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Y unanistanda 

Yunanistan ile aramızda mü
badele meselelerinden kalan 
İlıtilaflan mevzubahsedecek de
~İliz. Bu ihtilaflı noktalar ü
lerinde bir anlaşma zemini bu
lunaca<Yını umuyoruz. Yeni Yu
llan sefiri ile Hariciye Vekili
llıiz arasında başlıyan temasla

h ı defa müsbet bir netice
vurmasım ummak yalnız 

ıisnü niyetimizden ve nikbin
imizden gelmiyor. Yok yere 
iki memleket arasındaki mü

llasebatın bazı tali meseleler yü
ıiincten zahiren en had b;r 
lif seklinde devamı, sulh 'c 
~lafa muhtaç olan her iki tara
lı da üzmektedir. 

Bu makalemizde Yunanis
'1Ilda yapılan Cumhur ieis
ği intihabından ve bu in· 

lihabm geçirdiği muhte'' · 
"-fhalardan bahsetmek 
liyorduk. Bir defa şu noktayı 1 
- bit edelim ki, Yunanistanda 
.jim meselesinin halledilmiş 
Ulunması, orada Cumhuriyet 

idaresinin istikrar bulması bizi 
Çok memnun etti. Esasen Cum
buriyetçi Türkiyeden,başka yol
da bir düşünüş beklenemez. 
lttemnuniyetimizi mucip olan i
kinci bir hadise de bu intihapta 
Başvekil M. Venizelosun bütün 
hislerden tecerrüt ederek, yal
nız memleket noktai nazann
r]an hareket etmesi olmuştur. 
Biz, Venizelosun hükfunet ba
Ştııda, iktidar mevkiinde kalma
sını, elbette Reisicumhur olma 
sına tercih ederiz. Mösyö Ve
tıizelos, Başvekalette kalmak
la hem memleketinin dahili po
litikasında hem de umumi sulh 
Siyasetinde cok müessir ve fai
deli bir amil mevkiinde kaldı. 
Giritli Başvekil, Yunanistanda 
llek esaslı ıslahata başlamıştır. 
Bu ıslahatı üç dört sene içinde 
başaracağını da milletine karşı 
taahhüt etmiş bulunuyor. Baş
lanan işleri yanda bırakmak, 
elbette tedbirli bir hareket ol
l!ıazdı. Reisicumhurluğa inti
hap edilen Mösyö Zaimis te 
Unıumun hörmetini celbetmiş 
fırka cereyanlarına kapılmamı0 

en müşkül demlerde hislerini 
'le itidalini muhafaza etmiş bir 
zattır. Her itibarla Riyaset ma
kamının boşluğunu doldurabilir 
bir kıymettedir. 

Bundan başka Mösyö Zaimiş 
esasen Türk muhibbidir. Bir ar 
evvel Türkiye ile anlaşmak lü
zumunu daima müdafaa etmiş
tir. Bu itibarla intihaptan bi -
2im de azami bir memnuniyet 
hissedeceğimizi temine lüzum 
Jroktur. 

Her halde komsumuz Yuna
tıistanın dahili inkisafım hayır
hahane bir his ve emel ile takip 
etmek ve en halis bir niyetle iyi 
komşuluk münasebatı korumak
tan kaçınmıyoruz. Bu hulilsu
ltıuzu her vesile ile göstermek
ten hali kalmıyoruz. Yunanis
tanın da bize karşı ayni his ve 
tıne!lerle mütehassis olduğunu 
tannediyoruz. Eğer senelerden 
beri geçirdiğimiz hadiseler ve 
tecrübeler, bu karşılıklı tema
~Iatın tahakkukuna yarrlım e
derse, onları sadece esefle ha
tırlıyaralc unutmağa çalışını, 
buna hiç bir mani tasavvur et
mediğimizi bu sütunlarda her 
"esile ile tekrar ettik, durduk. 

Siirt meb'usu 

MAHMUT 

Atina sefirimizin 
MihalolıopRsla 

mülalıah 

ATİNA, 24 (Apo) - Türki
Jre sefiri Enis bey dün Yunan 
l:Iariciye nazırile uzun ve sami
ltıi bir mülakatta bulunmuş, em 
ilk meselesinin tasfiyesi ve bir 
ticaret muahedesi akdi görüşül
ltıüştür. 

Türk - Yunan ticaret muahe
desinin akdi yakındır. Bu mu 
"akkat muahede kabili fesih ol
ltıak üzre 6 aylık olacak ve kat' 
l ticaret muahedesi bu müddet 
~arfmda akdolunacak iki taraf 
ta en ziyade mazharı müsaade 
ltıil!et düsturundan istifade e -
deceJctir. 

Darülfünun 
kürsüler 

Divanı 
hakkında 

dün 
kat'i 

tekrar ı:ı topiand ve 
verdi. kararını 

ı~:~:~fil;lı: iiü; .. ~;ı Maryo Sera 
~ dost ağa tekrars .. ahnede 

Dtvan azusı ıpımu 11a/ınde 

Son karar nedir? 
Darülfiinun Divanının yaptığı tas

nif vekalete gönderili yor 

Neşet Ömer B. "Kararglr olan mesallin 
yeniden müzakeresi mevzuu 

bahsolamaz,, demiştir 
Darülfünun Divanı dün öğleden sonra Neşet Ömer beyin ri

yaseti altında toplanmış ve geç vakte kadar müzakeratına de-
vam etmiştir. · 

Dünkü toplanışta Darülfünun kürsülerile derslerin ve mü
derrislerin Barem esasına nazaran tasnifi icra edilmiştir. Müza
zakerat hararetli olmuf, bir çok münakaşalar yapılmıştır. 

J!,\J. Karahan 111 Harici
J1ye Vekaletine telgrafı -
if ANKARA, 21 A. A. - M. 
·ı;ı Karahan cenap'ları Hariciye 

Vekaletine ati ki telgrafı 

·ı göndermiştir: 
"'Bende silinın::z ve unutul

maz hatıralar 'bırakan Tür- _ 
İ( kiye toprağını ter-kederken,, 

ll bana gösterdiginiz büyük 

1
.( 

.[ alakadan dolayı en derin şü- , 
1( kranlanmın ve sahsi müla-
,{ katımızın memleketlerimiz H ı 
li arasındaki dostluğun takvi-l 

1 
ye ve tarsinine hadim ola- ıı 
cağı kanaatinin beyanını ilk lff 
vazifem bilirim. l. 

i1 Tüııkiye Reisicümhı.rru Ga-1' 
!l zi Mustafa leemal Hazret-R 
lif[ lerin.e ve Ttirdtiye hükfirneti J! 
- Rei5ine seiam ve teşekkür-~!l 

l lerimin iblağını zatı alilerin-
den rica ederim. 

1 jf KARAHAN 

4;;~;; ~i~;;~ 1 

Polis 4 lincü şubetJ~ j 
mühim bir ihtillls 

t 
,/ 

Komiser muavini Cemal B. 
5000 lira thlllAs ederek 

kaçlı 

Yıldız gazinosunu 
işletmek istiyor 

MargoSera emanetle 
wüzakere ve temasa 

başladı 

Yıldız gazinosu mOstecirl 
Maryo Sera 

Bir müddet evvel İtalyaya 
giden Yıldız müsteciri Maryo
sera evvelki gün tekrar şehrimi
ze gelmiştir. Vergi borcundan 
dolayı gerek hazine ve gerek E
manetin Maryosera ..,aleyhiade 

Gazi ve inkılap 
< ı f Yıt%ıt"} .Slirl Mebusu Mahmut 

-31 

Büyük reisimiz Osmanlılıkla 
yeni Türkiye ara.~ındahi 

farkı izah ediyor .. 
nanmak caiz olur mu? İşte Os
manlı devleti böyle bir halde i
di. Bu kadar da değil ••. Osman 
lı devletı, kendisini tesis eden 
unsuru aslinin, milletin insanca 

1 yaşamasını temin edecek esba
ba da tevessülden menedilmişti: 
Memleketi imar edemez; şiınen 
difer yaptıramaz, yaptırmağa 
teşebbüs ettiği zaman derhal 
ecnebiler müdahale eder, hatta 
bir mektep yapmak iıtediği za. 
man bile müdahaleye maruz ka
lırdı. Kayde §ayandır ki, bütün 
bu fenalıklar, milletin boynuna 
geçirilmit bütün bu· zencirler, 
milletimizin heı·hangi bir m•ra
zından, devletin zifmdan ileri 
gelmiş değildi. Bilakis bi.itün bu 
esaret zencirleri devletin en sat 
vetli, en kudretli bulunduğu bir 
zamanda boynumuza, devletin 
boynuna geçirilmiştir. 

kıvranmağa ba,ladı. Taham
mül edememeğe başladı. 

Onları bir atiyy;, ve ihsan ola 
rak alanlar, sonralan bu imti
yazatı bir hakkı müktesep te
lakki ettiler. Onunla da kanaal 
etmediler. Her vesileden iatifa
de ile onları tezyit ve te,mil et
mek vasıtalarına gittiler. Hüku 
meti tehdide kalkıştılar. 

Efendiler, haşmetü darat için
de vakit geçirmekle istinaa eden 
bu padi,ahlar, saray ve erkinı, 
mutlaka bu debdebe ve daralı 
idame etmek kanaatinde bulu
nuyorlardı. ·Onun için devletin 
hakiki menabiini kuruttuktan 
aonra muhtaç oldukları parayı 
hariçten tedarike kalkıştılar. 
Bunun için de bir çok istikraz. 
!ar yaptılar. Milletin bütün me
nabiini hasr ve haysiyet ve şe· 
refini feda etmek auretile o is
tikrazları yaptılar. Bir gön, o 
paraların faizlerini ödeyemiye
cek hale geldiler. Devlet, cihan 
nazarında müflis addedildi. 

Tasnifte esas olarak şu nok
talar naziih dikkate alınmıştır: 

l - Darülmesai, enstitü, 
laboratvar, seririY.at gibi mües
seseleri idare edecek dersler. 

2 - Ders haricinde harekatı 
ilmiyeyi takiben neşriyat yapa
cak olanlar. 

Pasaport ij 
polis dördün6~ 
port cezayi. nat 
disi tahsilin 
memur bulun 

rihı ıştigal eden açtrğı birtakım davalar mevcut 

Efendiler, bu halin hikmetini, 
devlet mefhumunun tarzı telak
kisinde aramak lizımdll'. Bili
yorsunuz ki tacidarlar, hüküm 
darlar ve bilhasSil kendilerine 
zıllullah diyen, müeyyet min
tarafillah diyen, bilirsi velistih 
kak maliki mülkü devlet diyen 
padişahlar1 memleketi kendi ma 
likinesi ve bütün unsuru asli o
lan milleti de yine tarafı süpha
niden bilakaydü şart emrhıe 
muti bir kütle farzederler. Bun
dan başka padişahlann etrafın
da bir takım mefaatperestler bu 
lunur ki onlarda padişahın lut
ft•na ,himayesine mazhar olmak 
için bu telakki tarzını hüsnü te-

Osmanlı devletinin son daki
kaya kadar arzettiği manzara 
şu idi: Memleket dahilinde bü
tün hıristiyan anasır, anasın as
liyenin bir çok fevkmde bir çok 
İstisna ve imtiyazları haiz ..• Bu 
anasır, devleti mahvetmek için 
her türlü huausi teşkilata ma· 
lik ve haricin daimi teşvikatınn 
ve himayesine mazhar ... Dev· 
let ve hükfunet İse bunu menet· 
mekten aciz •. Çünkü bütün bu 
imhakiir teşebbüslerin noktai 
istinadı hariçte birtakım kuv· 
vetli devletler idi. Hariçteki dev 
Jetler hem bir taraftan dahildeki 
anasırı, devlet ve memleketi tah 
rip etmeğe ve birtakım iatiklil
ler meydana getirmeğe tetvik 
ediyor, harekete getiriyor; bir 
taraftan da onların nam ve beaa 
bına müdahale ediyor, çalışıyor 
ve bu suretle bütün dünya naza 
rınc:la Osmanlı devletinin hiç bir 
kıymet, fazilet ve haysiyeti kal
mıyor, devlet haysiyeti namına 
hiç bir şey kendisinde mevcut 
kabul edilmiyor, adeta himayet 
ve visayet altında bir heyet gibi 
farzolunuyorud.ltte bu elim dar 
benin son safhası olmak üzre 
memleket ve millete ıon darbe
yi indirmeğe hazırlandıkları ıı
rada, memleketin l:ıa,ında bulu
nan Saray, Babıali ve bütün 
mensupları o dütmanlarla bera
ber olarak milletin batına mu
aa.llat oldular. En son cinayet! 
irtikap ettiler. 

P<:inde ~:ı olduğu gibi Maryosera da E

3 - Kıdem. 

Dünkü toplanışta münhası- an komiser Cc 
ran tasnif mevzubahsedilmiş ve mal B. pasapor 
intaç olunmuştur. Bazı müder- sahiplerine cc 
rislerin vaziyetlerinin de bu iç- zayı nakdi mı; 
timada konuşulacağı söylen- kabilinde veı 
mekte idi.Neşet Ömer B.bu hu- miş olduğu mr 
susta diyor ki: kbuzlarm • be 

- Krargir olan mesailin ye- ciltten ibare 
niden müzakeresi mevzubahs o- dip koçanlarn 
lamaz. Bu gayri varittir.,. imha edere 

Divanın yaptığı tasnif, bir te- tahsil ettiği 
menni şeklinde Maarif Vekate - bin lirayı yem• 
tine, islahat projesile beraber, ve sene başının .ıb 4 uu ... .:ı 

Neşet ()11;cr B, gönderilecektir. yaklaşması ü- şube müdürü __ ..:____________________ ~ zerine hesap ve- Sadettin B. 

Rüşvet layihası 
rmemek için tagayyüp etmiş

tir. 
Kadıköyde oturan Cemal B. 

bundan iki gün evvel sabahle
yin evden çıkarken kansını ve 
çocuklarını bir araya toplamış, 
her birini ayn ayrı öperek: 

Son şc1{lini alarak Meclise 
tevdi edildi 

Rüşvet alan, ihtilasta bulunan yalan beyan
name veren menıurları nasıl takip edilecek 

Rüşvet, irtikap, ihtiras, ziın 
mete para geçirmek ve devlet 
müzayede ve münakasasına fe
sat karıştırmak cürümlerinden 
maznun olanlarla memurin ka -
nununa ilave olunan fıkralar 
hakkında Adliye Vekaletince 
hazırlanan kanun layihası dün 
Meclise sevkedilmiştir. Adliye 
encümeninde tetkik olunacak
tır. 

Layiha şu maddeleri ihtiva 
ediyor: 

ı - İrtikap ve rüşvet alıp 
vermekten, ihtilastan, zimmete 
para geçirmekten gerek doğru
dan doğruya, gerek vazifei me
muriyetini sui istimal suretile 
kaçakçılıktan gerekse vukubu
lan müzayede ve münakasalar 
ve alım satıma fesat karıştırmak 
ve devletin haysiyetine ait ev
rak veya şifreJeri ifşaya sebe
biyet vermekten ve bu cürüm
lere iştirakten maznun olanlar 
hakkında memurin muhakemat 
kanunu cari değildir_ 

Adliye veKılı Manııud Esat IJ. 

Ancak bu cürümlerden ha
berdar olan Cumhuriyet müd
deiumumilerl maznunu sorgu -
ya sevketmek için haznlık tah
kikatı yapmakla beraber, huku-

Mabadi lki11~i ııalıifecle 

- Ben gidiyorum! Bir daha 
belki biribirimizl görmek kıs
met olmaz! demiş ve gözyaşları 
içinde evi terketmiştir. 

Son iki gün vazifesine gel
mediği görülen Cemal Beyin bu 
gaybubeti dördüncü şube mü
dürü Sadettin beye bildirilmiş, 
mumaileyh, Cemal beyin masa 
sını arattırınca cezayı nakdi 
makbuzlannıri mevcut olmadığı 
nı görmüştür. 

Keyfiyet derhal polis..uıüdiri· 
yetine ve Vilayete bildirilmiş, 
Mülkiye müfetişleri dünden iti
baren tahkikata vaz·ıyet etmiş
lerdir. Cemal beyin refikasınm 
malfunatına müracaat olunmuş 
kadıncağız yukarda yazdığımız 
bir muhavereden başka hiç bir 
şey bilmediğini söylemiştir. 

Polis müdiriyetl Cemal be
yin taharrisine bir kaç sivil me
muc çıkarmıştır. 

Cemal beyin hususi hayatı 
hakkında yapılan kısa bir tet
kikte, kendisinin sefahet yer
lerine fazla devam ettiği ve pa
raları buralarda yemiş bulun -
ması ihtimalinin kuvvetli oldu
ğu tahakkuk etmiştir. 

Cemal beyin intihar etmiş bu
lunmasından da şüphe edilmek
tedir. 

manet aleyhine bir ta:ı:'llina :· tla 
vası açını~ tı ki bu davalardan 
birkısmı henüz intac edilmemiş 
tir. Yıldu gazinosu ise muka
..ıclenanıc mucibince 30 sene miı 
atletle Mıı:y' '"""'" ul.tesinde
c~;r. Bir hııyli mu;ıır',f safhalar 
dan geçm., : a. ı ':' ! 1 .u: meselc
sı agleiıi .. ıtrı. , · · en: ' ir safh:ı. 
haya girmek üzredir. 

Maryosera dün Emanete gi
derek tekrar temasa girişmiş ve 
uzun müdet muavin Hamit bey
le görüşmüştür. 

vil ederlerdi. ' 
Bütün bu telikkiya: ve tefsi

rat karşısında masum millet, 
hakikaten bunun doğru olduğu
nu, dinin icabından bulunduğu
nu farz ve zanneder. 

