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<Arif Oruç > Beyin mes'uliyeti altında hergün çıkar 

Türk parasını koruma kanunu 
Borsada iyi te•sirler yapacaktır! 
Dün cunıa ] - · 1 ·ı 1 o] l omasına rağn1en borsa ış erı e meşgo 

an ar nıemnuniyet1erini izhar eylemekte idiler! 
Türk paraıını ko- ~ 

ruma k .---~..;~~~--~~-----=:ı;~----~'-""""1 d- anununu 
unkn nuıbamızda 

~-nea neıretmııuk. ı~~~=!:l~:J~~~~~ un cwna olma .. •"""•~.:.;,.~~ 
•ıı._ raiınen borsa 
ltlerne rneırul elan
ı., nezdind! tetkl
lrtt da bulunduk. 

Aidatımız malü
lbtta göre, millet 
llaecliıince kabule 
llttlran eylem it olan 
(7) madd~llk kanu
llun iyi tatbik edl
leceııne tüphe et
IDlyen alAkadarlar 
bQ 1'.nundan ecne
bi ~aıma ihtiyacı 
olupta boraadan ko· 
la1blda te'mln ede
lblJerek bona ha
ricinde zarar eedn
ltrln pek lıtlf ade 
edeceklerini te'ytd 
etmektedirler. 

Bun\lllla beraber, 
yeni teıekkal eden 
milrakaba hey' eU-

~ 

ilin ecnebi paraaına E , b" b· k ] d . . 1 th " .... ene ı clll a ar an bırı 
Uyacı olanlara daha ziyad~ b 

kolaylık ı&terecelf Te muvaffak ayaa edecek ihtiyaç ıahipleriniıı ::.it kunetle Glnlt ecltbnek- yenl kanunun hümü tatbiki neti-

Bo 
ceılıade zarara uiramaktan kur-

11ad• eenehl para11 mi- l l k ;::---------..,_-u._a_b-=::'a::.r:an:a~ıüphe edilmiyor! 

~i F~ansız .k~binesi teşekkül 
_Kabıne Reısı M.Chaulemi>stır 

Eskı başvekil M T d. --:- . mf'Aaid . . · ar ıeu yenı ka bıne ile teşriki ....,.. en ımtına etmi . 7.alllaodıa Dahili e ştır .. ~eni başvekil ayni 
Y nezaretınıde kabul etmistir 

M Clia Puta 20 (A A) IGaum ') 
..... knİn uteın111,7ent lcahlfa~Dln leadfttun1~ ıarar eylemeği vadey-
-. he •-ur Hlhnltttr. Mu- ~ , ... Cbautempı, öğleden 
:;' in Loncl,.clald Fr~ :k• • Polncare'yl ziyaret ede
.. _. inin h"?_a_~~~~~- M. TaNı- reiıl::,:.•krlaınb entodaki grupların 

, .. mu a.-... eueuılmelf fn- a ul edecekUr. 
kallcht arzu etmekte oldufu 16y- M T Parlı 20 ( A.A) 
lMllDeldedlr. M. Tardieu, Reill- teırllcİ .:rdie;, yeni kabine ile 
cumhur M. Doumergue ile uzun M. Cb:: en imtina etmiıtir. 
uzadıya 1örG1m61Uir. Franklın dan çıktıktaneınpı, Eltze sarayın
Bolllon gurupa, temerkilz düıtu- re'yi ziyaret eı:nra M. Poinca
"'1ıa •Otemall ve fakat IOlyallıt.. Radikal arkadaıt' ve lllüteaklben 
lerm m •laeretlae ıattnat edecek hakkında naal'km"::na lllüzakerat 
~r tllll lt•blneaonlara dilfman- mecltıe gitnılttir. vR=k~l~çin 
~ umumiyetle fırkanuı kah •,. 

Parlı 20 ( A A ) kilinden imtika ed ine teı-Cba . eıniyeceıı 
1a.ı...ııta1a utampı M. Tardieulle yeni teıekkül edecek k bi ve 

olduja lrıaa bir m6la- ha ilk ıünden mecliıin b- ~e da-
bftlt-aıle,he 1..-L-.t...-e kıımınm huıumetin uyuk bar 

_,,"7 neza- k h e ınaruz k ı 
r •• Lonclra dakı F ma i timali mevcut ol b l a -· ranaız Ch , •a i e M 

etine riyuette devam edebil autempı nın her hald • 
mut için baıvekllet muavtnllil_- lıinl bir netice~e ulaıtır:ı=~~:: 
al teklif etmlıir. M. Tardieu, kat'ı zımgeldiii fikrındedirler. Çünkü 
turette reddetmemekle beraber bir Radikaller muhalefet taraf anda~ 
~k itirazlar serdetmlıttr. İki recGIO htail~p edilecek olurlaraa bunun 
cleY!et, ıaat 15 te tekrar ıörüıe- ~ 0b maua vaziyetin tevazzuhu 
ceklerdir. Umumi i~tıba M. Tar- ~ i kir f~ydası olacaktır. T ardi
dieu'nun yeni kombinezon hari- ı:r ~üs;~ı:~~~n~!:ıkı~ eden gurup
dncle kalmalı tercih edeceği za etmekte ve umıyet. mukafa-
~ealnd~dlr. M. Cbautempı, ıuretle teıekk~~ni ICabı~~nin ne 
11a Halacl m da ziyaret etıiıit ve ğ edecegıne ve 
~ h pro ramının ne ol .., 

telcllf _. • arlclye nezaretini etmektedirler ır ab~agına intizar 
b 

e..,,._lttl M B d' . ~a ınenin b 
u tekbfl "-' r. • rian nın ce teıekkül etmesi h u ge-

hakk&k 111 edecellne mu- pm~ temeldir . 

M 
llU&tll• L_k im arıı 21 (AA) 

umaile,h, ha INl ı akta~ır. H. Chautemps. bütün ~c 
1&nne1t •e 

111 
tta M. Tardleu ya lıtiıarelerine devam etmı~ı e 

l.onclra hey'et=lle,h nezdinde Kabine, bilkuvve ıu ıuretle :· .. 
Jethacleld •ahctettı!dare ve faali- ıekkül etmiıtir: e 

llnlhafazası M. Chautempı Baıvekıl ve 

I ~ 

Romanya 
Kıralıça kerin1esiJe bera

ber dün geldi 

Amerika Yunaınistan halılannı 
almaktan tedricen vazgeçiyor! 

Romanya kıralıçaıı Mariyo 
kerimeleri prenıeı Elena dün 
limanımıza Romanya bandıralı 
(Dacya) vapurile gelmiıtir. 

Çok dikkat etmemiz lazım~ır. Amerikalılar yeniden 
fürk halılarına ra~bet edıyorlar. Bu sene Yunan

lılardan (16,080) kilo noksan nlal alnıışlar! 

Kıraliçe Mariya, Romanya 
&"faret erkanı, lıtanbul vali v«>

.li F zl ı , Po. müdiri Şerif, 
elıremaneti muavinleri, deniz 
olis 5 cı ıube müdiri Kenan 8.
e olis tnemurl rı tarafından 
.ar ılunm ııtır. 
Kıralıça Mariya ile kerimele

ri vapurdan çıkmıılar ve Bebek
te Robert Kollej nıektebine git
m · ılerdir. 

Mektepte akıarn yemeği ye
dikten sonra mektebi gezmiıler 
ve memnuniyetlerini beyan et
miılerdir. 

Buğün öğle yemeğinı lngiliz 
sefaretinde yiyip ıehremanetlnin 
tahılı ettiği otomabllle ıehrimlz
de l>ir küçük sezinU yapacakl3r
dır. 

Yunanistanda 
~ 

Balkan devletlerile Yu-
nanlıların iktısadi vaziyeti 

Yuna.uJıtanın Balkan di!ıvlet
ldlerile olan hard tlcareU itha-
lat ve ihracat ınuY&zeneıl na•kta-
11ndan biiyük bir fuk .a6ttera1ek
tedlr. 

1929 da Yunanı.taa, Bulgar it .. 
lan, Yu........,_ ft- Romany&7\11 
(158,229,000) dtralmaillk thra .. 't 
yapılmıı buna mukabil de iki mil
yar yüz yirmi hır Ball7on dört yüz 
kırk doku b!n dirabmilikte ithalat 
yapılmııtır. 

Yunaniıtana balkanlarden giren 
efya çıkan eıyadan 1968220000 
drahmi fazladır. Binaenaleyh bu 
senede Yunan milli ıervetindea(!) 
milyar drahmiye yakın bir para 
harice çıkmıt demektir. 

