamul maddelerini havi bir 

J 1 G cetvel yaparak borsaya gön-
en er a rov dermeleri hakkındaki teklifi 0-

Gazi Hz. tarafından kabul kunarak tasvip edildi. 
edilecek olan Franzız Jeneralı Bundan sonra şeker inbisan
Grov 2 veya 3 haziranda ıehri- nın kalkmaması yahut B. M. 
mize gelecektir. Meclisinde yeni bir şekil teabiti 

İnkılAp tiyatrosu temsilleri için iktisat ve Maliye vekiletle-
12 mayıs perşembe akşamı Şehzade- rine müracaJtla zahire borsasına 

başında Millet tiyatrosunda ( Canavar ) 5000 lira avans verilmesi teklif-
milli facia 3 perde ( Tayyare piyankosu ) leri de mllzakere ve kabul olu-
komedi 1 perde. narak içtimaa nihayet verildi. 

l
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Yeni anketimiz 
[ Üst tarafı birinci ~ayıfamızda [ 

Kitaplar zamanla satılır. Ta-
bilik bekleme işidir. Aynı za
manda bir dirayet bir basıla
cak kitabı iyi seçmek iti oldu
ğu kadar .. 

Bizim tabilerin bir çoğu bir 
kitap az satıldı mı, kitabı iyi 
intihap edemediler mi derhal 
şikayete başlıyorlar: 

- V ekilet yardım etmedi ki, 
diyorlar. Bu doğru değildir. Her 
ıeyi vekiletten beklemek sakat 
bir iştir. Bizim her şeyi kendi 
yağımızla yapmamız lazımdır. 
Yalnız tasrih edeyim vekalet 
bnsbütün yardım etmesin demek 
istemiyorum. O gene yardım 

etsin ve en iyi kitaplar için mü
kafat versin. Yalnız her şeyi 
vekiletten beklemek doğru de
ğildir, diyorum. 

Yeni neslin kitap ihtiyacını 
temin meselesine gelince bu hu
susta hiç merak etmiyelelim. 
Yeni nesil yetişinciye kadar 
zengin kütüpaneler tesis edilmiş 
olacaktır. Bu hususta ameli bir 
çare teklif ediyorum, siz bana 
20 para temin edin, ben size 
gençliğe ait bütün netriyatı te
min edeyim. Bu nasıl olur di
yeceksiniz, bakınız; mevcut ta
lebemiz her hafta yalnız (İO) 
para verecektir. Bir ayda kırk 
para eder. Resmi istatistiklere 
nazaran miktarı ( 400) bine ya
kın olan talebemizin (300) bini 
bu parayı verse yekün ayda 
(3000) lira tutar. Bu yekun ki
tap almıya ve her mektepte bir 
kütüpane tesisine tahsis edile
cektir. Yani her mektep bu su
retle topladığı para ile her haf
la veya ay kitap alacak ve bir 
kütüpane yapacakbr. Bu tekli
fim kabul edilsin, her ay kitap
çılık piyasasına 3.4 bin lira dö
külsün emin olun ki tabıler la
zım olan kitapları basmak için 
zaman bulamıyacaklardır. 

Bu verilemiyecek bir para ol
madığı gibi, bu iş de yapılmıya
cak bir iş değildir. Ne vergi 
ne de kanundur. Bu yapılsın 
kitapçılar en iyi en müntahap 
kitaplan basmak için meşgul 
olacaklar, her mektep bir kütüp
haneye malik olacak, sonra ve 
bilhassa her çocuk okumağa 
alışacaktır. 

Bu usul ocaklar, kulilpler hatta 
büyük kıraathanelere teşmil olu
nursil fayda daha umumi bir 
şekil alır. Hususi okuyuculardan 
bize çok bir hayır yoktur. Bun
lar eski harflerle okumak zevkini 
itiyadını bozmak istemiyebilirler. 
Fakat yeni nesil böyle değildir. 

Bize herıeyi yeni nesil temin 
edecektir. 

Sonra bu işe ecnebi mektep
leri de iştirak etmelidir. Kütüp
hanelerini garbın bir çok kitap
ları ile dolduran bu mektepler 
niçin Tlirk neşriyatını takip 
etmesinler. 

Sonra ıslahı lazım işlerden 
birisi de bayi teşkil!tıdır. Bayi 
teşkilatı yok gibidir. Kitaplar 
satılır, fakat hazan paraları gel
mez ve yenir. Hele bazı taşra 
kitapçılan vardır ki likayttrrlar. 
O kadar ki hazan gönderilen 
kitap paketini bile açmayı zah
met addederler. Bayi teşkil!tı 
da temin edilsin, o vakif tabiler 
kitap basmak içinçi zaman bula
mıyacaklardır. 

Eski harflerle basılı kitaplan
m12:dan yeni harflere çevrilecek 
çok mOhim kitaplanmız vardır. 

ıetiJe 
Namık Kemal Beyi~ ese~·yatı 
Ebüzziya kütüpanesı ,k:def~t 
cedtde bu meyandad~·.. fat' 
bu hususta lisan müşkulab ttfı 
dır. Meseli Rübabı Şikel 

1
,. 

yeni nesil kolaylıkla anlı~adl' bıJ 
caktır. Bunun için bu J.Ş:, 
müşklilleri hallettikten . .,r 
bqlamaUdır ki bunun }ıalli 
kilete aittir. Jç 

Garp lisanlarından alınl dıl· 
lara gelince burası bir derY• lıİ. 
Ben hatta Bulgarlardan bile 
tap almıya taraftarım. . f" 

Yukanda yazıldığı veçhile fi 
yanı dikkat' bir teklif y~P'° ~ 
neticeden kuvvetle eının r"'J4f 
nen ilyas Beye tabi Ahıne~ I 
lit ve Semih Beylerin ~~"' 
tikleri "kurunu vustai,, iP~ 
meselesini de sordum. Bu . ; 
Kanaat kütllpanesi neşriya~ 
alakadardı. llyas Bey dedı I_ 

- Kurunu vustai es~rJ~r .~ 
retmedim. Ne demek ıstiY"'f 
anlamıyorum. Neşriyatta iki İ. 
ye vardır. Birisi mektep .e ~ 
sek sınıf, diğeri halkbr. ~:.J 
okumağa ahşan halka bi'J 
ciddi, ilmi eserler ve~ 
onlar için meraki tahrik ~ 
kitaplar vermeğe mec iı'.: 
Hatta Kurunu vüıtai eset ~ 

Hars ve maarif meseı".'."".
~urunu vusta meselesi 1"' f. 
işte harf inklabından SOfJI' /.. 
kardığım kitaplar. içlerin~~ 
devirde tanınmış bazı eset 'f. 
var. Mesela Nasrettin hoca- r 
di bu esere de kurunu ~ ~ 
sere de kurunu vusta etli'~ 
diyeceğiz. Bir eser ki, bU-,.11 
F ranıızcaya bile nakil eti"' 
mm. I 

Ayrılırken lıyas B. teki"' 
yordu: ,. J 

- Okuma ilk mekt~ 
başlıyacak, okuma zevkı 
verilecek, biz vereceğiz. ~ 

Rica ederim söyleyin te;,; 
fena mı v~ bunu niçin 1 
yalım? 

A. j"" _.....,,,. 

Şeker fi~at~ 
Üst tarafı l inci aayıtam~..Aı' 

lağvı dolayısile 1 ha~ 
itibaren limanda kilosu 8 ;/; 
mal olan tekerden 'Il,5 atP'. 
gümrük reami ayrıca Y f 
muamele vergisi ve bun~ 
şinden oktruva ahnacagı 
miştir. ~ 

Aza ıekerin ıııaruz ~ 
tereffüden şikayet etnıişleJ' i 
bir kısmı inhisarm de"'aııt' 
mennisinde bulunınutlardıt• ' 

Neticede acilen M~~ 
iktisat vekaletlerme ınüt' 
bulunarak B. M. Meclisi.o'~ 
kılınacak yeni bir şekil ~ 0tl 
sının temini ittifakta kab 
muştur. 

Mayıs 

1930 
19 

Güneşin doğuıu: 4, 17 balıP : . ıı 
Ayın Jotuşu : 2,27 • - batıl' 

Namaz 
S•ah Ôtl• lktodt 

2,46 12,10 16,08 

Bugünkü hava 
Bugün rüzgar hafı/ oJDS 

i ·i olac ıktır 
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enı iktıısadi pro~ram 
3 

[ 2 inci sap fadan .devam ] 

feri~ -:- Büyük ihracat mahsul
t k nın lstandardvizasyonuna ge-
g~t , kanuni ve idari tedbirler, 
il el( fenni vesait ve tesisat 
e 3~eşebpus edilmek lazımdır. 

k - ihracat maHarım tağşişe 
ta~~ı ~anunen ve ciddiyet ve 

t ıp ıle müdafaası hayati bir 
eoern . 

3
4 
rnıyet almıştır. 

8 1
_ - Zeytincilik gerek istih-

~ 1' gerek sanayi itibarile husu
~ bir itinaya layıktır. Memleke? bOyük bir servet menbaı 
<>an b . b • d u zıraat şu nnn e ve 
<>nun s •• d ·ı .. t •t ~nayıın e ı me mus enı 
~ l' . 
d 

r arhrmagv a, ma ıyeti il . 
h/urnıege, satışını takip ve tes-

1 e çalışacak müsteki teşekkül 
"e tedbirlere ihtiyaç vardır. 

