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ınandan tasarruf 

illi ekonominin tanzimi 
adile tasarruf mevzubahs 

Marmarada feci bir müsademe: Yunan vapuru bir 
· u bir zamanda para tasar
kadar zaman tasarrufunu 
Öz önünde tutmamız lazım 
~amandan tasarruf mefhu
Uınumiyet itibarile şark 
leketlerınde pek anlaşılma 
bir şeydir. İngilizler vaıEA 
tır derler. Şanı:ta ıse va.::ıt 
.. lmesi lazım gelen lüzum 
~c çan sıkıçı bir boşluktur. 
'le uzak şark memleketle
n birinde Kora'da ilk de 
~olu yapılırken bunun fai
. arasında bir Koralıya şu-

Bulgar vapurunu batzrdz 26 kişi garkolmuştur. 

1 1 
Tevkif Gazi ve inkılap • 

söy lemişler: "Evveke on 
c gittiğin yere trenle bir 
e gıdebı1eçeksin" ı Kora'lı
uzlarını silkerek: "geri 
dokuz günde ne yapaça

" demiş. 
ltı • .;alin ve hatta bütün 
niyet hayatının başlıça a
saydir Siiyin tesir ve kuv-
lıududunu çerçeleveyen şey 

andır. Siiy ve zaman bir 
den tevfrik edilemiyen 'ki 
'ın hayat unsurudur. Za
ıtıefhumu ançak hareket 
liyet sayesinde bir kıy-

kazanır. Boş ve atıl geçen 
hayata değil ademe aıt

lier hangi bir insan için za 
Öldürmek tabirinin kulla
sı kadar hakiki insanlığa 

<yir bir şey tasavvur .olu
z. Zaman öldürmek hır de 
e kadar manen intihar et
demektir. Zamanımızdaki 
niyet hayatının en başlı 
Vasfı zamanı teksif ederek 
tt nisbeten uzatmak ve zen 
tinn,ektir. Bizde pek az 
!ardan sarfı nazar edilir

umi yetle zamanın kıyme
Üz takdir edilmiş değildir. 

lıattii eski zamanların mah
Olan muzur itiyatlar tesiri
~ler boş geçen zama~a.rı 
mesut sayarıZ. Bunun ıçın 
Pa ve ya Amerika'da sıh
dan feda edeçek dereçede 

·~ gündüzlü çalışan ihtiyar 
tt adamlarının, göz nuru
Ybetrnek tehlikesine dü-
laboratuvar alimlerinin 

dakikasında bin bir türlü 
,kumanda endişesini duya~ 
katörlerin hummalı faalı-

Bulgar vapurunu batıran Yunan bandıralı 

Hırısi vapuru 

Kaza gece yarısından sonra oldu 
------------······-----------

Bulgar vapuru 26 insan ve 120 
sığırla birlikte battı 
----·-------··----------

Pireye gitmekte olan vapur tam on iki dal{ika 
içinde kaybolmuştur 

Evvelki gece Marmara açıklarında feci bir deniz kazası olmuş j mıza gelmiştir. 
ve 26 insan bu elim hadiseye kurban gitmişdir. 
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Hadiseden haberdar olan Li-

Vak'a şöyle cereyan etmiştir: man riyaseti vak'a mahalline 

Varnada kalkan Bulgar bandıralı 3000 tonluk "Vama., va muhtelif vesait göndermiştir. 

puru, 120 sığır ve beş çobanı hamil olarak, kaptan da dahil olmak Fakat bunların limandan geç 

üzre 26 mürettebatile birlikte Istanbuldan geçmiş ve geceye doğ hareket ettikleri için bir iş gör 

ru Marmaraya açılmıştır. Bulgar vapuru hamulesini teşkil eden memiş olmaları çok muhtemel-

120 sığır ve bir miktar kereste ile yumurtayi Pireye götürmekte dir. Bu vasıtalar geç vakte ka-

idi. dar avdet etmemişlerdi. 

Diğer taraftan Pireden kalkan Yunan bandıralı "Hırısı,, vapu 
ru da, hububat yüklü olarak limannnıza gelmek üzre geç vakit 
Çanakkaleden geçmişti iki vapur, yekdiğerinden habersiz bir 

HISIRI VAPURUNUN 
YARASI 

tine şaşarız ve, bunlar ~~
l'e böyle çalışıyorlar, dıdı

ı tlar diye düşünürüz. Düşün 
· iz arasındaki fark haya 

halde aynı hat üzerinde biribirilerine yaklaşmakta ve felakete Hınsı vapuru başından derin 
doğru ilerlemekteydi. bir yara almıştır. Bu yarann ta 

laadetin sırnr.ı anlayıp an
aktan ileri gelmektedir. 

hayat nasıl 
bedi bir hareketten ibaret 
vi hayat ve onun zevki sa 

· de ançak gene daimi bir 
ket demek olan saye isti
!der. Boş zamanlarımızı şu 
iJ. bu şekilde sefahat ile ge
ck ve ya öldürmek iste-
lc ançak kendi kendimizi 
lırı.z. Vüçudumuz iskeleti
belki gıçıklanır. Zevk du
l<akat ruhumuz perişandır. 
likten gayesizlikten elem 
tirap içindedir. İnsanlığ~ 
ltıarifeti ise onu zamana sıg 
iJ.cak zamandan taşaçak de
c kanatlandırmak ve faa
e sevketm6ktir. 

Gece yarısından sonra 
Geçe yarısından bir az sora, tam bordasına bütün hıziyla çar 

zifiri karanıklar içinde ilerleyen mıştır. Yunan vapunı, başından 
Yunan vapurunun vardiyesinde iki afi:rr v~~~ ""· ·--- ·" ~- ··-"'1 

bulunan nöbetçi Bulgar v.,puru l O dakika sonra hadise mahalli 
nun fenerlerini yüzmetre ileride ne donmuş \ç • ·J. ~ı.ıı::n 

görmüş ve bir denbire bağırmış batmak üzre, deni.tin yüzünü 
tır: feryat denlerle dolu bulmuştur. 

-Vapur geliyor! Bu hay ve huy içinde Yamadan 
Bu ikaz üzernie dümen kı- bir filikaya binen 5 gemid çala 

nlmış, fakat bu kısa mesafe da- kürek hadise sahasından uzak
hilinde, bütün süratlerile ilerle !aşmış ve çanlarını kurtarmağa 
yen iki gemi, nihayet bir dakika muvaffak olmuşlardır. 

I 

sonra müthiş bir surette çarpış Yunan gemisi, telsizle hadise Ktnan Bey 

mışlardır. Müsademe çok müt- yi bildirerek, sakat olmasına rağ mir edilmeden yola çıkması ka
hiç olmuş, Yunan vapuru rnt;ısı men yoh•na devam etmiş ve bil değildir. 
nı değiştiren Bulgar gemisinin ı dün akşam saat 15,30 da limanı· (Mabadı ikinci sahifede) 

~ kısım halktan sarfı na-
1 lııtıumiyetle az çalışıyoruz. Muhtelis Meclis reisinin beyanatı 

1 

n kıymetini bilmiyoruz. 
Qi ve manevi yoksulluğu
n başJıça sebeplerinden 

\le budur. Paradan tasarruf 
ı olanlar içindir. Fakat 
a herkes maliktir. Umu

t hususi hayaumızda bir 
andan tasarruf çareleri

lursak yolun en zor kısını
tıvaffakıyetle aşmış olu-

CemalB. 
Düıı Polise 
teslim oldu 

Kazım Pş. Hz. Sof yada par
lak bir surette harşılanmıştır 

ZEKİ MESUT Ecnebilerden tahsil edilen 
Türk - Bulgar münasebatının takviyesi 

lş Bankası 
~ara merkezinde 
le tatili kaldırıldı 

çezai nakdileri zimmetine ge
çirmekle maznun olduğundan SOFY A, 25. A. A. - Türıki
dolayı hakkın<la mülkiye mü- ye büyük millet medisi reisi 

fettişliğince tahkikat yapılma- Kazım paşa hazretleri Sofya is 
kta olan ve 4-5 gündenberi ne- tasyonundan geçeııken Türkiye 
rede olduğu malfım bulunmı- sefiri ile protokol müdürü M. 
yan polis dördüncü şube komi- Minkof tarafın<lan selamlan

f~tkiye İş Bankası Ankara ser muavini Cemal efendi dün mıştır. Müşarünileyh, Slovo ga 

·e~inde yeni sene başından dördüncü şübeye müracaatla zetesi muhabirine verdiği mü

~I\ memurların öğle tatili teslim olmuş ve kendisi bura- Iakatta Bulgar arazisi dahilin

~ lınış~ır. Bu karar. anç~~ ~an _Polis 171üdiri~_etin~ !!~:1de- de seyahati müddetinçe kendi
~ k tatilı zamanında ışlennı rılmiş, malı ye mufettışlıgı ta- sine karşı gösterilenhörmetten 

~ Ctmek mecburiyetinde bu rafından kesilen tevıkif müzek- ve Bulgar makarnatınm hüsnü 

~ Cshabı müraçaata bir ko- ·keresile de tevkif edilmiştir. k b 1 .. d f k ı·d .. h 
alması için verilmiştir. Zimmete geçen paranın mikta- :ı- u un_ en ev .. a a e. ~ute ~s 

~!er için henüz verilmiş rı 64000 lira tahmin edilmekte- sıs oldugun~. soyleınıştır. Ka
~ zım paşa, Turk-Bulgar dostlu

rı;r. 

ğu fikrinin hararetli bir tarafta 
rı olduğunu ve aslen Köpralülü 
bulunmak dolayısile Bulgar 
milletini pek eyi tanıdığını ila
ve etmiştir. 

Biraz Bulgarca konuşmakta 
olan müşarünileyh, Avnıpadan 
avdetinde bir müddet Sofyada 
ikamet etmek arzusunu ve 
Tü!'k - Bulgar münase-batmm 
takviyesi temennisini iııhar ey
leıniştir. Slovo gazetesi KaZ1m 
paşayı, Gazi hazretlerinin bi
rinci dereoe<le şeriki mesaisi 
sıfatile selamlamakta ve met
hüsıona ev leml"lctedir. 