MihalakopulOs 
~-

Bu da İskenderiye ye gitti 
Atina 2 ı (A.A) 

M. Mihalakopulo•, İakeacleri
ye'ye gitmlttir. Kendi•ine M. Ve
nizeloı vekalet edecektir. 

dahiliye nazın, l\t. Steeg Adliye 
nazırı; M. Briand Hariciye naza
rı M. Bemard Harbiye nazırı M. 
Sarrout Bahriye o.asarı M. Dumo
nt ve yahut M. )>lllOUreulu M.a
llye nasın M. DaJader Mlarif na
zırı; M. ı.Flandin Ticaret nazırı 
M. Durand Nafia nazırı M. que
uille Ziraat nazırı; M. Pietri müt
ternleklt nazın; M. Loucheur 
nıeıal nazırı; M. l)anlelou Tica
reti bahriye nazırı; M. Bonnalt 
P. T· T. Nazın· M· Eynac Hava 
itleri nazırı M: JUccofli T ekaOt 
nazırı; 

M. Flandln fd. Plyetri ve M. 
Ricolft aol ce~ab cüınhuriyetçl
lerinden olduklarından kendi
lerine teklif edilen nazaretlert 
kafi surette kabul etmezde evvel 
medıup olduklarl ıruPlann aıuva
f aka tini talep v ııtih1al etmek 
mecburiyetindedirler· 

Pariı 21 (A.A) 
Gazeteler, M. Cbautempı'nın 

bir çok mütkili.ta galebe çalarak 
buhrana ıGratle halletmesinden 
dolayı memnuniyet izhar ve mu-
naaileyhl her çareye baıvurur bir 
adam diye tavılf etmekte Te tet-
(Devum Telgraf haberlel'lmlsde) 

Halılar için iplik eğiren Anadolulu bir kız 

Son aenelerde Yu .. nlalann Yunan gazeteleri bund~n 
Türk halıahlma da niabet bahı~derken (Amerikanın evvel-
etmeie çalııtaklan malAwclur. ki ıenelerdeki muamelltına 
Son elePçen'lıtathtikler Yanan- nazaran 1929 da iıtekaiz davran-
blaran bu abada •uvaffak ola· dıklarını, bunun ıebeblninde Tilrk 
mıyacaldarmı ,aaıertyor. habla.nna ralbetten ileri ıeldltlnl 

Bu resmi iltatlıtlklere 16re kaydetmektedirler. 
bilhana yanan balılannın Ame- Yunanistan ticaret nezaretl
rikada ralbetten duflGkleri anla- nln neırettlli reıml rakkamlar
ııb;•· 1928 aene8inde Ameri- dan, 1029 1eneıi zarfıncla Ameka,. (89,860) kilo hah lhrat '*-• Almuıya, Franıa, lngtltere, 
eden yunantıtaD, 1029 ela alMÜ ltalJ'A• Maur ve Belçika ile dlfer 
(28, 780) kilo ihracat yapabdllllı- memleketlere cem'an (ISl,117) 
tir ki, arada (16080) kilo nokan- kilo hah ihracedllcbii anlapl· 
lık 16ze çarpmaktachr. -~..,.'!aldadır. 

Seyrisefain müdürü beyden 
beşinci ·noktayı da soruyuruzt 

_ .-.f .. 1+<••-·-·-
Bir dairenin tahsisatı bir kaç ay evvel biterse 
gayri kanuni sarfiyata devam edebilir mi? 
Din Sadallah Beye d6rd1Dctl 2- Tahılaat bir kaç ay ene-

nalbnlzt ele tevcih etmlftik· lk llndea bıtmıı oldutu halde 
... miri ~ıleylaten memle- Seyrtaefaln idareıl berrin hani 
ketin ve millet m.tlıialn yilkeek hani mübayaat da bulunl:ror mu 
kanunlannm mahfmf~ti namına bulunmiyor mu? 
bir ıual daha ıormak tıtıyoruzı Bu meı' ele kimin emrlle ve 

ı - Seyriaefaln ( 929 ) bütçe.. naıal bir cür' etle yapılmaktadır? 
ılnde ( 1,529,000) lira levazua 1929 ıenelinde bltea tahıiıat 
ve mGbayaa parall olduiu ma· namma ortada bir ,eyler yokken 
1 

~ar Bu para ile mObayaat 
bu:.'unubnaktacbr· Tahıiıat bedeli Sadullah B. acele henüz millet 
(bir kaç ay) olmuıtur· (De=.-' iklnd aahifede) 

== a.AZltl'El.EBDEN: 

a170000kadın harp aleyhinde Lo
ndra konferansına arzıhal vermiş! 

~~ 
""4AJ 

~~Mfl"" _....,...._,-'-
/ lj"t ') : • 'I ~ \ ~ 

~===1· ~~):fJ. ~ . 

~ l) 

- Harp deill seviıme ellenme lstlyoruzzzl Yaıaıın hayati 



.... 
0İNLÜH MRHRLE , 

~ş ~~kii Paşanın mühin1 nuiukları · 
Batı Vekıl İsmet Paşanın Bü

yük millet meclisinde mali m e
selel re dair verdikleri izahat, 
matbı.atın dün inlişareden nus
hnlarında çıkmıştır. 

İsmet Paşanın cidden çok 
ehemmiyetli olan nutuklarının, ha
riçte dahılde pek iyi te'sirler bı
rakmış oldugunn şüphe edilemez. 
Çunkü : •mleketdeki son para 
vaL ye c. ı ve son çıl<an rnora tor
yom şa~ ıdarı dolayısile en rnes' - ' 
ul bir agızdan işid ilip dinlenme
si· lazım gelen şeylere ihtiyaç 
vardı. 

İşte son zam anla rdaki mesa
isini Devletin 1ktısadi ve mali 
i leri:ıin düzeltilmesine h asreden 
Bnşvekil Paşanın , görü§ ve düıü
nüşlerini h erkes.in açıkca anlama
cına bu itibarla lüzum ve zaruret 
hasıl olmuştur . 

İsmet prqanın evvelki gün 
M. meclisınde söyledikleri ehem
miyetli sözler, memleketin en 
sıkm tılı zamanlarında mertlik, 
dürüstlük ve samimiyet ifade 
etmesi itibarile m ühim idi. 

Türkiye cümhuriyeti Başve
kilin in izahatı , milli paraya ait 
olmak üzre başlıca iki nokta 
üzerinde tekasüf ediyordu. Bun
lardan biri, ( Osmanlı impara
torluğu) zamanından kalup Lozan 
muahedesinin (A) tablosu muci
bince tespit edılen ve bu günkü Tür
kiyeye düşen borçlardı. İkincisi de_ 
Devlet bankası teşkili mes'elcsi 
idi. 

Biz bu günlük düyunu umu-
miyenin Osmnn\ılardan miras 
l nlun kısmı üzerinde durmak 
istiyoruz: Devlet bankası itini 
tetkik edecek değiliz! 

Evvela: Osmanlı düyunundan 
bize isabet ed en borçlar mes' ele si 
etrafındaki d edikodular, İsmet 
Paşanın dünkü izahat ve beya
natlarile kat'i safhasına girmi§ j 
oluyor. fakat bu izahat, mes'elenin 
il!< şuyu bulduiu günlerdeki endişeli 
\aziyeti bertaraf edecek ma
hıyetde dürüslce düşünülmüş bir 
zaruret olarak kendini göster
mektedit'. 

İs11?et paşa dün Anadolu Ajan
sınının aynen tebl ig etliği izahat
larında şöyle diyorlardı : 

" H a rici borçların tatbiki hüs
nü niyetle iktiham edebiiecek 
mi&yastan fazla ve müessir ola
rak kend ini göstermiştir.,, 

" Harici borçlar denilince : 
munhasıran Osmanlı düyunu umu
miyesf te' diyatmı anlamalıdır.,, 

" Çünkü, diger te'diyeler ya 
E"mniyetin zaruri bir todbiri, yahut 
memleket inkişafının zaruri te' di 
ycsidir. O manlı düyünu umumi
yesinin tazyıki ise, memleketin 
iktisadi ve malı bünyesine yalnız 
P s.ıf te'sir etmek m ahiyetindedir,, 

ü sm lı düyunu u mumiyesinde 
itilafa mak için bizim arzı.:muz 
kat'iyetle samimi id i ' e b u gün 
de samimıdir. Osmanlı diyunu 
umumiyesi takatımız fevkinde 
mütezayit bir mahiyetde ve istik
balimizi tehdit etmek istidadmı 
göstermi~tir. Bu vaziyet bizi 
ımkansızlığa sürüklemektedir k i, 
bc.nu örmemek hem memlekete 
znra.rlı ve b izza t hamillerin men
foatını muhildir. ve : ilh ... 

İşte, Baş vekil ismet paşanın 
söyledikleri bunlardır. Bu emniyet 
verici sözlerde cidden mertlik ve 
r.ı.ımimiyetini göstermek isleyen 
sıkıntılı bir vaziyetin açık zaruret 
ve ihtiyaçları okunmamak müm
kün degildır. 

Bir defa : Dünyada borçlu 
olmaya n bir devlet yoktur. Devlet
ler taahhütlerini , borçlarını tanı-

makta ahlaki bir mecburiyetle 
mükayyettirler. İktisadi ve mali 
vaziyetleri oynak ve birazda zaif 
ola!l bir devletin baş vuracağı 
çareler çol< b~sit olmak gerektir. 

Türkiyenin son agır vaziyeti 
basiretli bir göz önünde b üyültü
lecek olu-sa, ismet paşa kabine
sinin zaman 7.aman hissettirmeden 
tatbikine ;:alıştığı esaslarin ameli 
ve ilmiliği meydana çıkmış olurdu. 

Bizim g ibi mali \ azi:;eti mü
vazenesiz olan bir Devletin baş 
vuracağı tedbirler pek basit idi: 

Ya, nafia' iktısat ve ziraat 
sahasına dökdüğü milyonları kı
sacaktı. Ya hut, memur maaşları
na dokunacak, Devlet müessese
lerindeki füzuli masrafları baı;.a 
noktalardan azaltmağa çalışacak
tı . Ve yahut umumi borçlara ili· 
şecekti. 

Borç}arı bu suretle de ödemi
yeceğini anlayınca: Halkın sırtı

na pek ağır vergiler yükliyecek
ti. Çünkü:borçlarını ödemek mec
bnriyetinde idi. 

Halbuki, Türkiye şimendifer 
siyasetini henüz inkişaf ettiriyor
nu. Hatta bu sahada yüzde yet
miıi katetmişti. Birçok t,.crübe
sizce, füzuli siparişler filan ya
pılmasına rağmen bu yoldan ge
riye dönemezdi. Olsa olsa birkaç 

senelik programı daha ihtiyatlı 

hareket ederek on on beı seneye 
uzatabilir, Senede beşon mil
yon da tasarruf edebilirdi. Buda, 
imkan haricinde idi. Zira aynı 
işler için de borçlanılmıtı. 

Bundan baıka , ortada bir de 
iktısat, zıraat ve sulama mes' ele
si vardı. Memleket aenayi mem 
lekeli olmadığı için, bilhassa zır
rai sahede takviyeye muhtaçdı. 

Muntazam ve muayyen prog-

ramla kendini kurtarmağa muh
taçdı. Yapamazsa idhalatı ile 
ihracatını tevzin edemez, parası
nında kıymeti düıerdi : Şimdi 
olduğu gibi! ... 