3S - Havvani mahsulattan 
~murta istih~al Te ihracı mem
e .. ete büyük kazanç teminine 
ltıustaitt• 

3 
ır. 

. 6 - Hububattan buğday 
~~li vakidir. En fazla ithal 
b U,.naıı da pirinçtir. Memleketin 
ttı~gday ve pirinç ihtiyacını te-

d ltı etmek gUç olmamak lbım
ır. 

~7 - hububattan en büyük 
'd• ç mahsulümüz evvelce arpa i 1• Bunun yeniden eski mevkini 
ııı~anması için bilhassa tedabir 
~acaktır. 

de ~8 - Balıkcılık ve alelumum 
tlıt istihsalatı her suretle teşvik 
~hi mayeye !.ayıktır. Bu mevzu 
~ernleketin t,ühi b" · tihs ı lll:ik . m ır ıs a 

3 
ameti ad lunmak icap eder. 

d ? - Ha vani mahsulittan 
en ve sanayii memleketin müs-

tenit olduguv v Ü • 1 al bil v• • e s r ate aenıere 
a ecegı hır mevzudur D . Tk . erı-

cı ı te büyfik noksan esasen hay-ran ıs ahı teşel:ibııste bertaraf edi
:cektir. Ancak bugünkü derile-
~ı~izin ve sanayinin yapabildik
erı derecede malları milli ve 
rtedsnıi istihlaklerJe teşvik edici 
e ab' ess· ır alınmak faydalı ve mü· 

ırdir D . 'l'k b" k b' •~tıret · .. :rıcı ı te uyi.i ır 
JJıış Çar~ylumlizün dabaklanma
JuYtır. fi giymesinden kaip o
ufak d hlkın tenviri ve dahilde 
le teşv~k~k .. esnafının takviye 
la.nnı 1 gıyden çanğın dabak-
htıyü~ :ıııanılmasını temin etse 
~dilrn · ır milli servet tasarruf 

lf olur. 

40 Sanayi 
de - Sanayi hayatı Türkiye-
~e :;ıa~n memleketin mfisteit 
t!ıiijü ış il n olduğu şubelerin teka-

41 e tev~ie başlanacaktır. 
buk . - Zıraı sanayi bize en ,.a-

ınk · f ~ k18 ışa ve servet verecek 
1 1tıdır 42 . 

)'i b. :- Halen en bUyUk sa na-
dir. 'i'~ İ~in dokuma sanayii
l~ Phdaı maddeleri memleket 
~i nı.ev.::ut öteden heri velev
ttı !Ptıdai tarzda olsun bununla 
ti:all'ılıeket Ün8iyetli harici ticaret 
t!ı ret ve tediye müvazenesinde 
ho. C\'zu tebdili en büyük olan 
"'larnnıa l>arn kl t ehemmiyetleri sırasile 
ca.U:,. u, yünlü, ipekli mensu-

l'Qe4'l> l - Pamuklu mensucatı 
lo ~5ekette . yetiştire~ ihtiyacı 
bi senelık muhtelıf devreli 

t Pro den. gramın basıt o renkler-
lle ~?,athyarak dıkkat1e takibi
İıık' Uteveffaktır. Devletin bu 
et..1.Şa!a muhtelif SlJrette yardım 
'4Clıne 1·· d 
44 uzum var ır. 

~i ~Q -:- Yünlü kumaşlarda da
den ınce dokumalara girme
J~k · e-nel nispeten geniş istih
'ttı-uı ~lan tahdit ve tayin olmı
de şin~~nekler ve cinsler üzerin
laıırnd ışafı ilk hedef tutmak 

4 
ır. 

tLı 5 -Dkum "d · ~ai o a sanayun e ıp-
llla.ddelerimizin ıslahı zırai 

faaliyetıerden hamıl olacaktır. 
Fakat pamuklu ve yfinlü men

sucat için iptidai maddelerin 
bidayette idhalinden de çekin
memelidir. ipekli mensucat ise 
iyi kozanın çok miktarda yetiş
mesine daha ziyade bağlıdır. 

46- Dokuma sanayinin inki-
şaf tedbirleri ilk tesisat masraf
larını, bilgiye ve mutahassıs 
ameleye, milli rağbete bağlıdır. 
Devlet yardımını ve millet rağ
betini tenbellikleri ve ihtikarları 
için istismar etmek isteyen ve 
isteyecek anasıra karşı millet 
ciddi surette müdafaa olunmak 
lAzımdır. 

47 - Milli sanayi içinde halı-
cılık milli iktısadm itina göste
receği bir mevzudur. 

48- Deri sanayii bizde inki
şafa müsaittir ve inkişaf etme
lidir. Kendi ihtiyaçlarımızın ka
bil olanlarını yerli sanayiden 
tedarik etmeğe vasi mikyasta 
ehemmiyet vermek inkişafın ilk 
ana tedbirlerindendir. 

49 - Ağaç sanayii de tevsii 
mümkün ve lazım olan mühim 
bir mevzudur. Araba sanayiinin 
slir' atle milli bir faaliyet istika
meti haline getirilmesine müb
rem lüzum vardır. 

50 - Milli mUdafaanın ve 
devlet demir yollarının resmi 
müesseseleri memlekete atiyen 
büyük demir sanayii için hayat 
ve feyz menbaı olacaktır. Tet
kiklere göre memleketin bugün· 
kü kaba demir mamulab bir 
yüksek çelik imalathanesini bes
lemeğe elverişlidir. 

51 - Milli sanayiin sermaye 
ihtiyacı sanayi bankasımn taka· 
tini arttırmıya esaslı olarak ka
fidir. Buridan da mühim olan 
nokta bankanın bugünkü bazı 
teşkilata olan alakalan ıslah 
edilmesi ve bankanın daimi ve 
ciddi müesseseleri himaye ve 
bilgisiz heveskarlara karşı ban
kayı ve milli müstahsilleri müda
faa etmesidir. 

52 - Mütahassıs ve meslek 
sahibi işci yetiştirilmesi esaslı 
milli sanayi için temel taşıdır. 

Bunun için maarifin iktisat ve
k&letinin ve mfiesseselerin bir
birile ahenktar bir surette ça
lışmaları lazımdırt 

Orman 
53 - Ormanlarımızın muha

faza olunmadığı gittikçe azalma
ğa yüz tuttuğu ötedenberi söy
lenmi~tir. Fakat bugün ormanla· 
rımız zevale doğru gitmesi bizi 
yakın istikbalde tehdit eden ciddi 
bir tehlike haline gelmiştir. Bu 
tehlike ıklımde ve ziraatte sür
atle fena tesirini gösterebilir. 
Memleketin iskan kabiliyetini 
sarsa bilir. 

54 - Ormanları zevale götü
ren ve devleti istifade edebile
ceği servetten, o da tahrip be-
deli olarak onda birden aşağı 
bir faydaya mahkum eden esas 
dert orman işletmesinin iltizama 
verilmesidir. 

55 - Orman işletmesi milli 
ve müşterek servete hususi mü-
lahaza ve menfaat karışbnJma
ması esasına yani devlet işlet
mesine istinat edecektir. Ağa-
cın tomruk halinde istifadeye 
arzı yalnız devlet elile olmak 
lazımdır. 

56 - Devlet işletmesi bade
ma bliyük küçük müteşebbislere 
orman ihalesi usulünün ilgası 

vasi ve ciddi muhafaza tedbir
lerini fenni işletme tesisabnı ta
lep etmektedir. Ormancılık ku
runu 'fllsta usulünden sür'atle 
çıkmak, kurtulmak lazımdı. 

51 - Devlet işletmesi evvel 

emirde bütçe meselesidir. Büt
çenin ilk gayeleri muhafaza, 
mütehassıs personel yetiıtirmiye 
müteveccihtir. Tesisatta bir pro
grama tabi olacakbr. 

Madenler 
58 - Vasi milli ehemmiyet ve 

ıerveti haiz olan madenler bizim 
için petrol; kömUr, bakırdır. 

59 - Petrol zuhurab ve tet· 
kikatı memleketimizde petrol 
serveti bulunduğu hakkında 
umumi bir kanaat birleştirmiştir. 
Biz henüz sondaj devresindeyiz. 
işletme atiyen devletin noktai 
nazarından ve menfaatinden ta
kip edilmek bir siyaset olarak 
tayin edilmiştir. 
60 - Maden kumttrD bugün 

meydana çıkmış ve işliyen bnyUk 
bir milli servettir. Maden kömil· 
rü Uzerinde alınacak tedbirler, 
istihsali çoğaltmak ucuz ve ko
lay satılmasını k~laylaşbrmak, 
memlekette maden kömiirü is
tihsalini her vasıta ile yapmak 
ve arttırmaktır. Maden kömilrii 
sanayiinin tesisi teşvik edilmeğe 
layık ve muhtaçtır. 

61 - Bakır, genit ıe"eti za• 
hir halde olan milli ehemmiyetli 
bir cevherdir. Başlıca menbaı 
ergani madenidir. Bunun yakın
laşan şimendtif er ile beraber 
esaslı ve modern bir tarzda 
işletirilmesi devletçe hasseten 
takip olunacaktır. 

