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Elektrik .. 
Tıramvay belası 

Renelerce Türldyede dedi· 
kodu mevzuu tepil eden bir 
belayı uzmadır. Pahalı elek· 
trik ve lnsanlılı tezyif eden 
izdihamlı bramvaylar, aene· 
lerce böyle inll&amuz, mGna· 
ıebetdz devam etmtı, l»u 
hutuıta gazetelerde ıiltunlarla 
yazılar yazıl mıı, baza defalar 
hilkumettn nuan dikkaUnl 
celbetmfı ve nihayet deveran 
yine ol deveran, l!em yine ol 
i.lem fehvasınca bu millete 
mu•al!atlar bildlklerfnl oku
maktan, yollarına kemali ıG· 
kinet ve ceıaretle devamd n 
aıla faril olmamıılardır. .. 

Bunun ıırn hlhmett nedir? 
Bunu araıt madan e-wvel bazı 
ma' iimall biımek faydalıdır. 
Türkfyede amele Gereli çok 
ucuzdur.TGrktyede fpiz amele 
pek çoktur. Zonpldak k6mlir 
havzasının ocaklan lıtlhıalltını 
llok halinde muhafaza ediyor, 
ucuz bedellerle NGfterf bu· 
lamıyo.,.. 

Bu kadar ko'aylık ve bu 
kadar ııcu1:iuia raf men 

Metro hanında saltanat 
kurmuş ve tahtlarını 
göklere senn:ş olan 
tramvay ve elektrik ıtrketi 
saltanatı fıtedfll ı;bı hüküm· 
ran olmakta, ı6zGnl geçirmek· 
te ve m.Uellıı paraalle çekli· 
il eza ve cef a!arla lıtibza 
etmekte berdevamdır. 

On tramvazın geç
tıği bir mevkide daki· 
kalarca yafmur Ye kar a?· 
bnd,. tra:ruvay bekJJyen ve 
hu11ca ıst·rapten tof\ra fnranı, 
h.san11ktan tiksindiren bir tarz· 
da üstüste. nluıık ve berbat 
bt· .=.!.!i M. 4raltanm lçtne 
dııı:-ıa yı~ılan insanların bed· 
baht mıınzarasına hem acı· 
ırıalı hem de utanıcahyız. 

Bu, cıJden btcapa vt.r bir 
Laldir. 

Türklve h"lkı, para vere· 
r•k zengin ett'ğf bir ıtrketin 
L~yfi ve habn ve menfaati 
için bu kadar eza ve tahki e 

l&ylk degildlr. 
F • tram•a)' koyarak, 
a~a d 

!ıatJarda talıammül niıbetln e 
ameli ve f ennt ıılaJıat mey· 
ılan1& g~Urerek bu kepazellğe 
biı 11tha"'et vermelt, ahalinin 
ç~~U~f .;kıntıları azaltmalıyız. .. 

Elektrik ü,~tlerl çok pa· 
ha!ı lır. Bir ton kömiirden 
(Deoarraı 3 üncii .ahif ad•) 
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Ankara, 11 ( Arkadaıımızdan)- Son zamanlarda Tü rk Darülfünununun fuar ve vatan hialerile yaıay• 

gençlerine bir takır.~ maksatlarla tariz ve hücumlar yapılmaktadır. inkılaba karşı hia•izlikle ittiham edilmek 
istenen gençlerin kafalarınaan, ruhlar:ndan, kalemlerinden ta Ankoraya kadar kopup gelen teessür Jalıa· 
ları burada çolt haklı bir asabiyet havaaile karıılafmıf tır. 

Yalnı,. fUnu salahiyettar fahsiyetlerin lisanile söyliyeyim ki, milliyet hislerinin inkılap, itila yaylalarında 
iıı~ıld.!J ve lıayat çadırları karmafa muvaffak olan gençlik, vazifesini ıayanı takdir bir derecede yapmııtır· 
Gznçliti ittiham etmrk iatiye:!er ı: büyük müttehemlerdir. Ertuğrul Şemsettin 

... 
Sanayi •rbdınJan 6ir ,rap 

/,luamele • • 
vergısı 

Yeni kanunda mecburi 
tediye kaydı var 

Bu gidişle sanayiciier sermaye
lerini vergiye verecekler 

HeyeU umumiye karar~le 
muamele vergileri kanununun 
yeni projeıl hakkında tetki· 
katta bulunan komlayon dGn• 
de Mnayl btrllfinde toplana• 
rak me· alllne devam etmlıttr. 

Komlıyon, yeni muanıe!e 

verslıl laaaunanun P'•Jetlnde 
eıkt 112.nuna nlıbetle •aal mGeıH· 
seler hakkında daha tedit ah· 
kim l>uhllldulu aetlcteılne 

vütl olmuıtur. 
Elkl kanun da tahakkuk 

(Deoamı 3 6nca •alail•J•) 

Her taraf ata devamlı 
kar yağıyor 

Soğuklarıİı bird~nbir~ ~~!aması. 
et ve inahrukat fıatlerını yukselttı 

K6prütl•n 6ir manzara 
d be 1 ,ehrf· 15-20 ıantlm miktarında kar 

bd Gç gln en r kt dG1mG1Ulr, 
fasılasız kar yafma •· Taraltyanın bazı yerlerinde :•P Şehir ve civar k&yler ta· fıe kırk santimi bulmuıtur. 

r. be7azlara bGrGnmGr ı• 
mamen dwıa mukabil havanın mil •• 
tir. k dar vafan Jlm tltmeıl karlan eritmekte 

Din akpma a vı ve ,.okıelmeslne meydan Yer-
L-r 7.1 sant111:1 bulmu~~·... • u.1-~..;.' - Jss..-.• (D.,,.,,.. 3.,.. .. ,.._,, 
llpt• merbut d'fM" 

Yalancı 
Borçlar mukavele

sinde hata yok 
Ankara, 1 l (H.M.)- Borç· 

11.r mukaTelHl•lle azim mik· 
darda bata yapllclıfını iddia 
eleD Himmet zade Hüanii 

ı
,tn &clclialen tetkik edilmtı 

arlt olmadıfı ıörülr6f
t 

Hepsi bozuluyor 
A:Jli kanunlarda mü

him tadilat 

E•lıi oelıil M. E•al B.' 

Ankara, 11 (H. M.) - Eı· 
ki Adliye vekllt Mahmut Eıat 
8. amanın.ta yapılaL blltün 
ka..aunlann tadile uinyacafı 
.-öylenmektedJr. icra ve lflaı 
kanununun t.adlllnden batka 
Hukuk uıulü muhakemeleri 
ve Ticaret kanunla:ında da 
.adilat yapılacaktır. Hukuk 
uıuln muhakemeleri kanunu· 
nun tadiline dair Adliye • · 
klleUnce tanzim edı:en llyl· 
ha eTve i Te•nyiz mahkeme· 
s·ne gönderılecek ve oradaki 
tetkikten ıonra Meclise ıeT· 

e.IilecekUr. -·-
Ağaoğlu 

Türk· Yunan itilaf. 
namesini tenkit 

edecek 
Ankara, 11 (H. M.)- Bu 

ıthı n:ecliate bazı mGnakale 
llythalarl!e TOrk ·Yunan iti· 
llfnamesl müzakere edilecek· 
Ur. Habu aldıiıma göre iti· 
I&(aamenln mfbıakereıl eıria• 
l1dda muhalif meb'uılardan 
A(aollu Ahmet B. ıaz ala• 
l'l\k tullfnamede Japılan bazı 
hataları beyan ederek ıtddetll 
tc.nJutlerde bulunacaktır. 

Afaoııu, bütçe mozak. 
,.atncle ı6z alacol· Fethi 
Beyle birlikte tenkldatta bv 
lpacakbr. 

Divanı harbi örf ide 

Balıkesirli gazeteci ve 
• • 
mebusların mahkemesı 
Muhakeme bugün yapılacat<br. 
Çok heyecanlı olacağı söyleniyor 

Menemen, 11 ( H.M. ) Dt. 
vanı harbi örfi yann (BurQn) 
irtica hareketinin ikinci kısım 
mıunun?erıDın muhakemellne 
bailıyacaktır. Bu muhakeme 
çok mGhfm olacaldır. Bu kı· 
ıım maznunlar içinde ıabık 
bazı maznunlarla Balıkellr'de 
te"t"kıf edilerek eerl»eıt bıra• 
kılan ve ıon tahkikat eına· 
11nda yeniden teTklflne lnzum 
16rtılen l.ttkl&I ıezetell ıa
hibl lbrahlm Stırurt be1 de 

Yardır. Bu muhuemeJ• Ms• 
zat Divanı harbi 6rll ıeW 
Muı· afa paıa Hz. rlyo.ael .... 
cektlr. 

Celal 8. serbe5t 
latanbulda tevkif · etldell 

ılsortacı hafiz Celil& 41w•• 
barhl 6rR 1rtGltantiklilfnce ... 
tlçv • p edik rek bırakdm11hr· 

Bir müftünün mah
kômiyPti 

Mene•en (A..A) - la ... 
(Deoamı 3 6nc6 •alailU.) 

Tayyare piyangosu 
dün çekildi 

Kazanan numaralan yazıyoTILI 

15000 12000 
Lira kazanan nmnar 1 

1079 
5000 lira kazananlar 

5435 
2000 lira kazananlar 

45949 38384 
25450 25501 
36025 

Ura kazanan 1lbdl 
33791 

3000 lira w• 
39531 39303 

1000 lira tazanmıı 
43013 17245 2896 ı40'lt 
23057 5395 1C878 "Jdl 
31245 467~7 8~58 211 .. 31 
45103 5623 39287 tfflı 
( D~oamı 5 inci .. aAil .. J 
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Darülfünun' da 
lktsıat enst"tüsü açıbyor 

Haziranda Dariilfünun'da 
lkbıat -Ut ıü progre.mı mO.· 
d.eıdaler saecliıhln ayırdıfl 
bir eı:ıaimea tarafından tan· 
zfm edilecektir • 

Proaram hen(h tema de 
karı.rlaıt11'1lmamı,tır. Bu hu· 
ıuata Alman ve lıvlçre darül· 
fo.nanlan lktııı.at enrtt üllerl· 
n.&ı prosramlan te luk edil
mektedir. 

EnaUtüde çaltpcak talebe 
iktbadl tetkikler yapacak! r 
ve okunacak den r araıın a 
lktnal tarihi, içtimai lktısat, 

aınal lktıet derslerine far.la 
ehemmiyet verllle<"ektlr. 

Geçin~e cetveli 
Ticaret odası 1930 ıene· 

elnde latanbul geçinme cEl• 
veli ·p etml§' ir. Buna 
ılire UH4 .eneılnde 100 ku· 
rutla ,teınln edilen hayat ihJ· 
yaçlan 930 senesinde vaıall 

olarak n.72 kuru la temin 
edılebılmı,tır. 

Diier taraftan 929 sene· 
tinde b• miktar 1381 kunı~ r. 

Bu beeaplara töre pahalı· 

lık nlsbetl 929 da yüzde 1381, 
9Z-O da l.272 dır. Bu pa alalı· 

ğın 1ebebt mu l buhra , 
lnsll~ lirannın J üktelllle! ve 
lıayat Jhtlyaçlarıı:ın artma&ı r. 

Gravyer peyn"ri 
Son o lerde arsta da 

GraVJer peynü.erl 1 ı. e 
b tlnnıJm,ttır. Avn•p!l mala· 
rına gör bunların f:att pek 
uem:dur. Fiatlertn ıukut a 
seb p ofararak bu peyn rlere 
patatet kar nld ğ rll-
ınektedlr, Bu eb dcfru 
deıtJd·r. Çt:n (1 A c a Grav· 
yer peyn rlerlnde de patate' 
'vardır. 

Bora ve para 
Dtin bora '.da 1 il.z 1030, 

'::>-O'ar 212,25 20 Fıan ız Frımğı 
168, Altın 9;9 kuru ıatıl-
mıf'ır. Düyunu m hhide 
tekrar 96 knruı 10 araya 
çıkmııtır. 

Balmumu istiyorlar 
BulgariEtan hükumeti 25 

b• k.lo Anado'u halmuwu 
almaAa .kara.r ven:Jittlr. Bal· 
ınumuları?Xıızı mü akasa tle 
alaca ·tw. 

ı 
• 

Ticaret wlaJ1 tüccarlu ı· 
za 111\rak trklif etmektedir. 