Görüliyor ki, ortada kala ka-
la rr.emur maaşlarile diğer fuzuli 
masratlar kalıyordu. Halbu ki, 
Türk memur aldığı maaıla zor 
geçiniyordu. 

Binaenaleyh buda imkansızdı. 
zaten Devlet kendi işlerinde tasar 
rufa karar verdiği gibi milleti de 

aynı yola sevketmeğe çalıııyor
du. 

Bütün bunlardan anlaıılacağı 
veçhile o yapılmaz berikine asla 
dokunulmaz vaziyet ha11l olmuı
tu. Ortada kendini gösteren 
bir sıkıntı da vardı. Şu halde 
( iflas mı ) etmek lazımdı ? 

lıte, can alacak safha da 
burada kendini göstermektedir. 

İsmet Paşanın mecliste söy
ledikleri çok mühim sözler; 
Devletin ( iflas) vaziyetine düv
memek, yani: Osmanlı borçlarına 
1 Lozan muahedesi le laahude
dilmiş olan borçlarına 1 ait 
tedi y atı yapamayacak vaziyete 

gelmemek için , vahtindcn evvel 
alınmak istenen tedbirlerdeki 
iztirarı açıkça ortaya koymak
tadır. 
Filhakika,Baş vekıl Paşa gelecek 

taksitler için vaktından evel alacak
lılara müracaat etmeyipte,vadesi 
geldiği zaman ( Devletin aczini, 
yani iflasını = para vermeğe 
muktedir olamadığını ilan etmi~ 
olsaydı ) o zaman alacaklıların 

telaşa ve endişeye düşmeleri ice.
bederdl. 

Zira; gelecek Haziran ayına 
kadar taahhudunu yapmış olan 
Türkiyenin, vaktinden çok zaman 
evel gelecek muhtemel vaziyete 
jıaret etmesinden, taahhütlerine 
ne kadar sadık ve sözünde aarni-

Fransz kabinesi 
-4t!'~""<-

Birin ci sahifeden devam 

kil c:deceği hükümete itimat ede
ceklerini yazmaktahlrlar. Maa
mafi h M. Tardiee'nun kabinede 
mevcut buiunınamaıının hüku
metin istikrar ve hayat kabiliye
tini tenkis etmesinden endişe et
mekte dirler. 

Paris 21 ( A.A) 
M. Cha utemps, bu sabah M. 

Briandı ziyaret etmiştir. 
Paris 21 (A.A) 

Meclisteki sol cenah cümhu
riyetçileri gurubu M. Chautemps 
ile teşriki mesai etmekten istinkaf 

etmiıtir. 

Paris'te 
--·~<·- . 

Bir 1\hnan ticaret odası 
tesis edildi 

Paris 20 (A.A) 
Fransa arasındaki ilctısadl 

münasebatı teshil etmek maksa
dile ve Alman ıefaretile Alman 
konsolashanesinin himayesi altın
da Paris'te bir Alman ticaret o
dası vücude getirilmiıtir. 