İşte Osmanlı padişahlan, mil 
Jetin bu telakkisinden istifade 

Mumaileyh Yıldız gazinosu- ederek milletin hakkı olan, mil
na yeni bir şekil vererek gene Jetin şerefi, haysiyeti ve bütün 
işletmek fikrindedir. Ve Ema- mevcudiyetile alakadar olan bir 
nete bu maksatla müracaata bu çok menabii atiyye ve ihsan ola
lunmuştur. Hamit bey Maryo- rak ecnebilere vermekte tered
seranm bu müracaatı hakkında düt etmemişlerdir. Biliyoı·su
dün akşam üzeri Muhiddin be- nuz ki, ilk kapitülasyon Fatih 
ye izahat vermiştir. Emanet zamanında, lstanbulda sakin bu 
Maryoseranm tekliflerini tetkik lunan Cinevelilere verilmit, bi
ettikten sonra bir kararverecek raz sonra tevsi ve başka millet
tir. 

Meclis re ısı 
Kazım Pş Hz. dün 
Viy<ınaya gittiler 

lere de teşmil edilmittir. Yine 
pek ili biliyorsunuz ki, milletin 
içinde yaşıyan hıristiyan anası
ra imtiyaz, ayni tarihte veril
miştir. Fakat milletin hayati 
menabiile o kadar alakadar olan 
bu imtiyazat verile verile o k ... 
dar büyüdü ki millet, sırtına. tah 
mil olunan bu yükün altında ( Dtvamı var) Meclis Reisi Kazım paşa 

Hazretleri refikaları ile birlikte 
dünkü ekspresle V,iyanaya ha
reket etmişlerdi. 

................................... "''''" __ .. , ..... ,-.. r~·"''''"" ...... ,, ....... , ........ ,_,,. 

Vali vekili, Kolordu Kuman
danı, şehrimizde bulunan meb'
uslar ve Hakkı Şinasi paşa, Sa
dullah bey tarafından teşyi edi
len Kazim paşa Hazretleri, bir 
muharririmize: 

- Viyanaya gidi}"Orum. Ne 
zaman döneceğimi tayin ede
mem. " demıişlerdir. 

mektepliler 
müsabakası 

S3 üncü hafta 
3SUncU hafta baflamışbr. 

ön umu d :ki perşembe akşamı 
na kadar gazetemizde çıka

cak haberlerden en mUhlmmlol 
seçip cumartesi akşamına ka- ·ı 

'lıldiairiıııii.aizietmeimiliziemg•öijn•d•e•r•lnilziiit.ı ... 
- Baba kumbara ne demek? 
- Kum ı!'.ibi para demP.k oğlumJ 
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RIÇTEN ALDldlMIZ 'HABERLER 
ıVaszl öldürdü? 

Mısırlı Fehmi Kaırıil Beyi 
öldüren kadın cinayetini 

anlatıyor! 

Kocasını öldüren bu hadin Paris'ln en 
lüks bir otelinde oturmakta ve miras 

istemektedir 

ısır mahkemesi Şubat agı içinde kararını veı:-?cekllr 

Mısırlı Ati Fehmi Bey Kamil 
,Sminde bir gencin, karısı tara
ından Londrada öldürülmesi 

hüyük <bir facia olmuş, bu ya'kı
aklı, rengin ve ayni zamanda 1 
'.evcesine karşı pek merbut o- ı 
lan gencin ölümüne herkes acı
nıştı. Marguerite isminde bir 
Fransız 'k>adınr olan katil kadın 
Londra mahıkemesinde çok geç 
ıneden beraet kazanmış, çrk- ı 
nıştrr ! Bu kadın kocasını öldü- I 
üp beraet kararını da aldıktan 1 

"cnra doğru Mısır mahkemesi
ıe müraoaat ederek kocasının 
1irasmı istemekten sıkılma

mıştır. 

Dünyada olmamış bir şey .. ! 
Kocasını öldürüp de mirasını 
· steyen bir ikadnı dünyada ilk 
def'a görülüyordu dense caiz
Jir. İşte bu kadın Madam Feh- 1 
mi olmuştur, Fa.kat Mısır mah- 1 

'emesi böyle bir şeyin olamı
facağını bildirerek katil kadı
m talebini reddetmiştir, Şimdi 
ati! kadın ğene Mısırrnahke

n sine müracaatla talebini tek 
ar etmiştir. Şubatın 6 mcı gü
ıü Mısır ma!hkemesi bu dava 
ıakkınJa soo sözünü söyliye
·ektir. 
Kadın şimdi Pariste bulun-

1<b<:tadır. Pek muhteşem süslü 
ıir oteliın dairesinde rahat ra
at oturup keyfine bakan Ma
am cenapları yaptığı cinayet 
trafında ahiren bir ta:kı.rrı beya 
ıatta ( ?) bulumnuştur. Genç 

• lll R«li 

Kocam Ali Fehmi Kamil, M 
sırın en zengin adamlarında 
biriydL Fakat ,ben bu paralar 
dan hiç bir şey almadım. Ya' 
nız 6,000 nikah parası aldım , 
Kocamın •kız kardeşleri mal 

ları taksim ettikleri vakı t ban< 
6,000 lirayı verdiler amma soı 
ra bu para da elimden gitti. B 
kadınlar bütün ma.hkeme ve di 
ğer mesarifin tarafımdan veril 
mesini istiyorlardı. Halbuk 
bu 200,000 İngiliz lirası tutu 

.ocasrıı öldüren kadm diyor yordu ki ben bu parayı verserr 
,i: mahvolmuş olacaıktım 

Şimdi ne yapacak .. ? 
Katil kadın Mısırdaki dava· 

smı takip eden avukatından al 
dığı telgrafları, mektupları o· 
kuyara:k zavallı kocasının bıraık 
tığı paralara J:avuşacağı hulya
sile vakııt geçirmektedir. 

Kara gözlü, güzel, ufa'k tefek 
bir •kadın olan Madam Fehmi 
evelce müslüman olmuş isedE 
sonra vaz geçtiğini söylemiştir. 
Şimdi 6 Şubatta hakıkında Mı-

- Bundan altı sene evvel ko
amı Londrada pek heyecanlı 
ıir gecede vurdınn. Vaziyet öy
e~i ki ya benim ölmem, ya
'ı onun ölmesi icap ediyordu! 
) dra mahkemesi neticede lbe 
*' ıime karar verdi. O zaman 
an •beri her şey iyi gidiyordu . 
<\1-kat !kocamın ailesi hiç peşi-
1i birnkmamrştır. Ben İngilte
ede beraet etmiştim. Vakadan 
ır kaç sene sonra aleyhimde 
'ran~a lbir dava açtılar, Be
lan kocamın rnallarmdan bir sır ma:h'kemesinin vereceği ka
ısnunı ele geçirdiğimi iddi~ ran sabırsızlıkla bekl-emekte
diyorlardı . 

/!!!!yada 

Kat'icevap 
Fransanın dediği 
, kabul ediliyor 

Roma'dan bildiriliyor: Bahri 
ıhtidl teslihat hakkında. Fran, 
ız notasına Roma hülı:.meti ta 
;ı,fmda.n bir CeV<ı" "'~-'1,.ı· ,. 

diri 

M. Komisyonu 
Yeni kadro tebliğ 

edildi 
Kadro hariçi kalacak 
memurlara tebligat 

yapılıyor 
Muhtelit mübadele komisyo 

nu Türk ıheyeti memurin ka
:irosunda tenkihat yapılacağını 
yuınl§ttk. Yeni kadro dün lro
misyona ıtelbliğ edilmiştir, Ka
dro ıharici kalacak müşavirlerle 
memurlara yarın tıe1::ıliğat yapı
lacaktır. -----

ciye nazın :t.' 
ırandi bunu p, 
St' yolladı. F 
a_t bu cevab 
1ahiyeti hakk 
a pek ketıı 
davranılmakt< 
ır. Bununla b 
ber bu notad BiR ALIM ÖLDÜ 
alyanın bah CHİCAGO, 24. A. A. - Meş 
htidi tesliha ıur fizik filimlerinden Michel-
akkında kendi _.,_ ura. son vefat etmiştir. 
krindeıı vaz geçmediği, Fran- Iskonto fiatları 
1 ile İtalya don~aları ara- STOCKHOLM 24 A A -
nda mutlaka müsavat olmak . . ' · , ·, ld"ğ" kr d"Imekte- Rtks Bank lbır Kanunusanide zımge 1 ı t~ ar e ı iskonto füatını yüzde dört bu u ~r. İtalya lehıne Traplus ve ğu ve diğer fi tl ·· d bç. 
'unus hududunda bir ta!kmı . b . ..ı a_ 1a~~ yuz, e ır · ·ı . k b·ı· d n1s etın•.ıe tenzı =ecektır. ıvızat ven mesı mu a ı ın e 

1.alyanın iddiasından vaz geçe Krala sui kasti yapıımamış 
.~ği söylemişti. Salahiyettar BRUXELLES 24, A, A _ 
; anlar bu sözleri tekzip ediyor Belga Ajansı kraİ ailesine kar
ı r. İtalya doıı:ınma~ını !llutla- şı bir sui kast tertibatı olmadı
a Fr~sanınkıne musavı yap- ğı.nr ıteyıit etmclm:edir. 
ak lstıyor. Berneviden sonra tevkif e-

!l R ç· ü k dilmiş olan İtalyan Musconi us- ın m za eratı ...._est lb kılm t seı u :ıra· ıştır. 
MOSKOV A, 23. A. A, - TREN KAZA I 

r in Jtükfimetinin siyası komise S 
ile şarlô Çin deıniryöllan mti KOENİGSBERG, 23, A. A. 

rLİr muavininin ilk temas ve BerLin-İnterıburg ekspresi Leh 
tıtilakatları Haharofsk şehrin- kuluvarında yoldan çıkmıştır. 
•vuku bulmUAt r 15 ıki · 

Fransada • r---------------, 
Konferansha- ! Bugün ! 

Rtısyada 

Romanya'nın 
notası zırlıkları Rus - lngiliz 

münasebatı 
M. Tardieu ve M. 
Briand Londraga 

gidiyorlar 

PARİS, 23, A. A, - Nazır
-:ır meclisi Londra konferansın 
a Fransayi temsil edecek mu-
11hhas heyet azasını tayin et
rı.iştir. Heyet , M. Tardieu, M. 
:riand, M. Leygues, M. Pietri 
·e M. de Fleuriau dan mürek
:eptir, Fransaıım Cemiyeti Ak 
·am nezdindeki murahhasların 
'an M. Massigli ile harlbiye ve 
ahriye mektebi muallimlerin-

1 M He . M" A .en . nn, ıss, ayan ve 
ıebusan bahl'iye encümenleri 
~isleri ve bahriye bütçesi maz
ata muharrirleri de muavin 
ıürahhas sıfatile heyete dahil 
'.llunmaktadır, 

Tayyare parçalandı 

KALKÜTA, 23. A. A. -
ransız tayyarecilerinden Le 
::-ix ile Rossi nin havanın bo
:ılmasrndan dolayi gece yarısı 
irmanya<la kain Mülmen oi
armda bir dağın üstüne para
ütle atlamışlardır. Rossi hafif 
urette yaralanmıştır, Le Brixe 
irşey olmamıştır. Tayyare ile 

>Osta çantası harap olmuştur. ------
Alman11ada 

ı\ 1 illicilerin 
mağlubiyeti 

Berlinden bildiriliyor: -
{ oung planı ve şimdiki hüku
net aleyhine milllçiler tarafm
'an arayı urnumiveye1nüra<eaat 

lııgilterede amele hükumeti hedef
lerinden birine vaıd oldu. Soviyet 
Rusya ile siyasi münaıebatm iadesi
ne şimdiye kadar mani olan esbap 
ortadan kalktı. 

Soviyet sefiri itimatnamesini - kral 

M. Litvinof notayı 
kabulden imtina 

etmiştir 

istirahat için t.qka yıorde bulandu- MOSKOV A 23, A. A. - Fran
ğun~an - lngiliz veli_ahtin.e. Londı:ada sa sefiri, M. Stimson'nun son 
tekelim ederken yeaı lagiliz ıefın de t bb"" ·· • ·· b ·1 R Moskovada itimatnameıini veriyor- eşe .:18? m~~se e? e oma-
du. Rus - lngiliz münasebatı artık nya hukumetının bır notasını 
resmen teessüs etmit demektir. M. Litvinofa tevdi etmdk iste-
Ruıya ile münaııebatın iadesi mese miştir. M. Litvinof Romanya 

lesi lngil~~~ed?.• amele ~ır~~· it. ~- hükilmetinin bu tebliğini kabul 
ıma geldıgı gundenheri zihinlen •t- d • · • F ·· gal eden bir feydi. Parlementoda en ı~tına etmış ve r":11sa hu-
muhtelif zamanlarda buna dair vu- kilmetıne evvelce ven:nış oldu
ku bulan münakaıalar eınaaında hü- ğu cevapta 3 devlet tarafından 
k~m?t pek müşkül dakikalar geçir- vuku bulan teşebbüslerin gay-
Dll§tır. ' d 'h 1 • • k d 

He! def A k d rı ostaıne cıı et.ennı ay et-e ıon a vam anıa.raım a . ... . 
cereyan eden münakaşalar eına•mda m:ş ?ldugunu_se~fre beyan, ey~e 
sabık hariciye nazırı, ıimdiki hüku- nııştır. M. Lıtvınof şarkı Çın 
metin Rusyaya kartı hattı hareketini demiryolu ilhtilafını hemen he
lngilter:nin .~a~ıiyetile müt~nasip men halledilmiş olduğu lbir sı
b~lmadıgmı soyluy.?rdu.Rusya. ıle l?- rada bu tebliğlerin hicbir gaye-
gıltere arasında munasebabn ıadesın . .... ~ . . 
de lngilizlerin dalına ileri sürdükleri ıl1: ol~ıy~cag~ı ve Pa_ns mısa
en mühim cihet lngiltere ve müsteın- kıle hıçbır munasebetı olmadı
lekelerinde olşevik propagandası ya- ğını ilave etmiştir. 
pılmlyacağı hakkında teminat alın- M. Litvinof, Rus Sosyalist 
ması ol~u~~~· . . . . şuralar hükumeti ile Roma Meıaı hukumebrun harıcıye nazı.. . . .. 
n Mr. Henderaon bu kabil propa· nya arasında hıçbır munasebet 
gandalara meydan vermemek için a· mevcut olma:dığını da söyli.ye
zami dikkat ve teyakkuz göıterilece- rek Romaı::ıya hükumeti namı 
ğini temin etti. , . na verilmek istenilen vesikayi 

Senelerde~be~ R~_sya ve lng!lte- okuınağa razi olmamıştır. 
re araaibda sıya111 muna&ehabn ıa,de ••--

M. Poincare'nin seyahatı 
PARİS, 23, A. A, - M. Poin 

edilmemesinden doğan gayri tabil 
vaziyet artık avın yirminci günün
denberi ortadan kalkıııq oluyor. Ara
da halli icap eden meıeleler olabilir. care Cote-d' Azur de Cap Mar
Faknt bir takını muallak işler yüzün- tin'e goitmeık üzre saat 19.30 da 
d?" i~i memleketin il;. ni~ye bir!- hareket etmiştir.İstasyonda M. 
~ırleı:ıne dargın kalması dog.~u _olab!- Tardieu M. Pate ile muhtelif 
hı- mı .. 1 lşte Mac Donald hukumeti- ' b' k ni, iktidar mevkiine ııelir gelmez n:ıemleket~eı:e. mens.up :rço 
Sovyet Rusya ile münasebatı iadeye rıcal kendısını teşyı etmışler-
sevkeden düşünce bu oldu. dir. 

Gümrükler 
mesel<rsİ 

-
Kasırga kurbanlan 

PARİS, 24, A, A. - Ohica
go Tribune gazetesine nazaran 
Fidji adalarında 12 Kanunuev
velde vukua gelen •kasırgalar 
mühim hasıarata sebebiyet ver-

' , miş 16 koişi telef olmuş birçok 
Konferans 19esaısıne binalar teımamile harap olmuş 

nihayet vermiştir iıki direıkli ~ç gemile dört kotra 
lrazaya ug!'amıştır. Ba:zı mın-
taıkalarda yiyeceık y6ktur. 