Maarifte --
ayak tah ikatı 

.. fe i~r rapor yapıy 
Uhılı.öy .irk ınto tebf erkd •• 

ler kwmında bir talebeyi h ı· 
ulanmasına Jebeblyet vertcek 
ka.dar 6veu uaJ'im eyhin E 

talebeala Labannın dava ikam~ 
ettillnl yazmıotık. 

Bu meıele hakkında ilk 
tedrlaat müfettlılerl tahkikat 
yapmaktadır. 

Muelllrnle day k yiyen ta· 
!ebenin ve ayni aınıf tal~be· 
ılnden bazılıumın ifadeleri 
alınmıot:r. 

Tahkikat birkaç güne ka· 
dar ikmal edilecek '" btı me· 
aele hakkındaki rapor Maar· 
tda reılne verilecektir. Aldığı· 
mı:ı habere g6re bu mektepte 
day•k bAdiaelerini.9 telıerr,iir 
ellljtl aa,lenıllJinden bu ı:lhet 
le tamdı: olunmaktadır. 

I - -. . 
• M .-

- iskan dertlerinden ~ ·51----.~--

V alandaş}ar niçiıi mağ-! ıc':=r 
ediliy rlar? 

I 
dur Müteferrik : - . Peynir gemisi 

Sade 
Lafla yürümez 

Mecidiyeköyünde 

Havanın birkaç gündenberi 
bozuk gitmesi komürcülerln 
yüzünü gülC:ürmüıtlir. Odun 
ve lı.llııısllr flatl rinde fahlı 

denecek derecede flatlerln 
arttsıı göril'mektedtr. 

Meae!i. Topkapıda altı ku· 
ruıa 111tılınakta olan ktı:n· r 
Beyoiflu cihetinde on b..,.f kuru· 
p. kadar ç:kmaktedır. 

Ho.lbukl Belediye bir ay· 
c!anberl mütemadlven narh 
koymak için diye uiira~ıp duru· 
yor. Dün bu huıuı hakkında 

bir uharrlrim!z ıahlbl • ı· · 
hlyet bir merciden fU malO.· 
matı almııtır: 

- Biz de flatleı-ln kömürçÜ· 
ler tarafından arttırı~arak lh• 
tlkara baiadık!arına mut· 
tali ol.:uk. Uzımıelen ted bl· 
rl de aldık. H~lk emin olmalı· 
dır ki Belediye bu hal'erl çok 
d"rbin bir nazarla görerek 
azami takyldatıa bulunuyor. 

Bu söz!er çok iyi a ma 
efendiler maattHaaüf .kuvve• 
den f" e çık ıy r. 

Balılt !lar 
Bir kooperatif tr.şkiline 

arar verdi er 
alıkçılar e mlyetl azası 

bir kooperatif te§ki!ine kar r 
vermlı' ve lr hey t inli• 
b p ederek, h yetin baıınra da 
Ahmet Muhtar B yl etırmlı· 

!erdir, H yet bu h fta balık· 
çıl rı lçtlmaa davet edec k 

e lto p r lifin teıkili hak· 
ın a üz kerede Lu!una· 

caktır. 

i inde 
Mu "tfn 

h.1 
ey ele bu

cakmış 
Şehir mecl.ıi daimi encü· 

men lS31 litç" 1 zake· 
r&tında Bel diye relıl Muhi tin 
Bey de 4Urak eı!ecekt!r. 

Enctmen rnlizakercye bat· 
la .... 

Mecl"ıte mevzuu ba sedilen 
ve meclisin Nisan lçtimaına 

bırak lan f hır ihtiyaç!an en· 
etimende tetl:fk edl' ekt dlr. 
Datmi ene me esuen büt~ 
l:e.z:rlenarek encümene le\• 1 

e dl!me<len evvel rehrln 
ı:ıokıan1arı için az:a esaslar 
tayin elmlttJr, 

Hazırlanan ütçe tle en· 
cll n naktat zarı karıı· 

laJtırdmalrta r. Şıı haldtı 
bnt.çe. e esaa.ı tadilat yapıla· 
.cağını muhakkak addedebill· 
riz. 

rlıkta 
Yanlış anlalf ldı. 
Ş mdiye kadar Fenerler 

td resil y pılan mukavelenin 
y lı an' 'ması dolayıaile 

bu id reye al müaakkafattan 
ve g1 a luı akta idi. Son za· 

!arda bu y nlıı anlama 
tadıilı ~dilmJttlr. Artık 
bundan böyle Fenerle idaresine 
alt o!an müıakkafattan ver
gi alınmal• kar•~ vcrllmı,Ur. 

Bir tecavüz 
Dtın akıam Mecidiye köyi1 

yolunda ve ayni köy sakinle
rinden ı lebrnet i mlnde biri· 
sine tecavüz edilerek muhtelif 
yerinden yaralanmııtır. 

Mehmet Beyog'u ba1taha· 
neıine ıevkedilmitt!r. Müteca• 
vlz Ahmet de yakalanarak 
enaklle Beyog'u ıulh ceza 
mahkemeı!na sevkedtlmlttlr. 

Fransız gazeteci gitti 
Birkaç gündenberl ft'hrl· 

mlzde bulunan "Pötı Parlzl· 
yen. gazetoi ıahibl ve 
müdürü M. Martlno dıin 
Parbe müt vecclhen ıehrhnlzi 
lerketmi~tlr. -·-
Tic"r&t das;nda : -

Vapurcular 
ve 

Tüccar1ar 
Sif latani..ul (İstanbul ı.. 

manında teallm) konılmento
lar:a g lene t•anın a .barda· 
mı ambar ııı';:ı:ını!a mı veyahut 
bor~.d mıleı'im dil ceai hak· 
kında bayiler ve vapur kum· 
panya:ar;le Uiccarlor arasında 
bir ihtı,Af çıkmıı'ır. Ticaret 
oda81 mevcut tic•ri teamü lerl 
tetkik ederek ıh• "Hın önü ü 
alacaktır. 

Kanu da 6 f ıa ıt tarif 
e '!'irken alf E \it n!pa n 
(vinç al..m ) s t 
mekted!r. A l::ar , 
nfzınd , horda a mal vi ç 
al~ı;;ıda bulund f ndan ka u• 
nun tar:fi h r üç nev' e de 

tevafuk el el cd r. 
Sif &atıf' rı a na lu n L

liye -er ti il u palan m s· 
r frından le k ül etm k• !. 

e zatEn thtıliı.fın stbeb te
ıellnm mııh il ne .Cre v pur· 
ların nakliye ücret.nden ba~· 
ka ayrıca ücret htemel rldir. 

Haber aldığ m za nazaran 
evcut tea ı p n, e • 

lan " borda ı<:ılimi <le· 
m tir. 

Maaınafıh bu hususta De· 
n"z ticaret kanunun"• ınusar· 
rah ma ümat vardır. lht'liı.· 
fın ha ltnde bu kanuna riayet 
edltecektır. 

Oda mecl"si 
Ticaret oc!ası mecliıl tlün 

aaat 15 de top'anarak Odaya 
alt bazı idare hey' eti karar· 
!arını ve Mara1ara ha vza11n· 
dakl t:cart faaliyetten beyan· 
name alınmıyacıı.ğına ıiair 

gütmek idaresinden gelen 
tebliği na· akere ecl cek ti. 

Fakat ek• riyet olmadı~ın· 
d n müzakerata geçllememlt· 
tir. 

Ticaret odası kongresinin 
dördüncü ce al de bu gün ıaal 
14 de "kdolunacaktır. Bu cel· 
ıede Milli ıanayi siyaseti ve 
pıro.ırramı miiJ:akera edile· 
e ktır. 

Bankalarda 
Sanayi bankasında 

Sana!l'J ve Maııdin bankaaı 
930 seneal zarfındaki faaliyet 
pllançoıunu çıkarmakla meı· 
guldür. 

.f'!anço martta heyeti 
umumiy407e arzedilecektlr. 

Bank nın ılnal ve ıktııadt 
ıahalardakl mü r faaliyeti 
)'ilzde 27 nlıbetlad. llıklıaf 
et mittir. 

4 sene sokaklarda sürünen Saime 
Hanımın kurtarılması lazımdır 
Bundan bir kaç gün ev• 

velkl gazetelerde tefflz edil· 
mit Yunan emlakinin ıahlp· 

)erine iade ed!lmlyeceline da• 
tr Vilayetin Muhtelit mübadele 
komisyonuna verdiği cevap 
yazılmııtı. 

Halbuki bugün yıma ya· 
kıla ve iki gözü çeıme gibi 
yaılar lçerlalnde matbaamıza 
ııel n Sto!Anik mübadi.lerlnden 
Saime Hıı.nım yürekleri uzla· 
tan ıu ma!un<atı verdi: 

"Den Seliı.nık mübadil· 
lerlndenim. İskan dalreılnde 
2257 numaralı doayanın aahl· 
biy'm. Dört senedenberi to· 
kaklar<la ıürünüyorum. En nl· 
hayet Beyoğlunda Bayram ao• 
ıığında Taııııt ve! dl Pavll· 

d n metruk b r hane bu1dum. 
Bu haneyi t3evvüz ettim, te· 
ffjz karuım ıudur: 

Suret 
Beyoiflu t~u Baımemurlutu1c: 

18 10·93() tar.h ve 767 
numaralı teıkerem·z'e it'arı 

ahire kada tapu senedi veril· 
memui b.ldir<'.en Se!ii.nik mü· 
bad ller:nden o!up 2257 nu· 

1 

ra"ı dotya sahibi Sa:me 
H .ma 21 9.93p tarih ve 
3599 numara!ı karar:a bka· 
n:na t:ıhsh k hııa;ı Beyoğlund 1 

BayrAm r.okaıtnıda a·ık, cedit 
14 r.umaralı mübaciil Tanaı 

vcl i Pa vliden mflruk hane· 
n!n tapu kıyrnell Le.ki kalmak 
,artile v r dat kıymeti o!an 

-
amil Bey 

geliyor 
Ank ıada bulun n Tevfik 

Ki.mı} B. itlerini b r haftaya 
kn' r ik al 4' ebtleceğinden 
feh m ze u·det .ed ceklir, 

Tevfık Kıi.mil Beyin latan· 
bu:a g~ dikten onra Trakya· 
ya gidip gitm:yeceği lmdi:! n 
kedlrilememekteM:r. 

'o . yo için alınan t€ h· 
sis;ıt 80 :e 100 bin lira ara· 
sn 4 o duiu tııhmin edilmek· 
edır. -

1er~a: 
"abzımalların işi 
Kabzıma'lar dün saat 14 

te toplanarak üç tane idare 
hey ti azas intihap etmlt "er· 
dir. Çünl ü nizamname mucl· 
hine her a!b r.yda b·r kur'a 
ile üç aza aeçmek mecburiye
ti vardı. 

İntihap edilen azalar Sa· 
d.k, Hulusi, Mehmet efendi· 
!erdir. 

Kabzımallara kredi te
mini meıeleıl mevzuu babı 
değildir. 

Çünkü meyva ticareti ki.· 
rının hemen hapainl kabzı· 
mallar kaza ırlar. Hatta kab
zımallar yan murabahacı va· 

· zlyetlndedlr. -·-
Ödünç para alıyorlar 

' 

Nevyork, 11 (A. A.) - Şili 
maliye .nazırının Şilidekl nlt· 
ral kumpany ndan 45 mil· 
yon dolarlık ödünç almak Ü· 
zere uıw;aker.eyc a:irlıtldi~;lnt 

ıö7ledljl laıı.i>Jr veriloıi r. 

800 liradan latıhkakının ba· 
delmahıup 4~80 lira evrakı 

nakdiye borcu kalıp usulen 
tedeyyün eıtlrllmesi makamı 

vllıi.yetln 25 9·93[) ta•lhlf te1-
kereılne iktiran etmlttlr. Tapu 
kıym tindeki vaki haciz bade· 
!ine mezkur 448() lira evrakı 

nakdiyeye tekabül edeeek hiase· 
ye birinci derecede ipotek va7 

ve hazine !ehine ıigort- mu· 
ameleşin:n lcraıından ı;onra 
mez~cur hanenin mumn'leyha 
hanım nıımın ·ayıt ile bir 
kıt'a lpo"ek:ı tapu verilmesi 
lüzumu beyan ve o'baptakl 
do yan ldfcn inal kılınmı§tır. 

l 

Vali namına: Fazlı 
Faka.t böy'la olmu:na na· 

zaran gene Yun nlı rna'dır 

diye evi vermlyor:ar. Dört &e· 
nedenberl çektlj1'miz ki.fi de
ğ 1 mi? Hük6m ti Cümhurlye· 
nln himayesine mllntaç olan 
b!z"m gibi zavallı.ar neden 
,-rü:ıdürü"üyor ? Hükumetin 
kanunları neden hakk!le tat· 
bik edilmiyor. Kanunun hah· 
aett!iil bu !.ak~arım z v ıilml· 
yecek midir? 