- -====-================-
Tasarruf 

~~~··-
Dün Kadıköyünde Süreyya 

tiyatrosu salonunda Milli Tasar -
ruf cemiyeti tar3fından tasarrufa 
dair halka bir konferans veril- .. 

mittir. 
------···~-· ..-... .;. ·~ --

HayvanJar ürkınüş 
GedikPaıada sobacı Lambo 

KumkapJdan su arabasile gelir
ken hayvanlar ürkmüı Lambo 
arabadan düıerek sürüklenmit 
batile yüzünden ağır surette ya
ralanrnııtır. Mecruh hayatı tehli
kede olduğundan Cerrah paıa 
ha tanesine yatırılmııtır. 

mi olduğuna daha büyük delil 

olamazdı. Bat vekil Pafanın 
mertce teklifleri bir zaman ( if
las konkordatosu ) teklifi mana 
ve mahiyetinde tefsir edilemez. 
bu olsa olsa (acız)vaziyetine düı
memek için vaktinden çok eve( 
alınmak ist~nen bir tedbir mahi
yetinde idi, ve öyledir de. 

Bize düıen osmanlı düyunu
nun miktarına gelince: Bu kısım 
Lozandanberi Turkiye Bütcesinin 
yüzde yedis! kadar bir miktarını 
tutuyordu: 

· Her sene (ıs, 365 ,000) 1 sene-
vi.mürettebat, (4, 700,000) i dü
yunu umumiye Jllrıtekaidin e yta m 
ve eramil faslı, (S,700,000( i fev
k a la de tahsisat, (4 , ıoo,ooo) lira
sı paket mukavelesi, (t, 786,000)i 
dahili istikraz olmak Üzre di
ğer zaruri masraflarla beraber : 
(32,1 S9 ,861)liraYll varıyordu.Yani 
(3)buçuk milyon İngilize yakın!. 

V l' ziyetten anlat ıldı~ına göre 
yirmi gün kadar sonra Ankarada 
toplanacak vekillerin ya borçla
rın kapatılması için b ir kolaylık 
göstermeleri, yahut umumi mas
rafların tenkihine çalışılması la
zımgeliyor. 

Eğer Devle bir istikraz aktet
miı olsaydı, kendisine ağır gelen 
eski büyük faizleri belki de beri 
tarafa tahvil imkanı hasıl olabi-
lirdi.. ARİF ORUÇ 

Doktor;ar için 
->Ft""':ı(-

1,aba bet ihtisas vesika sı 
Ankara 2 1 (A.A) 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaletinden tebliğ olunmuştur. 

Tababet ihtisas vesikaları hak
hındaki nizamnamenin H uncu 
ve 12 inci maddelerinde muharer~ 
şeraiti haiz bulunan etıbba bu 
nizamnamenin neşri tarihinden 
itibaren bir sene zarfında müra-
caate mecbur bulunmaktadır. 
Nizamnamenin neırl tarihi 29 
dur. Bu itibarla mühletin bitmesi 
yaklaımıı olduğundan alakadar 
doktorların vesika vesair evrak
ların asıllarını vekalete gönder-
mek üzre Sıhhat ve içtimai mu
avenet müdürlüklerine bir an 
evvel t~vdi etmeleri lazımgel
mektedir. 

İtalya 
Günıriik nıütareke pren

sibinin aleyhinde 
Cen~vre 20 (A.A) 

Gümrük mütarekesi meselesi
le iştigal eden iktisat konferan
sında mütareke esası mevcut 
heyetlerin ekserisi tarafından 

kabul edilmittir. Maamafih, bu 
heyetler hususi bir takım ihtirazı 
kayıtlar dermeyan ettiklerinden 
bir sureti hal elde edilmesi müş-
külata uğramaktadır. Hatta İtal
ya mütareke prensibinin aleyhin
de bulunmuıtur. İspanya hali 
hazırdaki şerait dolayısile uzun 
vadeli taahhüdata giriıemiyece
ğini beyan eylemittir. Felemenk 
projeyi ve bilhassa mütareke ta
rihini, müddeti devamını ve sair 
iıususatı tetkik etmek maksadile 
hususi bir komite teşkil edilmesini 
iltizam etmektedir. Konferans,iki 
encümen teşkil etmittir. Birinci 
encümen, iktisadi komitenin mü· 
zakeratı neticesinde vücuda getl-

rilmiı ölan mütekaddim projeye 
istinat eden gümrük mütarekesi 
projesi ile ıneıgul olacaktır. ikin
ci encümen. kollektif itilaflar 
akdi mak11tdile icra edilecek mü
zakerata ait bir program tanzim 
edecektir. 

l3!r yangından 15 nıilvon 
hasar "' 

Atina 21 ( A.A ) 
Niossia'da vukua gelen yan-

gın 15 milyon hasara bais ol
muıtur. 

Yunanistanda kon1onistler 
Atina 21 (A.A) 

Polis dün belediye dairesi ö-
nünde vukua ı, gelen hadiselere 
istirak etmiş olmak töhmetile 4 
komonisti tevkif etmi§tir. 

Bir revle ka bine düsüvor ol ,, ., ~ 

Paris 20 (A.A.) 
Reylerin tasnif ve tetkiki ne~ .J 

ti~sind;· kabi-n-;Yl deviren ekse
riyetin kabineye itimat edenlerin 
reylerinden bir rey fazla olduğu 
anlaşılmıştır. 

Londra'dan1athuat bedbin 
Londra 20 (A.A) 

Matbuat, atideki sebeplerden 
dolayi umumiyetle bedbin dav
ranmaktadır. 

1 - Tardieu' kabinesinin su
kutu dolayisile zaman kaybolması. 

ı 2 - ltalya'nın f ransa ile te-
adül esasına dair mütaliblltta bu
lunması. 

3 - Bir teminat muahedesi 
aktı aleyhinde ayandan M. Ro
benson tarafından yapılan beya

nat. 

ovyet hükometi 
-•~<--

Üçüncü eııte ı:nasyonaU~ 
bia addediJiyor 

Londra 20 (A.A·) 
Lortlar kamarasında Lort sır 

k~nhead, Rusya ile İngiltere ars· 
sında r iyasi münasebatın iadeıl· 
ne tekaddüm etmesi lazurıgeleO 
ıeraitinin Sovyetler tarafındaO 
ihlal edilmesi üzerine Rusya hil" 
kumeti nezdinde teşebbüsatta bıJ" 
lunulup bulnulmadığını sormuıtoJ'• 
Hükumet namına cevap vere' 
Lort Parmoor, demittir ki : b._ 
bu ıeraitin ihlal edilmemiş oJclıJ" 
ğu fikrinde bulunuyoruz. Biz Sof" 
yet hükiimetile üçüncü enternar 
yonal arasında hiç bir fark gO
zetmıyoruz. Üçüncü enternasyo· 
nalin siyasi münasebatın inkıtal" 
nı icap ettirecek J er türlü bey•· 
natını bizzat Sovyet hükumetiO" 
den sadır olmuı telakki ederiz, 

Japonyada İntihabat 
~ Tokyo 21 ( A.>.) 

Umumi 'intihaba tın resmi ne· 
tlcelerine göre hükumet fırka•• 

243 , muhalifler ) 95 rey kazan· 
miılardır. 

························································ 
Posta işleri 

-·>1-t- <-

Gün1rük nıektupları 
ka bulediJecek 

İstokholn1da posta mukavele" 
namesi mucibince gümrük rfl' 
mi tabi maddeleri havi bulun•~ 
mektupların birkaç senedenberi 
Almanyadan Türkiyeye ithal, .. 
ciilmektedir. 

Bu gibi mektupların tahütlil 
olmak şartile 2 kanuni ıani 930 
tarihinden itibaren umumiyeti" 
ecnebi mektuplarından kabulell 
Hükumeti cümhuriyemize tekal"' 
rür etmit P. T. T. M. U. umoll' 
poıta merkezlerine tebligat yapıl· 
mııtır. 

Yeni tebligat mucibince po•
ta ittihadına dahil olan memle" 
ketlerin hangisinden gelirse gel" 
ıin gümrük resmine tabi mevadı 
havi mektupların usulen kabulll 
ile Almanyadan gelenler hakkıll" 
da yapılan muamelenin ifası il' 
beraber gümrük itleriniu ayn611 

tatbik edilerek müraelünileyhle" 
rine teslim edilecektir. 

Bu muameleninde tatbikill1 

baılanıldığı ittihat posta idareli' 
rine bildirilmek üue (İsviçrecle.J 
(Bern) de beynelmilel posta tel" 
graf bürosu katibi umumilf~i.,, 
yazılmıştır. 

Ayni zamanda bu gibi giiJll" 
rük resmine tabi mevadı mekt&Jf 
lar gümrükleriml:ı:cede muamell" 
ye başlanılması Umum G.M. d•11 

gümrük müdüriyetine tam11'1'
11 

bildirilmitti r. 
_ __ ,,..~._.,.<;?::= 

seyrisefain işi 
1 inci sahifeden devam t· 

meclisinin tasdikine iktran e,. 
memiş olan ve hatta daha ıııe • 
lise sevkedilmeyen 1930 biitç" 
sinden mi para sarfediyor? rl 

Mesele çok çiddi ve B"'1e .. 
kanuni olmakla beraber zarıf1 •• 
dersek dehşetli bir cür'et .111~11"' 
da ifade edecek ıekıldedır ' 

111
, 

İktısat vekaletinin, 111"'eb"' .. 
vekaletinin ve divanı muh•

5 
el" 

tın şiddetle nazarı dlkkatlrıi c 
1 

betmeği kafi bulmıyoruz • 



22 Şubat 

Evvelki g~ı~_kü sigortacılar ınerkezj 
c· 

hev'et i ictiına 1 
.1 

5ı'ı1Fı '8 
YARIN • 

POJli ~ ~ ab_t! r _e_ri 
• ıyos efendi e e~ 
içtimada bir nutuk !Dün gece zifiri karanlıklar arasında 

Hariciye N~::;ı~ıın Mısırı müthiş bir sokak muharebesi oldu 
1 zivareti 

ı~-. 
Yunanistan 

., 

l Piyosun evelki gün si~Ortacı- mek isteyen Milli rerassürans altı 
Ka.hirederı yazılıyor : 

Kadın yüzünden altı kişi ?irbirine geçti bıçakla ağır 
~urette yaralann1ış olan lsrnail hastanede vefat etti 

/1~n heyeti umumiye içtimaında müfettiıten mürekkep bir büro 

ıra. etti il nutuk si1ıortacılar da- tesis etmek mecburiyetinde ka 1-
reı merkez' k ıyesfne dahil si11orta mıı ve bugün mübalıga etmeksi-

d uilmpanyaları mümeasilleri efen- zin takriben tarife hilafına }'apı-
ere o/ b ı lan sigortaların o 30 a a ig ol-

Yunan Hariciye Nazırı Miha
lakupulosun ıubat içinde Mısırı 
ziyareti buradaki yunanlılar ile 
yunan gazeteleri tarafınden ehem
miyetle karıılamaktadır. 

Evelki a-ece Ayasofya karaku
lak hanında oturan Harpatl• 
seyyar halıcı İbrahim Hamza, 
halıcı Necmi Abdllah, Doiraına•ı 
sokağında 12 numaralı evde otu
ran arabacı Hüseyin yanlarında 
üç kadın olduğu halde Çemberli 
taşa davul zurııa çalınan Abdul
lahın kahvesine gitmiıler, birer 

iskemleye oturmuılardır. 

l nun meyhanesine ıitmiı , Ando
nu döğdükten sonra {seni öldü
recgim) diye ölü1J1le tehdit etmtr 
tir. zabıtaca yakalanmııtır. 

Ağacanın başına gelenler 
Efendim, dugu kayit edilmitli 

Siaortacılar dairei merkezi- Bu büro yalnız Milli reassü-
yesf ile Milli .. d ransa hizmet etmekle kalmayup 

ilk 
reuıuranı araıın a 

rea i " tarifenin tayin ettiği fiatı tatb ık 
b m munasebeti hazırlıyan 

Eminönünde çuvalcı Ağaca
nın çuval mağazasından atet çık
mıı ise de söndürülmüştür. 

l{ısa günün karı az olur u günkü içtimada bulunmak be- ederek kendileri kadar mühteriz 
nlın ı i b olmayan acentalar tarafından 

ç n mucf 1 memnuniyettir. 
Reassüranı lnhlaarının menfa- yapılan rekabet yüzünden işleri 

•t veya mahzurları hakkındaki ellerinden alınmak tehlikesine 
ferdi fikl ı · i l maruz kalan vicdanlı acentaları r erın z ne o ursa olsun n hu 1 k menafii için de çalıcı.maktadır. 

Mısırlılarm da bu ziyarete 
verdikleri ehemmiyet bundan 
geri kaim&. yor, çünkü Mısır ec
nebi imtiyazatını ilgaya çahıyor 
