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Say 

ı\çtrğmuz iktısadi cidalde 
affak olabilmek için mille

llladdi ve manevi bütün kuv 

erini harekete getirmek la

Armistrong ve Vikers-şirketlerile itilaf edildi. Hü.küme. 
t • • • k tl d J5Q Q • 1 ·z · [ ' f d '' Tafsilat son zmzz, şzr e eç en zn ngz zz ırası a z. haberlerde,, 

r. Hangi şekilde olursa ol
bir cidalde muvaffakıyetin 

1 amili vatandaşların kendi 
'sleri ne tahmil edecekelri 

et ve disiplindir. Hakiki bir 
ndaş kendi nefsinden evvel 
iyetin selamet ve refahını 

M. V enizelosun bura1 •• _içki yerleri Gazi ve inkılap -
. Oleııler var ------ ( Yazan; Sllrl Mebusu Mahmut 

Ünür. Ve umumi menfaat 
na gireceği her sıkıntıya 

·r bir h?.zzı vicdani ile ta

lil eder. "Neme Iazmı" 

Ya geleceğinden An Meyhanelerde kadın ı 
Sofgada soğuktan garson kullanıl-

karanın 
bir çok kimseler mayacaktır 

ölmüştür 

hazası neticede onu söyle
i de harabiye sürükler. Her 
gi bir gayeye müstenit ol
için alınan tedbirler ıki kıs 

aynlabilir. Bunlardan birin
pasif tedbirlerdir ki niha
şimdiye kadar yapılanı yap
ak gibi mevcut bir itiyadı 

iştirmeğe inhisar eder. Di

kısmı ise aktif tedbirlerdir 
\1atandaşlan yeni faaliyetle
l:İrişmeğe sevk eyler. İşin a

güç ve mühim olan cephesi 
ınu aktif sahadır. Say ve ni

bu sahaya girmek için ilk 
el aşılması lazım gelen bir 
haledir. 

haberi 
yok 

Mübadele komis
yonunda mühim 
tenkihat yapıldı 

Açığa çıkarılanlaı 

İki müşavirle 18 katip
ten ibaret bulunuyor 

M. Venize/os 

SOFYA, 24 (A.A) - Ya
ğan karlar neticesi olarak 
termometre pek ziyade düş
müştür. Birçok kimseler so
ğuktan ölmüştür. Şehir ci
varında aç kurtlar dolaşnıa
ğa başlamıştır. 

MAKEDONYADA 

SELAN1K, 25 (A.A) 

J(al'I inzıbati tedbirler 
alınmıştır 

Meyhane ve alelumum içki 
iç ilen salonların kapanma saa
tini tayin ve oralarda srhhi, in
zibati tedbir almak üzre vi
layette bir komisyon teşkil e
dilmiştir. Bu komisyona Vali 
muavini Fazlı bey riyaset etme 
kte ve Polis müdürü Şerif. E
manet srhhiye müdürü Neş'et 
O•man, Darülaceze müdürü Ce 

Say, say ... Bunun bir_ınil
hayatında haiz olduğu ehem ANKARA, 25 (Telefonla) - Yunan Başvekili M. Venize

Memleketin her tarafında 

kar fırtınaları hüküm sür
mekte ve münakalatı inkıtaa 
uğratmaktadır. Etrafla ala -
kalan kesilmiş olan kasaba
lar kıtlık tehlikesine maruz 
dur. İstruma nehri taşarak 
mühim hasarlara sebebiyet 
vermiştir. 

illeti takdir etmeyen kimse 

ış mıdır? Bununla beraber 

loaunTürk-Yunan itilafnamesini Ankarada imzalamak için bugün '------------"" 

• ve metodik say memleketi-
de temamen yerleşmemiş

. Bizde say bir zahmet ve ba
tı kazanmak için yalnız bir 

ıta gibi telakki edilir. Halin
biraz refah görenin ilk işi 
Şmayı azaltmaktır. Halbu-

!erde memleketimize geleceği ve hatta Perapalas otelinde kendisi 

için bir daire izhar edildiği hakkındaki haber doğru değildir. 

Salahiyettar mahafil bu hususta ademi malumat beyan etmit
Bakkallar 

lerdir. 
Tahkikatıma göre Yunanlılarla muallak mesai! hakkındaki 

müzakereye filen başlanmamıştır. Bu şerait takdirinde Yunan 

Başvekilinin itilafı imzalamak için Ankaraya geldiği haberinin 

Kooperatif hesabatı Şerif B. Fazıı B. 

te'tiş ediliyor mil beylerden mü~eşekkil ~~-
,. lunma:ktadir. Komısyon dun 

ashi esastan iri olduğu tebeyyün eder İstanbulda mevcut meyhanele

say vasıta olduğu kadar had 
ıatinde de bir gaye ve bu iti
la bir zevktir. Yaratıcılık in 
lığın en büyük vasıfların
, hazlarından biridir. Yarat-

·ta ancak say ile mümkün-
. Dikkat edenler görmüştür: 1 
de Avrupa'daki sayin ne 

iyeti n6" de keyfiyeti var
. Avrupa'da bir kişinin gör

ğü hizmeti bizde dört, beş 
i y ar Memleketimizde ha Muammer Raştt B. Muvaffak B. 

i ı:~st~hsıl olan ve alın teri Şehrimizdeki alakadar Yunan 
·,_ - 'f mahafilinde M. Venizelosun bir 
"erek topragı karıştıraq çı t- li 1 k · · ı -· 

1. · ah ·1 h g n mem e etımıze ge ecegı 
en ve e ının m aretı e a- h 1 ··rülm ki b b 
tını kazanan esnaftan maada' mu teme go e e era er 
· henüz Ankara müzakeratına ba
lii istihsale hizmet edenler şlanmadığı için yakında bu se
. ır. Birçok meslekler köylü

istihsali üzerinde speküla

yahatın icrası imkansız olduğu 
beyan edilmektedir. Ticaret müdiriyeti, şirketler 

Bilhası:.a bu günlerde Yunap. komiseri vasıtasile bakkallar 

Başvekilinin Türkiyeyi ziyaret kooperatifini teftişe karar ver

edeceği hak"nın~ ki tıPsriyat miştir. Koopera

mevsimsiz addedilmektedir. tif işlerinin mun 
Perapalas oteıı mudurıi Mıs. tazam ve nizam

bah Efendi, itelinde venizelos I namey: uygun 
için bir daire hazırlandığı habe- olmadıgın hak

rinin vakıtsrz uçurrulmuş bir pu kında deverar. 
vason davrilden ibaret olduğu- eden şayıalar ü

nu ve ortada böyle ihzarat mev zerine bu teftişe 

cut olmadığını söylemiştir. Yu- lüzum görülmüş· 

nan olmadığını söylemiştir Yu tür.B~~~ar ko 
berdar olmadığını bildirmiştir. operatıfının ser-

. n listesini tetkik etmiş ve bun 
!arın 400 den fazla olduğu gö
rülmüştür. Bu meyhanelerin 
bir kısmı gece saat 22 de, bir 
kısmı yirmi dörtte kapanmak
tadı.r. İstanbul ciheti krıımen, 
şehrin Anadolu yakası tema
men en erken kapatmaktadır
lar. Beyoğlu tarafındaki mey
haneler tamamen saat 24 te 'ka 
panmaktadırlar. Birçok çirkin 
hadiselere, zabıta vukuatına 

sahne olan bu kabil içki mahal
lerinin daha SEkı bir inzibat al
tına alınmasını temin için dün
den iti.bıu-en mühim tedbirler a-Evvelki gün şehrimize gelen mayesi 250,00C 

sabık Yunan mübadele baş lira olarak göste 
murahhası Diyamandapolos, se rildiği halde me- lmmıştrr. 

(Mabadı beşinci sahifede) ydanda bu ka Alınan tedbirlerin başında 

dar para yoktur. Muhsin Bej! içki satılan salonlarda kadın 

on yapmakla meşgul olmak-
ır. · M. Maryosera hikaye si 

·İstanbulda beş binden fazla garson kullanılmasının mene

bakkal bulunmasına rağmen ko dilmesi bulunmaktadır. Ekseri

operatif azasının 100 kişiyi geç yetle, hatta umumiyetle, içki 

mediği söylenmektedir. salonlarında hadiseler zuhuru-
Tufeyli yaşamak, ve birinin 
ını istismar ederek onun sır 
an geçinmek memleketimiz 

henüz içtimai ayıplar arasın
görülmemektedir. Milli is

ali tezyit için alınacak ted

Pek yakında teftişe başlana na bu ka<lmlar sebep olmakta

Yz / d ızm uk a Ve/ eS İ fesholundu cağı_ cihetle evve.la ay ba~ında d~lar. Barı~~ yı: ':':'~kuvazl.a 
1 faalıyete geçmesı takarrur e- bır'kaç emsalı gıbı ıbüy.uk ve kı-

maryOSe ra eına.nefle uzlaştı d~n makam~. fabrikasıı:ıın da bar eğlenı;: mahaı~~ri m~s~es-
kuşadı teehhur edecektır. na olmaık uzrıe, bugunden ı·tiba

ren içlki satılan hiçbir yerde ka
ler düşünülürken rasyonal 
ınetotik bir say sisteminin 
ınleketimizde teessüsüne ça İkinci bir iflas kararı aldı l\!Iilll tasarruf 

' 
ak hususu da ihmal edilme 

lidir. Vazifeler ve faaliyet
tensik edilmezse birçok va
daşların enerjisi israf edil

Vali vekili Muhiddin Beyin beyanatı ve M. 
Marya ıeranın söyledikleri Kadınlar birliği 

faaliyete girişti 
:ş olur. Devlet kendi teşkilatı 
. de buna son derece ehem- İki seneden daha fazla süren 

Yet vermekle vatandaşlara ör Şehremaneti ile mesdut Yıldız 

k olabilir. Bir heyeti içtimai- kumarhanesi: (Emanet - Ma

saat gibi işleyen ve her bir ryosera) davası nihayet bir 

l"ça~ı ayn~ gaye~e hizme~ e- sulh ile neticelenmiştir. Yıldız 

hır makıne halinde faalıyet. ve Çara<Yan sarayları Emanetle 
b 1 d k . ·ı ink' b 

u =?1a ı ça ısteı;ı en ı- Maryosera arasında yapılan bir 

,fı temın edemez. Say, orga- mükaveJ.e mücibince 30 sene 

e bir millet için de ferdi bir ''ddetl M • k' 
d -·ı ·ır b' 'f d' Al mu e aryosera ya ıraya 
egı mı ı ır vazı e ır. - veriJmişti. 

k~· ~.ey' eti içtiı;naiyesinin .Y~k Maryosera Yildiz'da nafi bir 

.. ~gı sebeple_:ın~e?" en bırın: müessese yapacaıh yerde bir 
ı ışte bu telakkıdir. İktrsadı kumarhane vü
p ancak say seferberliği ile cude getirmiş v< 

ıanılabilir. Bu hakikat te ar- kumar mcmnı 

bütün vatandaşların zihnin- olduğu oiıhetl 

Yerleşmiştir. müddei umumi 
ZEKİ MESUT lik tarafından k: 

pa tılmrştr. 
Bundan sonr: 

manetten zarar ve 2ıiyan olarak 
beş ınilyon liradan fazla davacı 
idi. 

Bundan başka vergi borçla
rından dolay·i Defterdarlık ta 
Maryosera aleyhine dava aç
mış ve Yıldız'daiki eşyasına ıha 
ciz k-0nmuştu. 

Bu esnalarda Maryosera'nm 
İtalyada hali iflasının ilan 
olunduğu haber alınmıştı • 

Efzalş Susal H. ın bir 
muharririmlze izahatı 

Yerli mallar meselesinde her 
ceıniyet gibi, kadınlar birliği de 
faliyete girişmiştir. 

Kadınlar birliği umumi kati
bi Efzayiş Suat H. bir muharri
rimize şu izahatı vermiştiı . 

Maryosera'nın bu vaziyet "- Kadınlar birliği bu işe 

karsısında davacı olmaık sala- daha geçen sene başlamıştı. Ha 

hiyeti kanuniyesi kalınıyordu. tırlardadir ki, birlik tarafından 

Nıhayet son ha.ft~larda İtalya- gecen sene verilen baloya ha-
dan tekrar şehrımıze gelen Ma- • . . . 
ryosera Emanetle uyuşmak ça- I nunlarımızın eksens: yer~ku~~ 
relerini araştınrıağa başlamış- . şiardan yapılmış elbıselenle ıştı 
tır. ırak etmişlerdir. Saniyen, b.ıtiın 

dın garson bulunamıyacaktır. 

Barlardan mada şimdilik is
tisna edilen yerler hakıkmda vi 
lay·etçe bila'lıara karar verilece
ktir. 

İttihaz edilen kararlardan 
hiri de kadınların devam ettiği 
içkili mahallere aittir. Bu kara
ra nazaran kadın müşterisi bu
lunan içki salonlarında, göze 
çarpacak yerde bir telefon ola
cak ve bu telefonun üstünde de 
en yakın polis merkezinin nu
marası, yene göze çarpacak bir 
şekilde asılmış bulunacaktır. 

Vilayet ve Emanet, polis mü
düriyeıtile müştereken meyha
nelerin sıhhi ve inzıbati vazi
yetlerini ta•kyit edecektir. 

Üçüncü dereceden 
maaş alacak ku

mandanlar 

-92 

Lozan'da müzakerat ağır ve te~ed-ı 
dütlü giderken Gazi Hz. 
Millete ne diyorlardı ? 

Fakat efendiler! Ölmüş zan· larnnız kuvvetlidir. OrdularımP 

nolunan millet, mahvolmuş zan- zı yaratan, ordularımızı vücude 

nolunan bu memleket yeniden getiren milletimiz k•uvetlidir. 

bütün kabiliyeti hayatiyesini iz- Bu milleti yaşatan bu vatan, na. 

har edebilecek bir vaziyet alı- mütenahi servete ve feyze ma

yor. Bütün kadınlarile, erkek- liktir, kuvvetlidir. !?' akat efen

lerile, ihtiyarlarile el ele vere- diler, bütün bu kuvvetlerin fev

r'ek kendisinin cihanda mevcut kinde !:-aşka bir kuvvetimiz var-. 

olduğunu bir kere daha ispat e- dir. O da hakimiyeti milliyemi

decek harikalar gösteriyor. İ§te zi idrak etmiş ve <hlU bilfiil bal

o harikaların tabii neticesi ola- kın eline vermiş, halkın elinde 

rak, söze başlarken arzettiğim tutmuş ve tutabileceğimizi filen 

gibi Lozan konferansına davet ispat etmiş olmaktır. (Sürekli 

olunuyoruz. alla şiar .• ) 

Fakat efendiler, esasen biz- Bir arkadaşımız aormaştu: 

den sorulacak hiç bir hesap yok· Hakimiyeti Milliyemiz için t~
tur. Maziye ait hataların hakiki like var mıdır? 
{ aili biz değiliz. Türk milleti de- . . . . . . 
ğildir. Bu, böyle olmakla bera- E~en.d~ler, H~kıınıyetı Mıllı· 
ber dünya ile karşı karşıya gel- yemız ıçın tehlıke yoktur ve o

mek bize teveccüh ediyor. Mil- lamaz! 

Jet ve memleketi istiklal ve ha- (Sürekli alkışlar ..• ) Çünkü 

kimiyeti hakikiyesine malik et- milletimiz asırların çok acı dar

mek için çalışmak mecburiyeti belerle, çok acı felaketlerle ver

bizim üzerimizde kalıyor. miş olduğu derslerden tamami-

Efendiler, demiştim ki Lozan le mütenebbih olmuttur. Bu te

da henüz hiç bir müsbet netice nebbühü de filen ispat etmittir. 

yoktur. Fakat bu müsfıet netice Artık bu milleti gaflete, cehle 

behemehal olacaktır. Millet, götürmenin imkam kalmamış

m,.vcudiyeti için hakimiyeti için hr. Milletimiz en hakiki düstu

behemehal utihsale mecbur ol- n.ınu bizzat eline almıthr. Bu 

duğu esaslan Misakı Milli ha- diistu.ra müstenit şekli hükfu:ne 

!inde bariz surette bütün cihana ti, mahiyeti hükiimeti tesbit el· 

ilin etti. Misakı Millinin med- miŞtir. 
liilünü bütün cihan tasdik etme· Efendiler! Arhk bizim hükô.
ğe mecburdur ki Türkiye; kuv- metimiz bir hükiimeti müstebid 

"\oetile, süngüsile ve bütün mev- de değildir. Bir hükiiıneti mut

cudiyetile bunu istihsal etmiş- laka veya meşruta da değildir. 

tir. Bakı kalan şey, maddeten Bizim hükiimetimiz bir halk hü

istihsal edilmiş olan bu şeyin kfu:netidir. Tam bir şura hükii

konferansta, salonda, masada, metidir. Yeni Türkiye devletin

nerede ofursa. olsun usulen ve de saltanat, millettedir! 
resmen ifadesınden ve tasdikin- En iyi hükfu:net hangisidir? 

den başka bir şey değildir. (Sü- Bunun cevabı yoktur efendiler ... 

rekli alkışlar .• ) Herhangi bir milletin kendini 

Bu netice ergeç, behemehal idare için teşkil ettiği hükfu:ne

istihsal olunacaktır! Bütün ma- tin kendi hayatile, içtimai ihti· 

talibatımız haktan ibarettir. Bu yacatile mütenasip olup olma

hak, en tabii ve en sarih haklar- dığı ve kendisinden maksut o

dandır. Hukukumuz bu kadar lan faideleri temin edip etmec:li

sarih olduktan maada bu huku- ği noktai nazarından tetkiki 

ku behemehal muhafaza için icap eder. Ancak bu sayede o 

kudretimiz de vardır, kuvveti- lıükiimetin iyi veya fena oldu

mizde kafidir. (Şiddetli alkış- ğuna hükınedilebilir. 

lar .. ) 
'Efendiler, kuvvetliyiz .. Ordu (Devamı var) 
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ınektepliler 
müsabakası 

M.Maryosera ve 
Şehremaneti mi 

Bu temaslar netoicesinde E- vilayetlerde~ yerli eşya nümune 

manetle Maryosera arasında u- leri celbetmış ve bir sergi vücu 

zlaşma olmuştur. de getirmiştik. Yerli malın ta
ammüm ünü bir memleket vazi 
fesi telakki ediyoruz,, tekabil davalar< Emanet ile Maryosera ara-

33 üncü hafta bitti açmışlardı. sında aktolunan sulhname 18 

.l31lncıı hafta bitmiştir. Bu Emanet Mary< Kanunuevvel 1929 tarihinde no 

lkşama kadar gazetemizde sera'dan kira be ter huzurunda imzalanmıştır. 

Çıkacak haberlerden en mUhlml deli, mwkavelc- Bu sulhnamenin maddei 

MİLLİ TASARRUF CE
MİYETİNİN BEY AN

NAMESİ 

Ankara, 25 ( Telefonla ) -
Mevkıi müstahkem kumandan
larına ve diğer fırka kumandan 
lığı mevkiinde bulunan zevata 
kanunda gösterildiği veçhile 
müstahkem mevki kumandanlı- · 
ğı yapmış olan ve livalara ve fıı 

~ 1 
1
) '1:

1 

,, 

lnt seçip cumartesi akşamına nin. f~hini ve sa'. .ahsusası müoibince tarafeyn 

ltacıar azetemlze önderiniz. ~e ıstı.yordu. Dı- M.Mary(J.s<:ta ·yekdiğeri aleY'hindek~ davalar-
Milll tasarruf cemiyeti teşek 

külne ait beyanname dün vilave 
ka kumandrlığı yapmış olan 
miralaylara üçüncü derceden 
maaş vP.rilecektir. 

Avukat - Müdafaaıı için ııe. dyleyebilırım: 
Mahjius - "Cinayeti ben yapıım_!" diyiş. 



• 
HARIÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

llnsuada ··-----
lnhişaf var! 

Sanayileşen Rusga'
da bütçe tevazünü 

yolunh girdi 

Zirai ilıtısat sahasında 

dahi Rusya büyllk bir in
kişafa doğru gidiyor .. 

Zirai iktısat sahasında dahi 
Rusya büyük bir inkişafa doğ
ru gidiyor ... 

MoSkovadan yazılıyor:- Ma
lum olduğu üzere, Sovyet Rus
fa sanayileşmektedir. Rusyaya 
İırtık sırf zirai bit memleket de
ğildir. 

Geçen Teşrinisani sonlarm
•ia Moskovada aktolunan Mer
kezi İcra Komitesinin ikinci 
celsesinde hükilmetçe arzedil
mis olan raporlar, memleketin 
hali .hazırda sana}"İ sahasında 

katettiği safhaları gösteriyor
du. Mezkur celsede 929 - 930 se
nesi için tesbit olunan kontrol 
,rakamları Rusyanın istihsala
tmı göstermeh"tedir. Bu rapor
lardaki rad:amlardan en şayani 
d '. kkat olanlarını naklediliyo-. 
ruz: 

1929 - 30 senesi içinde, ma
den kömürünün istihsalinde 
;· 27,2, demir cevherinin - %50, 
7, fontun - % 32, traktörlerin 
~ , . 50, 3, sun'i gübrenin - % 123, 
fosforit ununun - %~89 çimen
tonun - %53, tuğlanın - % 77, 7 .. 
gibi bir tezayüt kaydedilmiştir. 
Sanayileşme meselesile alaka
da: olan amele miktarının teza
yüdü 570,000 rakamile ifade e
.dilir. Sanay.ide istihdam olunan 
tı."Tlum amele miktarın<lan 

650.000 amele günde yedi saat 
çalışnakta olup sanayideki me 
sainin müsmeriyeti % 15 nispe
tinde artmıştır. 

Zirai iktısat sahasında dahi 
büyük tahavvüller göze çarp
maktadır. Devletin hububat ih
tiyatı 1929 - 30 senesinin iptida
sına dogru 1,64 milyon tona ba
liğ olmu~tur. Sonbahar zeriya
tınm neticeleri memnuniyet
bahştır. Ziraatın içtimaileşti

rilmiş kısmı gitt:kçe kesbi vüs'
at etmektedir. Ve bu husus hu
bubat meselesinin halline amil 
oluyor. 

Köylülerin müşterek idarele
~inin zer'iyat sahası, b~ sene
lik planda % 137 nispetinde bir 
tezayüt tasavvur edildiği halde 
1928 - 29 senesinde 'lo 207 ye çrk 
mıstır. Huıbubatm umum hası
latı %240 ve mütedavil hubu
batın miktarı %278 fazlalaş
mıştır. 

• Bu senenin nihayetine kadar, 
umum iktısatta icrayi faaliyet 
eden tekmil eşhasın %25 ne, e
cirlerin %85 ne, memleketin u
mi.mi mahsulatmm %51 ne, 
emtainm %70 ne, mutavassrt 
ticaret devrinin %96 na, mem
leketin bütün servetinin % 59-
na ve konulan umum sermaye
nin %76 na şamil olmuş ola
caoktır. 