V rın - (!u zavallı kadl· 
nm ıll İly~I doğru he s:.dden 
çek fenadır. Cümhuriyet dev· 
r"n.!e hiçbir vatanda ın hu de· 
rece ma "dur eı;İild :ll görül· 

eml tır. Mercii a dinin ehem· 
mlyet e nazarı ıl !·katini celbe· 
d r ve bu zavallı a h· 
'ake'len kurtarılmaıını rtca 
eder z. 

"uh elit abı e~e : - - -
Türl{ - Yun~n 
mahkem sinde 

Buı;;ü 1 öjleden v el ıaat 
10 ..la Tük. Yunan muhtelit 
hııkem mahkemesinde h ku
mdln jr; a eyfılnc me 1 ve 
g yrı mer kullcrin htlrdat ve 
.Le' rl hl\.kkında açı'an muh· 
te · if d v ar rüiy tine ba !a· 
naca~ ır. 

r a • 
r··ı··n inhi arı 

'Wemurların m:::aşları 
kesilecek mi ? 

Tütün lnhl an memurları· 
nın bar e bl tutulacağı 
malumdur. Barem esa&ına gö· 
re Maliye vekaleti tarafından 
kabul edilip meclise aevkolu· 
nan liyjhaya nazaran tütün in· 
hisar memuriarından 25 llraay 
kad r maaıı aı!I alanların 
maaı!arından yüzde 40 lenzllal 
yapılacağı anla ılmaktadır. 

Asli maaılnı 40 llrıı ya ka· 
dar ol n memurlar vaziyetle· 
.r!nl muhafaza edeceklerdir:Bu 
meaele küçilk memur:arın 
mağduriyetine ,sebep olmakta· 
~ir. Di~er t rafta.n müskirat 
tnhlaarı müdürü A11m Bey 
V ckıi.let.e daha genlt bir bütçe 
kabul ettlrmlttlr ve müıklrat 
tnhlsarl e ruıın maaı'a· 

nnda tenzlli.t }'•pıbnıyacaktır. 

-·...-
T astik ~tmişler 
Parla 11 (A.A.) - Aya.a 

1 
mecliııl 8 te muz 1929 tari~ 
JJ fı l aü.•a• .. !. ··~·• ticaret aıu
kevelealı\( ta~ e.bıılllir· 

On bir günde olan 
polis ak'a!an 

Şehrimizde ıon aylar z.,. 
fında cerh, ılrkat ve vesal
nakliye kazaları çoğalmıttlfo 

Bu ayın birinden bugüne kr 
car 11 gün zarfında 48 hırsıl' 
lık vak' au olmuı, buııların fr 
illerin!n bir kıemı yakalanr 
P.amııtır. 

Ay ı ay zarfında ayrıca 

27 ağır ve hafif cerh vak' allt 
20 veıaitl nakliye kazaıı al-
muıtur. 

Süt meselesi 
Şeh.r meclisi 11hhlye eıı· 

cümenl azadan Safiye Hüse
yl:ı hanımın r:yas:tlnde ıık• 
11k top'a:ıar.ık ıehrln sıhl·•· 
tine ait b.r çok iıl r hak• 
kında karcrlar verm flit. sıı 
lı'erden en rr.ühimi ~1• 
aiit ve ıu m ı e!eııd•r. 

Mal dur ki ıehrlnı!ıd• 
hıı.llJ ıiit b lın l; ı:ay 1 habıl 
ııı 1 bf ıeydJr. Bu un ıçı. 
encüme u areyi bulmu tur• 
Darüllıceze' de aıhhi ve aoO 
siste b. r ahır yaptırılacakı 
bur.ay.il konulan dnı İnclv 
ler en •im ı:ak ıüt evvr:lı 
fak.r çı>cµklara ver!lece'.ktit• 
Silt arlarsa harice ıu bir kjl' 
la ııı.tılacaktır. 

B.ıı teıebbüı çok paraf,. 
mt:tevakkıf ı>':nadı#ı için biişl' 
çePe p ra temin e.dileceil 
muhakkak görülme tedir. --

Teşekkür 
Kaz en sağ elimin ha, pal' 

mağııı giren bir 1 rtt ka• 
lem ucu u yaptığı Jltihap -4' 
zü den m!.I '•ül bir vaziyctt• 
kaim:, ike ı büyük b r fa ani· 
yet ve nezak t göıt re ek a• 
mel yat -ve a;r: zamandl
t...d vl e.d n Afiyet ;yı;rdıl 
rnüeul 1 K,e;lı;n S p.U Bef 
efe dirin muavini <!oktol 
ope a tör !::ıadretUn be}'e le~ 
beyanı te§ükkür ec'erim. 

İstanbul poıta sertevzt 
m"muru Ahmet --

B'r izah 
Aiio:>yan hanı y ngını dır 

!ayısı e genjorj hastahane5' 
hakkında Yarın gazet sırı O 
21- 1·931 ar hll nüıhasınıl• 
lnt'ıar e en neşriyat üze ııı• 
a kikati J5.zime yapılmıı ' 

haatahanen :vazif ini ıl• 
etmlt o Juıru anla ılmakl• ke1" 
fiyetiı> bu aı.ıret e tavı hiııl 
rica ile teyidi hörmet eyler.iP' 
efend:m. 

İstanbul Sihhat ve Jç~ 
mai muavenet mücliir

A~i Rlza --
Kızıl bayrak 
Po is ır.üfettişini 

öldürmüşler 
Salgon, 10 ( A.A} - Eır 

dopaaifik ajansı, bl• ayın seki' 
zinde bir takım kimıelerln ki' 
z:l bayrak"ar açma~a ve halle• 
nutııklar söylemete te,ebbil' 
etmlı olduklarını lıildl•mekl~ 
dir. üır. :riıçllerden blr1 

kendiılnJ tevkife kalkııan 1>11 

polis müfettl ·nı ö!dürnıü tAI'• 
Ger k ve ~er dtiel 
beı nümaylıçl hapıe atı!oaır 
!ardır. 

11 kişi boğu muş 
Tokyo 11 (A.A.) - po,rr 

boa gemiıl ile pıüaademe P~ 
tlcealnde batan feribo!P 
yolcuları 11 l:.itl :nnsteına ~ 
larak tamr"'1en kur(arılıı>1 

tır. 



Divanı harbi örf ire 

~-------··------· Böyle tasarrf mu? 
Gazi Hz. Si lif keye Başka tipler ıağveditmiş 

Balıkesirli gaze· eci ve 
mebusların mahKeııısi 
Muhakeme bugün yapılacaktır. 

h 1 1 
Ankara, 11 (Yarın) _ 

are cet etti er Müddelumumtl kierae bulunan 
ba§kAt p'erl Adi.ye vekaelli 

Çok heyecanlı olacağı söyleniyor 

Gazi Hz. Antalya tüccar ve çift
çilerine tavsiyelerde bulundular 

Antalya, 10 Ref icümhur Hazret'erJ, h-küm t konağı dan W 
ıonra beledi3•eyl ve Cümhuriyet Ha:k fı. kasını z ya ret bu· ~ 
yu m fa", leled )e ve fırka aza."arile mem'ekıat i~l ri üze· 
rinde uzuı müddet gfirü,mü~lerd·r. Belediyf'de konuıma 
me,·zuuna intihabın tarzı cereyanı letkil etnıit fırkada An· 
talya havalisinin iktısadi vaziyeti mütalea olu mu~tur. Gazi 
Hazrttlerl, Antalyanın idbal ve ihraç ettiği ma !deler ve iktı· 
ıadi münasebette bulunduğu muhitler hakkında izahat almıf" 
lar, en eşaJı bir z"ui kredi ve ıat f kooperaf fl rl teıkil ed~ 
rek müteferrik sermaye ve meııaiyl birleıtirmek o1duiunu 
müıtahsl"erin bütün faaliyetler ni bu noktada tekı f etmeleri 
lizımgeldivini ifade buyuımuıludır. Rel lcümhur Hazr ... t'eri 
ıaat 18 de vapura avdet ve Silifkeye hareket etmiılerdir. -- . _ ....... ---ı-•d 

Tohdidi teslihat 

sahasına 

girmemiştir 
Alman hariciye nazırın n çok 

miihim nutku 

Tahakkuk 

' Berlln 10 (A.A·) - Rayh'ıtaı mecllıinde hariciye bOtce· 
Caının rr.Gzakereıl eına1ında M, Von C~rtfuı b r nutuk irat 
ederek bllhaısa Cenevrede sarfedf en mesainin Ye baııaten 
tATrUp• komfteılnin masruf o·an faaliyetinin t m bir teırikl 
1neıal zlhr. yeU dahilinde cereyan etmlt olduiunu beyan et· 
•ittir. Mumailey, Franıa ile mevcut olan m naıel:ıab ih!al 
etmekte bulunan mOıkül6tın yakın bir zamandı1 lktiham edıl· 
nu::ıl temennisini f rhar eyled.kten ıonta demiı tr kı: Filvaki 
Almanyanın mr•alebatı adilane ve muslihane b r itllaf ile lat· 
'illin tdilebı:ır. Ve yeni Avrupayı daha bü}ük bir Alman 
~abesi eıaıı tizerine ln,a etaıek doiru deilld r. 

Hariciye nazın, tahdidi teıl battan bahsederek, Alaıanyanın 
ltallbazırdaki mütblt teıl.hatı ipka .,len Ye aJtl buDlann 
tezyidine milsaad .. eyliyen tahdicli tealibat ko111itetlnin raporuDu 
~abul etmemfı o!dupnu batırl•mıı •• Alına yanın umumi 
4ı hdidl tesllhatın tahakkuk sahaıına lıallnl ta ep etmel• ve 
..ııılıfer memleketlerin tıtedik!erl emaü .. !AmeUn ,nını latemeie 
ı'ıakkı oldufunu ve muhtemel bir teca ~o e karı• hudutlarını 
-..idafaa etmele hakkı oldutuou ilave etaılıtJr. 

M. Von Curtiuı, Alman Leh iti1lfının baUetlllmlt olma11adaa 

..folayı beyanı memnuniyet etm·ıur. 
~,---

firarisi 
adalara mı kaçh ? 

idam 
Ecnebi 

f.ımtr, 11 (Yann)- idam firarisi Hüıeylnln ecnebi adalara 

laçmıı olması kuvvetle tahmin edilmekted'1· • 
firari vaktile jandarma çavuılufu, ve kaçakçılık yaptıfı 

tçln bu ha valtyl çok iyi tanıJPaktadır. 
••• 

Muamele vergisi Her tarafta 
kar yağıyor 

(Ba• taralı l inci •ahi/ede) 
Jııemektedir. Vl!Ayab prkly~ 
ve orta Anadotuya da mebzu 

Bllha11a Balı· 
kar )·ağınııtır. · 

Pek f,ı~Ja 
kesir ve cf yıar.na 
yajısııf, trenlerin ,.yrüaefedıae 
mani olmuft.U"· 

Yeı.lköy ra1&t meıkezfn· 
dem verılen ına!iimata ,are 
bava bugiln de kapab olacak 

vtt ıulu kar yaf aca~tır. 
Soauların birdenbire bat-

•-: - et fiat· 
laması odun, IUlıour, 
larında azami lhtiklr yapılın•· 
anı mucip oJaıu~ur.Jb.ot D1er
kea erinden alınan D1&l(kmal• 
aöre bu ı~ne kıı Ma:t ayanda 

k ıiddetll ol"aktır. J.zmtr 
pel .ıa uı.e .. ,.... mebsol 
t: van~u - .. yatın r yafdıl• ye lktıaa 

k 
zerlyal kı11111larmı 

mınh anın wt 
lali' i ederek - ul&tı •• • 
ett A· b,l;dtri1-ektedir• 

(Baı taralı l inci •alıil•tl•) 
edeD verlJlnln samanı tedl· 
yea bakkmda meoburl bir 
kayıt yoktu. 