62 - Umumiyetle maden iş
letfünesinde devletin siyaset ve 
menfaati işleticileri teşvik ve hi
mayeye müstenittir. lşletmeyi 
gllçleştirme mali ve idari kayt
lann ciddi olarak hafifletilmesi 
göz önüne alınllllfbr. 

Ticaret 
63 - Bunya k.dar transit, 

nakliye vaııtalanna, limanlara, 
krediye ait mülahazalardan ıon
ra ticaret bilgiye tecrübeye ve 
emniyet ve istikamet evsahna 
tabidir. Satıı meharetli ve harici 
pazarlann teveccüh ve talebini 
celbetmek kabiliyeti fertlerin 
hususi teşekküllerin Ye devlet 
teşkilatının hedefi olmalıdır. 

Neticeler 
64 - Milli iktisadın her p

bede tesisi, tevsi, inkipfma 
lizım ıermayenin en kudretli, 
en bereketlisi (Milli tasarnıf)tur. 

65-Milli tasanuf fikri, beledi, 
hususit umumi b6tçelerin en ve· 
rimli bir surette tatbikini her 
bütçenin behemehal mtı.mir 
bir kısmı ihtiva etmesini temin 
eder. Bu suretle her geçen za
manda behemehal yeni ve iyi 
birşey yapılmış olmasına imkan 
hasıl olur. 

66 - Milli tasarruf her n
tandaşın kazancı umumi refah 
için ortak va • mn.esıir kılmaya 
en büyük hadımdır. her vatan· 
daş başına günde 20 para ta
sarruf edilse milli ıkhsat için 
kullanılmak ü:zere her sene yeni 
bir 25 miliyonluk aktif sermaye 
vUcude gelir. 

istikraz ile başka memleket
lerden aranan paralar o mem
leketlerin kendilerini doyurduk
tan sonra barice tafan ..tandaı 
tasarruflarıdır. 

67 - Milli tasarruf fikri say 
tasarrufuna bilhassa şamildir. 
Say tasarrufu çahşmak imkin 
ve zamanının tenbellikle geçi
rilmekten sakınılmasım çalışmak 
karşılığı olarak İf ve neticenin 
çok olmasına dikkat edilmesini 
talep eder. 

Tenbellikle geçirilen zaman 
ve hizmetler yanlış ve bilgisiz 
usullerle alman az neticeler hp
kı israf edilen kUVTetler ve pa
ralar demektir. 

68 - Hariçten istikraz, mem· 

Acaba kim deli ? 
Mazhar Osman Bey, bana deli de

mekten bir şey çıkmaz, diyor 
"fakat ya ben <nnlaıra deH dersem •.• ,, 

Deli doktoru Hanımlardan yüzlerce müthiş hücum 

mektupları alıyor 

Dün fzmir gazetelerinden nak
len, Feri de Muzaffer hanımın, 

doktor Mazhar Osman Beyin 
kadınlar hakkındaki meşhur ya
zısından müteessir olarak pek 
tiddetli bir makale neşrettiğini, 
hatta Mazhar Osman Bey için 
"deli" dediğini yazmış, diğer 
taraftan Nevzat Bey isminde bir 
doktorun da Mazhar Osman be
yi müdafaa ettiğini kaydetmiştik. 

· Feride Muzaffer hanımın ma
kalesi hakkında ne düşündüğünü 
dün bir muharririmiz Mazhar 
Osman Beyden sormuş, Emrazı 
akliye doktorumuz şu cevabı 
vermiştir: 

- Bahsettiğiniz hanımın ma-
kalesini görmedim. yalnız bugün
kü "Vakıt,, ta bu hanımın bana 
"deli,, dediğini okudum. Tabii 
bu sözden biç bir şey çıkmaz. 
Hastanede tedavi ettiğim has-
talarm bir çoğu da bana, biz 
akıllıyız, sen delisin, derler!. Ta
biatile aldırış etmeyiz böyle söz-
lere .• Bu hanım da bana deli de
miş, olabilir, Bundan ne çıkar. 
Fakat .. Fakat ya ben ona: Sen 
delisin, desem, o zaman acaba 
ne yapar bu hanımefendi? .. ,, 

Mazhar Osman Beyin maka
lesi İstanbulda da bir çok dedi
kodulan mucip olmuş, hatta Ka· 
dm birliği bu yazıyı açık ve ayıp 
bularak Mazhar Osman Beye 
beyanı teessür ve teessüf etmiş
ti. Mazhar Osman Bey bu hü
cumlara dün intişar eden sıhhi 
ıayıfalar mecmuasında şu cevabı 
vermektedir: 

"Geçen nushamızda kadınlara 
dair bir kaç satır yazmıştık. 
Bunda kadınla erkeğin fizyolojik 
ve psikolojik noktalardan birbi
rinden ayrı olduğunu söylemiş
tik, hilkatin her iki cinste be-
yendiği ve yarattığı kemal ve 
kuıurları tarif etmiştik. Tabii 
her fen adamı gibi, erkek kadın 
ayni ruhta ve kabiliyette yara
dılmamışhr dedik. Maaınafi hu 
cinsi farklara rağmen kadınların 
intihabata iştirak haklarını tes
lim etmiş ve dünyanın pek çok 
yerinde kadın bu haktan mah
rum edildiği halde bizde bu 
hakkın verilmesini pek musip 
görmüştük. Ne için bir ahmak 
Yeya dünyadan bihaber bir cahil 
erkek vatanın mukadderatile 
alikadar olmak hakkını haiz 
olsun da evladını zevcini harbe 
gönderen münevver bir kadın 
bu haktan mahrum kalsın de
miştik. 

lekeli yeni külfet ve borç altı
na sokar. Bu sebeple bir istik
raz harice ödenecek senelik 
borçlardan daha fazla bir ge
bir temin ettiği mevzular için 
ve memleketin siyasi, iktısadi 
nizamım muibl ve atide ihlal 
etmemek şartile nazara alınabi-

lir. 
69 - Milli iktisadın bftyUk 

çareleri, kısmı azamı itibarile 
bütün devlet idaresinin ruhunda 
milli şuurda mfindemiçtir. 

Devletin btitUn kanunları, an
layışı ve yaşayışı kendiliğinden 
milli iktısadın ihtiyaçlarını size 
ve ona uymıya çalışır bir zihni
yet ve istikamette işleme, işlet

mek lazımdır. 

Bu yazımızdan hanımların bir 
kısmı müteessir olmuş dernek
lerinde toplanmışlar, yazımızı 
çirkin ve ayıp bulmuşlar, yevmi 
gazetecileri kabul etmişler. 

Muhterem hanımefendiler bu 
manasız asabiyetlerile geçen 
yazılarımızın doğruluğunu ispat 
etmiş oldular, başka bir şey 
değıl... Hilkatin yapbğını her 
kesin bildiğini kısa ve açık bir 
ifade ile yazdım, hekimlik mes
leğinde böyle feyler ayıp de
ğildir. 

Yazımızda kadınlığa hakaret 
etmedik, tabiatın bu gilzel cinse 
verdiği fizyoloji ve psikolojiden 
bahsettik. Bu kusursa hilkatin .. 
bizim değil.. fakat biz bu hoş 
kusurları için bizden ayrı bu 
cinse hürmet .ve muhabbet edi
yoruz. O kusurlar yoksa o ka· 
dın değil, bir acubedir. Anala
rımızdan kızlanmıza kadar en 
sevdiğimiı, hürmet ettiğimiz ne 
kadar kadın varsa bu çerçeve 
dahilindedir. DilnyAıun bütün 
kadınlarının mümessili midir ne
dir ki bizim demek hanım efen
dileri ' bir bp mecmuasında ya
zılmış tıbba ve sıhhate istinat 
eden sözlerden alınıyor, kadınla
ra hürbemtten başka hatırınckn 
bir şey geçmiyen bir ilim ada
mını kabahatli buluyorlar. 

Vakıa birçok doktorların ka-
dınlığın bahusus ıehir kadınla
nmn bazılarının tuttuğu yolu 
beğenmediğini goruyoruz. Bu 
tenkitte hekimler yerden göğe 

kadar haklı olsa gerek... Kadın
lar çocuklannı ve evlerini ihmal 
ettikçe evde lltUlenecek çama-
şırlan dururken kulüplerde er
keklerle yanşa kalkbkça sade 
birçok doktorlann değil, vazifei 
icti mail erini müdrik her münev
verin tenkidine hedef olacak
lardır. 

Hayatin gUçlnğline erkekler 
gibi göğüs geren, bir erkek gi
bi çalışan, ikbsadi istiklilini sa
yi ile kazanan kadmlann önfin
de hürmetle eğiliriz, hele onla
nn alınlannın terile kazandıklan 
istikl~Ii zevcelerinin ve aile oca
ğının saadeti için seve seve fe
da ettiklerini gördükçe hlirmeti
miz daha artıyor. 
Keşke maişet kolay olsa da 

ber kadın sade evHe meşgul ol-
sa, erkek hayalın seve seve 
yüklendiği yükünü yalnız başına 
taşıyabilse. Gariptir, asıl böyle
leri bir yuva kurmak için ıaif 
vücudile sessiz sessiz çalışıyor, 
hakkettiği: istiklalden bahis bile 
etmiyor. Hayatın zevklerine zah
metsiz iştirak eden bir grup ta 
yapacak iş bulamadıklan için 
olacak, erkeklerle müsaviyiz di
ye yuvaları haricinde saadet 
arıyorlar. » 

Mazhar Osman Bey gazete 
sütunlarma intikal eden hücum
lardan başka muhtelif şehirler
deki bir çok hanımlardan yüz
lerce mektup almıştır. Bu mek
tuplarda Mazhar Osman Beye 
müthiş hücumlarda bulunuluyor. 