,dilmiştir.Bu te
ebbüsler mill' 
.ilerin reisi H 1' 

;en'berg'in mağ 
frbiyetile a•kin 
almakla ber2 
ıer yeni bir m< PARİS, 23. A. A. - Giim-
·,eleye yol açıl rük ımemnuiyetlerinin ortadan Rüşvet layihası 
.-.ı~tır. Prusy kaldırılması meselesinin tett:ı'< 

hUkftmeti kene eden 'konferans.mesaisine niha-
memurlarmm - yet vermiştir. 16 hükfiımet mu-
rayi umumiye~ 1ra1:ha.slar~.8 Teşri~isani . 1~27 
ştira•kini kat. , ugenbecg tanhlı mi.ikavelenın tatıbil<ıne 
>urette menetmemekle beraber ve memleketlerinde gümrükler 
:ştiraık edecekler ha:ldı:mda bir hakkında ~er'i .olan m~,mnui
ta:kım inzibati tedbirler alma- yet ve tahdıtlerı - bu mukave
"Cağını bildirmiştıi. Bu milliciler lede musarraı~ bazı ah~al mü~
tarafmdan birtakım şikayetle- tesna olmaık uzre -. mhay~t 6 
rl mucip olmuştuı. Nihayet me ay .zarfında refetmege ken?ıle
~ele fili mahkemeye havale e- rını .davet_ eden P.rotolrol~ ~za 
iilımiştir. Bu mahkeme verdiği etımışlerdır. Mükaveleı.: .ım: 
kararoa memurların siyasi hak- za ıı<l:~ler ~ mukavelenın ınki. 
lan hiçbir suretle tadit edile- zası ıçın ta~ o11:lllan 5 s.~ne
:niyeceğini, arayi umuıniyenin d_en eve! mute<kalbıl teaıhhutle
nevzuu ne olursa olsun memur rınden kurtulmaık hakkını rnu
larm iştirak edebileceğini bil- ıhafaza, etmeı~tı;ıclir, R.~anya 
:1iıırniştir. Memurlar yalnız tef- ve Sı.~ıstan .gıbı bazı h~umet-
ri'katta bulıınamiyacaklardrr ler dıger ıbazı devletlenn de bu 

Avculuk sergisi 
' mükaveleye filen iştirakleri ta

kdirinde 1930 Temmuzunun bi
rinden sonra da ımükaveleye iş
tirakte devaıı:n edeceıklerdir. Almanyanm Leipzig şehrin

-le beynelmilel bir avculuk ser
gisi açılacaktır. Bu sergi önü
'llÜzdelki Mayısta açılarak E,y
lule kadar devam edecektir. 
Serginin av silahları ve .kablet
tarih zamanlardım kalma av si-
13.hları tehir edilecektir, 
' 5,000 l ngiliz liralık tablo 
Meşhur ressam Rembrandtm 

«İhtiyar bir adamın başı» ismi 
verilen meşhur tablosu geçen
lerde bulunduğu tarihi saray
den çalınmıştı. Beş bin İngiliz 
lirası kıymetinde olan bu re
sim ahiren bulunmuş, hırsızlar 
yakalanmıştır , 

Kızını satan baha 
Mançuryada dolaşan göçebe 

kabileler arasında lkrz satma:k 
a.deti olduğu için bu kabileler
den birinin reisi on yedi yaşın
da-ki ıkızını altmış yaşında ihti
yar, fakat zengin •bir Çinli taci
re satmıştır. 
Kız ihtiyar kocasından kaça

rak Sovyet mahkemesine mü
racaat etmiş, mahkeme ihtiyar 
Çinliyi hapse ve nakli cezaya 
mahkfun etmiştir. Kızıınr satan 
baba da üç ıbıiçillc sene hapse 
maltkfı 

Portdkiz hükfimeti gibi diğer 
bazı devletler ise 1931 Hazira
nının 30 unda ve 4 müteakip se 
nenin ayni tarihinde mukavele
yi 'kabul eden hükumetlerin a
dedini gayri kafi -kördükleri ta
lroirdı: teahhütlerinden te1::ıerri 
edebileceklerdir. Müzakeratm 
bittiğini beyan eden protokol
da Lehi-stan ve Çekoslovakya 
hükfimetlerinin bu itilafı gele
cek Mayisin 31 inden eve! tas
dik etmeleri halinde bu tasdi
klerinin muteber olacağı 'kay-
dedilm=iş!.;t=ir=·-----

l\t1s1rda t•sesli» ve 
" . sess1z,, 

Mrsır gazetelerinde okun
duğuna göre se6li filmler Mı
sırda rağbet 'bulmamıştır. Bunu 
gören sinemacılardan bazıları 
verdikleri ilanlarda, badema 
gösterecekleri filmin sesli ol
madığını halka bilıdinneği u
nutımamışlardır. 

~ 

Alman iktisat nazırı 
BERLİN, 23. A.A.- İıktisat 

ne:ııaretine M. Hilferding'~n ye
rine M. Moldemhauer tayin e
dilmiştir. Yeni iktisat nazrrmm 
yerine de sosyaEst Robert 

1 u tur. 

(Birinci sahifeden mabat) 
ku amme davasını açmazdan ev 
ve! tahkikat evrakını Adliye Ve
kaleti vasrtasile de memurun ta
bi olduğu icra vekiline gönde
rir, takibatı kanuniye icrası i
çin müsaade talep eder. 

İcra vekili bu talebe en kı
sa bir zamanda cevap vereceği 
gibi bu cürümlere de muttali ol
duğu takdirde kezalik Adliye 
vekaleti vasrtasile müddeiumu
miliğe işi tevdi eder. 

2 - Maznunların vazifeleri 
dolayısile tabi oldukları mah -
kemelere ait salahiyet hüküm
leri mahfuzdur. Hazırlık tahki
katının ifası hukuku amme da
vasının açılması ilk tahkikatın 
ve karar hakimliği vazifesinin 
yapılması işbu salfilıiyettar mah 
kemelerde bulunan müddeiumu 
milere ve müstantiklara aittir. 

Vilayet merkezlerinin iradei 
milliye ile mansup memurları 
hakkında muhakeme ifası için 
tayini lazım gelen yakın bir vi
lavet merkezi derhal Adliye ve
kaletince tayin olunur. Cum
huriyet müddeiumumileri bu 
karan derhal Başınüddeiumu
miye, Basmüddeiumumi sebep
siz gördügü teehürlerl Adliye 
vekaletine iblağ eder. 
Memurların mali vaziyetleri 

hakkında memurin kanununa su 
maddeler zeyledilmiştir: , 

1 - Yalan yere beyanname 
vermekten mahkfun olanlar 
mensup oldukları vekaletçe der
hal memuriyetten çıkarılır, ve 
bir daha devlet memuriyetine 
kabul olunmazlar. 

Memurlar hususi varidatlan 
karşılık olmak üzre akdedecek
leri istikrazlarla milli bankalar
dan kredi üzerine alacakları me
baliğ müstesna olmak üzre bir 
senelik maaşlarının yarısından 
fazla borca giremiyecekleri gi
bi erbabı mesalihten istikrazda 
da bulunamazlar. Aksi hareket 
!eri sabit olanlar hakkında vazi
yetin ağırlığına göre encümen
lerce tayin olunacak inzibati ce
zalardan her hangi biri tayin o
lunar~1<tır. 

~ S'on Haberler -~
MuhteJitkomisyon Türk 

heyetinde tasfiye 

Garbi rI1rak)ra ıniiciavirliü'i ile 
' h 

hukuk ınüşavirliği ilg,a cdi ldi 

1 

AN~RA, 24 (Tel~fonla) - Muhtelit mübadele komisyo
nuna b_?guı; ~~!?;~an_ tebhgatta Gavbi Tl'aJkya müşavirliği ile hu
kuk muşavırlıgınııı ılga olunduğu bildirilmiştir. 

Bl!_n~a~dan nı~a.da onaltı katip açıkta kalıyor. 
:Katıbı umumılık esas itibarı ile ilga edilmiş olup yakında 

tatbıkatına geçileceği tebliğ edilmiştir. 
. . ~ltmcı_ tali ık~isyondan altı kişinin vazifesine nihayet ve-' 

nldıgı lmnusyon nyasetine bildirilmiştir. 
Takdiri kıymet hey"etleri Türk aza ve katipleri İstanbulda 

bulundukları müddetçe maaşları nısıf olarak tesviye edilecektir. 
. Mura~has hey'etimiz reisi Tevfik Kamil Bey tarafından mü 

şavır Kenm Bey Ankara'ya davet edilmiştir. 

ismet Pş. Hz. iktısat vekili 
ile bir buçuk saat görüştü 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Başvekil İsmet Pş. Hz. bugün 
İktıs~~ :'f ek~le~ine giderek vekil Şakir Beyle bir buçuk saat ka· 
dar gorüşmuştlir. 

uç sene evvele ait bir 
dedikodu 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Tayyare Cemiyetinin, İzmir 
mes'elesi hakkında neşrettiği tekzibe Denizli meb'usu ve Ana
dolu gazetesi sahibi Haydar Rüştü Bey cevap vermiştir. 

Hayuar Rüştü Bey cevabında eski fikirlerinde israr ettiğini 
yazıyor. 

.. Mes'ele halkııı i!n çok ehemmiyet verdiği temiz ve mill1 bir 
mue~seseye temas ettiği için bizzat Umumi merkeze gidereı-, 
t~hl-ıkatta bulundum. Umumi merkez işin bütün teferrüatın!f' 
pıyango müdiriyetinin tebliğlerini gösterdi. 

Üç sene evvele ait bu dedikoduların tamamen lüzumsuz ol
duğuna Tayyare Cemiyetinin iane kısmından müstakil olan 
Piyango müdürlüğünün usul ve tamimleri haricinde hiç bir mu
amele olmadığına kanaatı umumidir. 

Hindistana derhal muhta
riyet verilecek mi ? 

LONDRA, 24 A.A. - Del'hiden çek.ilen bir telgrafta Hin
distan valisi ile ba-ılıça beş Hint siyasiyunu arasında beş saat 
süren mü?akerat Hint milliyetperverlerinin Hindistana derhal 
muhtariyet verilmesinde ısrar etmeleri üzerine neticesiz kal
mıştır. Tarafeyni memnun edecek bir itilaf zemini bulunması 
bu yüzden bir hay 1i müşki.illeşmis.tir. 

M. Çemberlain amele hükumetinin 
Mısır hakkındaki siyasetini 

tenkit 'ediyor 
LONDRA, 24 A.A. - Çemberlain Avam Kamarasında hü

kftmetin Mısır ve Sudan hakkındaki siyasetini tenkit eden bir 
nutuk irat etmiştir. Hinderson cevap vererek demiştir ki: 

"Mısır hakkmclaki siyasetim esas itibarile Çemberlainin si
yasetinin aynidir. Tekliflerimde yegane yenilik İngiliz kıtaatı
nın Süveyş kanalı ımmtakasrna alınmasına dairdir. Mıısır hak
kında bir cebir politikasını takibe devam edemeyiz. Çünkü kuv
vet üzerine müstenit siyasetlerin zamanı artık geçti. Hükumet 
böyle bir siyasetin mes'uliyetini kabııl edemiyeceği gibi bunu 
hiçbir İngiliz parlamentosu da tasvip ve terviç etmiyece~tir. 

9 
r 

~ınsalinin en ınokeınıneli~ir 
G 

rür' Anonim ElP~lri~ ~irketi uınuıniyesi 
G:.ı.lata: Bahtiyar han 
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• • • • atan aş~ yenı ır ar e 1 ıyoruz. 
- dmıııııı... Göl olur derler/ ..ıı1ttıın 

Türk milleti bugün tasarruf cephesinde hare-~ On gelirin varsa beşini sakla, 

L • • • ı • d I J 5 Damlaya damlaya göl olur derler! 

11ete gecıyor ve yenı sıoer erın e yer a ıyor.,. ~ ~1r~1:;~~;~~~:::~:~::;ı:;:a· 
-------

Is Bankası milletçe kabul edilen tasarruf gününü bugün 
ediyor 

----• 
Gün gelir, bu çeşme tık~mr akmaz, 
Yüzüne en yakın dostların bakmaz, 
Çalışmak istersin fakat bırakmaz, 
Altına sanma ki bir çıil sererler! 

Türk analarının huzurile tahkim ı .. i§ - Kolun işledikçe paşasın beysin, 
Hele ihtiyarlık boynunu eğsin, 
Feleğin sillesi ensene değsin, 
Boynuna bir torba takar giderler! 

.. 

günü 
1 
hamledir. Bu hamleyi, tc'k bir 

ııımıııı...-ııu•111111Bt11t1.., .... ~ Dikkat ! vücut gibi ileri atılışı takip e-
decektir: Vatandaşlar artı:k bu 

J - Üç kazanırsan birini vatanda yetişeni, yiyecek, bu 

sakla! vatanda örüleni giye<:ekler ve 

2 - Marifet sade kazan-= bu vatanın mali olmıyana el sür 

makta değil, artırmaktadır. meyeceklerdir. Bundan sonra 

3 - Günde 10 kuruş ne 0 - on kazanan hiç olmazsa üçünü 

lur deme: azı bilmiyen, çoğu artırmağa baka{;ak, kazancını 
hiç bilmez. 

4 _israftan sakın: Alın şerde şorda israf etmiyecektir. 

teri, kol emeği ve beyin yor- _ Milli tasarruf ancak bütün mil

gunluğu ile bir ayda kazan- !etin el birliği ile olur. 14 mily

dığım bir gecede verme!... on nüfusun yarısını müstahsıl 

- 5 - Para insana hem iyi farzedelim. Geriye kalan bu 7 
· gün dostu, hem karagün milyon kişinin 10 da biri yani 

dostudur: iyi günlerde kış, 
kara günlerde harcan... 1 milyonu günde (40) para ar-

e 6 - işten artmaz, dişten tırsalar 30,000,000 lira se-

artar, bunu unutma! nede 30,000,000 lira eder. Ta-

7 - Sakla samanı, gelir za sarrufa riayetsizlik yüzünden 

manı. Sırasında bir tek lira böyle nice milyonlarımız oluk 

ölüm yatağında bir hastayı giıbi harice akıp gidiyor. 
kurtarır. 

8 - Paranı toprağa göm-_ Vatandaş! Buğünden itiba-

me, küllenir. ren ta muvaffak olacağın güne 

9 - Para parayı çeker, il,. kadar büyük bir imtihan devre-

10 - Artırmayan fertlerin ili si yaşayacaksın! Belki lbu ara

sonu yoksulluk, artırmayan ! da zevklerinden bazı fedakar-

lmilletlerin sonu kulluk!... Irklar yapman icap edecek, bel

i-M ıuıtııü ıı ıı ı ı uı JJılllllıllt ki alışıncaya kadar bazı sıkın-

Bugün İş Bankasının reh
berliği ile ilk milli tasamif gü

nünü idrak ediyoruz. Milli ta

sarrılf günü ... Bunun manasını 
';Ok iyi kavramalıyız. Açılan bu 
1eni, yepyeni cidalin sonu bizi 
refaha, varlığa götürecektir. Bu 
;ün, türk iktısat tarihinde bir 
dönüm noktası, hatta ondan da 

ehemmiyetli bir tecrübe ve im

tihan günüdür. Dost düşman, 
ıu büyük imtihan! nasıl atlata
.:ağımızı hakiki bir alaka, ve 

;iddi bir merakla bekliyorlar. 
Biz mutlaka bu işin de lıhdesin 
den geleceğiz. 

tılar çekeceksin. Fakat bu müş

küller, seni giriştiğin savaşta 

mağlup edemiyecektir. Düşün 

ki iktısa harbini ilan etmenin 

zamanı gelmişti. Paramızı kur

tarmak, mali itibarımızı yüksel 

tmek ve bunun için de yerli ma

lına revacı artırmak, ithalat - i

hrcat müvazenesini temin et

mek lazımdı. Milletçe tehlike

yi sezdik. Olurile kanaat ede

ceğiz ve bunu sadece milli bir 

vazife bilerek yapacağız. Vatan 

daş ! iktisat ve tasarrtif sefer

lerberliği var. Herkes silah ba 

İ Bankaıır öcü. ilk ş·na !. • 11;11; 

---------
Vatandasl Osmanlı lmperatorlununun~_= Deme misafirdir kırrlIT hatır, 

6 _ Üç kap yemek yeme, bir ye de artır, 
= Geriye kalam bankaya yatır, •er 

bıraktını çürük fl8 müfe-+essih ankaz Üzerinde 5 Damlaya damlaya göl olur derler! . 1 
6 '.J ' 9 M. SALAHA TIN ' 

yepyeni bir Türkiye yaratış ve kurtarışını ~ıınıııııııııııı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mı~ 

bilen Türk milleti ona layık olduğu yaşayış kemalini de vermeğe çalışacaktır 

• 

Bugiln 

fJş bankasında tasar 
ruf glinll nasıl 

geçecek? 

Türk annesi bu işi umdu
ğumuzdan daha iyi yapacaktır. 

Davetlilerimiz saat 4,30 dan 
itibaren gelmeğe başlayacak

tır. Hulde kendilerine Bankanu 
zın muhtelif servisleri gösteril
dikten sonra Meclisi idare Rei-
simiz Siirt meb'usu Mahmut Tu" · k 
Bey tarafından milli tasarrufun f anneleri 
esası, gayesi, ve faideleri hak-
kında bir nutuk söylenecek ve 
davetliler, ıhlamur, limonata 
vesaire ile izaz edilerek mera
sim nihayet bulacaktır. Yarın
dan (Bugün) itibaren l'ıer ta

rafta tasarrufa ait reklamları-

rnız göze çarpacaktır. Bankamı 

Dariilfünunda mü
him bir toplantıya 

davetlidir 

Milli tasarruf ceıılı\reti "'. nasıl çalışıyor 

Davamız şu 
1 - Türkiye Türklerindir, 
2- Türkiyede ekmek en önce 

Türk içindir. 
J - Türkiyede Türk malı, 

Türk metaı geçer. 
4 - Türkiyede Türk parası 

en ilstün gelir. 

bevanat -

• rr,..• 

zın kumbaralarından tasarruf Yerli malarını tanıtmak uğ -

günü münasebetile kafi miktar .runda memleketin bir çok mü-

da bulundurulacaktır. Bu vesi- esseseleri canla başla çalışıyor. iş Bankası kapısındaki tarihi levha .• 
le ile tekrar edeyim ki bu kum Sanayi birliği de, Türk kızının ,.......,.. ............... .,.. ..................... ______ ............ _ .... .....,....,:---------..-.--.... ,.......,..,......,. 

haralar, sade küçükler için de- elinden çıkan çok şık, çok zarif 

~ildir. Her fert, kazançlarından işleri, memleke~ ka~ınma ~- Şehit eytam ve era-
birazını artırarak bunlara koya nıtmak maksadıle faaliyete gı- nıilini davet 
b "lir rişrniştir. Hakikaten, çalışkan Ak sk ne b . 