Emin Türk Bey 
tevkif edildi 

Resi lıli Ay mecmua
sında çıkan bir yazı 
Resimli Ay meçmuasında 

"köyümde neler P-örniinı" ser

' 

• 

Yazan: Siirt Mebusu Mahmut 
ı 
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"Hangi hükumet idare ettiği milletin 
refah ve saadetini temin etmiş ve ede

bilmek kabiliyetini izhar etmiş ise 
o hükumet, o millet için iyidir .. ,, 

levhasile bir y2 
zı neşretmiş c 
lan Konya mm 
!imlerinden E 
min Türk B. 
dün müddei um Hükumet teşkilinden maksat tı, şarka döndü. lranı mağlup 
milik emrile te nedir? Cümlenize malumdur ki etti. Mısın fethet'; Hilafeti e-

kif edilmiştir. hükı'.imet teşkilinden maksat, o !ine aldı. İtti ha o · iiim yaptı. 
Ayni meçmu hükumeti teşkil eden milletin Ondan sonra gelen Kanuni Sa. 

mes'ul müuu I mnhfuziyeti ve refah ve saade- leyman, kendini onlardan daha 

Behçet B. ikinc tinin teminidir. Hangi hükı'.imet büyük ve daha kudretli farzet-

müstantik Ha1 'idare ettiği milletin refah ve sa-1 ti. Hem şark ve hem de garpte 

k B · adetini temin etmiş ve edebil- fütuhat yaparım dedi. lsimleri-
·ı . kararı!. 

1 

tevkif edilıni mek kabiliyetini izhar etmiş ise ni söylediğim bu üç padişah Os 

ve Emin Türl o hükı'.imet, o millet için iyidir. manlı padişahlarının en kudrct-

beyin tevkifine Behçet bey Efendim. Osmanlı İmperator lileri idi. Halbuki bunlarshm 
lüzum görmemişti. luğunun manzarasına bakalım: sonra gelenlerin muayyen, miia-

Müstantikliğin bu kararma O~~an .B'. ke_ndi n:ını vehesabı bet, rengi belli bir noktai nazar.· 

müddei umumilik Ağırceza nez na ılanı ıstıklal ettı. Osmanlı !arı yoktu. O halde ne oluyor

diııde itiraz ~tmişti. Evrakı tet- devletin~n esasını . ku~du. ;8u du? 
kik eden mahkeme Emin Türk devlet şımale ve şımalı garbıye Efendiler, onlar kendi keyf. 

beyin tevkifine karar vermiş- doğru tevessü e~eğe başladı. 1 !erini, kendi arzularını ve hırs· 
tir. Karşı taraf~ g~çtı; lstanbul~ al-ı lannı tatmin edecek surette bü

dı. Azametlı hır sıyaset takip et tün milleti, bütün anasın asliye 
tı. Şarki R.oma imperatorluğu yi arkalarından sağlarından 
nu almakla iktifa etmedi. sollarından şimaİe veya cenub~ 11"eci bir tayyare 

l(azası 

Adalar denizinde 
5 tavfasile battı 

Romaya gitmek, başnu Garbi sevketmekle iştigal ediyorlardı. 
Roma imperatorlğunun tacile Bunu yapan, müstebit ve mut· 
de tezyin etmek istedi. Vasi bir lak idare idi! 

cephe üzerinde yürüdü ve mu· Osmanlı devletinin mutlakiyet 
vaffak oldu.• Fakat netice?. • devirleri takip olunursa bir de 
Bu kadar vasi, bu kadar azamet Meşrutiyet devrine kavuşuruz, 

- li bir siyasette muvaffak olduk- Bu Saltanatı meşruta devrinde. 
tan sonra dahi yürüyebilmek dir ki asıl felaketler bütün me
için istinatgah olabilecek kuv- halikile meydana çıkar, • 
vetli bir siyaseti dahiliye, kuv-

- -

vetli bir teşkilatı dahiliye, bil- En i'1ayet lmperatorluğun 
hassa metin ve esaslı bir idarei nasıl battığını hep gözlerimizle 
dahiliye lazımdı. Halbuki F et- gördük. 
holunan memleketler unsuru as Şimdi tekrar hatırlıyalnn: 
li ile bemırk değildi, hemcins Hükiimet teşkilirtden maksat 
değildi, hemdin' değildi. Her milletin ve memleketin mahfu. 
biri başka dinde, ırkta ve mez- ziyetidir, refah ve saadetini te
hepte milletlerdi. Fatih, siyase- mindir. Sorarım: Osmanlı ida
ti hariciyesinde muvaffak ola- resinde milletin en nihayet va
bilmek İçin bunların kaffesini sıl olduğu netice o mudur? Os-

Aeroekspreçonun kaybolan olduğu gibi muhafaza etmek, manlı imperatorluğunu teşkil e-
lllyyııre/erindr" biri herbirine ayrı ayrı imtiyazat den memleketler mahfuz mu-

Atina 26 (Apo) - Salı günü vermek ve herbirini kendi fütu-ı dur? Müreffeh ve mes'ut mu

lstanbuldan Brindiziye hareket hatına İştirak ettirmek çaresini dur? Zannede .. im ki bunların 

eden Areoeksprsin bir tayyare- tercih etti. Bunda da muvaffak cevabını vermek ve dinlemek 

si telsizle imdat ve tehlike işa- oldu. Fatihin bu siyaseti şiiphe' pek acıdır! 

retleri venueğe başlamış ve ge :ı:ok ~· kendin~ has .bir ~~yaset- Efendiler, oır defa bu istilil 

çe saat 11 de Elli namındaki Yu t~.b~ır ?evlet ~ıya~etı degıl, şah- devrindeki nüfusumuzun mik
nan kruazörü kazazede tayyare sı ır sıyasettı. Bılhassa o devle tarını hatırlayınız bir de nüfu. 
yokularile mürettebatım kurtar ti kuran refah ve saadeti haki- b .. d'.. t'• - .. 'kt 

f ki 
. . . sumuzun ugun us ugu mı a 

mak için Ayios E stratiyos ada yesıne matuf bır sıyaset sayı- d'" .. .. .. M ti- k · d 

h · · E · K J d B" 1 I b'I k . . rı uşununuz. u a ·a vıc anı· 
sına areket etmıştır. llı ru- am~z ı. oy e o a .' me ıç!n nız müteessir olur. Anlaşılıyor 
azörü bütün gün taharriyatta Fat~ht~n so~ra dahı gelenlenn ki, eski idare ile millet mahfuz 

bulunduğu halde bir netice el- aynı sıya~etı senelerce .V:e asır- değildi. Hiç olmazsa bu mem· 

de edememiş ve foi:madan dola l~rca ay1 nı proı;ra~ ~ahılınde t~ lekette şimdi yaşıyan nüfus mü

yı Stiros adasına iltiçaya meç kip ':! eı:ı;ıe~~n ıktıza e~~rd~: reffeh midir? Hiç olmazsa şu e• 

bur kalmıştır. Kruazör tekrar ~aıb~kı oy!e. olma~ı. Çınıku limizde kalan bir avuç toprak 
taharriyatta bulunacaktır. Tay- dev et sıyesetının, hır şahsın mamur mudur? Bunun da ceva

yarenin yok ular ve müretteba- ~i~ağınd~n değil, unsuru as- hı acıktır: Mc:O.!ekete bakınız! 
tile kaybolduğu zannolunuyor. lırun vıcdanmdan çıkması Baştan nihayete kadar harabe· 

Bu~ün Aeroekspserin iki tayya laznn_?ı .. ~öyle d«:ğildi, böyle ol- zar. • • Baykuş yuvaM.. Mem· 

resi tııharriyatta bulunmak için madıgı _ıç_ı~ ~endınd.~n ~-o~ra ge lekette yol yok, şimendifer yok, 

mahalli kazaya gitmişlerdir. lenle_r bırıbırınd~ busbutun ba~ medeni müesseseler yok. • Her 
* * * ka aıyasetler takip ettiler. Me· 

Diln Akdenizden limanımıza sela: Selimi Evvel garbı bırak- rBitmedi] 

gelen vapurlar İtalyan tayyare- _," ........................ ı. .......... , .••• , ........ n ........... ,.""''""'' ..... '''"'"' .. , .... ., 

sinin telsizle verdiği tehlike işa 
retlerini almışlar ve derhal ka
zanın vuku buduğu bildirilen 
Mondros körf:'!zi civanr.a gide
rek saatlercE taharriyatta bulun 
duklarr halde hiç bir şey göre
memişlerdir, Bu tahaıriyatın da 
hiç bir sem~re vennemesi tayya 
renin feci bir akıbete uğradığı 
hakkında beslenen endişeyi tak 
viye etmektedir. Beyoğlu maha 

J. _ _ ca tesanüdü! 

filinde ka.:::azedE tayyarenin için , . 

de _3 ta!.'yare.çj ii.e 6 yok.~ ~ulım rc~~~W////1' 
dııg-u .soylenı;roısa da ~uyuk .del ~\Iİ '/l{~#Yf"f/.',,77/ p 
redeki Aeroekspreso ıdaresın· ı !- _ ,filı~'ı' ~ ////~ /. 
de!l aldrğımız malfımata gfü·e sa ~--- -,.. /, f,!~ z.w~ /.1 7 

lı giinü burada.".! hareket eden ~~ - ~.il '· .• , v/_J @ 
postı. tay~aıesinde yalmz 2 pi- _;; ~ _ '9-'~vı. '"'1;J:ıf~-/, -;;~ 
!ot, 2 makınist ve 1 tcJgrafçı ol· ~;Q ~ • 'rj'J~ , ./'/ll1 1 0..\~ 
mak üzre. r~ma.r. 5 kişi var.lı. 1 ıf~ ,,~ · -~~ 9/1/~A~I\ \ \ 1 ~~ 
Td az7lde_re~e hıçkbır yok_udme".çut 1 '-- M~lekçiği.m, annenle baban benim hakknnda ne düşünil 
egı ı. ,.,.eroe spr eos ı are~ıne 1 ? 