Mazhar Osman B. bu gıyabi 
kadın hasımları hakkında: 

- Aldırmayın, canın efen· 
dim demiştir, galiba bu hanım
ların ısleri, ~üçleri voJc . 
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Türk maadin şirketin
den: 

1930 
~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 

Küçük haberer ( Mahkeme ve icra ilanları J 
Türk Maadin şirketinin 30 nisan 

1930 tarihinde sureti fevkalAdede içtima 
eden heyeti umumiyesinde nisabı ek
seriyet hasıl olmamasına binaen he-
yeti umumiyenin kanun ve nlzam-
namei dahili mucibince mayısın 

24 üncü cumartesi günü saat on bir 
buçukta şirketin merkezi idaresi olan 

Galatada Ahen \'e Münib hanının 4 üncü 
handa 1 ve 2 numaralı yazıhanede sureti 
fevbl!dede içtima etmesi tekarrür 
etmiş olduğundan hissedaranın beheme
hal teşrifleri rica vıe içtimaı iştirak ede
bllrnck için hissedaranın gerek asa~ten 
gerek vekAlcten malik oldukları hisse 
senetlerini yevmi içtimadan mukaddem 
şirketin merkezi idaresihe teslim ile 
mukabilinde makbuz almaları ilAn olunur. 

Ruznamei müzakerat 
J - Hissedaranın, Ticaret kanunu

mın 394 üncü maddesinde bahsolnnan 
yeni hisse senedatmdan sermayei şirket
teki hissesile mütenasip miktarını 

ahzetme~e istihkakları olmamak ve hakkı 
hiyarlannı istimal edememek şartile şir
ket · şermayesinin iki yüz bin liraya 
ibllgı, ve: 

2 - Şirket nizamnamesinin: 
" Şirketin sermayesi 20000 lirayı 

Türkiden ibaret ohıp beheri 20 Türk 
lirası kıymetinde 1000 hisseye munka
simdır.,. 

MaaUnde olan beşinci maddesinin 
birinci fıkrasının : 

" Şirketin sermayesi 200000 Türk 
iruuıdan ibaret olup 20000 lirası (A ) 
tertibi unvanını haiz beheri 20 lira 
kıymetinde l ilA 1000 müteselsil numa
ralan havi 1000 hisse senedine \'e 
180000 lirası da (B) tertibi unvanını 
haiz Te beheri 500 lira kıymetinde 20 
şer liralık 25 eshamı hs\'i 1001 il! 
10000 müteselsil numaralı 360 kupüre 
mtınkasımdır .• 
şeklinde tadili, 

3 - Şirket nizamnamesinin : 

< Şirketin umur ve mesalihi heyeti 
umumiye tıırafından mensup ve üçten 
yediye kadar azadan mürekkep bir mec
lisi idareye ihale olunur. > 
maalinde olan J 1 inci maddesinin ı inci 
fıkrasının : 

" Şirketin umur ve mesalihi heyeti 
umumiye tarafından mensup ve üçten 
dokuza kadar azadan mürekkep bir 
meclisi idareye ihale olunur . ., 
suretinde tadili, 

4 - Şirket nizamnamesinin 
" Jdare meclisi azasından her birinin 

şirketin on hisse senedine malik olması 
U.zım gelir. ,, 

maalinde olan 15 inci maddesinin 1 inci 
fıkrasının: 

"İdare meclisi azasından her birinin 
·şfrkedn yüz hisse senedine malik ol
muı )tzımgelir" 

suretinde tadili, 

5 - Şirket ftizamnameııinin: 

• Heyeri umumiye vekAleten veya 

Yeni Zellant adası tacirlerinden mü
rekkep bir heyet Türkiyeden 

mühim miktarda halı mübayaası için 
şehrimize gelmiştir. 

Bir müddettenberi İtalya~a bulunan 
deniz müsteşarı i\ı]. Alı B. şehri-

mize avdet etmiştir. Mumaileyh bir iki 
gün sonra Ankaraya gidecektir. 

Şehrimizdeki hamamların temizliği 
ve islAhı için Emanet yeniden 

tedbirler almıştır. 

Dün zabıtayi belediye memurları 
Fatihde bozuk ve sıhhate muZJr 

olduğa anlaşılan 238 çuval pastırmayı 
kireç ve gaz dökerek imha etmişlerdir. 

Salacıkta Ernanetze inşa edilen par
kın bir aya kadar küşat resmi 

yapılacaktır. 

Beynelmilel ticaret odalan kongresi 
1931 mayısında Vaşingtonda top

lanacaktır. Kongreye Türk ticaret odala
rı da davet edilmiştir. 

M Jan Fabergas isminde bir lspan-
• yol ilmsatçısı şehrimize gelmiş 

ve dün ticaret odasını ziyaret etmiştir. 

İspanyada teşkil edilen Türk - İspanyol 
ticaret cçmiyetinde aza olan mumaileyh 

şehrimizde büyük ticaret evlerile milli 
bankaları tetkikten sonra İzmire gidecek
tir. Mumaileyh ayni zamanda bu gün

lerde şehrimiz ticaret odası salonunda 
tüccara bir konferans verecektir. 

En son Amerikan usulüne tevfikan is
tihzar edilmiş bu diş macununu bir defa 

tecrübe ediniz. Her yerde bulunur. 

asaleten lAakal üç hisseye malik olan 
hissedarandan mürekkep olacaktır. He
yeti umumiyede gerek asaleten ve ge
rek vekAleten hazır bulunan hissedara
nın her üç hisse için bir reyi olacak ve 
şukadar ki her bir hissedann beşten zi
yade reyi olamıyacaktır .. , 

maalinde olan 24 üncü maddesinin: 
" Heyeti umumiye vekdleten veya 

asaleten IAakal yüz hisseye malik olan 
hissedarandan mürekkep olacaktır. He
yeti umumiyede gerek aı;:ıleten ve gerek 

vekaleten hazır bulunan hissedaranın her 100 
his~e için bir reyi olacak ve şukadar ki her 
bir hissedarın IO dan ziyade reyi olamı

yacaktır. h 

suretinde tadili. 

İstanbul tramvay şirketinden: 
1596 numaralı mfizeyyel kanunun birinci maddesi ahkamına tev

fikan, Gazi Mustafa Kemal (Unkapanı) ve Karaköy köprüleri ma
sarifi daimesi karşılığı olarak istifası 1223 numaralı kanunun birin
ci maddesi ile tesbit edilen 10 para resim, 1 haziran 1930 tarihin
de.n itibaren 30 para tezyit edilmiştir. 

Binaenaleyh 1 haziran 1930 tarihinden itibaren tramvay ve oto
bilslerde, hangi mesafeye olursa olsun, ita edilecek birinci ve ikin
ci mevki biletler için 30 para fazla alınacağı ve tenzilatla tarife ile 
seyahat eden askerler ile mekteplilerin bundan istisna edildiği 
tramvay ve otobüs yolcularına ilan olunur. 

Tramvay ile Karaköy köprüsünü her geçişte alınmakta olan 1 
kuruı gene 1 haziran 1930 tarihinden itibaren ahzolunmıyacaktır. 

lstanbul I 5 mayıs 1930 
MÜDÜRiYET 

Tünel şirketinden: 
1596 numaralı mUzeyyel kanunun birinci maddesine tevfikan, 

Gazi Mustefa Kemal ( Unkapanı ) ve Karaköy köprüleri masarifi 
daimesi kanşılığı olarak istifası 1223 numaralı kanunun birinci 
maddesi ile tesbit edilen 10 para resim, 1 Haziran 1930 tarihinde 
itibaren 30 para tezyit edilmiştir. 

Binaenaleyh işbu tarihten itibaren askerle ile mekteplilere veri
lenlerlerden maada bilclimle Tünel biletleri, madeni markalar ve 
birinci ve ikinci mevki abonman karnelerinin varakaları üzerinden, 
fazla olarak 30 para istifa e<lilecektir. 

işbu resmi vermemiş olan abonman karneleri hamillerinin mez
kOr tarihten itibaren ellerinde mevcut abonman biletlerini, Tünel 
gişelerinde her bilet için 30 para fazla tediye etmek suretile Uzer
leri sft11arjlı diğer biletler ile tebdil etmeleri lazımgeleceği Tünel 
yolculanna ilin olunur. 

lstanbol, 15 I\1ayıs, 1930 
MÜDÜRiYET 

Gayri menkul malların açık 
arttırma ilAnı 

lstanbul 4 üncü icra memurlufundan: 
Açık artırma ile paraya çevrilecek 

gayrı menkulun ne olduğu: seneden sırf 

mülk ve vakıf mahalleri haiz arsanın 
sırf mülk mahallin altıda dört hissesi 
e]yvm bir sakaf tahtında İki bap hane· 

nin mezkQr tarihteki şayi hissesi. Gay
rı menkulun bulunduğu mevki, mahtlle
sf, sokağı, numarası: Büyükdere kilise 
sokak No. 1-3 takdir olunan kıymet: 

6554 Türk lirasıdır. Artırmanın yapıla

cağı, yer, gün saat: İstanbul dördüncü 
icra 26-6-930 perşembe günü sııat 14 
den 16 ya kadar. 