Yeni kanuııda ı.. aıOkel· 
lefler her aym on be.inde 
geçen ayı• varıldnl verme· 

ıe mecbur tutulmaktadı. lar. 
Komisyon, bu •• buna mü· 
rnaıil diğer snevat bak· 
kında da tetkikabnı ta• 

ınlk etmektedir ve hazırlı· 
yacafı broıüru tabettlrmeden 
evvel hcyeU umumlyeyl top
hyarak onların da nazarı 
tetkikin• a~ecektlr. Bun· 
dan ••ura ~a tabedilecek 
broflr makam•t• i.liyeye 
takdim olunmak &zere bir 
heyeti mahsuıa vedaatlle An· 
karaya 1anderllecektlr. Komi .. 
yonGD bazırhra~ vesaJkln ''* l"ıvvetll etıi>abı ınucibed 
bulun~ .örleAllmektecl&r. 

tuarruf kararı üzerine kaldı· 
nlmııtır. 

Madencilere 
müjde 

Madenlerden resim 
alınmıyacak 

(Baı tarafı 1 inci ıhhilecle) 
öğle,fen evvel örfi d vem harb 
mahkemeıl Miralay Ata Beyin 
r"yaı tinde top anaral. üçe lıe 
aktetm tfr. Muhakemt! ~dl n· 
!enlerden K" aman müf fi• ü 
Mustafa Ef. 6 ay hapse ve 75 
lra cezayi nakdiye mahküm 

o'mu tur. 

Men'i muhakeme 
kararları 

Ankara, 11 (Yarın) _ u. 
mumi buhrandan en ziyade 
madcncilerim z ınüteessir ol· 
muı.ur. Memleket mi:zde en Mcnem,n, lO ( A. A } -
fazla ihraç edilen ku ıunun Akhtıar lc:öylerınde tkl, Mani· 
tonilltoeuı.un 13,5 lngiJız, kCSylernden bir, Ba ıkesir 
lirasına düımeıl buhran 1'öyJerlnde clö t, Kulad .n dört 

k.tl tle Bayındırdan dava ve 
hakkında iyi bir miraJdır. Bu kı.i Halıt Bey, k ar hakim· 
huıuıu naz rı dikkate a1an lıgince ha nnda men'i mu 
Hükumetimiz madene leriml· hak~mft kar rı verilerık tah· 

ıyer· iye edil"11if Vf'! g yrf mev· 
ze yarôm etmeğe karar 

mittir. 
Yardım tedbirleri arannda 

madencilerin rüıumdan latiına· 
lan kaydı vardır. 

EdipCemil Bey 
Ef ganistana gidiyor 

Ankara 11 (Yarın) -Dev 

let Şüraıı baımuavioler:nden 
Edip Cemli Bey .ŞUrayi dev· 
let t~,tkilatı yapmak üıere 
ya.ki davet üzer.ne E.f ga nJı· 

ta ıtdecel<tır. 

Meclisin tatili 
Ankua 11 ( H M. ) - B. 

M. meclisi bh güud n itibaren 
bayram tatiline baıhyacaktır. 
Arazi verglıl Jayihu alakadar 
encümene havale edildi. 

Türk- Yunan 

kuf o'arak tahk katı yapı't • 
•.rdan Karama dan b r, Bur· 
ıadan b r olr. ak fizeTe tkl 
erkek ve Alaıcb ~en bir k • 

1 m h6k1u nda gene kara 
hik'm il men'i muakeme ka· 
arı veım"ıt r. 

Dünkü muhakemeler 
M •nemen, ( A A. ) - o,. 

vanı hl\rb örfi mahl-.emesf, 
öileden ıonr" ıtne M.ralaJ 
Ata B~yin r yaıetincıe Bayazll 
v Eyup camii 1 ~lızı teJh 
Abclü ha~fm ve Akblıarlı ma
n faturacı Ahmet Raıit. gent 
Akhisarlı hafız Hasan, Laz 
Mu taf a, Hacı Hüıeyın Fehmı 
Efencılıerln :ouhakcDJelerlne dt 
v m ett . Maznun ar aru.ndt. 
gayrimevkuı o arak tahtı 
muhat{emeye ahnmıt olan A. 
k ra Eytam ve em ik bankaa 
:r.emur ı:.rından M hmet 'a· 
eltin Bey h .. hi vardı. ı1k ev

vel, Laz Muıl~fanın . iıtiçvabı 
yapıldı. İfadesinde tar katf 

Ankara, 11.H.M.) - Türk· Yu· mentup olmadıjını hafız Ha
s nı tanıclıgını ona verc:l lı 

muahedeleri 

nan ticaret ve te) rlıefaln mu· 
ahedele .1 ruznameye a ıoda. 
• T eL'fik Rüştü 8. 

Ankara, 11 (H. M.) - B. 
M. mecllıl lçUmaında tlariclY• 
vekili Tevfik IUltUl B. beya· 
nalla bulunarak bası aaeiall 
baklanda 1&abat vencektir· 

Feci bir kauı 
lzaatr, 11 (H. M.) - Eml· 

rllem i tuyonundan ge,erken 
tren altında kalan El f H. af•r 
surette rara'anmıı ye hayatın· 
dan iim t kalmamııtır. 

Vergi tadilatı projeler 
.Ankara 11 (H.M) - Heyeti 

yekile toplanarak verıl tadili· 
b projeıbıl tetkik ett1. 

lzmir Polis m. 
bir, 11 (H.M.) Po:ıı mG· 

dOrliliüne tayin edilen Feyzi 
B. bazı meı' eleler hakkında 
Emn•r•~U umuwJyı miüUlrilae 
izaha.t verDJek cız re Aaka· 
raya af lD1iftfr. 

arlkate •· t kitabı 6 • 7 sene 
Yvel kftap~ı ardan aWaitnı 

fakat okumak bllmed flndeft 
okıosıadıiun •• eviDde naktl· 
1 I• alt evrak ve vesa ki n 
için pauhf aza adlyor1un ıualln 

abamc an kalmıı o:acak be
nim .baberlPI 7oktur ne oldu· 
iunu b&:mtyorum demlt Yt 

ı üteakfp auafe cevaben d, 
babasının nalql olm .. clıfını 
16yle1QltUr. 

Okumak 7umak bllmedli 
hald~ Hafız Hüan6 ef endlyt 
nektup 7azm ııın 1Ualine de 
vet bır mektup yazdım. Fa 

kat ancan, okadar yazabiJiyo· 
rum kitap pkuma& nı bilmem 
dbı ı~z·erıle tevile çalıımı·tır • 
Müteakıben soru'an dlicr 
uallere cevaben, ailesini le· 

daYI fçh latanbula ıtttl~I ı 
orada 10 afla ka1dıiı ve Ap· 
ulhl im ~faıadJy yl en-elce 

t nıcl jını ve bu defa da vAız· 
'&rında ba'undufunu ve bir 
aun namazdan ç karken ken· 
d'ıile iÖrlİ;iO~ünü ve ona kı· 
mı nlıaıı 7apmak tçln ge!· 

d flnl siyi dıjbıl beyan et· 
mJ1Ur. 

Kiralık ve satılık .Hasan Fehmi efendi, tfa-
deı nde babaaın.ın sailıiında 

Matbaa makineleri 
.lkdaaı A'aibaauna alt Ro· 

telif, Avuıburk, Avuıburk 
battal, Re•k• yon doz mald· 
neleri aıükemDJel bir halde 
kiralak ve aa.tı'akbr. Görm~k 
için her Jiln ikdam hanında 
kapıcı J)Qrıan Efendiye, p8"ar· 
1 k için de Galata' da eıdıt 
pmr6k caddednde Ujur ha• 
nında 2 numaracla ikdam w• 
kili Nuri Beye mOracaat edil· 
metL Telefoa BeyoiJu: 4515 

t rlkate menıup oldulunu o
nun 6 iimündea sonra bırakb· 
fını töylemlt ~e okunan bazı 
.ınektuplann aıilnderecatın1 
tevıl aureUle inha çal ımıı 
milteaJdbra Salih Jle d~t r· 
menci lımall efendinin kendi· 
elııe J'••dılı mektup okun
muıtar. ltmall efen ... t •muh· 
ter~m ef eodlm b~z:retler " hl· 
tablle ba,h7aa bu mektubun· 
ela, burada m6rldan vardır 
teıdftnfse ınuııtazırdır. dlJOr
clu. Hala HibnO eferadl, ita 
meıktu»tan haberi olmadıfuu 

kitap'ar araı ndan c kJıi nı 
rr. ürillerl bı m dığini ıöy'emit· 
tir. Sonra İ.ımırde mu im tezi 
Mus.afa, Ka ızaue Abbas \le 

Aptulla h ef ndilerl tanıd~ın.ı 
oyled a·nı oy edıkten eonra 

A,.>tu lah der.dl e kP.hvede 
gorüıtü ü:ıü ve bu gö. "ıme 
eananndıt memleketin ahvali 
husuıly ıtr.den bahıe;ltldiilni 
ve mut k J suale cevaben 
Aptulhı.h efendınln kend:ıine 

Kuranıker'me da r sorduğu su· 
aUn cevabı ı bulamadıjını ve 
dolayıı le cevap verınediiinl 

ıöy•em'§Ur. Şeyh old ığı nuz 
ıası1 anlaı• ı1or sualine de 
eyb değJhm '1"i.Jzım dem·ıttr. 

Bundan -onra, Şer f 'tin 

beyin iıt çve hına geçildi. Miit 
tanuk ~tarar amesine nazar n 
hak'unda y pılı:n ilk tahk": 
kat net!ces! de ApUl hakiroln 
evinde zuhur eden -ve ceçen 
1930 aenu yaz meVJlmJnde 
kendiıl ta1"afandan yazıld ğı 
.ıc:endl ikrarf e anlatılan mek· 
cupta, Sev 1t pederim ben. 
<=V it• ja kabul bu,.urun Pe· 
derım ~feaı im hazre.lerfnfn 
etek.erıne kapansam. Hiç ça· 
hıamıyorum çahıbklarıım da· 
hl nokıand r. 

Hatta i uttur zayidir llb •. 
ıibi e.faz de iletile muma· 
ıleylıln tekkelerin aeddlnden 
ıonra tarıkat tılerıle ufraıtıi 
bu 7o!da bazı h zmet er t. r 
eyled tı a lap"dıaından 6-7 

umarah k nunun birinci iık· 
rasına tevfikan D;vnaı harbi 
örfide duruımau vapı'mök 
üze.e hakkında ıon ahkika· 
ın açılmaın ve 80 kuruı hı· 

tiotak harcının kend ıınden 
ahnma11 lıteoi7ordu. ifadesin 
de, Selioiklı olduiu kendt.i· 
nin 4 ıenec enberi Ankanda 
bu undufunu ondan evvel lı· 
tanb1d'ds Oıoaan'• hankaıında 
~ lfhfım ve m ... ' •klp ıua e 
cevaben, AptOlhakim efendly 
ta1UdflaJıı .ıiy elDJattr. Apt4fba· 
kim ef~.ndlye yazdt&ı m~ktup-
ar okunmafa baılanmıf, 
mektup ar ne makı Ja JUıl-
nııhr bu ektuplardakl ma· 
ıalar ma ev J•b g6sterlyor 
~unu turlb eclınia M1Al1De 

cevaben, Apt~lbaklm efen· 
.. iyi harbi umumıde B yaz t 
c miiade '\'iZ ederken taıııd . 
fını Ye vı:z aranda b6yOk bir 
zevk bu'd··funu kendlline bOr· 
met beded ilnl ,aylemtı ye 
re ikam ame'iya~ Qlacakta onur 
duaa11nı blemlıtim demlıtır. 
Bazı ıualler dı ha sorulduktan 
ıonra MA,.ide umumi aıuavlni 

uai Bey ayala kalkmıf, b • 
~ır maz ,un ar anAhdalhaklm 
ırendlnla bir difer mlridt Ü· 
ha varc:lır. B" mürlt, Sı .. ...ıa 
edebiyat muallimi Ha it Tur· 
han Efen.ildlr.Mumalleyh bak· 
kında tahk kat yapılmak\;& ve 
bu talık!lcd ilcmal edilmek 
üure buluaclptunclap a6rll· 
melıle olan da va ile frtiMb 
mevcut b tlu,nmaı nokta11n• 
dan tevhlden rQ'yetl kin dava 
dosyasının etblne ve bu Ma 
dav""' tev t edilen ~rafettın 
Efendi b dl addi eöri en 
.muhakeıaae ve keıadı.lıajn Ap
tü"hakim EfendJ)e yazJıiı 
maktup!ar ve cevaplarında 
kend ıınfn tarikat mtınıubu 
olduğunu ve bl haasa velin. 
nıetlm Ef •ndlm be.nl eYIAtlıf a 
kabal buyur.un •uretlude kul· 
landıfl ellazı tuimJyeden 
makıacb ken41ılnl mOrl~an 
11ra1111a ı•çaıek fltedifl ao
laııf maktatlw. 