Atinada~ı bi!airilen bu tayyare yor ar· . .. . .. • • 

k h kk d h ·· hi b' I - Bılmem. Babam henuz lbırşey soylemedt. Annem d~ 
azası a m a enuz ç ır •--'- ,_. . ·· 1 ek - · f"--' · ·'--•-ı· . . ..,....,aın.,, a .... ını soy em 1cın. onun ,.., •nı """ ıyor. 
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iÇTEN ALDI iZ BERLER 
Heııı acı, /zem gülünç! 
12:;:;;:~;;;::; ..... ı:ıım ... ı::lllflmiilll ........... ... 

Londra' da eğlence yerlerin
den rüşvet alıp biriktiren bir 

polisin hikayesi! 
Paralara hiik1ımetçe vazıyet eclildi 

''e polis ınal1keıı1eye çek_ildi 
fakat netice ııasıl çıktı? 

Hükt'imet pıılisin 12500 lırasından 3,5uu lirasını 
rüşvetten birıktirmedir diye alıyor. F. k'at 
mahkenıe ~1ütebaki 9000 liranın faizile 
birlikte iaJesine karar veri' or, polis 
3,500 lira kaybı yerine 4,5UO lira alıyor! 

.., 
Amerika da 

Japonya ve 
Amerika 

Tahtelbahirlerin kalk 
ması h\zım 

Tokyodan bildiriliyor:- Ba
hri tahdidi teslihat konferansı
na gidecek Ja
pon heyetinin i 
!eri süreceti no! 
talar şunlar ok 
caktır: Konfe 

ı= 
··-

f 1 

Fransada 
Bııgün Bir Avrupa fede-__... 

Fedakarlığa rasyonu 

kim katla· 
nacak? 

Af. Herriot,nun mec-
liste beyenatı 

Bu hafta zarfında yapılan \ki te-
cbbüı önümüzdeki ay toplanacak p ARİS 26 A A Meb' 

tahdidi teslihat konferanoı için birt:r . '. • . : • -. . ~-
oaşlangıç olmuştur.Londradaki Fran san meclısı hancıye butçesının 
uz ıdiri İngiltere hariciye nezareti- müzakeresine devanı etmiştir. 
ne bir nota verdi. Bunda Franoanm M. Herriot alicenabane bir A
.>a_hri tahdi~i teılih.t hakkı.n.daki nok vrupa fede;..syonu projesinin 
..., nazarı bir daha izah ediliyor. Pa- ·· t h .. · ·· 
risteki İtalyan ıefiri de Fransa bari- mus~va ve ~ı~et esasına mu-
dye nezaretine bir nota getirip ver- stenıden ve kuçük devletlerle 

ransın maksa<l ii. Bunda da lt"1yanın noktai büyük devletlere ayni 'hükuku 
teslihatı tahd' 1azan anlatılıyor konferanı pek temin etmek suretile pek yakın 
değil, azaltım~ .aınimi bir hava içinde ve da tahaıkk k tm · l' ld. 
Olmalıdır. ··ı·· · ı.;· ·'- , nl · h.. .. . u e esı azrmge ı JU un ış raa etH~ enn uınu m· .. · · b · · M · 

Japonya zır! ıetile neticeleneceği hakkında bir ta- gını ey.an. etmış:tır: . · Brıand 
:am ümitler beslenmek iıtenirken hu Avrupa ı ttı.hadı fıkrının Zollve-

lı kruvazörler ><'talann verilmesi baılangıçta daha rein ittihadına takaddüm eden 
pusluk toplıı .>ek ç.ok çe~n. meıeleler bulu~duğu: fikre temam en muhalif olduğu 
hakkında Amc '~ go•.termıştır. F':""oa, ~ tahtı- nu tasrih etmiştir. M. Herriot, 
rika donanmas• ;lı teılihat me•ele11nde lngiltere ve . . .. 

-\merika arasında bir iı;w yapılarak şayet Avrupa hır Arnenlka nıus-
nın yüzde yedi 1 iğer devletlere bunun lnbui ettir- temlekesi haline gelmek istemi 

Londra asli mahkemesi ahi-! kadar olrnıyan birtakrm eşha- muavin sef~in 'llek istenmesini hazmedemiyor. yorsa bu proje behemehal ta-
fen bütün matbuat ve efkarı u- sa verilmiş 3,500 liralık bank- haıkk:nd~ y~z?~ .M. Hoor Fransa k•ndinin uzak denizlerde zımdır <lemistir.Esasen Young 

• . ı·k • yetımış mspetını ıstıyor. musteınlckeleri. bulund:ığunu ~.eri ıü planın; tet'~ik eden m~tahas-'"lumıyeyı a a a- not bulundugu anlaşılmıştır. J h lb 1 • 1 • k 1 <cr<k her bahri drvle•ın kendı husu-
1 

. . . 
l d bı·r da aponya ta te a.ur enn a sıs ar hır Avrupa ıttıhad nın ar e . en : Bu banknotlann da Goddard dırılmasma şiddetle muhalefet si ihtiyaçlarını nazan di'<luıte almak .. . . . 1 

------- -------
~t@-so,. Haberler 
Dahiliye ve maliye vel(illeri 

lise iki takrir verdiler 
lstanbul ~mvali metrülıe müdürü Jsnısil 

Halıkı Bey hakkındalıl karara 
itiraz edilecek 

A~KARA, 26 (Telefonla) -1 nin itirazda bulunacağı ~"111"1 
Şurayı devletten cevazı istih- maktadır. 
dam karan olan ve meclis arzu- Diğer taraftan dahiliye 
hal encümeninden ekseriyetle kili Şükrü Kaya Bey de 
ayni yolda karar istihsal eden meclise verdiği bir takriri• 
sabık İstanbul emvali metruke bak oğlu İsmail Hakkı · 
müdürü İsmail Hakkı Bey hak istida hakkında arzuhal 
kında mezkfu- encümenin ver- rı:eni taraıından ek~eriyet18 
dig" i karann heyet· . d nlen kararın heyetı umutıı! 

ı umumıye e d .. k 1 'k' · tetkik ve müzak · d . en muza ere ve tet -a ını 
eresıne aır . t" D hT k'l . 111 bugün meclise mali ev kT S ~ış ır. a ı ıye ve a etı .. 

• .. .. y c 1 ı a dil olan İsmaıl Hakkı Beyill. 
r~ç Ogl~ Şu~u ?el:' tarafından tihkakında fazla mal aldığı 
bır takrir ven4nıştır. diasındadır. Her iki takrir ' 

Arzuhal encümeninin bu ka- zuhal encümenine havale 
ran hel;'~ti umumiyetle müza- miştir. Takrirler önürnüı 
kere edılırken Maliye vekaleti- hafta ruznameye alınmıştn'• 

M. Meclisi müzakeratı 
E/iizlz meb'1ısu Mustafa Beyin vefalı iiZ 
rine miiza flere bir dakilıa tehir erf /lnıiŞ 

vayı ıntaç ettı. a elden ele dola~arak verildiği d kt. J t T :ca:ı ettiğini 1oylüyor. Fransanın "" luzumunu ıspat etmışlerdır. 
Bu davanın e- d km ' H'k. b e ece ır. aponya ngı ız ve- nnktai naz.:ırını konferansın arifesin- M. Herriot, M. Briand'ı A- ANKARA, 26 (A.A) _ Dugün Millet Mecli ·nde Eıa•zıı rıı . . b. mey ana çı ıştlr. a ım u- ya Ameri1lrnn tahtelbahirlerinir de bir daiıa izaha lüzum görrn<>İ son \•rupa milletlerine bir federa-
hem1. mıyetı ır na kanaat getirdikten sonra tonajına müsavi bir tonaj talep ı;ünkrde meclisi meb'uoanda yapı- syon har lm o-· t kl"f t usu Mu~tafa berin ~efatı hakkındaki Başvekalet tezkeresi o.k 
po ıs m~mf u'.'1: mücrime ait ve 12,500 liraya ba edecek ve şimdiki 78 bin ton- lan münııknı..Iarla alakadar görüle- . ld ı_ne ge e,,.ı .e .ı e. - mu1ş ve "atırasma hunneten bir dakika mıizak&e tlhır edı ınıs 

-mn vazı esını r·- 1 ı kA ·ı ·· . i!ir. M. Briand m~mk<etinin elk~rı mış .0 . ..ıgund~n <!olayı tebrık . spençiyari ve tıbbi müstahzarat k;ınununa miizc.,.yel kan\111 . . . 1 d ıg o an para arın amı en ruş- luk tahtelbahir nispetini mırl12 b. etm şt C t Ak b h ·ı ' suı ıstıma e e- t -1 ld dT d.l d. •. . · nur:ı?e~sini tatmin .i.çın .. ~yle ır • ı 1. emıye ı . vaı;ı~ .u 1 ~ ası e irtikap, rüşvet, muhakemesi u&ulü hal.' mdllid .anııtl 
rek bir takım ve k~ e ede h ek~ ıp e ·~ ~·e ıgı faza edect.'ktır. Japon heyeti teıebbusu ~uv.ııf.k .g?rmuştı-:r.. • teşebbustı:_~ v_aıgcçılll'esı tÇH 'yıhaların ait oldukları encümenlere verilmi tir, • 
culüp!erden, iç-; n.o alsınk a al ıtn nazı ır va- mur_ahhası Londra<lan evvel lıal!a hukumetının. M. Brl•tal~nd a serdedeccgı hıçbir sebep yoktur! Mevkii müstahkem kumandanlarına ve <lig· er fırka kuıruın 

, . .1 . k zıyet e arşı aşmıştır. Başha- Vasıngtona girlerek Mr Hoor'e yollaiıgı notaya gelınce; ya, M ·ı h C d hk. • . . • . ıı:ı ven mıyece - k. b . . • · k d. d . k r · F nki umaı.ey • enevrc e ta ım, salahıyetıle fevkalade ınevkılerde bulunan zevata verilece1< 
yerlerde mem- ım ~a temasla dıyor ~ı: ... J~ı><;>ny?n~ 'ıu no!rtai nazarını ~=nmıü .. ~~;zoın::;~~;ın,.r~rn':d:vor:I e·nnusel"tmet ve tahdidi te~li- lıakk.1'dal:i tefsir mazbatası kabul edilmistir 
nuiyet hiJ.afın- - _Bır adam evvelce btr cu- bıldırmıştır. Halbuki Fransa k ndi ihtiyac:ıtı~ın h_at. mes~leler;ni·~ birbirine mez ; Maarif vekaleti hütçesbe yeni harflc.r•n i~t;lzam ettiği ın 