ı . ve çok mütevazı işçi kadınları- saray a er ı· .~u esı ~n 

Bizde para artırmak istiyen- ·· de getı· dikl · takasında bulunan şuhedayı as-
mızın vucu r en eser- k . T · 

ler az değildir. Fakat, bunlar, ler, Avrupa ipek işlerile rekabet enye eytam ve. ~ramı ın_ı~ ve 

ya çok artırmak isterler, yahut edebilecek derecede sağlam ve 20 mayıs 333 tarıhinden ıtıba: 

ta h . rtır la B" 1 zariftir. İşte Sanayı' birlig-i bu ren vefat eden harp malfillen 
ıç a amaz r. ızce ası • · 1 · · hall~ 

k .. ük" fl . zarif işleri tanıtmak için pek ya yetım ennın ma atça tan-
uç tasarru arın kıymetı var . · 1 def 1 · ff k 

. kın bır zamanda Darülfünun zım o unan ter en muva ı 

dır. Umumıyetle ~azancımız-. konferans salonunda, bir top- olmayıp kabul edilmediğinden. 
dan çok sarf edenz. Halbukı !anma yapacaktır. Bu toplan- Aksaray askerlik şubesi mınta

herkes için kazancı derecesin- maya bütün Türk kadın ve an- kası dahilinde bulunan bu kabil 

de üç beş kuruş artırmak pek neleri davetlidir. Salonda, ser- eytam ve eramil ve mh'.11 ye

ala mümkündür.'' giler vücude getirilerek, yerli timlerinin nihayet 31 Kanunev-

Öğrendiğimize göre tasar- işler teş.?ir olunaca~ ve ~.unlar- ve.~ 929 tarihine" kadar şübeye 
f ·· .. h f • b" dan, Turk annelenne numune- muracaatları • lazımdır. 

ru gunu er tara ta umumı ır ler hediye edilecektir. Muhte- -o-

Dilediklerimiz 
lif hatipler, Türk kadın ve an
nelerile çok samimi hasbihaller-

1 - Müstehlik değil, müstah de bulunarak, Türk işçiliğile 
sıl Türkiye. Garp işçiliği arasında mükaye

seler yapacaktır. 
2 - Büyük ziraat Türkiyesi, Gene bu mühim toplanmada, 

biz: ~k, sanayii nes9ye fabrika-3 - Kendi kendini her saha-
• . .. ~ 

Leylei Miraç 

Yeni bir ticaret usulü! Kad&stroda te beddüla 
Bir çok ticarethaneler son Kadastro birinci heyeti tasar 

günlerde yeni bir ticaret usulü- rufiye azasından Rifat Bey R' 

ne tevessül ettiler. Tenzilat i- zenin Kemal paşa nahiyesi tat 
!anlan reklamlarla halkı topla- rir heyeti azalığına; İkinci hı 

mak ve sonra işporta mallarını yet azasından İhsan B. Ankar 
iki misli fiatle satmak. kadastro azalığına. İkinci hey 

Ticaret odası bu gibi ticaret- et aza katibi Mahmut B. Aydı 
han~lerin vaziy~t ve satışlarını kadastro hey'eti kitabetine, }. 

tetkik etmektedir. Satışlarında dalar kazasi kadastro azası z 
ş~phe ~örülen ticarethanele~ ya B. Bursa kadastro he 'etı 
Turk tıcaret kanununun verdi- _ . . , ~ . 1 

ği salahiyetle mahkemeye ve_ aza~ıgma. B~şıncı ~~y ~t katı; 
rilecektir. Şenf B. terfıan Bınncı hey 

- • -- azalığına Altıncı hey' et katib 
l\taden aranıyor Sait Cemal bey terfian, Adalr 

Kocaeli, Adapazarı, Hendek kazası azalığına nakil ve tayir 
taraflarında bakır, ve simli kur edilmişlerdir. 
şun madenleri teharri edilmek 
tedir. 

-<>--
Sanayi müfettişliği 
İstanbu! mmtakası Sanay 

Meı>ai müfettişliğini Şevki, Cr 

· Haım!i, Melımet Ali beyle 
edilmişler unq • · 

• 
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ABONE ÜCRFI 1.ERI 

c Tlirkiye irin Harir için 
.1 4Yltlı 1()() kunq MJ0 kUl'Uf 

l«XJ .. 7!:1J .. n 
}- U<XJ .. :!/(}() n # 

G<leı evrat geri rerllıııec 
ı ldetl ~eçtn ousbıl.u 10 hnJto" 

( •ıı:ıc ve ır athuyı alt Jşlcr lçlıı 

müdürhetc rolırH•ııt edilir. 
mtz ıtlnlırın mcı.wllyetlnl kabu.I etmez: 

edemiyor ve adeta hafuasmdan 
şüphe ediyonnU§ ! .. 
BiR iÇ TE BiN ŞUKRET! 

Bir loktantada müşteri şarap 

1 
istemiş. Fransız şarabı diye ge
tirdikleri şarabm yerli olduğu
nun farkına varmış, garsonu ça 
ğırrnış soruyor: 

- Baksan a ! Gözüm! Bu 
Fransız şarabl değil yerli şara
bı!. .. İnsanı tutmuyor. 

Eski bir bekri olan garson ce
vap vermiş: 

- Beyim bir iç te bin şükret 
ki şarabın yerlisi var! Olmasay
dı mis gibi ıhlamura yatar da 
görürdün, tutuyor mu, tutmu -
yor mu? .. 

FELEK 

letlepliler ıhıbat11 

İngiliz düşüyor GÜNKÜ HAVA 
32 inci haftanın 4 üncülilğil

ün hararet en çok 10 en u 7 nü D11rilnataka lisesinden 9<f4 
: . idi.Bugün rür.gir poyraz,hı~ı Rıdvan Bey kazanmıştır. Yazı-

lı olacıktır. Kır yoktur. - sı ~udur: 

ELEK 
«Sterlinin düşmesi ve para 

istikrannm mutavassıt bir de
receyi. bulması için hükfunetin 

OKTORLUK CİLVELERİ aldığı iN< tedbir üzerine; resmi 
devairin Avnıpaya olanmuba-

1\:'!linı. tasrih edemem, fakat te- yaatlarının şimdilik tadilidir. 
\ıı ederim ki bizim ileri gelen Sanayi ve Maadin Bankasının 
~erden ikisini bir konsül- halka gösterdiği sühulet ve mu 
SYG!t için bir· yere ça~ırmışlar. zaheret, Türtc matbuatının ta
asta ateşler içinde yatıyor. . mimleri ve senayi birliğinin cid 

'Jer ikisi muayen~eder ... Bi- di teşebbüsleri ilk semeresini 
si tler ki: verdi. İıktisadi zaferin temini 

Aziz arkadaşun! Ben has- için atılan bu ilk muvaffakiyet-
Beyin humması görüyo- li admı Sterlinin şayanı hayret 

1 sukutu ile neticelendi . 
uığ~ri der ki: Bugün i6tihsaUitta zaruret 
~ Çok teesüf ederim, i§kin çeken faıbrikalar yerli mallara 

eşllisinize iştirak edemiyece- olan rağbet hasebile şüpheııiz 
ğinı. Bence bu bir uyku hasta- fazla istihsali.tta bulwıacak, 
ığı . . . . hüldlmetin muzalhereti ve yar-
'\".tbu şekle girince beyinden dımile Avrupa mallarile reka
~1an bir üçüncü doktoru ge- bet edebilecek bir dereceyi bu
~ rier ... Üçüncü hekim gelir, lacaktır. 

llr ve birinciye hitaben: Türk erkeğinin can ve gönül
- 'J auana a~· ı kardeşim, le atıldığı bu milli cidale şüp

bC~Beyin ?ı;unına~ göreme- hesiz Türk kadını da atılacak; 
dim . . diyınce \ 1

\jnci hekim bütün ihtiyacatım sağlam ve u-
a\il;ane bir tarz .. a dii inciye: cuz olarak yerli mallarile temin 

g _ l:lah\ Gor d mü? İşte edecektir. Bu m!icadeleye en 
yin humması 'ilmiş! de- önde atılan muUlimlerimiz bü-

eek . ö~ tün vatandaşlara bir nümune 
'.ti • • • ... -lciır s 
.. . •çünri~e~r.ı.c :ı:ıin!i bitir- oldu: .. . . 

eye vakit kalmadan ikinci he- İstLklal mucadeleırinın anfe-
' ·ıne de dönüp: sinde büyük müncinin - Hede-

- Sevgili dostum! Hastada finiz Akdeniz - nidası bugün
Uyku hastalığl da bulamadan. . de Türkiye ufuklarında - Aza

yince iki evvelki hekim evve- mi tasarruf, şıarı millimiz ol-
biribirlerine ve sonra ittifak- malidrr. - nidasile bizi bir ik
üçüncü hekimin yüzüne ba- tısadi zaferin arifesinde oldu-
lar. . . Zaten o, ötekilerin ğwnuzu bildiriyor.• 
nnasına mahal bırakmadan: 
- Bence bu bir Bel soğuklu
vak':tsıdır. Mikrop beyne ka
çıkmış . .. 

Filvaki hastayi o noktadan 
ir daha muayene ederler ve pek 

aylıkla Belsoğukluğunu bu-
1-ır. Vak'anm buraya kadar 

laıı. ısmmda -gayritabii bir 

Tepebaşı dyıı 

rosunda bu 
akşamı 

saat 21·30 da 

Kafes 
arkasında 
5 perde 

ey yoktur. . . , 11111'11 Yazın: Mnsa· 
Doktor, teşhiste yanılabilir. 1 hıp ıade C.elll 
i~ekim; İngiliz Kralının hekim Bey 

en onun hastalığım yanlış tes-
is etmişlerdi. . Binaenaleyh .-...-A~· 'L' "_T_I_N 1 
anl~ş teşhis şayanı esef bir f 
erdır anıma olagan bir şeydir. ~ 
şın asıl tuhaf ciheti bundan f haslsliitin ınembaıdır 
?nra ~eliyor: Ne zaman birin-,-......... ---... ----_... ....... 
· h~kım üçüncüyü şimdi artık ••••••••--••••••• 

eı ~fiyet etmiş ?.lan ihtilaflı S Y J K f C f : 
ta tle beraber gorse: e • 

- Nasıl filan bey, sizde Be- • : 
in humması var demişti de (ü- • ilk büyük esli komedi yakındı • 

Unc.ü_hekimi göstererek) Bey- :

0 
p E R A o 

4
: 

dı ıle ben Belsoğukluğunda : : 
a~ etmiştik. . diyormuş. . 1- • , e 
cı hekim de ayni vaziyette : : 

yni sözleri tekrar e~:ı:'?~uş. · : Kahkahalarla güleeeksinlz. ı 
:vıt.re.te ~a~a.ran . uçuncu he- •••••••--•-•• ••• 

, hıc bınm tekzıbe cesaret 
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atLLİYETIN EGLENCELERİ AL TUN 12345678Q 
ı 

Marie Dubas 

i§1 
AsQvE R0l161! 

MASK RUJ 
Parfümü, takdimi makbul 

ve kabulü latif mükemmel bir 
hediyedir. 

Her kesin kemali zevkle kul 
!andığı parfüm dür. 

Her erde satılır. 

ve KLIVE 

Elbtikl' vlcd1nın meşbu bulun· 
du fenıhklır heıı sızdır 

Kadıköy Hilll d.yatr ıunda 
Komik Cevdet bey temsilleri Ha· 

fız Ah ııeı bey uz heyeti birlikte 
Hayvaoau vahşiye sırkı komedi, 
varyete vesaire. 

BROOK un 
şaheıerl 1 

.ıtee••••••••••••I ....... ~~~t<.·)············ RAMON NOV ARO yu görmek esasen nadir bir zevk ldL Fakat 

ÇlPLAK AŞIKLAR 

filminde ba dehıktr artistin tenor ıesini işitme~ yakında 

ELHAMRA SİNEMASININ 
ılze bıhşedeceRL müstesna bir fırsattır 

Metro Goldwin Ma yer filmidir •••••••••••• ( ............. . 

C>ARıS 

... 
ESANS 

lOSYON 

•• 

P Jrfümllrl l·. T ı. P 1 V E R A. Ş , lstanbul Şubeli 

Şlfll Ahmet Bey sokak No. 66 Tel. Beyolllu 3044 

>. .. . 
' 

' " 

- - - - -- - -- - - - --·- - - -- --·---

••••••••• .... e••••••••••••ı 
Bııgün 

MATlNELERDEN İTİBAREN 

~PEBA SiN~MASINDK 
Rusya çarlarının saltanat ve hayatını tasvir eden muhteşem 

ve mcrahver bir eser olan 

SON ÇARLAR 

ve refikleri tarafından verilecek ISPANYOL SAN'AT TEMSlLLERlniıı 

GALA MÜSAMERELERi 
: • • • 

Muganniye LtNA PEREZ İ 
Dansöz CARMITA GARSİAveALMERİA 
Pianist PlLAR KRUZ 
Git~rist LUfZ MA YORAL 
Çigan Lcs ALKALAS 

EN GOZEL lSPANYOL DANSLARI ve ENDÜLÜS ŞARKLLARL 

Talep ve lsnn umumi Uzorine 
ELHAMRA SiNEMASI 

tekrar tekrar görülmege ltyık EMiL YANL~GS ın temsili 

Taclı canavar 

Noel Yorıulan mUnasebeılle bUyük kilçilk biltün ebıliyt bugUnlı:U 
matinelerden ldbaren HAROLD LOYD un 

Ates gibi 
filminin lraeıiie başlayacak 0!111 neteU ve eğlenceli haftanın 1'1:SIDI 

küşadını davet eyler. ite ıaaı kahkaha 
ODUNDAN HiNTLi ık! kısımlık bir komedi ve ııııvrede 

ROSİTA BARRİOS 
KASTROLARIN 

ve 

Balıkesirde inşa edilecek olan erkek muallim mektebi şera
iti atiye dairesinde kapalı zarf usulile 12-1-930 tarihine kadar 
münakasaya vazolıınmuştur . 

1 - Müzayede ve münakasa kanwıuna tevfikan tanzim olu
nacak teklif mektupları 12-1-930 Pazar günü saat 15 te Ankara
da maarif vekaleti inşaat komisyonunda açılacak ve en az fiyat 
teklif eden müesseseye vekaletin tasdikine talikan ihale oluna
caktır. 

2 - Tekliflerde mukabil şerait dermeyan edilemez. 
3 - Talip olanların fazla tafsilat ve izahat ile pilan ve şart· 

namei fennileri ile münakasa şartnamesini almak üzre ehliyeti 
fenniyelerini müş'ir musaddak vesikalarile beraber her günü 
maarif vekaleti in"aat dairesine müracaatları ilan olunur. 

Günde, belki sekiz on kişi te- istedim; ayaklanmın altında rusu gibi kapı önünde miyavla- sakın ona göstenne.] ne manasız söz söylerdi ... Sen-
lefon ediyor, soruyorlar, ne va- uçurumlar açlklı, başım döındü, ma:k. Bu ismi de bana sen ver- Kafir oğlan, tebrik ederim se de hayli terekki var. Hüsnü ta
kit geleceğini anlamak istiyor- düştüm başımı duvara vurdum. din; senin Vankedinim ben . . . ni. biat sahibi olmağa başlamışsın. 
lar. Her gün beş on yalan söy- Bu sabah, ağrıyan başımı a- İşte Şefikçiğim kalemimin Elde ettiğıin son parçanın ne- Bir iki tecrübe daha, tam ke-
lüyorum . vuçlanmm içine ·aldım, uzun u- ucuna gelen her şeyi yazdım, fasetine deye<ıek yok. Bu sefer male ereceksin. Amma ne işe 

« -Allo! .. Avukat Şefik be- zun düşündüm. amma sana mühim hiç bir şey tumayı gözünden vumıuşsun. yarar! .. 
yin evi . . . Hayır efendim, İs- Kendi kendime konuşuyo- ifade etmiş olmadım . Kırk yılda bir kere, nihayet ya- Bir an düşündüm de, kendi 
tanbulda değil... Mühim bi.r rum: Sana 'hissiyatımı daha başka nmda değerli bir kadın gördü- kendime: 

gÖQdeımeği, kendilerine 
'dinnıişler. Maşallah istih
tları da çok kuvvetli. Bun

lflll içlerin<ie öylelerini gör
ki senin bilmediğin ıeyleri 

ılyarlar, seni, &enden daha i
i tanıyorlar. 
Siitıeyla ile olan maceram gü 

U gününe, hatta saati saatine 
ııber alıy-0rdum .. 
O zamanlar, alelekıter .. 
diim, fakat itiraf et, ki 

·i~im. 
-==--==-"--""'-' -

ma'k elimden gelmiyor. HilıQ
timde yok. 

Mahaza, bu giiRe kadar, gü
rültüye, feryat ve figana lüzum 
kalmadı. Bana hayknmak fır
satını venneden geri geldin . 

