
Vataııdas ! 
<< Ym·m» z oku! r/iukü ken

tli ke d" · n nnu uwlı ve binaena-
leyh senin 1nalın olan ye9cine 

tıazeıedir ! 

- -

Vatandas ! 
« Ynrnrn ı oku! ni11kü k:.m-.. 

di kentliuin malı ve binae11a-
lr·.11lı sr>nin nıalm ohm y<>t1ri1w 

!JllZCle<f ir ! 
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"Yarın,, yarının yegane Üll'.idi Türk çocuğunu selamlar! 

,. •• Efendiler yalan 4 
,, 

yaziyorsunuz ! 
.............. ımıı ............ .. 

Bir iki gündenberi gazeteler Arif 
Oruç bey hakkında uydurma 

şeyler yazmağa başladılar. 
Bunları reddederiz. 

Dün çıkan gazetelerde, bir 
l'Unıca. gazetenin iktibas ettiil 
..\rıf Oruç beye alt yazılar 
l.raıında (Büyük Millet Mecli
•intn ıahslyetini tahkir) yazı
••nında iktibas edilip edtlme
~iği arandığı haber verHiyordu. 

ier bu makalede (?) alınmit 
iıe takibat iç!n Meclisten mü
~ade alınacakmıı! 
k· Bu haberi bu gazetelere 
Ynı ve hangi makam veriyor? 
0kıa ili Meclis aleyhimize 

tahrik edilmek için bir takım 
~enı dolaplar mı çevrilmek 
ıt, nlyor?Yazılan ıeyler ki.milen 
Ye.la.il ve yalan olduğu kadar 
>'•nhıtır! 

h Bır defa Arif Oruç bey 

1 
iç bir makalesinde Ali Mec

~•i tahkir etmemlıttr. Belki mil· 
tin dalma o Meclise istinat 

etllıekte olduğundan bahıet
IQltUr. Meıeleyt safsataya bor 
lnakta. mana yoktur. Yazılar 
0ttadadır. 

h. Ne gibi bir zihniyetle ve ya
ut tahrik kaıtt ile bazı gazete

lertn ar d a a sıra.da. yaygara yap-
~aktan~ çektnmedikleri bu gi

l teyler asla varit değildir. Yı:e kat'ı bir .. labiyetle söylemek 
itiyoruz, ki: 

Arif Oruç beye sorulan 
tey}e 
~l r arasında bu gtbt mese-

er Yoktur· Yoktan yalan 
)'"'• a ' haberler uyduran bu 
n::teler, muhterem Meclisi 
d en karııtırıyorlar? Ayip 
efuınıdir? 

Arif Or b b -lcuf uç ey ugun mev-
bulunuyor. Ar~ kar 

kllD9e ile t GtS• yu ı 
ılbl yazı Y:•• eltirllmedtfl 
tedir. -.Y•cak Y•zJyet-

Yine en kat'ı bir salihi
yetle ıöyliyelfm, ki: Arif 
Oruç beye isnat edilen Mec
lisin hayılyt:. Unl ihlal edecek 
netriyat iddiası, (Maliye vekili
nin Mecliste Herman mesele
sine dair verdiği izahat esna
sında ortaya atmıt olduğu indi 
bir meseledir. ) 

Gazetemizde ( Herman yol
suzlukları ) yazılırken : 

- «Bu adanilnr Ali 
Meclis a.zasma, Tür!.· 
ıneb' uslanua da tlil u
zatlyorlar !» 

Diye Meclisin haysiyeti 
korunacak tekilde bir fıkra 
yazılmıt ve : ( iftiracılar üze

rine alakadarların dikkatleri 
celp) edilmek lslenmitti. Ma-

Uye vekili de, asıl müfteriler 

dururken, ( Yarzn) gazete 
sinin 11ıeclis in şerefini ilı
l<il ettiğini söylernek sure
tile uwseleuht ( ı·(qaset di
vanma) ait olacağuu 

anlaınuştı. 

Anlatılıyor : ki, o gün Alı 
Meclise riyaset eden Trabzon 

Meb'uıu (Hasan) bey Adliye 
Vekaletine bir tezkere ile me

seleyi bıldlrmit, Adliye Vekili 
bey de derhal müddei umumi
llgt tahrik etmittlr. 

lıtn tç yüzü itte budur. 

Tabii Türk hakimleri kartHm

da haklkat ve adalet tecelli 

edecek Ur. Sonra bu gibi me

seleler de Mılli .. Mecllıten ayrı
ca karar almak kanuni bir 
zaruret tdt! Böyle bir hal k 

~a~etek lere düsen tey~'•:~=~ Yalnız bazı gazetelerin iki-
~ i ati l azmak f •2.Aleunı de birde Alt MecUli öne ıür-

ıoıtermek olabl!irdi. Kend&ııı meleriDe, mu~arrem ıoyaoy-
ınüdafaa edecek kalemi elha-
den alınmıt ve kırılmıı ola.n cuları ,tbl ortalıtı ya1ıaraya 
bir vatandaıın acı vaztyetbaı Yermek latemelerlne . ne mana 
teıdtt edecek uydurma haber- ...,rtbnek IAzun geldJgtni de 

,ler savurmak deıil !.. • .. , TGrk mtlletinfn yereceıf 
............................. .:bG&c::111e:::~b::ıra:;:k~ı,yo:ruz~-· ..... -f f ~anla ~'!s~l~k ı ~ııaya - lngiltere 

ak ve Faysal ıltlaf ettiler ....,o milyon/ k l · · · 
• P 2 (AA) tt ına sıpar1şı 

arlı, ı . lo dra ( A ) 
r:- Nadır t•h tle kıral faysalın Sovyetler ti n 'k21 .A 
ı:.fıanı İ L.-. nab ' caret om.lıerinln 

•tan ve rak araıındakt ucııa na 11•zaran Ruslar lnall-
~~bık rabıtalarını rnYetJendlr- tere.yel 20

1 
DlllJon lnatlia lirahk 

-ea; ınalc ~·ı ma ı par t etoatılerdı 8 
1 law e ıamiml mektup- b k · bl tak r · undan 
ar teati ettlkl aı a r un madenler •lpa-
btr tel r eri Klbllden gelen rltl için uzun vadeli kredi de 

1 afta hlldlrlllyor. temin etmlılerdir. 

I • 

Zelzele! 
• •>l-0 lC• 

Gece yarısı 
lzmir sallantlı 

J/asarat of 11ıanuşl,,. /ıalk 
fJene endişe!fe düşmüştiir 

lzmirdeki geçen zelzele af e
linin elim vukuatı hatırlardadır. 
Bu hatıra henüz unutulmamıt· 

ken zelzelenin tekerrürü mucibi 
endltedir. Çok tükür zelzelenin 
hafif ğeçtlğl bildirilmektedir. 
Tekerrürüne dair de dün geç 
vakta kadar bfr haber alınma-

mııtır. 

İzmir, 22 (Hususi ) 
Dün gece saat 21.20 de iki 

zelzele hissedilmittir. Btri hafif 
diğeri tiddetli olmut, cenuptan 
ıimale doiru gelmittir. Halk epey 
korku geçirmittir. Halk geçen 
defakl afeti hatırlayarak eodite 
dedir. Zelzelenin bir mukaddeme 
olmaıından korkulmaktadır. 

ArifOruçB. 
Kefaletle tahliye

sini istemedi 
Mevkuf bulunan Baımuhar

rlrimlz Arif Oruç bey hakkındaki 
iltintak evrakı mnddeiumumi
likçe tetkik edilmektedir. 

Arif Oruç Beyin dün kendi
sini ziyaret eden bazı arkadaı
ları kefaletle tabliyesi için mü
racaatte bulunmasını teklif el
mlılerdir. Fakat Baımuharririmlz 
bu teklifi reddetmittir. 

Diğer taraftan, Tütün inhisar 
tdareıi umum müdürü Behçet 
B. tarafından bat muharririmiz 
aleyhine ikame edilen davanın 
iıtid'ası, müracaatın gayri kanu
ni ve natamam olduğu beyanile 

iade edllmltti· 
Behçet bevin yeniden ve usu-

lü kanuniılle ikame ettiği dava 
2 6 nisanda ikinci ceza mahke
meılnde rüyet edilecektir. 

23Nisan 
Bu giin milli 
bayramdır 

Bu gün Biiyük Millet meclisi· 
nln ilk defa toplandığı ve bina
enaleyh milletin kendi kendisini 
idareye batladığı büyük güne 
musadiftir. Bu münasebetle bu 
pn resmi ve buıuıi müe1tesat ta

Uldlr. - .. ~ ..... ~ ... ~~ .. ~--

Rugbi.de Fransız laryen ilıli 
Pariı, 2 t ( A.A ) 

Rugbi maçında Gal takrmı 
Fransızları sıfıra kartı 11 sayı ile 
matlup etmittlr. 

Çocuk haf ta[jı haşladı .... 
istikbali temsilen memleket bir hafta 
genç neslin idaresine terkedilecek! 
İİntit/i /eyzuntz o/an !'OC1tklal'lllllZ /Jtt ,fJİİtl paı·[ak bir 

geçil alayı l/fl}Jrt<·aklanltr. 

Gerit r<'Smi yaıJacak nwklepli ı~ızlaıwuzdau bil' ıırup 

Bu günden itibaren çocuk 1 dınlar birliği de faaliyetini hima-
haftası baılıyor. Dün Türk ocaiı yel etfalle tevhit etmlttir. 
ve himayel etfal cemiyeti bütün Bugün reımi, huıusi müesae-
bazırlıklarını ikmal etmiıtlr. Ka- \ (De~ 5 inci sahifede) 

Kasa ·hırsızları tutuldu 
15 bin liralık mücevherat calan , 
hırsızlar Bursada yakalandılar! 

Bunlar İslanbulun meşhul'~Prtutomasl ~Sefdnikli 
iJlehmetle re/i'kleri iki 11ıiithiş .'urbıkalulll' 

Dün yakalanan kasa hırsızları~.~ 

Fantonıa Jlelunet Apturalunan A.çpas 

DOn Emınaniinde ıarraf Zar
taryan ve lğenl Ohanyan efen
dilerin dükkanına üç gece evvel 
girerek kasasını kıran hırsızlar 
polis mGdüriyetl tarafından ya-

kalanmıtbr. 

Sirkat geçen Cumarteıl ak
ıamı yani hlrlstlyanlann paskal-

yasına teıadüf eden Pazar gece

si tka edtlmlttir · 
Polis mOdürü Şerif Bey vak' -

aya vaz'ıyet ederek derhal ikin
ci ıube midOrii Şükrü ve m6te· 

ha1111 memurlardan b aaı 
memur Hamdi, aerkomlser 
Ali Rıza , Osman ve Emin önü 

merkez meıhuru!tOsman beyler 

takibata baılamıtlar, faillerin 
kimler olduğunu tesbit etmitler
dtr. 