Mucrim polis da içki verilme-• rii.ı;ı ışler, fakat ikinci bi'. .c~r· cokluğundan bahse-'erd< lta!yn ıle. cmı teyıt e<len bir protokol tc- . karşılığı olarak 120 bin lira fevkalade tahsisat itas kabul 
sine gö:.: yumarak mukabilinde· m~ de _onAun tarafından ırtıkap /nglllcrede :lenizd" nıüoa,·atı knb~I etmiyor. iki klif edilmiş oldıığuııu hatırlat- 1 ınistir. 1 

alma d kı edılmesı lazım gelemez Bu pa· devlet arasında son aylarda bu hu- 1~,ş \'e bunu •arı·h·· ve mantı<Ta ·M 1. • 1 pnra sm an çı yor. .. . . Avam kamarasında susta cere;nn eden müz::.kereler. a· .. f . F. ~ r·k . ldF, ! ec ıs cumartesı tep anacaktır. 
Goddard !·sının· de olan bu ra ruşvetle toı;l~nmış. d. ense .b. ı- • muva ık bır ran~ız ı n o u -------------------- tadaki ihtilafı 1:-ır kal <la.ha gÖ•ler· ğ .. . . 0 • d K - ---

mücrim polis evvelce vazifeyi le acaba bu yekunun ıçınde ruş- •• l 1 mck•en baka bir netice vrrr.ıedi de- unu soylerr.ıştır . .Lnan . elog yenı· aske .. , .... kanunl.!:lr 
tiUi istimalden dolayı on sekiz vet olmıyan para ~okA mudur? m una Ca$a ar ncbilir. misaki alkıı;laı la karşılanmış- ... ' .... 
ay mahkClm olmuş, 2000 lira ce- Goddard her şeyı ınkar .ederek LONDRA, 25. A. A. _ A- O halde lta!yıı niçin yeni _bir ~": tır. M. Herriot, tamirat ve sulh 
ra...i na:kdi vermiş, ce.t-<:?.Sını ik- paranı~. hesabmı. vermıyordu.. va.n :'a.naras.n·la M..Churchil l şe'>b~te. bu~und•. ·; Aradıık ıh"~~-. me.,ek'<r'r-ie hükfiıııeti' !"·Üza- ANKARA, 26 (Tel ·'onla) - Miıdafoai M;lliye encümct1İ ~ • Onun ırı n Başhakim • . k .. .. . fın biıyuıdu~ue ragmen lıaııa bu- eh d - . . . . , • mal ederek çıkmış, fakat bu se- " • ıpe ten gumı:uk reı;m1 alınma- 1 kumeti tatlı di', gulcr >üıle Fransa· ret e ecegmı temın ettnıştır. • ı;_n. usulü m~hakcme 13yihası Ü.zerinde tetkikıı·mı ıl mal eY. 
fer de milddei umumi, Goddard . - ···Bütün bu müıA1'azalara sı h kkmdakı kanım tam:ımen <;a müracaat edere!< müzakrre kapı· La; ıhı>-ia talı derecede bazı t2<iıtat yapt;ı. Pa;:arr.c::i ~Ü as 
ın kumarhnne, bar, lokanta, ge- b~naen ş•ı ne .:.e;e \ c;ıyo_rum ve ş~ker rMminc rrütealliit lra- <>nm · k kal.na•'Dı isı<!IDiştir. F . . ceza kmununu tetk'k-: başla.naca'oı: ve on l' ıne kadar ikmal 
c eğlence yerlerinden rüşvet k.~ Goddard .bu paran.n çogunu nunu kıc:.nen ilr;a etm"I{ n;ye Roma Ka ir..,.inin bu hnk tin- aşıst 1.kte ıslahat ı cektir. Yeni kanun gelecek ayın ortası~r'a Jıeyı:ti ırnumi> 
olarak aldıJ!.ı ve muhtelif emni- ruşvet olar.ıK topkımış.tır ... Fa· tinde ol luğunu beuan eden M. d1•ki dip,lo= ı,'ık dmeyı..'"nfncl Jrr. dNeı Roma1an bildiriliyor: - Fa- müzakere·;ne başlanacak ve kiil h'.llinde kau ı'i; t '< if edilcce~ & k b J ~ , " o uraa o ıun 9n ra o rr11nıın R 
yet ı;andıklarına yerleştirdiği at u pa~nın ~psını A•ruş 11et 5novdcn ın bu ~· sav.-unı hak Fr~nıadan a,v;ı lralmıt olrunğı lı:ılva şist frrkısınm t -;kilatJ J.ıa"t"" , / 
paraların nıızineye ait alınası olarak aıdıgıı;ıa dar ~e1aıı yok~ kında b:ızı ,e:-ı'>ıdatta tıuı"n muvat.k g .m:.~ü.. . uaş1 cteğiştıri - Ecnebi matbuatı 

1

1 Tel·irda 'Cia 6 : 
linmgeldiğini ~ ldia ederek bu tur. Bu t~kdırd,. hu mb: no1rtaı reu~tur. M. C!ıurc-hıll, amele ltalvıı iç· donanma me. lesındel me!rtedir Yer. • 
paralan talep e miştir Bu ada- nazanndan yal ıız 3,500 liradan hükfı.m~tini. Ma:"a~ifi artınnak 'dil?er h.ir noktı.,d;ıha vıır: jnb:arrıi .. meye gi Bu·· y u·· G ~zı· 1 l z. nııı htykell 

madasının hazineye ait ol~bile- ve varı<.' atı azaltmakla ttiham Famt ~talycı, A'TUP"1 kıdla•ı1nd_a 're b;itun·· teşkı·ı llL.I. mın emniyet .-aı•dıklarına yer- • . . .. 1 • n ku ·v~th clcnanm:r.ı• c an ev elon 
leştirdiği 12,47l liranın devlet cegını so~ ıyem(m. . etmiş ve i~'.lizliğin gittlkçe ar• le iz kuvvc•h! nıÜ•avl bir donanınn! ı:ı-n haş•nda M • k J "'-
l·A zinesine verilmeııi istcniyo:-- Başhakım. b.u pa-ranın hazıne n;a:kta oldu;':'unu beyan em:.:-.._ ya maEk olmağı ~illi b' - şere'iı hayı Mussolini v. • Ve } n ( a p TEKİRDA(i, 26. (MılliY 
cltı ye verılmesını mahl:eme m· .;- tır. iyet davası addcdiyo:. AvrupD .kıta· dır. Bun<.:an son • -+ • Türk sanatkarlarmrlan ' 

Fakat God(1 d bu paranın rafile birlil.."te hukme~iştir. Sör Penny, Singapur üssu •ındaki devte~1erı!en en lcuvveıh d'.'°ı ra Umumi k~tiı (Debats) mulıab/.-ı- Bey tarafından yapılan F k · k l 9 000 r b h ... b.. l .... . . nanmaya nalik olan <'evlet Fran.aı . • 1 H · h k li · k.. re' rüşvetle toplanmış olduğunu a a genye a a:~ , ıra a nsını uy..ı ?71""' ıçı~ yapı- dır. lt:ılyanm ısrar ile tak;p ettiği: M. Tur.attı gel· z., mn C}'\ e nın ·uşat 
ink!r etmiştir. Bir memur öte- God<larda kala~ak ~ıse de bunun lan masrafa ışt:.rak etrnış olan •mel Fransanın bu müsavlltı resm~n rrıektcdır. Bu- nin bir maka/esi mi bugün coşkun tezahürat 
den beriden rüşvet almış bunun avokatı demı~tır kı: dominyonların verdikleri para- kabu' eı~cıidir. nun sal•hiyeti --- merasimle icra edilmiştir,~~ 
için evvelce mahkfirn olarak cc- - Bir seni! eve! müvekkili- nm, inşaat ikm3l edilmediği Görülüyor ki ibtillflarm önih~ü pek vasidir. Bun Debats (Deha) gazetesinde tuklarm hitamını müteııkip~ 
ıasını: çekmiş, fakat kendinde mm paralarına hiikfunetç(. vazi takdirde, kendile ine iade etli.- ~ımak, her tııkn,l!ı bodşnğ~lıd_edef~ek :.:;-. dan sonra vila- maruf muharrır M. D. Mille a- 1 kel önünde parlak bir geçit rv 
k h . . . . r a·l . • . . usul bulmak o ar e ı ır. •er l . . M M .. 1 . . . m· y ı tı , alan paralıu:: devlet azıııe~ı- yet ed!ldı. Ş.i~i bu p~radan ıp e. ı mıy~ce?ın! sormuşt~; de karş·' klı bir çok fedakirlılc.laı ,l'.a· y~: erde .. ı teş· . , uss?l~nı hire~ meınleketımızr: gelere~ !!!!'!'ı~a!"p"'ılm'!!m!'!ı~ş~r·. ----~!'!!!!!'!'.°N 
ne mi vermeli? .... Bu meselenın 3,500 !ırası hukumete, mıiteba- Bahriye binncı l-0rdu verdıgı pılac;!<. Fakat,• eck 'eclakirlığı .um kılatm başmJa bulunan katıp- jtetkıkatta bulunmuş ve yenı --- - - --
{ç!nc!en çıkmanın müşkül olaca. k 9,000 lira da Goddarda kala- cevapta, n~aat kat'i surette rüklene~ek .. 7 • . • • lcr gelmektedir. Bu katiplerin Türkiyeııin terakkiyatını yak- "-Gazi Mustafa Kemalıııd, 
fı:m ııl:Sylemeğe hacet yoktur. cak. Fakat bu paranın bir Fene- durdurulmadan eve! doıminyon Sö.zün? en~ geçirebilen kim ıse bir çok ta manevi vezaifi var-ımdan görerek gazetesine bir ma muhtaç olduğu zaman...;uo~ı 