Her gelişinde, seni biraz da
ha benimsedim ve bir daha, bir 
an bile benden ayrdmıyacağmı 
zannettim, çünkü 'halin, yaptı
ğına pişman old.,f>-~u ima edi-
VQrdu. -"'a yoldaı 

1- yaralanın 

dava için gitti . . . Bir haftaya «Böyle ıu:aktan göz yaşı dök- nasıl ifade edeyim bilmem ki ... ğüı:n için sevindim . « - Ne yazık, ki dedim, in-
kadar gelir efendim.• mek neye yarar?• diyorum. . Sana dargın değilim, senden Eğer kekliği, bildırcıru, pili- san yirmi yaşmda iıken, eline 
Doğruyu söylemem için, ne Benim yerimde başıka bic ka- 1 hiç bir şey menetmiyorum, «Şu ci sevseydim hanımefendiyi bun böyle bir kadın geçiremiyor!• 

zaman geleoeğini bilm«n li- dm olsa ne yapardı bilir misin? nu yap, bunu yapma demiyo- lardan birine benzetirdim. So b fikrimd • ..4 
1 D - -"'·--· ku 1. bi nra u en oa,.uım. zım. Bana, bunu olswı . söyle- Vapura atlar, doğru Bursa.ya ram•. Yalnız, elini vicdanına ogrusu canuc:oı vvet ı r E- da . . md 1 mez misin? giderdi . koyup düşünmeni rica ediyo- kadın. Belki kusursuz güzel de- ger 0 • yınm yaş a 0 say-

K nd 1 n-d ba""'· h h . bi. "'l f..A- t kal 1 O .k. dı, sCOt yaıkahyamazdı. oca apartıına a y11pya ı- DQ.l en · .....,. er angı. r rum . gı , -a ço un L n ı ı sa- . . . . . 
nızım. Hiç bir yere gitmiyorum kadın olsa bunu Ç(lktan yapar- Kendine, benden daha yakm, at zarfında beni teshir etti a- .İnsan yınnı yaşında ıken, hıç 
sakağa bile c;tkmıyorurn . dı . daha candan bir aırıkadat bula- deta büyülendim. Bana geli}im birşey Y3:pmasını bilmiyor. Be~ 

Geceleri, ·kulaklarıma ayak Bursa ya gider, kocasınl kula- mazsın. Sana doğru yolu göste- deki maksadı unutturdu. Hoş kırk ~lık erkekler tanırım. Gu 
sesleri geliyor, koridorlarda se- ğından yakalayıp evine getirir- ,1 ııiyorum. İki yol ağzmdasm Şe- sen de bımun !böyle olacağmı zel bı~ ~~dınm. 3:rkasmdan ba-
nin ayak seslerini duyar gibi o- di. fik, dikkat et! bildiğin için beni davet ettin kıp gogus geçınrler: 
luyorum ve bir daha, bu sesleri Ben böyle şey yapmadım, Bütün evin selarm var; kitap- ya. Malına güvenmeseydin zor - Ah! Yinrti yaşında otsay-
duymıyacakmışım hissine ka- yapmıyacağun da. Böyle şeyler 'ların elleriooen öpüyor: çağıruıdın, hatta nerede olduğu dım ! derler. 
pılıyorum da ağlıyorum. yapmak için kabiliyetim yok. 1 - Kuzum yaz, çabuk gelsin! nu •bile haber vermezdin. Şadi - Bu adamlar yirmi yaşında i-

ün gece odama Jıirerken, Ağlayıp oturuyorum.İşte yapa- diyorlar. ye hanımı tabit Süheyla ile mü- ·ken, kırk beşinde geçirdikleri 
· 'n önUne bildiP-n y; elimden kayese edecek değilim; O Sü- ı g?.ğ~ü bile geçirmezler, kadınır 
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Poliste -----Galatada l\:adın yüzünden bir 

er'7 ı n (' a n lı 

cinayet oldu 
Ali karısnıı iğfal edc-n 

bıçakla öldürdii 
•• 

Ferhadı 

Ortaköy korsanlarından Yervant Mehmet ve Hızır 
(akayı ele verdiler 

1 

f ~~~ -"""' ~ 
I 

1 

l 
ı 

Ekmek Harcırah · 
Emant=t ve alaka --.-··---
darlar ve diyorlar Maliyece hazırlanan 

-~---
Yeni bir tecrübe yeni layihada 

yapılmalıdır 
Emanet ekmeğin daha, fazla 

ucuzlıyamıyacağı kanaatinde -
dir. Diğer taraftan alakadarlar 
ekmeğin daha fazla ucuzlıyabi
leceğini beyan etmektedirler . 

Emanet İktısat müdiriyeti 
üç sene evvel o da etraftan yapı
lan müracaatlar üzerine bir tec
rübe yapmış, ve tecrübe yaban
cı bir fırında, başka ellerde yu
ğurulduğu için olmalı ki 94 ek
mek esası üzerine netice ver
mişti. 

Halbuki bugün bütün şerait 
bilhassa un cinsi değişmiştir. 

Bu böyle olunca yeni bir tec 
rübenin yapılması, Hiznndır. 
Bu yeni tecrübe bize elimizdeki 
memleket ununun ıutubet dere
cesini ve bir çuval unun ne ka-

Ehemmnlyetll bazı 
tadilat yapıldı 

Maliye Vekaletince hazrrla
nunu layhasmda harcırah ka
nunu laymasmda seyahat ve 
ikamet yevmiyeleri birleştirile
rek bir yevmiye yapılmıştır. Ye 
wniyeler halen mer'i olan ka
nundaki gibi maaşların yüzde
si itibarile hesap edilmiyecek
tir. Maaşlar altı kısma tefrik 
eddilerek her kısım için muya
yen bir yevmiye tayin edilmiş
tir. 

Dün Galatada Karaköy cad 
.!esinde, saat 15 te Erzincanlı 
Feııhat; Erzincanlı Ali ile ıkav
ga etmiştir. Münazaanm sebe
bi, Alinin, Ferhadm karısını 
iğfal etrhesidir. Kavga evvıelii 
sövü~kle başlamış ve mha
yet iki adam kalabalık arasında 
bıçaklaşmış.tır. Neticede Fer
hat, Aliyi böğründen cerh ve Ydwyı ele veren korsanlar, saJ!dan 

lmdı. Kim olduğunu öğrenmek 
için pençereden baktım. Bu be
nim eski kocamdı. Paltosunu o
muzuna atmış; de bir bıçak al
mştı. Zil zuma sariıoştu. Çar 
naçar kapıyi açıtrk. Yukarı çık
tı. Ben 'hasta lelim. Yatıyordum 
Bana: Nasılsın?, dedi, elimde4d 

11/baruı Ytrvant, Mehmet ve Hızı, dar ekmek verdiğini öğretecek
yazrlıdtr: "Birinci cihtara ehem- tir. Öyle ümit edi~yor ki bu tec 
miyet vermediğiniz anlaşılıyor. rübelerde memleket buğdaym
İki gün zarfında evi tahliye et- . dan yapılan un Avrupa ve 
mezseniz en ya.km ailenizden ' Amerika buğdayları unundan 
birinin ıkanı ıkapmızm eiİği ö- fazla ekmek verecektir. 
nünde ·akacaktır. Buna .kat'iyet B.öyle bir tecriibenin yapılma 

Yevmiyelerin asgarisi 3 li
ra azam~si 10 liradır. Memuri
yeti muvakkatede veya bir ma
kama vekalet için gönderilecek 
memurlara verilecC'k yevmiye
ler veya devrü teftiş için muva 
kkaten gönderilecek yevmiye
ler amiri itanın tensibile nısfı
na kadar tenzil ve bir nısfma 
kadar da tezyit olunabilecektir. 

le emin olunuz." sı her halde hallnn :menfaati i-
İmza: CİNLER çin lazımdır. 

Memuriyeti daime ile seya
hatte saat hesabile hoarcirah i
tası usu'ü ilga edilerek yerine 
masarıfı hakikiye usulü vazedil
miştir. 

.brçaktan ea:kın koı:ikma !" • Aradan gün1er geçtiği halde 
Biııdenbiı:e ayağr takıldı. Ye- işin alay olduğuna dair tek bir 

re düştü. Elinde4ci bıçak bi;iğrü- ertıar.e ıhasıl olmaması bu d-efa 
ne saplandı Hemen polıslere h lık "dd' 0 . _., 
h b rdik Ger kald---' la ev a mı cı ı ır enuışeye a er ve · . ~ uuı r. d .. üdm"" t .. 
Şimdi evimde yatıyor". uş uş ur. 

Ferhadı 11/dtlren Ati -o- Zabitada yaptığımız ıtahki-
lcatletmiştir. Katil Ali yakayı K ll . imta göre bu ev polisçe dört 
ele venniştir. ızcağazın e erı gilnden beri tarassüt altına a-

-o-- yann1ış lınmrş ve eve hiç kimseyin gir-
Olur maskaralık değil Hasköyde K<iremitçi mahal- mediği görülmüştür. Zabita bu 
Sultanahmet're sakin Zeynep · lesinde oturan sütçü Vam.el'in oy\miin çocuklar tarafından ya

H. polis meııkezine müracaat e- evinde mangal devrilmiş, ve i- pıldığı zannındadır. 
derek mühim bir iddiada bulun- .kıi. yaşındaki çocuğu Sofiye'nin -<>-
muştur. elleri yanmıştır. Balıkçı n1adrabazı 

Bu iddia şudur: -o- İ · k b ld 
ZeynepH.ilebirlikteoturan P ·r h'k stratı ay o u 

"" Y'"'mda Alı' ı·.,......;-... e bı"r a- erı 1 ev 1 ft yesi H bel" d d b 1-1
-"" ..,, ~ ..... .,. ey ıa a a a =çı mat-

dam, Zeynep H. rın S>C'kiz yaşın- Fatihte Çarşambada Beyce- ralbazr İstirati iki günden beri 
daıki kızı Mileyyidi belşoğulu- ğiz mahallesinde rüsumat mu- kaybolmuştur. 35 yaşlarında ka 
ğuna aşılamıştir. hafaza memurlarından mütevef dar olan bu adam uzun zarnan

teveffa Mahmut efendi ailesi- danberi hasta imiş. Evvela bi
nin saıkin oldukları bir hane var Ortaköyde yangın 

Octaköyde sigortacı Petrak 
Ef. nin eviooe elektrik ütüsil 
yiizllnden yangın çrkmaşsada 
ıı8ndlirülmüştür. 

-0-

Kurş ın atan sarhoş 
Üsküdaııda Parmak kapıda 

.Bc:lhçet B. nammda bir sarhoş 
earhoşlııkla altı el silah endaht 
ettiğinden yalkalanmıştır. 

--o-
Çarpık Şükriyenin 

eski koc~sı 
Nuru Osmaniyede Alibalba 

sokağında 27 numaralı evde o
luran çarpıık laıkabik maruf 
Sükrıiye H. m evine, kebapçı 
Hüseyin, dıün gec-e tecavüz et
miştir. 

Şükriye vak'ayr şöyle anla
tıyor: 

- Gece yar~ı idi; Kapı ça-

Maarifte 

dır. Evde Mahmut efendi aile- riktirdiği 800 liraya yakın bir 
s~le kayın biraderi ve refikası parayı tedavisi uğrunda sarfet
ve bir de Hafız Hanım ıiısıninde tiği halde bir semere görmemiş 
4 - 5 gün mUkaddem evin kapı- tir. İstirati evvelki giln kız kar
bir kiracı ikamet etmektedir. deşlerine hitaben: 
smı anahtarla açmaık iste1"ler
ken bükülerek sokulmuş sarı 
ıbir ıkağrt nazarı diıkkati oel'bet
mişti. Kağıt açılmış içinde yeni 
harflerle şu satırlar okunmuş
tur: 

"Evıinize geldiık iltifat görme 
dik 2 güne kadar evi teslim et
mediğiniz takdirde akibet fena 
olur" 

İmza: CİNLER 
Aile efradı bunu herhangi 

biri tarafından yapılmış bir azci
zlik zannederek fazla eıheımmi
yet vermemıişlerse de bilahara 
vaziyet değişmişt.ir. İki giln 
sonra bu doefa başıka bir kağıda 
yazılmış i'kinci bir kağıt zµhur 
e1ımiştir. Bu kağıtta ise şunlar 

ccParam kalmadı. Hastalık 
yüzünden artık çalışmağa da 
muktedir değilim. Binaenale
yh mtiıhara karar verdim. "Di
yoe bir mektup yazarak evden 
çrkımış ve bir daha avdet etıne
miştir. Me11kumun ıkendisini de 
nize atarak intihar ettiği tah
min olunmaktadır. 

-o
Yanan kadın 
bulunamadı 

Galasarayda yanan apartı
man mahallinde yapılacak ha
friyaıt için icap eden heyeti fen 
niye raporu verilmiştir. Binasa
ılıibi lbugıün amele !buldurarak 
hafriyatı yapacaktir. 

--..-----
Kitap satışı 

Niçi11 az ve neden 
Anadolrı,,a az kitap 

gidiyor? 
Aldığımız malfunata naza

ran İstanbuldaki tabiler Maarif 
Vekaletine bir müracaatta bu
lunmuşlardır. Bu müracaatın 
esasını şu teşkil etme<ktedir: 
Mektep kitapların olduğu gi
bi diğer kitapların posta nakli
ye ücretlerinin <kilo hesabile 
ve beş kuruşa temini, m·ektep 
kitapları postanelerce kilo iti
barile beş kuruşa nalkledilmeık
te bunun çok büyük faidderi 
görülmeıktedir. Halbuki diğer 
edebi ve ilmi .kitapların posta 
ücreti bu tarifenin haricinde 
kaldığı için meselıl -e ;liralık ki
tap siparişinin nakliyesi aşa 

yıikarı bir liraya maj. olmakta
dır. Bu itibarla <karHer İstanbul 
fiyatına nazaran <llğer yerler
de bir kitabı en aşağı yüzde o
tuz zamla okumak mecburiye
tinde kalıyorlar ki bu da kitap 
irsalatmm miktarını azaltıyor. 
Kitapçılar müracaatlarında bu 
noktayi mevzubahıs etmekte 
ve mektep kitapları iç.in ta1Jbik 
edilmekte olan usulün tatbikl 
için lazımgelen tedıbirin itti
hazını istemeıktedir. Tabiler bu 
takdiııde kitap saıtışının çoğala
cağı ve memleketin her tara:fı
na irsalatta bulunabileceftderi
ne kanidirler. 

Memurların derecelerine gö
re eşyalarının nakli için de 6 
derece üzerinden maktu bir ta~ 
hsisat ıkabul edilmiştir. 

Bu tahsisat ta 40 liradan 200 
liraya kadardır. Aileler için da 
hi memurla beraber seyahatte 
yine masarifi hakikiyoe verile
cek ve nüfusun adedi çocukla
rın küçüklüğü nazarı dik!kate a
lmmıyacaktir. 

Tayyare 
ihtifali 

Program dün fır
kada tesbit edildi 
27 Kilnunusanide yapılacak 

olan tayyare ~htifali programı
nı tesbit etmek üzre alakadar
lardan mürelk!lı:ep bulunan ko
misyon dün akşam Hallc fırka
sında toplanarak programın 
•kat'i şeklini tesbit etmiştir. 
Teflbit edilen programa naza
ran merasim gıünü saat 10,30 
da Fatih tayyare paıılonda içti
ma L edilecektir. Saat 11 de baş
layacak olan merasime askeri 
kıtaat, mektepliler, izciler işti
ra'k edecek ve ayni saatte Fa
tih, Bayazrt, Selimiye, Taksim 
ve Maçkadan toplar atılarak 
merasim Halka ilan edilecek 

S l A • k B k merasim Kumandanı hava şet= an 1 an ası bitleri ve bütün şehitleri aıhali-
izı;ıhat veriyor Y:i sel&ıılamağa ~favet edeceık
Selanik Bankasının süpheli t~r. Bu e:ınada k!taat, ~ek~ep-

.. ··1 5 000 tn'"g'1· l" lık b" hler, zabıtan selam vazıyetı a-goru en , ı ız ıra ır 1 k . . 11 k 1 k 
kambiyo muamelesi için maka aca • sıvı e.r şap a arın~ çı_ ~-
mı aidince tahkikat yapıldığını ra

1 
cakk,. ~~:l:'.ra:klar. yarıya mdın

ve evrakın maliye vekaletine ece .'. ~un fabrıka ve vapur
gönderildiğini yazmıştık. Bu l~: ~üdu'k ~a~acak, . herlkes ~e 
mesele hakkında aldığımız tav butun vesaıtı ~aklıye oldugu 
zihi neşrediyoruz: yerde duracaktır. 

Muhterem gazetelerinin 1387 Bund~n s~nra ordu namına 

-İlaç -satan doktorlar 
var mıdır? 

Tevfik Salim Pı;;. 
izahat veriyor 

Eczacılar kongresi 
bugi.in toplanıyor __ .. __ _ 
Münakaşalar pek 
şiddetli ve hararetl. 

olacak &.;.4ııl• 

Sıhhiye vekaleti nez
dinde de teş;;:büste 

bulunulacak 

1 
doktorlarımızın vatanpervcrh· 
ğine müracaat etmek kafi oldu· 
ğu kanaatindedir. 

Türk müstahzeratmın tanın
madığı iddiası doğru değildir. 
Çünkü bunları hastalarına tav· 

. siye eden maruf tabiplerimiz 
Bır çok doktorların, yerli de vardır " 

müs.taru:~ran. tıb~ire yerine ec- Etibb~ Odası reisi Tevfik 
nebı mumasıll nnı kullan~! Salim paşa, bu mesele hakkııi 
rı hakkında E .zacdar cemıye, da şunları söylcmi~·;r. 
n~ vakı olan şkayetler bazı d _ Ecnebi müst~,hz~rat fab
dıkodula~a s b~p oldu. __ Cem rikaların komisyoncuları meya 
yet erk"-?mdabır ~a~ ~un b nmda bazı Tiirk ve Musevi mes 
h~su.sta _bır m,harrınmıze d lektaşlanıuzın mevcııt olduğu
mıştır kı: .. nu biz d" biliyortL~. Böyle tica-
-. Maa.lesef bzr 1:~r~ ve ~ · retle meşgul doktorların, he
sevı hekımle~ enebı ılaç !abrık kimlik yapmaması hakkında 
larının komısyt culugunu yeni icrayı tababet kanununda 
yapmaktadır. bir madde vardır. 