Hırsızlardan 22 yatlarmda 

Bulgar Aıpas veledi Yuvan pasa

portunu yaptırmak üzere dördün

cii ıubeye müracaat ettiği sırada 

yakalanmıt ve derhal isticvap 

edilerek arkadaılarının methur 

kaıa hırsızlarından SelAnlkll 

Fantoma Mehmet namı dlier 

(Rober)lle kardeıi Apturahman 
olduAu anlaıılmıtlır. 

(Devamı 5 inci sahifede) 



Artırmamalı, indirmeli 
Ucuzluk iradı artınr, ç~nkü 

ragbeti çoğaltır 
• ..._ __________ .... ____ .......... __ ıımiıılıı.ılllıliliıiıiii::...----..... -------~--;;;.--------~ 

Bundan bir kaç gün evvel 
gazetelerde Ankaradan gelen 
bir haber vardı. Posta ve telg
raf varidatı, maıarife nazaran 
az olduğundan iradın tezyidi 
için mektup ve telgraf ücretle
rinin artırılması dütünülüyor
muı. 

ne mektup ne telguaf günderi
yor. 

Makdonald teslihat tehlükesini 
Esasen yüksek olan posta 

ve telaraf ücretlerinin tezyidi 1 

halinde timdiki varidatın bir az 1 

daha tenakus edecegi, timdi 
ara ııra mektup ve telgraf gön- 1 

derenlerln de azalacagı muhak
kaktır. 

bertaraf ettik diyor! 

Bu haberi okuduktan sonra 
hatırımıza tarihi bir vaka geldi: 

Bu cihetler düıünülm~li, mem-
Bundan tam altmıı sene mu- lekettn hali hazm nazari dikka-

kaddem ingilterede posta ve 
telgraf varidata azalmıı, buna • te alınmalı, andan sonra ne ya-

pılmak lazım gelirse yapmalıdır. çare olmak üzere ücretleri tez-
yit etmeiıler, varidat daha azal- • Bizim kanaatimize göre posta 
mıı, yine ücreti artırmıılar, Irat ve telgraf varidatını artırmak 

bir az daha düımüı. için ücretleri tenzil etmek lazım-

Nihayet, iyi düıünen erbabı dır. o halde her keı muhabe-
\ htisastan bir zatı, bu derdin 1 ratı artıracak, mektup günder-
çaresini bulmak üzere, aallhl- mek için yolcu aramak külfetini 
yeti kamile ile posta ve tel~raf 

idaresinin baıına getlrmiıler. 
Mumaileyh, ilk icraat olmak 
üzere poıta ve telgraf ücretlerini 
yarı yarıya endirmiı, sene niha-

ihtiyar etmeyecek, bir zarf içinde 

gönderilen mOteaddlt mektuplar 

ayri ayri poıtaya verHecek, ufak 

ehemmiyeti haiz tıler için telıraf 
yetinde varidatın iki ve hatta çekileçek ve netice olarak vari-
üç kat olduğu görülmüf. dat artaçaktır. 

inıiltere posta ve telgraf ida
resinin tarihinde meıhur olan 
bu vak'a, karı artırmak için, en 
iyi ve en müeuir çarenin ucuzlat
mak olduğunu gösteriyor. 

Muamelitı resmiyede oldugu 

ıtbi huıuıi Ucaret muamelatında 

da pek mühim olan bu mes'eleye 
ileride yine avdet edeceğiz, 

Londra, 22 (A.A) 
Bahri konferansın heyeti 

umumiye celsesi tam saat 10,30 

da açılm11br. '-· Makoonald, 
elde edilen neticeleri hulaıa 
ettikden sonra töyle demiıttr. 

Bugün faal bir laümü niyet 
7ihnfyetile yekdiferimizden ay
rtlıyoruz. Vaılı~ton ve Cenene 
ile kıya• edilince Londra'da icra 
edilmiı olan nıüzakeratta pek 
çok tarakki edilıniı olduiu görü
lür. Biz, teılihat tehlikesinin bir 
muahede ile bertaraf edilebile
ceğini iıpat ettik. Üç devlet ara
sında akdolunan muahede çok 
büyük bir muvaffa.kiyet eıeridir. 
Fransız heyeti azası bir çok 
ıiyaıi nıeıgaleler karıısında bu
lunmuılardır · 

M . Makdonaid, M. Grandtnln 
gaybubetinden dolayı müteessif 
olduğunu beyandan sonra ıöyle 
demiıtir: İtalyanların ifa 1 ede
cekleri rol pek müıkil idi. Ma-

' nıafih, konferansa bir çak suret
lerle muavenette bulunmuılar, 

Maatteaaüf bizde fazla irat 
temin etmek için ilk düıündüiü
müz çare hemen flatı, ücreti 
yükseltmektir. azalmanın, tena.
kusun sebebi ol aramak, pek az 

Dilsizler ve Sagırlar 

hatıra gelir. 

Posta ve telgraf varldatamaz 
ezalmıı iıe azalmakta be evvel 
emirde bunu o ıebebini aramak 

lazımdır. Varidat niçin düı üyor? 
bunu tetkik etmek lcabeder ,yok
sa gelir azalıyor diye ftatları ar-

tırmak dofru değildir, böyle ha· 
reket ekseriyetle menfi bir ne
tice ha11l eder. 

Posta ve telgraf varidatı aza
lıyorsa bunun sebebi fÜph esiz bu 
gün memlekette iktisadi buhran 

para azlığı ve bunlarm halk 
üzarindeki teıiridir. Her gün bir 
çok mektup ve telgraf yazan ti-

Dün toplana7ak'~emiyetlerine 
idare heyeti seçtiler lt6 ~ 

/Jil.ı.;iz l 1P, N<l!Jll'Ül1'lUUI bit• ,rp·up 

i ımha cıec~ldm• 
-.cak reklamLenn münakaaaaına 
glrJımemlılerdlr. 

Büyük gemilf;rin intluuo 
.ıMita~ - (A.A) 

Bugün ~ elııülecek olan 
bahri muahede 5 kısrua ayrılmıt 
26 maddeden ibarettir. Betinci 
maddeye k'ldar <$fri'l:lrtftJt:.k11 ... 
saffıharp ged~ iia .~ hl.libt 
havidir. Bu maddeler VVathinı
ton mulhedesiJfin metnini tadil 
etriW<telllr. ~u tiejleıl ÜDZf 
edecek olan eevletler vv ,,~ng-
ton afieilmi4e zikrdlım ~ 
eski gemileri~ y~rine k acak 
yeni gemilere alt fnta~tl•n ve Mı 
gibi gemiler yaptırmak ha~ 
dan, 1931 seneıilidlel\ h 
sine kadar vaz g~çmektedirler. 
Fransa ile İtalya bu hükünlden 
istisna edHnıiılerdir. Bu iki hü· . ' 
kumei 1927 den 1929 senesine 
kadar inıa etmeie hak kazan
mıt oldukları yeni gemileri yap-
tırmağa mezun kılınmııtır. Ame
rika lngfltere ve Japonya milte
kabilen üç, ve beı ve bir saffı 
harp gemisini bu sınıf aefatne ait 
kadrolardan çıkarmağı teahhüt 
etmiılerdir. 

Yırtıl( paralar 
->ı-<~ 

/)ibul.en itibarmı tı~bdil J1t1t-

nmeksine başlnllt 
Dünden itibaren Ziraat ban

kaıanda yırbk ve noksan para
ların tebdiline baılanmııtır. Gerek 
~aat 1 O tlan 12 ye, gerekse 14 
ten 16 ya kadar yırtık ve nok
ıa n para değiıtlrenler bir h aylt 
olmuıtur. Dün para değiıtlren
ler arasında nadir olarak 500 ük 

1 lira bozeluranlar da bulunmuıtur, 
Bütün paralar evTelce de yaz

ğımız veçh;le 100 kareye ayrıl
mıı ve_nokaan: nisbeti kadar ke
silerek yerine yeni para vertl
miıtlr. 

carethaneler ahı veriıin son dere· 
cede durgunlUS'J clhetile flmdi 
muhaberelerlni ya.le ıek1e11 azalt
mıılardır. Ekmek parasını düıü
nen halkriae ne mektup yazmalı 
nede telgraf çekmeği dütüne 
biliyor katlyen mecbur olmadıkca 

Yalnız paradaki noksan bir 
, karenin nısfından daha azsa 

taltma lname .mucibince onun için 
' para keıilmemittlr. Geç vakıt 
bankanın alakadar m~mları 

Din halıç idman külubü Ahmet Ali, muhasipliğe Tahir' tarafından tebdil edilen para 
blnasınrla ıehrfmizdekf •aftlar, veznedarlığa Muhittin ve azalık- ı. d l 

mlatarı ve para eğlftireo er clllılzler toplanmıılar ve cemiyet- S 
lara da Selim' Hüseyin ve üley- te-Lı·t olunmutlur Her hafta salı lerine idare heyeti seçmiılerdlr. "' · 

bu içtimada cemiyet rlyase- men beyler intihap olunmuılar- günü nokııan paraların değiıti-
Une Sülevman, ikinci ~ı~ğe _ ~dır. - · ~ı_ne~i_n_e_de~~m-o~n,~~-aktır; ~· 
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1 
kursağını zonklatan hindiler gibi 

, ) kurumlanarak eski hatıralarını 
di!n millet baliçeılne ~yılan nt
tan kokulu serin meltemler, ba
har net' eli clilbeaderin beyaz ıer
danlarile yuv~lak omuzlarından 
puıeler toplııyorlardı • Keıkin 
elektrik parıltılarını aöi~lqrine 
doluyor mecliı binaları, zulmette 

~l Ankarada bi_r macera _ nakl. ~~:~;.da ... ı.yla gülle 

- taftdı tdt bu baba (Y ... n) .... 

kabul burada yapılacak (cum
huriyet) alayları resmi geçit 
yaparak buradan geçerler ve 
1336 inkllibımn ~sas resminin 
vazedildiği binayi kürmetle se- • 
limlayacaklar. 

Caddelerde al bayraklar, ıa
bah serinlf klerinin ipek temaal
le salınan nazlı gelincikler gibi 
dalıalanıyorlardı . Kırmızı beyaz 
kurdelalara ıeffaf omuzlarına 

dök6lea ıen mektepli kızlar so
kaklardan taııyor, otomobillerde 
silindir taPkalı çatık katlı meb•
uslar, asbak mecha binası avlu
sundan ıeçtyorlar. Biraz son-a 
toplar patlayacak v~ bGtaın An
karada bir dakika hMeket du
racak : Kahremanların hatll'aamı 

Yazan : ıl Y 11 A ı\1 Muhareb~ m.,et&Jilaranda ~üyük 
tazizen ... Bu anda meb'uılar kun&a•~Jt blr tat koyup 
ve ricali hül<ıimet eski meclisin yattıklarını söyllyord0 • 

tarihe karııan riyaset odasının 

ıenit kapılarından girmeğe bat
la yarak Reisi cümburu tebrik 
edecekler. 