Onun için Başhakimin bu da- lik faizini isteriz. Bu 450 lira tu lann fikri sonılacağmı söyle- 0 deiril mı. 7 dır.Bunlar azanın hususi hayat silsilei maıkaiat yazmağa başla- dana çıktı. Bu kaderin en · 
vayı nasıl intaç edeceği merak- tar. miştir. Avam karnara6ı ikinci Bir facia larmı, si:~rsi faaliy~tlerini mü- mıştır. bir tecellisidir. Gazi bütün~ 
la bekleniyordu. Kararın veri- Hakim neticede mahkeme Kanunun yinni birine kadar iç- rakabe edecektir. Bundan baş- M. D. Mille yeni Türkiye de mü iradesini, hayat kuvv ' 
leceli gl1n mahkeme salonu kararını beklemeden paraya va timamı tC'hir etmiştir. (Birinci sahifeden mabat) ka ~er Faşist kenai h;ı.yatmı gençliğin son derece çalıştığı- cezri surette ıslahat yapın'~ 
dolmuştu. Başhakim gerek ziyet eden hükOmetin yüzde Tip akademisi'nin temennisi KAPTAN ne DİYOR? nasıl kazar.dığmı, ııasıl geç.in- nı, hürriyet ve inkılap yolunda hasretmiştir. Fakat Tiirtd 
mUddei ~~yi! ~e~ek G?<1- PARİS, 25. A. A. _ Tip a- Dün gemiye giden bir muhar diği~! h.erke:sin ka':§ıs~da a~a- eskiden !~~k i?an müesse5:'.ltı· bilhassa orta sınıfların eme .. l1lıll"l1111 dardm vekılinı hır ıkı celseaen 1<.ademisi, elyevm mecli :te mü- ririmize Hmsinin kaptanı M. çık soylıyebılecektır. Bır Fı>şıs- nın ne buyuk hır rol oynadıgı:nı ni, münci ielri giderek tha 
b.eri dlnlemiş,.karannı ve~ş- zakere edilmekte olan içtimai Ponsos şu malOmatı vermiştir: tin utanılacak bir cihcti olını- hatı_rlatı:ı-akt~ so~r~.da T~ki- ettirmiş ve çok defa onlarJJI, 
ti.r. Faıkat hakim ~r~ bil- sigorta kanununun sui istimal- "- Hadise gece yarısı ansı- yacaktır. ye1?-"1 ogradıgı buyuk !elake~- !erinde sakladıktan davete 
dirmeden evvel demıştır ki: !ere mani olacak ve Frı-nsız he zm vukua e:ddi. Tahkikattan an A . len kaydederek umumı harbın bet etmiştir. Bir çok asırlat~l"I 
h - Godd~m birta.kım eş- .kimlerinin an'anevi ıkadro d:ıi- !asılacağı üzre kabahat yanlış rayı umumıye ne ve elim neticelerini hatırlattıktan beri ilk defa olarak Şarkta 
ası tecesıı ~.etmesi, kendini res1nde c;alışmasmı temin ede- bir rota takip eden ve kaidelere ınal oldu sonra Büyük Gazi.nin. vataru hatçı ile halk arasında irtl 

belll etmeksızın h1;ln~l~ bera- CC'k şekilde tadili için bu kanu- riayet etmiyen Vamanın suvari BERLİN, 26• A. A. _ Yomıg kurta:ınas~a naklı kelam ede- teessils etmiş, bundan da 
her bulunması :vaz~f~sı ıcab•n- nun Almanyada tatbiki netice- sine aittir,, planı aleyhinde arayi umumi- rek dıyor ki: tesisa•t vü.c,,u_t b_ulmuştur."..,,,; 
:U~k ::parva~f=ı=P.~k1e.n sinde alman derslerden kuvayi MÜDDEİ UMUMİLİK yeyt! vuku 'lulan müracaat ta- -----.... - ... ·--------- -

• r- e esı a- Ba1Mklm Avukat umumiyece istifade edi1 !Ilesıni kriben 2 milyun mark kadar ma 
.ımn ~eliyordu. Fakat karşısın- dörtten bu paranın faiz verme- temenni etı1liştir TAHKİKATA BAŞLADI srafı istilza metmiştir. 
da vazifesini sui istimal etıniş, sine karar vermiştir. - · Liman riyasetinin ihbarı üze "!!."!!."!.~-!'!-!'!!!!!!"' ____ .,.'!"!!~~"!!! 
rilşwıt almış bir zabrta memunı Bu davanın İngiliz matbua- İngilı"z kabı'n"Si- rine müddei umumilik tahkikata ğımız muha:kkaktrr." 
vardır. Bir polis memurunun tında u d d - t • b. ._ vaziyet etmis ve dün geç vakta y • · · ... k ...ıı. 1 ul f . yan ır ıgı esır ır po- • unan gemısının .. are et e-
ı· u~et ; 7:~ m !~ azboaszulıle !is memurunun rüşvet alması nin mevkıi kadar alak .. darlan dinlemiş, ge decek va7iyette olmamasına 
im ede 0dahaugu a.:~yışın . dolayısile zabıta memurlannın '11İ suvarisini, vardiyacıyı İstiç- rağmen tahkikatın hitamına· 
ra~~~- an. ,,.A; 1 mu ı/,r:1 ve ~zı- intihabında azami surette müş- Londradan bildiriliyor.- Ge- vap etmiştir. kadar limandan ayrılmama-\ 
..,..., 1r şe.r~r ... ger za rta k"l I k r ·-· çen per. oome gürii Avam ka- Bu müsademe tahk;Ic:ıtı şaya sı bildirilmiştir. Varnanın men 

usulle.rimizin deil'işt.irilmesi la- ~ pesent 0 ma azım geldıgı- marasınd~ köm·=r ma<lenleri "' dikkat bir şekil arzetmen.te-' .. dır Mahkemeniı karan d k ~ sup olduğu Bulgar acentesi Yu zım geldiğini söylersem vazife- adı:lan· .. .. 1 
• a '<.0 • kam..,. · "'afında'1d münakaşa- -lir. Müsademt eden gemiler ec · • e gorulerek takd d li nan gtmısinın kumpanyası a-min hududunu aşmış olmam!.. .. .. ır e 1 • lar kabinenin va '1el.ıi bandrrası ta~rmaktadıdar. . . yor, hukmun kılı kırka yarar- ~ leyhine dava ikame ederek taz- ı 

Başhakımın Go dardm para- casına verildiği söyleni ziyetintleki müş- Her iki gemide de ne bir Türk, minat isteyecektir. ı 
larııım rüşvetle toplandığım is- yor.. külatı gösterme- ne de bir 1 ürk emteası bulunma Şimdiye kadar :ılınan mali1-
pat edeoek delfiil bul~;:rnamak Cenüp kütbünde ğe kafi gelmiş· maktadır. mata göre Varnadan yalnız 5' 
la beraber paraların ruşvetle el tir. Bununla be- Fakat müddei umumilik, ye- kişi kurtulmuştur. Gemi, 26 in-
de edildiğini, çünkü bir polis NEVYORK, 26· .. A. A. - .. Ko . aber yeruden in r.i CPZa kanunundaki sarahat- san ve bütün ham1lesile birlik 
memurunun aylığından bu ka- ~ndan. Byrd ~enup .kutbunde te- ı istinat ederek tahkilrata 
dar para biri!ı:tirerr.iyeceğine ı7r~ etm_ . ış oldugu keşif s:yaha.: tihaıbat yapılaca ba lamıs_tır. te garkolKmuurşttuulra.nlar 

.. h d·1 . tı h t b 1 Jd r~ını gö~terecek şup e e ı emıyeceğini söyle- nın · 1 anı u muş 0 ugu mu Kenan Beyin beyanatı Müsadame neticesinde can-
miştir. Goddardın banknot ola- taleasındadır. orta<la bir şey Müddet' umumi Kenan bey, 1 ,_ h.l V • 12 500 r . ~ıoyu ueorge yoktur. arını ın.urtara ı en ama vapa-
raK • ıı.:lsı varmış. Fakat bi · bu husust:ı bir n:uharririınize ru t~'felerinden h- kia'ı dun" h kkınd k ba la kt ı ·ı Mesai ka ·nesı yeni sene büt ~ ~ıı ., a • a ta ı t yapı cağını me ep l e·.. . . .. J. d=iştir ki: akşam limanımıza gelmişler-! b' · t d • ı cesının muza"eresinde Llyod an ayınca ır etnnıye san ıgın • L'b "-· Eg" er insanca zayı·at yok- <lir. Facianın mütehiş tesiri al-1 b 1 b b ka iJ b k George un ı eral iırlcasmm ( a u unan u parayı aş bir m sa a ası .. ah sa ve hadist yalnız tazminata tınaan kurtulıı.nuyan bu zaval-' re s ht b' • · 1 d hüklımete muz eret edecegı·· ;e ve a e ır ısım a tın a taalluk ediyorsa müdahale ede- lılar bir muharririmize şııı.ılan 
Yerleştı·nnistir. Mu··cn'mı·n bu 3" u· ncu· hafıta bı'ttı" söyleniyor. 
hareketı· b~ banknotların da •' -----=-- meyiz. Fakat nufusça zayiat ol söylemişlerdir: 

530ncD hafta bltmlttlr, Haf- Rusyada Miladi lsa gilnü duğuna dair ihbar vardır, onun - Facıanın naEıl vuku bul-
rüşvetle toplanmış olduğu hak- ~anın haberlerin don ea mühim MOSKOV A, 25. A. A. - Tas için tahkikata başladık. Filva- duğunu hatırlıyamıyoruz. Ya- · 
kındakl kanaati takviye etı1liş- mlalı~p cumarteal akfaımaa ı ajansı bildiriyor: Milarli İsa ıki boğulanlar olduğu anlaşılır- taklanmızrlan fırladEk ve ken- ı ı 
tlrBl k;d•r ıazetemlzo ıı:onderhılz. günii i1k defa olarak tati~yapıl sa hukuku umumiye namına dimizi dalgalar arasın<la bul· 
- r de bu me~le ile hiç alA- l maı-nıştır. takibatı kanuniye<le bulunaca- duık. 