Bundan başka ekseri doktor Mamafi henüz bir çok mü-
lar, hatta bazı maruf hekimler him ilaçlar memleketimizde 
bile, kendilerine bu fabrikala- yapılmadığı için hariçten getir· 
rm bol bol gönderdikleri nümu tmek mecburiyetinde olduğu
neleri, tetkik etmeğe lüzum muza göre, bu gibi fabrika ko
görmeden hastalara tavsiye et- misyoncularından müstağni kıı 
mekte ve bir kısmı fazla gelen lacak vaziyette değiliz. Bir do 
eşantiyonlarr gizlice piyasaya tor mebus ve ya fabrikatör ol
çıkararak işi ticaret şekline sok duğu gibi fabrika komisyoncu• 
maktadır. · luğu da yapma~· ·· .. , 

Eczanelere gönderilen ma- mek icap ettiği 
ruf doktorlarımızın bir kısmı- Esasen komı 
nın imzalarını muhtevi reçete- pan doktorlar h< .. 
lerde ekseriyetle ecnebi müs- maktadır. Bın n cl 
tahzerler yazılı bulunmaktadır Hiç bir dokt13Ylu üç 
B d k · d - b" ·amnşır· 

u, o torların parlak reklam- _oç-ruy.~ ır_ 7cr oua bir 
lara ehemmiyet vermelerinden rmı, mumasıli <?cü bn• 
ileri geliyor. tercih ettirmeı. , 4üncü 

Halbuki ecnebi fabrikalar zannetmiyorum.' •••anhm oazr 
muadilleri memleketimizde ya- doktorların, komisyoıiculuğu
pılan malların reklamı için ilaç nu yaptıkları müstahzerat a
fiatinin yüzde ellisi nisbetinde rasmda muadili burada yapılan 
para sarfettikleri halde asıl ih- spesyaliteler de olabilir". 
tiyaç olan ve burada mümasili Eczacılar cemiyeti heyeti 
yapılması mümkün oİnuyan umumiyesi bugün fevkalade 
Neosalvarsan gibi ilaçlar için kongre halinde toplanarak yer· ~ 
reklama lüzum gönniyorlar. li müstahzeratın doktorlar tarı 
Çünkü doktorlar zaten ihtiyaç fmdan tercih edilmesi için la
olunca bunları yazmaktadır. znngelen mukarrerat! ittihaz e-

Sıhhiye vekaleti tarafından decektir 
ithaline lüzum görülmemis bir Bu içtimam çok hararetli o
çok ilaçları bir kaç ecza de~su lacağı ve şidd~~li münakaşalar 
kaçak olarak memlekete geti- ~ereyan edecegı anlaşılmakta-
riyor ve (20) kuruşluk ilacı hal ırC . , . . T k k 100 ku · 1 emıyet umumı reısı o at a ruşa verıyor ar. b H.. . H.. .. B .. me usu useyın usnu . mu 

Herhalde reçetlere yazıl . . . . 
mış Olan l

·la'çlarm tak ·b ·· _ masıllerı memJeketımızde yapı 
rı en yuz 1 b" .. h . h l" 

de yirmisi kaçak ilaçlardır. Ec- an ec~e ı ~us~3: zeratn~ ıt a ı 
. .. menedılmesı ıçın Sıhhı ye ve

nebı mustat:zeratına ka:şı a~ kaletile temasta bulurunacak
suretle reklam yapmaga yerlı tt 
mü~tahze~at ~i!lerin!~ .mali r.Etıbba muhadenet cemiyeti
vazıyetlerı mu_saıt d~gıldır. E- nin Cuma günkü içtimaında 
sase": (100) ~ıl.Y.on lira serme- da bu mesele görüşülecek, ve 
yelen olan buyuk Avrupa fab- doktorların reçetelerde yerli 
rikalarile rekabete imkan olma müstahzeratın daha ziyade yer 
dığı i.~~1:1. eczacılar bu meselede bulmasına çalışılacaktır. 

Rusyaya ihracat meselesi 
Millet mekteplerine son günler
de fazla müracaatlar oluyor 

••••• 

numara ve 22 Kanunuevel ve hava zabıtlennden, halk namı-
1388 numara 23 K. Evel 929 ta- na Cemiyeti beledi~e a~asm
rihli nüshalarında Bankamız dan ve tayyare cemıyetınden 
tarafından yapılan kambiyo mu ~irer za~ tarafı_ndan .?ç hi~abe Şirket henüz faaliyete geçmedi 
amelesi hakkında vakıa muta- ırat edılecektir. Mutea:kılben ŞikA t d J d" 1 

Yıl başından itibaren yapılacak teftis neticesinde bık izahatı kafiye itasına lü- ~uziıka selam havası ça1a~ak, aye e en er ne ıyor ar 
d 

t J 1 h kk d T zum görülmekle Muhterem ga- ~~r manga a~ker manevra fışe- Rusya ihracat şiııketi tees-1 evam e m yen er 8 . in a muamele yapılacak zetenizde te'min edilmek üzre gıle !havaya uç el ateş edecek, süs etti. Fa:kat şirketin henüz 
Millet mekteplerine bu son Bu yoklamalardan sonra mü !erine fazla ehemmiyet verdi- arz ve izahı keyfiyete müsaraat arkasından ge?t r~smi başlaya hiçbir fealiyeti görülmediği 

günlerde fazla müracaatlar ol- da'.'imleı:in müktesebatı ilmiye- ğinden ilk tedrisat müfettişleri- olunur şöyle ki: cak, ve mera~ım nıhayet bula- mevzuubahs edilmektedir. Şi 
maktadır. Maarif idaresinin ye- len tetkik olunacaktır. ne yeniden bu hususta tamimde Bu kambiyo muamelesi müş- caktır. Merasım esnasında Kol- kil.yet edenler diyorlar iri: 
ni sene başlangıcından itibaren Maarif idaresi Millet mektep bulunmuştur. terilerimizden birisine aittir ve ordu, Emanet. Ha1k fırkası, " - Şirket için iş yapmanın 
vaki olacak müracaatları kabul * * * şimdi değil 1927 senesi Eylı'.l.- !ayyare Cemiyeti ve TiiTk~- tam zamandır. Daha fazla geçi-
etmemeleri için verdiği emir bu Noel ve sene başı lünde yapılan ve vadesi irişen · gı ~arafl:ı-rmdan Tayyare abi- rilecek her gün memleket i.hra 
tehacüme sebep olmuştur. Y~l İngiliz lirası bir avansın tesvi- desıne bırer çelenk konacaktrr. catr hesabına bir zaraıdır. Ve 
başından itibaren Millet mek- yesi znnrunda seni haliye T.Sa ~ro~ra:mm ta~i~ne, inzibat şimdiye kadar yapılan zarar 
teplerinde umumi bir teftiş ya- nisinin bidayetinde vukubu- ve ıntızamm temmıne Merkez: kafidir. 
pdacaktır. Bu teftiş neticesinde lan satıştan ibarettir. Bu mua- Kumandanmm riyasetinde Po- Rusyada uzun birmiiddetıten 
kaydedilip gelmiyenler, hiç de- Ecnebi ve el{alliy,et mekteplerı· den külliyen muarradtr ve kat' lis müdürlüğü, Maarif Emini{- beri ihracat durmuştur.Müstah 
vam etmiyenler tesbit ve hak- ~ i bir ihtiyac ve lüzuma müste- ği, Şehremaneti ve Tayyare ce- sıl, satıcı, tüccar firketin bir an 
larmda muamelei lazime yapı- tatı"l edı'ldı·ı~~f nittir. Keyfiyet taalluku hase- miyetinden seçilecek birer zat- evel filiyata geçmesini bekle- Canıı.ıl lity 
lacaktır. · "' bile Borsa meclisince ve Mali- ten mürekkep bir hey'et me- mektedir." HalbıW ihracat zamanı ol· 

M k 
'd 1 · b "b'l · ye vekaleti celilesince tetkik mur olup bu ıhey'ct mera-simden Rus yaya ihracat yapacak o- masına rağmen portokallamnı-

. . e .te_p 1 ar. e en . u gı 1 enn Hiristiyanların Noel yortusu b" kaili k l ·1 • '-' h f 1 T "·-' 
1 t b kt 

ı ve e yet me tep en e be- ve tamik edilmekte bulunmuş .,.r' a ta eve ayyıare ~ıı.ye- lan Şirketin henüz fealiyete ge- zm mühim bir kısmı henüz sev-
ısı.~ enru. es ıt et.tı. en sonra -ünasebetile ecnebi ve ekalli- b b"" il kt l İ rk . d l - •-v 1- d 

1 
h al ... ra er ut n me ep er sene ba- tur. ndetta'mik hakikatin tcza ti me ezın e top anar- işe çm~esi ve takip edeceg· i veç- kedilememiştir. Deriler ise u 

ı ayet ı a. re mec ısıne _av. e '""t mektepleri du··n sabahtan 1·_ t ·u kl b 
d k

i d İd 
1 

b ı- şı atı yapaca ar ve u tatil bürüne Bankamızın her kesten başlayacaktır. henin tenevvür etmemesi de zun bir müddetten beri kaim~ 
~ ece t~ ır. kı ar~:;: ~1 ~ tibaren cumartesi sabahına ka- 10 gün devam edecektir. ziyade arzukeş olacağına ifade K 1. . . • · kilükalı mücip olmaktadır. . I 

usus e;ra te • e ece dar tatil edilmiştir. Dün bazı .. 1 K~~~saniden iti~en bü ve semini vefireden beri bir ma 1 lŞeCl lStl VOfUZ Diğer taraftan den~n eden tat~ket müdürlerinden bir zat 
ve mazeretı olmadıgı halde mekteplerde bu münasebetle tu .. n Darulfun_ .un şubelen senelik ziye malik olan Bankamızın Cam çelaneıını· • bilen bı'r bir rivayete nazaran şirketin b h · k · fikri · ·· • d~vam . ~tmi~enleriı;ı .mali va-1 müsamereler tertip edilmiştir. t t tıl b lıy ktır k . u ususta şır etın nı og. zıyetlen nısbetınde vilayet mec Bu mekteplerde cumartesı· sBomes .r a ı_ne aş aca . mevzuatı anunıye ve nizami- kılışeciye ihtiyaç vardır sermayesi ancak 100 bin lira- renmek isteyen muharririmizCj 

_u tatıl 15 giln devam edecek- yeye daima riayet.kar kaldığı H .. t it d ·dır. Alakadarlar yedi milyon sadece demiştir'ki: ı 
lisi idare kanununun 68 inci günü tekrar tedrisat başlıyacak tir. Ydbaşı gecesi için Darülfil- ve spekülasyon mahiyetini irae er.dgunhsaa 0 ?ad 1 an IOk n Türk licabk ihca<:at yapılan Ru Burası her şirıkıet gibi bi~ 
maddesi mucibince 5 liradan 251 ve pazartesi gününe kadar de- nun talebeleri aralarında par- edebilecek he.. na. muamelat- ra. 1 are lll)emız e çm o- sya ihr böyle uf ' ir. Bu itibarla m,....,.,,.ı · 
lt .... "ll'\"J''!ll lr-:ııtl"3 ... n"!lt,..,4;- r•'7"!1 + .. ı. .. A ,... 1~" "• 
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Emrazı dahili)'e 

VEREM ------'-1ariç piya~alarda ihracat 
, ~yamızın vaziyeti nedir? 

Emanette Hahamhane- Vila11~tte 
Hay,ranlar niıı veraset Hisseli emlak 

ve göj1;iis hastalıkları miiteha>sısı 
doktor 

~Y~~!Pve~~~l~acı 
1'icaret müdüriyeti biitün ihracat tacir

lerine miihim sualler sordu 
Mezbahada bıçak 

ile değil 

Ticaret müdiriyeti İktısat ve- Deriler tekrar Rusya- Eleklirlk tabancaslle 
letinden gelen bir emirle bü- 'h d'l k itli/ edilecek 

· 'h .. ı ya ı raç e ı e.:e 
''il ı racat tuccar anınızdan ih Mezbahada kesilen hayvan-

( :at e~yarnıza ait bazı sualler Bundan sekiz ay kadar evvel ların Avrupanm bir çok yerle-
ınuştur. Bu suallerin en mü- Rusyaya gönderilen derileri- rinde olduğu gibi tabanca ile 

'1İ şunlardır: miz muhtelif bahanelerle bil- · lifi · · ş h · _ Hariç piyasalarda ihra- ıt ıçın e remanetıne yapı-
hassa Türk mali değildir diye lan müracaat mezbaha idaresin-

,ıt eşyamızın vaziyeti nedir? iade edilmişti. ' ce de tetkik edilerek bu usulün 
2 - İhracatımızın mevkiini 
•.kim için ne gibi "jirler a- Sovyet l:ıj.ikumetile Hükfune- tatbiki muvafık olacağı kanaati 

,ıfu.ıalıdır. timiz arasında cereyan eden hasıl olmuştur.Bu takdirde hay 
f 3 - Son za;ranlarda malları- müzakerat.bunlar.ın. tekrar ih- vanların eziyet çekmeden ani o-

larak ölecekleri anlasılmıştır. 
;n1 ale;th- e ya lehinde ne gi racını temın etmıştır. . . 

ı lW' l h l ld' T' d d · t·- 1 Bilhassa sığır ve saire gibi bü-
,,-ı cereyan ar usu e ge ı ve ıcaret o ası en uccar a- -- b · l d 

··lerdı'r? . d d'I b d .1 · t k yuk aş!, hayvanlar vın~ e ev-• rına ıa e e ı en u erı erın e . . . 
4 Sizin sa'1si kanaat'eriniz . . . b' h d 1 rılmekte ve kesılmelennde çok rar ılır~ ·ı ı~m ırer şe a etna- ı -· k"'l"t .... 1 k d' H tt" 

nelerdi.-> .. d . . muş u a goru me te ır. a a 
. me gon ermıştır. • 

, - Istihs~latmuz tezyit eı.li- -o-_ bu hayvanlar bazı defa ~agl'.1-
lır e hariç pıya K 1' iaKi te'Sir u ki ll k ·•·· rından kurtula:ak kaçmaga bıle 
tı o1t•r? na · 'a ar "O'lpera tı ı teşebbüs etmektedirler. Bu tarz 

-<>-- Brkı,alıar kooperatifinin ye- zephivatta ise hem hayvanı ke-
Odanın r.ı poru rı makarnaMukavelesinin mahi senler ve hem de hayvanlar zor-

ktısat ve' al t.riea sonra 1 veti ve bu makarna fabrikası- ltık çe~ekte~ir; Hayv~nları~ 
ı;orulan sualler ı 'erıne ıhracat lnın nerede oldugu meselesi ha- tabanca ıle !tla~ın::ı Hımayeı 
c:sfamız hakkıma Ticaret Oda la müphemiyetıni muhafaza et- ~ayv~nat cemıye~ de_ ~ara~:~-

tı,C'! razırlanan raoor bit!Tliş mektedir. l uır.Bınaenaleyh şımdılık bu:J'.Uk 
ve tetk?k."~...:::::.r'ek ve!:&bt~ ~olıl Koop'!ratif ay başında tevzi-; ?aşl_ı ~ayva:ıların tabanca ıı_e 
dcrilmiştir. 1 ata başlayacaktır. olduru~esıne b_~şlanacak ve ı-

~{ bi , , , 241121029 lerde bu usul dıger hayvanlar 
z: BDı o E Ol sası . a üzerinde de tatbik edilecektir. 
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FOS FATİN 
FALİER 

eayeeJ1nde temin edilir..,. F·osfllt•n Faller 
yavruların yüzıerına taztllk we penbıılfk. 
adelAta kuvvet verir, ve <ınları ılirbclL 
kılar}' 

vaınıa. bır ,.oefaun "'-.rdır • 

o da FOSFATIN FALIER dir. 
( Aıametl tarik& a 

TAtc:Ll1-..Ef'rHO!N ICTho,P EDlNlz =- HE" ftftOI SATtl.tft 
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Büyükdere köprüsü 
Büyükdere köprüsü istinat 

drvarmın yıkılması üzerine Ce
miyeti belediyece bu hususta 
tahkikat icrasına karar verilmiş 
ti. Emanet heyeti fenniyesi bu 
baptaki tetkikatını bitirmiş ve 
hadisede hatai fenni olmadığı 
neticesine varmıştır. 

--o-

Borsada vaziyet 
Dün borsada İngiliz lirası 

1027 kuruşta açılmıştı. Sabahle 
yin talep biraz fazla idi. İngiliz 
bir aralrk 1030,5 kuruşa kadar 
yükseldi. Ni<hayot Milli banka
ların aldığı tedabir sayesinde 
İngiliz lirası düıımeğe başladı. 
Akşam borsa kapandığı zaman 
İngiliz üzerinden muamele1023 
kuruş on paradan olmuştu. 

Şimdi sene sanı olduğu için 
tüccar bonolarının bedelini ö
demeğe mecbur olduğundan 
borsadan fazla İngiliz olmak 
mecburi yetinde kalmaktadır. 
İngili:Din bu müddet geçtikten 
sonra daha fazla düşeceği mu
hakkat addedilmektedir. 

Diln borsada altın 900, liret 
9,01 kuruştan muamele gör
müştür. 

Yeni Müskirat 
müdürü 

vernisi Vergileri neden ha-
li rışıhtır? Nasıl 

Süleyman apartımanında Cu
martesi, Pazartesi, Çartamba 
ve pertembe, Telefon Is. : 3035 

Musevi zenginleri 
tarafından tedige 

edildi 
Yaptığımız tahkikata göre, 

Hahamhanede çok garip ve şa
yanı dikkat bir mesele cereyan 
etmiştir. Hahamhane heyeti 
idaresinde bulunan bazı kimse
lerin ihdas ettikleri mesele şu-
dur: • 

Defterdarlık, Musevi zen-
ginlerinin Hahahamhaneye te 
berrü ettikleri eşyaya kazanç 
vergisi tahakkuk ettirmiştir. 

f'akat her nedense bu vergi 
verilmemi~ ve bı.'inun üzerine 
Defterdarlık, vaki teberrüatı 
haczetmişti. 