Kayıeri meb'usu (Yaıin) efen

di ile amcam ape.ftımttnda 

birleıtiler . ( Yaıin ) efeadi 
ıtıman göbeğine bir az biçim 

ıeUren frakıla çok vakurdu: Saf 
tarafında yakasının ıökıü üzeri
ne gelen kıvrmu arasından kar-
mızı ıeritli bir lttlklil madalyası 
sarkıyordu: Mücadelei mtlliye 

batıraaa lmit. Madal,aya dikkat
le baktıjmu ıördüiü için, mey
danı bot bulup ıöiaünü fifiruek 

Am~am biraz istiskapla onu 

din~.- lt~sin6•' c••" tebes
sümlerle saklamkğa çahııyordu. 
Sonra, bana d6D.lö: 

_ Bu gece millet bahçesi 

müıamereslndeylz. Feridun, u
nutma çocuğum! dedi. 

Ve kol kola çı~ıp ıittller · 
2• Niıan sabah. 
Ah o gecenin roeıt eclen ha-

hraaı unutulur mu 1 O gece ki, 
karanlık engin denizlerden ıö
rünen sahiller gibi, batün Anka
ranın hayat yeflrJAD ıııkla" u
Zı&~rdan k.}'1'afıp pırıldaııyor, 
bıazdan çubuk ovalarına ıürtü
nerek dal,a dalıa hi~ar üıtün-

mehtap varhfı '6stertyorl~r, tler
delü ıoka1ilarıb ICararıhli rö
ımılea ıenlf kanalları.- al J"9fil 
fenerlerie k•d ale•ler 1açan 
... , ... eleria ~-dalgalar stbi 
kabarup ıeriledildert •~Jordu. 
~· alelerin ~·zdWı binaların 
beyaz ıaçak~tna akaediyar, .-ık-
112 pencerelerde kızıl lftlıeter 

, oynaııyordu. 

~nhi)liil0 -
r~tı, derinden ıalen fırtı1:r 

f 1 "I \ 
libi ululduyordu. Kim bilir an 
aday~ ve Dilemen taraflarından 
aasıl g6~nftyotdu. oralardan 
f)ılbnlal', ihthfiil al ye;tl aHil'.-
J8rlO ~l~rce {HlktOn) zulba~tM
re karıaıp rüt<ıetalltıll aı8rGyor. 

(İ)evamı var) 

I Karamaıne 

1 

-~·-· 

Kambiyo alım sa-
tımı riaaı clacalı 

Ankara 22 ( A..J. 
icra V ektllert HeyeUnlll 9 .. 

9 3 O tvıhli tçtlımJnd taıTiP " 
bul ._._Tn.-lr p•aaıDJll 

111eMm İ ~. 1'aldllndakl 
numaralı kararname berY 
atldir. 

Macldet t - numaralı kar 

rçları ihracat mukabili olan 

vizle ödenir, bu ıuretle 6den 
dtgl takdirde borçlu borcunu 
nl döviz olarak 6demek mecb 
ril etindedir .• 

Madde: 2 - Alivre mal sa 
!arının mukabili olan döv 
bankalarca vadeli olarak aıı-

bilir. Bu takdirde ba ıka bu k-1 
mbiyoyu diler kambiyo ah 
gibi aatmafa mecburdur. 
akitlerden mütevellit ~6viz 
ları döviz olarak 6denlr. 
alım ve aabıiıtar herdefaa 

bin ilterlinden ~·· olamaJ.-
Madde 3 - Memali~ • 

bideki efrat ve mieuelltm '[ 
klyeclekt be•kalar ve~a tube 
ri veya muhabirleri nezdtnd• 
Türk lirası matl'91ar.ımn idi 
bir numaralı karar.namenlo 9 
31 inci maddrlerlne tevft'-·1.-tır• 

murakiplilta vlzellne milteY 
.kıftır. Milli. parayı koruma ... 
hine matuf olmadatı aabtt 
muamelatta maliye velr&lett 
tesbit edilecek muayyen b 
miktllra kadar olan Türk ltı 
matluplaramn aerbest ı.umal 
müsaade edilir. 

Madde: 4 - Bir numarab 
rar:aamenia eeham ve tah 
ve koponlar hakkındaki hlk 

leri la•vedilmiıttr. :Ancak T 
kiyeden eaham •• tahvilat 
kupen ih1"&4 Ye ithal memnulf8 
hakkındaki l:.Gkimler bakidir. 

Madde: 5 - Bir numara 
kararnamenin 6.ıncı maddeil 
atideki fıkralar Ulve ecltlmt 



_23 Ntaan 

ticciret odaSı 1 

• 
iflas edenleri 
biliyor mu? 

Acaba 
Af!ıon 111 ıı ]/Ofİ urtçuhı~· 111 u . 

da il a nz;; lii11ulb· 
lıtanbül Ticaret ve Sana i 

odasının kendine düıen vazife~i 
tanıamile yapmadığı piyasa ma
~afilinde iddia ediliyor ve oda 
ııddetle tenkit olunuyor. Bu id-
dialar ve bu tenkitler boı bir 
tekilde degildır. Bunlar bir ta-
kını " b 

d 
mus et maddelere iıttnat 

e iyor. 

Bu tenkitleri.' piyasaya men
•up maruf bir tüccar agzından 
llakledelim. H. B. ismini taıiyan 
but'' uccar ıunlari anlatıyor : 

İıtanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasına Ticari bir teıekkül de
ltıek için bin ıahlt lazım. Çı\nkü 
Plyasamn en buhranlı bir zama
t&tııı yaıadığımızı hepimiz blli
Yor ye görüyorüz. Ticaret oda
•ında mukayyet tüccaran hemen 
henıen üçte bire yakını ya iflas 
etmek veya terki ticaret eylemek 
•uretile Odadan çekflmlıtir. 

Bu tekilde bunlarin kayıtları 
odadan silinmlıtir. 

lier hangi ıekllde olursa olsun 
b~ekilen tüccar miktarını odanın 
•lıneıı lazımdır. Halbuki •ize ıunu 
s .. ı oy eyeyimki ada bunların mik-
tarını bilmez. Hatta bu güne ka
dar bunları çıkarmıı değildir. O 
halde sorulmaz mı ki bu kadar 
lnGhırn meıgul olunacak bia· it 
ortada dururken, Oda bundan 
daha mühim hangi itle meşgul
dur? 

Odanın baıka bir faaliyetine 
daha geçelim : 

Bundan bir kaç ay evvel oda 
Gçüncü dördüncü derecede' bir 
takım malların inkiıaf ve thracile 
Rünlerce, hatta aylarca meşgul 
oldu. 

Yogurtculuk, helvacılık bun
ların arasındadır ! 

Halbu ki bu sene birinci, 
ikinci derecede olan hiç bir 
ihraç malınız ihraç edilmedi Üzüm 
incir, tiftik, afyon ve buna ben
zer bir çok eıyalar ıayılabllir. 

Ticaret odası bunların ihraç 
~dllrniyeceğinl evvelce bilmelidi. 
• 
0kıa yogurtculuğu helvacılığın 

•nkııaf ettirip ihracatına baıla
'-'a.yı değil: 

h Söylediklerim acıdır; fakat 
'-ltı\cat .. 

i l Böyle bir tetekkülün tüccar 
1 erini göremiyeceği tabiidir. 

I İflaslar ve terki ticaret eden
;re gelince bunlar zannedildiğin-
:n diha fazla bir yekiin teıktl 

e - er. tltUklertmize nazaran her 
gun aıalı Yukarı 7-8 k od 
müracaat ed iti aya 

d k l 
erek ticaret saha-

sın an çe t eceitnı btld 
ıfl lrlyor 

as ve terki ticaret ed . 
k .. lth la enlerin e serısı a t ticareti Yapanlar 

veya ithalat eıyaıı satanlard 
l ır. 

hracat tüccarlarından tnii _ 

kül vaziyete dütenler. müstahıt~
den fazla mal alup ta elden çıkara
rnıyımlardır. 

Sunu da kaydedebilirsiniz kı 
bu 'gün piyasada bir çok tücca
rın vaziyeti fenadır. 

Bunlardan bir tanesinin söy-
liyeyirn: otuz küçük tüccardan 

alacağı olan bir büyük tacir 
ancak bir tarneıinden alacağını 
ablabilmtıur. Halbuki, bunlar 

Ü "k Yü tacirin en fazla itimat 
ettttı m t 1 . • 
6 Uf eri erı lmıı. Siz bunun 

Zerine ticaret odaaının nelerle 
tlfraıtılın a ve nelerle uiraıma11 

YARlN Sahife 3 

Bakteriyolojihane ı icra kanunu 1 

Ankaraya nakle- --.~ 
15 sene agır hapis --............. ,_. __ _ 

dilmiyecek Vekalet tatbikat- Karısını 24 yerinden pıçaklayıp 
öldüren Riza' nın davası bitti \ Bakteriyolojihanenin Anka

rana nakledileceğine dair bazı 
ıayıala' duyulmaktadır. Dün bir 
mnharririmlz bu mes' eleyi tahkik 
etmittir. Muhaı-ririmizin aldığı 

malumata nazaran Bakteriyolo
jihanenin Ankaraya nakledilmesi 
ıtmdilik mevzu bahis değildır 

Ancak bir sene sonra nakledil
mesi ihtimali vardır. 

Amcrika'dan !Jelen oyu11-
r.aklar çocuklara lla.fiıtlldı 
Amerıkadaki ıarki karip 

cemiyetinden mektep çocukları
na tevzi edilmek üzere külliyetli 
miktarda oyuncak gelmittir. 

Himayei etfal cemiyeti de 
bunlara bir mikdar oyuncak ila
ve ederek çocuklara tevzi etmiı
tir. 

1Jlls1rda tu•aha uc emlaki 
arıyorla? 

Eski osmanlı handanı azası

nın vekili Aleksandre T rabe bey 
Osmanlı hanedanın 'Mısırdaki 

emlakine ait kaytların tetkiki 
için müsade iıtemiıtir. Yapılan 
tetkikat neticesinde Mısırda sa
bık hanedana ait emlak bulun
madığı anlaıılmııtır. 

- ..,.,••M l ... •••--

İngiliz 1033! 
lngiliz lirası dün borsada 

1034 kuruıi30 pArada açılmıı 
la33 kuruta düımüıtür. Altın 
borsa haricinde 395 kuruıtur. 

Borsada .dün 41 bin İngiliz Ura
aı muamele ggrmüıtürr 

)'ogoslav naztn 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Y ogoılavya Orman nazırı M. 
Koıar dün valiyi ziyaret etmittlr. 

Vali Bey ögleden sonra mu
maileyhe iadei ziyaret etmiıttr. 

A dalarm clelairi kte ıcn viri 
Adalar elektiriğine ait mu

kavele kabul ve tastiki aliye 
arzedilmiıtir. Mukavele iradei 
milliyeye iktiran ettikten sonra 
derhal tatbikine baılanacaktır. 

/lir tü1·lii karşdaşanuull! 
Cemiyeti umumiyei belediye 

bütçe encümeni dün ıebremini 
mua vlni Hamit beyin lıtirakiyle 
içtima etmit ve masraf bütçe 
ılnln varidat bütçesiyle tevazün 
etmeıl 1 çin çahımııtır. 