• Mesai sahasında berveçmati 
rakamlar denneyan edilmiştir: 
İtibari ücret - Sanayide %9, in
' ı.ıaatta %5, rnrkliyatta %7, 1, ti
caret ve kredi müesseselerinde 

Filistin bahsi 
Filistin de geçen Ağuıtos ayı zar

fında kanlı bir takun vukuat oldu. 
Yerli Araplarla yerli ve sonradan 
gelme Y abudiler arasında kan dökül
dü. Şimdi de lngiliz parlamentosun
dan mesai, muhafazakar ve abrar fır-

Fransa da 

Mecliste 

Hariciye biltçesinin 
müzakeresinde mü

nakaşalar oldu 

kalarına menıup birer azadan mürek 
kep bir tahkik heyeti aylardan her. M. Franclain Bouillon Al-
Kudüste tahkikat yapıyor Bu heyet· 
te Araplar ve Y abudiler tarafından 
tutulmuı Londra barosuna mensup 
birer de avukat vardır. Şimdiye ka-

manya aieyhlndıt 

bulunmuıtur 

dar Araplar dinlendi. Şimdi de he-
yet Y ııhucli phitlerin ifadelerini top· PARİS, 24. A. A. - Haricl-
luyor. ye bütçesinin rnd>'U6a!l mecli-

Kudüs tahkikab bizim silıi uzak. sinde müza!keresi esnasında M. 
tan oeyredenler i~n de bir iki nokta· Franklain Bouillon Almanyaya 
dua dikkati calip oldu. Meseli dinle-
nen Arapların bir çoğu umumi harp karşı ihtiyatlı davranılması lü-
esnasında Filistin de dahil olduiu zurmmu beyan etmiş ve bu bu
balde Arabistana lnırilizler tarafın- susta öteden beri müdafaa etti
dan verilmiı olan teminabn tutulma- ği delilleri yeniden i.zah eyle-
dığuu söylemiıler ve o zaman Türk · · 
ordusuna silih atan bu adamlar ıim- mıştır. Hatip, Y oung planına 
di alenen nedametlerinl izhar ebniı· müteallik müsaadat devresinin 
[erdir . artık nihayet bulması icap etti-

Bu noktayi kaydettikten sonra Fi- ğini ilave edettk sözüne niha
listin meselesinin diğer safhasına yet vermiştir. Bundan sonra M. 
geçelim: Fılistinde ekoeriyet Arap- H 
lanndır. Orada y abu diler için bir ettiot söz alarak, Rusyadaki 
milli Yurt tesis ebnek üzre lngiliz- vaziyetten acı bir lisanla bahs
ler tarahndan da bir takan vait veril- etmiştir. M. Cachin M. Herriot 
eliği (ibi umumi harp esnaaında Bal- ya şiddetli bir mukabelede bu
four lngiliz hariciye nazırı iken reı- lunmuştur. 
men vaki olan beyanat da vardır. Bu 
vaziyet dabilindeFilistinde hem Arap Action Republicain sosial 
farı, hem de Y abudileri hoınut ede- frrkası azasından M. Reynaud, 
cek bir idare kurmanın müıkül oldu- bugün emniselameti tehlikede 
ğunu son onbir senelik tecrübe gös- bulunan yegane büyük devletin 
termiş~r. Umumi_ harp eın~sında Fransadan ibaret oldug"unu be-
y abudılere reanu ıurette vaıtlerde . .. .. 
bulunmuı olan Lloyd George, Bal- yan etmış ve b1;1tun. fII'kalarm 
four, Smuta müıterek bir mektup bu hususta temınat ıstenmekte 
ne§redcnk Filistin için devamlı bir müttefik oL'Tiaların·m bu hal<len 
idare ıekli tayin için bir komisyon ileri geldiğini söylemiştir M 
te.ıkil edile~':k .çalqıl~a11nı i~eı'! sü- Reynaud hükO.ınneti iki m~le~ 
ruyorlar. Fılııtinde sagJam bır ıdare . . 
tesis etmek İngiliz imperatorluğu i- ket a~asırm~n hepsıne şamıl ol
çin bir haysiyet meselesi olduğunu -i mak uzre bır Fransız - Alman 
feri süren bu~ ~pleri hem Arap mılkareneti husule getinneğe 

ları, hem Yabudilen memnun edecek matuf bir siyaset takibine da
bir idare ıekli lüzumundan bahseder- v t emı· ti 
lt·rken meselenin ruhuna temaı ebne e ış r. 
miılerdir. Filistinde inkarı kabil ol- M. Mandel Fransayı borçlar 
mayan bir Arap ekseriyeti var. Ekse- meselesinde borçluların tedi
riyeti t~ıkil ed~n bu unı~r! .dün~~ yatta bulunup bulurumyacakla
muhtelif l'.e.rlenn~en gebrılıp F!fiıti- rmı henüz katiyetle kes<linne-
ne yerleştirilmek ıstenen Y ab;.;dı mu- d 1 ·· fi.ki k b 
h · ı d .,_. t 'dir K du··1t en eve mlltte ere arşı a-
acır er en fuuıye çı • u e .. . • ... 

tahkikat ile metırul olan heyetin kar zı teahhutlere gınşınege sevke 
ımnda söylenen sözler bu müzmin tmelc neticesini hasıl eden te
derdin teırihi etrafında bir çok haki- reddüt siyasetinden teessüfler
k~tl~ri ~ti~a ':~iy~r. Bug~nkü amele le bahsetmiş, Versay muahede 
hukumetıru muıkül mevkide bırak- · · · 1 b · · 
mak için muhalifler tarafından Filiı- sını~ t<lernanıd ı e .tat ı~f edldıkı;e
tin meıeleoinden de istifade edilmek mesm en e mutees~ o ugu
istenmeıi daima hatıra gelen şeyler- nu beyan eylemiştir. 
den.dir. ?nun için Lloyd George ve M. Mandel, sözlerine şu su-
~.ski k~bıne arkadqlan . tarafından retle devam etmiştir: 
neıredılen mektupta belki bu hedef "Ahn • ·ı·h 
de takip edilmek istenmiıtir. anyanın manevı s1 a -

· !arını elinden alma-k lazımdır. 

--------- Alman cümhılriyetinin devril-

Jngillerede memesinin sebebi acaba bizim 
Ren topraklarını işgal etmemiz 

Hindistandaki sui den ve Ren sahillerine muhafız 
kast nasıl tefsir kitaat ikame etmemizden ileri 

gelmemiz mi<lir? 
eliligor? M. Mandel, M. Briand'ı mu-

vafakat ettiği müsaadattan do

LONDRA, 24. A. A. - A
vam kamarasında Hindistan iş
leri nazırı lord İrvin!in geçen
lerde maruz kaldığı suikast 
hakkında gönderdiği bir telgra
fı o:rumuştıu-. 

Siyasi mahafil bu vak'anm 
müfrit Hintlilerin birlikte ça
lışma:k ümitlerini ortadan kal
dırmak ve irtica yapmak maks:ı 
dına matiıf bir teşebbüsünden i
baret olduğu zannmdadır. 

M. Churchill, Mısıra karşı ta 
kip edilen siyasettıen bahsede
rek İngiliz askerlerinin Mısır
dan çeki1me9inin Akdenizde te 
hli.keli bir vaziyete sebep ola
cağını söylemiştiT. 

BELÇİKA KAB1NES1NE 
Bruxelles, 25 (A.A) - Ayan 

meclisi hükfunete 55 muhalif 
reye karşı 84 rey ile itimat be
yan etmiştir. 

Lahey konferansı 
PARİS, 24. A. A. - Lahey 

konferansının 3 Kanunusanide 
toplanacağı resmen ilan edil
miştir. 

layı muahaze etmiş ve Fransa
da hükO.met riyaS'etinde maruf 
sufüperverler bulunduğu sıra<la 
1870 ve 1914 muharebelerinin 
zUhımına sebep olan taliin bu 
Z'alim 111e müstehzi cilvesine işa 
ret eylemiştir. M. Mandel, söz
lmne şu suretle nihayet vermiş 
tir: Felaketli devirlere ait ha
talara yeniden düşmek isterni
yenler işgal altında bulunan 
Ren arazisini ntahliyesini tas
vibe imkan göremezler. 

Arjantin reisicümhüruna 
suikast 

BUENOS-A YRES, 24.A.A.

Reisicümhur M. İrigoycn'e ya
pılan suiikastm faili Larinelli is 
minde anarşist bir İtalya res
samıdır. Reisicümhılrun maiye
tinde bulunan iki polis yaralan 
mıştır. 

Bemeri, gizli surette çalışan 
bir komünist teşkilatı tarafın
dan verilmiş sahte bir pasapor
tu hamil bulunmaktadrr. 

Sahtekar talebeler 

· 5'; 5, 7, ilim ve maarif teşkilatın
da %13, sıhhiye'işlerinde %11, 
ve ziraa·ta %7,7 nispetinde 
te?yit edilecektir. Hakiki ücre
te gelince tezayüdü % 12 ye ka- Yunanistanda mühim bir tren 

1dar çıkarılacaktır. Bu sene için-
<Je sanayide müstahdem 860,000 kazası 

PARts. 24. A. A. - Sahte 
İngiliz ve amerikan bankanot
ları yapmakla maznun ilki tale
be tevkif edilmiştir. Bunlardan 
biri Rı.tS, diğeri Romanyalıdl'r. 

Yakında birtakım tevkifat da
ha yapılacaktır. Mevıküflar, a
ğlebi ihtimale nazaran merke
zi Amedkada ve A vrupada şu
beleri bulunan beynelmilel tıir 
çeteye mensup bulunmaktadır. 

amelenin mesai günü 7 saat o- SELANİK, 25. A. A. - İs-
lara-k tespit edilmiştir. keçe-Drama treni 18 kişi nak-
Hükfımetçe arzolunan devle~ !etmekte olan bir otobüse çarp

>bütçesi 11,390,000,000 rubleye mıştır. 12 telef ve 6 ağrr ~ralı 
baliğ olmaktadır. Bu miktarın vardır. 

' Merkezi İcra Komitesi bütçe Faşizm aleyhtarları 
~ncümooince şimdiye kadarki PARİS, 24. A. A. - Pariste 
'tetkikatmın neticeleri, bütçe- ki faşizm aleyhtarları cemiyeti 
ı.nin 11,620 milyon rubleye iblağ azasından bulunan Berneri, za

.' olunacağı lkanaatmı veımekte- brtaya verdiği ifadede Bell(İka-
dir. ya İtalyada yapılmak üzre bir-

Bütçe ge9CT1 senen~ine nis- ta!kım suikast!ar tetip etmek 
petle %50 tezayüt arzetmeRte- 'G-ı:ıaiksadile geldiğini söylemiş-
fir .. .... .. 

Kardinal Gaspari 

ROMA, 25. A. A. - Jurna
l Ditalia gazetesi karoinal Gas
parinin çekileceği ihaberini ıtey
i t etmektedir. 

M ·ınt 

Son·~. Haberle 
Armistrong ve Vikers sir-' 

ketlerile itilaf edild. 
Ailede, her 

yerde 
Milli tasarruf ve 

Itilafname mucibince şirketlerden 150 iktısat cemiyeti-

bin lngiliz . lirası alınmıştır nin gayeleri nasıl 
tamim edilecek 

ANKARA, 25. (Telefonla)- 'liye vekaletinden tebliğ olun- 'olnmuş avans parasından do- fda· 
Annistrong ve Vikers şiri<:etle- muştur: Sabık Osmanlı impe- layi bazı matalebattabulunmuş li i~~~tAv~Aıı:ı.!!r A~~iyetİ 
rile miiza:kerat icrasına memur ratorluğu hükUnıetile Annes·· olduğundan şiricetler iıhtililı- İ • sU 
ed.len L katibi umumisi zmir meb u . 

ı ondra elçimiz Ferit Be tronk ve Vikers ~rketleıi ara- nın sWhen halli için müracaat Rahmi bey cemiyetin faaliyeti 

yle şirket mümessilleri arasın- sında 2 Kanunuevvel 913 tari- ve talepte bulunmuşlardır. hakık d tı.d k. b tta bıl" 

d 
· k M .. k ıh· . . m a a e ı eyana 

a ı-cra ılınan müzakere neti- hinde bir mukavelename yapı- uza eratı su ıyenın ıcrası ı t 
cesinde şirketlerin bilcümle za larak doklar şirketi tesis edil- na icra vekilleri heyeti celilesi un;:ıcuş ~r: t · e,.;ıe 

k .1 d'l L d cnuye nızamnaıın ~· , 
rac ve ziyan taleplerinden sarfı miş ve bu şirkete dok tershane aran e memur e ı en on ra t hh'.t k ·· eler! 

k h •-"- · · .L B.. ··k El · . F . B f aa u vara- ası numun 
nazıar etme ve fün1111etımıze ve uahri inşaat imtiyazı veril- d.uyu f dçımı~ erkııtlmeye e~- Vilayet ve kaza olarak 400 ~ 
150 bin lngı·liz lirası tediye ey- mişti. Lozan muahedenainesine ı tara m an ıcra an mu- ıed· ·· d ·1 · ıı· M ıw 

k 
. . d . k 

1 
. ıyeye gon en mış r. a 

lemek ve imtiyazın devamı es- merbut ve bazı imtiyazata dair za erat netıcesın e şır et erın 1 · ·· ti d he tarafta 
b·ı ·· ı · 1 erme vuru ann a r 

nasında kar.,ılık parasından Dil protokolun ikinci maddesi mü- ı cum e zarar ve zıyan muta e- t '-'l't b 1 ktı t ··ıı· 
.., b ı · d rf k eş .... a a aş anaca r. s..-

yunu umumiye meclisi idaresi ciıbince işbu imtiyazın feshi ha e erın en sa mazar etme ve b ı ub · k.l d.lın. ve 
H.'k' . . 150 b. İ .1. 

u ş emız teş ı e ı ış 
emrine verilmiş olan mebaliğ linde bu i'ki hakiki zararlarının . u ume~ımıze m _ngı. ız intihap olunan idare heyeti ıııer 
hüktlmetimize ia<le olunmak ve tazmini ve zarar miktarını tara lırası tedıye eylemek ve ımtıya kezce tasdik olunmuştur. :Mer· 

tarafeyn ye4<diklerini ibra et- feynin hakemleri ve bunla:-ın zın devam es~asında karşı.lık kezin muhasebeye ait olan i~· 
mek süret ve şartlan ile yapı- ittifak edemedikleri takdirde parasından duyunu umumıye !eri tanzim ve ikmal edildi. Bıf 
lan sulhname heyeti vekilece ayni protokolun beşinci mad- ~e~lisi ida~esi .emrine hüku~:- kaç gün zarfnda tabii bitece~ 
tasvip edilerek karac imza edil- desi mücibince tayin edilecek tı:nı~ce ".e~lmı.ş olan mebalıg olan makb·ızları alınca dcrbll' 
miştir. üçüncü hakem marifetile tespi- hukumı:tımıze ~~ue.o~~ak ve aza kay<line başlıyacağız. BilU' 

Şirketlerden 150 bin İnğiliz ti takarrür eylemişti. Hükume- tarafeyın yekdıgen~ı ıbra et- mlım sefaretlerimizden ecne!Jl 

1. 1 M.. . . .. h' . . . h . mek suret ve şartlarıle yapılan m~Ieketlen·n bu ·l1usustaki ıe 
ırası a ınmıştır. uzakeratm tı cum unyeımzın akemı Bur h . . . . v• .. 

• • • i , • su! name ıcra vekıllen heyetı .,n,. • ı • t h k d ı • t k · taP. 
ıcrasmda gayret ve hızme'.leı;-ı . d.u~ mfb .us~ Must~~a Şİeret bey celilesinin kararile imza edıl - "'."ı f : a ~n a ma ura . t~d· 
mes.buk olan Londra elçımız şır et e;ı:ı a-kemı ıle stanbul 

1 

miş ve 150 bin İngiliz lirası alın ~~a ~;r: nıza~nl~~ e~ ts jle 

Fefnt Bheyl.e Bordur meb.?su .Ş~ da ve
1 
bılka~ere Londrada t~ma mıştır. Bu müzakeratın icrasm- T~k urı~etH. a _ırtf a1sı :HilB 

re ve azme hukuk muşavırı sa ge ere ıcra kılman tetkıkat d h. 1 . ur ocagı, ımayeıe a • 
Selaheddin Beylerin münasip ve müzakerat neticesinde itti ı b a kgarretLve d ızmc\~-C: ;e~- liahıner ve Türk maarif ve Tür~ 
mıktarda ikramiye verilmek su fak hası' olmadıg" ından her ı.ki: Bu do an bo'n raMse ırıf Ş erıtf tayyare cemiyeti merkezi unıU 

. . . . ur ur me usu ıısta a ere · · ·ı A K d ı rB 
rctıle taltıflen takarrür etıniş- hakem üçiincüye müracaat edil b f d· ı 1 h · h mılerı ı e nkara a m a 
. · eye en ı er e, azıo:ıe ukuk d · · · etl 

tır. ~ mek için müşterek rapor yapa- müşavir vekiliSelahattin beyin yar 1:11 ce~ıyetı, s~or. ~~ırny i· 
Maliye vekaletinin rak hükfuneti Cümhfırivemize .. . .kt d .kr . . ve muhendısler, bırlıgı, cerıı 

. . . . munasıp mı ar a ı amıye ı- etin te ekkülünden haberdsr 
febligv i ve ~ırkete vemıışlerdır. Bu es- tası suretile taltifleri de keza- y .1 kş k · j,1 

nada maliye vekaleti şirketler- rk M r V kal . . kl·f· edı ere ma sat ve gayesın 
ANKARA A 

• . . ı . a ıye e etının te ı ı temini için müzahereti eri ve 
, 25. . A. - Ma- <len umumı harpten evel tedıye üzerıne kara altına alınmıştr f 1 · · 1 d <{B 

AliCenani bey hakkındaki 
tezkere meclise geldi 

Dahiliye vekaletinin cevabuıda Ali Cenani 
Beyin Trabulus Şama kadar nasıl 

gittiği anlatılıyor · 
•••••••• 

Ankara, 25 (Telefonla ) - naya gelerek bir gece kaldıktan 

Türk - Rus ticaret 
muahedesi 

· sar ı gayret en n.ca o un u. 
klaşan renıazanda iktısat ve 
tasarrufu teşvik edecek mahY· 
alar kurulması ve vaizlerin bU 
mevzu üzerinde irşadatta buluJI 
malan diyanet işleri riyasetiıı· 

Ankara, 25 ( Telefonla ) - den temenni edik!i. Ailede, ı:ııe 
Rus ticareti hariciye mümessil- •ktepte, halk <lershanelerinde; 

muavini M. Halilof bugün hari ~~uda ve 1?il".'111u1? mesl~ 
ciye vekili tarafından kabul edil bırl kler ve ıktısadı teşekkU 
ıniştir Bu mu··ıa'katta T .. k R !erde cemiyetin maksat ve g~· 

· ur - us 1 · . ·· · · · f ·11· · . . ye erını neşrutamım ıçın aa 
ticaret muahedesırun mevzuu ı · l ' k d d · mu··...c· yet en. a a· a ar aıre ve "' 
bahsolduğu zannedilmektedir. sesattan ta lep edildi. 

Yeni gümrük layihası 
Gümrüklere gelen tüccar eşya 
sı ambarlarda ne kadar kala

bilir ve nasıl satılır? 

Ali Cenani B. hakkında dahili- sonra ayın üçünde yataklı va
ye vekaletinde mevcut malfuna gonla Gazi Ayıntaba gitmek üz 
tı ihtiva eden tezkere bugün re hareket ettiği halde oraya git 
meclise geldi. Dahiliye vekaleti mediği ve nerede bulunduğ, 

bu cevabında, kfınunuevvelin do Adanada ticaretle meşgul Aynı 
kuzunda Doğruluk şirketi taplı Pazarbaşı zade Nuri B. e 
muha~ibi. Hüse~i!1I:Iüsn~ ve gelen telgrafta bildirilmesi üze 
mezkur şırket katıbı Saıp bey rine tahkikatı lazime icra edildi 
!erin Ankara polis m~dür~üğü- ği, NuriB. in ifadesine nazaran 
ne ge~~rek, Alı Cenaru B. ın do mumaileyhin pek meyus ve bed 

ku~ -~u;°' evvel A~~n.aya hareket bin bir halde olduğu ve bin lira ANKARA, 25. (Milliyet) - ı da gösterilen şartlarla satil.~f 
ettıgıru veayın ıkisınde Adana !ık emlak mukabilinde altın mü y · ıı· 
da ·· ··ıd·· ·.. ·· ·· 1 · k arın Mecliste gümrük ka- ıhadeden eve! eş~ sahibi f!1 . 

goru ~g~nu .soy .emış ve a baya ederek Aymtaba gideceği nununun kırk ür<;ncü maddei racaat ederek gümrük resmi!l1 

sada 34 hın !ıra ıle şırket namı- · ·· 1 · ld • "F · .,.--
na Ziraat,Emlak veOsmanlı ban !1ı soy emışdo ?gu,d e':'zıp?şa,, muaddelesini tadilen hükfımet ve sair vergi ve resimleri öde'.' 

k 1 d d li .
1 1 

ıstasyonun a tıren en ınmıye- tarafından teıklif edilen layiha se ""'yası kentlisine verilir. B1' 
a arru an a po çe suretı e a · d ı d - • .,. 

d - ·kd meçh 1 b. rek, elin e pasaportu oma ıgı müzakere edilecektir Layiha- rinci ve ikinci fılrralar mucibi!l 
ıgı mı arı u ır para .. .. · 

bulunduğunu, bütün vesaik ve 11;~ ~oren yataklı ':'agoı;J<ond-~k: nın adliye maliye ve bütçe encü ce satılan eşyanın tutarında!! 
defterleri beraberinde götürdü- t?.ru, Hfil.~be . g~:ıemıyecegım menlerinde tadil edildikten son evvelden gümrük resmi, sonrl 

ğücihetle şirket namına daha ne soylem~sı 1:1~e~ne B~~. mebu- ra aldığı şekle göre birinci mad srrasile para cezasından alacJ' 

kadar para aldığının gayri ma- sum, gıdebılırım,, dedıgı, bu su desi şöyledir: ğı olanların ıhakkı ardiye veıi!l 
!um oldugu· nu ifade ettikleri tas retle yoluna devam ederek Ha ücreti devlete ait resimler vı Gümrüklere gelen tüccar e- ..:· 
rih etınişlerdir. lehe oradan da hattın münteha para cezasinin geri kalan ~ .... 

şyası gümrük idarelerinin bu- .. 
Dahiliye vekaleti, cevabını sı olan TrablusŞama gittiği kon mı alınıp irat edildikten so~11 • 

lunduğu binaların dahil ve hari • ....ı 
Ş;<. ' • "-· döktörün beyanından anlaşılmış bu paradan yı'ne sırasile nhP'· 
' cindeki ambarlarda bir sene ve 

• Ali Cenani B. poliste yapı- tır. Vekalette bundan başka ma iskele resmi nakil ücretleri rıa' 
l d 

• k yoku eşyası üç aydan myade vul ve belediyeye ait resimJrf 
an • ~-·--· l'i a lumat yo tur.. bırakılamaz antrepolar ile çifte _,,.. verilir. Emanete alman pav 

?Jeriye doğru bir adım 
M. Karahanın Türk-Rus dost

luğuna dair beyanatı 
MOSKOVA, 25. A. A. - İstanbuldan Sivastopola müvasa

lat eden M. Karahan matbuat mümessillerine Ankarada-ki dev
let adamları ile yaptığı mükalemelerin Türlciyenin Sovyet Ru
syanm en büyük dostu olduğuhususundaki k<:.naatin teyit ey
lediğini beya netmiştir. M. Karahan demiştir ki: 

"Anıkamda Sovyet Rusya ile Türkiye arasında imzalanan 
protokol Sovyet-Türk münasebatında bu münasebatı daha sağ
lam kılan ileriye doğru bir a<lnn teşkil c1ımektedir." 

Aile harcırahı nasıl verilecektir? 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Harcırah kararnamesinin 10, 

21, 23 üncü maddelerine ait 15 Nisan tarihli tefsir kararındaki, 
"ailenin bulunduğu mahal., tabirinde, ecnebi memleketlerinin de 
dahil alup olmadığı hakkında hükumetin sualie cevaben meclis 
encümenleri şu tefsirde bulunmuştur: 

"Ailenin bulunduğu mahalden maksat yerleşıniş olduğu ma
haldir. Aile ecnebi bir memlekette yerleşmiş bulunursa harcırah 
bu mahalden verilir. Aile ecnebi bir memlekette muvakkaten bu 
lunduğu takdirde harcirahı milli huduttan itibaren hesap olu

nur.,, 
Maarif biitçesine fevkalllde tahsisat 

A:NKARA,25 (Telefonla) - Yarın mecliste yeni harflerin is 
tilzam ettiği masarife tahsis olunmak üzre maarif bütçesine 130 
lıi~ lifııltlc fevkalil.de tahsisat it.asma karar verilecektiir. 

anahtarlı hususi ambarlarda bu bunların hepsini tamamen öde' 
müddet üç senedir fevkalade meğe yetişmediği halde alac'' 
hallerde bu müddetler icra ve- klılara garameten dağıtıl'll'. B~ 
killeri kararile uzatılabilir. E- ücretler vesairenin teminind~ 
sasen antrepo iken hef" hangi sonra geriye para kalırsa sabl' 
bir sebeple ambara çevrilmiş o- plerinin müracaatlarında keıı; 
lan mahallerdeki eşya dahi an- dileİi.ne verilmek üzre emane 
trepo müddetinden tamamen is hesabında saklanır. Müıa11 

tifade eder. deye konulan eşyanın müza~~ 
İkinci madde: otuz beşinci de bedeli hiç olmazsa gÜITlrıt 

maddede gösterilen müddetler- resmini ödemek sarttır müıB' 
den ziyade gümrüğün dahU ve yede bedeli güm..Ük resmini t• 
haricin-le ve antrepolarda ka- mamen ödeyebilecek miktaf

8 

lan tüccar eşyası ile yolcu eşy- yetişmezse, o eşya ecnebi ın~~ 
ası ait olduğu kayit ve evrakta lclı:etlere ·gönderilmek şartı 

yazilı izahat veıchile gümrük i- alıcısına satılır. Bu surettecle 8 

daresine müfredati' ' ilan edil- lıcısı çiıkmayan eşya hastane.ı~ıi 
dikten sonra gümrük memurla le hayri cemiyetlere elverıŞ. 
rından teşkil olunacak hir he- olduğu takdirde piyasalarda 5• 

yet tarafından müzayede ile sa tılmamak şartile bedelsiz ve r: 
tılır. Çabuk bozulmak ve telef simsiz oralara verilir, hayir ııı. 
olmak tehlikesine marüz bulu- esseselerinin işine yaramaz f 
nan veya saklanması tehlikeli kandaki şart temin edilıneıs' 
veya masrafli olan eşya otuz ı ı 
beşinci maddede gösterilen mü madde gümrüklerle, antrepo:. 
ddetlerin bitmesinden evel eşy eşya imha olunur müvasa~lı , 

ıııı· 
ayi getiren sefineler acentaları da bulunup 928 senesi son ·r 
na veya şimendifer idarelerine kadar kanuni müddetini g~ 
rine veya onların yerlerini tu- miş olan eşya bedelinim gğıi 
veya nakliye vasitaları sahiple- rük resmini ödemesi şartı 
tanlara haber verilerek yükar- zetilmivere.l!: sat!hr. 