1 - İşbu gayrı menlrolun artırma 
şartnamesi 14-6-930 tarihinden iabaren 
No. ile lstanbul 4 öncü icra dairesinin 
muayyen numarasında her kesin göre 
bilmesi için açıktır. l!Anda yazılı olan
lardan fazla ma!Cımat almak istiyenler, 
işbu şartnameye ve 30-28 dosya numa
rasıyla memuriyetimizc müracaat etme
lidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarda 
yazılı kıymetin yüzde yedi teminat gös
terilecektir. 

3 - H3kları tapu sicilile sabit ol
mayan ipotekli alacaklılarla diğer alAka
darların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilAn tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbi
telerile birlikte memuriyetimize bildir
meleri icap eder. Aksi halde hakları ta
pu sicilile sabit olmıyanlar satış bede
linin paylaşmasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya 

iştirak edenler artırma şartnamesini o
kumuş ve lüzumlu mahlmatı almış bun
ları tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. Üstünde bırakılan gayrı men
kulün bedeli zamanında verilmezse gay
n menkul ikinci bir atırma ile satılır 
ve bedel farkı ve mahrum kalınan yüz
de beş faiz ve diğer zararlar aynca hük
me h!ıcet kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. Beş numaralı fık
radaki şart tahakkuk etmek kaydile üç 
defa bağınldıktan sonn gayn menkul 
en çok arttıranın ü.<tünde bırakılır. Şart 

tahakkuk etmezse arttırma geri bırakılıp 
alıcı taahhütlerinden kurtulur ve teminat
ta kalkar. 

5 - Arrtırmanın birinci veya ikinci 
olmasına ve gayrı menkule taalluk eden 
kanuni hakka ve satışın tarzına göre 
diğer şartlar. 

Arbrma birincidir peşin para ile sa
tılıkar müterakim verği, evkaf belediye 
rusumu müşteriye aittir kıymeti bulduğu 

taktirde en çok arttıranın üzerinde bırakılır. 
Yazılan iki bap hanenin hisseleri yu

karıda gösterilen 26-6-930 tarıhinde İs
tanbul 4 üncü icra memurluğu odasında 
işbu i!An ve gösterilen artırma şartna

mesi dairesinde satılacağı i!An olunur. 
(81-275) 

lstanbul 4 üncü icra memurlutundan: 
Kirkor Hazarosyan Efendinin Emine 

Feride Hanım aimmetindeki alacağının 
temini istifası zımnında mahcuz bulunan 
HocaalAettin mahallesinin Tahmisönü 
caddesinde atik 35, cedit 39 Numara 
ile kurukahveci gediğinden miinkalip 
dükkanın 24 te 8 hisseıi otuz gün müd
detle ihalei evveliyesi müzayedeye vazo
lunarak iki bin lirada talibi uhdesinde 

olup bu kerre yüzde beş za~la ve on 
beş gün müddetle ihalei katiye müzaye
desine vazolunmuşrur. 

Hududu: Sağ tarafı .Nuriye H. ve 
sairenin dükkAnı, sol tarafı yemişçi Kosti 
Efendi dükkanı, arkası Mısırçarşısına ait 
mağaza ve cephesi Tahmis caddesile 
mahduttur. Mesahası 48 arşın terbiinde
dir. Bodrum mahalli zemini genisçe ka
ğıtçı dükkanı fevkanisine muharrlk bir 
merdivenle çıkıldıkta zemini tahta döşeli 
bir oda olup derununda Davit Behar 
efendi müstecirdir. Kıymeti muhammenesi 
temamı 6000 liradır. Talip olanJarın fii 
muhammenesinin yüzde onu nisbetinde 
pey akçesini müstashiben 7 - 6 - 930 
tarihinde ve 338 - 4112 Numarasile ls
tanbul 4 üncü icra dairesine bizzat \'e 
bilvekAle ve fazla malOmat dosyasından 
ita edileceği il:ln olunur. 

Doğum ve Kadın hastalıkları 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
' Türbe, eski Hilciliahmer binası 

No. 10 Telefon: ist. 2622 

lstanbul 4 üncü icra m.emarlufundan: 
Nargileciyan Maksud efendi ile zev· 

cesi Mariçarun Agop Na.rgileciyan efen
diden 41 senesinde 3007 muamele nu
marasile istikraz eylediği on bin liraya 
mukabil birinci derecede teminat irae 
edilen BeyoAlunda Feriköyünde Büyükde
re caddesin de kAin eski 137 mükerrer 
yeni 228·38 No. lo tevsii intikalli maa 
bahçe dükkAn ve fevkani süknayi havi 
kArgir bina oruz gün müddetle ihalei ev

veliye i!Anına vazolunarak sekiz bin 
lira bedelle talibi uhtesinde olup ihAlei 
ka'tlyesi icra kılınmak üzere ve yüzde 
beş zamla on beş gün müddetle müza
yedeye konmuştur. 

MezkOr mahallin umum mcsahası 
234 ar.şın terbiinde olup bundan yüz 
altmış iki arşın kırk sekiz buçuk santim 
ahşap aksam olup zemin katı temamen 
çimento pılak döşeli olup üç bölme ile 
perükAr dükkAnı ve kolacı dükkAnı ve 
kolacıya icar olunan mermer musluk ve 
helayi havi mutbah ve ateliye olarak 
müstamel kısım ile kolacıya ait ahşap 

bölmeli asma odayı muhtevidir perükar 
dükkanında Mustafa efendi müstecirdir. 
Kolacı dükkAnı ve oda ve altı kısmen 
bodrum olan kolacıya icar olunan kısım
da Panoyot Efendi kiracıdır. 

Arkadaki Davutoğlu sokağına kadar 
imtidat eden Bahçelik kısmı cüzisi bo

zuJ.muş çini ile döşeli olup diğer bahçe 
ile aralannda beton merdiven ve bahçe
nin arkasında duvar vardır bahçeden üst 
kata çıkacak merdiven ile üst kata çıkıl

dıkta bir koridor üzerinde aralarında itti
sali bulunan içiçe iki oda ve sokak 
tarahnda zemini asfalt mutbak halinde 
istimal olunan aralık üstü buzlu camla 
mestur bir sofa kezalik üstü camlı yan 
yana iki oda bir he!! sokak üstünde ve 
işbu odaların önlerinde zemini çimento 
ve demir parmaklıklı korkuluklu taraça 
ve bahçede merdiven altında odunluk 
olup mecmuunda elektrik terkos terti

batı vardır. Üst katta sükna kısmında 
Cemil bey sakindir. alt katın dört duvar 
ve tavanı kArgir olup üst kısmı ahşap

tır. 

Hududu: Bir tarah kasapyan hanesi 
diğer tarafı Bedros Şehbenderyan arkası 

davud oğlu sokağı ön wafı Büyükdere 
tramvay caddesi ile mahdut tamamı yedi 
bin sekiz yüz yetmiş lira kıymeti mu
hamminelidir talip olanlann kıymeti mu
bamminesinin yüzde onu nisbetinde pey 
akçesinini müstashiben 7-6- 1 O tarihinde 
ihcllei katiyesi icra kılınacağından saat 
on dörtten on altıya kadar ve 929-2775 
dosye numarasile ve fazla malQmat dos
yesinden ita edileceği bizzat veya bilve
kale müracaat eylemeleri ilAn olunur. 

(275-85} 

Edremf t asliye mahkemesinden : 
Edremidin Hekim zade mahallesinden 
Giritli Mustafa usta kerimesi Hatice ha
nım tarafından mahallei mezkürede 
mukim iken tegayyüp ve el'an ikametl(A· 
hı meçhel bulunan zevci lsmail oğlu 
Recep E. aleyhine ikame eylediği hoşan
ma davasının kendisine gıyap kararı 
dahi i!Anen teblijt edildiği halde mahke
meye gelmediğinden gıyaben icra kılınan 

muhakemeleri neticesinde müddei aley
hin zevcesi müddeiye Hatice ile geçine
medikleri ve ~ocuğile birlikte bilı\ nafa
ka terk ve tagayyüp ettiği sabit oldu
ğundan boşanmalarına ve masarifi mu
hakemenin müddei aleyh uhdesine tah
miline kabili temviz olmak üzere 5-2-930 
carihinde ~ıyab~n sadir olan hükmün 
13 lira 24 kuruş masarifi muhakemesini 
peşinen tediye eylemek şartile I 5 gün 
zarfında mahkeme kalemine müracaatla 
ilAm i~tihsal edilerek turuku kanunive 
ce\•essül edece~i hakkındaki 27 Şubat 
930 tarih ve 28 numaralı başkaup ih
tıarnamesi mahkeme divanhanesine talik 
edildiğinden 15 gün müddetin i!Anı 
tarihinin ferdasından ıı;üzerana başlaya

cağı ve müddeti mezkQrenin geçtikten 
sonra hükmün kesbi katiyet edeceği 
ilanen tebliğ olunur. 

malların •t'k 

Devlet Demiryolları ilanları 
on•"~ 2452 ton meşe, gürgen, çam odununun kapalı zarfla llJ oıit>'ol""' 

9 haziran pazartesi günO saat 15 te Ankara devlet de 
1 

idaresinde yapılacaktır. joatı,ttj 
İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve munkkat tellJ erll',J 

ayni gtinde saat 14,30 a kadar mlinakasa komisyonuna 
91 

ti 
lazımdır. . 