Karakollara beyonnamr. 
tevzi edilecek 

Yogoslavyadan pelen Türkler 
orada ettikleri emlak hakkında 
hükumete birer beyanname ver-

mekte idiler. Şimdiye kadar po· 
liı merkezleri tarafından tevzi 
edtlen bu beyannamelerin bittl-

lt ve bu yüzden it sahiplerinin 
ltlerını takip edememkte olduk
ları vilayete bildirilmiıtir. Vtli
Yet Yenıden merkezlere beyan
nanıe levzı edecektir. 

~- 5 lazım 1 ld 
e iline gelinde hayret 

etmeyin. 

Bu, dotrud 
.. " an dofruya bu 

gunku oda ın ıı ' ec •I azaaının te-
mamile piyasayı temall eden 
zevattan teıekkül etınedlflnden 
ileri aeltyor. 

taki müşkülatı 
sordu 

Yeni icra kanununun tatbi
kinde maruz kalınan müıkilatın 
ref'i için , mukaddema , baro 
azasından bazıları tarafından 

baro madis inzibatma bir takrir 
verllmiıtı : Ahiren, Adliye veka
leti tatbikatinde müıküilit görü
len cihetlerin nerelerden ibaret 
olduğunu barodan istimzaç edil
mlıtir. 

Baraca, bu istimzaca cevap 
verilmek üzre tetkikta baılan

mııtır. 

Vali Bey 
Yalova yollaruul bazı nok-

sanlar lntldtt 
• Y alovadaki inıaatı mahallin
de teftiı etmek üzre evelki gün 
ıehrimizden hareket eden vali 
vekili Muhiddin Bey dün avdet 
etmtıtir. Muhiddin Bey yol in
ıaatında gördüğü noksanlar hak-
kındaberaber götürdüğü bet mü
hendis Avni Beye talimat vermiı
tir-

Köprü parsı tari
he karışıyor 

l.Aiyiltn meclis r11zıuıme.fl(i11c 
idltal edildi 

Ankara, 21 (Hu. Mu. ) 
Köprü mürurlyelerinln ilgası 

hakkındaki kanun layihası mec-

16 ikinc.i kanun 1929 per- 1 Evde karmna hesap soran 
ıembe geceaa, Bebekte, Saniye sarhoıu aldığı mutedil cevaplar 
hanımı 24 yerinden bıçakla cerh tatmin etmemfı olacak ki, 
ve katleden Rlza efendinin mu- kar11mı minderin üzerine 
hakemeıi Ağırcezada dün ikmal yatırarak üzerine çullanmıı ve 
edilmiı ve karar tefhim olun- hamil bulunduğu ıuıtah çakıyı 
muıtur. rastgele saplamamağa baıln-

Riza efendi, mezkur gecece, mııtır. Bu suretle zavallı ka-
ötedenberi ıüphelenmekte bu- dım 24 yerinden cerheden bed-
lunduğu karısını takip etmit ve mest, arkadaıile beraber evden 
ıoför Halil İbrahimln otomobi- çıkmııtır. 
line bindigini görmüı, berabe- Bilahare derdest edilen maz-
rinde bulunan hemıehrisl Cemal nunun uzun zaman devam eden 
efendi ile Alekonun meyhane· muhakemeıi neticesinde, yuka-
aine girerek Jçmeğe baılamıelar- rıdaki malumat fahitlerin ıaha-
dır. Meyhanede hayli içki içen detlerile ıabit olmuıtur. 
iki kafadar hemıehri, Saniye Heyeti hakime Rızanın tah-
hanımın ıoför Halil İbbrahimle fifen on beı sene ağır hapıe 
gayrı meıru münasebette hu- konulmasına ve müebbeden hl-
lundugnu dütünerek heıap ıor- dematı ammeden memnuiyetine 
mak üzre eve doğru yullanmıı- ve refiki Cemalin de bir sene 
lardır. 1 hapsine karar vermiıtir. 

-----..-..--~-~--------~--
Poliste 

Çamaşw rulnnş 
Ayakapıda Mehdi Ali mft

hallesiode oturan Şükriye hanı
mın evine Ahmet namında bir 
hırsız girmit çamaıırlarla bazı 

eıya çalıp kaçmııtır. 

Kurşun çatnuş 
Vefada katip Şemsettin ma

hallesinde oturan Halil efendinin 
evinden kurıun ve ıaire eıya 

çalan Aptullah yakalanmııtır · 

Siniri bozukmuş 

Tekaüt kanunu 
.,irf;nt( -

Tefsir edilen bir ınaddeyc 
yöre nliiktetesep ha/dar 

ntalıftızrbr 
11 Ağustoı 1325 tarihli mül

kiye tekazt Kanunu ve onun mü
zey litı ve bazı kavanlni mahsusa 
ile müddeti tekaüde mahıup ola
cağı kabul edlmit olan müddt ve 

zamanlardan dolayı memerfn 
kanununun ahkamı maliyesini 
mebdei mer'iyeti olan l haziran 

lis ruznamesine idhal edildi. Hlrilavi iıminde Kıbrıslı bir 

1927 tarihine kadar iktisap edil 
mit olan hukuk mahfuzdur. Bn
<"ak 1 haziran 1927 tarihin dan Layihanın metni ıudur : kadın intihar kastı ile dün gece 

ı - .Gazi Mustafa Kemal kendlılni Sirkeci vapur takele-
ve karaköy köprülerinin daimi sinden denize atmıısa da kurta-
masrafına karııhk olarak 1223 rılmııtır. Madam Hirlsavinin si-
numarah kanunun 1 hı cl madde- nirlerinin bozuk olduğu anlaııl-
ıindeki resıne 3 O para, 2 inf mııtır. 

maddesindeki zam nisbetler!ne İki tramvay ara.ı.;mda 
2 misli ilave yapılmııtır. Yük 
arabası, hayvan ve kamyonlar Fatihte oturan 12 yaıında 
ilaveden müstesnadır. kunduracı çırağı Şükrü oğlu 

2 - Mezkur kanunun Sün- Cafer Edirnekapı hathne. lıleyen 
cü maddesi mülgadır. Gazi köp- 36 numarala tramvayın ak.i ci-
rüsünün inıaıına müteallik hü- heline takılarak Şehzade baıma 
kümler mahfuzdur· geldiii ıırada akıl ceht tten gelen 

3 - · Mezkur kanunun 4 ün· 18 numaralı tramvay arabasının 
cü maddesi mucibince nakliye arasında kalmış baıııiın muhte· 
idare ve ıirketluine, tahsilat lif yerlerinden tehlikeli ıurette 
mukabili verilecek yüzde nİıpeU, 

1 
yaralanmııtır. 

zamlar da dahil olmak üzere 2 • Mecruh Cerrahpa,a hastane-
buçuk kuruıtur · 

4 - Gazi ve Karaköy köp
rülerinden geçti parası alınaz. 

5 - lıbu kanun neırl tari
hinden muteberdir. Kanunun 
lcraıına icra Vekilleri memur-

' 
dur. ___ ___.,...,..__ ----

Otomobil çalındı 

/Je!fofilunda. ~iipe !Jİİndüz 
l>İI' oıomolnb kacu·dtlru· 

~ 

Beyoğlunda İstiklal caddesin
den güpe gündüz bir otomobil 
çahnmııtır. 

Kuyumcu Leon efendi isminde 
bir zat büyük spor otomobilini lı
Uklal caddesinde durdurarak bir 
az patla alınak için Tokatliyana 
girmtıtir. Elinde paıtalar oldufu 
halde dııarı çıkan Leon pfendi 
otomobilinin bir adam tarafından 
kaçırıldığını anlamııtır. 

sine yatırılmııtır. 

Dikkat: 
.Elektirik memurlarmdan 
hüviyet vaı·nkası .~m·unu:z 
Üıküdarda oturan Agop Sü

rupyau efendinin evinin kapısı 
dün hızlı hızlı çahnmııtır · Açılan 
kapıdan içeriye: 

- Ben elektirirçlylm.. Diye 
bir genç ghınittir. Bu meçhul 
delikanlı uzun uzun elektirik 
saatlerini muayene etmiı ve 

çıkıp gitmlıtlr 
Likin bir az sanra ev sahip

leri kapının yanındaki portman
toda asılı duran ne kadar palto 
varsa hepsinin yerinde yeller 
estiğini görmüılerdir. Bu meç
hul aynı usulle muhtelif semt
lerde bir kaç hırsızlık yaptığı 
anlaıılmııttr. 

bu güne kadar geçecek olan mü
ddetler için müddeti tekaüplye-

nln ikmali ve taküt maftıımn 

tayini miktari hususunda kanunu 

mezkiirun 70tci maddesinin ıara
hah harcind müddet kabul ve 
zam icra olunamaz. 

Borç yüzünden 
>PooriC• 

/Jir komi.ı.;yonc, t bankada 
intiha1· elli 

Evelki gün Selinlk bankasan
da kanlı bfr vak'a olmuıtur. n8 

yatlaı ında Bohor Saba tay efen
di isminde bir komisyoncu saat 
l 1 de bankaya gelmiı, kasalar 

dairesine inmltlir. Bohor efendi 
bir aralık tabancasını çıkararak 
göfaünün sol tarafına, kalbinin 
üıtüne dayamıı ve ateı etmiıtir. 

Bu esnada Bohor efendinin 
eli titrediği için çıkan kurıun kal-

be isabet ebnemiı, lakin Bohor 
efendi ağır surette yaralanmııtır. 

Yapılan tahkikatta komisyon
cunun bankaya külliyetli miktar
da borcu olduğu anlaıılmıtlır 
Mecruh hastaneye kaldırılmııtır. 

Kuyuda bir ceset! 
Niıantaıınd& celep hafız Hakki 

efendinin evinin bahçesindeki 
kuyuda 320 tevellütlü Oıman 

oğlu lbrahimin ceıedi bulunmuı
tuı·. 

İbrahlmin ne suretle kuyuya 
düıerek vefat ettiği anlatılmak 

üzere tahkikata baılanılmııtır. 



Fil istin ve Mısırda çekirge kıyameti 
var! Bu sene görülmemiş derecede 

çekirge af eti var 
Londradan: 

D~yli telgraf gazeteıi Mmrı 
iıgaleden çekirge afetinden bahs
ederek diyor ki : 

Bu gün Mtair, tarihinde miıJi 
görülmemif en büyük bir tehli
keye maruz bulunmaktadır. Fi
listin, Şarki Eerden dağ ve ıa
hralarında gömülü tohamlardan 
canlanan yüzlerce milyar çekir· 
geler ıark tarafından, Sudan 
çolterinde uzanan çekirgeler de 
cenup cihetinden Mıara girmff ve 
her tarafı iıtila etmfıttr. 

Bu çekirge ıürülerinin keıa
feti, ba zt yerlerde demfryolu 
katarlarını durduracak dereceye 
baliğ olmuıtur. 