·Yerli müstahzaratın revacını 
temin için ne yapılacaktır? 
---- !, 

Eczacılar dün 
toplandılar _ ...... .......-

Yerli n.üstahzarat 
hakkında icabında 

izahat verilecek 
·····--

tlenıleketlmizde yapılacak 

llıüstahz11n;f11ı adedt nedir? 

Eczacılar cemiyeti hey'eti 
llı:numiyesi dün Nizameddin 

beyin riyasetinde bir içtimaa 
Yapmıştır. Bu içtimada yerli 

llliistahzaratm hekimlerimiz ve 
hal'~ tarafından revacı için mu
htelif teklifler müzakere edil-

tniş ve bu meyanda müstahza
ruı tdjbiye amiller cemiyeti 

namile bir cemiyetin teŞkiline 
!tarar verilmiştir. Yeni ceıniye
tin teşkiline kadar esas itibari

le takJbi lazımgelen işleri Ni
tameddin, Hakki, Eşref, Necip 
1re Cemil B. !erden miirekkep 

bir komisyon takip edecektir. 
komisyon doktorları ayn ayn 
liyaret edecek Türk müstahza
ratımn himayesini rica edecctk
tir. Doktorlara yerlıi müstahza
rat haldanda icap eden izahat 

Eczacılar içtima halinde 

verilecek ayni zamanda şimdi- Dünkü içtimadaa Cuma gü

ye kadar yerli müstahzaraıtı nü Türk ocağında yapılacak o

hirnaye eden ve muavenetlerde lan etibtıa muhadenet cemiyeti 

bulunan Etibba barosu reisi Dr umumi içtimamda yerli müs

Tevfi.k Salim paşa, Dr. Neşet tahzaıratr tıbbiyenin salonda te 

Osman B. Dr. Fahreddin Ke- ş.hirine de karar verilmiştir. 

rim B. ve sair etibbaya da teşek Diğer taraftan umum[ yerli 

kür edilecektir. müstahzarat sergisinin yakında 

Budan maada teşkiline ka- açılmasr için iıstihzarata başlan 

raır verilen müstahzarat amille- ılmasr takarrür etmiştil'. 

ri cemi}"Ctinin ve Türk miHtah- Dün bu hususta Nizameddi.n 

zara tının himay~i ve revacmı bey bir muhaırrimize şunları sö

temin için Enver, İbrahim Et- ylemiştir:. 

tem, Nizameddin ve Niyazi B. - Biz iddia ediyoruz ki müs 

!erden mürekkep bir hey'etin tahzaratmuz Avrupa miistahza 

Moilll tasarr:ıf cemiyeti İstan- ratından aşağı değildir. Memle 

bul şubesi reisi Hakkı Şinasi ketimizde yapılacaık mu:stahza

paşayı ziyafetle istirtıarnatta ratm adedi 25 i geçmez. Labora 

bulunmasına karar verilmiştıir. tuarlanmız mükenmeldıir. 

Ormanlarda tetki
kat devam ediyor 

ilk baharda kibrit fabrl
haaının inşasına başlanacak 

Resimli Ay mecmrıa
sı mes'ul mildürll 

tevhif edildi 

Kibrit inhisarı umumi müdü- Behçet Beyin mes'ullyetlnl 

rü Tahir Kevkep B. manıleketi mucip sebepler ııedlr? 

' 

Resimli Ay mecmuasının me 
sul müdürü Behçet B. mecmua 
da neşredilen iki yazrdan dola
yı tahtı tevkife alınmış ve tev
kıfhaneye izami icap ettiren 
·savulun geliyoruz., ve "köyüm 
de neler gördüm,. serlevhalı ya-
zılardırBunlardan birinci yazıSa 
biha Zekeriya hanım tarafından 
İngilizce münteşir "Psikoloji., 
mecmuasından tercüme edilmiş 
ikinciside Konya muallimlerin
den olup buraya kursa devam et 
mek üzre gelmiş bulunan mual 
!im Emin Türk B. tarafından 

mizde yapılac;ı' 

olan kibrit fabri
kasile meşgul ol . 
maktadır. Veka
let, kibrit çöpü 
ve kibrit kutu
su imaline salih 
ormanların tet
kiki için bir he
yet teşkil etmiş. 
Sinop'un Ayar. 
cık ormanların
da tetkikat yap
tırmıştır. Tahir 
Kevkep B. yapı
lacak fabrika Vt; 

idarenin sair işle- Kibrit inhi- yazılmıştır. 
ri hakkında şu sari müdürü Müddei umumilik bu yazılar 

beyanatta bulun- T. Kevkep B. dan birincisini Reisicumhur Hz 

muştur: ne tecavüz mahiyetinde görerek 

"- Ayancık'ta yapılan or- ceza kanununun 158 inci, ikinci 

man tetkikine iliveten İzmit ve yazı "sunufu içtimaiyeyi birbi

İzmir civarında da tetkikat ic- ri aleyhine tahrik,, addederek 

raıı karargir oldu. İntihap o- ceza kanununun 312 inci madde 

lunacak heyet, Kanunusani ni- leri deliletile ikamei dava olun-

hayetine doğru bu havaliye gi- muştur. · 
decektir. Behçet Beyin tevkrfini ilk ya-

Sajfda perili ev, solda Sıddıka H. mulıc: r r mlze izahat ,rrly r 

Tekin olmayan ev! 
Anahtar deliğiııe konulan es ar 

engiz tehdit mektupları 
Ev sahibi Sıdıka H. bu macera hakkın~ 

ne diyor'? 
Heyete, İktısat vekaleti na- zr icap ettirmiştir. Çünkü bu şe 

mına amenajman müdiri umu- kil cürmün cezası ağır hapsi i

mlsi Mazar ve mütehassıs 1b- cap ettirmekte ve ağırcezayı 

rahim B. ler iıtirak edecekler- müstelzim efalin faillerinin de 

dir. Ayancık'taki orman tetki- mevkuf bulunması icabatr kanu . 
kinde, kerestenin kibrit kutusu niyeden bulunmaktadır. Fatı<hte, _çarşarn~ada Koca- sinden miltee9Str oıara4< intiıhaı 

M. Maryosera ı Venı·zelos ı· ? imaline müsait olduğu görül- Evrakı tahkik eden ikinci dedesokagında rusuma'I;. m~ eyLediği zannedilmektedir. 

ge ıyo rm U • müşsede, bu ağaçlardan çöp ya- U tantik Beh t be · t krf' m1;11'larm~ ~aJı:n~t Ef., nın -o-
l kt dır m s çe yın ev ı evınde garıp hır hadıse cereyan Feci bir motosiklet 

(Birinci sahifeden mabat) 1 ••.----------------- pı amaı;zıa a '.. . . .. ne ve Emin Türk beyin ademi etmi ir Dünde a?.dı"nnız ·-

1 lncı saı•fadan mabat \dolayı komisyondan ayrılan bu Yem heyet, çop ıınalıne mu- tevkrfine karar vermi~tir. Fakat b. biştk · .. Y gsaıh. gı karasİ 

da da ferağat ettiğinden dava- memurların ani surette çekilme sait orman arayacaktır. Bu da haber aldığmuza göre müddei ı r aç gun .e~el, ev ıple- Evelki gece saat 23 de Tak-

larda sukut etmiştir. yahatinin resmi mahiyeti olm· leri muvafık görülmediği için bulunduğu takdirde, her ikisi- umumilik Emin Tüdk beyin tev rl_. -::~htar dehğıne S?,~lm~ simde feci bir kaza olmuştur. 

1 

Muhiddin Beyin beyanatı w , • ... . • ~ ~ "" ·•1 ~eyahate kanunusani nihayetinde vazife- nin mütavassıtmda kibrit fab- krf edilmemesi üzerine bu kara- ~ır aat buluyorlar. nler Galatasaray cihetinden gelen28 

çıkac~ğından malumatı bul?11- leri hitam bulacag·ı kendilerine rikası. inşasına başlanı_lacaktır. · ra agrr· ceza nezdinde itiraz et- ımzasmı taşıyan bu mektup, ev numaralı motosı'klet Taksı'mde 

Bu hususta Vali Vekili ve dı- rf d 1 F b k l k ah 1 
a d B bi ma. ~ve~: .. os~ arını zıya- bildirilmiştir. Kendilerine ikra- a n a yapı aca r~rın s ı - miştir. Mahkeme hadiseyi tet- biiyük bir süratle, meydanda d1.ı 

.,,ehrimini Muhid in ey r ret ı~.ın ge~digını, 1:ır:ın masla- miye itası mevzubahis değildir. de bulunmas~, vesaıtı.n mebzul kik ederek tevkıf veya ademi ran Amerika sefaretine mcn~up 

ınuharririmize demiştir ıki: . hatguzarlıgına tayınınden de Mukdim Osman ve Zeki Hak bulunması, dıkkat edılecek en tevkıfine karar verecektir. 244 numaralı hususi otomile 

"-Emanet, Mar.~os~r~ ıle haberi olmadığlllI söylemiştir. kı beyler yeni kadroya dahil bu mühim. ş'.'1"1l~dır. Ye~. tetki.- İkinci istintak dairesi dün çarp111Iştır. 

sulh oln;ıuş ve yekdı\{erını ta- Diyamandupolos, mübadele lunmaktadır. Kadronun küçül- kat ta ıp netıce v~rdıgı takdır mecmua imtiyaz sahibi Sabiha Motosiklet otomobile çarpm-

ınamen ıbra ederek 1,braname /komisyonundan ayrılması dola- tülmesinde ehliyet ve şahsiyet de, fabnkanrn. İzmıtte yapılma Zekeriya hanımı dinlemiştir. Sa ca bir alev sütunu yükselmiş v~ 

noter huzurunda 18 Kanunuev- yısile eşyaslllI almak için geldi esas tutulmamış sadece zarure- sı muhtemeldır. biha hanım bu yazıyı tercüme çarpmanın tesirile motosiklet 

velde imzalanmıştır" . ği_ ~öylenn:ıektedir .. Hükfuneti- tin icabı nazarı dikkate alınmış . Ön~üzdeki ilkbaharda fab- ettiğini ve maksadi olmadığın durmuştur. 

Sarayların devrı mızın teblıgatı üzenne Yunan tır. nkanrn ınşasına ~şlarulacak- bildirmi tir Mot~iklet,Rauf B.isminde biri 

Eu suretle sulh yapılınca ve heye~indeki m~şavirlik v~ifes~ Bu yapılan tenkihattan başka tır. _Fah~k~ inş.aamdan son Diğerş UU:aftan Behçet B. e~ tarafından idare edilmekte idi. 

mukavele de fesholununca Yıl- ne nıh~ye~ v~nlen Spatarıs Atı heyeti murahhasamrz komisyo- ra h~. mılyon liramµ memleket velce ayru mecmuada çıkan adı Rauf beyin yanında sepet için 

diz ve Carağan sarayları Ma- naya gıtmıştır. nun umumi kadrosunda da ehe- dahi~~e kalmış olacaktır. ru "gaybeden şehir., serlevhalı de bir de arkadaşı vardı. 

ryosera'dın devralınmıştır. · Muhtelit mübadele komisyo- mrniyetli tasarruf icrasına taraf Kibnt satışlanmrz?,a, geçen şiirden dolayı 10 giin hapse Rauf beyin yüzü, gözü kan-

Mükavelenin bir maddesine nundaki Türk heyeti murabba- tardır. Fakat bu bitaraf delege- sene~e nazar~ tezayut:· mahkfun edilmişti. Temyiz malı lar içinde kalmış, arkadaşı d~ 

tevfikan Emanet Maryosera'ya sası memurlarının bir kısmı açı· lerin memurlarına taallftlı: etti - B~ kaç ~~es~e~e ki m- kemesi bu karan nakzetmiştir. arkasından ve kollarından şika 

bir miktar para ita etmiştir. ğa çıkarılmak suretile tasarruf ği için muhtelit komisyon heye dlanan, utulmalar._uz~nn eakir~ aml - Cumartesi bu davanın nakzen yet etmiştir. Yaralılar Beyoğlu 

_ .. 'b . . . . h 1 
nilı: dr yapı .. uzre v o an .. . h · .. d ·ı · · 

Haber aldıgımıza gore ı ra- temıru ıçın azır anan ye a o ti umumiyesinin muvafakatmı .. lan itib 1 ruyetıne devam olunacaktır. Ma astanesıne gon en mıştır. 

namede Yıldızın tekrar Maryo- dün alakadarlara tebliğ olun- istihsal lazım gelmektedir. He- :~caat nazarı ara a - mafih bu davanın yeni dava ile -..-

ıern'ya verileceği hakkınd~ ~r muştur. . yeti murahhasmuz bu tedbirlere tevhidi de muhtemeldir. Genç bir kız kendisini 

madde yokt~r .. ~s~sen TuI'kı- h~a1::. ~~~T;1· ~~~~:= ait t~klifatr ya~d:'- hazırlayıp Bentlerin tamiri ANKARA, 25. (Telefonla) - denize attr 

!kıncı ıilas Muammer Raşıt ve Garbi Trak kokt~syonun tasvıbıne arzede - tt:!/ dilik Bil ilk b I Resimli ay mecmuasinin on m. Evvelki akşam köprüden s;;.at 

ye'de kıınıarhane açılamaz. ya işleri müşaviri Muvaffak bey ce ır. . Y m y en maralı Kanunuevvel n!ishasm- Perl// evin sahibi Sıdıka H. 11• torunu 18 de hareket eden şirketi ha~ ri 

Bununla beraber Maryosora' lerin vazifeleri Kerim ve Mitat ~emur~an arasında ehemmı- tamir edilecek da intişaT eden "Savulun geli- yenin 68 numaralı vapuru Ki· 

nin işleri te..'Tiizlenmiş değildir. beylerin uhtelerine tevdi edildi Y~ tensıkat yapan YU.nan he- G...-...... ıerde yag" an .o.iddetli yorum" başlığı altındaki yazı sahiı;ılerin.e evden çıkmalarnu reçburnu ile Büyük dere ara~ın-

Diğer taraftan kuyumcu Ba- ği ve Server Cemal bey Tali ko yetı. murahhasası da, bıt~fla- ya~;-br esnasında müteessir Türklüğü tahkir mahiyetinde bildinnekte, ve çdanadıklan da bir hanım kendisini denize 

bayan efendi tarafından M~yo misyon riyasetinde bulunduğu ra aıt olan bu tasarruf tedbırle- olan Belgrat onnanındaki bii- görülerek mecmuanın mes'ul takdirde ölümle tehdit etmek- atmıştır. 

sera aleyhine iflas talebi ile da- için yeni kadroda müşavirlikle- rinin yapılmasına taraftar oldu yük bendin tımirine devam e- müdiri ve makale muharriri tedir. Merhum Mahmut Ef.nin Aliye hanım İstanbulda otu

va açıhmştrr. İkinci cezada gö- rin adedi ikiye indirilmiştir. ğu içn bitaraf delegelerin de bu dilmektedir. Her nekadar diğer halcltmda takoibat icrası için ce- zevceei Sıdilca H. i.lk mektu- ran dağıstanlı Şahin beyin kızı 

rülcn <bu dava üzerine mahke- Bundan başka heyeti murahha- teklifleri ~3:bul edec~kl~ mu- bentler de tamire muhtatç isede za kanununun 160 inci madde- bun nasil geldiğtni bir muhar- dır. 

me Maryosera' haldkmda iflaıı samrzm doğrudan doğruya ta - hakkak gofi!lmektedir. Bıtaraf- bütçede tahsisat olmadığından 9İ. mucibince B. M. Meclisinden ririmize şöyle anlatmıştır. Akrabasından Nebahat ha

k;ırarı vermiştir. yin ettiği daktilo Matmezel Pol !ardan M. Rivas (20) kAnunusa <bu sene bunların tamirine başla mezfiniyet talep edilmi1 ve t~ tazagun·· r t!~;:~;~; nımla beraber, Sarıyerde bir ak 

Bu karar üzerine mah~c. laji ile katiplerden Faik, Şehap, nide avdet edeceği ve o zamana mak mümkün olmayacaktir. meclisçe, takiıbat yapılması mü . . . rabalarına ,gitmek üzre vapura 

azasından Celal Fuat Beyi iflas Abdullah, Necati, Sait Hikmet, ~~dar az~da taayyün edec~ği Esasen adedi yediden ibaI'Ct o- nasip görülmüştür. gelmış,. Anahtac delığmde sarı binmişlerdir. Aliye hanım vapu 

memuru ve avukat İsmail İsa, Muhiddin ve Abdullah Hulusi ı~ı~ ko~ısyon heyeti umumıye lan bu bentlerin esaslı surette bir kaat bulmuş. Sonradan bu 1 run arka tarafmdA ve yukarda 

Refet beyleri sindi•k olarak ta- b 1 'nl · d h 1i k sının hır aya k dar t ı kaadı okuttuk. Bizi evde bula- yalnız başına oturmuştur Neh.ı 
e.y er tayı en°: ~ mu te t o . a op anması tamiri şimdiki halde bütçenin B k l mıyan b_ir. tanıdık, geldiğini an hat hanım arkadakşına k·ama~ 

yin etmistir. mısyonunda reyı ınzımam eden muhtemeldır. tahammiiledemeyeceğiderece- ursa ap ıcası 1 ak ~-'- •ç 

Bu hiy'et dün Maryoııera'yı k' · di~ dan 
atın açın yazmış ıı~ ........ ya girmesini söylemiş, fakat Ali 

atıp ve ı;er _memu~lar de çok masrafa muhtaç oldu- Fakat mektubu birde açalım 

isti~;::e;~~~~~ıza göre Ma- Haz~, Faı;ıl, ~dil, Latıf, Hak- ğundan heyeti umumiyesininbir Bursa kaplıcalarmr asri bir ki. .. Koricumuııdan ödümüz pa ~~=~=d:ı:=; 
ryosera isticvabında İtalya'dan kı, Faık, Nıy~~ ve Fuat beyler Eşya nakli tarifesi den tamiri. miimkiln değildir. hale getirmek için teşekkül ede- tladL Mektupta şunlar yazılı- Vapur Yenimahalle iskelesi-

8 milyon liretle geldiğini, bu- ~ kadro hanemde kalmışlar- değiştirlidi Binaenaleyh peyderpey mühim n şirket nihayet bu hususta esas dır: "Evinize geldik. İltifatını- ne gelince Nebahat hanım arka 

rada zarara uğradığını ve İıta- r. . . akşamının tamirine devam olu- lı surette faaliyete geçmiştir. za nail olamadık. İki giin son- daşmm manto, başlık ve yün 

lya'da dahi işlerinin bozuık git- m~::;etı m~rahtl h~s~ ılktkıs İskele ve istasyonlardaki za- nacağı cihetle g.elcce.k sene de Şirkket, ınl· şası tekarrür eden bil ra gene geleceğiz. Evden çık- hırkasının terkedilmiş bir halde 

tiğini ve iflas ettiğini eöylemiş- rildiği~mkunr,e enn~ nı ~·ye ~-~ ti eşyaların nakli için şehrema diğer bentlerin taminne başla- yü d o~ ~~hamam için Çekir- rnazsanu:, içinizden 'birinin ka- oldufunu kendisinin meydand<> 

. di ·ı . -· <;>~sl'.~n nyase ıne ı neti 1341 senesinde bir tarife nacaktır. ge e azı azretlerinin köşkü nını akıtacağrz." olmadığını görmüş fe adaba< 

tir.Halbukı· kat'ı'yetle o"g·-:1. n digı gıbı diger kısmın da . . . E yanındaki araziyi satın almış- Bizim rahmetli kocamdan lamı tır B .. • . ry k:ı. 
·~·~ işlerine nihayet verilmesi komis tannz•m etmıştı. manet bu ta t • . . . Ş • unun uzenne genç 

diğine göre Maryosc:ıra buraya yon reisinden rica edilmiştir Bu rif~ki ücretleri bugünkü ihti- Bulunamadı ır.(35 ooo li "b di kalan şu evımıZ'den başka hıç- zm kendini denize attığr anla· 

g·eldiğinde esasen iflas etmiş suretle Türk memurlardan(2o) yaçlara ve hayat darlığına mu- l b : 'dray~ md1:1likayaa el - bir sc:rv~timiz yok şılmıştır. Balıkçı sandalları tar? 

. . . . . .. . _. en " arazı e şun ı yapı a- İkı gun sonra nıutfakta ye- fınd kurt 1 Ali h 

bu!unüyordu. kişı tertıp hanemde bulunmak vahlı: gonnedıg~nden iıu tari- Komiser Cemal ef. cak tesisatın ( 400,000) liraya ·tn"'k pişiııiyordum Kapı çalın- baban t a1irnı;: and'lm~e. anırr 

Mahk<:ıme Maryosem'dan a- tadır feyı· d ği ti · ti k - . . dilmi . v • asına es e ı ıştır. 

1 l 
'fi' . d'k h An. • ~ ş .muş r: . I reye gitt/'ifl Çl acagı tespıt e ştır.~ . dı. Açtık Tuhaf değikni, gelen Ailye hanımın isterik oldu«ı 

lacaklı o an arını as sın 1 e cak bu zarun tenkrhattan Yenı tanfe, eskisınden esas n n ne H"' İnşaat ptanlarmm katı şeldı misafirler anahtar deliğine sı- ve bu yüzd n · tih t bb':'" 

y'etıine müracaat gününü 2 Ka- et hesabatın t ..... -'•·ı· esnasında itibarile~ farklı d~ği!.dir, anlaşılamadı bir haftoya kadar hazırlanacak ı,............,lmış ayni tehditleri havi ettigı·· zann:di~or.ara eşe m 

nuııusani perşembe olarak tes- , <=<U< • • • Yalnız küsurata aıt ucretler .. .. .. tır. İnşaata yakında başlanacak ·b~·~~bekaatbulmu lar ... Ar .·-. --------

bit etmiştir. ~3:ryoser~ ~ k~s~ ~bi bir tam addolunmak üzre kabul c- _Poll• doc~~cu şubeden ~?- tır. p 1 !ıı Pırı ne !erden alınacak 

Maryosera'nm Yıldız'da bu- 1htımal g?~e .t~vkıfını mah- dilmiştir. mıser muavını C~ efen~nın Şirket heyeti umumi esi con ttk ~u ~a ~a~a 0 
ama Y~ · • _ _ • 

lunan e•,,ası bir taraftan vergi keıneden ıst'lyebılır. Esk. ·~ d · akl' 1 . 
gaybubeti etrafındaki tahkikat · tima d ·d . Y d Vak ayı pohse haber verdık. ··· gumruk resmı 

dolayisi ile Defterdaclığa mah- M. Sera ne diyor? hiçb~ ı:yte y~E:~~~ t~f;dıne devam etmektedir. Cemal efen ~srafuı: /o~y
1 

ı:Je ı~~rmeayee~ İd~ln ~ikrtm!lzipdlik old1 .uğbu z~: Ankara, 25 (Telefonla ) -

ld 
- ·b· .... tara..__ d M d" ""-- ..... 1 · di aki ı akib tah · ne ı m., e ıse e po ıs u ıyı . 