111
,Jif,._., 

Talipler mllnakasa şartnamelerini beı lira mukabılinde .. f#I',,., 
mahasebe işleri reisliğinden lstanbulda Haydarpaşa llJ8 ga 
tedarik edebilirler. 
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Ne suretle ihalenin i8Hf lf OZf HiHO~Hi ismi münakasaya Tarihi 
konuldu§u Numara ı günll 

~ Kff DrKO 

lokanta üazino ue bü 'ü ·ı 8 Kapalı ıarf 28-5·930 Çarşamba 

Kapalı zarf 28-5-920 Ca,.. mb 

Aleni münakasa 28·5-930 Çarşamba 
Salonumu!: tezyinat, mefruşat, mevki itibarile fstanbuld 

bulunan salonların fevkinde olduğu gibi müzik ve sair eğlence 
cibetile de programımız gayet eğlenceli ve neşelidir. Müzik 
meıhur Hüseyin Ka.ymof Bey riyasetinde 
fevkalade numaralarla devam etmektedir. Salonda her gün 
saat 18 den 24 e ve Cuma günleri de 1 den 24 e kadar 
danı muhtelif eğlencelerle devem etmektedir. 

" 
,, 

" ,, ,, ,, " 
k1r-

" 
,, ,, " " " " 

--·-
29-5·930 Perşembe ,, ,, " 

" 
,, " " " " ,, Salon; Cumadan maada günlerde müsait şeraitle, 

lanma, evlenme hususi merasim ve ziyafetler için 

29-5-930 P rşembe verilebilir, müdüriyete müracaat olunması. 

" " " --29-5-930 Perşembe 
Mudürivct ........ ...._'"-"..,_ 

" " " 
29. 5. 30 ,, 

" " " ncüı11enindcn: 
patatea Aleni mllnakasa 28-5-930 Pel'fembe 

\1 iJa yet daim] 
Dokuz bin d6rt yllz liralık hnlis kan Pilevnc boğası atın alına

cağı kapalı zarf usulile şeraitine tevfikan miinakasaya konularnk 
talip zuhur etmemesine binaen münakasa müddeti 25 mayıs 930 

Kapalı zarf 28·5-930 Perşembe 

l.!ck&tibi Aliye mubayaat komisyonundan: . . . pazar gUnU saat on bire kadar temdit edilmiştir. Taliplerin vakti 
ı frıOl.kiye ve yOkıek muallim mektepleri için haziran 93? ıptıda.~ınd~n ma~ıs 931 nıbayetine kadar muayyene kadar teminat ve teklif mektuplarını encümene tevdi cy-
liıtılllu olan mllfredatı balada muharrer erzak ve ıaire hııala gost~rılen ~uolerde Fmdıkhda güzel Iemeleri ve şeraiti anlamak üzere vilayet daimi encümen kalemine 
~·atlar akademisinde yük.ek mektepler muhasebeciliğinde ihale edılecek!ır •. Mün kasa saat 14 ten ve baytar mUdiriyctlerine müracaatları. 
8 ' kadar devam edecektir. Taliplerin şeraiti anlamak üzere Yıldızda Mulkıye mekt~bi müdürlüğü- • A •• • d :c lllflracaat eylemeleri ve münakasaya iştirak edeceklerin ibale ~ünlinden evvel muhasibi mes•umk 'T j 1 a ,, t da J Ol l P11 CU rl1 11111 Cll : 
~ teminab muvakkata yatırarak makbuz almaları lüzumu ılan olunur. -... Beşikta;ta Kılmçalide Barbaros mektebi tahtında otomobil garrjı 

V icara verilmek lizcre müzayedeye konulduğu halde talip zuhur et-

~ s i l k a r ~a @:A K T ın mediA'inden mUzaycdc müddeti 25 mayıs 930 tnrihinc kadar temdit ,, a l ., J - Küçük ·ı /\ ları edilmi~tir. Taliplerin encümen kalemine müracaatları. 

l . ı an ~~~ __ ~~ :=~~-!~ı.e=~~ 
stanbul EmvaliEytam :-..... ::·:~;:;;·::.~ .... = ~ KAPPE ~~ 

• } • 1 De~alık kunış SO • ~ 
• 
• 

,.,atma Muazzez hanımla Ahmet E<lip hevın istikraz 
~IE!llikleri ıııebaliğ mukabilinde id:ıı·e11JİZ ulıdesiııde ve
J en mefruğ bulunan Şehzadebaşında Kalenderhane nıa
ıaUesinde Keıueraltı sokağında 3 miikerrer numaralı, 
ğ tarafı Bozdoğan kem·eri cadde i, şo1 tnrafı Medrese 
0kağı, arkası medrese ''e imrıret, cephesi Acem oğln 
1~Ydam ile mahdut 2500 küsur arşın terbi inde mükem-n . . 
eı bir arsa satılıktır. 

.. Şehzade başında Direkler arası meydanında vaki kii
uk 
l 

tneydana cephesi bulunan bu arsanın bir tarafı Ke-
ıer alh . 

lQt . caddesi, cephesi nıezkur meydan ve tramvay 
re tı, hır tarafı Kaleııderhane camisi sokağı, arkası nıed
~ı.ıse duvarı ile mahdut ve dört tarafı kısmen yıkılmış 

Varlarla çevrilidir. 

t'fl ))ahilinde bir mnsnra tal h su caridir. l.ıctafet apartı
lıı ~•ııırı tam karşısına isabet etmekle ve köşede b•Jlun

l~a~adır. Siıı~ma tıyaıı·o yesaire ailıi. büyü_k ~iı~alarııı 
ına mevkıı ,.e hali itibarile fevkalade musaıttır. 

'taı· -tal'll ıp olanlar ve daha fazla malCııııat almak, muzayede 
~dı· arını öğrenmek istiyenler her gün saat 16 ya kadar 
ı11u;Ye binası dahilinde lstanbul Emvali Eytam idaresine 
~etsinler. 

\ıı, Bergam bele iyesi ri
# ilsetinden 
~il0 b:ı~rna belediyesi elektrik makinası için lüzumu olan 1000 
~._}' akına yağı ile 18000 kilo mazot kapalı zarf usulile müna
lt~i~ • konmuş olduğundan isti yenlerin 28-5-930 tarihine kadar n '1••ınelerile müracaatları ildn olunur. 

~tsa afia baş miihendisliğ·i11den: 
;ıtıd,~.sa-Geınlik yolunun + 290-4+165 şinci kilometroları ara
~O t 

1 .h~rrnucibi keşif 9466 lira 20 kuruşluk tamirat 12 Haziran 
Ctt k~hıne müsadif. perşembe günü saat .16. d~ ihal~ edilmek 
~ ttıtı Palı zarf usulıle münakasaya vazedılmıştır. Talıp olanla
tııcflttı :ta.Yede ve münakasa kanununa tevfikan yevmi mezkure kadar 

enı daiınii vilayete müracaat eylemelerı ilan olunur. 

rürkiye ziraat bankasında : 
~ ı ltık 
~- }'lld arnıza mcrhun ve ayniye 8 numaralı anbarda mevcut 112 
til~lt~~ 47.19 kilo tütün şehri halin 27 inci salı günü saat 14 tc 
c Zi e ıle satılacağından taliplerin o gün yüzde on pey akçele

tailt Bankası İstanbul şubesine müracaatları ilan olunur. 

• 

: 4 : 75 : 1 Fran11z hükumetinin dahi takdir ve tercih /~:tııt~~~ 
: CIJYB adar ( r • ~ Her ciheti tcahhüt olunur, ve taksitle aablır • azam 100 • - . 
: 10 defa) il&, edil- : ı Türkiye yeg!ne umumı acentesı 
: mek {fzere Fho.h.trı : Y. Şlnorkyan. lıtanbul. Sadıkiye - han 

: Abonelerimizin her üç •1fıRı için : 8i:i!CC--~~~ cc--== ' ~ ~~ 
: btr defau meccanen! : 
• • • ıt uurı ıeçen ili l.trıa fuJı ~atın • 
: için 5 et .tllruş :ummoluaur. : 

.......... •••••••••••• .ı Kiralık - Satılık 
Kiralık - Taksim k-;ancı çeşme 

sokak Salih Zeki bey apa'""-- d" 
b od l :ı.ı d . • · -nırun orc 

ve eş a ı a aır~sı kiralıknr. Ha\"a· 
dar ve denize nezareu olup taksim me ,_ 
danına iki dakika mesafesindedir. ~ 

Kiralık daire - Harbiyede So· 
viyet apartımınındıkf 27yedi numaralı iki 
oda ve bir mutbak yaz mcvsltni Jçin 
çok müsait şeraitlc kiraya verilecektir. 
Içlndckilere müracaat edilmesi. 

Kiralik yalı - Ccngclköyünde 
Kulelide No. 77 beş od&lt küçük bir 
yalı kiralıktır. Görmek istiycnler ittisa· 
lindeki Tevfık beyin yahsına görüşmek 
için Çarşıda Bedestıın atik reisi HüsnU 
beye müracaatlan. 