Bütün mahıulü mahvedecek 
kadar büyük bir tehlike teıkil 
eden bu mülhit afete karıı Mı-

sır hüklkmeti, her türlü veıait 

ve tedablre muracaatle mücade
leye batlamııtir. 

Bütçedeki elli bin liralık tah
ıiaat tuz gibi erimiı ve hükumet 
bir okadar daha tahıiıat ver· 

1 mekle berab~r Lort Kromerin 
j Komiıerligi zamanında yani bun-
1 dan kırk ıene mukaddem lagvolu-
1 nan angarya kanununa da mü-
j racaatle kadın, erkek, çoluk 

çocuk bütün halkı mücadeleye 
sevketr!dftir. 

Fillıtin ve Şarki Erdende de 
binlerçe feddanhk mezruatı mah· 
veden bu miithit afete karıı 

tiddetli teda Jire teveasül olun
muıtur. Bütün köylülerle beraber 
75 bin kitiden mürekkep olan 
Erden ordusu geceli gündüzlu 
çahımaktadırlar. 

Iran dada çıkmış 1 Londrada Filistin 
Tahrandan : 
Kirman, Blustan , Horasan 

vilAyetleJile diier bazı cihetlerde 
çok miktarda çekirge zuhur et
miı ve ekinlere zarar vermeğe 
baılamııtır. 

Hükümet bu müthit afetle 
mucadele için kafi miktarda ta
hsilat vermlf ve ite baılanmııtır. 

Sabih lran Şahı 
J.flarsilyadau : 
Ahiren Parlste vefat eden ve 

naıı Necef i Eıref te defni karar
laıtırilan sabık f ran Şahi Ahmet 
hanın tahnıt edilmit cesedi Nisa
nin sekizinci günü buradan Be
ruta muteveçihen vapura tahmil 
edtlmiftlr. 

İrakla alun·ı atika 
Bağdattan: 

Bu kıt Dlyala nehri rivarın 

dald H8facl harabelerinde aanrı 
attka aramak üzre E'peyce haf
riyllt icra e ttiren Amerikalı 

aaarı attka mütehaaeısı doktor 
Frankfort memleketine avdet 
etmfıtir. 

Mumailf"yh gelecek kıt mev
s ıminde avdetle yeniden hafr -
yal yapacaktır . Şimdiye kadar 
emsali görülmemit derecede kıy· 

mettar asarlarla İrak müzesini 
tezyin edeceğini ümit ediyor. 

heyeti 
Kwlttsla11 : 
Filaitinin asıl sahipleri olan 

islim ve hirstiyan arapların hu
kukunu mudafaa etmek ve Filis
tinde bir yahudı yurdu taaisine 
dair İugilter Harciy Nazırı ıabık 
müteveffa Lort Balforının vadi 
reamiaine itiraz eylemek için 
Londraya ğltmiı olan hryetten 
gelen haberler pek müsait bulun
maktadlr. 

lnslllz ricali ııyaılyealnden 
ekserisi araplar lehinde bulun
muk ta olduklari gibJ Parlamento 
azasından bir haylm heyet aza

sını hüsnü kahul etmiılerdir. 

-'14 ,000 İngiliz l;rası 
Kalı iredetı: 
Geçen sene Mııırda bulunan 

ve bütün dünya matbuatına ay
larca sermaye teıkil eden Mmr 
Fıravunlarıudan Tut Anik Aman 
ın mezarı için yaptıjı mesarife 
mukabil Lort Karnarfonun vere
auine :J4 bin İngiliz lirası itası 
hakkında Maliye Nazareti Meb'
uaan meclisine bir layıha vermiı
tir. 

Lort Karnarfon, M. Huvard 
K.rterin bu mezarı ketfini in
taceden hafriyatı icra ettiren 
ve mezara Huvard ile ilk önce 
giren ve biraz sonra vefat eden 
zattır. 

!tn~ başı11uzdald 111i!~f'ller ıı,1ı1tmı.~~W.! 

Bulgar ihracatı düzeldi 
/Jtı(gari~traıuı btt senrıki iliracalt ,fjf~çen seneden /'azladw. 

/Jıılgarlar kij11ıür istihsalatnula /'evkaltidf~ ilerlediler! 

Geçen kanunusanni ayı zar
fında harici ticaret muvazenesi 
Bulgaristanın iP.hine tezahür 
etmiıtir. 1929 senesine nlsbetle 
bir fazlalık temin edilmiıtir. Ka
nunusani ayı zarfında Bulgaria· 
tandan baılıca ihraç edilen eıya 
ıunlardır: Yaprak halinde tütün 
ve yumurta. Bundan baıka ayni 
ay zarfında Bulgaristan ithala
tında bir tezelzül müsahede 
olunmuıtur. Bulgaristan bu müd
d et zarfında iki yüz milyon leva 
deha az ithalltta bulunmuıtur. 

Jfad.1.111 idim ürü istihsaliitt 
1929 senet! ilk aylarında 

Buliarfstanda maden 1<6mnra 

f stihsalitı artmııtır. Bu tezayüt 
gerek devlet tarafından ve gerek 
efrat tarafından iıletilen kömür 
ocaklarında vukubumuıtur. 

1929 ıeneai ilk altı ayı zar
fmda 738,563 tonilato kömür 
istihsal edllmiıtir. Halbuki 192S 
senesi ilk altı ayı zarfında iıtlh
ıal ol• ınan kömürün miktarı 

577 ,434 tonllltodur. Aradaki 
1 fazlalık 161,129 tonilitodur. 

1 
1 

\ 

1928 ıeneainden 1929 sene
sine kadar Bulğaristanda gerek 
devlet ve gerek efrat tarafından 
tıletilen madenlerden iatihsal 
olunan kömür miktarını atideki 
tabloda s6aterlyoruz. 

YARIN 

İbretle 
Görülecek rak

amlar! 
/Jiğer ıu illclln·ilı lJ i nu·ıuli/i!r

lenlnı ka:.a11f·lan 
~ 

Amerikanın en mühim 67 
timendlfer hattı kanunusani ayın
da 397 ,000,000 dolar haaılat ye
künu olmuıtur. Geçen seneki ay
ni müddette yüzde 7 ,2 azdır. Sa
fisl 1930 kanunuaanide 49 mil
yon dolar olup evvelki senede 
yüzde 27 ,6 daha atağıdır. 

Fra 11.~ı:. şi111endi/(·ı·l<•ri 
Sene batındanberi hasılatı ar

tan fransız timendiferleri varida
tı ıubatın ikinci haftasında azal
mııtır. Şubatın ilk haftasına ka
dar geçen ıeneye nazaran 54, 
931,000 frank tezayüt vardı. Bu 
müddet zarfında 1930 da: l ,6i8, 
228, ooo; ve 1929 daki hasılat: 

ı, 623 837 ,000 frank idi ki 
yüzde 3,25 dir. 

Halbuki son ikinci haf ta da 
7 31, 000 frank varidat eksilmittir. 

Jlo111an.11a §inwndi/i?rleri 
Romanya timendiferleri ( ı ) 

milyon ley dahili bir tıtikraz ıtk
tederek 1926 dan 1929 a kadar 
timendif erlere malzeme teılim 
eden ecnebi müeaaeıelere olan 
borcu tediye edecektir. ----------

intihap 
- ->iocOzl-c. 

lkti.ı.;at 111eclisi ıuımzt·tleri 
ıesbit e<lilt)ım· 

Ali iktiıat ınecltsi katibi umu
miıl ve bankalar konıoraiyom. 
icra kumtteıi reisi Nurullah Eıat 
B. dün Ankaradan ıehrimize 
gelmiıtfr. Nurullah Esat B. gaze
teciiere .. ıunları söylemittir. 

- Ali f ktisat meclisinin yeni 
intihabatı hakkında hazırlıklara 
devam ediliyor. Müeasesatca 
intihap edilecek aza namzetleri 
taayyün ettikten sonra intihap 
bir haftada bitirilecektir. 

A ltm saatler ı ·e banka 
bonoları <·aluulı 

~ 

Beyoğlunda oturan madam 
Eteni .isminde zengin bir kadın 
gece kiliseye gitmff ve apartıma· 

mna döndüğü zaman kendi otur
duğu daireye girdfgini görmüı
tür. 

Madam Eleninln daireııinden 
7 altın yüzük, 200 lira kıyme-
tinde pandantif 100 U ralık btr 
altın saat, 100 lira evrakı nak-
diy~ 44:0 lira Osmanlı bankasına 
ait bono 1100 liralık ttalyan ban
kasına ait bono bir gümüı Çan
ta ı O iaterlin çabnmııtır. 

1925 senesi 523 .191 Ton 
1926 ,, 435.695 ,, 
1927 " 487.112 ,, 
1928 ,, 577.434 ,, 
1929 738.563 ,, . " 
Bu tablodan anlatıldığı veç-

hile 1926 aeneıi müsteına olmak 
üzre Bulaariıtanda gerek devle
te att ve gerek eıhasa ait ma
denlerden istihsal olunan kömür 
miktarı daima tezayüt etmitlir. 
Bllhaaaa 1929 senesi ilk ahı ayı 
zarfında kömür istlhsalatında 
görülen tezayüt pek mahıuı 
derecededir. 

Bu 111ahlmattan anlatılıyorki 
Bulgaristanda kömür istıhsalatı 
bunun neticesi olarak kömür 
ihracatı senedon aene) e artmak
tadır. Bu da harici ithalat mu
vazenesini Buliaristan lehine 
temin etmektedir. Bulaariıtan 
ihracat tılerine azaıni derecede 
dikkat ve ittna ıöıtermektedtr. 

Kadın hüriyeti 
Samahat: ha.lacanlı bir se- hemcinsimi inıan cemaabna dabd 

vinç içinde koıa, koıa büyük . etmemif cahil bir hesapla [takti• 
annesinin nezdine kötküne gel- mi amal] e göre yalnız çocuk yr 
di. Koridorları, merdlyenleri en tittirmek vazifeıil hürriyetini ta~ 
seri bir telaı içinde çıktı, yürü- etmiı, esirler gibi iıediil 1~ 
dü, nihayet annesinin [son öm- kullanmııtı. Ne kadar be\ı,ala 
rünü yaıadığı odasının kapusu imitiz deyilmi anne. Tabtatell 
önünde dadısı Hanife H : teıekkül, dıma, kebiliyet itl.,.,ı-

- Oh yavrum ne eyi ellinde lede bir yaratıldıfımız halde p• 
geldin Büyük anen de hep seni danın cemiyette ehemmlyetlllt 
arzuluyordu. Bu gün bir parça dun oluıunun aebebinl bir tarll 
daha rahatsız; ökıürük, nefes hakikat silıileılne raptedemfyor 
darlığı içinde kn·ranıyor. Şimdi dum. Yine bir gün mektebiıol 
bir parça hafifledi. • ikmal ettikten ıonra bana: 

Samahat Bu kısa muhavere- -Yavrum!yeni bir ıekli ıdert 
den sonra kapıyı vurdu. Köıede içinde yafıyoraun, sana artık 
ki sedirinde kesik nefeılerle din- hürmet edilecek' sen de ceaol-
lenmekte olan, belki de son yetin artık bir unıurusun. fakat 
ömrünü yaıayor annesini kucak- bir gün cümburiyet ıana hGrrl· 
layarak kulağına: yetini en eıaılı yü' ıek bir teıelı· 

- Anne ben geldim. Fakat kül oğrunda istimal ettirecektir• 
bilsen sana ne hayırlı haberler Devlet, cemiyet milletin ke•· 
getirdim. Söylesem o kadar ıe- diıidir. Sende ondan bir daOr 
vineceksinizki ıin binaenaleyh kanunlarıo.t-

- Anladım evladım ! Artık seninde hiç olmazsa hüriyetiolll 
son günlerimi yaıayorum. Ce- en kat'i bir delili olmak aır• 
mi yetin izi görmeden ölmemen bir reyin bulunacaktır demiıtir• 
için düğün yapacakaınız değil- Tahminlerin ne kadar dolrO 
mi ? Hem Mümtaz B. acele çıktı anne iste bu gün aaoa: 
ediyormuı. arzularının tahminlerinin doidO 

Tahmin çok hakh ve yerinde ğu bu günü müjdeye ıeldilll 
idi. Fakat isabet edilmemiıtır. anne!.. 