çuz o ugu gı ı ·uır ,.._. a . arl'.oseı;a. un ,,..uane .... ge piyanoların nakli için 300 ku- v 5' ant .~t ve am- ye (25,(100) lira ilavesine lıızum 1 1 • .. .. -:ı;'~fe kan~unun meriyete gec 

mahkeme ve feshedilen mukave mış ve ışlen ıle meşgul olmuş- ruş kabul edilmiştir yata ragmen henuz bulunama- görmü.,tür Şirketin imtiyaz s::atte 
0 s~ arın tecavuzune tıgı 1 Teşınnevvel tarihinder 

1 d l 
· · 1 s h etı' ala' tur · .. ~. · . ugnyan evı tarassllt altına al- 1 . . . 

e o ayısı ı e • e reman - · . . . . -o- mıştır. . . . . muddetı 99 sene olarak tesbıt e sonra mem ekete gırecek pınnr 

•kadar bulunmaktadır. Maryo- . S~ra _hır muharnI'llll1ze de- Feribot mühendisleri Cemal. e~:ı_ıdimn zımmetıne dilmiştir. Bu müddet zarfında, mıştır. . lerden, hükümleri mer'i muka 

cera'nm Yddrz'da bulunan he- mıştırki: • para geçırdigı anlaşılmakla bera Bursada kaplıca imtiyazı yalnız Adada hır kasap ken- veleler mucibince giimrük ve iı 

,sap defterlerine henüz vaz'ıyet "-Buraya gidip geliyorum. gelıyor her bu paranın miktarı henüz bu şirkete ait olacaktır. dini öldürdü tihlak resmi istifasına devıım 

edilmediği cihetle hakiki borç Fakat tekrar Yıldrz ga - kat'i surette anlaşrlamamıştır. • olunacaktır. 

ıniktar anlaşdmarruştrr. Riva- :ııino olarak işletmek maksadı- Ferribot işlerini der'uhte eden Cemal efendinin ailesinin is- ortodan kaybolmasına sebep ol Büyükadada kasaplık eden 32 İ · ı -H--k-k ~ 

Yete nazaran bir bankaya'da na mebni değildir. Bu temasla- Belçi'kahgrup mühedisleri i.stih ticvabı müsbet bir netice verme muştur. yaşlarında Rahmi efendi dün sınat a 1 ney 

altı, yedi yüz bin lira borcu var- nm hakkında çok söylemekten zaratm uzaması dolayısile hare miştir. Mamafi kaybolan mua- İhtilis polis müdüriyetinden dükkanda oturmakta iken bir- Ankara, 25 (Telefonla) -

cnış. ise sükutu tercih ederim. ketlerini tehiretmişlerdiDün bu vinin Karahisarda satmak istedi ziyade defterdarlığı alikadar et denbire tabancasını çıkararak Merkezi Londrada ve lord Ba 

fflas kararı adi olduğu cihet- Filhakika mahkeme hakkım- grupun şehrimiZ'deki mümessi- ği bir evi olduğu ve bu evin geti mektedir. Cemal efendinin dört sağ memesi üz.erine ateş etmiş fourun riyaseti altında buluna~ 

le Maryosera tevkif edilmedi- da iflas karan vermiştir. line gelen bir telgrafa göre, bu receği paraya güvenerek ihtilas aydan beri tahsilatı hakkında ve aldığı yaranın tesirile yarım Biritanya felsefesi etütler müe 

ği gibi kefalet te alınmamıştır. Borçlarımın itfasına çalışa- mühedisler yıl oba~ı yortulanm ta bulunduğu anlaşılmaktadır. hesap vermemesine neden mü- saat sonra ölmüştür. Rahmi e- sisesine terbiye müderrisi İsm 

Ancak Maryosera sindik hey'e- cağını. Kudretim dahilinde bu müteakip şehrimize gel.ece4der Bu evin son günlerde yanması samaha edildiği tahkik olunmak fendinin cesedi morga nakle- il Hakkı B. aza olarak intibaı 

tinin naz-:ırcti altındadır. Hey'- isleri temizlemek İ 0 tiyorurr>" "e is., ilıaşhyaca·klardır. Cemal efendiyi meyus etmiş ve tadır. dilmiş olup isinin bozuk gitme- edilmiıtir. 
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~ Bankasında yapılan merasim r MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERi ) Mahkemelerde . 

3iincü şahifeılcn mabat yonlariçin<ledir. Şu saatte Ban \.ı------------·ı------ıı:ııııııı-11111111!!!11!!!11!------ Rus· yada başla-yan ve bura ·.umu türkler için öteden kadaki mevduatın yekunu 38 G • •• b d"l M~'I ,1, t'ı. H. N" · •nalfımdur. Atalarımız: "iş milyon türk lirasıdır. Herkesin ayrı filli a l - u eLerr, n • IÇin Ve 
ırtmaz, dişten artar" der- memlekette yok, dediği ihtısa- E l l k d ? da nı·hayet bulan dava 
. sı, tekniği, elemanı, kabiliyeti, lere tevziat v er satı aca ne en. 
alnız kazanmak kafi değil bol bol milli muhitte bulduk. 
J arfetmesini, tasarruf et- Tasarruf politikasmm neticesi Ermeni emvali met- Makarna ihtilıiirı 
ıi de bellemek ıazımdır. de mutlaka böyle olacak. Bir haftaya lıadar rulıesi hahlıında ~ R ~ b ilı "anın en büyük zenginleri, · Tas1irruf kumbaralannın 50 zata para Var. ti um 18 r 8• 

; tlerini tasarrufa medyun- ehemmiyeti bir emir tör tröst teşlıll etti 

Mahkeme esbak Moskova sefiri 
Galip Kenıall B. lehine karar verdi 

Ekonomi 

11:" Öyle bir d~.v~~de yaşıyo: , Hanımefendiler, Beyef~mdiler, VerileceJı Memurların oturdukları ev- Şehrimizde makama ihtikarı . Moskova tüccarlarmdan Sab-ı paşanın kardeşi Kamil b.eye ve 
'"• her f_ert. butun mede~ İş Bankası bundan hır ~ene Türk gayri mübadillere para /er milzagedegle sahlacak artık son haddini bulmuştur. n ~'. tara~mdan es~ak Moskova rilmesi bildiriliyordu. Kemali B. 
ara maliktır. Fakat aynı e:vvel (on beş ay evvel) a~lel_e- tevzü için hazırlanmakta olan . . Hiçte pahalı olmaması lazım ge sefın Galıp Kemah B. aleyhine bu paralarr almış ve Kamil beye 
:ında her fert eczasmdan nn tasarruf hayatında yenı bır list . etkik b" haf İzmırde memurların ışgal et ldi.. f' tl · !it d' açılan dava birinci ticaret malı bir makbuz mukabilinde tesliın 
:ndug·u cemiyetin taliinden çığır açmak (şüphe yok, mede- son edye ~kmt ti dilat kıtır. mekte bulundukları emvali met gıd~'et~-~ .. ıah eldn Emk tema ıvl· kemesinde intaç ve dava reddo·-' .. . . . , 

1 
k tl d lan taya ka ar ı a e ece r. k b' lan h kkmd Mali yen uş ugu a e s ra ne . etıniş. Sabri Con bey mahke -1es uldur. Bır cemıyetın en ru mem e e er e mevcut o B li . d' k d ru e ına a a ye mak 52 b' · · 45 ikinci e lunmuştur Davaya mevzu olan meye müracaat ederek mektup .alı ferdi sarfettig"inden faz bir çığır), çocuklarımızın, genç u steye1 şrm(5ıoy)ekaad ar pa vekaletinden metruk mallar mü 40 karna f' t ~ntncı kt d' y hadise kıs~en inkıla'p esnasın- · 

k 
d 

1 
. . . .

1 1 
. . . f ra almamıştı an ar gay d" !"'"ün ni b' emi 1_:. uruş ıa ıs enme e ır. zirindeki imzayı inkar etmiştir. 

ıahsul veren, azancm an er~zın! ~ı e erımızm t~~a~ rl mübadilin isimleri ithal edile .ur ug e ye .. ır r ge"'~ Fiatlerin yükselmesine sebep da Rusyada ve neticesi Türkiye Ehli vukuf ir.nzayı tetkik etmiş 
.niktarmı .arttı:and_ır. Tasar vazıfelerını hatırla~ ıçm bır c ktir. !11'· Bu emre gorc memurlar~ tröst teşkil eden beş Rum fab- de cereyan etmiştir. Davanın e- ve müddeiye ait olduğunun tas 
·n medenı şekıllen varda::: taraftan B~~da kilçük hesap e . .. . . ışgal ~tmekte 0l?ukları ernıenı rikadır. sası şudur: dik ettirmiştir.Mahkeme bunun 
.den bizde paraları yere go- lar açmağa, diger taraftan kum . ~';1 l~steye muteallik tev~t en:vali. ~etruke;ıı, evelce yapıl- A ru zamanda bu tröst hile e Sabri Con B.Rusyada inkıla üzerine SabriCon beyin davasını 
, küpe saklar, şilte altları- bara usu~~ü ihtas etmeğe ka- fı~di=l sı:~r~, a= ~p ~ıgı gıbı, bedelı icarla .~endile- kad:r ileri gitmekte ve boy~lı seneleri esnasında 200 bin mark reddederek Kemalı"B. lehine ka 
okarlardı. Bir yangın, her rar vennıştı'. Hatırlıyorum, bu- ~.n e . .~ u.gu e. u- nne bırakılmıyacak, TI?-uzayede· makarnaları irmik makarnası ve 50 000 rublesini 1919 sene- rar vermiştir. 
gi bir afet, dişten ve trmak rada idi, şayet talibi çıkmazda. tun .gayrı mubadillere yemden ye çık~lacaktır. Hankzede v~ diye satmakt dı sinde' Istanbula hareket eden -<>-

• . arttırılan bu paraları bir elimizde kalır mül.fıhazasile ilk tevzıat yapılacaktır.Bu hususta muhacır namı altında ermem a r. Tü k f' . G r K li b Osman Be el a ti ılede alıp götürürdü. Bu, defa yalnız bin kumbara sipariş teşebbüs~tta bulunmak ~zre An emvali metru~esi işgal eden, t~ Polis mütehassısının ke:di ~~ ~ıp T .. ~:a eye Y n ye 
iptiidai bir tasarruf usulü edilmişti. Efendim, gelen bu karaJ'.a gıden heyet Ma~ye ve-. kat hak salıibı olmıyan fuzuli · • ,k tahvil edilmek e ~l ~~t~m~ Osman beyde arabacı Feyzi· 
Halbuki medeni hayat e- bin kumbara üç günde bitti. İs- kfiletıle temaslarından ıyi nett şagillerin oturdukları evlerde sıtayı~ il.rane raporu m'lli bank şak elm kt~?an yi öldüren Halilin muhakem~sı • · ' ·1· ı lm şt Tevziatm böy ·· d k 1 ak A . .. 1 a,.sma onu a uzre ne ağırcezada devam olunmuş· ve medenı hır çok usuller tanbuldan, başka vı ayetlerden ce er a ~. 17· · · muz~ye eye çı arr ac .tı~. vusturyalı polıs mutehassı- emaneten teslim eder Kem l'B tur. Mahkeme evelki celsede 
lu. Kumbaralar, tasarruf vaki olan talep tehacümü karşı le şumullu bır tarzda yapıI;nası Dığer taraftan bedeli ıcarla sı tarafından İstanbul polis teş bu paraları talı ·ı · tm k a. 

1
. • lıkları, Bankalar.. smda hemen bir kaç bin daha i~in mevc~t taliı:na?1amenın ta tutulan binnalarda vazife gören kilatı için tanzir.n edilen rapor Doyçe Oryent bvı nkae t ~· sızı~ ~tidafaa iç~Ja~k h ol~nm~~tu. 

Amerikada kumbara usulü- getirtildi. Onlar da bitti. Artık dil tekarri.ir etmışttr. resmi daireler emvali metruke emniyetiumumiye müdüriyetin- der a es ım e f azn~ ve 1: en~z.?n.u~a-
tasarrufa ne kadar yardım binler birbirini takip ediyordu. Diğer takdiri kıymet komisyo evlerine nakledilecektir. Maliye ce görülmüştür. Fakat bilahare Kem r b ~a .~a .~sına g~ ~n;rıe ~~\ 1 ~-
>ini dolayısile milli serve- Ondan sonra tasarruf kum- nu gayri milbadillere istihkakla vekaletinin emri mucibince İz- Emniyetiıımuıniye raporun 1922 senesinde S b . Ca ı . eye n. surmlb~ş .v~ mu. a .aa ş ıt en· 

,_, .' d b 1 H f d' k b'l ·ı k b l . d b d ı· . 1 t 1 1 b 1 l' d a n on rmza nın ce ını ıstemıştır. ınkışafına ne kadar yara ı- ara arı, anmıe en ıler, adeta rına mu a ı verı ece ono ara mır e e e ı ıcar a tu u an ve stan u u a aka ar eden kısımla lı bir mektup g r B d Mahk b alı' 1 • 
· tasavvur edemezsiniz. aileler içinde İş Bankasının bir esas tutulacak olan kararname resmi daire ittihaz edilen hiç bir nru polis müdüriyetine tebliğ e !arın bankadan e 

1~ u~ 'kpara i . 1 ~mt ~ ş ıt enn celbi 
Rakamların beliigatı şubesi vazifesini görmeğe baş- leri süratle ihzar için her güri bina kalmıyacaktır. Bütün dai- decektir. a ara nver çın ta ı 0 

un u. 
Ianımefendiler, burada ban- !adı. taplanmaktadır. reler emvali metruke binaların Avusturyalı mütehassıs İstan 
a bulunuyorsunuz. Burası Hanımefendiler, İş Bankası- Bu işlerin uzaması alakadar- dan münasipleri seçilerek o bi- bul polis teşkilatının fenni bazı 
a ziyade hesap ve rakkam nın tasarruf kumbaraları yalnız !ardan bir kısmının henüz lazım naya kira verilmiyecektir. noksanlarına temas etmiştir.Ra 
;dir. Sözlerimi rakkamlarla çocuklara mahsus değildir. Va- . gelen vesaikle müracaat etme- --o- porda parmak izi teşkilatına ait 
ı t edeyim: Amerikada bir kıa kumbara teşebbüsile Ban- \melerinden ileri gelmiştir. Kurb~ğ ı lıdere çok şayanı dikkat izahat vardır 

_l_ır:ll ___ _ 
tllcire musallat kurtlar 

; ka, kendi mmtakası dahi- ka~, çocukla~n tasarruf Dün gayri mübadiller cemiye İstasyo lU .. M~tehass~~ı; .?1evcut polis 
.e (13;000) mektebe kumba- ve iktıl!lllt terbıyesı almalarında ti idare heyeti toplanacaktır. . butçesıle bugunku muntazam 
dağıtmış. Bu mekteplerde amil olmayı düşünmüştür. Fa- Fakat Ankaradaki he et da- Kızıltoprak ıle ~aydarpaşa .a teşkilatı ve İstanbulun çok vasi 
_riben "4,600,000" talebe var- kat ayni zamanda da her türk h d d'ğ' · · b Y. t' ~asında ve ~urbagalı~erede bır olan polis hrnb 1ı• dalıilindeki 

d 
" 

00 
d h .. k il · · a ev et etme ı 1 ıçın u ıç ıma ıstasyon tesıs etmek lazım gele · d · akd' .. .. .. Bunlar an 3,900,0 ,. ço- vatan aşma, er tur a esmın gelecek haftaya talik edilmiştir • . . ll . d . ı areyı t ıre pyan gormuş-

c : kumbara almış. Bu talebe- temel direği olan türk kadınına Mali kfil · k kı Ceg1 ~emıryo ar 1 aresınce na tür. 

Izmirziraat müdürü vekalete 
mühim bir rapor gönderecelı 

ı bir senede biriktirdikleri tasarruf meselesindeki milll ve vel g~ey~e mil~~dilfe~ s:::::~ zğarıddikk.ate alınmıştır. Ku.rba- -o-- ~ 
26 ·1 d 1 b 1m t • ı·f 'ni de h t ı t alı ere ıstasyonunun yen ta- Noel yortusu Rapo .. .1a lıurtlar.·0 lıar.·ıııı al · k t dbl a mı yon o an u uş. va anı vaz esı a ır a - kurtarmak için tevziat işlerinin . dilmi . y k d b .. "' u v ınaca e r-

~ :! milyon türk lirası). mak istemiştir. Hanımefendi- tesrlni muvafxk örmü tür yın e ştır. a m a azı Dün' Nöel münasebetile -- ler halılıında izahat var Bwılarm haricinde bir banka ler, bu işte de aldanmadığmuzı g !il • trenler burada duracaklardır. ..-
r ' ıasa (56,000) kumbara tevzi gördük: çocuklarmuzın kumba ---<>-::" rek sefaretlerde ve gerek hiris- Kuru incirlere anı olan ve ve ambarlarını sıcak au Ue yııb 
c niş. Berlin tasarruf sandığm ra hesapları arasında büyüklere Balık bolluğu Kuduz l<opekler tiyanlara ait diğer müessesat İncir mahsulümüz'ün ırıefaseti- mak liizımdır. 

· 1 h ı ılan kumb h lan d d tatil yapmışlardır. ni düşüren böcekler hakkında --o-
t ış eyen esap arın mecmnu aç ara esap a S .. 1 rd balığın k Ik Çapadaki ku uz hastanesine 

) bini tecavüz etmiştir. Bu mühim bir yek<m tutmuştur. ongun e e . . ço ç - müracaatlar çoğalmıştır. Bilhas • . ~ tetkikat yapan mmtaka İzmir Milli tasarruf cemiye-
arruf hesaplarındaki mevdu- Yanlı;; bir düşüncenin tashihi masm~. ba::ak fıatlen. u~uzla- sa Küçük pazar, Unkapam ve Suı ıstımal yok Ziraat müdürü Zühtü bey bir • · • • ı yekfi.nu 800 milyon mark- Bir kısım halkımızda "kum- ı n:'ş~~h" wı ik vanmd be~gıtm.~- civar köpekleri arasında kudu- Bir kaç zamandanberi İzmir ~por hazırlamıştır. ~k mü- tının ıçtımaı 
. Her hesaba vasati olarak bara hesaplarının matlubuna sı mu ım ~ tar ~ . a tutu - ranlar pek çoktur. Şehremaneti li refiklerimiz oradaki tayyare h~ <?lan~ raporu ~sat Ve- Milli tasarriıf cemiyeti İsıtası 
l türk lirası düşüyor. yalnız kumbara muhteviyatı ya ma~~~~mın e;m~~~· d . bu köpekleri itlaf edecek-tir. piyango şubesinde yapılan bir kale~e g~nderecektır.. bul şubesi idare hey'etl bu gün 
Hanımefendiler, bizde umu- tırrlır", tarzında yanlış bir dü- a arın şım 1 ara e~- -o-- suiistimalden bahsediyorla ve İncırlenn kurutuldugu sıra- Halle fıı:ıkasmda ilik içtimamı 
yetle bankalar, yalnız bir ta- şünce var. Halbuki kumbaralar d~ Mamıaraya geçme mevsı- Hinıayei etfa l balosu ortalığı velveleye veriyorlar. Re da meyvalaraarız olan kurttan yapacak ve resmen faaliyete~ 
.ı mali muamelelerle meşgul bankamıza getirip boşalttıkları mı olduğundan ~~a çok _fazl.a . . fiklerimizin bu neşriyatını bir başka bir de İncir böcekleri var şlayacaktir. 
;ılır. Memleketin umumi ik- vakit, sahipleri ayrıca da iktı- ~alık _çık~asma ıntızar edıle~ı- 20 Şubatt~. verılecek olan Hı- bardak suda fırtına diye tavsif dır. İncir kurdu Efestiya Kate- --o-
·diyatile değil, yalnız kendi sat ettikleri paraları mevduat lir. Şımdı çıkan balıkla~ e? zı. mayeı Etfal m kışlık balosu ha- etsek tamamen yeri vardır. Tay la'dir. Halbuki İncir böceği ba- Borsada muamele 

i . ~alarile meşgul olur. Böyle olarak ayni hesaba yatırmakta yade uskumru ve ıstavnttır. zırlıklarına başlanlmştr. yare cemiyeti reisi Fuat B. in şkadrr. ve ismi Kaprofilüs Her olmadı 
a terde banka~aı:. ~labilir. ~1~. Ta~~f '.:'~zif~.si~. ya!ııı:z Matbuatımızın, muailimlerimi-l ve itina ile tertip edilen sofra- ga:~~eci a~kadaşlarnnı~a ~~~ niptarüs'tur. 
kat Bankalar, mılli hır mef- kilçukler ıçın degıl, buyukler ı- zin bu meseledeki irşatlarını !ara davet edilerek kendilerine ettıgı veçhıle ortada hır suııstı- Böcek 3 millimetı;e uzunlu

. ·e ile kurulduğu zaman, en çin de mecbnridir. İş Bankasının milli tasarrufıı: ıhlamur limonata ve pasta ik- mal yoktur. Verilen para tayya ğundadır, sened_e sekiz defa .do 
iz milli ocaklardan biri. olur. ~a~~n m~sri~. olanlar diyor vatan çocuklarına nasıl rehber- ram ediİmiştir. re pıy.angolarmm satılmasında ğurur, ·~uru İncı; malırı;çlenne 
;..! İş Bankasının en barız ka- lar ki: bu günku kazançla7la, lik ettiği hakkındaki telkinleri- Dün, iktısat tarihimizde yep- faal hır rol oynayanlara alelusul sevkedılen Kaysı ve İncır ~
'tteri, bfr milli iktisat, milli bugünkü hayat müşkülfıtile ta- ni müessesemiz namına minnet 1 yeni bir ufuk açıldığının ilk te veriien bir beiyehakkmdan la~m~a bulunur, ambalajlara 
;arruf kaynağı olmasındadır. sarruf etmek nasıl mümkün o- leyadetmeği vicdani bir vazife 1 zahürü ve milletçe tehlikeyi ibarettir ve tayyare cemiyeti ni muhırn zararlar yapar ve mah
Hemsire ve ann~lerin tasar- !ur?" Bunlar, hem kendiler~i bilirir.n. seziş v~ kavrayışımızın yüksek zamnamesinin mevzuatı sariha- sul~ nefa~:?ni sıfıra indirir. 

. ruf vazı/es! a~tuyorla~, ~em de muhitlerı- 1 Anneler, hemşireler, zevce- bir nümunesi idi. smdandır. . İncırın _delıgme yumurt~a~ ve 
~ız. ~e:er, hemşıreler v.~ nın cesare~~ı ~ıyorlar. Vakıa ler, muallimler, gazeteciler.. 1 İş Bankasmm dünkü daveti Mes~le b.u. ~dar sarılı ve ?.r ambalaJda~ so~ra kutu ıçınd_e 

· pımız ıktısat ve tasarruf mu- hayat şeraıtı agırdır, kazanç ko Halkı iktisat ve tasarrufa ile milletin öz analarına tasar- tada bır suı ıstımal yokken bu- c~nıaı:ır, boceğın canlanması ı
deles~ndeki ~illi vazifemizi lay değildir. Fakat vaziyet ne 1 teşvik etmekle, çocuklarınıza 

1 
ruf hakkında en kuvv~tli telki- t~~. n:eml~~etin üzerinde tit.~e- P? ciız'i h~aret kafidir: ku~~ 

·pmaga azmeoersek tasar~f olursa ?Is~, t~sarrufa, • t~sar- 11 tasarruf terbiyesi vermekle bu ni yapmış olduğuna şuphe yok ~ıgı hır muessesede g.uya suıı.s- 1çmd: ~emı~ kınntıları de l:ıo-
saplarımızı yukarda arzettı- ruf vazıfcsınm ıfasına manı ola memlekette iktısadi refahın te· tur. trmal vuku bulmuş dıye neşrı- cek pıslrklen kalır. 
n rakkaml~ra, yakın ye.~un- m~z. . . . . . ' m elini kuracaksınız. Tebrik telgrafları yat~a. bulunmak, onun m~vcudi B?ceğ.e karşı yapılacak imh.a 
• a çıkaracagımıza asla şuphe Bızde tasarruf lıkrının mkışafı Ahmet Jhsan heilln nutku Tasarruf günü münasebetile yetını baltalamak demektir. İz- tedbırlerıı hak!kmda raporda ı-
ı.niyorum. Hanımefendiler, Bizde tasarruf fikrinin inki- M h t B . k Ik 1 dün iş Bankası İstanbul şubesi !T'irli refiklerimizin bu hakikatı zahat verilmiştir. İncirleri ka-f d'I 1 . f d . k' . . a mu eyın ço a ış an- . 1 rd k ak ,, . ye en ı er

1
. ktı~a. ~ eıım ı~ şafına,, tasar~f ıtıyadmm kök- an, herkeste ci , ;ı bir intibah u- tarafından Ankarada Milli İk- anlayarak ku1lu~~a .. ~eşndya~an kplakılye e uruk. tm1 1 sun 

1 sıca1 -
ne mem c etımızın servetı lesmesıne mani olan bir haleti d tk d Ah tısat ve Tasarruf Cemiyeti ri- vaz geçece erını umıt e enz. r a ve ma ına ar a ıneyva a-

Dün Nöel münasebetile ec· 
nebi bankalar ve mali müesse· 
seler ikapalı olduğundan Borsa 
açık olduğu halde muamele ol 
mamıştır. 