Satılık arsa - Arşını 2,50 il' 3 

Beyazzıt harik mahallinde imam hamamı 
sınısında set üzerinde 16-1 No. Arı::ı 
saaltknr. Beyazıtta anıdolu lokantnsındıı 
Ômer beye milracaaL -------

Kiralık köşk - Eren köyünde 
Caddebostanında camii şerif kıırşısınd ık 
köşe başında plajlara iki dakikalık mc· 
safedc (2) numaralı k?şk~n mefruş (4) 
odalı munt.ızam bahçelı hır dairesi kir 
Jıktır. } lava gazi ve su teslsan mevcuttur. 
Görmek fstivenler derunundakilere mlı 
racaat edrbilİrler. 

Sabm ----
Yazı makinesi - Knllanılm 

Remington markalı Ttirkçe, Ingiliz ·
klftvyeJi • idarede 11 numıırava mürac:ıı-

MuhteJif 
Matmazel Anjel - Masaj , c 

enjek!lyon mütehassısı. Tıksirn !<'eridi) c 
Fınn sokak No. J O 

ZAVİLE~ 

Tehlike ..• 
yavrunuzun sıhhati için 
Çocufrun hayatı mOatekreh ha.tarat taraf. 
ından tehlikeye lika edlllr. Onlar ço~u~un 
mukavemet knblllyotınl azaltarak müdafa. 
asız ·kU9U I< vücudu na hastalık aşılarlar, 
Hafarat "tlfullyetln ~n korkunç afetidir"' 
Onları Fllt ile öldUrunOz. 
f"llt sinek, sivri sinek, plre, gOve. karınca. 
hamam böceği ve tahta kurularını ltlAt ve 
yumurtalarını imha edor. Tehllke izdir, 
Kat'iyen leke yapmaz. 
Flit l diğer haşarat öldOrOcO mayllerle ka. 
,.,tı,.mayınız. Sarı tenc:ıkeye - siyah ku
şağa dikkat ediniz. 

'711aho -çabuk 6ldü~ür. 
....,,..>' t- ~ 

Umumf Deposu :-J. BERT ve ŞOREKASI lsfan1ıu1- Gatata Voyvoıfa ffaıt ' 

E 
ğünde Istanb ıl evkaf müdüriyetinden aldı· 

ı:ıın maaşın tatbik mührünü Za) i ey' 
dim hukmü yoktur. Guraba hastanesine lüzumu ol:ın Eczayı tıbbiyenin icra ed n 

Ercnköyilnde Nadide münakasasında talip zuhur etmediğinden mayısın 24 üncü cumar 
Kılıncııli askerlik ~uhcsine aic asker- gJnfi saat on dörtte pazarlık suretile ihales: · cra edilecelcl".·. 

Jik vesikam knvıptır. l 'sulen ilAn olunur. Ş · · l k .. h ·· l d • · " ( " ·• d ., 1, 11 .. 1. E • . '!\' ~raıh an amn uzerc er gun evazım aıresme ve ıba c gunu e 
ol •ı- tevc uc ll '..) ıp yenı çeşme • 'o. . •. • •. 

13 J lüsnü F"hmi (27.!'\-73) ıdare encuoıepıne muracaatlan. 
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Gazeteye (Ontlerlleeek mektupların tizcriıle idare içinse (İdare) yıu:ıyı 
alt &e (Yuı) t~aretl konulmalıdır. 

•"""'- ...... ,_ ıee-. •IY8l•li .. u..ı.ıu..ı. ••lteı>W. .. nala., ....-tana 
.. , •• ı.. • ...ı.. '" UaJ& .. •'-"-•'-bndmı lıdara •••'•I olefllcll,. 

~ 

~=::.:m--------111! v.llt.t~~u"~ 
Şehremaneti İlanları ~ 

Kiralık dükkan 
Şehremanetinden: Karaköydc eski borsa hanında 5-6 numaralı 

dOkkin pazarlıkla kiraya verilecektir. Talip olanlar 24 mayıs 930 
cumartesi günü saat on beşe kadar levazım müdürlüğüne müra
caat etmelidir. 

Şehremaneti Kadıköy şubei idariyesinden: KaJamııta banyo 
ettirmek hakkının pazarlıkla ihalesi 24 mayıs 930 cumartesi 
günü saat 14de talik edilmiştir. Taliplerin depozito akçesi mu
saddak proje ve ticaret odaaı vesikasile birlikte mezkur gün ve ı 
saatta daire encümeninde hazır bulunmaları ilin olunur. 

HOFHERR - SCHRANTZ - GLA YTON - SHUTTLEWORTH 

Macar Ziraat makineleri 
Fabrikası Türkiye merkezi umumisi 

Sirkeci - Ankara caddesi numara 18-24 dairf'!i mahsusa 
3 demirli pulluk çeker ve 

mazot gibi en ucuz mevadı 

müşteile ile günde vasati 30 
dönlim derin hafriyat yapaı 
28 beygir kuvvetinde olan bu 
traktörlerimiz en son sistem
dir. En yeni, yani 1930 senesi 
tiplerinden her boyda harmarı 

makinelermiz gelmiştir. 28 K. markalı mazot traktörü 
Yalnız biçer ve biçer bağlar orak makinelermiz vardır 
Makinelermizin tarzı inıası basit, idareleri kolaydır. 

Ehven fiat, müsait Şeraiti tediye 
TUrkiyenin hemen her şehrinde şube ve acantalarmız vardır. 

TEKLİF iSTEYİNİZ 

( Defterdarlık ilanları ) 
----~___..__, 

lstanbul def terdarlı-Usküdar malmüd'(ir-
lü~ünden: · 

Satılık arsa numarası 54 Kan
dilli sokağı Kandilli denize rıh
tımı ve kısmen kirgir temelleri 
mevcut olup ebnlye intasına el
veri9lidir. Mesabası 2000 ziraın
dan ibarettir. Tahmin olunan 
2000 lira kıymet defaten verile
cektir. Satış muamelesi 19-6-930 
Perşembe günll saat 15 te Üs
küdar malmüdilrlüğünde pazarlık 
usulile yapılacakbr. (R.) 

* Satılık arsa numarası 16 
Tilrbe sokağı Hasanpaıa ma
hallesi Kadıköy Kuşdili çayın 
karıuındadır. Tarafeyninde a
partman ve bir tarahnda hane 
meycut olup ebniye inşasma 

müsaittir, ve mesabası 167 zı
raındadır. Tahmin edilen 200 
lira defaten verilecektir. Satış 
muamelesi 12-6-930 perşembe 
günü ıaat 19 da Üsküdar Mal 
müdürlilgünde pazarlık usulile 
yapılacakbr. (R) 

lf SATILIK ARSA - Nu
narası 6 Maltıı sokağı Zlibtüpaşa 
mahallesi Kadıköy etrafı açık 
olup köşk inşasına elverişlidir. 

Mesahası 707 ziradan ibarettir. 
Tahmin olunan 1414 lira kıymet 
dcfaten verilecektir. Satış mua
melesi 19-6-930 perşembe günü 
saat 15 te Üskildar mal müdür
lüğünde pazarlık usulile yapıla
caktır. (R.) 

Jf SATILIK DÜKKAN MAA 
AHIR - Numarası 24, 26, 28 
Kalamış sokağı ZühtUpa~a ma
hallesi Kalamış 990 metre mu
rabbaı arsa üzerine mebni olup 
derununda depo ve 10 hayvan 
istiabmda ahırı muhtevidir. Mu
hammen kıymeti 2000 lira olup 
indelmlizayede 2470 lira ile ta
libinde takarrür eylemiı ve ahi· 
ren % 25 !:amla 3087 lira elli 
kuruşla diğer talih zuhur eyle 

ğindan: 
SATILIK APARTMAN. 29/5 

HİSSESl numara 74, 74, 74, 
88, 86, 84 Okcu Musa mahal
lesi Okcu Musa caddesi Şişhane 
Birinci kat: iki dükkin üç oda 
bir hala ikinci kat beş oda bir 
hala bir mutbah fiçüncil kat 
beş oda bir hali bir mutbak 
dördüncü kat beş oda bir hali 
fevkinde msfı kapalı nısfı açak 
bir daraca zemin kat her dai
reye mahsus kömürlük ve elekt
rik Ye terkosu havidir: Şehri 

ican 300 liradır; işbu hisseye 
tahmin edilen kıymeti dört tak
sitte ve dört senede Yerilmek 
şartile 7273 liradır. Satış mua
melesi 27-5-930 tarihine müsa
dif salı günü saat on yedMe 
beyoğlu mal mildtirlnğünde ka
palı zarf usulile yapılacakhr (R) 

KİRALIK DÜKKAN-
No. 355, 345, Topane 
kışla altı, senelik kirası 
725 lira, kiralamak mu
amelesi aleni müzayede 
ile 11 haziran 930 çar
şamba günü saat 14,30 
def terdarlıkıa yapıla
caktır. (M-95) 275-82 

miş olmasma mebni maliye 
vekaleti celilesinin emrü iş'arı 

üzerine temeli ien müzayedeye 
konulm'1ştur. Bedeli müzayede· 
nin nısfı peşin nısfı diğeri ihale 
tarihinden bir sene sonra tediye 
edilecektir müzayedeye iştirak 

edeceklerden % 7 buçuk pey 
akçesi alınacakbr. Satış mua
melesi 26-5-930 pazartesi glinü 
saat 15 te Üsküdar malmildür
lüğünde aleni müzayede usulile 
yapılacaktır. (R) 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başında 

Beyoğlu 2362. Şube acentesi: Mah

mudiye Hanı a1tında Jstanbul 2740 

Trabzon ikinci postası 
( A N K A R A) vapuru 

22 Mayıs Perşembe akpmı 
Galata nhbmmdan hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa
ya gidecek ve dönOşte Pazar 
iskelesile Rize, Siirmene, Of, 
Trabzon, Polathane, GCSrele, 
Gireson, Ordu, Fatsa, Sam· 
sun , Sinop , lneboluya uğrı
yarak gelecektir. 