Samahat gülerek annesini ku- ı Münevver ihtiyar 60 ıeneUlı 
cakladıktan sonra. hayatında böyle kulli bir baidsl 

- Hayır anneciğim size ge- 1 istimal edememekten m(ltevelllt 
tirdiğiW havadis bundan da güzel büaran yaılarlle: 

bak anne söyliyeyim de dfnleyi- 1 _ Çok bahtiyaraınız kızılll 
nlz ılz gençlilinizde büy6k babamın timdi gökıiinü fitlren bu gurur• 

Memuriyeti dolayialle A vrupaya 1 kalpten öyle ltUrak ediyormkU 
gitmit lisan öirenmıı Bedliyata 1 

• Kadında bu teahyt ,armr 
içtimai ilimleri ıevmit hayatını d 

en ölse idim gözlerim ka.,-· 
mes'ut bir refah içinde geçir- nmayacak hayata nefretle vedl> 
mitsh .. iz. Pek iyi katırlıyorum. edecektim. Dikkah et kazılll• 
Ben daha çocukken siz Avrupa vatana evlat yetlıttrmek baıUc• 
gazeteleri okur bazen yanınızda- vazifendir. 
kilere: d 

Bunu yaptıktan sonra -ral Ne mes'ut l<adınlar. En ni- ... - _..a, 
Hamil olduğu gün Hakkı J"" 

hayet hükümetten siyasi, medeni 
· tutara8; Hakikaten ayrılma)' ... 

. haklarında istihsale muvaffak 
rak Hüriyetini Hü•nii lıtlmal et• 

olmuılardıı· sonra. inıallah Türk-
Evlen·, fakat bilki sen artd' lerde bu kemali görmeden öl-

meyecek derdin. 

Biliyörsunuz ya anne! ben 
o zaman çocuktım . Ne demek 
istediğinizi anlıyamıyordum . bü
tün arzum hür bir muhit içinde 
kana, kana, yoruluncaya kadar 
oyun oynamakti. O zemaz 
iararınızla babam beni ilk 
mektebe göndermiti. lıe o zaman 
padltahlık devride ilk tahsilimi 
bitirmiıtim. O zaman hürriyeti 
tatmadığım, mefhumunun idrak 
edemediğim için eıaret, istib
dadın ne demek olduğunu bil
memiıtim. Sonra İstiklal harbi 
bize Cümhuriyeti beaıettiğ gün 
bana sevinerek: 

- Semahat artık Hürsün. 
Vicdanını dinleyerek hürmetinin 
Hududunu gözdierek her ıeye 
her zaman Hürsün demiıtir. 

Cidden öyle oldu anne; tali 
tahsihmi de cumhuriyeti maari
finde serbest bir mefkure içinde 
ikmal ettim.Bu tahsil baea: Ha
yatı, cemiyeti Hüriyeti ıekil ve 
mahiyetlerini öğretmitti . 

hükumet ıeklllerin mukayeıeıin
den sonra bunlarrn [cemiyete en 
faldeli cihetlerini Cumhuriyete 
bulmuıtur. 

Biltrmisln anne : Tali tahsili
mi bitirdikten sonra ilk tahsil 
ıenelerlnin deyrlne,' devletine 
kal lr ı derin bir kin içinde idi. 
Çünkü o ıatdar h6k6met benl 

buğü kibi kendini aatmayacalı• 
ıın ... SeadeUni zevcine mukabil 
sadadet ve biirmetinde ara ! 
Hakkı reyini ittlmal ettiiln ,
mili eururunla Gaziye diia eti 
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._:a Ntaan 
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Çocuk haftası hAŞladı 
( Birinci sahifeden Clev..m ) 

~t, Ucaretaneler, bilumum ıe- f Ocak reisi olan çocuk mevkiine 
H r milli bayraklarla beraber l geçer geçmez ocak hey' eti idareli 
inıayel etfal bayraklarile dona- namına l>ütün Türkocaklarına 

tılacaktır. O b'ldi 
cağı teaU,m aldıklarmı ı re--

Bu sabah mekteplesde mu- cekt' 

a.llt~er tarafından talebeye ~:· .. lntlta edilen çocuklara ' 
çocu mevzuu etrafında kon· . 1 d x. k•" tlW ı ıverecek ve 
fer an si il k ımza a 15 1 ası r 

ar ver ece tir. Bundan b ki v·ı.ıı.yet Kolordu 
ıonra 1 u çocu ar ı • , ' 

d k
ta ebe yekdiğerinf tebrik Emanet P.oliı müdüriyeti, Def-

e ece tir Bütün m 1 k ' d k ki · em e et ço- terdiırlık • ., ıair devaire gi ere 
c~ arının yekdiğerıne tebrikle- en büyük ma,kam, cemiyetler 
r nl temin için Himayeietfal ce· ' reisliklerini tıgal edeceklerdir. 
tniyeu tarafından kartlar tel- . 
rraf n- ı . ' umune ert hazırlamanı ve 
~aarif mildltiyeU vaııtaslle bü
UQ lllekteplere tevzi edilmlttir. 

Saat 14 te kolordu koman
:'.1rhiı tarafından lfraı edilen · 
d lr tayyare l>üttın ıehrln üzerin
(' dolaıarak Himayelelfal tara-
•tıdan hazırlanan vecizeleri ha
•ı kartlar atacaktır 

Bu gün büyük bir çocuk res
ltıJ reçidide yapılacaktır. 

Al.-y, önleriödi f ir bando
•u ve ~üa çociıklat otomobll-
1.rde olduğu halde Fatihten ha
rekette (Beyazıt, Türbe , Anka
l"a caddeıi köprü tarlkile Tak
•lıne kadar gidecektir. 

f Alay, 11ra ile Emanet, C. H. 
~tkası, himayel etfal, Türk ocağı 

il&yet, Kolorduyu ziyaret ede
~tktir. Taksime gelJnce meraıhn
kt ciitnburlyet abiaeıine çelenk 

0 nulacak ve ayna tarikle avdet 
tdilecekttr. Alay Fatihte ~ala
ta"br. 

Bu resmi geçit esnasmda ço
~Ukla.rın ellerinde taleplerini havi 
t\tha.lar bulunacaktır. 

Bu levhalarda çocukların llte
dlkl 
t ert "Ye istemedikleri ıeyler 
tlcer teker yazılıdır. 

k 8-at 13 te Edirne kapı, Top 
~Pı, Yedikule, Kurtuluı, Şiıll, 

açka, Bebek ~e Tunelden bay-
takta.rla donanmıı birer veya 
tkııer t · • raınvay arabasile çocuKlar 
lebrıa içinde bir cevelan yça
ca.ldardır: 

Şehrimtzdekl ilk mektepler de 
aurup 

' gurup semtlerine en yakın 

Gazete ve mecmua Baımu
harrirlik. tahrir ıpüdürl- ğü ve 
ıruharrirlikleri de çocuklar tara
fından tıgal edilecektir. 

Vilayet rnak ına selen çe>

cuk bir beyanAlihle ..netl'edecekUT. 

ÇOcuklar, telgrafla makamatı 
aliy ye tazi!Ntt ve ıükranlarım 
bildirecekler~tr. tli ye tfal 
cemiyeti tarafı.cıdan buiiGn ô~e· 
den ıonra Gülhane parkında bü
yük bir müsamere verıiecektir 

Bu müsamerede ae lio\!kabaz, 
kukla o~natılacak, ıehir bando 
ve orkestraıı çalacak, yarıılar, 

beden terblyeıi hareketleri ya
pılacak.br. 

()u na gı'fnii 
Cuma günü de Türkocağında 

bir çocuk baloıu verilecektir. 
Buraaa mükellef bir bufe hazır-
lanmııtar. Yarım Ura' ücret mü
kabtlinde çocuk]at lıteClikleri 
ıe yleri yiyebileceklerdir. 

Bugün Himayei etfal cemi
yeti tarafından GtUbane parkın
da büyük eflenceler terllp eaı1-
ml1Ur. Himayef etfal ~7 nlaan 
pazar günü de Gardenbarda bir 
müsamere v:?recellttr .. Bu müsa
merede bİr çok eğlenceler ha
zırlanmııtu. :.Ayrıca yiy nlco çe

ki~k ço.&iklara lhedi1elk ve 
katiyonlar dağıtılacaktır, Bu mü· 
taO"erelerden baıka J bütün ilk 
mek'teP1erCle birer müıamere llçıklak 1 d b Yer er e eğlenecekler ve verilecektir. 

eden terbi Yeai yapacaklardır. 
Türkocağı da tertip edeceği 

jl"~raınla ÇO(:uk mevzuu etra
rı'"da. bir hafta faaliyetle bulu
a.caktır. 

l'.n. Bu günden itibaren çocukla 
\ltko V A 

dlr. cagma vazıyet edecekler-

Reyo.fjlandakl ıne'ktcpler 
Bu gün milli bayram olmak 

münaıebeUle Beyoğlu cw~ttnde· 
ki mektepler Beıtki.ı ta ki ~alk 
fırkası nahiye merkezi önünde, 
toplanarak tezahüratta qqluna
caklardır. 