Garibi şu ki, Defterdarlık
tarafmdan haczedilen eşya, ge
ne Musevi zenginleri tarafından 
satın alınmıştır. Borç bu suret
le ödendikten sonra, Defterdar 
lıktan alınan eşya tekrar Haha
m\13neye i::.-!e ~c'liJ!"liştir, 

Defterdarlık bunu duyunca 
tekrar vergi istemiş, bunun ü
zerine bir mesele çıkmıştır. 

Öğrendiğimize göre, vergi -
nin bir kısmı verilmek suretile 
mesele halledilmiştir. Yakın bir 
zamanda, iki senede bir topla
nan Hahamhane meclisi umu
misi içtima ederek İdare heyeti
nin icraatını kontrol edecek ve 
raporunu verecektir. Heyeti i
dare arasında, vergi meselesin -
de hile yapanlar, meclisi umu
mi içtimamda muaheze edile
cektir. 

Hava soğuk 

verilmelidir? 
Defterdarlığın 928 sene11l 

he.çabalı 

İstanbulda hisseli olan eınla 
kin vergilerinin tahsilinde bazı 
garip hallere tesadüf edilmek
tedir. 

Hayatı zehirliycn 
nesli mahveden 

Belsoıuklu~u 
veFRENGİ~eo 

korunmak için 

Protejin, Mesela bir dü~ckana üç kar
deş sahipsiniz. Bu dükkan ki
radadır. Siz vaktinde hissenize 
ait vergisini verirsiniz. Fakat 
ertesi ay dükkan kirasını ala- lstimaldiniz, 
cağmrz, vaıkit kıracılar size: yakında çıkıyor. 

- Kirayi ~ube vergi borcu- ]'LA- l'\T 1 
mız için haczetti" derkr. 

1
., 

Şubeye gidersiniz; işi düzel- İstanbul, Çatalca, Kırklare- , 
tirsiniz. Lakin gelecek sene li, Edirne ve Tekirdağ Vilayet- · 
ayni bal tekenıür eder. leri emvalinden maaş almakta 

Sebebi nedir? bulunan !?ehit eytam ve erami-
Yaptığımız tahkikata göre li ile askeri malU:llerin ve bu 

bunun sebebi şudur: ·malullerden vefat etmiş bulu-
İstanbulda vergiye esas ol- nanların eytam ve eramilinin 

ma:k üzre 327, 328 senelerinde Hl.zrm!"elen hususatı kayt ve 
bir tahrir yapılımıştı. Bu tahrir tespit ettirmeleri için,bir hafta ' 
de hissedarların isimleri yanlış zarfında mensup oldu'klan ve-
yazılmış. Hissedadar tahrir ko- ya en yakın bulundukları as'ker ı 
misyonlarına tam ve sahih ma- li'k şubelerine müracaat etmele 
lUımat vermemişlerdir. ri ilan olunur. 

Delterdarl ığın te-abiri _u;..·;;.e;..l_er;_;,m_u..,.ba_yaa_t~k~o-mı~.~.,.-o-n_u_n~d~an-ı 
Senelerden beri devam eden Çapada lr:ız muallim mektebinde 

bu müzmin halin onune geç- keşifnamesi mucibince yaptmlacak 
mek irin Defterdarlık yeni bir olan inpat ve tamirat, 12-1-!130 tari 

>' hine müsadif Pazar günü saat onaltı-
tedbir almış ve yalnız tahsil me- da ihalesi icra kılınmak üzre kapalı 1 
murlanna değil, ayni :zwnanda zarf usulile mUnakaaaya konulmut
asıl yanlışlığın menbaı olan tur. Taliplerinin ıeralti anlamak ve 
müsakkafat tahakkuk idareleri- keşifnameyi glSrmek üzre komlayon 

ldtabetine müracaattan. 
ne bir tebliğ ya~tır. 

Bu tebliğde d~iyor kit Devredilecek ihtira berab. 
_ __..1 • 6Urat hakkında Scfain telr:ııeleri-

"Halkm bakılı:! tikty ...... enne nln ialahatı için Senai Mlidiriyet U
mey<lan venneınek için hesap mimiyealnden lstihul olunmuı 733 
defterlerindeki kayıtlarmızı, si numerolu ihtira Beratı aahipleri lh
ze emlak sahipteıi tarafından tlralarmı bu kerTe ahere furuht ve 
gösterilece'k senetlerde yazılı ya icar etmek arzusunda bulunduk-

! h 
. _,, larmdan ittir& ve ya isticar etmek 

hisselere göre ıs a· edimz . arzusunda bulunan zevatın !atanbul-
Kira haczedllmez da Yeni Postahane arkaamda Tlirlri-

Hararet sıfl.rdan 
biraz yukarı Tahsil mernoclarma yapılan ye hanının 18-22 ımmerolannda ka.

Rasathaneye giJre solfuk t~liğde de: "vergi vıcren his- in H. W. !atok efendiye müracaat 
devam edecek sedarlann hisse mi.kdan ma- etmeleri ilin olunur. 

S • k d" ö . dd tini lfun oldukça ve bu zat kendi his 1....,. ... ·M. KURİS 
ogu • . un. e şı e mu- sesini vıcnniş bulundukça kira- ,.. 

hafaza ettı: ~iln hararet e~ çok crdan o hissedara isabet eden KORK MAÖAZASI 
10 derece ıdi. Rasathanenın tes · d · · d . 'ğ' .. .. .. b kirayı hacze emezsıruz,, en- Beyoğlunda latlldll caddesi 
pı~ e~t~ ın~ ore g~nun ~zı sa- mektıedir. No. 409 Hazır ve ııımarlama 
at erın e araret erecesı yarı- Y 'lkö h i l l a her nevi kürklerin en aoa 
ma inmiştir • eşı Y ırs z ar Y - moda ve müntahap çe,ıııerl. 

Gene Kandilli rasathanesinin kanlı yanlara ikramiye Fi atlar rekabet kabul etmez' 
tebliğine göre soğuklar devam 
edecektir. Fakat şimdiden kar 
yağması ihtimali mevcut de
ğildir. 

Denizlerdeki fırtınalar sükU
net bulmuştur. Artık deniz 11ey 
rüseferi intizamını elde etmiş
tir. Kaza olup olmadığı hakkın 
da bir malumat yoktur. 

~atılı~ e~Ja 
_ _ tınni t Sannım Müniriyetinnen: 
ey . S;,n lıkta me\c..ıt ik:ımete elverişli bir adet kulübe ile demir 

Dayinler vekaletine intihap 
olunan Zekai Bey yarın Parise 
gidecektir. Dün de Müşkirat 
inhisar idaresine gelmiş ve mu
amelatı kamilen yeni müdür 
Asım Beye devretmiştir. 

MAKEDONY ADA KIŞ 
ATİNA, 24 (Apo) - Make

donyada kesif surette kar yağı
yor. Yüksek yerlerde karın ir
tifaı 2 metreyi bulmuş, münaka 
lat kesilmiştir. 

Etfal hastanesi teysi 
edilecek 

Yeşi•lköy hadit.e11i faillerini 
derhal meydana çtlcaran ve ça
lınan eşyayı da tamamile bu
lan zabıta memurlarının hare
keti Dahiliye vekaletince şaya
nı takdir görülmüş ve ikinci şu 
be müdürü Şükrü, ikinci şube 
ikinci kısım Başmemuru 
Mazhar beylerle ayni kısun ser 
komiserlerinden Al~ Riza ve 
Osman, polis Emrullah, Bakır
köy serkomiserl Tevfik ve Ye
şilköy muavini Abdurrahman 
efendiler mükafatı nakdiye ile 
taltif edilmişlerdir. 

Noel eyi geçti 

_25 

~eJri seiain 
\ler<ez .\centrn; G1taıa kll ııJ 

bııın ·a Beyo,ı;lu 235? Şube 

ctnt<"' Ma'ınıudlye lhnı altıtdı 
lstanbul 740 

l1unanya ~ustası 
Cuma, Paıı\ ~alı, Çar

şamba günleri ldaıc rıhtımın· 

dan 9 da kalkar. 

Tra~zon ikinci ,oslası 
[Reşitpaşa]vapuru26 K~mınu
e,·el perşem he akşamı Galata 

rıhtımından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop Sıımsun Cnye 
Fatsa Ordu Gireson Trahzon 
Rizeye ı;ideceh. ve Of Trabzon 
Polathane Gireson \ldu Fat.5A 
Samsun Sinop lnehcl•ıya u~. 

ravarak g-eleccktir. 

tznıir sür' al postası 
(GCLCF A ,,vapıını 27kA· 

nunuevel Cu•, ·ıı 14,30Ja C:a''lta 
rıhtımından hareketle Cumar
tesi ~abahı lzmlre giderek ve 
Pazar 14,30 da lzmlrden hare

ketle Pazartesi sabahı gelecektir. 
Vapurda mükemmel bir 

orkestra ve cazbant mevcuttur 

Mesa)erl Marltlm AePkerı 
lnmpanJalarıı vapuru ile 
Güzel seyahatler 
Her halta ''Marsllya,, ya ha-

reket eden vapurlar Pire ve Na
poll limanlarına dahi uğrarlar. 

Ta'sillıt almak üzere Karaköyde 
Lorant Rebul ve şUrek&sına mü
racaat olunmasL Telefon Beyoğlu 
llOll-204- 1704 

8ADIKZADE BlHADEHJl 
LER VAPURLARI 

KARA DENiZ MUNTA• 
ZAM VE LÜKS POST ASI 

Sakarya 
vapuru Ç b 

tS tanuauevel afŞafil a 
runıı ak•amı Sirkeci nhtı

mından hareketle (Zonguldak, I 
lnebolu, Sinop, Samı un, Ordu, 

Giresun, 1 rabzon ve Rize iske-
lelerine azimet ve avdet ede
cektir. 

Tahlili için Sirkecide Meı 
adet hanı altında acentalığtna 

llmiiiumraicmamamt.mTiııiielmeiloinm:ilımtmamnmbumlm2mtm3~ 

~ aır "e doğrar ıa bölmeler ve camlar ve saire ufak tefek bazı 
e a ' anun..ıevelın .ıo ncu Pazartesı güm. bilmüzayede satılaca
ğıı, Jan is+.yc lenn Sandık idaresi'le ve gormek için her gün le
• · ıım r ıe n.ırlı..uuna gelmeleri. 

Asım Bey bu günden itiba
ren bilfiil· .tedviri umura başla
-nıştır. Asım Bey bu gün Def
•erdarlrk muhakemat müdürlü
~ünden de istifa edecektir. A
nın Bey, hazine vekillerine ve 
nemur arkadaşlarına hitaben 
.)İr vedaname yazmıştır. Huıku
'(ÇU arkadaşları tarafından, A-
11m Bey, muvaffakiyet temenni 
!<len birçok telgraflar almıştır. 

Sıhhiyye vek~leti Şişli Et
fal hastanesinin çocuklara ait 
şubesinin tevsine karar vermiş
tir. Elyevm hastanedeki çocuk 
kısmında 150 yata:k vardır ... Bu 
yatak mevcudu 200 yatağa çıka 
rılacaktrr. 

Dün gece Nöeldi. Bu müna
sebetle hiristiyanlar Nöeli tesit 
etmişlerdir. Nöel dün gece Be
yoğlunda bar ve biraha!lelerde 
de eğlenceli bir surette geçmiş- FILiPS RADYO 

- ·-- -

~abhk kal~riler azanı 
~nınivct sanılı~ı MüniriJeli nnen : 
Santıkta mevcut ve aksamı tamam bir adet Kalorifer kazan• 

kanunuevelin 30 ncu pazartesi günü bilmüzayede satılacağındar 
Is iyenlerin Sandık idaresine ve görmek için her gün levazım 
-ne:·ırn-luğuna gelmeleri. 

Güneş 

Balçıkla sıvanmaz 
Kim ne derse desin 

iok 
Diş macunu 

Daiınabirinciliği muhafaza 
etml~ ve edecektir. 

HE IERDE ~ATltf H 
··-~""""'' 

PERTEV Şurubu 
PERTEV Brl\jantln 

PERTEV Kolon\jası 
PERTEV Pudrası 

Bundan başka !hastanede ye
ni pavyonlar yapılacaktır. --Telsiz telefon 

On beş gün kadar evvel hü
kfunet nezdinde bazı teşebbü
satta bulunmak üzre dün Anka
raya gitmiş olan telsiz telefon 
şirketi müdürü Hamdi B. şeh
rimize avdet etmiştir. 

_..Kiralık 
BÜYÜK KONAK 
5000 arşın bahçe içinde ve 

dön tarafı yol olup mektep, fab
rika ve klinik ittihazını mükem
melen elverişi! olan düyunu umu· 
miye karşısındaki konakta çifte 
saraylar namile maruf ve iki kı • 

sımdan mürekkep olan KONAK 
kiralıktır. Her tarafa yıkın olan 
ve denize nezareti bulunan ko
nağın yirmi odası ve ayrıcı bü
yük salonlan vardır. Halen fanila 

Sultan Ahmet Sulh icra Dairesin· 
B

. d · mahk" b'h' , ve çurıp fahri kası olarak istimal 
en: ır eynı umun ı ın te - . . . _ . . . edıldiği gıbı ayrıca dtrununda 
un ıstıfası zımmında tahtı hacze a- d-· .1 d 'k k eli 

oıt aı t e ı ~met etme te r. 
mp furuhtu mukarrer bulunag. mat 1 . , _ . 

ki · · s· k 'd Al d 15 kln~ nusanı 9.,0 dan ıtı-aa ma nesının ır ecı c em ar 
teli önünde Kanunuevelin 29 inci baren icara ,·erilecektir. Taliplerin 
'azar günü saat 14 de hilmüzayide Sirk".cide Osmaniye oteli ~ahihl 
· t ..ıilccc ı,..ıen talip olanların ÖMf,R LÜTFi beye muraca-

=~·•,~ " muavrıende ürıı.caatlan ilaıı atları. 

tir. 
Nöel dolayisi ile bugün ecne 

bi müessesat tatildir. 

Taksit 
ile 

Yeni ve 
müstamel 

Portatif: Korona, kappel Map 

Makineleri 
Daktilo dersanesl :Sabah 8 den ak

şam 8,5 a kadar 
Kspya itleri : Her nevi evrak hata· 

sız seri yazılır. 

Makine tamiri· Herkesten ucu• ve 
' iyi yapılır. 

OSMAN NOSRET:Dakıilo öersanasl 
Galata Yüksek Kaldinm Bışlanğıcı 66 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti 

Balya ve ~msali bağ ;~mağa mah
bus vesaitin isli.batı, bakkın<la Senai 
Umum Müdürlüğündeıı istihsal edil
miş olan 89-95 numerohn ve 6 kii
nunucvel 923 tarihli ihtıra beratı sa
hipleri icatlarını bu kere satmak ve 
ya icara vermek arzu..,undeı. bulunduK 
]arından mübayaa ve ya isticar et
mek arzusunda bulunan zevatın, !s
tanbul, yeni postahane arkasında 
Türkiye hanında 18-22 numcrolarda 
İSTOK efendiye müracaat eyleme
leri ilan olunur. 

ZA Yl: Ortaköy Hac: Mahmut e
lendi mahallesi muhtarı ev,·cl ve sa
nisine ait ınühürlcri zayi eıtim. Ye
niden hakki için makamına milrara
at ettim. Hükmü yôktur Ortaköy 
Hacı Mahmut efendi mahallesi muh
tarı evveli Mehm t Azmi. 

Diinyanın en basit en mü kem -
mel radyo cihazıdır . Artık akil
mülAtöı, anod bataryası ve 
saircye lüzum kalmamıştır. Bir 
elektrik ütüsü gibi bu radyonun 
fişini cereyan prizine koyduğunuz 

zaman bütün dünya 
konserlerini dinlersl -
nlz. 
Phlllp• Radlo 

t1l.JPS RADYO cihazları Londr~ 
telsiz telefon meşherinde en büyük' 

mijjcAfat kazanmışlardır. 
Türkiye umumi vekilleri: 

HELİOS MÜESSESATI 
Galata Voyvoda - Hezaren sokak, posta kutusu 400 

Sauş mahalleri : 
MAKS J1'RIED'.\IANN, Beyoğlu, Tünelbaşında. 
KILIÇÇI ZADE BEDR~ İstanbul, Hamidiye caddesi No. 5 l 
A\IERlkAN MAC.\ZASI, İstanbul RizaPaşa vokuşn No. 54 
~1Şl\1ANVAN ve RAS\lAClYAK, Çarşıkapı No. 93-95 (tramrır) 

istasyonu). 
MAKS T:\ClfüR, Şİ.;ane karakSl, Abuaf han altında. 

' ----
Malle~e Piya~e ıne~te~innen: .. . 

Yeni Türkçe ile güzel yazı yazmağa muktedir ve bur~ JPU~P 
melatma aşına 50 lira maaşlı bir katibe ihtiyaç vardır. TalıpleJ1 
mektebe münıC'aatları. 