IAEGlf -- --·-

. -;-·. -· .. -- -

c:::P"'<<l UI ~ • • 

V_.e.MPlll 
Elektrik Süpürgesi 

Tozu emmek surelile kaıııilen iın~a e~er. 

G\ 
firk aopıiaı eleklrik ı·rieli uıuıyiesi, Galalı h~llJar llL 



b ğ e ~..;;~· 1/trl!'Ji~· 1;d 

erkesin uhdesine dDsen vatantbir vaz·ıe vardır le·ç 
u c:da.·d 

Dilin kemiği yok gaf 
acııı ......... -= ............ llllii:a. ... ıı.ı1a1 ... 

imdi de ortaya yeni bir teklif 
atıldı: Deniz altında olsun .. 

Asma olsun, dubalı olsun derken bir de 
tahtelbahir olsun ... hikayesi 

Çinden çıkrlımıyan işlere «A
ııaçı» derler. Şu urıkapanı 

rüsünün inşası meselesinde 
tap saçı» tabiri pek yerinde
. Bir aralrk: 

Asma olmalı 1 sözü ortaya 
ış<tı. Emanet: 
Hayrr, asma olmasın be

olsun noktasında israr etti. 
ra betoncularla asmacılar 

'birlerine gfrdiler. Hetıkee 
lldi fikrini beğendinneğe ça

. Bu gürültü arasında asma 
köprünün neye mal olacağı
düşünen olmamıştı. Tam a

lan ikaz ettiler : 
.._ Asma köprü için milyon
ister ! 

lş paraya dayanınca akar su-

J :Uifldı B. 

durdu, ve bir daha Ticaret 
asmm asma köprü projesin

tıı bahsedilmez oldu . Meğer 

iş etrafındaiki dediılrodunun 

.ııu gelmemesi mukaddermi,. 
dide ortaya bir: 

---Tahtelbahir köprü ... da
~aı çıktı. Hem bu dava yeni de 
11 pek eskidil". 328 senesi K4-
lıııusanisinde Bahriye müte-
. tlerinden köstenceli Şllkrü 
ı:>tan isminde bir zat Şehre

a.ııetine bir istida ile müraca
ttmi~: Bu zat istidasında 

~lıbalı köprülerin Halici çamur 
~.,doldurduklarını ileri sürerek 
Oı>rülerin ya asma ve yahut 
lıtelbahir inşasını teklif edi-
lrdu. 
'l' eklif sahibinin fiıkrine göre 
tahtelbahir köprü üzerinde 

'niş caddeler açmak, mükem
eı nhtnnlar vücüde getınnek 
ihnkündür. İstanbul limanı

;ııı. serbestisi namma bu lazım-
lt da... . 

1
_ l:ıu yepyeni fi.Jae ·karşı alaka
'lrlann ne düşündüklerini me
~ ettik. Şehremini muavini 
amit B. diyor ki: 
.:-- Tahtelbahir yapılacak bir 
Oprü, asma köprüden herhal
~~ daha pahalıya mat olacaktır. 
_lından baş•ka böyle bir köprü

\ ~n tahte~emin aya'klara isti: 
ilt etmesı ıcap eder. Halbuki 
ı~Çenlerdı: 29 metro derinliğin
~ hafriyat yaptığımız halde 
t tırağa tesadüf edemedilk. Top 
~it bulunmuyan bir yerde köp-
nasıl kurulur anlıyamam. 

1 .~et Heyeti fenniye mü
~~tü Ziya bey ise tahtelbahir 
t~Prü inşasını hayali fikirler 
~~lesinden addetmektedir. 
1i'a bey diyor ki: 

f .._ Bir kere bu tarz bir köprü 
ı:ı•!>ınağa maddi imkan yoktur. 
~ lsa da bir istifadeyi mucip o-
~a.ğı şüphelidir. Bence bunu 

Dfln limanımıza gelen Jsvrç mektep gemisi 

2 nci Oskar limanda 
lsveç ikinci nıektep gemisi 2 inci 

Oskar dün geldi 
Dün sabah limanmuza i!kin

oi Oskar namında bir İsveç kru 
vazörii gelmiştir. Gemi limana 
girerlı:en topla selamlanmıştır. 
İsveç kruvazörü kumandanı Va 
li ve Kolordu Kumandanını zi
yaret etmiş öğleden sonra sü 
variye iadei ziyaret edilmişti> 

İkinci Oskar lknıvarorü 4,650 
tonluk ve 18,5 mil süratin de 
olup 2 tane 21 santimetroluk, 
8 tane 15,2 Irk, 10 tane 5, 7 lik 
top ve iki adet torpida kavanile 
mücehhezdir 1905 senesinde de 
nize indirilen bu kruvazörün 
338 kişiden mürekıkep mürette 
batı vardır. İsveç sefiri M. Va
lenbel'g cenapları yarın ak~am 
Cercle d'Orient de gemi zabi
tanı şerefine bir müsamere ve. 
recektir. 

ikinci Oskar kruvazörü krımandanı 

Yerli ilaçlar 

Etlbba odasının 
dünkü içtimaı 

Muhadentt cemiyeti de 
bugün toplanacak 

Bakkallar 

, intihap 
Hahambaşı 

değiştirile
cek ıni? 

Iıtanbul' dBki idare 
heyeti intihabatı "e 
hariçteki yahudiler 

Becerano efendi ntt 
anlatıyor? 

Kooperatif ne za- fa;fıahar .. Btcerano E/. 

nıan teftiş edilecek? 
1 
me~lis tıoplanacak"trr .. tdare he

. yetı, ıher mmtakadaiki cemaat 

Bakkallar kooperatifi şirketin 1 namına birer kişi olmak üzre 

de ınmtaka Ticar"! · müdürlüğü 12 hlşiden mürekkep olup Tür-

ta;afından tef kiye haricindeki Museviler·le a-

tiş yapılacağını l§:ka ve münasebatı yoktur. 

dün yazmıştık . Binaenaleyıh, Türkiyedcki 

Teftişatm gele - Musevi cemaat teşkilatının, ha-

cek hafta baş- .:içteki Musevilere yardnnına 

lıyacağmı habeı imkan yoktur. Esasen burada-

aldık. ki memurlarımızın mütedahil 

Bakkallar koo- olan maaşları bile verilernedi-

peratifinin ser - ği şu sıralarda böyle bir mua-

mayesi 250000 I · ı venet hatıra bile gelemez.,,. 

ra olarak tespit ~ -

edilmiştir. FETHi B. D 1 1 kil" 
Fakat bu işe 25,000 lira tahsis ay ll er ve 1 

edilmiştir. Kooperatif bir taraf 
tan aksıyonlarını çıkartmağauğ ZekAi Bey dün parise 
raşmaktadır. Diğer taraftan bak gitti 
kallann koperatife rağbet etme .. . . • • . 
dikleri söylenmektedir. T.~k .. dayınler vekilı Zekaı 

Maryosera l Tasarruf 
Yıldız müsteciri 
isticvap edildi 

M. Maryoseı·a ikan1et
gah tayin et ı'iştir 

İkinci ticaret mahkemesince 
Hıı~~ın? '·:ı.r"I verilen Yıldız sara 

' 

yları müsteciri 
.'ıl:. Maryosera 
hakkındaki iflas 
muamelesine de 
ıam olunmakta-, 

Cemiyetin şu 
besi dün 
toplandı 

Bagü11lerdeaza kctY 

dına başlanacak 

Biçki yurdu ve maarif 
ceıniyell aıümesslllerinin 

daveti 

hr. Celal Fuat,' Milli tasaruf cemiyeti Istan· 

ıvukat İsmail bul şubesi heyeti idaresi dür 

tsa ve Refet be- Halk fırkasında Hakkı Şinas: 

•\erden mürek- paşanın riyasetinde ilk içtimaın 
<ep iflas heyeti yapmıştır. 
·iin tekrar ikinci Cemiyet merkezinin teşkili İ· 

defa olarak istic çin Hükfunetten icap eden mü

vap olunmuştur. Haber aldığı- saade alınmış olduğundan şube 

mıza göre dünkü isticvapta M. !er için ise aynca müsaade talt 

Maryo Seradan bine ihtyaç bulunmadrğındar 

ikametgah tayi;ı yalnız şubenin işe başlamış oldı 

etmesi istenil- ğunu vilayete bildirmesine 

miş ve kendisi 
1 
karar verilmiş ve bir teskere il< 

de Büyükdere'- bildirilmiştir. Bundan sonra azç 

de İsmail beyin , kaydine başlanacaktrr. Heyet: 

evini göstermiş ' idare şimdilik Pazartesi ve Per 

tir. Şu hale gön 'şembe günleri olmak üzre haf-

Yıldız müsteciri tada iki içtima yapacak ve biHi-

nin tevkif edil ı iıare içtimalarmı haftada bire iı 

mesine ihtima 1 direcektir. Dtinkü içtimada ha 

k?lmamış~r. Sin 'nımlar birliği, kadınlar derneği 

dik heyetı Mar:ı-uo.ct<ı.ıua ~ef- biçki yurdu ve Maarif mümes

terlerine vazıyet ederek onları sillerinin davet edilmesine kara 

tetkik edecek ve alacaklarile verilmiştir. Gelecek içtimada bı 

borçlarım tesbit edecektir. Ay- mümessillerle aza kaydi haklm 

ni zamanda Maryoseranm ifla- da müdavelei efkar olunacaktır 

sı ilan edilerek kendisinden Diğer taraftan Halk fırkası me 

matlt:btı o' ~nların masaya mü- kezi de kaza, nahiye ve ocakl, 

racaatı bilı'.;rilecektir. Neticede ra bir tamim göndererek şube 

Maryoseranm alacakları borcu- nin faliyete geçtiğini tebliğ et 

na tekabül ederse borçlar itfa miştir. Gaye; evvela yüksek t; 

edilecek ve kendisi de iadei iti- bakadan aza kaydine başlamaJ 

bar edecektir. tır. Gene dünkü içtima neticesiı 

Aksi taktirde sindik heyeti de Istanbulda yerli m~ulatı i 

matlubu olanlara muayyen bir mal eden ne kadar fab.nka bulu; 

nisbette konkordato akdini tek- duğunun,~un~~e ışe yaptıg 
lif edecektir. Bütün bu ihtimal nm sanayı bırlıgınden sonıl· 

lerin neticesi ı kanunusanide masma karar verilmiştir. 

ilan edilen umumi alacaklıların 

müracaatından sonra hem ola- Baro meselesi 
caktır. 