Bu MllMr1a •um.•Jl•Jlaln 

\e 

Tırrmvay be\IA ı 
(B ş n ., d o m) 

ka ar k ~· l 
ıı;l haal t.ü• '" .. g v L ·r k 
vat kudretin k ... ça ma, u 
1 nı kafaluında zerre ka al 
h mulci irfan o'an ar bı ir er. 
Bu hedabı yapam yec"k o ao
.arda komıu m m eke erd9 
bu gibi m de i ve aı ,bre• 
ihtiyaç'arın b z ~ ni Let e • 
k dar uccz oıc:ıuğunu b lr • 

A\np un yeni ıe lr \'9 

mahalt l rl bu b.d'at eD bll 
1 hirler n ziyn t ve rah Dl 
ç.ran bel yeden kurtulu Of' 

ar. Tramvd.y ar b ra ki f bl 
haı boı ve rak p z ddl cilt• 
O.obüs'e .. , met::-c p lıl<:D d, ye 
air ucuz ve r ha veıa 1 n:ık• 
i e o m m ketler n 111 'ut 

h lkına rahat ve ko'41lıklat 
ç'nde ya,atıyor. 

B z de bu btirahate, ita ... 
aJl~a muhtaç ve il~ 
izi bu h kt n mahrulll •• 
n ıyam dığımız ıırr na ... 

nedfjf miz 111ani'er vana OD9 

arı yakmalı, ber .ar af etmclfrfl 

Nafıa vekaleti ve ........ 
_,ı htrliiile bir az da M ,.,. 
Jlraım" adır. Beledip 
.1çJ~f endı hl fen bır ,., 
amvaya binmek tenazd itk 

.Julunarak bu ftacan D .. 

ına Ye fç yiizü:ıe nbl.,,,,. 
Ja etme idtr.er. Bu bir ,i.ıtJ# 
ı ~ kibarlık.ur. 

Bir,aün inıanın o .lftı' 
em o omobil erden ~-· 
aridi hatırdır. ut nbü~_}tfli> 
un ıırl.etlerden 16r IJA .,,,, 

uame &int- ve ııkuıtilat& 
ıf o mak def il bel..,. ,. 
erinin l>atta her ~ 
ı•klu ve v z·f eld r. 

lıtanbul ha'kını bu bel P" 
len kurtaracAk ola,ıan11 li 
~ na.cakları mfnnet ft ..,.,.,,. 
>ek üyiik olt cakt\I'• 

Kap tüliıyonlar kalk~ 
'.\ z klmsen·n ne ...:ıt 11• 
i ence )'fz. 
Hakkımza ~ 

dır. EtmtyenleJ'tl ·titilflltZi 
3f'~iririz Ve 
.auktedirl&. 

rayrimevkuf o'arak hlllımll! 
c.tz olmıyacajıa~ 
talep ederim d~ 
yeti hiJdme, ~ --
kerfJ1eU tezekk11 ••r:-J 
vaı EdeW1at 
Turhan efendı 
doıF UDıa bP 
temtdı içtn clta'IMftl! 
ka b t' a Gne t•dlllJJ;:ft~, 
j Wn .Efend 
.kemeDıla •ar·dPltll 
dev&1D1Da bit' 
a.ı. tu.&ad
miftlr. Mub~ 
.clecekt.r. 



c~maatın pabuçları ne oldu? 

1 1 Bilmece 
1 l •) ..... 

i(Q 
~ 

_. «=>~ - Bıı Si° ah§orun kar111ına çıkan haydutları bulabilir misiniz o 

ve kaç kitiıilr? 

aakınmalıyız? Gençlikte nelerden 
Haylllımızm yoluna iyi fe· dan birine yazdığı mek• 

na veçheler vereceiı: olan lupla birkaç zaman evvel 
gençlikte almıt olduğumuz tütünle lftigal ettiğindan mil" 
itiyatlardır. Bu itiyatlar blsl hakkak ıenede bir kaç af 
bir ırülilstana götürdüğü gibi hava tebdili için seyahat 
dikenli bir harabeye de sev• mecburiyetinde ka~dığı.ı• söy• 
kedebilir. lamlı. Bazı tütün tüccarları 

Gençlik refah ve cefa yol· da ciierlerinden rahatuz olo 
lanııın ayrıldıfı öyle bir mem• duklarını ıöylemltterdir. 

hadır ki hGner bu lkl yolu Gençler, ıunu muhakkak 
görebilmek ·..e aa•dete ılde- surette biliniz ki ı!ırara vücut 
decek yolu tayin edebilmek· iç:n bir zehirdir. Tütün çok 
tir. istimal edildiği te.kdirde vB· 

Gençlikte elde edebile· cude zaf.yet te vetlr. Siııar• 
ceğimiz pek çok iyi itiyatlar içer.ter umumiyetle ılntr:ı olur-
o!duğu glbi fena itiyatlar da !ar. Düiünce ve ihataları d 

çoktı.r. s ... aaı geldikçe bunla· olur. Ahtan gen ;!erin terketıo 
rı ayrı ayrı yazacağ,z. meal Y•f ilctledikçe güçtür. 

Cerur Silahıor Devler d·yarından geçerken kend:ılne her· 
keı iht•yntlı oımuını, aksi takdirde baıına bir fenalık ırelece

ğint ıöylemiıl.,rdl. Fakat D~vler bu keskin kılıçlı, uzun mız· 

raklı St!ahıurdan korkarak kayalar arasına gizlendiler. Kah· 
ramcnımu: on' arı göremiyor. S z bu haydutları ve kaç 
kiti olduğunu bulabilir mlıinlz? Cevabınızı kuponla beraber 
İıtanbul "Yarın" gazetesi Çocuk aahıtesl bilmece muharrir 
l:ğlne gönderiniz. 

Butün gerek vü;;ı:dumuza günden güne lttihalan azalır. 
gerek cebimize pek çok zarar olurlar. Tütün içen gençlarekı~ 

1 - Mmrlı yaramaz Ha• cam parçalarını yaydı. 
ıan bir gün Kahirenin El'ab- 4 - Sepetini ko1una takan 
baı caddeıinde dolaıırkec yer- Haran firar yolunu tuttu. 
re kırılmıı fİfe parçalar gör- Camiden çıkaa ce•aat 
dü. Derhal aklına bir hay:az. pabuçlarının yerinde yeller 
hk ge ·dl. eatlfinl ıö. Once tat1ııp kaldı· 

B 1 b !ar. Hıraız "özl,.rinln önünde 2 - un an lr aepetln ° 
içine doldı:rarak dofru cuma fırar ediyordu. Fakat çp!ak 

Halledenler aruında çekfecek kurada birinciye; 

Bir Kol Saati 
verilecektir. İ~lnclye ve üçüncüye birer kutu bayram ıe· 
kerl, onuncuya kadar birer hikaye kitabı, ot\<zuncuya kadar 
birer çocuk titr kitabı, yet•lt beflnclye kadar birer kartpostal, 
150 inciye katlar birer takdir varakası Yeri'.ecektir. 

Mühlet lıtanbul lç'n 10 ırü~, taı·a içi ı 20 ır:indnr. 

ihdas eden tütünden bahsede• riyetle dütünç.,;ı ve mahzun 
ceğiz. Bilhuıa tütünün dumanı 

Dünyada yükıek meYkilerl içindeki zehlt lçmlye.ılere pek 
l~gal eden klmıelere tiltiln hak· fena teıir eder, bat dö ,durür. 
kında birçok •ual ıorulmuıtur. Sigaranın lçiude 18 nevi 

Bunlara kimyahaneler.de zehir Yardır. Bi'hana nikotilil 
ve laboratuvarlarda tütünün 
tahl:llnl yapan büyük kimya· 
kerler cavap vermıııır. 

Bunların fikrine göre ka· 
dın ve erkek umumiyetle, til· 
tün ılrket'erinde ça'ııa:ılar, 

tütü:ı içenler Ye tütünle lftigal 
edenler bir mOddet ıonra 

ıa'latoryonı'arda tedavi e<lil· 
mek mecbuılyetind• kalmıı· 

!ardır. 

Büyük tütün tüccarla· 
rından bini arka~ların· 

en müe11irleridlr. Hulaıa ta. 
tü-ı gençleıin kıı.çınacaklal'l 
birJ.ıci düımaularıdır. 

Genç arkadaılar! 
Yarın sizi harap edecek 

olan tütünden, tütün içmek 
gibi fena bir !~!yattan ıhndi-

dan sakınınız. 
Memleket, ıan beniz!!, ı>l

gün gençler değil, ıajtlam vü
cutlu, aağlam f,kırli gençler 
bek!ıyor. 

namazı l.ılanlarla dolu cami• olan ayaklarlle hırsızı yeka a· 
mak için camların üzerinden 

ye yol aldı. Zenıln Arap'ar 1 D"kkat E"'zr m•.lııtu!>u tuzun zır"nı r.apamıy::ıcııL at ayıp geçemiyorlardı. l • • ~ '' "' ,. 
içeride namazlarını ln·ıyor- Fakat... /aim________________________ • o.araamz oa faz'a bir,,' yazm::ı;u::ımz zır 
lardı ve pabuçlarını kapı cnün• Fakat bereket venin ki fınızı bi:ııe 1 lııura#a!ı pul ile gö 1der~bilini:ıi:ı:. 8u auretl• 
de bırakmıılardı. Mmrlı b!r pollı köte batında Adrea Fa:ııla posta i.creti 11ermsnfaiz. 

3 - Yaramaz Haaan kıy· Huanı yakaladı ve pabuçları imza Kazananlar ve hediyeler:miz 
ıınetll pabuç!an ıepetlne dol· sahiplerine verdi ve Huanı G eç•ıı lııa'°ta lıııızananlarırı hadiyclerirıi 16 Şubat P=;ırte;ıl 

du_rd_u._ve merd'ven·e_r_e_k~ı~r;ık:._;...,,,h:'~~~~·~h~a~n~e;!:e~!~ö~tü~r:d~!·~~""""""~:;:;;::;;::::;::;:;:::;:;;:::;:::::::;;:;;;;;;::;::;;::;:;::;::;:;::;:::;:;,.:.,:::·:;;~~~;:!;!!~!!!"!..,..,...al!!~ .... .,...~,....,,., .... ,.....,,,...~~~~~ vu'>'i _yaza-:atız. -- -------

' Kardan - düny;-11 
Bakınca pencereden 
Karı bey= gördüm ben! 

* Yıin başlıftım baıımda 
Bu küçük yafımda 
Ç.ktım evde ı dı1arı, 
Adım evde : Haıarı ! 

* 
Dııarda diz boyu kar •• 
Lakin kara k.m bakar, 
Alnca yün atkıyı 
Tutturup bir ıarluyı 
Göğü$ gerı'p rüzgara 
Koıtum karlı camlara! , 
Etrafıma bir baktım, 
Eldivenleri taktım •• 
"Yuvarladım karları •• 
Ufulıı topumun karı 
Büyüdükçe büyüdü .• 
Emdilim lıelal wtü .. 
Halıılııettim doftra•u ya .. 
Ra•tlamayıp bir •aya 
Topum lııocamanlaıtı •. 
Y aıvarladıkça taıtı ! 
Oldu lııoca bir dü 'tya, 
Bana ben d• ıaıtım ya ! 

M. F. 

Fil karaeş, teylek amca, butaok dayı havvanlar ba/oşunda 
1 - Sene baıı dolayıılle 

Aralan padiıahın earayında 

bütün hayvanların lttlrakı:e 

büyük bir balo eerilmittl. 

Kuğu hanım en zarif ipek· 
il elblse'erile, Zürafa abla 
yelpaze:l!e, Tlmsı>b, Gergedan, 
ve Suaygırı beyler en kibar 
balo elb!oeler!le ge!m~ı!erdi: 

Devekuıu bile orada idi. . 
2 - Fil kardetle arkada· 

ıı Leylek, ve Bu!dak bey'er 
bu muazzam baloda bu1un· 
mal: için ılllnd~r ır.rka!annı 

baılarına geçirerek ve balo 
elbicelerlnl giyerek saraya 
gitmek fizere büyük bir grcp· 
lıı yoia çıktılar. 