İzmir sürat postası 
( GÜLCEMAL ) .-apuru 23 

Mayıs Cuma 14,30 da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar· 
tesi sabahı İzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden 
hareketle Pazartesi sabahı 
gelecektir.Vapurda mükemmel 
bir orkestra ve cazbant 
mevcuttur. 

Bozcaada postası 
(G E L t B O L U) vapuru 24 

Mayıs cumartesi 17 de idare 
nhtımından hareketle Gelibolu, 
Lapseki, Çanakkale, İmro%, 
Bozcaadaya gidecek ve döniiş
te Çanakkale, Lapseki, Geli
boluya uğrıyarak gelecektir. 

Antalya postası 
( İNEBOLU ) vapuru 25 

Mayıs Pazar 10 da Galata 
rıhbmından hareketle İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, F et
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönOıte mezktlr iske
lelerle birlikte Andifli, Kal
kan, Sakız, Çanakkale, Geli· 
boluya uğrıyarak gelecektir. 

Mudanya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çarıam· 

ba günleri idare rıhtımından 
9 da kalkar. 

Köprü - Adalar, Anadolu, 
Haydarpaşa ve Kadıköy se
ferlerinde müstamel eski abo
neman karneleri 1 haziran 930 
tarihinden itibaren vapurlarda 
ve iskelelerde mer'i ve mute
ber değildir. 

Ellerinde bu yolda abone
man bulunan yolcular nihayet 
15 haziran 930 tarihine kadar 
Köprüde aboneman kiıeıine 
müracaat ederek kullanma
dıkları aboneman yapraklarını 
kaplarile beraber iade ve be
dellerini almaları lüzumu ilin 
olunur. 

22 Mayıs Perşembe Kara
biga postası yapılmıyacakhr. 
24 Mayıs Cumartesi Karabiga 
postası bu sefere mahsus ol· 
mak ilzere proğramma ilivc
ten gidişte Marmara Erdek 
döniişte Şarköye de uirıya
cakbr. 

• Dr. A. Kutiel 
Efrenci ve cilt haııtalıklan mütebaıısm 

Karaköy börekçi Fırını l!ll'asında No 34 
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MATBAA VE İDAREHANE: YtJllDt1• 
fST M"BUL, Babıali, AD tara caddesinde • V .A U1' -

~-Tel • 1970 ( IDAJIE ~) ıwı (YAZI işl.ERI) T-....ı ı y,.af. ~ 

Tütün inhisarı · ~ 
Samsun baş müdürlüöünd~ ~ 

l O) • jb10j 
daremiz depolarında mevcut takriben (2000 yirlD e gı, 

miktarında mefsuh reji ıirketi zamanına ait müst~el ~ 'I 
mtlstamel matbu defter ve evrakın kilo ile gayri safi 111 
rinden berveçhi zir şerait dairesinde satalacakbr : 14' 

1 - Mevcut evrak ve defatirden biç kullanılmaınıf 0 dl 
t • • t'bl.=.L • • al' b • ti' l dil • '-"lafl ı,I sure ı ıs ı .ülK ve ıstım ı ser est ve ıs ma e mıı o,.- ,er• 

de istihlak edilmiyerek idaremizin kontrolu albnda haric• 
ihraç edilecektir. . !iti 1 

2 - Müzayedeye iıtirak edecek olanlar (150) ytiz elh fC ~ 
pozito akçesini makbuz mukabili vezneye yabracaklardıtı ~ 
leyi müteakip bedeli ihaleye nazaran teminat miktan ~~ 
kafi gelmediği surette müddeti kanuniyesi zarfında haddı ~ 
iblağ olunacak ve müzayede ve münakasa kanunu ahkiJPıO'İ 
muamele olunacaklar. 

3 - Verilen fiatlar dun görillftrse idare daha bir bait' 
salilıiyetini muhafaza edecektir. /, 
.. 4 - ~ezin masrafı ve her türlü hammaliye ve n~!j 

nfile tasdik harcı ve dellaliye ve pul masraflan mliP' , 
olacakbr. ~ 

5 - İhaleyi müteakip nihayet on glln zarfında mezk61' 
tartılıp ve bedeli vezneye yatınldıktan sonra kaldınlacakW'I, 

Talibi bu müddet .zarfında kaldırmadığı takdirde bir bb~~ 
günde beş lira tazminat vermekle mükellef olacak ve bu . /. 
zarfında da teslim muamelesini ifa etmiyecek olursa teJISİ°~ 
kaytolunacağı gibi hakkında da müzayede .-e mOnakafl,; I 
maddei mahausası tatbik olunacaktır. Bu hususta daha tlf: 
lftmat almak istiyenlerin Samsun baş mfidlil'lilğüne mnraca• 

Vakıf paralar müdürl~' 
lüğünden: 

İkraz No, Merhunatm ıemtt mcthuru ıte cinı ve mend : 
21905 Fatihte Kirmastı mahallesinde Küçük Kara• t 

man sokağında No. 56 dilkkAn. 1J 
22146 Tophanede Tomtom mahallesinde Bostanbqı 

sokağında No. 86, 88 maa dükkan hanenin d'I' 
ilçte iki hissesi. Rıfkı B. ve Mu1' 

22204 Kocamustafapaşada Alifakıh mahallesinde ye y:i 
caddesinde No. 20, 22 24 üç hane. 

22225 Kadıköyilnde Caferağa mahallesinde Kirilut 11.ı (f'' 
sokağında No. 8 hane Fatma Habibe rııe 

22514 Çengelköyllnde Çakaldağmda No. 22-1, 22-2, r#' 
22-3 hane ve fırın 

22554 Tophanede Firuzağa mahallesinde Soğancı d ~ 
sokağında No. 19 hane Mnteverı• 
Loka Kaloçi Ef. veresesinden Vasil Ef. 

22571 Kasım paşada Kadımehmet Ef. mahallesinde ~ 
Yeniçeşme sokağında No. 49 hane Mehaıet 

22603 Kadıköyünde Tu~lacı mahallesind? • kethiida s-dil~ 
ve Kayışağa sokagmda No. 32, 36 ıkı hane. 

22933 Üıküdarda Çakırcı Hasanpaşa mahallesinde (ıf 
Tunusbağı sokağında No. 10 hane. ti• 

22947 Eyüpte Bababaydar mahallesinde Kilise sok•'" ..;Jı 
ğında No. 1 hane. Fatma H. ve Mustaf•lcJf fJ 

Yukarda ikraz numaralarile isimleri yazılan zevatın ~ 9la 
lar müdürlüğüne 1 borçlu oldukları mebaliği vadei. mu•~e 
ödemediklerinden dolayı usülen ikametgihlarına ıhbatJI fit 
derildiği halde bulunmamış Ye bazı borçlulann da •" d•~ 
varislerinin ikametgahlan meçhul bulunmuı olduid" 

1 
:.J 

ilan tarihinden itibaren üç ay zarfında borçlannı tediye ~ef ,; 
etmedikleri takdirde merhunatınan satılığa çıkanlacağı ıl'11 0 

Gayri mübadiller Tahsilat-Tevziat komisy0~1tJ~ ~e\' 
O. N. Semti Mahallesf Sokağ1 No

4
. fJtll" 

1 I 88 Büyük ada Meşrutiycr Çakos 
219 Kınalı ada Zeytinlllr 67-16 Daı.~·ıı 
229 Büyük ada • Panaiy3i 1 

230 " " ı~ 
231 " ., 4 a.':ıe 
191 Heybeli ada Hamidiye 46-9 

ı ı ı 6 Büyük ada Karanfil l l p;1'~~ 
ı 120- l ,. Y ah Balıkçıl 1 
ı ı 23 • ,, lskele t3 a:ne 
ı ı 76 " Nizam Nizam ıo 
ı J 84 • Meşruti yer Kutuoğlu 26 

,, 

ı 185 • ,. Aziziye 1 
ı 186 • • Yalı ~6 

,, 
,, 

ı ı 87 " .. ,. 22 
l035 Kadıköy Mühürdar Yaverağa 8 
852 Bey~lu Sarılütfi Yemenici • • 3 : /, 
516 Buğaziçi Paşapahçe t Çınar cadftesi 6 üddetJe (' 

BalAda mevkileri muharrer emlakin bir sene m. etİ"~e fi' 
müzayedeye çıkarılmıştır. Talip olanların yüzde on ni!P gii"U ~/ 
akçesile ihalei kat'iye günü olan 29-5-930 Perşembe i•Yoıı11 

onda Beyoğlunda İmam aokai?:ında 20 numarada koaı 
müracaatları ilan olunur. 