ve burada ancak ecnebile yunan
hlardır. 

Rivayet olunduğuna göre 
n:umaileyh gelecek sene yunaniı
tanı ziyaret etmesi için Kralı 
davet etmeğe gelmektedir. 

Abdullahın kahvesinde molla 
Abbas, Halil, İbrahim, yıkıcı İs
mail kadınların yakinine oturduk
larından laf atmaya baılarr.ıılardır • 

Kadınlatın yanındaki delikan

lılardan halıcı Necmi, ibrahim, 
Hüseyin bu tecavüzden muğber 
olmuşlar birbirlerfle dövüımeğe 

Aksarayda Hacı babanın ha
nında oda baıı Hasanın odasına 
aynı handa oturan Ali girip san
sığından l g lirasını çalmııtır. 

Sebebi va kadındır raya ıe lr en eski dostlar ve ~ 
iti l kd 1 Acentalar müteaddit defalar 

mes e aı ar bulacafıma emi-
lldl b 1 f kendi p.ortföyleri zararına yapı-

m ve u mec ise tıtirakle mü -~irim. lan tarıfeye ademi riayetten ıi-

.1 

ya para 

Dairef merkeziye bütçesinin kayet ve aralarından bir çokları 
llıGzakeresi esnasında bu teıkili.- iılerininin hangi şerait tahtında 

Mışırdaki yunan muhafilinin 
ifaa ettiğin·e nezaran bu ziyaret 
hususi ziyarettir. Ayni zamanda 
imtiyazatın ilgası mes'elesini de 
tetkik edecektir. 

Hindistan da 
baılamıılardır. 

Kahvede çıkan kavga ayrıl-

Kadı köyünde iskele gazinoıu 
na müdavimlerinden Eıref Tevfik 
efendi Seyrisefain makine me
murlarından Şerafeddin Cemil 
efendi arasında sebebi anla~ıl -
mıyan bir mes' eleden kavga ç•k
mıı, Şerafeddin, Eıref beyi dö.-
dükten ıonra rovellver çekmittlr. 
Zabıta tahkikata baılamııtı . 

lın vaziyeti maliyesi sizi bihakkin ellerinden alındığını anlamak 
t-.k\rtye etti. Aranızdan bazıları için Milli reassüransa müracaat 
1•·11 d l etmiılerdir. 
'Yll i reassüranı•n yar ımı o ma-
lllt.dan cemiyetinizin mevcudiye- Bu işlerin layıkile kontrolunu 
linin bile tehlikeye gideceğini temin için tehlikelerin toptan ve 
aöyledtler- sokak sokak tasnifinin elzem ol-

Bu milli reassüranıın dairei duğu neticesine vasıl olduk. Ve 
nıerkezlyeye ıtrıneal mes' elesini bu esas üzerine fiş bürosunun te-
ıne~zu babı etmekdi müesseseniz sis ettik ve az zaman zarfında bu 
tarafından yapılan hizmetleri ve hususta bize vukubulacak sualle-
teaadlif ettlitnlz mütkülatı müra- re yir~i dört saat zarfında cevap 
caatınıza kartı lakayit kalamıya- vere~ılecek bir kabiliyette hulu

nacagız. 

cak derecede ve lüzumundan faz-
la biliyorum. Nakliyat kumpanyaları sirkat-

Bundan sonra maksadımızda lerin çokluğundan tikayet ettik-
aynı ve siıortacılık sanatını tas- leri gibi harik sigortalarida kü-
fiye etmek olduiundan talebinizi çük kazaların çokluğundan muta

zarrir olmuı lardır. 
ınilli reaaaürans meclisi idaresine 
lblaıda teredôut etmedim. Bu müessif vaziyete çaresız 

Fakat bu kararı size ıhlag et- olmak için yangin sirkat hile ve 
ıneden evvel milli reaasüranıın saire gibi bütün vukuatı bila tef-
kendisinden talep edilen prim- rik tctkip e tmekle mÜkeJlef husu-
lerln tediyesi için uzun vadeli si bir büro tesis ettik bu büronun 
kredilere nihayet vererek tarife- teessüsü üzerine bu sui istimalat 
lere riayeti temin, tehlikeleri adedinin bilhassa azaldığına su-
kont l h 1 huletle kani olabilirsiniz. 

ro , 1 e ve sui istimalleri ih-
bar lbi Senevi vasati olarak teftit bü-

1 üç vazifeyi lf a için yap-
~ıt olduAu bidamatı mahıusayı romuz için 5000, fit büromuz 

ilaca zikretmek iıterlm. için 5000 ve tahkikat büromuz 
Kuırapanyaların acentalarının için takriben 6000 lira hesap e-

tarifeyi tatbik edeceklerini kati- dersek Milli reaasüransın hida-
Yen taahhüt etmelerine ve hü- :°atı hunusiyesi için senevi 16000 
kA t f d k l ılraya Yak b Yme tara ın an arar aıtırı- m d ın lr para srafettiği 
lan talimatnameye muhalefet ey ana cıkar 

Gördüğ" -· 
edenlere kartı mukarrer müca- 1 umuz veçhile acenta-

arın ve ke . 
zata raimen bunlardan bir çoiu hukuk za ııgorta §irketlerinin 
buna ehem · t h ve men af·· · h f mıye vermeyip er için hi b ıını mu a aza 
ıeyl ııöze alarak herhangi bir ·· kç d ir tey esirğ~medik bu-gune a ar istih l 
fiatı tatbik etmektedirler. de bu tarikt sa olunan netice-

lh 1 f d d 
en devam . . b. 

ti a i erece erece ha\let- cesaret bahı olmak . ıçın ıze ------.....,..e•• tadır. 

->~<-

Grevciler 20 bin iscidir 
# 

Bom baydan yazılıyor : 
Hint Şimendiferleri müstah· 

demlerinden ıimdiye ltadar tatili 
işgal eden hintlilerin miktarı yir
mibine baligolmuştur. 

Bu münasebetle münakalat 
sekteye oğrarnaktadır. 

Ası Faysaliddüvcs öldü 
Basradan yazılıyor: 

Muhakeme olunnıal~ üzere , 
İbnissüudun emrile Riya:;~a görü
rülmekte olan Necil ısy.anı reisi 
Feysalidduveys dizantiriclen Rlya
za vasil olmazdan ev-.d vefat 
etmittir. 

Asln:ri tekaüt kanunu 
Bbğdattan bildiriliyor : 
iki sene evvel esası va.zolunan 

askeri tekaüt 1.:tanunu Resmi ceride 
ile ilan edilmiş ve meriyete ko
nulmuştur. • 

Mülki tekaüt kanunu ile me-
murin kanunu, bu devrede çıka
rılmak üzre yakında Parlamen
toya tevdi edilecektir. 

İran hüki'ınıetinin n1csaisi 
Tahrandan yazıbyor: 

Ticari ve harbi sefainin tslah 
ve tamiri için Hazer denizi sahi
linde ka.ıu Pehlevi limaninde bü
yük bir havuz inıasına lran hü
metl sarfı mesai ediyor ve bunun 
içinde bazı firketlerle müzekerat 
icra olunmuyor. 

lran hükumeti Huzer denizine 

Liınan idaresinin yeni 
vesaiti 

Bir ay zarfında 1· t· l 
d 1 · s an 1ul-

an ıarıce sevke(ı·ı 
G 

1 en esva 

Pehlevi ismillde büyük bir ticaret 
sefinesi tenzil etrnittir. Bu yeni 
Rusyadan satın atanan demiryolu 
levaziminin naklinde kullanıla
caktır. eçen ay zarf ınd .. .,, 

mıı, üç kadınla beraber Necmi 
lbrahim ve arabacı Hüseyin kah
veden çıkmışlar Atik Ali pafa 
camii önüne geldikleri vakit ar
kadan Abbas, Halil, İbrahim, İs
mail yetitmitler tekrar kavgaya 
baılamıtlar cilmlesJde bıçaklarını 
çekerek vuruımaia baılamıılar-

dır. 

Kavga karanlıkta epeyce sür-
müı. gözleri dönen iki taraftan 

cümlesi yaralanınııtır. 
Mahalli hadiseye yetiıen za-

bıta memurları ağır surette bir, 
kaç yerinden yaralanan manav 
Abbas Halil. İsmail kanlar içinde 
kaldıranların üzerine uzanmıı 

bir halde bulmutlardır. 
Mdcruhlar bir sedye ile cer

rahpaıa hastanesine oakıl edi~
miı iaede bunlardan yıkıçı lımaı
lin yaraları vahim olduğından 
vefat etmittfr. 

Ayasofya polis merkez me-
muru Fahrf. ser komiser Fahri 
Beyler derhal tahkikata batla
mıılar mecruhlarla;carihlertn ifa
deleri alınarak yekdiğeri ile mu

vacehe edilmiılerdir. 
Mes'ele tahkikat hakimlifine 

havale edilmif katiller tevkif edil-

mittir. 
~ lf 

Lotüs vapuru 
~(·-

Gene karaya düştü 
Marsilyadan 1iman1mıza ( Me-

j i Maritln ) Fransız kumpan
sa er 

( Lotuı ) vapuru limana gi-
sının _ d 

ği sırada Salıpazarı onan e 
rece 
suların cereyanına kapılmııtır. 

l(ü}sü111 H. nıın başına 
gelenler 

Aksarayda Külsüm hanımın 

evine g:rmfı bazı eıya çalmııtır. 

Köfteli Şükrüyü nıan
tara bastırmışlar 
Akıarayda köfteci Şükrü, 

Taıkasapdan geçerken tkt kiti 
yanına sokolmuı mantarcılıkla 
saat ve kordunuou dolandırmıt
lardıt. 

Bekci diYe de buna derler 
.1 

Anadolu Hisarında bahkcı 
Ömer efendinin evine hırsız gir
miı korıun ve saire almıtır. 

Zabitaca bekci Ahmet ıüp
he üzerine yakalanmııtır. 

Yüzlerine gözlerine 
bulaştırınışlar 

Cihangir camiine serserilerden 
lzmJrli Y aıarla, Osman girip 
h rıızlık ederken yakalanmıılar
dır. Tutulan iki serserinin üze
rinde maymuncuk anahtar ve 
ıaire bulunmuttur. 

150 lira çalnnşlar 
Fatihte nakkaı GoliJ efendi 

nin evine hırsız girmtt, 150 lira 
bir singer makinesi, elbise, çama
ıır ve saire çalmıttır. 

Şüphe üzerine Kayseri hanın
da Behçet ile Kemal yakalanmıı
lardır. 

Ayazınada ayazlan11ş 

Liman tlrkett liman ihtiyacı 
lçin yeni veıait getirtmektedir. 
Bunlardan üç ıu tangı limanımıza 
aelmlttir. Bu ay içinde de iki de
niz dubası, bir motör gelecektir. 

den muhtelif mernt k ıehrimfz
cins ve miktarda ihr e etlere ıu 
Badem içi acat olrnuıtur. 

133 ç Ceviz 2683 uval 

l3ir İra n hey 'eti gelecek 
Tahrandan bildiriliyor: 

Lotüs akıntının tiddetinden 
ve eıen ruzgardan Fındıklı önü
ne dütnıüt cifte saraylara on met

,.._., kadar sokularak taılıga otur-

T opanede oturan Aptullah 
ayazma caddesinde Muıa efen
dinin dükkanına girip hırsızlık 
ederken yakalanmııtır. 

Ticaret odası kongresı 
Ticaret odası konıresına 

lıtanbul odaıından baıka Edirne, 
Kırklareli, Tekirdağ, Zonauldak, 

lzmıt, Adapazarı, Bartın, Ere~li 
ticaret odaları ittirak edecektir. 

kona re bir haf ta kadar devam 
edecekur.Konara ruznamesi Tica
ret lll6dCirlyetl tarafından hazırla
nı1or. 

tan~uzdnan.ede mallarımızın İs
ar iye " 1 mesln d e Yi ambalaj edil

e atr bı caktır. r madde buluna 

lstanbul 
odaları k rnıntakaıı Ticaret 

onarası gelerek h ft 
içinde açılacakb T a a r. 

Ceviz içi 105 7 " 
Fasulya 589 " 
Fındık " 322 
Fındık içi 9ao 
Yulaf 20S) 

Sulan 
Mercimek 

1437 
" 

" 
" 
" 

80 
Keten tohumu 91 6 " 

Bundan baıka 36 d " 
yon 295 bin 203 av s;n . ı~ af
balya pamuk 5 bi ~rısı 11 
tiftik, 1458 b l n 56 1 balya aya yapağ r:o 
balya hariç rnemlek ti 

1 0 5 
edlmiıttr. e ere sevk-

->~• 

Afganistaiun Sfiri 
Bagdattan yazılıyor : 

Af 
M~muriyeTUne gitmekte olan 
ganıstanın ahran Sefiri bura

ya gelmif, Kral Faysal tarafın