3 - lıtaıyonıı. geldikleri 
saman bütüo vagonların da· 
vetlilerle do!u olduğunu gö
rünce yük vagonuna binme!.-
ten baıka çare bulamadılar. 

Fıkralar 

Biraz da kahkaha 
Küçük Nejadı muallimi 

tahtaya ka'.dırdı ve ona 79.657 
<tdadinl yazmaaını sö:;-1..,dL Ne• 
jat ıöy!eni!en rakkam1 ıu Sil• 

rtotle yı.zdı. 

7 9 6 5 7 

Muallim ıordu: 
- Bu ne hiçim yazı, gltUlı:· 

çe küçülüyor? 
N jıll cevap vt:dl. 
-Boy sıruı::ıa diztl:rn efeıı• 

dimi 

Ayın biri olmu§ 
Nazana babaıı · yuamazlık 

yapmayıp derılerine çal:ıtıiı 
takdirde sana her ayın biri:ıcl 
günü iki l!ra bütüoı para vere
C!'ğim, dedi. Daha be~ gül\ 
geçmemlıtlkl Nazan tak'!imln. 
yapraklarını koparnak ayıh 
birini getire~ek baoa11n' koı• 
tu, iki !ıra hediyesini latedl. 
Babaaı: 

, 

Dün akıam ~-

ARTİSTİK 
SiNEMASINDA 

JEAHETTE MAC DONALD'ı 

4 - Leylek büyük bir sa· 
bıraız!ılt içinde baıını pence
reden çıkarıyordu. Arkadaı· 
lan da heyecan içinde idiler. 
Bu sebepten raftaki bir un fı. 
çıaından ilzerlerine nnlann dö
küldüğünün farkına varmadı· 

lar. 

_h_u_ır_ü_ı_m_e_n_ı_n_~.ebebini an~a·_ j madılar. 6 Fakat, ı:ılonda en• 

- Kızım ay10 hlrhıe daha 
yirmi gün var, d!ylnce N ızıı.n: 

- Ya anılıyon•ın beybaba,' 
dedi. Benim takvimim ayın 
birini ğöaterlyor. 

PIYAKG~DA BİR KADlH 
eşli ve şarkılı filınindc g•Jren-. 
re sorunuz. fcvkaıa.ı~ oyınıu ve 
üz:cl ve tatlı sesi ile Pı!l•clıeyviç 

mülchassis olduklarını söı !iye. 
eklttdir. 

Y ar.n ilk matine S.'lat 10 bı:çuJı. 
, ı.ınLtrl dL!ı .. •·y~ J~ ıru ..... ~r. 

ı 
' 

5 - Arılan padltalıın hu
zuruna ayni gurtırla girdiler. 
Fakat güzelim elblıeleri un le

keleri içinde g?ren Deve, Zürafa 
ve Suayguı L.ardeıler ken· 

dilertnl gülmekten alamadılar. 

Oc: ahbap ça vuı ·ar evvelA 

ViYANA.~~SAR}(ILAR11MEMLEKE Ti 1 
( WIEN DU ST ADT DER LIEDER) 

Sözlü, şarlr lı ve mhzlkal. fi ın 

O P E R A sinemasında 
Kemali mu .. ffakıyetle devam edf} or 

lfıflye' Tfirkçe ve fransıxc n ü.Clem<l.r film üzerinde huıu{I bir 
m kine !le aks ttlrflccekflr 

YARINKi CUMA (lıjNii o••t M boMtk ••An• n "'"""'! ~u•uJ<ı·esf :ili karut!ur. 

dam aynasında balo elblıe• 

!erinin leke içinde olduğunu 

görünce hepıl b11 ite hayret 

ettl!er. Hele Ley1ek tle Fil 

kardeoin ıu ıatkm!ığına bir 

bhkınız da gü1c:Ekten kendi· 

nlzl tutunuz bakalım· 

Acaba Nazan babııaındaıi 

mecmua11. Bu hafta 1 
çıktı. 10 Kuru, 
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ODUDU 1,11 taa1dh7onım.An-.. .,,., 

lil'lulılıll ,.,_.. alıteeler..,,... ..................... ~ ... 
lan.qa a.a ~at r.ı-a-tn
caı- a'szf elMu tlıkmıtJardı. 
........ tdE 'fnelflzler, 

'lllflf .W.ti üteıder ve Ata· 
_...,. _.... &don '°k cam 
icll; ~ çanak ç6ml4', ça· 
tal ~alr tefleri ... 

f'ddl, 'ita yabana muhitte 
mdacup Wmamak için '* 
~mpaafa t.tdl.. Ve o anden ttt
~uen,. h• teJ 16z6m6n latlnde ....... ,.,.,. 
~ ..... nw' 1'i• '" 
IPWAa. U. .,. rt uwle 
.. ,.,....... Hapaal fakat 
•tla bir manaualyet, ,evkle, 
eı'e ile C......«anma Jayıh· 

JGnlw. lta,atta iMi kadar 
"tekli M ae/vt .ıdulumu 

et ~ 

Ya141 f41.U, ,.,..,.~ıuın 
~nllfil, .. vqm tul)oılufu, 
kabtaım ekprı,_ı, prabm 
tpstrt • hntnm t..ttı Jlen· 
lmdeıa ~nll. . 
o.M•ılkı. «ld,ıt fJl'6ifm 

wıut.te,.. ._ireme ""t1"'8uı 
akıt, Fer4t, nltw .. bir# 

.... 'I mfp!,... dlt
ç,,1' ror~uıa. RefJclet· 

tlm ve hemeo •.fJMMtl• kt
JU.11e 
~~ ....... -,en;p ,... ,. •• ~- .,;J .ı 

ıWWJJ 
r- ş,p blllr.W, ~·~· Ya· 

lllP. ""laemea uJUyacafım. 
Urkq .~erimden akıyor. 

<), pYat 7avu öbOr od17a 
lf"'-' fO~ geldi : 

- .. ,,... lkl JıMr'·-
··-~ Lttfatle ec],Uıp. Ben 
orada yatacafım. Amma ,ıar• 
aaı.aL. ..ı... .- lt•••ı.le ,, ............. , .. 

Odaama "~' kapı Je
rilJe kaim otan pndeyl ka· 

.. t~ •• ... ,.,ılllf "'ltlt•· 
Tuvf. ıUml yep~kep, ıu· 

Jlln 1edn4ftt'e 97kum tcaçar 
Jfl>I old• JUau ltaikoaa çık· ......... .., ...,. 

"-,.. WW. o'tl.ın 
Mflf Wr .,utlkl. atelin.,...,. 
••• __,.,.., ... Piler wııafta 
,~ '* ...... ,. 

IWJuJa, Bawoıaa. adt.lar 
•lta ı6nea, k&h ,aaan lfaldulle, 
Wu1ıt •*8'1J;ıl•;~~ııt! ... ,.. ................. ~ 
lut ~~er4'11 

F.Pt MPltM~·· 

~ılroktuUrch--· 
pn, tehffl, tadı tılr'lrdk• .-.ı .. 
Jıfeemada, laf'1erl.P•dıu~ 
,.ta•etlenclıren Ye huam 4erln 
td ....................... . 
l&lr .... ..~ 

tMrez ..... fotfot_ ...... 
ı,6 1aeliNll, e6ttan, .,..... 
......... .._ h8791.,..., car 
terdir. ffayeda, derhal bir ıe· 
rlıllik--••'zwr·IWl 
Wrkaç •mla do,tt. 

lçettp _.... Şddtd .... 
wzu, okf&Jlmak, ıevifmek, 
tlıerunl endifelCJ'iml, uyecanlf. 
1J1D1 teakhı e .. cıt Wr •-" 6 
Uyacıaı hJu .. ttlm • 

Fakat, 5'dnkn ...... ~ 
•n perd... bJ&iır4sl'm •• 
•an, maaı,.ı mm -.. Jao. 
ıtıl oyuyor hltl-.. Urandu· 
••la ce....ı edem.At'"- IC.a
DllDI iki .. kiittl••*-................. --··-· 
VOcu+ım ,.._,..,., iıak-

t_. yorıam 1cıl1• uıtpa. 
Fena halele perfpn•ım. 

Erla baftf bir arzu ve tarhot· 
luk olduiu halde uyuyuverdlaa. 

vt 
Vlic.dumu muhterlaue aa· 

ran tkt \ılt ,....._ D.b• 
dofruıu, uyanmadan eYve', 
dd kolan beal ,.,.._ 1111 ..... 

Urlm .. .,.. u,Jr u w I 
Evet, dd kelun kalçalarım· ............... ..,. ..... 

........ ıokpdafıaıv•~ 
lak. ........ bir ricııd- una 
yakfatbiuaJ lıluetHm. Gp 1 
göğsüme yapıııyor, ayaklar~ 
~ blt.,or, dWt dl· 
dimi ................ ~1 

yakı7ordU. 
.Karaqfd.d4, buQJl Ferd 

9'&futuna •DIJ~orıfum, Jhı 
nfivaslf, temenal ettlflme mu· 
vafsk o!41p ~n bOtGn ytçg. 
dWD\lft ~I dımıJordılJ~ 
M•l>a•Jar, bu f9hewt lkaA 
ce ap ifln ~ıtc1ı Ye daraqa· 
mıyarak baygın J>ır aefef!e 
mırıJd4ndun: 

- :ie,TjJI }il'!••• 5-vlflt,m1 ••• 
Fer41nJo, b•ber .-. oın..d .. 

yanıma Je lfl vail d-tddt itfa· 
aJQfib, bu 4efald okfqfl ok 
dar can\J 'f• lfteclJJlal ııl>f 
oluyOJ"clu ki, ıı.mea det.I ~ 
olduaı. Dftrb&I ,tuct.k!arımı 
oz•tı.ıua. ıllrtl e ıtlrDııe,pJIDffe 
soku1an prah bir intan ,ıbı, 
~ JP"1ılPP'• ıkla• 
b~ bir ... f.tl,~ 

(D__,,.-.) 

-.. ,.,.,, f litef ....,,.., 1 ıaaau 28487 28111 

211111tl -- ~. ~= = ~': ::: 
.Jl.120 111ZI .354 10 11411 .... 4429! 11819 167.19 
&1M 4MN W6U ..-ıo ... 9889 38914 25118 
4Wl~ 26682 2&542 57.53 ıaae 859J 4'Sl4 13818 
•39 93840 18288 M2l63 ·- ıaaaa ... Git 
e5al 1180 3I08I 44484 D860 44837 D.ı.M T.a 
Sı9B9 ... -- .... 44176 .23611 .33168 16179 

,.._ MU t&Ja WU om 44339 1os24 u.& 
ııeeo 1.52'0 10153 #437 1M69 ıaaga 6455 34803 
25488 ZJ962 4906i JS437 lttıs 37'7.9J 1"10'4 397Z/ 
U31i2 .DGS .33lD 13231 4401'9 J7338 1067S 46&7Ja 

O..., Get. • k-'1· Yert. 
ilde ıekant J&pıp 1>tr ço'k rlJueUnce de-.-.; 

aak•tı• .. ı .awa ... ııN 
17"8 38230 17487 IM40 .1.1364 12218 AD7 38691 

adamları 6ldGren Kara Ali Ur. Mehmet Nu~ 
teteai mulıakemeıbıln lkbıd ,., kendlılne WJlll 
ceJıeıl };.,.._ e\11111ı•aia dkmı-.. .. _. 
..... ewlı:Ur. ee,. ..twde itim etleeelfal ·....W• 

1943 M•'M 12582 G63 iT485 46269 
100 ta kmm11r mı ..,, sfHQli cı261 

48984 12S9 20232 1821 
li.3lZ 42190 .a&2 14831 40746 41468 

ltlıra.... ...._ _ ___."" Haaan Nafl• 34726 
Jf)3'8 
1684 
.8868 

786 
14943 
1159 

41021 
MHI 
3'97.a 
•1a 
!99! 

35078 .... 
20348 
251~ 
42648 
8550 

d1C7 
31761 
ısıtt 
27426 
2l8S2 
J04S6 
347&3 
35230 
41643 
44729 
(7370 
162.2 
8840 

4,.916 
19095 
14830 
39 38 

4199 
4,şı.. 