BUJUK TAJYARE PiYANG~~U 
YEDiNCİ TERTİP 

6. INCl KEŞİDE 
11 I{ANUN USAN1 1929 

Eüyük ikramiye: 
200,000 liradır 

Ayrıca: 50,000· 
40,000 
90,000 
20,000 
15,000 

ve 
10,000 Liralık 

100,000 ıı Bir 
ikramiyeler 
· mükafat 

Gümrükler U. müdürlüğünden: 
l - Memurini muhafaza için yaptmlacak 2320 kaputa ait 

rtnamede tadilat yapıldığından işbu kaputlar yeniden tan
kılman şartnamesine istinaden kapalı zarf usulile münaka

Ya konulmuştur. 
2 - Şartnamenin musaddak suretleri Ankarada Gümrükler 

Vazım müdürlüğünden ve Istanbulda Gümrük levaznn Me
Urluğundan alınacaktır. 

3 - Münakasa Istanbulda Gümrük Başmüdürlüğü bina
nda Gümrükler Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunda 
tlacaktır. 
4 - Münakasa günü 30 Kanunuevel 929 tarihine tesadüf 
en Pazartesi günü saat 14 tedir. 
5 - Teklifnameler kanundaki ahkiim dairesinde imla cdile
k ve kapalı zarflar mezkur gün ve saatten evel 1stanbulda ko 
'syon riyasetine verilecektir. 
6 - Münakasaya i tirak edecek olanlar Ticaret odasında 
Ukayyet bulunduğunu gösterir vesika ibraz edecelrt.ir. 
lieı' talip bedeli muhamminin "/o7 buçuğu olan 1566 liralık 
·kumetçe muteber Milll Banka teminat mektubu vermeğe 
yahut bunun yerine yevmi münakasadan evel İstanbul Baş

İidürlüğü veznesine nakit olarak para itasına mecburdur. 
8 - Teminatı muvakkate mektubu nümuneleri şartnameler 
birlikte talep olunacaktır. 
9 - Muayyen saatm hululünde mutat zabrt varakasının tan 
inden sonra hiç bir teklif kabul olunamaz. 
ıo - Kumaş ve şekil nümuneleri İstanbulda Gümrükler U
Uın Müdiirlüğü Levaznn Ambar memurluğundadır. 

Istau~uı ticaret ve sanaJi o~asın~an: 
Son zamanlarda bazı kimselerin oda namına telefonla tüccara 1 
iiracaat ettikleri ve telefonun akabinde sahte bir makbuz ile 
ra tahsil ettikleri haber alınmaktadır. 
Odanın telefonla para tahsil usulü yoktur. Ve oda tahsilatı ve 
oğraflı hüviyet varakasını hamil oda tahsil memurlarınca ve 
re'sen oda veznesince iifa edilir. 
Oda namına vaki olacak müracaatlarda daima fotograflı vesika 

. lep edilmesi ve vesika zlrlndekiodanın res-
/\. .. h .. .. 1 mu uru ne bilhassa dikkat edilmesi muhterrır 

cirlerimb-:den ehemmiyetle rica olunur. --KAR Q N Alman kllaphan si 
Beyop;lu Tünel m.:ydanında 523 

Baküs fabrikası 
akısını içen her müşterisine bu 

takvim hediye edecektir. 
Tnkvinı almak için Baküs içiyorum diyecek kimseye 

~ tesadüf etmiyeceğini zanneder. ~-

Maliye vekaletinden 
36 senesinden 1927 mali senesi nihayetine kadar milli hükfı

bi.itçelerinden matlubu olanların gerek milli hükQmet ve 
ek sakrt hükilmetin bütçe emanatr ve adi emanat hesaplan 
ınukayyet alat ·_ı bulunanlar , Şubat 930 nihayetine kadar 
al ile bulundukları mahallin en büyük malmemuruna mi.i
t eyleyip yetlerindeki matlubat vesikalarını vererek muka 

de müracaat vesikası almaları laznndır. Bu müddet zarfm-
tnüracaat etmemiş ve vesika almamış olanların iddia ettik
alacak 1513 numaralı kanun mucibince katiyen hazine le
sakıt olacaktır. Şubat 930 nihayetinden sonra hiç bir ma

t kalıul edilmiyeceğinden alacak iddiasında bulunanların 
senesi Martından evvel bulundukları mahallin en büyük 

lınemuruna müracaat etmeleri ilan olunur. 

-..bniye inşaat kondüktörü 
Anadoluda İnşaat yaptıran bir şirket 

EBNİYE İNŞAATINI . 
Tedvir ve idare hususunda tam bir ihtisasa malik 

BİR İNŞAAT KONDÜKTÖRÜ 
Aramaktadır. Taliplerin kendi elyazılarlle muharrer teklif

ini evrakı müsbite!erile blrllkte " ebniye ,, rümuzu altında 
nbul No. 176 posta kutusu adresine göndermeleri ilıln olunur, 

Karton, taııt ve ~ez ınü~a1aası 
Imün. !n~isarı u~u.nı .ınü~ürlü~~n~en: , .. 
_dere ıçm 600 top bınncı hamur kagrt 750 top ıkınci hamur 

it ve 750 top sarı mukavva ile 100 top siyah İngiliz bezi ve 
• 

l 
top ebruli kağıt pazarlıkla mübayaa edilecektir. Taliplerin 

~~el~~ .~örmek üzre her gün müra~~atları ve 30-~2-929 pa 

HAVA GAZI 
Diğer bütün mahrukat! kullanmaktan tevellüt edecek müşkilAttan kurtulmak için 

.... .... .... 

U~UZLUGU K~LA iLIGI ve RABATLICI 
Temin edenHA VA GAZINlkullanınız. 

Bir defa sorunuz ve eınln olacaksınız ki havagazı tesisat masrafı çok azdır. 

• Her şey veresıye 
İstihbarat ve abonöman bürosu 

Emlak ve E~anı bankası lstan~uı ,u~esin~en: 
Kiralık Emlak 

Es11 Mevki ve nevi Muhammen senevi bedeli lcırı 

84 Karadeniz sahlllnde yazlı çlftlijti civarında bnyilk ve kilçilk lcum çiftliği 301 l!ra 
96 Heybeliada yalı sokağı ıhşap dilkkln IO No. 26 • 
97 ,, ,, ,, dükkln 12 No. 60 ,. 
99 ,, ,. ,. ahşap dükbAn 16, 16/ I No. 160 ,. 
144/ı Çırpıcıaı 669 dönüm araziden müfrez 30 dönüm tarlı 190 ,. 
149 Krnmpışada Eyyilhüm Ahmed efendi mahallesinde camişerif sokağında 41No. hane 72 ,. 
150 Kasımpaşada E''yühüm Ahrnedefendl mahallesinde cımi~erif sokağında 43 No. hane 72 ,, 
69 Küçükçamlıc. d. Fısnldı yolunda carlı 200 ,, 

180 ,, ,, ,, 9/l I No. mı Büfe setler kahvecilllf 120 • 
158 Beykoz kasrı milştemiltc1ndan 8 dönüm meyva blyle ahçessu deposu b\nası 150 • 
Evsıfı balada muharrer emllk bilmiizayede icar edileceğinden taliplerin yevmi ihaleye milmlif 28-12-929 cumartesi 

gllnil saat ı 6da şubemize müracaat eylemeleri llAn olunur. 

KOLUMBİA PAZARI 
Sirkecide Hamıdiye caddesi numara 47 

Tel. lst. 435 

Viva -Tonal Kolumbia _, ___ ... __ 
Gramc.f-n arının ve yeni 

Kolumbia pleklarının 
umumi deposu 

Yllbaş• ve Noel mün·asebetile 
yeni mevrudat 

DEKA gramofonlarının 
Tuhtelif çeşitleri 

VERESiYE SATIŞ VE TEDIYATTA TESHILAT 
Hediyelik güzel gümüş tak1wnları, mücevherat, altın 
saatler ve erkek ve kadınlara mahsus her nevi saatler 

, 

BUICK 1930 
MODELİ 

;JTOMOBlLİNİN 

·uzun 'ce alçak Jıututu bu arabanın kahilryetini 

' TürkiY# Auntaın, 
TURKISH AUTOMOBILE TRADE 
'\ COMPANY 

[ :ikUI Caddesi .:il Bcye&I• 
ISTANB,UL 

bir kat daha arttırmıştır. , 

Gilzıellik •·e uwnlnııllc yesinde en bozuk-yollarda· 
yeni Bnick. siıi. ilk sers.ılmadan seyahat edif-

1(6rüşıe kendine hayroıı mektedir . 
etleeektir. Uerhal, parlak Rütün modeller eskile
karoserilerinin altında rine nispetle daha uzun. 
"" iki kuvvet menlıaının dur. ve dünr.arun en meş· 
İıulunduğunn anlıyecal(- bur karoserıleri Fiıerfab
sınız: Kabiliyet ve sQr'at. rikıısı, size Buick·ıo şimdi· 

Uahe mükemmel ve ye kader yarattığı güzelli· 
hüyün bir şekle konan ğin fevkinde ve daha mü· 
)'eni Buick motörü eski- kemmel ve biçimli karo-
lerine nispeten Ofo 8 r .. zıa seri vO.cuda getirmek içio 
kuvvet elde eımekıedir. bA.tün maharetlerini aar-
Burıa rağmen benzin sar- 1 fettiler . 1 
fi) atı kat"iyen artmamış- tt Hemen bııgQn Bulck a-
tır. Dört tekerltıRi üzeri-· centasına mQi'acıtsı edinia 
ne mevzu dalıllaeo inbl· General Motora fabri.kaaı-
satlı , kontrollu yenı sis- nın bir aene mOddetli ııa-
tem frenleri herhangi sor·- ranti usulü, ve vade ile a- 1 

aite arabayı anide durdu- raba almak ııau!Q hııkkın- j 
rur- ·eni amorti rler ' - da izahat talebediııla. ____ _ 
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1 DEFTERDARLIKETIILANA Ti 1 
. . SATILIK ACAÇLAR: Kağrthanede dere üzerinde 3 Topa
ğaçlarda 15, Mandıra ma'hallinde 2, Mirahor şosasr üzerinde 3, 
Mesire deresi üzerinde 3, Celal efendinin isticarmdaki tarlada 3, 
Mirahor çayırı içinde 1, adet Diş budak ağaçlarile mandıra ma
hallinde 3 adet Çam ki ceman 33 adet ve tahminen 195 çe'ki mik
tarındaki ağaçlar satılııktır. Tahmin edilen bedeli 682 bucuk li
radır. Müzayede 5 Kanunsani 930 Pazar günü saat 14 te Defter-
darlıkta yapılacaktır. (M- 1090) 

* * * 
Beyoğlu Malmüdürlüğünden : 

Furuht edileceği mukaddema gazetelerle ilan olunan Cihan
girde Firuz ağa mahallesinin ağa hamamı sokağında kain 58/ 64 
nmnaralı ıhanenin icra kılman müzayedesinde talibi tarafından 
verilen bedel haddi layik görülmediğinden müzayedenin 25/12/ 
929 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlık suretile icrası 
tekarrür eylemiş olduğuıı<lan taliplerin 23/1/930 tariıh~ne müsa
diıf Perşembe günü saat on .beşe kadar Beyoğlu Mal müdürlüğü
ne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

. * * * 
Sabhk ev ve dükkan; Yedikulede İmrahor İlyas bey 

mahallesinin istasyon sokağında 20-16 numaralı 4 oda 
2 sofa 2 mutfak ve müştemilatı saireli ev ile ayrıca müş
temilatmdan olan 22-lô numaralı odalı dükkan satılık
tır. Bedeli bir senede iki taksitte verilmek şartiyle tah
min edilen kıymeti 4180 liradır; müzayede 30 kanunu
evel 9t:9 P<ızarlesi günü saat 14 te Defterdarlıkta yapı-
la··akttr. (R - 1109) 

• • • 
Kiralık odalı dükkan: Galatada yenicami mahallesi

nin femıenec:·cr &okağında kain Mehmet Ali Paşa hanı 
müştemilatından No. 11 O, senelik kirası 300 lira, müza
yede 29 kanunuevel 929 Pazar günü saat 14 te Defter-
darlıkta yapılacaktır. (H - 1124) 

Kiralık dükkan: Galatada köprü başında yeni cami 
mehmet Ali paşa I-Ianı altında No. 124, senelik kirası 
480 lira, müzayecle temdiden 1 kanunusani 930 Çarşam 
ba giinü saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. H-1017 

'!o '!o '!o 

Üsküdar nıal müdürli'ğünden: ' 
Mevıki Kadiköy, Mahallesi ÜSımanağa, Sokağı Arayıcrbaşı, 

Cinsi Bahçe, No: 24, Muhammen K.150 lira, Ziraı 750, 
Bedeli defaten tesviye edilmek şartile baliida evsafı muharrer 

emlak: satılmak üzere müzayedeye vazedilmiştir. Taliplerin kıy
meti muhammenenin % 7 buçuk pey akçelerile 9/1/930 tarihine 
müsadif Perşembe günü saat 13 den 16 tıya •kadar Üsküdar Mal 
müdürlüğüne muracaatları ilan olunur. 

* * * 
Mıballesl Sokağı Cinsi No Muhammeu K. 

Lira 
Altunlzade Tophaneli Alışap5, 7, 9 64-39 6000 Dört kattan ibarettir. B;cincl 

.. 

oğlu köş~ katta mermer mefruş havlu üç 
oda, bir mutbah hir çama;ır· 
lıkhane, ikinci katta + oda bir 
salon ve kiler, üçüncü kma 
4 oda bir salon ve kil er, 4üncü 
kat çatı arasmdan !bar rtir. l~alı· 
çesinde 6 hayvnn isciabı~d• 
iki ahır ve samlnf.k ve Ara· 
balık ve ayrıca bir oda vnrdır • 

K!glr S 64·39 1000 
• 
" dük1<An 

Fazla S, 7, 9 64-39 5000 
bahşe 

Balada cins ve evsafı ınuharrer emlakin 64 hiı;se itibarile 39 
sehmi satı1mak Uzere mlizayedeye vaz edilmiştir.- Dükkanın be
deli defaten köşk ve bahçenin bedelinin nT · ı peşin msfı diğeri 

ihale tarihinden bir sene sonra tesviye eaılınek şartile taliplerin 
kıymeti muhammenenin % 7 buçuk nisbetinde pey ak
çeleriyle 9/1 / 930 tarihine müsad<if Perşembe gü;ıü saat 13 den 
16 tıya kadar Üsküdar Mal müdürlüğünde muteş-ekkil Satış 
komisiyonuna muracaatları ilan olunur . 

• 

~e~§I-. .. 
..'il 

iNKIBAZ SUiHAZIM 
Karaclrer bGbrek bastalıklanada hamlle kadın

ıana gaseyanıada, deniz tutmasında 

MAZON 
MEYVE TOZU 

almak pek nafidir. Cihazı 

hazmın en IQzumla bir yar- ' 
dımcısıdır. Meyvelerin ekseri 

·· havaıu nahasını camidir. 
Bahçekapıda HAsaa ve Za

man, l{adılı:öyUode Yafet ec
za depolarında, Beyotlanda 
Velicanidls eczanesinde, Fi
atı 80 kurustur. 

Beyoğfonda lstikl&l caddesinde Galotasaray karşısında • 

DAViT 
MAGAZASINDAKt LİKİDASYON: 

NOEL ve YILBAŞI i~in 
En makbul ve en güzel hediyelikleri 

Fabrika Hatlarından daha ucuz fiatlarla takdim etmek 
fırsatını size bahşetmektedir. 

1 1ST1F ADE 1ÇtN 1i:i~:~2~iii·:e:ı ............ ~ 
tevazınıı ~ırtasiye nıü~ayaatı 

Tüllln in~isarı umum nıu~ürlllınn~en: 
İdare için alınacak 69 kalem levaznnı kırtasiye kapalı zarflı; 

münakasya konu1!11uştur. Taliplerin numuneleri görmek ü:zr~ 



, 

.. 

-
BİN SÖZ 

B!"R RESİM 

ı:ıllş dördUncU şubede paşaport itleri 11• maşğul olan ıivll 

;'!omlsçt Cemal efendinin bir suiistimali meydana çıkmıttır. 
Bn resimde şube 4 bln&11 görUnUyor. 

BU 

' BUyUk Millet Mecllsl Reisi Klzım Pa,a Hazretleri dUn ekspresle tchrlmlz:den Vlyanaya gitmiş 

ve istasyonda bir çok zevat tarafından tefyl olunmuttur. 

',., '• , 1\ 
. ... ' 

. Devlet Deınliryolları vetinıanlarl-Uınunıll~ aresfn~~d 
· 225 adet masa, dolap ve yazıhane kapalı zarfla münakasaıı 

konmuştur. ~-

Mi.inakaı>a 20 ikinci kanun Pazartesi günü saat 15,30 da P. 
karada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

M inakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve J1l 

vak • .:ıt teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar Umumi Miitlı 
lük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler miınakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde h 

rada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağaZll 

dan tedarik edebilirler. 

Devlet DeınirJol!arı ve Limanları Umumi l l aresin~~~ 
0

470 meşe ve 200 çam travers kapalı zarfla munakasaya 

mu:ıtur. Münakıısa 15 ikinci kanun 930 Çarşamba günü 

15,30 da Ankara<la Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacalı 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ~ 

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar Umumi 

diirlük kalemine vermderi lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilind~. 

karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mag 

sından tedarik edebilirler. 

SİZDE 

YARDIM 

1 Böyle bir kale içinde bulunursa emin olur 
' 
; ! • . " 1 ' 

. . 

Bu gün tasarrufa başlayarak 
sizde bu kaleye bir taş koyun 

. . ı · :,.-, ., , . .._,~•:..,,,,~... ., . j , : , " "1 
. . . ' ... ,.,,_1j,,,._,.,.,.. '·'" ' < . .r. , . 
. . ·r . .. . .. . ~ • ·. 

TURKl YE IS BANKASI , 
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