-o-
Yeni bir emniyet 
Nakkaş, kaleımlklir, boyacı et 

nafmm bir cemiyet teşıkili içir. 
müra<:aat edilmişti. Ticaret mil 
düriyeti cemiyetin idare heyeti 
intihabı yapılıncaya kadar mü 
teşebbislerden Zeki B. e cuzder 
tevzii için müsaade vermiştir . 

--0-

H:::ı.yvan borsasından 
heyet gitmiyecek ' k d h k k • ,ı; a1 ıran nu un an sonra - k k 1 1A ed . tar;ındı, ne ~ . aıb.ılmm~zm a- ruhiye daha vardır. Her sınır m :::t ihsan Bey, ortaya geldi ve yasetine şu tebrik telgrafı çe- A . k n ukrutmao çudva • a a~ ve '· e-uyetı erecesını ı ıyoruz. halkımız tasarrufu: "az zaman- . C J' I B t f d d _ kildi: 831'1 ati ayı vatı aynar su an geçırme ... , ar Hayvan borsasından bir he 

nlar için kafalarımızda ya- da-bir para biriktirmek." mana- . gctnl~l e at kdi~Y ad~ald~1 Aanh at 1 Milli 1ktısat ve Tasarruf senik dösüt zehirli mahlfi.lüne yetin tetkikat yapmak üzre A· 
1 dalı . d ve ı ere a m e ı ı. me h · k .. zd · sb · d b 1 · · lYd.anMş<;_yber, .a z1 ıyakae men sına alıyor. Bu haleti ruhiye ile İhsan Bey, Türk gazeteciliği- Cemiyeti Riyaseti 3l'JCC · açıran İyu. e

1 
~n km etın e ahtrr1ı1;n!ş vrupaya gıtmesme karar veril· 

ır. us et netıce er rşısın ilk adımı atanlardan bir kısmı ' . b k t 'lm' Muhteremesine ncır en · urutma ma, a ırun mişti. Bu heyet Avrupada hay-
ın kl k 

. _ • nın u ço anınınış ve sevı ış . . . . . . . .. uh ı·f ı · ı ya ız şaşma a alıyoruz. neucede sukutu hayale ugra- . . h · f'f b ' 1 k Mılletımızın ıktısat cıdalın- Bir 11,,.usevf J;zmirde m · te ı yer erıne asarak ve a- van ağılları ve kesimi hakkm-d b' k 
1 

B" sıma~ı, a ı ır reverans a ısa 1,., kt b ~ k b" ki · b d k'k ktı B h .'.111k Gan . ı~ .a
1

hç se~1e e1vvBeanku- yor. Faraza maaş ve ya kazancı nutkuna başladı: de yüksek irşat ve rehberlik va çrul
1
a "lıdr~ areka koce erı u u- a tet r at yapaca . u eye-

u azının ı amı e ş a- itibarile ayda azami on lira ta- M ht H 1 d'J zifesini deruhte eden muhte- yakalandı s e o ıurm , uru meyva am tin gitmesinden şimdilik sarfı 
k ld 

• klı u erem amme en ı er, b - 1 d" ed'l · · - • uru ugu zaman a eren sarruf edebilecek olan bir aile , B ff tli .. rem cemiyetinizin tebrik ve tak M 1 k · · d b ı A 1 ar ve magaza arının oşenıe nazar ı mıştir . • erme en her kes diyordu ki. . . .. 'I u şere ı, azeme muesse- . . _ . eme etımız e ıı unan sa ------------------~ .. ~. . .. .. . . mantıksız bır tehalukle ayda senin kuı-ulıışunda amil olan dınnden duydugumuz zevkı rıatikadan mühim bir kısmını !,.,}• LL"ı fETIN EGLENCELERJ "Husnu nıyet Buyük ışler 50 r b' d t f tm • · 1 d · M'lli · . . ıra ır en asarru e ege Mahmut Beyefendinin nutku mınnet e arze erız. ı tasar- civar adalara kaçıran ve oradan 
. ·apmak arzusu. Bun~~ ~ok ıyı kalkıyo~. Tabii bu kararını de- ı ıanndan sonra söz söylemeği ruf yolunun yakın bir atide kat' da Avrupa Müzelerine yüksek 

.yler .. Fakat Banka gıbı dah~ vam ettır.emiyor. Neticede hem hadnaşinaslık telakki ederim. i ve mes'ut neticelere varacağı fiatle satan bir Musevi yakalan 
• ıyade ıhtısasa taalluk eden hır hesaptakı parasını çekiyor ve Fak t b f' t ·ı · şüphesizdir. Bankamızın öte-

bb
.. h'' .. · t kAf' d h d • . . . a , u şere ı, gaze ecı enn mıştır. ' .şe uste usnu nıye a ı e- em e atı ıçın tasarruf mesele lı ld • · · b denberi takip ettiği bu çığırda B k ~.ı.. · · Le · di 

ildir. Her şeyden evvel tecrü- sinde nevmit oluyor. ~nlyaş ti~ı 0 ugum ıçın ana cemiyetinizin yüksek ilhanıile K ~ ' a~~~!1 ıs~ rv:1 d r 
l ~li elemanlar ister, teknik is- Tasarufun mutlaka kazanç a ışHet .er. f d'l ı daha mütezayit bir şevk ile ça- h açab çlmıdn d ılas kavba ılsdın_ e , .. 

1 
• . 'd · anıme en ı er. ara e er e o aşara u ugu 

'~r, muta ıassıs ıster, ı arecı a- ile mütenasip olacağı düşünül- M 1 k t .. b" "k "dal lışmakta devam edeceğini hür- ( k b ) 1 litllar ist r Elhasıl dd' ve . . em e e uç uyu cı e . . . . musavver a artma arı ve 
'. , . e · ma . ı ,, mıyor. Hanımefendıler. az, hat girişti. Birincisi istiklal cidali, metlenmıze terdıfen arzeylenz bazı Heykelcikleri kayıklarla a-
ıanevı bır çok vasıtalar ıster. ta rok az tasarruf ediniz Ço- 'kin · · h rf 'd ı· B ·· .. .. efendim. d 1 k d - d A B k . 3 • ı cısı a cı a ı. u uçuncu a ara açır ıgı, ora an vru-

1 'i .. an ,~sının f?a.rlak tarı_hçesı cuklarmızda bu itiyadı yaratı- cidal de biraz evvel maddi rak- 1ş Bankası . paya gönderdiği tesbit edilmiş-
1924 senesının 26 Agusto- mz. Fakat muntazaman ve mut karolara istinaden izah edilen 1stanbul Şubesı tir. 

: ~nda. Ankarada, dört odalı kü- tariden bunu yapınız. Mutlaka iktrsat cidalidir, Eğer bu son Milli Tasarruf Cemiyeti U. Levinin Milastaki evinde ta-
~Jk hır evde, yalnız altı ~em~ muvaffak olacaksınız. cidalden de muvaffak çıkamaz- Katipliğinden atideki cevap harriyat yapılmış ve asarıatika 
ıa İş Bankası ~çılmıştı. Bır mı- Ayda beş lira tasarruf san- sak iki evelkileri de kaybederiz. gelmi~tir: dan bazı eserler bulunmuştur. 
l;o". ~e?.11ayesınd~n yalnız dört dı~ma koymakla bir çocuk ~r- Fakat biz ötekilerde olduğu gi- lstanbul iş Bankası Bunlan da evelki:ler gibi. Avru-
·.c hırı, 250,000,. lı~ası top!~- mı sı:nede bankaya 12~ lira jbi bunda da muvaf~a~ olacağız. T.a;~kün iktisat sahasindaki paya kaçırmak istediği anlaşıl-
~~.' H~nımefendıler. O tarı- vem;ış ?luyor .. Hal~uki b~ pa- Çocukluğumuzd~ ~ızım m~al- kudretinin naziresiz bireseri o- mıştır. Asarıatika kaçakçısı Le 

. ı.n ~zenn~en ancak beş s_e~e ra. ~~~ senen~n nıhayetınde le çocuğu diye ıstıhfaf ettikle- lan İş bankamızın milletimizi vi hakkında kanuni takibat ya
,:çtı. Bugun B~kanızın ~~- f~ızı mur~~kebıle beraber 2~0? rimiz, bize: "ham.yiyici., diye tasarruf gibi en faideli bir yola pılacaktır. Kendisi İzmirde ya
- ~tlerde 27 şubesı vardır.Bu~ lı~aY:a balıg oluyor. Tam ıki mukabele ederlerdı. Fakat bıl- sevketmek hususunda önayak kalanmış ve isticvabına başlan 
• .'emurlarmm mecmuu 700 ~ mısli. meli ki hazıra dağlar dayan- olarak sarf ettiği kıymetli me- mıştır. 
cıldu. Bu memurlardan 95 şı Vatandaşları tasarrufa maz.Tasarruf yolunda Gazinin sanin cemiyetimizce derin şü Başka kaçakçılar daha olma 
ı:ınnndır. alıştırmalıyız açtığı cidali de evelkiler gibi kran hislerile karşılandığını sı muhtemeldir, tahkikata de -

Ankaradaki merkez binası, Her halde bugün arttıran bir kazanacağız. Bunda hiç şüphe- tebrlkatnruzla arzeylerim efen- vam edilmektedir. 
r,vrupanın en büyük ve şık Ban aile, yarınmı kazanmış olur. Va miz yoktur." dim. Milbta LevinJn evinde bulu
. _a binaları gibi milli gururunu- tandaşları iktısat ve tasarrufa Ahmet İhsan beyin nutkun- Milll iktisat ve Tasarruf nan ve mektep binasına nakle 
~ •. ı okşayacak kadar muhteşem alı~tırmak, münevverlerir.niz i- dan sonra merasim bitmiş ve cemiyeti dilen eserler İzmir mtizeılne ge 

t lır. :Bankanın muamel!itı, mil- çin, sizler için vatan vazifesidir. misafirlıor çok b!iytik hir zevk l1mumi Jcjtlbl RAHMi tlrllecekttr.. • .· 

BugllnkU yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SAÖA: 
1 - Hakikaten (7) 

2 - istifham (2) Defnelr (3) 
Boyun akai (2) 

3 - Kırmızı (2) Çift (3) Dahi 
(2) 

4 - Nota (2) Şöhret (3) Zaman 
(2) 

S - Nota (2 MaHet (2) 
6 - Nota (2) Kasabm sattılı (2) 
7 - CeYilı (4) Vasat (4) 
8 - f.ladir .. , (il) 
ll - Gafletten kurtarma ( 4) Bü

.,tlk (4) -....... 

DUnkll bllmecemizin 
halledilmi~ tekli 

YUKARDAN AŞAÖI: 

1 - Hayvana çakılan (3) Ri 
yet eden (4) 

2 - Salimlik (7) 
3 - Vukubuldurma (3) 
4 - Hiyanet eden (4) Çift (4) 
5 - Dü9ünnek (5) 
6 - Devıını eden ( 4) Renk ve,. 

(4) 
T-Eanr (3) 
8 - Pitmanlık (7) 
9 - Ekmek (3) Y- t.f'4) 



'<?"~··~ 
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• 
iş ankasında milli. •• u •• 

ilrk -v-a:taridaşları yerıl bir 

azl~eye9 yerii bir I"I-ıilcacle

eye cla-v-e-t ediliyor: Ta.sar

u.f -v-e ikt sat I:ı:"Iilcaclelesl ... 

ş Bankasında yapılan merasim 

İlli İktısat günü dün İş 1 Davetliler geliyor 

asında o büyük günün he- 1 Davetliler öğleden sonra sa

İle mütenasip bir şekilde,!at (4) ten itibaren gelmeğe baş 
tiirk anası, muallimesi ve lamışlardı. Bankanın ünifor

buat erkanı huzurunda te- ı malr zarif ve nazik kapıcıları, 

dildi. gelen misafirleri büyük kapı-

Bankada hazır/Iklar j nın önünde selamlıyorlardı. 

anka, bugün için daha çok Hulde İş Bankası U. Müdürü 

<len hazırlıklarım yapmıştı. Celal. İstanbul şubesi müdUrU 

etli binanın her tarafı do- Muammer Beyler Banka namı

, ış, cümle kapısının üzerin na gelen misafirleri karşılamak 

ı "tasarruf günü" levhası ta idiler. Bankanın büyük med-

I 

Bu, istiklal cidali kadar 
mühim ve güçtür 

Onun kadar her vatandaş -
tan fedakarlık, gayret ister. 

Meclisi idare reisi Mahmut 
B. in mühim nutku 

• 
Hulde kesif bJr kalabalık nl rakkamlarm belagatine isti-

Asıl tehacüm, saat dört buçu naden hutasa eden broşürler 

ğa doğru başladı. Hulde kesif elden ele geziyordu. 

bir kalabalık dalgalaıuyordu. Saat tam (5) e çeyrek var. 

Davetliler arasında şehrimizin Artık davetlilerin hepsi gelıniı 

en mümtaz hanım simalarına bulunuyor. Hulden itibaren yr.

senelerden beri memlekete ça - kan kat sahanlığına kadar, mer 

lışkan unsurlar yetiştirmiş mu- divenler de dahil olduğu halde 

allime hanımlara tesadüf edili- ı her taraf dolu. Saflar arasında 

yordu. Bu meyanda İş BankaBI bir dalgalanma oluyor ve Ban

erkanmdan maada erkek ola- kanın Meclisi idare reisi Mah-

rak gazeteci meb'uslarnnızdan mut bey Umumi müdür Celali . .. • . - . 

Yunus Nadi, Hakkı Tank bey daştan fedakarlık ve feragat ıs- j bılirdı. 

lerle gazetemiz müdUrU Ahmet ter. . Hükumet radıkal tedbirler 

Şükrü Akbaba sahibi Yusuf Zi- Tehlıke kapımızı çalıyor alıyor 

Bizi bu müca~el~y~ sevke: Şükranla işidiyor ve görüye>-

den sebep pek cıddidir. Tehlı- ruz ki, hükilmet radikal tedbir

ke, kapımızı çalıyor. Memleke 1 

tin hayatını, istiklalini tehdit 

ediyor. Bugüne kadar - Belki 

1 olan bir şey daha var: hükfimet 
çe alınan tedbirler ne kadar yı
kılmaz, sarfedeceği faaliyet ha
zinesi ne kadar tükenmez olur
sa olsun, bütün milletin müza
hereti olmaksızın bu iş, istenil-
diği gibi, lazım olduğu gibi ha 
şanlamaz. 

hiç hissetmeden - bir düziye Bu mücadelede her vatanda-

/ş bankası Jstanbul merkezi kendi vücudumuzu kemirdik. şın ayn ayn vazifesi vardır. 

beyle bir arada merdivenin alt Kendi canımıza kıydık. Kendi Hanımefendiler, şu hakikatı 

basamağında görünüyor ve Ce- kanımızla yabancıları besledik. iyi biliniz: hayati bir zaruret-

lal bey takdim ediyor: Artık yeter. Gafletlerimizin, ten doğan bu iktısat ve tasar 

Nutuka başlanırken.. ~illi. bünyede . açtı~ı Y'.?"alar, ruf mücadelesinde en değerli 

- Meclisi ·idare Reisimiz şımdı acısını hıssettırmege baş 
vazife, en yüksek feragat Türk 

Mahmut Beyfendiyi zatı alile- ladı .. Eğer ayni yolda ~evaı:n e- · kadınına, türk annelerine, türk 

rine takdim etmekle merasime der, ıktısat ve tasarruf ışlerınde kızlarına, sizlere düşüyor. Bu-

ait birinci vazifeyi ifa etmiş olu ~yni kayits:lzlıği g.österir_~ek - . gün huzurunuzda memleketin 

yorum. Temiz, pürüzsüz bir li- ın~ı:ın H~ımefendıler - bunye- umumi iktisat meselesini tetkik 

san, kalbin derinliklerine hitap ?J~zı kemıren bu yara, az zaman edecek değilim. Yalnız dünva-

eden bir ses: Mahmut Bey ta- ıçınde kangran olur. nın bütün medeni memleketİe-

rihi nutkunu söylüyor: Niçin buna meydan vermeli? rinde çok ehemmiyet verilen 

Kendi nefsimize ve dolayısile küçük tasarruflardan, aile ida-

Meclisi idare reisi Mahmut 
· d k' 

B . -h. tk milli mevcudiyetimize bu kadar resın e ı tasarrufun ehemmi ye 

· ın mu ım nu u zulmetmeğe hakkımız var mı? tinden, bu küçük tasarrufla! 

H~nımeiendiler, Beyefendiler, ı;a~ırı:efendiler; her sene it:ı mecmuunun milli servete ne 

· Iş Bankasının tasarruf gü- halat ıl~ ıh.racatım.~z ar~sındakı 
kuvvetli bir esas teşkil ettiğin-

nünü birlikte tes'it i in daveti- fark ellı mılyon Turk lırası ka- den, has~~ı hanım_larmıızm ta-

. l'tf · b t bç d dar bir açık gösteriyor. Yani Alımet Ihsan B. nutuk söyıerkrn sarruf mucadelesınde ne değer 

mıze u en ıca e uyur unuz. . . . r b' · ·1 1 b'l ki · 

B d d l .. her sene d•şımızden, tırnağımız' !er almış. Vaziyeti ıslah ve bu 1 ır amı o a ı ece erınden 

un an o ayı muessese namı-jd d. .11• . • 1 . . bahsedeceg"im 

na en derin minnetlerimizi ar- an arttır ıgımız mı ı servetın açıgı kapama , ıçın canla, baş- .. 

tm k · · elli milyonu muntazaman bari- la, bütün resmi vesaitile çalışı-j Hanımefendıler; tasarru 

ze e ısterım. k B 1 f "'k ·d - · 

Biliyorum: Biraz vaktinizi, ce a ıyor. u yo e ... ete _gı e yor Bu, dogru .. Fakat doğru (Mabadi altıncı sahifede/ 

belki biraz da sabrınızı sui isti
mal edeceğim. Fakat bu toplan 

mayı vesile edineceğim. Ve gü
nün milli bir meselesi mahiye
tini alan tasarruf ve iktısat va

ya, Karaıröz başmuha(riri Or- zifemiz hakkında düşündükleri 

han Seyfı Resimli ay sahibi mizi, bu milli vazifenin ifasını 

Zekeriya Köröğlu sahibi BUr- kolaylaştırmak için İş Banka

han Cahit beyler ve diğer ga- sının halka nasıl hizmet edece

zete muharrirleri bulunmakta ğini arz için de müsaadenizi is-

idiler. teyeceğim. 

Tasarruf kumbaraları Her şeyden evvel, içinde bu 

arasında lunduğumuz vaziyeti iyi görme 

Panl parıl yanan camekanlar ğe, İyi anlamağa mecburuz. 

Mahmul B. natuk s/J_vlerken içinde Bankanm mini mini kum H ammelendiler, Beyefendiler, 

~ . .. . . ba~alan kırını~ beraz kurd_ela- Vatanın sesi geliyor: Türk 

11 e~ ışıkl~ alb?~a !urk h~li~e n!1zır ~aırelerde meııal! lanle nazan dıkkatı celb ediyor Vatandaşlan yeni bir vazifeye, 

Ctine yenı hedefını goste- buyuk bır faaılyetle devam e.dı- du. Duvarlarda tasarrufa ait a- yeni bir mücadeleye davet edi

llıanevi b~ i~arete benziy~r- yordu. Dav~tlil~r. bu esnada talar sözlerinden bazıları mani- liyor. Bu vazife, tasarruf ve ik

lea ının onune meraklı hır Banka servıslenru ve çalışma dar resim ve levhalar içinde ir- tıaat mücadelesidir. Bu yeni 

• • ' ' 
• A • 
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'JF :i k :i. r: '.'~ JH izah .. .. i. k • ~ .; ..... o ™. a .. :; P'7iiik1iiHEr=rn===ı 
'\:"et~ ~ n ~ t e:eçti, İtalyan malı, satıcı arka Acaba bunun yerine. «Yedekçi» ve emsali operetleri, ve~ıeplıler 11u•aba~ISI •i M • 

---- - __ ,.._fil ...... ~ . "".. --- ---

jJf~~~ ı"\f~ ;ındaki küfe ile İngiliz müstem "Merhum Alinin oğlu., «Fermanlı Deli» ve «Aynoroz 
8 1 

' l =: eVSİIDİil en büyük filmi Ve :. 
'-:.1~ ' ~' l j . . . lekelerinden gelme muz satı- "'Ahmet Mehmet., Kadısı» gibi komedileri yazan Türk - Rus dostluğu .:.. KLİV BRUK un şaheserı·d1·r. ~ 

yor. Bir başkası "Yafa porta- dense daha az Türkçe mi olur? Musahip Zade'nin elinde enfes '"' 

M ' ı ~lN 1 ·MILLIYl!T.TlR kalı!" diye bağırıyor, kahvede IHLAMUR AŞKI bir eser olabilirdi. Ne yazık ki Ü32 inci haftanın 5 inciliğini!•:::::::::::::::::: O:::::::::~:::::::: i 

2•• "·lııunu~".ı 1929 ; çalınan gramofon da İngiliz Dün bir daire müdürünün ya gayet aceleye getirilmiş, mev- sküdar orta mektebinden 168 1 N 100 ı malı... nına giren bir ufak memura mü zuun istediği özen gösterileme- Aptullah Ihsan B. kazanmıştır. ·············-·······"~4D
41iıııı 

:D.\FEHA, l Ankara caddes. o Go'"zlen"mı" uzaklara çevı"rdim ·• d"" be .A. 