Mütekcıit maaşı 

Yövnıive ile çalışan 
mütekaitlerin 

tahsısatı 

Abdurrahman Mii· 
nip B. meselesi ya

rm görüşülecek 

Baroya mukayyet ve Hal: 
fırkasına dahil biitiin avukat
lar yarın saat 
10,5 da Halk fır-
kasında Hakkı 

Mütekaidinden olupta yöv- Şinasi paşanın ri -=ı,-,.""· 

miye ile müessesatta, devairi yasetinde bir iç 

resmiyede müstahdem bulun- tima yapacak 

anların tahsisatı fevkaladeleri !ardır. Bu içtim<. k"-'ffl1'·.'ii 

barem kanununun 14 üncü mad da 10 bin lira ka
desi mucibince katedilmişti. A- zanç vergısını 

hiren zat işleri muhasibi mes'ul ketmeylediğin 

lüğüne. mali y~ ~ekiiletin?~n ç-e den dolayı haı>- 11. ~.;ıı._/ p ~ 

leı;ı e~r m~cıbınce bu gıbı yov kında tetkikat yapılan Abdur 

mıye ıle mustahdem bulunan- rahman Münip B. meselesiniı 

larm tahsisatı fevkaladelerinin görüşülmesi muhtemeldir. 

kat'i razım gelmiyeceği ve 
şimdiye kadar kesilmiş olan 

tahsisatı fevkaladelerinin iade- V t d 1 
si bildirilmiştir. r a an aş. ~ 

Eytam, eramil ve mütekaidi 

nin ~art yoklamasında . veril- l Aç gilzünil, llgandır · 
mesı mukarrer olan yenı maaş - canını! .• hendi kendini 

cü.zd:ınlarll11;?- tabi ilana!. e~~I- giyip bitirmekle11 seni · 
mıştir. Bu cuzdanlar yenı Turk 1 ı 
harfleriledir. Eski cüzdaniarm t tasarruf kurtaracalll 11 

tebdilinden sonra mühürlerde nı "lgonluk kütle içinde . 

yeni harflerle olacaktır. 1 milyonu günde kırk 

para artırtu1 ayda 30,000 · 

Riyaseticumhur sera
yında yanğın 

1 

ıenedeB,800,000 lira 11a-

Bakkallar koperatifınin nizam B. d~ eksp~esle şehrimiz-
namesi mucibince koperatife ya den P~nse mti- 1 VASHlNGTON, 26. A. A.-

lııız bakkallann kaydolunma- teveccı~en. hara- 1 Vuıkua gelen bir yangın Riya-

par. GiJnde kırk para 
artırama:ı mısın? Biltlln 
dünyanın glJzleri ve ku
lakları sende : Oıılara 

bu · cephede de kahra
manlığını glJsterecek 
zamandır. 

sı razım gelirken bakkallardan ket e~1ştır; seticümhur sarayında Reisi-

gayri bazı kimselerin aza bulun . Zekiı B. ı teş- ! cümhuru mesai dairesini tahrip 

ması ve müessisler meclisine da f!de, kalabalık etmiştir. Reisicümıhur M.HQO-

hil olduğu söylenmektedir. hır sureti.~ ~h- 'ver resmi vesaikin tahlen ame-

Bu teftişten bakkallar cemi- pah.lan, mus~ı~~ liyesine iştirak etmiştir. 

yeti hariç tutulacaktır. ınhısan mudur --------------------

Bir Norveç vapuru battı 
VİGO, 26. A. A. - Afland 

namındaki Norveç vapuru ka
zaya uğramıştrr. Fırtına dola
yisile taihlisiye sandalları im
dadına yetişememiştir. 24 ki
şiden ibaret olan tayfanın mah
volduğu söyleniyor. Bir tek 
naaş çıkarılmıştır. 

ve memurları h< 
zır bulunmuş

tur. Zekai bey 
teşyi esnasında Zekai bey 
istasyon da hazır bulunan bir 
muharririmize demiştir ki: 

"- Doğru Parise gidiyorum. 
Ay başından itibaren başlaya

cak olan dayinler ic;timama iş
tirak edeceğim. 

Rus - Çin ihtUô./ı ve Türkiye 

MOSKOVA, 25 (A.A) - lzvestiya gazetesi Çin şark §İmenc 

ferleri ihtilafına tavassut teşebbüsüne iştirakten imtina eyliye 

Türkiye ve İranm bu kararını tefsir ederek "bazı Avrnpa mille 

!erinin hilafına olarak iki şark komşumuzun Rus-Çin ihtilafın· 

müdahalesinde serbestii kararlarını muhafaza suretile sulhü. 

idamesine filen muavenet eylediklerini memnuniyeti lcaydneriz 

demektedir. 



" MILLIYE"ı CUMA 27 KArruNl.JEVVEL f9!'i l•----------1:111---=---------------------. 711"'rv"'·v-v·v·,•~-...-v"" ! -ı •• -=ı• nıııl' - -._ • ı• .. - .A. -..v-...:ıııı.. 1 Taksim ile Tlinel arasında işitmekte 1 ALTIN için, ALTIN lçin, ALTJNI ~~H·~·H·~· .. ·~· .. ·M·~·~· ••• . ""'-=-1111:ı:a:m--••e1mı _______ _. MELEK SlNEMASINDA bu menf d 1 h rl 1 her halde bnğlln gideceğiniz yer 

.J..W..-. ~----, ...._ .... _,,, ~ olduğunuz kahkahalar 1 Jçln Alaskı <la ve Labrador da 1 iki bll,yUk ve mulıtefem nım birden gllrmek lsterscnl:ı 
ili gösterilmekte olan koyulan :ce ~~.~~~ın

1

\:~.:,:: ALEMEAR SİNEMASIDIR Hı\ROLD LLOYD un temsili h 1 n 

Küçüt< Hi~~Yr A T E Ş G 1 B 1 mı vo muşı•ır. - OuZTlBH V8 BUTIBACJI UBICI 
~rm Umdesi "Milliyet" tir !~:~~ s~~=~~~ c;~~~~a~~~r.' fEHREMANETI Te;ıeb~ dyat P~LJS HJFJVESf PJPEKLEH MELJK.ESJ !ardır BugünkU matineler saat ~ rosunda bu J V V 27 Kiinunuevvel 1929 Palavra 

13, 14 1/2, 16, 17 1/2 ve gün matine iki canclğer komiklerin 8 lastm· Mllkemmel dram 10 kısım h 19 da dır. ıaat 15·30 da !ık milkeıcıel komedisi iki film birden iDAREHANE - Ankara caddeai. 
No. 100 Telgraf adreıi: Milliyet, ls
lanb.ıl 

PARAM OUND filmidir. Suvarede 
ROSITABARRIOSveKASTl!.OLAR Kafes Bugan madneler : 1 de 3,1·4 ye 6 1·2 gece 9 9,1-4 de 

••••••• • Dilhullyt 25 kuruş ~ .. H~'1 

G 

Telefon numaraları: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER/ 

3 aylığı 

Siz Debreli Basanı tanırsınız 
değil mi? Aman efendim nasıl 
tanımazsınız, meşhur Debreli 
Hasan Cihanşumul ançılar
dan. Palavra müsabakalarında 
bir milyon üç yüz bin kere en ter 
nas yona!! [*] 

- Ne geldi? 
- Çiflikte dolaşrrken, bir de 

.•••• -..-.. e.. •. r , .. ___ .. ___ .,. __ _ 

ı ıı ıu r ~ ı uı ıı ıı ı ıı a •.. ..• • • • • • • • • • • 
Bugün hepiniz 

ETUAL SİNEMASININ 
cöst&mekte olduğu LIY A DE PUTTI nin tems!U 

t Heyecanlı bir film : Akşam matine saaı 21,30da KIZIL KADIN Tanıdınız değil mi? Hani bir 
zat, kalabalıkça bir ihvan mec· 

Gelen evrak geri verilmez ]İsinde hafiften bir yalan söy-

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kuruı 
750 ,, 1400 ,, 

1400 H 2700 H 

6 .. 
l2 " 

baktmı, ki uzaktan bir yaban 
domuzu bana doğru koşuyor. 
Amma ne domuz? .. Nah, eşşek 
kadar vardı!.. Öyle afalladım, 
ki tüfek elimden düştü. Siliih
sız kaldığımı gören domuz üs
tüme hücuma başladı . Ben 
naaa . . . kaldırdım tabanları . 
Bir hayli koştUktan sonra: 

J ı ı ı ı ı ıı • ı • ı ı ı ı ı 11111111110 her cumartesl akşamı Jçln fiatlardı !i?i::--~-.1.=-:-===~ ~ınzil~ı yapılmıştır. le Sononze ( seslandldlmi~ ) filmlnl ıeyretıneğe giane!Wnlz. Flaıla lf W f İ•. 30 ve 40 kuruştur. 
leyecek olsa: 

Müddeti geçen nushalar 10 kuruştur. -At martini Debreli Hasan! - Eh, dedim, kurtulmuşum
dur I 

i, AL T~~nd.·FORD ~ ~~~t~~~~ 1i!~~ba~~~em~~şller •:e=9J.._e_.-.-•• _,_.~. !U •• ·-•-!U-•J.-• , ~ p E 8 4 ~ Arasında ~·-•J.-•-•~-• e e • .1!..• • • e • • • • • • ll sınenıasın a• .- 1 • Bütün kadınlan teshir eden erkek ea tık ve en 1tibu aktör 
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Gazete ve matbaaya ait işler için derler. 
müdiriyete müracaat edilir. İşte o Hasan bu Hasandır. 