?~yo' da dehşetli yangın! 
apı.ı.;hunede çtkaa yan.<11n iizeri11e m ütlliş kan§ tklıklar 

V<~ tüyler ürpertici hadiseler ol</11 
Coloınbua (Oh ) 

· Bir yantı yo ' 22 (J\ • A) mit ve 4 itfaiye ,fradına ateı 
n nettc .. aı d k 

rlsi mahpuılard n e e ıe· edilmittir. Ge<.e yarısına doğra 
- . an ibaret olmak 
uzere içerisinde aoo k polislerle aıkerler bir kaç bin 
l ••• telef 

o muı olan Ohyo devlet h 
llPlaha

lleslnde bir takım karıııklıkta.r 
"• tüyler lperttct badı .. 1e.. ~ 
nıuıtur. Mahpuılar, bulund•lca-... 
odalarm kapllarıaa çılgıDcM6Aa 
\'Uruyorlar ve avazları çıktı~ 

kadar hahkırıyorlarcb. Yanianın 
cfnai mahiyette oldu§u zanedlll
Yor. Çünkü yanğın bir çok nol(-

tadan bltden baılamııtır , 
ihtiyat tedabir olmak Ozre nka 
tnahaltne ıünkü, mltralyoz, göz 

Y•ıı döktürücü bombalarla nıü
cehb 

ez 1500 aıker gÖIJderilmlt· 
tir. M k 1 
r e pus arın yangının intiıa-
rrıı teahU t ki 

al& e ti erine dair bazı 
lhetler vardır. 
TulUGıbaların boruları k•ll-

mahlrumun hüviyetlerini tayin v. 
teıpite ntuTaffak ohbaıtur. Ha

pishane 1500 kifiyi Wiap ...... 

iizere yapılmııtır. fakat sabah-
1•ıt11 'J\p.laDJ.oJtI.mada Hapis

hane dahilinde '-,3oo kiti meJcut 
oldu fil 

anlaıılmııtır. 

dNnfuıÇa vukuliülan zayiat ile 
illa dt 

k ~Ylat araaında bir nisbet 
yo liir. 1\'f ::ı • ı ı.~' 

a.qdı zaylalin miktarı 
reımen ı, 6 J 

k ,o O dolar tahmin edil· 
me tedir. h" 

reaaıi tebliğ ölen ... 
lerjn mlkta.r.1,Q, 

276 1 o '-rM ,bildir 
miJti· Fakat, l.--ı1ı,. .. .:_ 

~ -~ 9'lane 
sinde yap~lan yo~la-. MJ tada 

neticeıinde bu mlktarıp sa 
olduğu anlatılmııtır. 

YARIN 
= .. 

Kelepir 
Kapalı 503 Fiat Marka 

'az kullanılmıı Otomobil sa
hibinin Tatraya azimeti do., 
lay11ile 28 Nisan Pa2a rteıi 
aünü ıaat ı1 30 aa Sandal 
B~tanınaa bilmüzayede 
aaiılecağı ilin olunur, 

SahJfe 5 ' ..... ~ :: ~ 

Kasa hırsızı tutuldu 
[ Birincl sahlf•den devam ] 

tlfl aabıkah -lursnrın Buraaya l 
firar ettiği anlaııldıfında 'l ma- \ 
halline telgraf çekilera\c ferlrle
rin her ikiaide Burıa po)fa mü- 1 
dürü Mustafa bey tarafından 
yakalanarak dün poltı müdüri
yetine getlrilmiılerdir. Hır11zlar 

kırılan kaıadan 15,000 altın lira
lık zioet altını ve mOcevherle 
760 küıür lira evrakı naktiye 
çalmıılardır. 

F antoma ile kardeıi Aptu
rahman selinikli ve zengince bir 
pederin evlatlarıdır. Her ikilide 
oldukca tahsil görmüıtilr. 

Fantoma harbi umumi ıene

lerinde İstanbul zabıtasınca ta

Yatlar•nda güzel bir gençtir. 
Polis müdirf Şerif beyin ne

zareti altında çahıan müteha1111 

memurlar böyle mühim bir ılr
katfn faiHerinl yirmi dört saatte 
meydana çıkararak tevkif ettik-

lerlnden dolayı ıayanı tebrJktfrler. 

Is tan bul vilayeti, bu mahir 
ve cüretkir ıerirleri yakalayan 
memurlaran taltiflerine karar 
vermiıttr. 

Polis mOdüriyeUnde mevkuf 
bulunan üç cüretkAr ve genç 
haydut dün akpm poliı müdürü 
Şerif bey tarafından iatfcvap edil
mitlerdir 

aınmıı, 17 yaıında iken mühim 1 Kaıadan çalınan paralar Ye 

'Ye cüretkarane bir sirkat mese- , mücevheratın saklandığı yerler 

leıfn en itufuhrak parmak izi ılkeıfedilmfı, dün akıam bazı yer-
ahnmııtır. ler poliıce taharri olunmUftur. 

Fantoma yirmi yaıına gelme- j ~ 

M kardetlle beral>er Beyoglu BEL S O G U K L U G U 
1antamartka killaeıi yanında (Pa· FRENGi v.a ADEMİ iKTiDAR 
luka) alman Amagazaıını bir çok 

büyük • .,.rtmanıarı akıa hayret Dr. Sıtkı Necip 
verecelL bir ıurette damlarını de· 
lerek tüneller açarak aoyınuıtur. 
Fantoma, Beyoglunda büyük bir 
sirkat yaparken yakalanmıı o 
vakit polit müdiriyetfne tahılı 
olunan Sanaıaryan hanının 

üst katındaki localarda tevkif 
edilmf ıtir. 

Fantoma bir cesareti fevka
lade ile locan n tavanını dele
rek hanın camakinı üzerinden 
l>ir hayal gibi a-eçtlkten sonra 
paratoner telinden kayarak kaç
maya muvaffak olmuıtur. 

Fantoma bundan sonra kar
<leıile beraber faaliyete geçerek 
gayet cüretklrane ve mühim 
lrk•tler ika etmit senelerce za· 

bitaya ffgal etmiıtlr. Kezalik 
poliı müdirlyetince(Rober) iamile
de tevkif ~dtlrnittir. 

Fantoma üç sene kadar evvel 

Beyoilu Parmakkapı tramvay 

-- caddeıiode No. 111 •I 

BARTIN POSTASI 

Sulh ;:P~;;:0 Perşem-
be günü Sirkeci rıhtın•ndan 

hareketle ( Eregli, Zongul-

dak, Bartın, Kuruceılle Oide ) 

iskelelerine u\met ve avdet 

edecektir. 
ı 

Yük ve yolcu için mahaUı 

müracaat: Sirkeci salonu karp

ımda Mizan Oğlu Han No: 2 

Telefon İstanbul 354 

,ti66fi.6666t;. 

.1 Veresiye 
haplsteu çıkmat ve yine mühim 1 &'lJ lzmlr terzihanesinde 
slrkatl .. r ika ederek yedi sene hap- 1 • moda, ehven fiatlarla, son 
mahkum olmuı isede af kanu- : derecede suhuletli ıeraitl~ 
nudan iatifade ederek hapisha-

1 

erkek ve kadın kostümler 
(""' ıerian imal olunur. neden çıkmııtır. ; 
~r Ankara caddesi Vilayet 

Eantoma Mehmetle biraderi ' \1 karı111nda No. 17. 
Apturrahman yekdiğerfne müta- 1 ~ MUSTAFA ve KEMAL @ 
l»,lı "1ZUDCa boylu ve ınatruı rıı 
yüzlüdürler. .. 

Fatoma Mehmedi takip etmi· 
yen :ve tanımıyan poliı memuru 
haplahane ıardiyanı hemen yok-
tur. 

Fantoma mükerreren agır ceza 
nıa kemesinde katil sirkat, 
kuınanyola mes'elesinden mah
kum olmu.etur · 

Beşiktaş 2. S. H. Hakiın
Jiğinden: 

Beıiktaıta Sinan paıaayi a-

tik: mahallesinde Koprübaıı so. 
kalanda 2 t No hanede sakin 
iken Gülhane hasf aneıinde vefat 
eden Havva Saf lnaz hanımdan 

alacaklı ve bordu olanlar tarihi 
Handan itibaren bir ay zarfında 
mahkemeye müracaatle tereko 

duyun defterine kayitları, aksi 
takdirde muamelei kanuni,,enf n 

tfa kılınacağı ilan olunur. 

Bir kaç sene evvel. İstanbul / 
ha .. aae•inden kaçmak için bir 
plan tertY, etmif, evveli bf r j 
kaç ıünlük erzak tedarik j 
ettikten sonra hapishanede bir • 
bodr:uma aaklanınıı, aynı zaman
da g(iya kendisini kaçmıt aibi 
göıtermek istemiftir. , ....,..--- 1 

1 i "YARIN,, iN TAKVİMİ il F a»tomanın bapisaneden bir
denbJre ıaybubetJ umum hap&.a
ne )Jey:4'.S.tiof v~ ~liılerJ tahrik 
etm

0

i1, Fantoma Mehmedi altı 
gün altı gece aramıılardır. 

11 Nisan 
R

Senet ÇARŞAMBA Senei 

1 

l\!ehmet hapJıJanede ıaklan
clıf~ kovukta ıeceU gOndüzlü 
~bfar:~k .luYarları delmek iıte
mlf muvaffak olamamııbr. 

if'aatoma ıene bir ôlü gibt 
meydaila çıkanı bu ıuretle 
bül,iln ınatbuab, poliı ve lıtan
bul •f kirı uıpumly.,.ini itgal et

mlfUr. 
Fantomanın kardeıt Aptur

rumaa da oldukca zeki ve cür
etk&r hınızlardandır. 

Bu mühin sirkatin faillerin
&den Yuvan oglu Aspaı henuz 22 1 

e~mlye 23 Hicriye 
lJSO 1348 

l\Y -1 n an1az rakıtfarı 
Alafranga Alaturka 

•. d. ı. d. 
Güne, 5 09 

1 

Ôyle 12,12 
lkındı 1 G,00 
Akıaın ıs,56 
Yat;ı 20,35 

1 İmsak 3,18 

Zilkade 

24 

Güneı 101 12 
Ôyle 5,)6 

ikindi 9, 04 1 
Akıam 12 , ?0 tf 

Yatsı ı ,40 
İmsak 8, 21 

Kasım 

167 



Sahife 6 

lnaılterede kaı.anmıı olduktan birinci 
mükafattan ıonra 

FİLIPS (Philips) 

RADYOLARI 
Çekoılovakyada daha !Kt parlak mu· 
vaffakıyel kazanarak 200 kltlden mil

rekkep bir hakem heyetince 

Dünyanın En mül<emmel 

RADYOLARI 
olarak ta mit edllmlttlr. 