1 b 1 
ur Y sormuı:ı: miş, ortaya yalnız taklitten, pa- Yazısı cudur.· .,.,. Çarların mı ıantan saltanatlarını ve Sibcn.·a ncfıicri 

1 t ırcf adresi Milllyet, •tan u . l İ l d l " " 
Telefon numaraları. evlenn cam an ta ya an ge - - Zeynel efendi. Nerde otu- trrdıdan ibaret bir nevi orta oy- «Otuz ikinci haftanın en mü- büyük bir hakikotle tas\'ir eden 

ısuııbuı ıısıı, 3912, 3913 me, kiremitler Marsilyadan.. ruyorsun? unu çıkmıştır. Böyle bir oyun- himhaberihiçşüphesizdirkihü s o N ç ARLAR 
_ _ Ay, çıldıracağım. Yolda çalı~an - Efendim, lehülhamt İhla- dan zıevık duymak için insanın kfunetimizle Sovyet Sosyalist 

ARONR ÜCRFTLERI ameleler parke taşlarının !ı.ra- murda ikamet ediyorum! hiçbir mantık rabıtasr arama- Cumhuriyetleri ittihadı hüku-

71!,~iye iri• lfurır ıçın larına zift döküyor, zift Rusya- FELEK masr lazımdır. Çünkü azıcık dü meti arasında bundan dört sene Süperfilmi, dün a'tşam 

,. soo kuruı da ngeliyor, parke taşları da şünen bir seyirci derhal sonna- evvel Pariste imzalanan dost- ~ p E 8 l ~ ı' N E M l ~ l N o l G 
J oyltJtı 

6 H 

2 " 
7°~ .. uoo .. İsveçten. · · Tiyatro hayatı ğa başlar: luk muahedesinin yeniden tec- • 

uıx, .. :ooo .. Boğulur gibi oldum, pencere _ İlk perdede oyunun mih- diden imzalanmasrdır . i ı 

leri açtım, gözümün önünde Kaf d M l k · · k" l" b" 
es arkasın a veri gibi gösterilen, etrafında em e etımıze ıymet ı ff azim bir muzafferiyeti ihraz etmiştir. lldveten; Dünya havadislerini 

11 her parçası dünyanın bir tara- · f" · · l k k '- 1 ed"l ~ 
C:<'cn •H•k «"' ver mez adeta bir mücadele hazırlanan mısa ırımız o ara ' a<uU 1 en A gösterir iki sesli ve sözlü filim. IH:ARST .\Jf:TROTONE ve t 

M . '"eti ~eıen ıu•halar 10 kuruıtur. iından _ geblenlkdıoca bi~ şehir sal- Öteden beri işidiyorduJc: mesele birgenç kızın sevdiğinin Rusya hariciye komiseri vekili :"""' A 1 p d ag'-' ı arı şark 1s1 • 
c: m ,.. ıraıb::ya ııt ıııer ıçıa anmaga aş a • ve er sarsı- Darülbedayi için oyun intihabı kaçırılması işi idi. Bütün bir Karahan cenapları Hariciye ve- • 

"a.ıurı ete mur1.1c.ıt edlllr. lışta bu şehrin dağılan parça- .. d.. "l .. .. b k 1 1 be rd . b h ed .. ll"f kil' . T f"k R"" t'" B f ,;il 

,,.:,nı•ı, nı rın mcsullyeıtnı kabul etmez lan birer fişek süratile geldik· mu ur 1 e rcpsore ıra 1 a 1 pe eyı IHla asr en mue 1 ımız ev ı uş u eye en- ••••••••••••••••••••• •••••r:ııı 
ri için için bir ihtilaf başlamış sonra bu işi unutuvermiş görü- dinin köşketerindeTürkiyeCüm 

leri memleketlere doğru uçuş- B "k" .. h"'b" d lb" . f ·· H • d'" d"' ·· ded h"' · · h"k·~- tı" ·1 R a 

tular b . k d" · b" u ı 1 soz sa ı ın en ın az- nuyor. atta or unou per e urı~ı u wııe ı e usy 
, ıraz sonra en ımı ır 1 "d .ı: k .. "d" 1 .. k 1. d h""k"- · d k" ·· 

a varı at emrune uını ıy e gu te rar o eve ge ıyonız a genç u wııetı arasın a ı munasc-
kaç ahşap evle, bir kaç yük ara 1.. . ... 1 "lü" 1 ·· 

I>iin l.u•ret tn çok 15 en az il basından başka bir şeyi olmı- un~ ve ~ tü ~~ara, ~ krzm göz öniindekıi eksikliği batın samimi bir şekilde Jaha 
llu(;r "\KÜ HAVA 

................. mll!! 
Bu ıqım ı !l!lll .. • .. •••••• .. 11111 

WALTl!:R FORDE 

Majik sinenıasın~a derece idi.il ıg..cn rüıglr poyrız,bıvı yan kaldırımsız bir şehrin or- teki ~e san at ~dışerıyle du- bile müellif tarafından farkedil iyi daha canlı bir halde cereyan 

I Yaaın mi e •ı vil hayı ıçıkur. tasında çırıl çıplak buldum. nya tıyatro edebiyatının en:- memişe benziyor. Neden? Da- etmesi için 1924 senesinde Pa· 

Penceremden 

İngiliz lirasına 
teşekkür 

Ey İngiliz lirası kendi var- dı duyulmuşlarmı oynamaga vut Hoca'nın üç karısından biri riste imzalanan Tüıık- Rus do

liğımızdan bu kad:u'. uzak yaşa- tarafda~ imişler. Niha>:~ arala- neye sadrk kalıyor da öteki iki- stluk _muahedesinin tecdidini 

dığımızın ihtimal ki şimdiye rında bı~ ";Ilhışma zemını ?ul1;'11 si niçin öyle başı aç~k fahişe C>- arzu buyurdular, ve muaıhedeyi 

kadar pek farkında değildik, muş: ~a~ı arna~un ~ır s!z: lıiyor? Son perdede denildiği yeniden imzaladılar . 

bize bu acı hakikatı, korkunç den, hır bızden• hiklyesı gı~ı gibi bu fuhşa sebep kocanın ser Her halde bu muahedenin 

bir meşale gibi başımızın üstün oyunları sır~>'.a koymuşl3;r•. bıc seıncesine kilit ve kafes muha- yeniden iımzalarunası Türkiye 

de yükselerek büt"·' çıplaklığı oyun sanat ıçın olur'!'1 bin de fazası ise diğer kadın daneden ciimhuriyeti hükUm.eti ile Rus 

ile gösterdiğin içi ıa te!!ek- maskar3;ldc olsun demışler. fuhşa düşmüyor? Bu Davut H o ya hii!kumeti arasmdaki sami-

Son günlerde Sterlin kor- kür etmeliyiz! Bu hıkaye uydunnaya çok ca kendi ağzından duyulduğu mi dostluğun bir nişanesidir. 

LlAN HA YD, GINA MANES, 

ALFONS FRILAr\D ve ANDllE 
NOKS un çok dehakArıne 

teımlli 

iMDATI 
';unç bir irtifaa kadar yüksel- ORHAN SEYFİ •benzer: çi4ıkü bizim bildiğimiz gibi din ahldlmmı kendi kazan- Günden güne Ruslarla artin 

"ıişti. Bu yükseliş, memleketi- Darülbedayi rejisörii böyle uz- cma alet ittihaz ederek yalan gerek siyasi, gerekse ticari mü- muazum filminin ilk iraell. Çok 

.1ize giren ecnebi mallarına la§malara gelir adam değildir. şahitliği, üfürükçülUk gfüi şey- nasebatımrz iki hükumet ara- feci ve müessir olan bu tıhe.ser 

:arşı kalbimizde haklı bir isyan FELEK Fakat oynanan oyunların sıra- lerle hayatını kazanan hilebaz sında hiç bir uygunsuzluğu bi-

ıyandırdr. lanmasma bakılırsa buna inan- bir yobaz ise neye o kadar sal- rakmarruştır. 

- Yerli malı kullanalım! ACELEN NE? mak lazım gelecek gibi görünü- dil görünüyor? ... v. s., v. s.... Kaı-ahan cenaplarının buyur 

Diye birbirimizi teşvik etme- . . . yor. Mesela «Zehirli kuçak» gi- İşte bu ve emsali süallet:e pi dukları heyanatta ki «İki mem-

~e başladık. . Bı~ım tıcaret ~smı tenbel- bi gıüzel bir sanat ve rı.kir ese- yes hiç cevap vermiyor. Gözü- leketin ayrı ayrı yaşaması baş-
Acaba memleketimize çok lıkle ıtham .. e?~~entı ya garaz- rinden sonra «kumarbaz» gibi müzün önünde temsil edilen şa lı başına bir kuvvettir. Fakat 

nu ecnebi malı giriyor? Giren kar yahut bi erç., oldukları- bir manasızlığa düşülmesi, «Ka hıslar, hayatın içinden alınmış bu iki kuvvetin birleşmesi on 

nalların miktarı şikayet edile- na inanmak l znn. Unkii geçen ti!» ile «Nota• yi, «Yumurcak• canlı insan timsalleri deg"il, kuvvete muadildir» sözleri doğ 
ek kadar_ var mıdır? . . sene mütemadi bir ısrahar ilchmlcş zevzeklı"g"ı"nın· takı·p etmesı', dd . t b "k. 

- sahne üzerinde hareketleri ar- rusu ci en şayanı e rı tır. 
Bazen ınsanın hayali bır şe- gul oldugu yogurt, t m e va H f"k . d. d Çünkü: 

•e saplanır mütemadiyen onu sı ve leblebi meselelerinden sarfı « aKyva
1
n 1 nk ye d1" en son

1
- kalarma takılan iple idare olu-

' . . · d" dah k üh" ra « a es ar asın a» nm ge - nur kuklalar gibi görünüyor. Bu beyanat iki devlet arasm-
.üsünür durur. Bana da bu fıkir nazar şım ı a ço m ım . h 00. 1 D ""lbed · d b' · · b - t kı"l eder,, 

bütün kalpleri rlklm ve teessUr 

He dolduracak mahlyeııedfr. IJA-
veten: VıleJ1siva, Sa se Pır!, Vl· 1 olctcra, ~'lör 

0

damur ,.. uir bir 

çok şarkıların me~hur müellifi 

JOSE PADlr .LA ve refiklerinin 
yeni repertu van. Mıjlk ılnemuı-

nın bu hafta muhterem m!1$teri-
terine gösterdiği muazzam prog-

ram şehrimizin sinema Aleminde 
' • .. .. • ba b" · · - d 1 ..... mesı, ep Y e aru ayı Mahalle imamı ccestaizübilliih» a en ırıncı agı eş · 

nusallat oldu, duşunmege ş- ır ışı parmagma o amış..... h . d b" . h 1_ 
adım: Bu iş tramvaylarla ev eşyası na- s~ nesın e ır nevı ta t~'.ava. diyince bir ayet okumak lazım ı R T l HA L büyük izler bırakacalcnr. 

· 11 1 kl · k · F fiki d ğil lı oyunu oynandığını gosten- gelirl<en «Elkeliim yecürr-ül- Kayseri kumandanı Şerif Paşa --~===== 
Drşardan gelen ma ar ne er ettırme tır. ena ı r e ... . 1 T .._ 

b l d k bo yor kelam» sö:ı:ünü söyliyı"veriyor. kerimesi, müteveffa ve mıra ay a-

liı·? Mesela, şu yoldan geçen Zaten ara ar ar a ço ş yer B · · b" ed k hir bey zevcesi, Doktor Fikret Beyin :\l·:Ş'El.I ve EGLE~CELI llAFT. 

leyfendinin şapkası dışardan var diye şirkette şikayet ediyor u ınıp 11
1~1ı: e~ en ç~ ş~i Zaten ya<hudi taklidi ile şu i- valdesi ve Kocaeli meb'usu İbrahim MEi .EK SINF.l\!ASINDA 

eliyor paltosunun kumaşı da du. Bu suretle onada çare bulu- l1:~ ~~va 1 abi 0 uy<or. aru mamm &Ozlerinde merhwn Ah- Süreyya Beyin kain valdesi Mevhibe gösrerllmekto olan 

' ı · 'ı · · ti l · d E akline mahsus UC'll3ytt seçme r sanat yuvası, met Velik Pa•a'nm satırları pek hanımefendi müptela olduğu hasta-
y .e, ıs ;arpını e, getr erı e, nur. v eşyasr n ~ . bi .. k .. rfi ~ kü ç llAROLD LLOYD in 

)Oyunbağı da, gömleği de, fa- bir araba mesela: Beyoğlunda a:ın.ttyatr~un noı numune- belli. Me umun eserleri miri lıktan kurtulamiyarak dün .. ar-

Gal 1 .. d sı bılerek gıdcnler orada orta miıli say· dsa bile şamba günü vefat eylemiştir. Cena- A T E S G 1 B 

ilası da, ç.:ır<.b; da. · Çebinden atasaray stasyonum u ur- b · 00 
ze yarın Sultan Abmette Üçler ma- filmini seyreJenler kahkahalarla 

':.tiı• ç•kanp baktı: saati de, muş eşya alıyor... Tabii bu a- oyunu . ozması, enı .. _yunu tut- Çaldım, veli miri mali çaldım hallesinde 13 nuroerolu hanesinden gülmektedirler. Komik filmlerin 

;özlügünü düzeltti: gözlüğü meli yat en aşağı yaran saat sü- maz «tıyatr'?» lar goruncc yanı zihniyetinden Ç'dk uzakta değil kaldırılarak medfeni ruahsusuna del- şaheseridir. 
, L r oto'llobil çağırdı: bu C>- rer ya .. O esnada geçecek tram ldı'kl~a hükmederek ayakla- miyiz? nedilecektir. Allah rahmet eyleye. 

ocnobil de. Şık ve zengin bir vay arabalan biriktikçe birikir, rrm ~c~ı'Yo.rlar. Sırf kıı:hk~ha at K 1· . . 1 ilaveten her akşam 

;ey olduğuna nazaran farzedi- adeta tren olur, her kes içerde mak ıçın_ gıdcnler de oıddı eser- Biz Musahip Zade Celal Bey 1 ışecı ıst yoruz ROZITA BARIOS ve KAS-

ebilir ki sabah kavaltısında, sabırsızlanır .. İşine gücüne gi- l~r?en 1birşey anl~yara:k ~e- in yerinde olsak şu eseri hiç Cam çekmesini >.ilen bir kı- TROLAR ın yen! reperıuvın. 

tarafından ıemsll olunan 

YIKICI 
ıon derece eğlenceli komedi 
biiyük kUçUk bütün ehıliyi 

yakındı 

OPERA SiNEMASINDA 
aglatıncayı kadar güldürl:ecktlr. 1 

SESLi FILIMDIR .................. -
RAMON NOVARO nun 

ilk SESLi ve ŞARKlLI filmi 

~ı~lat !~ıtlar 
30 kAnunuevel pazartesi 

ıkşaırından itibaren 

EıHJNMP4 sineması ı~a 
Havayen kiıarı ve şarkılarile 

dlnleyecak ve göreceksiniz. 
iııll .................. -

tiyıt 

akşamı 

saaı 21-30 dı 

Kafes 
• arkasında 

5 perdo 

Yazın: Musa• 
hıp zade Cel!l 

Bey 

Cuma günleri maılne saat 12,SOdı 

her cumartesi akşamı için flıtlırılt 

tenzllAt yapılmıştır. 

~okfor peynıri, Alman sucuğu, decek! .. Kolay mı ya?.. Hatta kılıyorlar. İ~t~ Darül!>eda~ıde yazrlmamış hülrolünde tutarak lişeciye ihtiyaç vardır. Her gün m••••••••••ı• 

::ıus hazyarı, Japon çayı, İta- bağıran çağıran bile olur.. La- eser se~e ışı~~~ takip e~ıl~ yeniden yazardık. Yazaı:ıken ka saat onaltrdan sonra idarehane 191111111111111111111111111111111111 11~ • ..,11111111111111111111111111111111111 
yan bisküvisi yiyor. Otuz beş, kin eşya yükliyen hamallardan <copo~tunıste» lıgın netıoeest bö- balığı değil, esas edinilen fikri mizde çınkograftmız Saim Be- _;=_·-=:=_
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:nk yaşlarında kadar var, evli biri: yle bır şaşırma okiyor. düşünürdük. Vakaları esası her yi görmeleri. _ ;: 

ılması muhtemeldir her halde "- Patlamadınız yal Acele ttKales arkasında» da bu ga- adımda biraz daha kuvvetlen- '--'E2..~;..t_ı_b_b_a_._l\l_u_h_a_d_e_n_e_t_ 

evcesının kombin~zonundan nedir? der ve insanı patlatır.... rip ve manasız ikilik siyaseti- direcek şekilde tertip ederdik. :: :: 

}~=~:~~t~g~~~~~~: ~~~=~ ~eü~~:ş~~rş~;~ı.~.uı;~~~ :~itl:~~~e a~J~= ~~ ~ ::nı:::ka~~cu~~ıı~;~:;~ Et~b~n~~~;1en~~~~ Tea- ~~ SJGORT A ŞiRKETi U 
,urya, İtalyan malı olacak. Mu- mız bu ticaretle meşgul. .. 1 «rev~ kılık!~ orta oyun~ ~.ozma- Anca1c öyle komediler Darülbe- vün cemiyeti her sene vermek- -- . -· 

b __,_ ha tın gülunç ta da ·· rtu ına yaraş b"J" :: Türkiye iş Bankası tarafından te.,kll edllml•tlr. ::~ 

·~akkakki ya bir evde yahut bir sı», ıze ="'1 . ya - yıı repe ar a ı ır. te olduğu balosundansa:fmazar :: Y Y :~ 

apartımanda oturuyor: yemek TÜRKÇE NAMINA ı:ıaflanru Y";zan ~usahi~ Zade Böyle bir perdesi ötekini tut- etmiş ve vaziyeti iktisadiyeyi -- Yangın - Hayat - Nakliye - !{aza - Otomobil • mea'ullye :: 

.>dası Fransadan, salon takımı Geçende bir sicil işi için Nil- C:e~iil Bey'ın ?elle~ ~ ~f ese- maz orta oyunu gölgelerinin nazarı itibara alarak çay venne :: maliye Sigortalarını kabul eder. ı::: 

Avusturyadan, sobasr Çekosla- fus• dairelerinden birine gittim. ndır. Hatta diyebılınz ki bu e- yeri ise salaş tiyatroları dır. ği kararlaştırmıştır. Bu Cuma §§ Adres: 4 Uncu Vakıf han lstaubul ~= 

rakyadan, çatal bıçağı İsviçre- İşmi gördürürken bazı tabir- ser henüz zihinde hazırlanmak Darülbedayie paragetinnekıiçin günü Moskovit salonunda veri- ~§ • Telefon: lıtanbul _ 531 Tetrrat: imtiyaz §:: 

den gelmiştir. İngiliz malıkes- lerin Türkçele.:tirilıni.: oldugu· 1:a iken «Kanava» halinde sah- gülünç oyunlar i.stiyenler öğren lecektir. ••11111111111111111111111111111111111;.. ~111111111111111111111111111111111111.iıl 
"' "' k · · l"d" 1 k' ··1·· l ıııııııııııııııııııııııııııııııııııw ~ııııaııııııııııııııııııııııııııııııı• 

ıne bronz bir karyolada uyuyor gözüme ili"ti. "Merhum,, veya neye onuvermıştıc. me ı ıc er 1 t gu unç oyun arın 
~ M 1 "f · k güzel d ani d b" Muhtelif Hakem mahkemele. 

Fransız sabunu ile yıkanıyor, "Müteveffa,. yerine "Ölmliş,. ta üe lı eserme pcı a sanata uy an vac ır ve ır ~ 1 farik, hayat, kaza ve olom<)!>il sigortalarınızı ~ 
Oa!atada Ünyon hamnda kAin Ünyon sigorta kumpanyasına 

yaptınmz. 
Alman Jilet bıçağile tıraş olu- biri kullanılıyor. Ölmliş kelime- bir esas almış: eski harem hay- sanat yuvası ancak o türbüleri- ri nezdinde Türkiye HükUm.eti 

yor, İngiliz kiremile yüzünü ci- sinin merhum yerine kullanılıp atının ve kadınlan kilitli kapı- ne koynunda yer verebilir. Umumt Ajanlığından: 
da işleyen hesapların mecmuu kullanılmaması hususu aynca lar, mıhlı kafesk:r :ıMasmda sa Şu eni yakasını tutmıyan C>- U. Ajanlıtmıızda münhal bulunan 

franaızca daktiloırraflık iç.in bir mü-

;ıodcası sürüyor. tetkika değec bir şey olmakla klamak istemenin hiçbir' fayda- yunu bile başa çııkamıak 'kadre- .. baka açılacaktır. 
Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

Artık hayalimin kapıldığı beraber bunu geçerek size ora- sı olmadığını göstermek ve o tini göstcı-en Darülbedayh sa· iyi franıızca bilip bu biunete ta-

'.l\I teselsülden bunalmağa baş- da gördüğüm bir künye üalftbu eski zilmi.yeti en acı neticeleri- natkarlannm fedakarane çalış- yin edilmek lıteyen Hanımların im- ÜN YON 
!amıştrm. Yerli malı görmek i- nu naklediyorum: yle karşıla-ştırarak tezyif etme'k malarımı olsun boşa çıkanna· tiban olmak üzre 30 K. Evel 929 P•· 

çin gözlerimle etrafı araştır- "Ahmet Mehmet,, iste.,....,. mak boynumuza borç değil mi- zarerteai günü aaat 14 te Çemberli· 1 1 Kump&nyasına bir kere uğrama~au si~rt.a yaptırmayınıs. 
·--y taıta Muhtelit Hakem Mahkemeleri 

Jmı: sokaktan bir tıramvay "Bin ölmüş Ali., Böyle bir mevzu ııM acun dir? binasında iıpatı vücut etmeleri ilin 

~eçti, İsviçre ma.lı, bir kamyon "Validesi o1milş Siinbill., Hokkası•, clstanbul Efendisi», t. NECMİ olunur. 
- • Tel.ıton: Boyoğlıı -2 002 

"Mllliget,.ln tefrikası !O 

:-Ier neyse oglum, bu sefer fe
na ya:kalanmışsm. Bu bastığın 
ökseden kolay kolay kurtulaca
ğını zannetmiyorwn. Çekicge
rrin hesabı; senin bu kaçıncı sıç 
ray~ın? Elbette bir gün ele ge
çecektin. 

Mahaza hanımefendi de, er
kek avcılığında üstat. Ellerini 
öyle bir tutuyor, yüzüne öyle 
'ıir bakıyor, sözlerini öyle bir 
dinliyor, ki hayran oldum. Be
;ıimle bu kadar meşgul olacak 
pir kadın bulsam, tereddüt et
ınez evlenirdim. 

Şadiye hanımda en ziyade bir 
şey nazarı dikkatimi oelbetti: 
Sana b31ı:ışı . 

Sana b<dcar'lcen nazarlarmm 
ifadC6i değişiyor, ıkendinden ge 
çiyor. Koltukta olduğunu unu
tuyor; kendini kuştüyü, geniş 

bir divanda, senin koynunda 
uzanmış zaıınedi~r. Gözlerine 
bakarken, bu vehme kapıldığı
na eıminiıın . 

Ben hayatımda bu kadar kuv 
vetli bir aktris görmedim. Ro
lünü taımamilebeniınsemiş. Hiç 
yadırgamıyor. Sana yaranmak 

için he1"9Cyi yapıyor ve dalka
vukluktan bıkıp osanmıyor . 

Her hareketıinde bir ı:nakfıat 

var. Gayesiz, boş yere parmağı
nın ucunu bile oynatmıyor. Dik 
kat ettim, konuşurken eğiliyor 
ve kendisi ile beraber, sutiyen
gorjunun içinde srkışrnış olan 
memelerinin uçları da konuşu
yor. 
Eğer şehvet mevcut olmasay 

dı, Şadiye hanmı m~a:kkak i
cat ederdi ... 
Hanımefendinin bir ıeyini 

daha beğendim: Maklyajını. 
Yitzünü, dudaklarını, gözlerini 
iyi boyuyor. Bol allığına, pud
rasına, silrmesine rağmen, ki
barlığına 'halel gelmemiş. Yü
zündeki sahte safiyetin kaybol
mamasına di-kkat ediyor . 
Dolaşmağa çrktığımız zaman 

glizelliğine ve alımına bir kere 
daha ıkanaat getirdim. Yanımız 
dan on erkek geçti, dokuzu dö
nüp ona baktı. Onuncusu zaten 
kördü. 