dan kabul olunarak ikram ve 
iltifat görmüıtür. · 

J • 

Türk ordusunun gelecek ilk 
baharda lzmir ci"arında yapaca~ı 
büyük rnanavralarda. hazır bulun
mak üzere gönderilecek olan Er
kanı harbiye hey' eli intihap ve 
ihzar ~dilmektedir. 

İran Harbiye Nazarati ınez
kur hey' etin listesini yakında hu
zuru Şahiye arzedecektir. 

~1ısır 1030 büt~:esi 
Kahireden yazılıyor; 

1930 senesi bütçesi Meclisi 
vüzerada tetkik ve taıdtk edil
dikten sonra Parlamentoya tak
dim olunmuıtur. 

Bu bütçede varidat 38 milyon 
63 bin lira ve masarif fıe 44 mil
yon 864 bin liradır açık olan 6 
milyon 809 bin lira mevcut ihti
yat akçe.inden alınacaktır. 

'JDl ıftur. 
Lotüsün Fındıklı önünde ka-

oturduğu ticareti bahriye 
raya d 
-dıriyetince haber alındığın an,,. 

mu " 
derhal imdadına tahliıiye romor-
körleri gönderilmi§ vapur çekile-

rek kurtarılmııtır. 
Lotüs bu ıabah rıhtıma gele-

rek baglanmııtır 

}"laradır, yüzü sıcak olur 
Langada oturan seyyar satıcı 

Cemil ile kahveci Yani arasında 

b 
mes'eleıinden kavga 

ir para 

k 
. birbirlerini dövmüıler ay-

çı mıf C 
nızamanda Yani, emilin kafa-

sını yarmııtır. 

Arabacılık değil sarhoşluk 
Kerim efendi Arnavutköyünde 

\ l aarhoı olarak meyhaneci Ando-

;\şkolsun nıücevherat 
bnlunuyornuış 

Kadıköyünde Kuıdilinde kah
veci Mahmut• efendinin evinin 
üst katında zevceaı Ayte hanı
mın 300 lirnlık mücevheratı 
çahnmııtır. 

1~aın ceviz kırnıış 
Eminönünde kayıkçı lbrahim 

Sirkeci iskelesinden kayığına 
elli çuval ceviz yükletmit, (Um
biriya) İtalya vapuruna yüklerken 
kayık havanın tiddetinden devril
mlı, kayıkcı ile cevizler denize 
dökülmüıtür. 

Kayığın devrildiil ~naftan 
görüldüğünden kayıkçı kurtarıl
mııtır. 
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isT AN BUL İŞGALİ!.. \ ıemdar 
.Muharriri: I IALİ'f CE~1AL 1 

Du .. nku·· futbol 1 zade 
iııll••--•-• Her hakkı Mahfuzdur 

ı 5 - ._.~,. ve mah-
Düa Kadıköyünde kesif bir 

Bütün geceyi humma nöbet- lar hiçde arzu etmezler, o koğuı- spor faaliyeti vardı. Oğleden evel tumlarl 
lerile geçiriyordum. Ağızdan lara ayağını baıınca bir baykuş rumların en kuvvetli iki takımı 
ağıza beni alakadar edecek kara sedası bütbn hapishaı1eyi çınlatır olan Moda-Pera kar~ılaıtı. Güzel · 
haberler neşrediliyordu iki üç kiti dururdu bu biçareler binlece de- bir oyundar. sonra Moda 3-2 bu 
bir araya ğeldilermi, beni lrae fa bunu tecrübe etmiılerdi. acaba maçı kazandı. 

d 
Fenerbahçe ikinci takımile 

e er.ek vah zavallı çocuk aktama - Vakitsiz zair benim oda-
b h d 

Kasımpa~a birincisi de heyecanlı 
sa a a asılacak ediklerini duyu- ma niçin giriyordu. Yoksa söyle- bir maç yaptılar, Fenerbahçe 2-1 
yordum. arkadaılarımın bana yecek gizli bir arzusumu va.rdı. galip geldi. Günün mühim maçla-
karıı son dakikalardaki dütkün- Alelusul Yasin ağa bu seferde rından biri olan Oıküdar-İstan-
lükleri felakete yuvarlamak üz- divan harbe gideceğimizi söyledi. bul spor maçı tam saat 15 de ha-
re olduğum hissini uyandırmııdı. Pekala diye hazır olarak haydi ıladı. Her iki tatafa eksik bir 
Yoksa diyordum; beni kaçırmak gidelim dedim kapılardan çıktık kadro ile sahaya çıkmıılardı. 0-
isteyenler snkın öldürtmek için doğruca divanı harp binasına yol- yun başlar baılamaz Üsküdar 
teıebbüs edenlerin aleti olmasın landık. Sanki, onlarda beni bek- hücuma geçli ve çok enfes bir 
mesela kaçmak için hazırlan- liyorlarmıf; beş kitilik heyet ta- de gol attı. 
dığım bir delikten tam çıkarken mamdı. Müddei umumilik maka- lstanbulspor bu golden sonra 
bom diye patlayan bir mavzer anında askeri müıavirlerden bi- canlandı, şimdi beriki taraf sert 
kurşunu ile yerlere serilmek ve risi ahzı mevki etmifti. Bir gün oynamağa baılamııtı. 

ık Bir aralık bir çarpıtma 
ertesi günde gazetelerde k11aca evve i sorgu aynen tekrarlandı : 

ı neticesinde her iki taraftanda bi-
fU haberi okumak kafi . gelmezmi smJm, babamın ismi ve saire .. rer oyuncu yarc\landı devresinin 
idi ? (Düd gece yarısı askeri tev- Bekliyordum. Beni ittiham ede- d 1 sonlarına oğru stanbul sporda 

Seri ve lüks 
l{aradeniz 
postası 

Millet 
vapuru 

••••••••••o••••• 
• S · · H • • ' uvarısı acı • • • : Halil Bey : . -
• Kaptan : • • 
•••••::::••••ıua•••• 

23 şubat pazar 
günü akşamı saat 
1 Sde Sirkeci rıhtı
mından (Zongul

kifane mevkuflarıddan bazıları cekleri yani kitaba uyduraçakları bir gol attı· 
firar teıebbüsende bulunmak maedeyi bilmek istiyordum ? İkinci devre baılar baılamaz 
isteyerek bazı pencerelerin par- Müddei umuminin iddianamesi İstanbul sporda seri hücümlar ya-
makhğını keımeğe teıebbüs eder· nelerle süılenecekti ? muhafız- d Ü k"d f 

dak, İnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabızon ve Rizeye 
azimet ve ayni iskelelerle Gürele, Vakfıkebir ve Önyeye 
uğrıyarak avdet edecektir. 

pıyor u, 5 u arın müda aası 
!erken içlerinden biride; nöbet- lık bınaaındaki isticvabimda Nem- ruzgarın aleyhlerinde olınasına 
cinin dur emrine itaat etmemesi rut Mustafanın dediği idam lafı ragmen çok güzel bir oyun oyna-

1 
Müracaat mahalli: İstanbul i.teymenet han altındaki yazıhane: 

Tele. İstanbul 1154 

' yüzünden isiimal edilen bir kur- buradada nasıl tekrarlanacak yordu İstanbul ıpor yirminci da-
ıunla,maktul düttüğü, digerlerl- keapi kanuniyet edecekti. Bu kikada bir gol daha attı. Fener 
ninde haklarında takibat kanu- karara hiç itiraz edeçek bir aza Makali maçının geçe kalmaması 

İstanbul ithalat gümrüğü 
niyeye devam edlldiği anlatıl- dahil bulunmayacakmıydı. Yoksa için oyun talilotdu. Fener - Ma-
mııtır.) Velhasıl hangi cihetten tencire yuvorlanmıt kapağını bul- kali r,ıaçına gelince Bu maç 
düıünsem altı çapan oğlü çıkıyor- müı dedikleri gibi hepside aynı ehemmiyetli bir maç ı~yılamazdı 
du bu düıün~ılerin hepsi muhik nakaratı lastik edivereceklermidi? takımlar aaheya çıktığı zaman 

8 Paket 

değllmiydi ? Böyle olduğu taktirde yarın betik Makabtnin zaif olduğu anlaıılı-
0 "d b- l l'kl b yordu. Fener bu oyunu G - 1 geceyı e oy e ı e in çe- salıncağında sallanmak yüzde kazandı. 

2 
1 
2 

2 fit azap ve iıkence içerslnde yüzdü. Biraz sonra verilecek hü- ...,...,,_, __ _ 
karma kanıık rüyalarla geçirdim. kum bu gece taatika iktiran eder- 1~ı1u·· tall!-\SSIS b 1 
S 

ıu - ~ ulunanuyor 3 abaha karfı en çok uyur gibi se sabah emri vaki hazırdı. Ba- -
olmuıtum. günlerden beri devam kalım bu günüde nasıl geçirecek- Şehremaneu, ilf aiyenin ıslahı 6 
eden yorğunluğum biraz olıun tım ? Heyet azasından biri sua- için Viyana itfaiye müdürü mua- 1 

5 tahaffüf edeceğe benziyordu. beı lini bitirmeden digeri soruyor vinini İstanbuta getirmek istemfı 
on dakika sonra doğacak olan sanki katil mahkumu ile karııla- fakat bu zat ıehrimizdeki vazi-
her günkü güneı hiç bir ıeyler ııyorlarmıf gibi vaziyet alıyorlard. fesinden nıemleketine avc!eU 
den haberdar değilmif gibi ayni Hepsininde anlamak istediği zamanında eski vazifesini bula-
istikametten çıkacaktı. iıte bu nokt11. İstanbul İfgalini nasıl ha- cağına dair Viyane fehrenıa-

1 
G 

ıs 

1 
4 

dütünceler içinde ot minderin ber verdigimi ve her huauta kaç netinden tanıinat alamadığı için 
üzerinden kalkarken kapıdanda gün sarfı mesai ettlgimdi, Kim- latanbula gelmekten vaz geç- ~ 
kol ağası Yasin eğa gözüktü. bu dl. Kimlerle temas ve ne suret- miıtBt. 1 

" 
" ,, 

" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 

Kilo 
69 720 
14 250 

4 
14 530 

9 

4 650 
13 650 
40 550 

2 200 
31 870 

6 

28 200 
33 650 

4 2!l0 
26 760 

3 100 
5 600 
. 850 unun üzerine f ehremaneti, 

herifi naıerifin gelmesi her hal- le ihbaratta bulundugumda teem- latanbul ilfaı'yesi için Viyanadan 1 " 5 520 
de fali hayır addedilmezdi. "l dil' d l i d " h k 1 mu e ıyor u ç n en a ma - ba~ka bir tnütebaasıa getirmeie " 7 820 

Bunun ziyaretlerini mevkuf 1 1 di d ( D ) d 1 So ar " yor um. evamı var karar vernıiıti. Şimdiye ka ar " 5 2 

, ~~ 6;~~§6fi§§ ..... ~§§§§§§fj§:§§t) bu mütehassıs bulunamamııtır. 3 " 20 970 
ithtyenın tenkit edildiği böyle 2 " ıs 270 

~Çocuklarınıza iyi kitap verme- bir zamanda Uyakatlı bir müte- 2 " 7 150 
~ hassı•ın itfaiyenin batına geti- 2 " 11 200 

fi.) niz mukaddes bir vazifedir. ~ rilmesi için em&.net yalnız Vi- ! " ~ 8~~ 

Marka 
müdürlüğünden: 

No. Cinai eıya 
İpek pamuklu harç 
Pirinç ve kaplama lordun 
Pirinç küpe 
İpekli yünlü lastik ıerit 
Üstüpü 
Lastik yastık 
Lavanta 
Seloloit cep aynası 
Lastik balon 
Pamuk f pliğl 
Bakır fırın 

Diıçi macunu 
İpek kurdell 
Keçe fapka 
Pamuk ferit ve ıeccade 
İpek ve yün ipliği 
Pamuk korsa 

Yağlı boya resim 
Galalit iğne 
Pirinç fİfe kapağı 
Müzeyyen kutu 
Podra 
Suni ipek boyun atkısı 
Lastik iskarpin 
Suni ipek 
ipek ve pamuk yastık örtil 
Düğme 

Lastik ve toka ~ ! yanada değil Almanya ve İn- 3 " 2 T F C 9 
~ ,... gilterede de mütehassıs arıya- · " 24: ~ 04 

..,} Altın kitaplar caktır. Bu maksatla' Berlin ve 6 
($.) ı· Londra sefaretleriınizin tavassutu 6 Çuval 133 1198 O Ağaç kabuğu 
f.IJ K. K. ·~. rica edilecektir. 4 Sandık 336 vv F B O Demir çakı 
~ Altın yol 25 Altın söz 25 rr ~ 1 Paket 14 B C 1 4 02 Kart postal 

i Altın merdiven ao ; ı·t· r , ""' 1 Sandık 77 P E A O Alektirik moto"ru-