7135 44511 
45184 35862 J:OJ5 15118 8125 31528 
4545 44535 15671 30075 38857 2358 

24411 46934 J5742 lill5t lGI 12.ıf42 
34744 44124 fl703 38743 13SıD 60.,~ 
• 8981 26576 lı'ISU 2ZM 18Mil Cll39 

................ 'fOk .. ,... matİeyh aleJlıfne ilii..a~ 
dlkkt4 alacalı ............. baldo ela t.a1d4111. 

Divanıbarbeuu Sseneye .... 
verilecek? 

tt•ı 28795 11292 8061 46206 15049 
S'MJ& 11758 19976 36210 A37ae 30818 Me ... • ı;Nwanw .... 
47Mt 3368 34201 Me7J 28411 28406 mOd/..efawumılftc., Şon ,.. .. 
15.ıli Ji7a& 31909 931• 34431 44884 gavlat .ı..,.ı... ........ Wr 
4S4T 4C3SG 4756 823i'8 1849 12124 dau ••• 8' 4aıraya 

41 .. 114 13276 JOIOI 1A031 11055 24374 --L 
""' "'~ ,8AD/ll ">!">~.! il._ ~ 1'• :;.,..,. ........ 

'!Mt)9 15143 -=--" ...,. ..__ • l'Cll ,,. 2111 S3741 5048 463 & dam mah.._• ...._ ... 
345.61 2.ZSBS 48872 10251 43212 23110 neı11nm ınrldnelt tir.il ..._. 
38704 J7613 saı 18132 1211• 1874t 11111 40179 ...ı ~ ,.....ırı., ...ı. 
10459 569f 3'7Gl ..c883I 2001 2159 u h•nclü •e••• 
16SI 170& = 4: ":: == Mıaam.lill, .. c1.a .. -... 

21644 20796 ııo&O iSi 981 38387 ehrlmfJI mOddelu•Bniktl 
_,, 4ae2 ... ,- &St• 98 h ota haberdar delJJdlr. EY. 
14621 41165 48430 •• .,., 13 
49977 !MB6 14111 6413 16273 29796 re.lwa butla JV a .O,..& 
a7684 33081 27941 31.>n 11895 13347 edıeceil tıllm•• ............. 
4sas-1 24467 ı2ı1ıı 8443 19801 45

'
14 Sahteka"'rlık mı 12150 zıaı 1 .6M) 16740 18629 407h. 

ısr• 16417 33557 S'/25 ' 
t3264 2349 ı1sss 6021 29984 12290 ~pmış. 
Z3t&8 35433 U19J ta43Z 373%1 DSCO ~ -
33915 l t9Tti 1S08 lfK)li 18219 2M64 Ecuçı Ha .. ıı Nafiz bejin 
8 39 2'188J 4982 38049 17431 011, aTuk•tı Mehmet N rl bet, 

»8&G ·.ı1ı .. aKiıtiliJN1 18254 33211 16752 489 bundu bJr modde.t eTvef 

4~= ~~~ 45362 17596 12783 32f6~ ndiv~kkll he.PIDf. J~an 
19csı 3SU6 9206 48910 46543 .2Şt2 3b80 Jıra almJJbr. Kun ~ 

1
t:NJ 

30740 
M99 25763 2746 39237 bu para)'I Nafii be7e Yer•e.ı 

vv... 28871 14718 2llSO 31Z40 d ete B ınecJ Mı.. 
46783 3ft7J4 &711 448fifl ıı1• a12 ilfn Q aro lal, • 
42532 (07 · '!t~_. meı Nuri bert• bir' aene 
!1341 3tl'J8 ~ Wll 26D 4tlfı2 mGUetl• ••Pkathktaa •en-~ 

'3l32J 
29358 

10021 43aıl "76
334 ~ 1671-3 41Mı 

20H 3 47 11410 ...aos '80 ••• "9 .. kar.._ ...... "11111 ... ·.• .. 1r. ..... .._. .............. ... .,. ~ cı-dsz 43UŞ -· 
_!.71 .• ..,. ıı• --•18411 

llff 7 -i 19'83 .. 4 ·2099 
13811 ~Sl'S Gl8' 

7 7 • ao4il 1117 
1911 & t8l8 

tM.0 4SNI llAO 
&$20J 1817J 1230 
27738 28902 41461 
SOS.83 18590 4270Ş 
4Tte CM8f 41SOT 
........ 11114 

1JDl9 ,11771 -71 
,,., - 11"'3 
3'803 J-J»I GD7 
1861 Jl3'1 3110 

175 s W29 30311 
4 :-24'66 4972.S 

"'"· 9779 19889 - 8898 11849 
1eoelt e- Mtl 

t== = T: 1au 1a1e 4471 44811 
ild2 aaBa .UM UIZ7 

4 tı 94Z3 11434 l1J7 
11580 13191 188Ş7 880 
a3iO 6100 2Z U 25ŞJ1 

25807 10191 2'410 31 7 
7694 ıon 10425 201s 
4119 Sftl7 99831 ZZ34Z 

1"94 INOD -..2 23414 
25192 270 .. 487 818' 
3PJ 9 4017 ıtı;o 114 ı 
3•7.3Z 24607 427.86 4JM8 
5190 18781 ı.8183 4Q6t56 

46 08 3362 36645 8592 
1!939 zım 1740 819! -=.-DllT sıaaı • -11aı M14 
3lMll ••• -~- -

1 
4Z T 
8419 

307lg 
411cte 
Nt8 

36 94 
37710 
t:528 

4!105 
31147 
48N5 
11741 
30406 
3661 

13990 
28100 
13827 
41612 
litll 

nm 
43818 
.44731 
34480 -a;aaı 

48SS8 
7162 

18554 
1784 

21al'I 
I0611 
16Ql3 
46687 
f 7843 --16a ··.;.m-
4MM 

Emlael • ...... 



ı · 

Bahrisefit F eleinenk 
Bankası 

f 

lsT ANBUL ŞUBF.Si 
Uare merlrcıl ı A M STER DAM 
l\e.ao• •trN8J eti: 25,000,800 FL. 

Tıtll.Y• ediım·ı seraa~••I: ~.000,000 FL. 
lhllyat akJHI: 3,2!\0,000 fL. 

Odataıla KaraUy palH.a Telefon: Berofıu 3711~5 

&.tutı.ı tan t•be•I : •Merkez Petta.ıe•I fttiuHade 
Alla'leo.ecl Han. Tele fon: let. 589 

Bilfımum banka muamelatı 

' 

EDıniyet kasaları icarı 1 
.lıtanbul Dördüncü icra da· 

lrelfnden: 
Mlıter Dobson Te ıalrenln 

müteveffa Ahmet Ratlp Pa· 
t•Y• tsafetle Tarillerl aimme
tindeki ala~ağın°dan dolayı 
mahcuz bulunan Semendere 
'köyünün Kızılbayır me-.kllnde 
kain hududu rarben Semen· 
dere karyesinden Oıkildara 
:mürur eden tarik ittlıa11nde 
kaldırım yanında bed ile. su . ı: • 
akıntı11 ve Mehmet Ali Paıa 
tarla lan ıf malen Gonca gül el· 
yevm Vakıf tarlalan ımırlarlle 
Sarıgazl karyesinden mürur 
eden tarlkıam ittisalinde Ôr
dek!fgeçft nam mahalf e ıarkan 
tarikı mezk6r ile Tahir ala 
tarlaları ye Mullaf a tarlaeı 

cenuben komürcü beyltil ta· 
riki ve kaldırım baıı ile mah· 
dut 722 dönüm terbiinde 
arr.zli mlriyeden tarla ile 
mezkür köyde Ekmekçi otlu 
mevklinde kain hududu gar· 
ben °Mehmet Ali paıa tarla
ları' ve baıında vaki çayırlık 
,ar~an koıu yolu ıfmalem 
bahr~e nazırı Hasan Hüsnli 
pa~~'\ yayılfan mevkii cenuben 
Mehmet ~il paıa koıu yolu 
ile bahriye nazırı Hasan Hüs
nü pa•a' tarlalan l1e mahdut 
JÜZ otuz dönüm terbllnde 
arzı mlriden tar?a ve mez· 
kür köyün deilrmen civarı 

mevkiinde hududu Ost oflu 
tarlası ve at yarııı caddesi 
Ye lkJ tarafı senet sahibi ara
ılılle mahdut kayden 20 ma· 
ballen ve tahminen kırk beı 
dünQm arzı mlrlden tarla ve 
mezkür karlyenln Sarıgazl 

yolu mevkllnln hududu dört 
tarafı sahibi senet Alt Bey 
tarlaları ile mahdut 20 dö· 
nüm arzı mlrlden tarla ve 
Jlne meykur köyde Demir· 
eller mevk.U..ode kAJn hududu 
Oıküd .ır caddesi ve Ali Bey 
bahçesine giden su üç tarafı 

ı.-net sahibi arazlsile mahdut 
6 dönüm arzı mlrfden tarla ve 
mezkur köyün Mimi deresi 
mevkUnde kaın sahibi senet 

Te Apoıtol tarla!an Te ıırt -.e 
Mimi deresi Te Bilyük bakkal 
köyünden Sanvakh köy6ne 
ılden yol Ye kömtlrcü 'beyltif 
tarlaları ile mahdut 30 de>. 
nüm kezaHk arzı mlrlden 
tarla -.e Ermeni •Halen A
lemdar" köyünün Karaklraz 
açmaıı nam mahalde klin 
hududu kestane alacından 
of an mezar taıı ve Kaya!ı 

dere yolu Te dere Ye yine yol 
ve Karaklraz pınan ye cad· 
de Ye Sılır .. Eirclln ba11nda 
ka Yak ve eski yol ve kaya· 
lar ve kestanelik. ile mahdut 
kayden 100 ve mahallen ve 
tahminen 1000 dönüm terbi· 
inde Atik valde Ta1dıadan 
çalılık ve tarla ve Sarı· 

gazi karlyealntn kartye civarı 
me-.kUnde kain sofu Hayret· 
tin Yakfından 323 dönüm fon· 
dalık ve tarlanın borçluya 
murisi Mehmet Ali papdan 
intikali icap eden dörtte Qç 
hl11eai birinci ihaleleri yapıl

mak üzere otuz ıiin müddetle 
mevll müzayedeye kunulmuı
tur. 722dö üm Süleyman efen• 
dl 130 dGnüm de Veysel ve 
ve Şaban ve Osman ve kara 
Mehmet Atalar Te otuz dö· 
nüm de Veysel alanın ıafiH 

olup deiirmenlerinin kiradlan 
yoktur. 

Alemdar karlyealndekt ara-
zinin beher donilm6 üç liradan 
tamamı üç bin lira ve dijer
lerinfn beher dönümüntl bir 
buçuk lira kıymeti mubam· 
menelldlr. Mezkdr blsaelerlne 
talip olanların müzayede müd· 
deli eınaııında kıymeti mu· 
hammenelerlnden hi11eslne lıa· 
bet eden k11mın yüzde onu 
nlabetlnde pey akçesi ve 
325-1168 evrak numarasını 

müıteshlben daireye müraca.· 
at eyleme!erl ve isteyenlere ev· 
rakından icap eden taf ılllit 
verilec.:k 16 • 3 • 931 tarihin
de saat 14 den 16 ya ka
dar müzayedeye devam olu
narak birinci ihalesinin yapı
lacağı ilan olunur. 

•Wl . . 
BANKA KOMERÇİY ALE 

İTALYANA 
Sermayesi : 700,000,000 Liret 

ihtiyat akçesi : 5RO,OOO,OOO Liret 
Merkezi idare: MI LAN O 
ftalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 
ıng·ıtere, fsviçre, Avuc:turya, .Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi· 

yada Afilyasonlar 
IST ~NBUL ŞUBE MERKEZi 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
ŞEHİR DAHİLİNDEKi ACENTALAR: 

lstanbul'da: Alalemc yan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: 
lstiklil caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada 'Je::f 1718 

IZMIRDE ŞUBE 

TAViL ZADE VAPURLAIU 
MUNTAZAM AYVALIK 

POSTASI 

lDır... y~!!~~~ 
~ tembe alrtamı 
aaat 17 de S.&rlıredden hareketle 
Gelibolu, Çaaalakale, K~Ok· 
kuyu, Altmelulc, Edremit, 
Burhaniye ve Ay.alıJa azimet 
ve a vclete4'.cektlr. 

Yolcu 'bileti Tapurda da 
Yerlllr. 