Şimdi ııözlerimi süi tevil et- ı - Acaba o sana her istediği- ' şeyi unUtturduğunu gÖriiılce-=-Bir iki güne 'kadar - İstaıı' 

me, yanlış tefsir etme. ni yaptıramaz mı? şöyle bir doğruldu ve o içi gü- bula döneceğiz, davalarına ka 

«Şadiye seni sevmiyor!» de- Dedim ya bu da bir mesele. len gözlerile yüzüne baktı... vuşur! dedi. 

mek istemiyorum. Bilakis: Bu işin içinden nasıl çıkacağı- Bu b<dcışr, ömrümün sonuna ka- Bu sözü hiç beğeıunedim Şe-

- Şadiye seni seviyor! nızı tasarlıyamıyorum. Siz, dü- ,da:r unutmı'Eağım azizim. fik, bu sôz içime kurt düşürdii · 

Hayır, masal okumıyorurn, meni bozılk bir zeppelin yolcu- Ben, o g~ _kadar seven ve Mademki döıunck istiyor, ls· 
Şadiye seni seviyor diyorum. suna benziyorsunu; rüzgarın sevildiğinden emin olan kadın tanbula döneceğiniz muhak

Sana manen ve maddeten bağ- savurduğu yere gideceksiniz. gönnemiştim. kaktır. Onun her istediği şe}' 

lr. Sade kalbine değil, vücudu- Allah verede sukutunuz pek Seven ve sevildiğine emin o- olur. Fakat acaba o, lstanbula 

na da aşık . . . 1 şiddetli olmasa. Bir gün tepe a- lan kadına bambaşka bir guı:ur geldikten sonra, Sarohana git· 

Yalnız 'bir nokta var.Her kadın, şağı olacağınızın farkında de- gelİlyor. İşte ben bu gururu, ılk mek isteyecek mi?.. 1. te bunıl 

aşrkmın aı1ı:adaşı yanmda,sevgi . ğilsill!İz. Yalnız şunu bil, ki bu def'a, Şadiye hanunm gözlerin- zannetmiyorum. O lı:adı:n artr1' 

sini mübaliğa eder,fazla göste- ' akibet mukadderdir. de gördüm . senden ayrılmaz azizim, sen dt 

riş yapar.Ben bu fazlalığı iekon j Söz arasında lafı <işlerine in- İhsas edilen, meydana vuru- ondan ayrrlamazsın. 
to ettikten sonra hükmünü ver- ti:kal ettirdim; yazıhanenden lan kadın gıiruru, kadının sev- - İyi ya işte! deme . 

di.tn. Ben de, müsaadenle, ol- davalarından, müşterilerinden dadan aldığı gurur meğer ne Beiki iyi olurdu, eğer !staıı· 

dukça açtk gözlerdenirn evli- balısedecek oldwn. Yüzüme öy- muazzam şeymiş! bul Bursa olsaydı . 

dım. Hele doğrudan doğruya le bir baktın, öyle bir: Kadının zekası da mühim ha. İstanbul maalesef Bursa de' 

ıkendime taalluk etmeyen me- - Geç efendimi dedin, ki En mutekit olmıyan insan kur- ğildir. İstanbulda bir Niınet 

selelerde, gözümden kıl kaç- sözüm gunıağımda kaldı . naz bir kadın görürse mutlak Şefik han mı vardır. Bu Hanrrı1 

maz. «Geç efendim!n deyisindrn şeytana inanır. Ben o gün inan- avukat İhsan Şefik beyin nıkılJl 

Şu sözümü iyi dinle: bütün yevmi muhakemeleri, çı:li dım. Hanımefendi bana bir ba- lı karısıdır. Hiç aptal bir kadJll 

- Şadiye hanıma, bili kaydil maz bir ayın son çarşambasına krşta anlatacağını anlatttktan değildir. Şadiye hanım ka<l'll' 

şart, her istediğini yaptırabilir- attığını anladım. 1 sonra, deriıal !kabuğuna büzül- zekidir. Sonra o koca İstanlıtll 
sin. Hanımc.fendinin ağzı kulak- dü, tavrını değiştirdi. lakayit bu gibi maceralar duyulsun de-

Amma ve lakin, başka bir larma vardı, gözlerinin içi gül- hir sesle, sanki hiç bir şey umu- ye, avuç içi kadar kücülür. O 

meselı- !kalıyor: dü. Sana, kendinden baıfka her- randa de filmiş gibi: Bitm•Ci 
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6. INCI KEŞİDE 

ıı KANUN USANl 1929 

Büyük ikramiye: 

YEDiNCi 

200,000 liradır 
Ayı CJ: 50,000 

40,000 
!J0,000 
20,000 

• 

15,000 
10,000 Liralık ikranıiyeler 

nıükafat ve 100,000 » Bir 

Marie Dubas 
• VE 

~; ... · 

masqu~ 
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MASK RUJ 
Parfümü, takdimi makbul 

•, kabulü latif mükemmel bir 

~Cdiyedir. 
Her kesin kemali zevkle kul 

ilndığr parfüm dür. 
....... Her yerde satılır. 

1928 
senesi 

Pedlngton 
beynelmllel 

mUsabakasında 

O MEGA 
~ronometrosu blrlncillğ'I ve dl· 
hr bir Omeğa lklncltlğl ihraz 
ttnıfftlr. Oınega saati herkese 
tlzem olan saattir. 

Aceı•ta ve depoziterlerl : 
lstanbulda Çarşuyuktlbirde 

Bojı;os K arapyan 

MAMA 
Dr . H . ŞıNASİ 

~ avrunuzun en sıhhi ıı;ıdasıdır. 

.. Or. hsan Sami 

Oksürük şurubu 
ÖksUrUk ve nefes darlığı 

için pelr i~sirll Jlaçtır. 

· livanYQlu S. Mahmut türbesi 189 

İLAN 
İstanbul Tramvay Şirketi, hali ha

zırda mer'i olan yeıil kaplı Tramvay 
pasolarının 1930 senesi bidayetinden 
itibaren muteber ohnayacaklarıru pa
so hamillerine arzeyler. 

Tramvay pasosu hamillerinden bu
lunupta pasolarını tecdit etmeğe hak 
ları olduğunu zannedenlerin vaktü 
zamanı ile Müdiriyete mürac.aat et

meleri rica olunur. 
htanbul, 1 Kanunuevel 1929 

MODIRIYET 

Doktor A. kutiel 
Elelctir1k nwldı~lerİyl• lıeJ<olulchı~u. ldru 

darlıRt, prostat, ademı.Jctidar, bel gtv1dt· 

Uğl cltt \le lirengtyl ağntu tedıM eder. 

Karak()yde OOretçl lınııı oı.nıauıda 34.. 

H .E P S -ı N D E N 

OSTON 

• DEA(-
KONSEftVAlAftlDlft 

" 

Misket üzümünden hususr" 
surette imal edilen 

kırmızı kordonlu 

lntara rakısı 
Kibar gazinolarla lüks 

bakkallarda bulunur. 

1929 fürselon büyük mükAfatını da 
kazanmış olan 

Piyasau.ı smlan saatler meyanıda 

IO büyük m!)kflatı malik olan ye

gAne saııtur. 
Umumi acentılırt lstanbııldı 

Çarşıyı kebirde 
N.K. CEZVECIYAN ve mahtumu 

ZAY1: Mübürümü zayi et

tim. Hükmü yoktur. Fetiye ka
tip maslahattin mahallesi müez 
zin Hüseyin Ef.hanesindeNafize 

latanbul ikinci tiearet mahkeme
ainden: 

Mahkemece iflasına karar veril
miş olan Avundukzade biraderler 
kollektif şirketi şürekasından Avun
dukzade Mehmet beyin malik ve mu
tasarrif olduğu Beyoğlunda Feriköy
Şişli Kathane caddesinde atık 21 ve 
cedit 29 numarah mukaddema tevsii· 
intikalli ve mühendis raporuna naza. 
ren 81,375 metro murabbaı saha üze
rinde mebni ve bodrum katından 

mada üç katlı ve tavan, döşeme ve 
merdivanleri ahşap olan bir kiirgir 
hane açık artırma suretile satılıktır. 
Bu hanenin bodrum katı mutfak, ki
ler, banyo, hela, odun, kömürlük ve 

taşlikdan ve lnci katı, antre ccbhede 
ve biri de arkada olmak üzre iki oda, 
bir sofa ve bir heladan ve ikinci katı 
iki oda, bir sofa, bir balkon ve bir 
heladan ve üçünçü katı da keza üç 
oda, bir sofa, kiler ve heladan ibaret 
tir. Bunlardan başka hanenin arka 
tarafında seksen metro murabbaı 325 

sahasında bir bahçesi de vardır. Sa
tış 1 Şubat 1930 Cumartesi günü sa
at 14 de mahkemenin iflas odasmda 
yapılacaktır. Fazla tafsilat almak is
teyenler ile bu tarihden eve! artırma 
şartnamesini görmek ve haneyi iÖr
mek isteyenlerin ikinci ticaret mah
kemesinde ifliis masasına müracaat
lar1 ilan o !!..Ur. _ 

Mll.LIYET '.!I> KANL'NU~V\'EI. 1929 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Karyesi 

Kemerburıı;az 

Mevkii 
Turşu dere 

No. Cinsi ve mıktan 

2, 4, 5,40 İki parcada 76 dönüm bostan !02 dönüm tarla ve 

7, l 3, 2-l 3, 2· l 3 maadolap bostan kuyusu fırın, mesken ahır. 

Gayrimü badillere ait evsafı balada yazılı emvalin müzayedesi 25-12-92 9 çarşa-rı ba glinü sa.lt ikide 

ve pazarlıkla yapılmak üzere bir hafta talik edilmiıtir.Taliplerin pey akçelerile bankamıza müracaatları. 

ASRİ MOBİL YE 
Mağazamızda her keseye uyıı:un yatak, salon,yeınelı. 

ve yazıhane tak:ımlarlle karyolalanmız rekabet kabul 

etmez derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı ispata 

kAfldir. lstanbulda Fincancılar yokuşunda No 27. Telefon: 

lstanbul 3407. 
Arzu edenler mağazamızı sercestçe gezebilirler. 

AHMET FEVZi 

ithal eden 

makbul hediyeler 
Takdim ediniz 

=
-M-M--M-~--<ıllo<l_M_..,>--<

ıl••-M-·•-H• .. Ml--.. M..._--t. -M--H-M-----4M-•-... t•-M-••-M-.. >i-M-> 
·~--~-----~-----~-------- ..... . ·~ ----·---·-., ............. _, ___ ... _ 

CARME ( G. Blz~;T ) i Opera ve opera k ıınik tiy•trolar nın 

MANON ( MASSENET) hey'eti muganiyelrıinin iştlrakile. 

orkestra ve 

AIDA ( VERDi ) t 
LA TRA VlATA ( G. VERDi ) t 
Mme BUTTERFLY (G. PUCCNI) ! 
LE BARBIER D~; SEViLLE ( ROSSJN1) l 

En meşhur İtalyan artistlerinin ve 

Milano'daki Skala nın orkestra tekmil 

hey'eti mugınniyesile vücude getirilen 

müstesna parçalar 

Tristan ve ısolde ( Wagner) 

En son tango ve fokstrot Türkçe plakları gelmiştir 

Kolumbia Pazarı 

~lx~!!f li!~~1!;~ :Ö;!~f:::n1; ı:~ 
§ PARA K\~~~IRSINIZ E 

B L 
• 

lflll!>ı.~"V""V-V'"'V"V"-.""V'V""'.rv"'V"'\ o ....,,,....._"-"...,,...""'-"'-"'.,,.._"-"~..., 
Belsoğukluğu, Frengi tedavihanesi 

DOKTOR A. HORHORONI 
Beyoğlu Mektep sokak No 35 Tel. Beyoğlu 3152 

""' ........ A..l'-"-"'-"""'° ........ ...._,.,_.._.o_....-...r..;"""'""""'"-" ........ .,,.._.....,,_ 

~tin~a o~ası reisli~in~en: 
Kayıt muameliitı nihayet kanunusaninin dokuzuncu 

kadar temdit edildiği talimatname mucibince son defa 

ilan olunur. 

gününe 
olarak 

Maarif Vekaletinden: 
Sirkeci Hamidiye caddesi No 47 Tel. lst 435 Vekalet inşaat dairesini idare etmek üzre inşaat ve idare 

TEDİY ATTA BÜYiJ.X T.ESIJİLAT 2 işlerinde tecrübedide ve kudretli bir mühendis veya mimara 

••••••••••••••;>•••••(• •••••••••••••••••••• lüzum vardır. 

-••wwwwwwwwwwwwwww www••:

1
-, i:a::i'~t';;:.:::k:.! Talip o!anların bu iş için isteyecekleri aylık. ücret mıktannı 

ALEMDAR ZADELER sinden: evrakı müsbitelerile birlikte tahriren vekalete bildirmeleri ilan 

@e1r1' seıaı'n VAPURLAR!. ' Mahkemece iflasına karar veril- olun_u_r_·--------------------

0 1 Seri, lüks karııdeniz postası miş olan Avundukzade biraderler 
ı 

B .. } İ vapuru 29 kollektif ş_irketi şür~kasından Avun- Operatör HALiL SEZA -ı 
Morkez Acentuı: Gal•tı kllorH 

bııın ·a Beyo_~lu 236'! Şube 

cent011: Mahmudiye Hanı ıltıtda 

lstanhııl 740 

Mu~anya ~ustası 
Cuma, Pazar, Salı, Çar

şamba günleri idare rıhtımın

dan 9 da kalkar. 

lzınir sür' at ~03tası 
(GÜLCEMAL)vapnru 27kA· 

nunuevel Cı m' l 4,30da Galata 

rıhtımından hareketle Cumar

tesi sabahı İzınire gidecek ye 

Pazar 14,30 da lzmirden hare-

ketle Pazartesi sabahı gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir 

orkestra ve cazbant mevcuttur 

ANTALYA PDSTASI 

U en dukzade Uzeyır beyın malık ve mu- , 

KAnunuevvel tasarrif olduğu Şişlide Meşrutiyet B 1 • f• t" f J 

P 
mahallesinin kır sokağında atık 41 asur meme erı, ıs u ve sıraca arı 

azar il'~~~ ~~şa&ı mük~rrer ee cedit 4 numaralı ve mü-I ameliyatlı ameliyatsız eıektrıkıe tedavi ve bilcumie ameliyatı ıcr• 
hentlıs raporuna nazaren llZ.575 ..... edec saat 1·7 Divanyolo Acı Hamam N. 20 ~-

Sirkeci rıhtımından hareketle 

[Zonguldak, İnebolu, Samsun, 

Ordu , Glreson , Trabzon 

ve Rlze] ye azimet ve aynı 

iskelelere "görele Ünyeve. 

uğrayarak avdet edecektir. 

Muracaat mahali: İstanbul 

1 Meymenet hanı altındaki yazı

hane. Telefrın t~t~ııhııı 1154 • 

TAV1LZALJt:: MU::,TAFA 
ve biraderleri vapuru 
Muntazam lzmlt Ekıpresi 

Saa~et 
vapuru 

metre murabbaı saha üzerinde meb- ;;..... _____ , ________________ ;;....=:::..;.. 

ni ve bodrum katından mada üç kat- E k f .. d • } " "' .. d 
lı ve tam kargir bir hane açık artır- v a umum mu ur ugun en: 
ma sureti.le satılıktır. Bu hanenin 

bodrum katı mutfak. kiler odun ve· Evkaf matbaasına lfizumu o- ihalesi icra edileceğinden talip 

kömürlük, halave yarım kat yukarı- lan Kağıt ve sair levaznnı tec- olanlann şeraitı ve numnneleri 

d~ yemek odasından ve birinci. katı lidiye aleni münakasaya vaz e- görmek üzre her gün levazım 

hır salon, antre, hamam ve hilladan d'l k K~ S • · d" d" .. 'd • 'h 1 .. .. d 'd 

ve ikinci katı iki oda bir sofa h _ ı ere a. anının or uncu ~ aresıne ve ı a e gunu e ı a-

mam ve muslukdan Uçünçü k~tı i:e Cumartesi günü saat on dörtte re encümenine müracaatları. 

iirl oda bir sofa, ve bir haladan ve 
üstünd.: de bir taracad~n 1ı... .... ,.. •• : ... 

Bunlardan başka hanenin arkasında 
47 ,4 metre murabbaı ,;, ..• d................ .r 

bahçesi vardır. Satış 1 Şubat 1930 

Cumartesi günü saat 14 de mahke
menin iflas odasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat almak isteyenler ile ar
tırma şartnamesini ve haneyi gör
mek isteyenlerin ikinci ticaret mah
kemesinde ifl3.s masasına müracaatla 

rı ilin olunur. - Oıküdar Hukuk Hakimliğinden: 

Yatıınektepleri nıubayaat koınısyonundan: 

Istanbul Yatı mekteplerinin ihtiyacı olan Amerikan bezi ve 

arpa kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 Kannnusani 

perşembe günü Amerikan bezi saat 16 da arpa 1 7 de Ortaköyde 

Gazipaşa Yatı mektebinde toplanan komisyonca ihale edilecek

tir Talip olanların o/o7,5 nisbetindeki depozitolannı Fındrklr'da 

Yüksek mektepler muhasebesine tevdi ederek alacakları makbuz 

lar kapalı zarf içine koymaları icap ede.r Şartnamelere komisyon 

kitabetine müracaat edilerek görülebilir. 
·~~~~~~~

~~-

Münevver hanım vekili avukt 
KAnunuevelln 26incl perşembe gü-

ct ) 
Hasan Hilmi bey tarafından Beyler-

nebolu vapuru 29 Kevvel nil akşamı saat on yedide Sirkeci beğinde burhaniye mahallesinde Ka-
Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

puar f Oda Galata nhtımından nhamından hareketle Gelibolu, raagaç sokağında 28 No. lu hanede 

hareketle lzmlr Küllük Bodrum Çanakkale, Küçük kuyu, Altınoluk Mehmet Beşir Efendi aleyhine ikame '****·-~s~üdar ve Ka~ıtöJ ..... ==== 
Türk anonim su şirketinden 

Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve olunan davadan dolayı tarafe:ır'<in bo-

Rados Fethiye Finike Antalyay dikili iskelolerine azimet ayni ls· şanmalanna ve kabahatli olduğu an-

""dccelı: ve dönüşte mezkör k d !aşılan müddaaleyh Mehmet Beşir 

~· elelore uğrayarak av et edecektir. Efendinin bir sene müddetle evlen-

iskelelerle b!rlllı:te Andifll Kal- Mahalll mi\racaat : Yemi~ Tavil- memesine ve ZOO lira tazminatın ve 

kan, Sakız, Çanakkale, Celi- zade birtderler. Telefon lstanbul boşanma yüzünden yoksullağa duçar 
Su saatlerinin incimat sebebile nıaruz 

kala('akları tehlikt ler ve bu vüzden icrası boluya uğrayarKk gelecektir. 2210 olan müddeiye için karar tarihi olan 

------------• İill•••••••••••- 25 Teşrinisani 928 tarihinden itiba-

Bozcaada poslası 
( GELiBOLU ) vapuru 28 

KAnunevel cumartesi 17 de idare 

rıbuınından hareketle Gelibolu 

psek! Çanakkale İmroz Bozca

adaya gidecek ve ÇanaUal! 

Lapseki Geliboluya uğrayarak 

gelecektir. 

Tra~zon ikinci ,ustası 
[Reşitpaşa]vapuru26 KAnunu

evel perşembe akşamı Galata 

rıbuınından hareketle Zonguldak 

lnebolu Sinop Samsun Ünye 

Fatsa Ordu G!reson Trabzon 

Rlzeye gidecek v.: Of Trabzon 

Polathane Glreson Ordu Fatsa 

Samsun Sinop lneboluya uğ

rayarak ırelecektir. 

Fatih Sulh lcra Memurluğundan: ren sene nihayeti olan 2S Teşrinisani 

Hasan Hüsnü efendinin Edirne 930 tarihine devam etmek üzre ma

kapısında Demir kazık sokağında 58 biye 15 lira nafakanın müddaaleyh

No. hanede mukim Torna efendi ale- ten tahsiline ve 2019 kuruş masarifi 
muhakeme ile 50 lira ücreti vekale-

yhine 174 liranın ma masarif ve faiz 
tahsiline dair Fatih Sulh mahkeme- tin de müddaleyh uhtesine tahmiline 

dair sadır olan karan havi 16 kanu
sinden alırumş olduğu 29 Mayıs 928 

tarih 726 N il• . f t nuevel 929 tarih ve 904 adetli ilamın 
ve o. amm ın azım a- "d i h ·ı h' 'k • 

1 · b 1 .. d . mu aa ey mumaı ey ın ı ametgfilıı 

ep etmış ve orc u namına gon erı- h huli · h b' · • 
len adrese ödeme emrinin borclunun azr_r!?-In meç yetı ~se ıle ılanen 

halen nerede bulunduğu meçhul ol- tebligı mahkem~c;e tensıp kılı~ış ol 

d • d bl' • d'l · il' makla mezkQr ilam mahkeme dıvan
ugun an te ıg e ı ememesı anenl h . t l'k kıl ld • 'b' 

tebliğat icrasına karar vrilmiş olmağ t ·~~ıne ka 1 ~ş o rgu k ~· 1 

la borclunun bir ay zarfında icraya e g ma aının~ aım ~ ma uzre 

müracaatla bil riza hüküm mezkQre gazetelerle de Uin olunur. 

• 

zaruri tamir ve tebdil masrafının bonelere 

terettüp eyliyeceği hakkında nazarı dik

kati celp ve mezkur su saatlerınin kafi· 

miktarda saman veya ince tal<lş tabakası 

veyahut buna mümasil şeylerle ör ülınesini 

tavsiye eyleriz. 
• MÜDÜRiYET <1111::••• 

Pazarlıkla el Mnnakasas._ 
inkıyat etmediği takdirde usulen ic- htanbul ikinci Tiearet Mahkeme-

raya devam olunacağı ilan olunur. sinden: Müflis Jakop Nüfusi efendi- İ b l N fı F k b • .. d •• J ••ğ •• 
ye ait olup İstanbul Fincancılar yo- stan u a a en me te 1 mu uru Ull· 

K1RALIK MANDRA VE MER'A kuşunda Sabık Çavuşoğlu haru altın-
da 6 numero]u mağazada mevcut ÇO· den • 

Ayazağada 5000 dönüm mıkda- ha kumaşlarile raf ve yazıhane v~- • 

rında .~er'a ile .içindeki ı:nand~ 3 se- sair demirbaş eşya açık artırma sure 5 Kannnuevel 929 Perşembe günü pazarlıkla ihale edilmek 

ne .mu~detle kır~ya veril~~ektir. Se- tile 29-lZ-929 uncu Pazar günü saat üzre ilan edilen•mektebin 930 mayısı gayesine kadar olan 4000 

n~lık kıras: 540 lıradır. Muz~.Y~?e 15 10 da satılacağından talip olanların kilo koyun eti münakasasma yevmi mezkurda talip çıkmadıg"m· 

kanunusanı 930 Çarşamba gunu saat yevm ve saati mezkurda satış mahal-

14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. llnde ispatı vücut etmeleri lüzumu i- dan mezkur etin aleni münakasasınm 29-12-929 tarihine talikan 

, __,, - ~. ÜS3) ı~_n_ol1,111ur. temdit kılr~~ıiındaP taliı;ılerio o giinde mektebe müracaatları. 
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BlN SÖZ 
BiR RESİM 

illet mekteplerin
de okuyanlar için 

ders ve havadis 
Nainıe Halit - hluallinı Ahmet Halit 

Saglık bilgisi 

~e zaman )remek yemeli? 
Açıkgöz bir japon, sokak ortalarında türlü hokkobazlıklar 

yaparak halkı başına toplayıpeğ lendirmekte ve etrafını çeviren 
kalabalıktan da para toplamasını unutmamaktadır . 