Altın kapı 

30 
Altın it 25 (IJ r~ ıza "' ··~ l " 29 H P O Vernikli boya 

A 
fil 1 " 1 ,, 104 R Z C C O O Pamuk harç 

ltın anahtar 25 Altın hayat 25 ~ : Münderecatıı1lızın çoklu .. <:ı / / iill ~ Balada muharrer 34 kalem eıya 24 2 930 tarihinden itibaren 
:> ğundan dolayı bugün "Kara ~1 1 l b d • ., ~ stanbul thalat gümrüğü satıf an arın a ,bil müzayede satılacai• 

Ku .. cu·· k ı . k- 1 {~ ~ Kemal tefrikılrnızı derce.. ~ ı l 
11 aye er ~, ~f • " • • ~ i An o unur. 

ft!tı ;. d d k Ö j Ierız • • • • ~ • • • • • • ••••••••• • ••••••• ~ • ., • • .... • .... _.. 
" ~J ): } eme i . zür oı _,._ • ~ ~t•·•••••.••.•••••.••.••.••••••••••••~••••~••••••~·~·•·••.••.••+••.••!••!•.;••-

!~~:ı .::a::=ümdar:: t ~~~~~!atan tavıan ~~ i ~~~~:;~:~:l~:~ı :ı: FEYZiA Ti LiSELERi i 
flJ , Şubat •!• SARAÇANE BAŞINDA ~ 
~ Senel CUMARTESi Senei ;~ MÜNİR PAŞA KQNAGINDA = 

Mercan adası 
Küçük kadınlar 

İlim kuvvet 

I<onıanlar 
K. 
75 

50 

Gök rehberi 

Ôlüm yoldaıı 

K. 
65 

Genç kızlar için 
K. K. 

•!• Gene genç kızolsam 25 50 

~ Resmiye 22 Hicriye •'• ~ 
,.... 19ao J J ~~ •!• Fevziati Liseleri şubatın 22 inci cuınartesi ~ 
~ Nan1az va ot arı .~. ., ~ 
~ Alafranga Alaturka •!• günü Saraçane başın~a ~tünir I:>aşa konağ·ında ~ 
~ ~ . , ~ 

Güneı 

Öyle 
ikindi 

•· d. •. d. •!• yenıden açılacaktır. ı 

12
61

1

4
2
5
8 

güneı 12
'
58 

•:• ~lualliıuleriınizlc leyli ve nihari un1un1 tale- ~~ 
yle 6,37 ••• •• 

15,2s İkindi 9,37 (. benin n1ezkur günde saat sekiz buçukta i; 
~~:~m ~~:~~ Akıam ı2,oo :i: ıuutat progran1 vechile derslere başlann1ak ~ 

lJnnııni sat .. s ''erı· ·. )=>. b ı· A 1 d . i Yauı t,aı ı .. 1 t b' i 1 1 ~· .... _, :>a H.\ ı - n ... ara cad esı msak 5,oö imsak 11 , 14 ~:· tızrc n1e,\. cp ınasll)( a 1azır )ulu11111alan. ltt 
Türk neşri~at yurdu ,,. Ramazan Kasım ::: ihtar: Leyli talebe bilfınrnnı !evli levazimiııİ ~ 

- ~~tı>~§§9§§~§1$H§J '9 23 107 1: getirmelidir. 1 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;~iiii;;:ii---;-.;:;;;;;~~,· •!••)•:••!•(•(••:·····>~·:::::::=::::::::::•:••)(•(••>-><·<··>'·~ 
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BEKTASiLiK- ÜNNiLIK ~ 
SitLIK· VE FARKLARI ı .. 

BJyOğlun'daKarlmanmağazalarında 
Büyük reklam satışı ---· A1UHTELİF EŞYA 1 .!_E_ ... R_L_i_~_1A_L_I • l KÜRK MANTOLAR Kurut ROPLAR _K_u_ru_t ARABl, FARSl ECNEBİ ESERLERIN TETKİ- il -

KİQ llÜBTEN.İT İLMİ, CİDDİ TEFRİKA Hananılara güzel cins ipek ipekli krep Jorjetten en 
~ astarlı 140 lira iken 9500 son moda biçin)ierde 

§§§§~~~-27-~· a ~ H KOSTOMLER BUR~A iPE~ 
{ lefrtk&mızın lrana aft par- kam, lran hududa luu'iclndeclir. annnlara Jiinlü jarseden Mibıtahap ve muhteli 

~annı ( Bektatillk - Şiilik Sün- İran dahilinde de, imam'( Rıza ) son mo:;;~i';.~~'tAfu 2200 çeıit ve ;~~;;;~ 250 
ndikle ) alakada - l nın TGrbesl bulunan (methet) Siyah taftadan tu"l ile 
olabillrıe dtı bır nıirlletginoramkliydeenslenri le, Heınıtreslnln t6rbeal ( kum ) Safi yün, yegane fır,at 295 

müzeyyen, en ıon moda 4200 JiLELER layikfle anlam k methurdur • 
hl a için o milletin Dlpr makamlar varsa da, KREP DÖŞIN Hanımlara mahsus trikote, safi 

•.,. akı laadetlert ruhi ve lctlmal bunlar tlll derecededir. Emprinıe, en ıon moda yün Rus birimi son moda 625 ıa1ıı ruu bilmek herhalde 1 d 1 d M 90 T 

fa1dab olacakbr. Btnaan aleyh Bayram ar: esenİPe:"~I eçtoroRAıu PLAR 4 JAKETLER 
( 

Ch ı ~ Hanımlara ınahsus trlkote 
yd) uanm elini lnmllllerinı Şiilerin ilç bayramı vardır: Bemberg marka dayanıkb gayet gllzel deıenlerde 1050 

aıılanıait için ballım mı.- tah· 1- Nevruz. clnı, müntahap renklerde 240 ERKEK ÇORAPLAR! 
llletmek herhalde elzemclır • Bu- HANIMLARA iÇ T AKiMi Jakar deıenl nim ipekli ~ lçlndirkl •tadaki tafstlab 2 - Ramazan. iyi cinı perkalden el ile ki 
l'IZI dd ttlk ] Sun'I ipek ve ipe f 111 

a e : 3 tıleıneli çamatır 290 PLARI 
- Kurban Bayramı .. ,. ....... KADIN ÇORA Not : lranda kurtuluı all· GBCELuu.r.K Sun'I ipekli, müntahap 

-.etleri, lnıtliz çenberinln kınl- lraniler nevruzu birkaç bin Perkalden el ile tılemelJ 260 renklerde 75 
llllaıı: senelik ( cenıtlt ) den kalma bir ÇAMAŞIR T AK.iMi KOSTOMLER 

Umumi harp b6t0n mtllet- hayranı tanırla:-. Daha kuvvetli (S patça) beyaz veya renkb 
lere hatU bitaraflara bile felaket olması fçln bu bayrama (dini) bir patlsten t61 veya dantel& K6ç6k çocuklar için, 
te ziyan aeUrcllll halde, lranı renkte verilmlttir. ile müzeyyen 786 trlkote ylinden bone 
~ bir bahtlyarhta nlll et- Nevruz bayramı, ayni zaman" YATAK ÖRTOLERI ve kaıkol ile 
lbitur. da lnıam Alt Bayramı da aayıbr. Yunlü aayet ıyt cins 75 MUŞAMBALAR 

Umuını harbe karlpnlar, ıa- Nevruz, lrantlerin nıukaddes YATAK ÖRTOLERI Hanılara deri taklidi 1500 

aş o o 

50 
75 

850 

ERKEK LEV AZil\tA Ti 
YAKALAR Kurut 

Beyaz pikeden a adedi 40 
ROP DO ŞAMBR 

Deve tü,.Onden 2700 
ROP DO ŞAMBR 

Fantazl ipekten içi 
tasramen pamuklu 

PiJAMALAR 

as o o 

Safi yünlü fanili 765 

Drıirerıin ilgası münsrbetile lıakikl 
lngiliz ltlANDLKBERG 
muşambaları yalm::: 900 
kuruşa satılmaktadır 

·-----·~--------~-----PiJAMALAR 
Çizgili faniladan iyi cins 895 

GÖMLEKLER 
Çizgili perkaldan, zengin 21 O 
ve müntahap desenlerde 

MEND1LLER 
Beyaz pat·stten 1/2 düzine 85 

KRAVATLAR 
En ıon moda deıenlerde 

KAŞKOLLAR 
Safi y6n gayet giizel 
renklerde 

115 

145 

htolıunmaılupolaun pekçokaar- milli ve Dini bayramlarıdır. Akar P&ınuğundan 
315 

KAŞKOLLAR 
........ ve kuvvetlerini kaybebn!f ( Devamı var ) MAsA ÖR.TOLERI Erkeklere, yekrenk veya Trikodan içi fanilalı 
°'-'ı.rı gibi, bltaraflarında * * Gobelin t&klidi 360 çtzıill ipekli 95 ELDiVENLER 

ELDiVENLER 
135 

•lcaer111 tkttaadl ztyanlara duçar itizar ve tash;h TOL PERDELER ERKEK ÇORAPLARI Safi yün trkodan grate, 100 
obıuıılardır. Tefrlkanıızda elimizde olmı" (3parça) saçaklı fantazi Safi yün fantazl deıenlerde 85 bej renginde 

lran lıe, umumi harpten evel, yan ıebepler dol•ysile bazı mü" iılemeli 4:95 ŞAPKALAR PORTFÖYLER 
lııatıtere ve Ruqa araıında payla- hım tertip oluyor. Ezcümle: Ker- ŞEMSiYELER Erkeklere, Merinos fötröa6n- Dert taklitli 
ııfınıt bir lo'rm- iken, umumi beli vakaıında imam Hüıeylnin 1 Hg ANIMLARA ham ipekli den ırt ve bej renklerde 275 125 kuruı ve ~ten sonra Boa,..1z1m esaslan yanında ( 71 ) kiti bulunuyordu ayet gilzel saplı 490 

tlıtirdlitnden bu vesde ile hem ıerek (7) kalmııtır. müzeyyen h-anımlara mahıuı mantolar ıapkalar 750 ve 1000 kuruı kıymetinde 

88 

ltin7a poletlkumı t mamlle de- yazdığımız halde ( ı) rakkamı dü- Ekıerlsi ta1namen asli rle ve kClrkle 1 1 Hanımlara mahıuı safi yilıı fötr 

Raıyanın hem lnıtlterenfn çen" 2- Dünkü tefrikamızda Dere 

1 

ı yalnız 
1400 

kurut iken yalınız 240 kuruı 
berinden kurtulmuıtur. 'I beylerin (30-40) bin silahlı adam- 11:::::::::::::::::::::::::;~~~~==;;;==:==~ Rusya hlh6meU, lrandaki ! ları yerine ( 30 - 40) ya2ılmııtır. J -
alacaklanndanYaqeçm• .. te1are- f~O~~~ü~r~cliJ~e~r~Jz;·~~~~~~!!P.!!!!~:::::::::::::::::::::::;:;::;;;;;;;~;;;;~=====:::=:::::=~:=:=:::::::: ~ L~ l 
&ırketmı - ISTANBUL \IJLAYB11 DBl'TERDARLIK lı.ANI -

t:r~~~ ....... tan •• ~ B . 1 e·u· y·u· K Satılık han 
~ulmuı ve ayni zamanda inat- 1nc1 La.--'-' ..... Pt· cadcle .. ncle Klrafr • kattan ibaret ortaıı 
'-ter ile yapılan meıhur (Vüıuku- • 

1 
~60 •et ınafaza ve odalan müıtemll (86yGk yıldlz hanı) na-

>.ıl.lı av u ve aa 11 B d il ~evle) mukavelesini ylrtmııtır. ile maruf han kapalı zarf uıu le mOzayedeye çıkanlm11br. e 
lran çok fena bir idare ıa" ı J A JYARE PiYAIGOSU :S sene ve 4 taksitte verilmek ıartile tahmin edilen kıymeti 106,747 
(Kaçar) hanedanına hal'etmtı 'lradır. Talipler 8006 liralık teminat para veya mektuplarile teklif· 

• -....ıe1cetten dltuı -bmttır. d a l 1 1 24 ıubat 930 pazartesi tini aaat 14: le Defterdarlıktaki ıflmdi, larama .. .,.._ Wanan 2. İnci keşide 11 ~tartta ır. n::,e k-::.syonuna vernıelert. (R a 24) 

Rıza .... PehleYintia, ..... eu··yu·· k f Menfaatinizi ihmal etn1eyini~z!;-:~::.ilDCiD;c:;;• 
tma l9çtlltndealaer1, bl7Gk ikramiye ZiRA T, ... .,.&aaop EDEN BAYRAM MONASEBETILE Myat ve aaaclet allmetler1 ~ 

8'rillmektedlr. 3 5 o DO L• Sizin ve çocdlrlannız tçln alacağınız elbiseleri milbayaadan evvel ~ : 1e:~llk. ; 1 r a Beyutiunda lotllılAI cadclellnde Merkez poıtaneıl karpomdaN.148 

::=:d,·-..::::: PAZAR ÇEKOSLOVAK 
1 - Aıkerllkı on ıene emı A ICA: 15,000 10,000 Liralık ikramiye TİCARETHANESİNİN TERTİP EYLFDf(;I 

... nda ukerlık yolı ıthı ııll. lran Ve 10,000 Liralık bir mükafat. ol
0 

20 TENZiLA TLJ b,ıdutlan blltGn komtulara açık Bu k91W...ıı.. • ~ k '---
h -.. ldıs'l'lab numaralar tekrar dolaba OIUhmaz. •~ 

ar, er lıU1en o meydanda .... BoY0K SATIŞINDAN ı.>11rJ\DEYE _KOŞUNUZ 
•tı.ı-brdı. •zamanlarda Mevkii furuhte vazedılen: ıuıc..-. _._ lran olduk- • LAR PANT ALON ~-~ ..... malık o ... · .... kiiiiiisıııiiiiiü-.re~n:..1:.:e~r;e,JK~a~t~r::a~!_tt~kkı E_kr~m ELBİSELER, PALTO , LAR 

2" - .... .._.. ~ ~--.... _ En Gkemmel kumaılardan oldutu gibi, biçimleri lımarlama· 
~~~~ ı e~ta-,mnm===~~~~~~~~~~~~~~~~i~ ~~~"~~"kun~~~-~~~~~ 
mamtle mahy •e b6ttn İ larında tetblr edilen mallara atfı nazar ediniz! 