Adreı : Y emlıte Ta "Yll zade 
btraderler. T elefoa lıtaoJsul 221 

I• 

OSMANLI 
BANKASI 
~ntay2si ll,000,000 

lngiliz lirası 
-

fSTANBUL ACENT AUÖ ı 
Telefon: lstanbul 24460 

8EYOÔLU DAiRESl 
Telefoo: ~yoğlu 1303 

Scnedat ve poliça mukabilinth 
muayyen vadeli veya he.sabı cari 

1 
sureftıle avanslar, poliça ve iskon
tosu. 

Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 
\ şehirlerine ve memaliki ecnebiye
• ye senedat, çek, itibar mektupları 
' ve tel2'raf emirnameleri irsalatı. 
(Hesabı cari) küşadı, sentdat ve 
kıymetli cıya muhafazası, kupon 
tahsil1tı, Türkiye'ye ve memaliki 
t~biyeyc lıtfide edilm poliç.ı
ların tesviyesi, borsa muamelat 
icruı, akçe pey ve şerası, sair 

1 
?ilcümle banka muanıcl~tı. kasa 
ıcan. 

-~~~~~~ ... 
lıtanbul Birinci iflas me· 

murluiundan: 
Adres: Mezbahada müta· 

ahMt Hamdi A.;a 
8alida tıml ve hüviyeti 

muharrer :ıalın lfl& .. a karar 
YeriJmit olcluf1mdan taıflyeniı 
adi ,eldlde yapalmauDa kan r 
verll.if oldui'IUMlan : 

1 - MiflieMa alacajs 
olan Yeya mallarmda istih
kak iddiasında lnlluaanlar 
alacak Ye icldialarıaı ifhu 
ilindaıa bir ay l~ia4'e eyya•ı 
resmiye m6steana olmak üzere 
her rün taat (13 teD 16}ya ka
dar, Sultaaahmette Adllye hl· 
nasında icrayı vazife eden 
Blrhıci iflas daır .. ıne ı•lerek 
knydettlrmelert ve senet, def· 
ter ıibi delilleri her ne ise 
bunları aullarını veya tasdikli 
ıuretlerln.1 vermeleri, 

2 - Mnfllae borçlu olanlar 
yukanda gösterilen müddet 
içinde borçları miktarını yaz· 
dırmalan, hilafında hare· 
kelfn ceza kanunu mucibince 
takıbat ve meı'ultyetl mucip 
olacağını bilm•leri, 

3 - MüfJisln mallarını 

nakit ve tah•llitı ve buna mü· 
maail hıymctll evrakını her ne 
tıuretle olursa olıun ellerinde 
bulunduranlar lıter ıah11 iller 
banka ve ıalr müeuese olsun, 
bunların üzerindeki hakları 
mr.hfuz kalmak ıartile o malları 
aynı müddet lçJnde daireye ver· 
melerf, vermezlerse c.:zai taki
bat ve mes'ullyetl mucip ola· 
catını mazeret bulunma· 
dıkça rüçhan haklarından 
kalacaklarmın billnmHI, 

4 -22· Şubat· 931 ( Pa· 
zar) günü saat 13 le yuka· 
rıda yazılı olan ıflb dairesinde 
alacaklılann ilk lçtimaında ha· 
zır bulunmaları ve müflisin 
müıterek borçlulartyle kefille· 
rlnin Ye borcu tekeffül eden 
ıatr kimselerin içtimada bu· 
lunmaia baWarı olduğu ·'an 
olunur. 

Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

, Clhalt fal>rtkaıına \eslim T• mahalllae Tazo!unacaiı eYTelce 
illa ohıaaa yük· M&Mirloln prtnameıl deilttlrilmlt ve lhaı.at · 
23 Şubat 931 Pazarteı aünfuı• talik edilmiıtlr. ·Tıdtplerln yeni 
tartnamayt Galata'da m6bayaat komlıyoıaundan almaları. . 

Tütün inhisarı Umumi Müdürlüğünden: 
Karadeniz havza11nda]d All~a,ehtr, Erellt, Bartın, Amasıra, 

Kuruca~ Cide, Zonruldak T• Marmata'da Slltnl lsks!elerlne 
HM•I tal.minen 20t).JOO ton nakllyabmızın pazarlıkla ihalesi 
muanerdJr. T allplerba 100 lira teminatlarını hamilen 25-2-931 
Çarıamba saat 10 da Galata'da mübayaat komisyonuna 
mtiracaatlan. 

Doyçe Oriant Bank 
Deutshce Orietn Bank 

letaat.ul ıubeaialn mt\ceddeden ktııat olunan 
dairesinde bodrum katana mükemmel Ye 
•üayyen katalar Yuııolunmuıtur. Ftatlar 
ehveadlr. Anu edenlerin Bahçekapı'da 

Atlrefendl caddealnde Yeni Vakıf han 
karf111ntlakt bankaya m6racaatları llzundır. 

l __ D_efı_t_er_d_a_r_lı_k_il_a_n_la_r_ı _ _.I 
lstanbul Defterdarlığından: 

' 
M~aş sahiplerinin vemahallathey'eti 

ihtiyariyesinin nazan dikkatine: 
l.taabul Zat Maaıları MuhaMl.ecilJilnden: 
MuhMe'-emlzden maaı alaıı bilumum mdtekaldln, eytam 

ve eraantn aıafıda ıösterilen terifat dalreılnde Mart 931 
yola?ama!an icra edilec,.kUr. 

1 - Yoklama muamelltı 15/Subat/931 Pazar günft batlı· 
yarak tekiz rü• de"Yam edecek, bunun dört günü dul ve yetim· 
lere, dört pıaü tle \ekaütlere haaredilecektir. Y nız merkez ıu· 
Hn.de her ı•• kadın Te erkeklerin yoklamaları yapılacaktır. 

15- Şubat·931 paza1 
17- n • • aalı A•kerl ve mülki dul ve yetim erin 
22· ,, • " pazar Ye buaların vekll ve vaallerinln,. 
24· n • n ıah 

16· Şu1Mt·931 pazarte~ 
18- ,, • " çartamba Aıkerl ve mntkl tekaüt!erln ve 
23· ,, • ,, pazartesi bunların vekil ve vaailerJnin 
36- ,, • " ,., .... b 

2 - Bu m6ddetln inldzaaında artık ıubelerce yoklamaya 
cleTa• etlilaeylp maaı te•.zUne ltaılanıncaya kadar merkez· 
de yapılacaktır. Bu milddet zarfında yoklamasını yaptıranla· 
rı• ••atlan Yerilecek, yapbrmamıı olanların yoklamalan Te 
maaılan maat tevziatından ıonra başhye.caktır. 

3 - Devafrl resmiye Te hnsuıiyede müstahdem olanlar 
llmühabere lıaret edllmelde beraber bu ılbl mütekaidln, ey· 
ta• 'Ye eramll Heyeti lhtryareden alacak'arı ilmi'fae.berlerf 
mensup bu!unduldan daireden almakta oldukları ücret v .. ya 
maaılar.n dercettlrllmek sureUle ayrıca tıudık cttirecelderdir. 

4 - llmilbaberler tekmil Heyeti ihtiyariye tarafmdaa tem· 
hh' edilecek, ınühür!er gayet okunaklı basılmıı bulunacaktır. 
Heyeti fhtıyariyenln mühürleri mentup buiunduk:arı kaza Kay· 
makam veya Nahiye müdürleri tarafından resmi mühürle 
ta&dık edilecektir. 

5 - Heyeti ihtiyariye yok ama Hmühaberlnin tanziminden 
sonra vefat ,·~ya tezevvilç g 'bJ vukuatı günü gününe ve en 
seri vasıta ile idareye bildireceklerdir. 

6 - Yoklama muamelesi, sahibi maaı hfzzat görü mek su
reslle yapılacaktır, Daimi hasta, malül, sıüsin olanların yokla
rr. alarını yaptırmak ve mna~larını a mak için kimi tevkil et
tik 'erine d.ıir yoklama ilmühab erine a r nca mc§ruhat veri e
rek zlyrl tasdik edilecektir. lıhu me~ruhatta sahibi maaıın da· 
imi hasta veya malul veyahut müsfn o'duğu tasrih edl!mekle 
beraber vekillerinin dahi mı;vazzah adresleri gösteıilecektir. 
lıbu meıruhat üzerine cüzdanlara f~aret edilecc0~nden maaı 
tevzlinde bu gibiler için baıkaca ilmühaber g~tfrme~a 
mahal yoktur. 

7 - Ta~rada bulunupta yoklamasını bulunduğu nıahalden 
gönderenlerin gönderdikleri ilmühaber mutlaka nınLal!i idare 
heyetince de teıdik edilmfı olacaktır. 

8 - Yetim ve dulların günlerinde telcaü.lerJn ve tekaüt 
günlerinde de yetim -ve dulların yoklaması alınamaz. 

9 - Her sahibi maaıın yedinde bt:lunma11 lt.zımgelen Ye· 

· ıalk ıunlardır: -
A - Elyevm yedinde bulanan ınaaı cüzdanı 
B - Reımi senedi 
C - Nüfuı teskeresi 
Balada gösterilen huıuıat ve veıalkten bırid nokıan olan• 

lann yoklama muamelesi blzzarur icra edllmıy .?cef :nden bey• 
hude yere ıube mcmurlaraaa larar ve izd&laama ~ahal b1ra· 
kılmamaıı rica o!unur. 

- f 
Da~tar 

Hayri Ômer 
Almanya Emruı ~ 

ve a\ihreviye CemJyeU au 
sından lleyollu Apcaai 
kup sıraunda 133. No .lr 
leden aonra m<ıracaat. 

T elefoo: 3586 
' . 

l.tanbul GçüncO icra 
frenden: 

da-

Bir borcun ödenmesi 
paraya çevrilecek olan otuz 
küsur kanape, koltuk, halı we 
sair •11ayl beytlye 14·2·931 
tar.hiDe miiaadlf cumartell al· 
n6 saat on içte Sandalbect.
tanincle ıab'acaktır. Tallp?4nln 
ma.hal -.e yaldl mezkArda .. 
muruna mGracaatlan dl11 
olunur. 

SELANiK BAKKASI 
Sermayesi 
~ 1tfili: )sal 

Tanwntn tediye edilmf.s 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: lstaD~.• 
Türkiye'daki şubeleri: 

Oal:ıta, İ.5tanbul1 lzmir, Samsmr, 
Adana, Mersin 

Vunanis1an'daki şubeleri; 
Atina, Selanik, Kavata 

Htr nevi banka muameteltri 
Kredi m~ktupları. Her nevi mes
lcUkit He hesap küşadı. ~k set· 
vislui. Kiralık kasalar. 

lıtaabul mahkmeai üçilacü 
huk11k dalreılnden : 

Hatice hanımın Yusuf efen• 
dt aleyhine ikame eylediil 
boşaama dava11 iizerine tlAnen 

vaki tebliie cevap vermemle o~ 
dujundan bitta1ep tahkikat 
gtinü olmak ü;ıere 26 Mart 
931 Perıembe saat 14 de talık 

dt mlottr. Yevmi ve ıaatl 

mez.kürtla b 'zzat veza bl!Ye• 
kile ıelmedlll takdirde gtyap 
kararı ltt:haz olunacalı t!ln 
oluavr. 
-~~---• 

1.1 
Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın "Ye çocuk· 

ların dahili (tç) hastalık· 
larını cumadan maada 
her gün (2·4) de Divan· 
)'olunda 118 numaralı hu· 
ıuıi kabineatnde tedavl 
eder. 

Telefon fstent>nl: ~ 

8-2-931 tarihinde Yeıilko· 
ye tabi Kalttar7a köy mer'a· 
tnnda batıboo g~zmekle o'an 
4 adet öküz mezkur kay l<o· 
rucusu tarafından bulunmuı· 

tur Sahibinin her kimse köyümü· 
ze müracaatı. 

Kalitaryaköy korucusu 
Ômer. 

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiMiiimm...
iiokf Jr 

F:eyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve zührevı,-., 

hutahl..lar tedavihanesl 
Cumadan maada her gün 

ıaat 10 elan 6 ya kadar hasta 
kabul edilir. 
Adreı Ankara Caddesi N.43 

l elefon J~tanlı 389:ıFJ 

Gayet nefiı Bayram tebrik 
kartlarımız aelmiıtir. 

Beyazıt lı.taubul ligeıl karıısı 
Elektrik ılrketl alfında kır· 
taslyecl Cemil Azm .. 

M. Müdür Bürhtno:tin Ali 