Çoban l\1ehmet 
pehlivan ••••••••Bir rica 

·~ f Bioks müşterilerinden 
· ı ı Bioks diş macununun gerek piyasada muzaffer oJ<luo' 

ı g rağbeti gerek son imtilıanda kazandığı muvaffakiyeti çekem~ + yen bazı kimselerin · açık rakabet sahasına çıkamayıp - e· 
1 + altından bazt müşterilerimizi iğfale uğraştıklarını tc•cssiıflc 
ı ·ı haber alıyoruz. Mamulatının nefasetini tan>tmış olan Biok 

1 i 
Aınllleri Tlirk cumhuriyetinin adil mahkemeleri huzurunda 

~; ~ da bu kahil neşriyatı tak be. karar verdiklerinden kcnu'.lc~i~c 
I + hu tarzda hılafı. ~a~lkat beyanatta bulunulan .muşterılcrımızın + şirketimiz mcclısı ıdare azasından lsll'ali ı\foştak Beyın Ga f 
~~ )atada Merkez Rıhtım hanında birinci katta 17 numcrodakt em:ı:~:!~~

1

:~~:u~~~:~~~~:üy=:~ti~u~~! vz~:~ Eını~ı-,-e ~~,~~ın u~-nb~sı Hın--u-nı Mu"dn"rlu"nn"nden: :~ yazıhanesine lütfen müracaat buyurmalarını rica eder. uda çatıştırıp istirahati için zaman vermelidir. Çok çalışan ol D J lU U lu U U g U j • •• • • ••••• •• • • • ·.zu··lar çabuk yorulurlar. Yakıtlı vakıtsız yenilecek olursa ha- 5 K' ı 929 rihi" d ki taks'tl kapalı zarfla - • • anunuevve ta n e se z ı e ve ~ .-.-.-.-.-.-. • • •"....,'i"'-(-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. • 
1 

ımsızlıklar başlar, çünkü mide faaliyetini kaybeder. müzayedeleri icra edilmiş olan emlak meyanında Bebek bahçe- !i-...,,._,,...,,_._,_ r ------------Yemeklerden evvel 011 beş dakika hiç bir şeyle uğraşmıya- siyle Maçkada silahane cıvarmdaki araziye vaki olan teklifler - Amsterdam Olimpiyadına !ı:ı Acele satılık kelepir haneler !· ak dinlenmelidir. Uzanmalı, vücudü dinlendirmeli, üzüntülü h dd JA k ·· "im k n e "tle bu ı"ki parça emlakin 30 ·d k 'I a ı ayı goru eyere ay ı Ş raı g• .. en. güreş ta ımımMızınh en • ı _ Be"o"fonda Hüseyin ağa mahallesinde Geviz soka· ı, üşüncelere dalmamalt, gülüp eğlenmrı; -·~k yerken de gü- birinci kanun 929 pazartesi gününe kadar müzayedeleri temdit h ba e met ' 11 .ip so"ylemelı' mu··mkuı" 1 oldug-u kadar yt. ,eli geçmelidir. İh 1 · · · kA 2 · ·· ·· t al muhli~m uzvhi~ ço hn . . 
1 

'ı•ı ı..nda 2 numaralı kAğir beş oda, elektlrik, terkos, traça ve lı - edilmiştir. a e 30 bınncı anun 9 9 pazartesı gunu saa on - pe varı a ren şe nmıze ge - • ı;· ı Günde üç defa yemek yemeli; sabah kahvaltısı, öyle yeme- tıda Ankarada bankanın idare meclisi huzuru ile icra edilecektir. miştir. Mehmet pehlivan mü- ı.ı saireyl havi han~. ~aktuan 3:1"~0 liraya. ·ı ı, akşam yemeği. Bunlardan öğle yemeğini en kuvvetli yemek- Talip olanlar Istanbul ve İzmir şubelerimize veya Ankarada kerrer sigorta şirketine yerleş- t.I 2 - Bakırkoyundc Ce~~zlıkte H~mam sok.ağında 34 nu· ı• :rden seçmelidir. Akşam yemeği hazmı kolay yemeklerden se- umum müdürlüğe müracaatla şartnamelerini almaları ve teklif tirilmiştir. Burada bulunduğu ı.ı maralı 2000 arşın bahçe lçerısınde dahıll ve hancı yağlı bo~a ı' ilmelidir. Sal:ıah kahvatısı yapmadan hiç bir işe başlamamalı- mel<ı:uplarını umum müdürlüğe irsal eylemeleri ilan olunur. müddetçe i~anla~~- ?evam ı.I her iki tarafı sokak ve ikiye munkaslm on l~i odalı, elektrik: ı'· ır. Bilhassa mektep talebelerinin sabah kahvaltısını muntaza- -, n· ' ki 1 ' "· d.. l "I" d edecek ve gureş teknıgını art- ı.ı ve müştem IAtı sairell hane maktuan 4000 !ıra. ' 1
an yapmasın;ı çok dikkat etmelidir. ~ezacı .ve lq"I nıe ep erı ıııuuur il unuen: tırm~ğa çalışacaktır. M_ehme~ ı.ı 3- Anadoluhisarında Baruthane caddesinde Göksu kena· ı', Yemeği nasıl yemeli? · • • 1 

• Y~ hl tb zı aretı 1 t / ı k• · b d ı d d. kk• ı 1. · · ·- ı· k Tıp faku'ltesı· dı·., tab~betı· şubesın· de mun·· hal bulunan ame- pe ıvanın ma aamızı Y • rında 48 50 numara ı .. ğir eş c a ye atın ıı lİ "" 1 
Yemegi yaı;aş yavaş yeme ı, ıyı çıgneme ı, yeme esnasın- ,.. u d ld - · · 1 1 

l·ıyau Sı'nnı'ye - Emrazı esnan ile Protez dersleri muallim mua- esnası~ a a ıgımız şu resmını • bulunan hane maktuan 800 lira. ı 
:a çok su içmemelidir. d d o uz 1 1 ~ · - ""k" "k h hi d vı"nlı'g-ı· ı"mtı'hanı 1930 senesı· Ma ...... nın (dokuzuncu Pazar) gu"'nü erce ıy r · • 4 - Üsküdar Bulıturludı Karamın çiftli"" caddesinde 20-22 

Dişlerimiz yemekleri çıgner, tu uru te azına zmet e er. •" 1 b &' ~ ~ğer yemekleri iyi çiğnersek tükürük o nisbette yemekleri ıs- icra edileceğinrlen imtihana iştirak edeceklerin şeraiti görmek 1 !"!!!!"'!'!,...~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ı• numaralı 10 dönü111 münbit arazi dabillnde üç oda bir mutlak ve atarak hazınılarını kolaylaştırır. Fazla su içilecek olursa tükü- üzre mektep idaresine müracaatları ilan olunur. B. O. ikinci Sulh H. Hakimliğin- ı• blr ahırı bulunan ufık bir köşk maktu•'! 700 liraya. !, liğün ifrazını tlurdudur; hazım da eksik kalır. . . K , ~ 1 ~· , Ü ~ den: E• Mezkur haneleri görmek ve gezmek için derununda bulunan1ara t1 Demek ki yemek hızlı yenir ve yemek arasında çok su ıçı- ~1serı e e IJB rı1~se Il en ·. Müddei Sait Gözüm ~fe!'dinin müd ve pazarlık için de Galata Ada hanında Yardım yordu idarehanesine '· U U dei aleyhler Kevork Fıkri ve Agop e müracaat edllmesl. Telefon : B. O, 3837 irse haznn güçleşir. Bahri efendiler aleyhine ikame eyle-1i11 ·.-•eHe • 9~09-• ....,.-.-9-.-e~·.-.eu.na•""'•",..e••e-........ -.-. Yemekleri rok sıcak ve çok soğuk almamalıdır. Şehri "ıkiyuz·· lira tahsisatı olan Kayseri Belediye Mühendis- d·-· · ı · .... davasirun 19 Klinu ~-~--·-----·· ... ~.19\......,..-·-·-·-·--- · ~ ıgı ıza eı şuyu - T" ı ı · u M-d- ı"P Sicak ekmek, s:cak çay ve kahve dişleri bozar, ve midenin liğimünhaldir. nueveı 929 tarihli celsei muhakeme- cu··nıru"kJor UDJUIJ) ıcaret .ı ı;n m_um u ~ 'j ~ aaliyetini durdurur. Çok soğuk yemekler ve içkiler de hazmı Nafia Vekaletinden musaddak şahadetnameyi ve kanuni sinde müddei aleyhlerin hazır balun- O den: 3.? İ.kincı_ Teşr~ 330. ta~iJıJde t · 1 mamasına binaen haklarında ittihaz ,, ,, .. " nun hukı:mlenne .gore Turkiye
11 

tC ·eciktirir ve midenın çalrşmasını yavaş atır. evsafı haiz taliplerin Kayseri Belediye riyasetine müracaatları. kilinan muameleli giyabl kararının ınudurıuıunden• yap~~k uzre.tescıl kılınmı~ ola !<" Bağrrsak!arm sıhhatini korumak: ilan olunur. ikametgabtarinin meçhuliyetine bina- U 
1 

nebı ş~rketl~rınd.e~ (~n~ FraJl,;J Çok unlu yemekler ve hamur işleri yemek, az sebze ve me- --------------------.,---------- en biltalep on beş gün müddetle ila- Azyatık) Şırketının Turkiye "'?' ~ ıva yemek inkıbazı davet eder. İnkıbazı tedavi için vücudü ila- 'nkara erkek lı'sesı' DJU"du"rlu"fiu"nden• nen tebliğine karar verilerek bu bap 1- Umum Müdürlük bina- vekili haiz olduğu selahiycte bıııııll' a alıştırmak ta gayt:t ıenadrr. Çünkü bağırsaklar tenbelleşir. A U y ı taki muhakeme il Kanunusani 930 sının cümle kapısında mevcut bu kere müracaatla yerine lı:l~ :iünün muayyen zamanlarında defitabii olmasına dikka1: etme- Ankara erkek lisesinde bir İngilizce muallimliği münhal· saat 10,30 a talik kılınmış olduğun- plana tevfikan inşa ettirilecek mu tevkil ~uc.memek ve 'irket .U 
dan tarih ilandan it~bar7n müddei la' stı" klik bedeli keşfi olan 400 na yap~c~gı ışlerden d~ğacak .· Jdıl-idir. dir. Maaşı 37,5 tutarı 120 liradır. Yüksek tahsili olmak ve lisanı ale hicrin mezkllr g:ıyabı kararına .. .. larda butun mahkemeleıde ın~ ıll' Yulaf, mısır ekmeği, sebze, erik, hurma ve incir gibi gıdalar hakki.le bilmek şarttır Taliplerin on güne kadar bizzat veya mek usJıen itiraz etmedikleri takdirde lira üzerinden :o ~n m':1ddet~.e n;ıüdeaaleyh ve tiçü".~ü ııa~• ·~·~ imalıdır. Sabahları yataktan kalkıldığı zaman bir bardak su tupla müracaatları. Hukuk usul~ muhake.meler! ~anunu- ve münakasai alenıye ıle mu- rı.ıe hazır ?~un.?1a~ uue şırket~i fl' ?llelidıir. İdmanların da bu hususta yardımı vardır. nun 408' incı maddesı mucıbınce ce- naka:;aya konulmuştur. tl~r m~avını M~_s_y~ ~~ı:rı ~o~ ve ı1 Deyi et llenıl.rJO il arı u Pa~a ınaıaz!lsınd!ID' reyan vakialarl kabul ve ikrar etmiş ş 1 Gü "kl 1'.il tayın eyl~dıgını bı.uır:m~1 • ,(r 

--

~ııılak ve E~aın Bankası uınuııı nıü~irli~in~en: 
Taksitle satılık emlak 

1 - Istanbultla Beyoğlunda Kamerhatun mahallesincle Ha
ıalbaşı sokaftında krokisi aşaii;ıda ~österilen J.. ,rupa Pasajının 
atışı sekiz taksitle ve kapalı zarfla müzayedeye konulmuştur. 

2 - İhale Kiınunuevvelin otuzuncu pazartesi günü saat on
ltıda Ankaıada Banka idare meclisi huzuru ile icra edilecek
ir. 

3 - Teminat onbeşbin liradır . 
4 - Talip olanlar Istanbul veya İzmir şubelerimize veya An 

arada umum müdürlüğe müracaatla mufassal şartl1amemizi 
1ütalaa edebelirler. 

5 - Buna ait şartnamenin bir nüshasının talip olanlar tarafın
'11 ve kapalı zarfla birlikte verilmesi laznndır. 

l 

l?euler t l~lc~ri~'/l~e~n--;-C.rı;d,lQl.~,~sıT· ;;~ift~Arlırfı ,,,,,, 
~ .. s 7 9 ff t 3 ıs L.--T-:'2-:,-ı .... 1 , 11 1, - A """!'" l'~$1}ı 
~ l 4 6 8 f() 1f f4 f6 fi 2.() t.t. 
~ı-_...~.,l1-.l..--1,.:L--1-~--'1ı...~--ı :,;: Pıt~tlfiu 
'- H··· .; n Aıırya11 A-·rysıı •···· r111t""' -Emlıl<ı Arırtırrıı 

Afyon Karahisar S. 1. M. mü-
dürlüğünden: .. 

Beheri 100 gramlık kutularda olmak üzre (35) kilo saf ktlor 
1aiyeti kinin satın alınacaktır. Kompirmelerin tanesi 25 S. G. 
lacak ve buna aynca birde kikre raporu merbut olacaktır.Afyon 
a te::.lim edilmek şartile talip olanların 28-Ka. E.-929 tarihine 
adar encümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 

--------
.\fyon S. 1. M. müdürlühünden: 

Memleket hastanesi Labratuvan için malzeme satın alınacak 
·r Alınacak malzeme listesi Istanbul S. i. M. Mı.idiırıtigunu:t:u,r. 
alip olanların 28-12-929 tarihine kadar vilayet encümenine 
ıüracaatları ilan olunur. 

Galata ithalat gumruğu nıuduriuğunden: 
Kilo: 879 Müstamel köhne yün bataniye 

Adet: 3 Mermer heykel 
Adet 2 Tunç heykel 
Adet 3 Cerçeveli yağlıboya resim · _ 

İki ve 3 numerolu anbarlarda bulunan balada muharrer eşya 
11/930 tarihinden itibaren 2.0 gün r:ıüddetle m~z~yedey~ konu
ırak satılacagı~clan taliplerın eşyaı mezkfıreyı gormek uzre bu 
ünden itibaren satış komisyonuna müracaatları, 

--cc-:=:--- ,.._ - -----
Müdürü Mes'ul Burhaneddin 

ı . U UU 1 addalunaca 'ı tebliğ makamında kaim 2 - a;.~~.e- ~r mru e.~ zımgelen v~sıkalan vcrnııştır. 1'~>.ı olmak üzregilan olunur. Umum Mudurlugu LevazımMu yet tetkik 'dilerek muva[ı1< ı: 0"" Mağazamızda mevcut muhtelif elektrik telleri, ampul, izola- dürlüğünden alına bilir. müş olmakla ilan olunur. 
tör, manyato ve dinamo gibi muhtelif miktarda 41 elektrik mal- Jstanbul Vilayeti Orman Baş 3 _ Talipler % de yedi bu-
zemesi aleni müzayede ile 2/1/930 tarihine müsadüf perşembe müdürlüğünden: çuk teminat akçesi bulunan 30 
günü saat 14 te Haydarpaşada satılacağı ii§n olunur. Gerek di- Haliç iskelesinde bilmusa- lirayi kamilen 11 Kanunusani 

il ~eh~ane:ti ilanları 
Şehremanetinden: Fati: namolar ve gerekse ampuller 110 voltluktur. dere müzayedeye konulan 1 a- 930 tarihine müsadif cümarte- yangın yerinde Molla Hüsrd' 

mahallesinde Tekıke sokağJll ıı 
1510/8 ve 1485 harita n1Jtl1ar8tf 
arsalar arasında 21,20 metlt 
murabbai arsanın metre ınurB 

ı\] uhte it Hakem mahkemeleri nezdinde Tür- det ihlamur ve 78 adet rendelik si günü saat 14 te Umum Mü-. l d kayacik eşçariyle 680 adet ka- dürlükte müteşek!kil mübayıa kiye hükumeti umun't a Jan ığın an: ym ıkerestesi ve 800 adet kebir, komisiyonuna müracaaıtları. 
Muhtelit Hakem Mahkemeleri Türıkiye Umumi Ajanlığı Ka- 1100 adet sagir dolap, 200 adet 

leminde münhal vazifelere tayinlerini istida etmiş olan taliple- av<İklık, 100 adet tek, 150 adet 
rin 30 Kanunuevvel 1929 Pazartesi günü saat 14 tc Çemberlitaş- Qift tezgahlıkdan mürekkepse
ta Muhtelit Haıkern Mahkemeleri binasında açılacak müsabaka- kiz kalem orman emvaline ait 
ya iştirak ettnek üzre o saatte hazır bulunmaları ilan olun~ müzayede müddeti 20/12/929 

d 1 d pazar gününe kadar bir ıhafta Gal;:ıt~ itha at gümruıtu mu ur Lğun en: daha temdit edilmiştir. Talip 
Saf kilo: 133 pamuk mensucat olacakların yevmü mezkilrda 
Saf kılo 148 lpek mensücat saat iki buçukta defterdarlık 
Saf ·kilo: 0.700 İpek ka<I'" . binasında:ki ihale komisyonun-
Saf kilo: 82.400 ince ipek mensucat da hazır bulunmaları ilan olu-

İki ve 3 numerolu anbarlarda bulunan balada muharrer eşya nur. 
2/1/930 tarihinden ittibaren bir hafta müddetle müzayedeye ko- -----

1
-L-A-N 

nularak satılacağı cihetle taliplerin mezkur malı görmeküzre bu 
günden itibaren satış komisyonuna müracaatları. Ankara Merkez hapishane-

lataobul ikinci Ticaret Mahkeme-1 mazeretleri bulunmadıkça rücbanı sinde müceddeten inşa edilecelk 
ıinden: haklarından mahrum kalacaklardır. 100 adet münferit höçrenin be-

İstanbulda Marpuççularda Şişeci ~ -;-- İlk. iç~a 6 Kamı~us~n.~ 930 herinin 366 lit"a 34 kuruştan ve 
hanında gömlekçi Recep Sabri efen- tarihıne musadif .P~artesı günu saat UJnumuna mahsus koridor kapı 
dinin mahkemece iflasına ve 23-12- 14 !• m~?kemerun ıflas odasında ak !arı 746 liradan mevcut keşif 
929 tarihinden itibaren iflasın açılma ded~ecegınden al~caklıların yev~ ve namesi mucibince inşaatı 21 ka 

k ilmi. •tı'r vaktı mezkUrda bılbale ve ya bılve-ıına arar ver • · k"' h bul nma1 •· n· · nunuevvel 929 tarihinden itiba-M il h" d al k ve ... e azır u arı ve mu ısın 
• tihı k-k -d~madeynl ~a _anb hacaklaruu müşterek borcluları ile kefillerinin ren kapalı zarf usulile 20 gün ıs a ı a e e erın ış u a bo k ff"l d · kim ı k ihi ;ıa d . 'ba b" . inde ve rcu te e u e en saır se e- müddetle müna'kaşaya onmuş tar n an ıtı ren . ır ay .. ıç rin içtimada bulunmağa hakları bu- · · ·· k · mahkemed~ l!Us l~aresıne mura~aat- hınduğu icra ve iflas kanununun 214 tur. keşif namesını gonne ıs
la kayıt ettırmelerı ve bu baptaki de- üncü maddesi mucibince tebliğ ve i- tiyen taliplerin Ankara müdlillerin asıl ve ya mtlsaddak suretle- 1• 1 deı· umumilig-i kalemine müra-. . d' 1 1 . an o unur. 
rını tev 1 ey eme en. ---...;..----·----- caatları ve mütehassıs oldu1da-

2 - Müflise borcu olanların dahi lstanbul Ticaret Mü- rma dair mevcut vesaik ile keza bir ay içinde kendilerini bildi~- .. .. _ 
meleri (hilafına hareket cezai mes- durluğunden: yüzde_ yedi buç':1k nisbetinde 
uliyeti muciptir). İstanbul perukarlarr cemiyetinin 3000 hralrk temınatı m.uvakka-

3 - Müflislerin mall3?nı her ne 13-12-929 Cuma günü yapılan kon- ta veya banka mektubıle bera
suretle olursa olsun ~lle~ınde ?ulun- grasrnda ekseriyet olmadığından 15 ber 9 kanunu Sani 930 perşenduranların o mallakr üze:tilındekki hab~- gün sonraya tehir edilmiştir. 27-12- be gu"'nü saat ~te Ankara vi-Jarı mahfuz kalma şar e eza ır 929 c .. .. c H F B -ı ""'~ · · d · • 'd · · t vdi uma gunu · · · eyog u !ayeti Mektuprulug-u odasında ay ıçın e. ıllds ı aresı •.mrıne . e , kaza Merkezi salonunda saat on yedi- .. . " . ey.lemelerı ve etmezler .ıs~ czaı ms - de tekrar kongre yapılacağı alakada Muteşekkıl komısyona müra-ulıyete ugrayacakları gıbı makbul rana iW.n olunur. caatları. 

!ınerikanın en birin~i ınaınulahn~an 

lıtanbul ikinci Ticaret Mahkeme- bama 3 lira kıymet takdir oltr 
ıinden:. . narak satılmak için açık nıiit~· Beşıktaşta Yıldız Sarayında Daı· T r ıeriJI rei mahsusasında mukim Maryosöra yedeye koı:ın:~ştur ... a ıp .. (. 
efendinin mahkemece iflasına 24 kii- şartnameyı gornıek ıçın he!~e 
nunuevel 929 tarihinden itibaren if- müzayedeye girmek için ı•lı9 
lasın açılmasına karar verilmiştir. günü olan 15/1/1930 Çarşafl~ 

1 ~ Mumaile~ht~n alacak ve istih .. Ü levazım müdürlüg-üne gt kak ıd'a edenlerın ışbu haklarını ta- gun . 
rihi ilandan bir ay içinde ve bilhas- melen. _..,,., 
sa ifUis idaresinin hazır ~ulunaca~ı MÜZAYEDE iLE SATIŞ 
28 ve 29 ve 30 - 1930 tarihlere mu- B' . . K' n 27 ın· cı· C~ . ba b . mncı anunu .,.. sadıf Salı, 1Ça4 rşad~ t' P~r.şbem e gtinh günü aabah aaat 10 da BeyoğfSo~_. 
!erde saat.. on ~rt en ıtı ~re~ '!'a Şehit Muhtar Bey caddeıinde ll';~ 
kemede muteşekkil mezkur ;:ıas ıda- A -or hastahanesi akaratmdan 25 .-.ı 
reaine müracaatla kayıt ettırmelerı g 1 ha ede kain diş tabibi }'ii•I<" 
ve bu baptaki d~H_nerin .asıl ve ya '?u ~;:~ ~fen~inin eşyaları ve dişçi 1~ 
saddak suretlerını tevdı eylemelen._ kunl üzayede suretile satııaca 

2 - Müfl~s7 borcu ol~nl~~ ~~ı tır. arı m JI' 
keza ~ir ay ıçınde kendılerını. bıldı~- 9 Parçadan mürekkep asri ve y~ 
melen (Hilafına hareket cezaı mes - bald t guz" el salon takunI. p • )' . . . ) e gaye ~r u ıyetı muc.~pt.ır. . pey, usulü maroken kanape ve. .,t 

3 - Mullısın malları'.'' her ne tuklar, konsol ve aynalar, vit~ıl1 ,; 
suretle olursa olsun ellerınde bulun- d ı· eler elektrı"k avize etaı•' ' il .. . d k" h k san a ıy , • duranların o ma ar uzerın e ı a - · · balar tablo!•• 1Jlil6'1 .. k til k b" sa, ve çını so . -· .,a· lan. '!'ahlu.z ka~ma ~r ~ eza ·~ kolonlar vazo, yazıhane duvar ' ,. 
ay ıçınde. ıflas ıdaresı emrıne. tev?• ve rtmanto ve sair e\)'ayi beyi~~ 
ey.lemeler: ve etmzlers~ ~ezaı mes - Po:alı dişçi koltuğu, tur el~l<I' V' 
ulıyete ug~ayacakları gıbı ~~kbul tablo, tablet, roşuar masa, vitrı11• o~ 
mazeretlen bulunmadıkça ruchanı vabo vesair diş tabiplerine ait bıf~ı:' 
haklarından mahrum kalacakları. 1 ti A adolu ve Acem hah ve •5 İlk · · 4 k' · 930 a e er. n d • .4 .- .. ıç~ı·';'~ anu'!us~n~. cadeleri pey sürenlerden % e 
tarıhıne mu~,. "k ı ~m~flr~esı gdunu sda- teminat alınır. ~ 
at 14 te ma emenın ı as o asın a '.:!::!:!.:.~::.:;~:O:.::-. ::-.-:.--:-. -:--. - . 
akdedilecegınden alacaklıların yevm Pıyango ~u~ınyebnde~:dürliil!l' 
ve vakti mezkOrda bilcsale ve ya bil . 1930 sencsı pıy~ngo mu ııarı~. 
vekile hazır bulunmaları ve müflisin ihtıyacı olan kırtasıye ve z~r edı 
müşterek borcları ile kefillerinin ve paz:rhk suret.ile münaka~a~ı ı~r~ ro. 
borcu tekef'ill eden sair kimselerın lecegınden munakasaya ıştıra. rii~~ 
içtimada bulunmağa hakları bulun- ceklerin 28-12·929 Cumart~sı. liİ~ı• 
duğu icra ve iflas kanunun~n 214 pey akçalarilc birlikte . mu.d~~!il>' 
üncü maddesi muribincc tcblığ ve i~ mütc~ekkil tan-arc ccrtııyctı 1 

13.n olunur. vaat komisvonuna ti:i.:raca1tl3.-ı 

Yazı m~~ineleri~in Ilı ~ ıı Mı kioe-
en ın~~;0nıınelı - .;<! Sillir. 

1 

Türkiye KH KRnno 'LKI 'N Gal&tH Billnr sok,1~ 'o 1 
umum aç~ntası: • UU il. il 1'clchJıı: lJ;.'l.·o~.,111 1fih1 

Dalton ve l\1oroe ve Odhner hesap makint kıi ttiın) anın 
tn me hur, en mükemmel ve en metin hc~ap makineleriliiL -
\ 7il3.yanan mi'ı~aic şcraitle acentah~ i~te\(!nlerin lsıanh'lldıt umumi accntahf;a n urtıraat t:~ 