lm•vetlerl ellerl._ea ahnmıfbr. FOTQ GRA F ,fJf!!!!!!!~~~l~l~l~ll~l\::llll::ıı::~~~=~fiiı 
Bu ıii], itanın h• Wa1anc1a hı- ! 1 ŞARK MALEK H0UsASI 
lc6mete aıl bir tek Dere BeJi ve SADlKZADE BiRADERLER -
nufualu adam kalmamattır. VE v APURLARI 

8 - Mollalar Ye senitler: Bun F ot ~ f KARADENiZ MUNTAZAM 
lanndanufuzlantamamllekınl- ogra a ait her nevi eşya VE LÜKS POSTASI 
mıı ve y6z binlerce molla ve sey- 1 t b 1 • .. u·· 
yit afyanl killhı denilen ppkayı s an u' Bahçekapı No: 2 INON 
ll)'llllttir. KOPERN.,K vapuru Pazar Molla ve s~yyitlerin nu-

2
3 Şubat 

fuzu nasıl kırıldı? mukad- ,anaakpmulrkecl rıhtımından 
des mabet de idam! HAÇA O URYAN bareketle(Zonbuldak, İnebolu, 

Si $unlml, Ordu, Ünye, 
L- Şuler hathca alb makamı(mu- ,...nop, Tral.on ve Rize lske-ıudclee) tanırlar : F t " f uaresua, 

İkisi: Mekke ve Mecltne. o ogra malzeme depolarından alnız! lelerin• as1met ve avdet ede-

U~ıı Ye dilrdıı.ıc0oıı: imam ihtar• Maiazanuzdan ahnan Fllbnler ve camlar me.,.._ cektlr. s k d 
4Jı Ye İmam HlaeJnta tlrbeleri develope yapıbp 48 saatte verildill afbl, arzu edenlere cam Tafıdlt için lr eci e Meaa-
~lunaa ( Necef ) .. ( Kerbe- ve kliat nilmunelerl dahi verilir. 1 det hanı albnda acentalığına .,. ~~rt._~_...... =atallll!I l\ıı mll'~caat. Telefon : Iıt. 2134 

lıttha, kuvvet ve sıhhat için 
en m6e11lr devaclar. Bll4mum 
eczahanelercle bulunur.Umumi de
poları Bomontl fabrikası telefon: 
Beyoilu 588, •e lataualda Ek· 
rem Necip ecza depom, Telefon 
lıtanbul 78. 



r§~~·:··:··:··:·~~~ 

~ 1 Mustafa cemal bey vapur idaresi 
~ 
~ Sür'at, intizam, mükemmeliyet, istikamet va cıddiyet 
(O) 

ASİ YA VA P U.R U 

§§§.9~§§§§~ 
t4J 
@' 

Galata köprüsü başın- İ 

da rıhtımdan saat do- ~ 

1 ~ 
l$J kuzda hareket eder. ~ 
~ ~ 
~ §~~~§§~~g §§~~§~9§~§§§~ 

, 

NİLÜFER VAPURU 

İNTİZAM, SUR' AT, TEMİZLİK. KAMAROTLAR iN 

NEZAKET VE HİZMETİLE MEŞHURDUR! 

PAZAR VE ÇARŞAMBA GÜNLERİ 

vapuru Armutlu Mudanya ve Gemliğe muntazam 

seferler yapar 

Avdetde dogru lstanbula gelir 

1 