İşlctn1ek için: 
F'i§İ cereyana La/anak, bir 

tek dütjıuesini revirınek 
KAFİDİR 

Umumi vekilleri: 

YARIN 
ı 

Doktor A. kutiel i 
Gizli ve cUt hastalıkları mütehaı

Lraköy börekçi fınnı sıraıındaN.u 

Üçüncü İcra memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı hacsedıl
mtı olup Galatada Merkez Rıh
bm hanında 9 No. lu yaaahanede 
bulunan t ka .. , t marokea 
kanape, •• 2 koltalr, ı elblae 
aakııı, ve 1 a~t perdeden ibaret 
etyanın ikinci arttırmaıı 24 Nı
aan 930 p•rıenbe günü ıabahle
yln saat 10-50 de icra kılına

caktır. Talip olanların mezk~r 
saatte hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

Doktor Feyzi Ahmet 
Frengi, behotuklufu, cilt, 

teda ..... e• 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ TER'fiP 4. ÜNCÜ KEŞİDE 

11 MA YlS 1930 
Ketideler; Vtllyet, Şehremaneti, Defterdarlak, lı, Ziraat .. 

bankaları murakıpları ve halk humrancla yapıbr. • 

Büyük ikramiye 

( 45,000) Liradır 
Her ketidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

İstanbul ticaret odasından 
Helios müesaesatı 

Galata Hezaran Han No 14, Po•ta 
kutusu Galata 400 

Cumadan macla her ,.an Milli Hayram münaıebetile 23 - Ntsana mG•cllf Çarp• ,eat 
saat ıo-6 ya kadar hasta ka- Odamız kapalı bulunacaktır. 
bul edlllrr -~~99S999~9§•!1Sfl ... ,9t~ .. H 
Adreı Ankara Cadde11t N. 43 : Doktor 

m- _.__, --Tele.-ıl!fon ~lıtu-bul 3-899..,,. • A G o p y E s s A y A N 
~••a•,•az•a•m·ı·z'!'da•m•e•v•c·u~t~k~.~m~y~o~n~.~.~ke~ı~et~i~o~to~m~obil tefet'riiab, b.. iıa n 
ton kadar demir mil uçları, maıkap kalemleri, zımba maklneıl, 

k b ... ı. Oımaola Bankaaı glf1:lerl, 6rs, volan, tulumba, motör, muhtelif teqlh1ar 1 1 u\'A ton 
ııkletinda lokomotif ıustaaı yangın itfa aletleri aleDi müzayede Mayııın 1nci perıembe ıünilnden 
ile 24.4.30 tarihine müsadif Perıembe günil saat ondörtte aab- tubaren tı'arı ahire kadar zirde 
lacaktır. Aynı zamanda 1ımdiye kadar muhtelif zamanlarda muharrer aaatlerde açık buluna-

m6zayedeye çılcanldıkları he ide verilon fiatlar haddı liyıkında cak:ır:_ GALATA 1DARE1 
gl>rülme.liflnden •atılmayanların da müzayedeıi tekrar edilecefi MERKEZ 1yES1 
tlln olunur. 

E a &cllyede, •at 9 t - 2 den K A R y O L A Y A 1 H T 1 Y A C 1 O L A N L A R A '1 ma ı 6 ye kadar 

Asri nıobilye nıağazasnuı 
Siyah, lake ve bronz kar.,ola
ların her boyu ve her nev'i 
ıelmJttir. Her çeılt mobilya 
bulunur. Fiatlar rekabet kabul 
etmez derecede ehvendir. Bir 
ziyaret klfldlr. 

ADRES: İıtanbul Fincancılar 
yokuıu No. 27 Tele: İst.8407 
~==~ A H M E T F E v_z_ı ______ _ 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Emine Radiye ve Fatma Ümmü11ilade Hanımlann 14572 llcraz 

Pazar aüalerl, aaat . 9 t • 2 den 
12 ye kadar 

2 - YENICAMI ŞUBESi: 

d d 9 1 - 2 den 
Eyamı i iye e, aaat 16 Y• kaclar 

9 1-2 den 
Pazar ailnlerl, aaat 1 ~ ~ kadar 

s - BEYOGLU ŞUBESi: 
10 dan 12 

Eyamı idJyede, 1aat 1 - 2 ye ve 
,, 14 tea 16 ya 

kadar 

P 91-2den 
azar ıtmlert, aaat 12 ye kadar 

numaralı deyn senedi mucibince Emniyet ıandığından lıtıkraz ey- Safiye Va.fi Nur hanımın 
lediklerl meblağ mukabilinde ıandık namına merhun bulunan Hazım beyden aldılı mebaltfı 
Oıküdarda Altuni zade elyevm mecidiye mahalleıtnde Nlıantaıı malume mukabil vefaen feral 
sokağında eakl 4, 4, 4 mükerrer ve yeni 12, 12-l, l2·1 numaralı eyledtft Samatya bayazldi cadtt 
ve 777 arıın arsa üzerine mebni iklıer buçuk kattan ibaret teki· mahalle Ye sokafında klyin ce-
zer oda birer sofa, mutfak, birer hamam, birer kuyu elti bir btn dit 89 numaralı ban•nln n111f 
dokuz10z yetmfı bet arıın bahçe ve müıtemilita ıaireyl havi ha· borclnun verllmemeıinden dolayi 
rem ve ıellmhkla iki köıkün tamamı vadeıl hitamında "°rcun blrtncl ihalenin yapılma11 için 
verllmemeıinden dolayı sabhia çıkarılarak d~rt bin llrl bedel ile otuz ınn mnddetle mOzayedeye 
müıterlsl namına kat'i kararı çekilmif iken bukere yfizde on zam konulmuıtur. 
ile baıka bir mütteri çıkarak müzayede bedelini 4400 liraya lblll Hududu: Cepheli tramvay 
eylemtı olması cihettle mezk6r emllkin 26-4-930 tarihine mtlsa- arkası ıömendlfer · tal tarafı 
dif anümüzdeki cumarıesi günü tekrar son müzayedeıinlr. icrası Ftrde•ı hanımın sol brafı Ayte 
ve muameleıinin ikmali mukarrer bulundufundan talip olanlann Faize hanımm lanastle mahdut 
mezkür günde nihayet saat onbeıe kadar ıand .k idareıinde hazır 76 metre 75 deıimetre lerblhıcle 
bulunmaları lüzumu ilin olunur, arazi.len 55 buçuk metre murab-

(

' •w ) baı bina mütebakiıl arkaıında 
lST ANBUL VlLA YETi DEFTERDARLIK iLANI bahçedir. 

~~------~~~~~~~~--------~ ~~ "~~~~~ SA Ti LIK HAN taıı.ıc bır1 camakanla mtlfrez llrı 
lıtanbul Mabmutpaıa caddesinde klglr 4 kattan ibaret ortall 

avlu ve 50 adet mağaza ve odaları müıtemil ( B676k yıldız hanı) 
namlle maruf han müzayedeye çıkarılmııtır. Bedeli 4 tene ve 4 
talullle verilmek ıartlle tahmin edlleo kıymeti 106, 747 liradır. Şa
tıı muameleıl pazarlık ıuretlle 26 - Nisan - 030 Cumarteıl ıihril ıaat 
15 te lstanbul defterdarlığındaki satıf komi11onuncla yapılacaktır. 

( R • 24) 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Faika Hanımın ı 9661 ikraz numrah d8yn aenedl •U!ibtaee 

Emniyet Sandığından iıtlkraz e1ledf ğl mebllt mukabtlblde S...cllk 
namına merhun bulunan Erenköynnde mukadema Tuğlaealtep Mu
ıtafa efendı elyevm Göıtepe mahalle ve 10kafında eeld 3 mllnlner 
numraC kırk dokuz arıın araa ÜHI inde kirpr ıaaa Mlllln llrt 
kattll ikmal edtlmlt bir odayı ve temelleri me•cut dı .. r hır odayı 
ve üç eYlek Gç 7tb ellı bir arım bahçeyi havi bir hanenin tal8aml 
vadesi hıtamında horcun 6dememeti h ... bıle m1ı11ayedeye çıkarı
larak yedi yüz on lira bedel mukabilinde mlfterlet lnrtllde olap 

26/4/930 tarihine mGadtf Cuaaarteıl &(lnQ kat'ı karan teklleee
ltnden talip olanların yveml mezk6Tde 1aat - .._ kadar SaMak 
ldaretine müracaat eylemeleri lOzG-. il&. oı.-11.ı 

aefa, biri camakinla mihtez 
,akla Cdolaph kıımen muhtacı 
tamir d6rt oda ye Gç hell btr 
aralık, ·bir tat oda bir odun ve 
kömGrlGiü merdtyeD altı, frenk 
tulumbaiı bozuk .. alaturka ocaklı 
bir mutbab, bahçeci• hir kuyu 
bir dut •lacı hanede Mukbule 
banim kiracıdır ta-DU l BOO 
lira kıymeti mubaaıtoeli Y•niuı 
dtYarb poyraz ciheti mnbtacı 
tamir hanenin mııf biuestnt 
almak [•e daha alyade aaalumat 
edlamek iateyealer blaaeye mu

la'P kı,..U muh.--•naılalD 
, .. ..,. oau -..u..&e .,., -,... 
UDi •• 929-4077 •1• 1111mara
M1ıe lataüal dlla~lll• len _.. 
_....... ...... t ....... 

ye 21- 5- 980 tarihinde aat oe 
llartten oa albya kadar bh1nd ...... ,... ................ . 

Lavta ve Dahili Kadın Hastalıkları mütehassısı 
Lanıada camfıerif ıokafında No. 19 Huıual kabinesinde 

•Her gün Çocuk, Erkek ve Kadın hasta kabul eder. •••••• §§9~9~---~·--····· 
8,000 kilo Üstüvani d~rek 

satılması 
Tütün İnhisarı Umum 

Müdürlüğünden 
Ctball fabrtkaımda mevcut takribea 8,000 kilo ..Jıtebf o' 

üatüvani direk pazarlıkla satılacağından ttaliplerin her illa 
fabrjkada mezkur direkleri görmeleri ve pazubiı için 38 - ' 
930 Pazarteıf günü ıaat 11 de yüzde yedi buçllk teadMtı mu.-
katelerile Gala tada mübayaat komlıyonunda . buln'Nlan. . .. .. 
Bir adet planya tezg~hı 

satılması 
Tütün inhisar Umum 

müdürlüğünden 
Cibak fabrikasında mevcut bir adet planya tezrlhı pazarlık .. 

•tllacakbr . . Taltplertn her gün Fabrikada tezılhı 16rmelerl •• 
pasarhfı için 28 - 4 930 Pazarteıl günü ıaat 10,30 da Galatada 
mfthayaat komisyonunda yüzde yedi buçuk temlnab mu.akka~ 
lerile bulunmaları. 

~ ... ··~·····••!••··~~~• ...... ~ 
~ M. NURİ ve ŞERiKi 

Bilcümle Gümrük muanıeJa tı ve nakliyat işleri 
kemah sürat ve emniyetle ifa olunur. 
MALI Ye iDARi iŞLER DAHi TAKIP EDiLiR 

Adreı: GaJata Havyar han orta odalar Ne. 4 

"KUR' ANI KERİM ,,İN 
Arabcası ile birlikte Türkçesi 

Büyilk Türk Alimi Cevdet pqa merhmnun 

Lüğatı Kuraniyesini havi 
Oaman Retat efendinin tahtı riyaaeUncle bir lae1et ~· 

• terUp edilmiı. Berlzadenin telamirinclen Teftik.., 
tarafından taıhtb idil.mittir. 

tlahi eserin çok güzel bir eseridir 
MClzeyyen cildllıbıln hediyesi 200 kwatts 
Kaymak kllıdlw ve altun yalclaalısı 300 ....,utt•· 
M.rı..t Ttlrk D6frlyat yardudur 