Gazetemiz ilanların meıuliyetini 
kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 

Mahaza kaldırım çiğnemiş a
sibadeler arasında Debreli Ha· 
san kadar atıcılar yok değildir. 

Mesela size Yumruk Ahmedi 
takdim edebilirim. Bacak kadar 

Fakat bir de aı:ıkama baktım, 
ki orada ... 

Gene 'başladım koşmağa. Hın 
zır domuz peşimi b:.rakmıyor
du. Nihayet nefesim, dermanım 
kesildi. Durdum ve domuz oğ
lu domuza çı-kiştnn: 

i" Y glıerKck 1 otaCn UI ' 1 ~~~,:~~:~~ !~:~: ~!~·::ı:!ı : KLA YV) BRO K 
ko)'lllan nice adaınlann bayatları • 

lıl gay~o,'ji~~sesl k ı medi gorilnecektir. mahvolmuştur. • ~ında ~:: ·• ı:=:ı::•=r.•··,'"")":;ım • • • - • MELEK Slı~EMASIND A Dün hararet ~n çok 11 en az 6 
boyuna bakmaz, yangın kulesi derece ldiliugiln rüzglt yumurlu 
uzunluğunda yalanlar söyler. 1 olacak, kar anşnrmuı mubte'11eldlr Bir tarihte göky!iziimUzü 

FELEK Halley ikuyruklu yıldızı ziyaret 
etmiş. O zaman Ahmet yumruk 
kadar bile yoktu amma, gene 

- Ulan domuz, dedim, bu 
ne iştir?. Ayıp değil mi bu yap
Uğm?.. Kepazeliğin lüztimu 
yok. Anlayalmı, avcı sen misin, 
yoksa ben miyim? 

~;;.~:~~~~~~~~~b~ ~ !: ,_,_. • ~.~ ~ .. ~.~~4~~~ •L• ~ ~. • • zre şimdiden talebe kayt edilmekte ıbulunmuştur. Talebeye ça- -- --·~ • --
HA GAYRETi ele aVU<:a sığmazdı. Kendisine 

, Dünkü gazetelerde çok şaya· yıldızın kuyruğunu gösterdik
•nı dikkat bir havadis vardı. Dün !eri zaman: 
;se!anik Bankası piyasaya 1000 - Bu da bir şey mi? Benim 
' ingiliz lirası çıkararak satmak is yalanların kuyruğu yanında bu 

Bit'den bire kendime geldim, 
geri döndüm. Hani bicaz daha 
ç1kışsa idim, tarziye verecek, 
öziir dileyecekti , 

maşır takıınlan tualetler, mantolar, tayyörler, erkek elıbisekri, 
palto, pardesü ve saire öğredilir. Derslerimiz en son ve kolay u
sul üzeme olup hiç biç.ki ve diıkiş bilmiyenler az zamanda biçip 
dikmeye başlar, dersler 3 ayda hitam bulur.Sene nihayetinde U· 
mınn talebeye Maariften müsaddak şeıhadetname verilir. 

- --- - - -- - ---- ... 
Çarların ölmüş saltanatını vı bilhassa 

Siberya nefilerinl 
bir ıured mükemmeledı wvir edcJl 

Ders günleri Pazartesinden Çarşambaya kadar dört gündür .. 
temiş te hiç kimse almağa rağ hiç kalır! demişti. 

s. ı. 
lstanbulda Barlatan hanının 

1 inci katının 4 numcroaunda 

Bugünlerde kayt yapılır. Yeşilköyde Halkalı caddesinde 34 nu- • 
marada BİÇKİ ve DİKİŞ Dersanesi müdüriyeti. j 

SON ÇARLAR 

Baro Riyasetinden: 1 
lbet etmemiştir. Şu hale bakın * • * 
!yahu! Şükür bu günü de gör· Geçen gün Yumruk Ahmede 
ldük... rastgeldim. Ben o külhan.iyi kain ANAV Tlcarethanea1 OPERA 

Sper filmi 

SİNEMASINDA 
Avukat Beylere ' . 

; Azim muvıffıklyeılerl kazanmaktadır. 

ÇOCUKLAR ve SİNEMA çok severim. El çantalan ve kadın cU:ı· Yeni bir kanun layihası ha· - Merhaba yahu, dedim, ne danlarının çok mUkemmel çeşit· !erini fabrika llatıoa ve ipek zırlanıyor. Bu Hiyiha çocukla- alemdesin?.. çorapları 240 kOruştan itibaren rın sinemaya gitmesine mani o- - Eyvallah ağabeyciğim, de aatmakta olduğunu muhterem 
:ıı llAveten ALP DACLARI ŞARKISI ve HEARST METROTONE 7 Kanunuevvel 929 tarihinde vaki olan heyeti umumiye iç- :1/ sesli ve sözlü dünya havadisleri lacaktır. Bu fikirin musip cihet di- avcılığa başladım artık. mUşterllerlne ilan eyler. timamm mezkur içtimaa ait rüznameye devam edilmesi için ım·=-:-::="."'@=:::::::::-·:•===---~----=~ 28 Kanunevvel 929 Cumartesi günü saat 15 e talik edilmi şt i r. 

Yevm ve saati mezkurda rüfekanm baroyu teşrifleri rica olunur. 

!eri oldğu şüphesizdir. Başka - Ya!.. Nerede avlanıyor· lLAN 
yerlerde de çocuk ruhlan bir sun? M.Kemal Paıa Sulh hukuk takım tahdidata tabidir. Ancak - Çiflig- imde. d Hakimliğin en: benim hatırıma bir cihet geli- - Vay !.. Senin şimdi çifliğin yor. Bu tedbir, aile çocuklarının de mi var? Yamanlı karyesi mektebi mu-. f d alın ı allimliginde.: istihdam edilmek-sinemalardan ena ers a a- - Eh, sayende o da oldu. nna belki mani olabilir. Lakin - Av bol mu bari? te iken 12/ 12/ 929 tarihinde ve-
aile kontrolundan mahrum olan - Bol da söz mü? Bıldırcınla fat eden İşkodranın Rus Sagir mahallesinden Debreli zade na ve arasıra siı:ıemay~ giden ~ocu~ I çulluklar, havada karınca yu- mile maruf olup hüviyet varakalar, oraya gıremeyınce evıne gı vası kuruyorlar; kara bulut gi-dip annesinin dizinin dibinde o- bi güneş yüzüne hasret kal- sına nazaren mücerret olduğu turmaz, kim bilir hangi şekilde d~ . anlaşılan Sellin ağa zade Eyüp-haylazlığa başlar. Müteaddit de _Ala!.. Sabri Ef. nin varisleri malum f ı b ·· ı d ·· ı · olmadığından kanunu medeni-a ar u ~utun. er e uz_e_~ en~e - Tüfeği kaldırdmı mı, on nin (534)üncü maddesi muci-
nazan dıkkatı celbett~~ım ~ır ddkuz el üstüste auyorum • bince mumaileyhe veraset idclitakmı sokak çocukları kutlesıne - Ahmet tüfeğin çifte oldu· asında bulunan alakadarların iltihak eder. Me_slek sevkile b .. u gun-u un~a. 1 k b ki b tarihi ilandan itibaren üç ay zar ; Y~ un? ay etmış ço~u . arı .. u- - Öyle be ağabeyciğim am- fında evrakı müsbite ile mahke-yuk hır. alaka v_e endışe ıle gor- ma, benim çifte, Debreli Hasa-kt s f ı d meye müracaatla sıfatlarını bil-me eyım. e 1 ve serger an nın çiftesi · • dirmeleri ve kanunu medeninin Istanbul sokaklarım dolduran Yumruk Ahmet dün gene kar ( 561) inci maddesi hükmüne 
bu ço~uklar:'.1 '1,o . 9oı hukuku şmıa çıktı. tevfikan mütevaffayi mumaile-um~mıye mucrumı ol~rlar.. - Nasıl, dedim, avdan mem-S_ınemadan kurtardıgmı. ızı san nun musun? yh zimmetinde alacağı olanla-d ki d b la nn keza tarihi ilandan itibaren dıg:ı~ çoc.~hark aı:u ır h s~. - Memnunum; dedi, amma bir ay zarfında evrakı müsbite-. a un ara 1 a e ~ce ~r 1 dün başıma ne geldi tasavvur len'le mahkemeye mu··racaatla n beş on sene sonra bır hapısha _ _, . ? · 'k' · 1 - d ·· h =emezsın alacaklarmı defteri mahsusuna ne nya ısı o acagın a şup e e-
dilmemesi liizımgelen çocukla- [•] kendisinin söylediiine nazanm kayt ettirmeleri ve mezkur ka-
rın adedi artar.. nunun (569)uncu maddesine 

İşte ben işi hep bu cepheden insani karamı hayvanlar arasın tevfikan müddeti mezkure zar görüyorum. Hatta eğer imkan da mucibi memnuniyet olaca- fında müracaatla alacaklarını 
olsa çocuklara bedava bir sine- ğında şüphe yoktur. Bu müna· yazdırmayan alacaklıların ~ras ma aı;ar onlara film gösteririm. sebetle aklıma bir fıkra geldi. çıyıne ~sen nede. terekeye_ ıza
Çünkü bugünki filmlerin o/o90 ı Arnavutluğun bazı yerlerinde fetle ~akip edemıyeceklen ve 
ahliiki şeylerdir. Böylece anlan silahsız gezmek son derece ayıp mumaıleyhe borcu olan e~hasınkaldınm levsiyatından ve mem- mış. da borçlarını keza deften mah
leket asayişini de onların muhte işte oralardan birinde iki ar- susuna yazdırmaları lüzumu i
ınel zamanlarından kurtarmış o- kadaş oturuyormuş. Birisi Istan lan olunur. 
lurum. butlu diğeri Arnavut. Istanbul- __ D_e_m-ir-kö_y_S_ul_h_M __ ah_k_e_m_e_ai-nden: 

SALHANE DE lu söylemiş: Kırklar eline Merbut Demir köy Salhane de asrileşiyomıuş... Şu bıçağını versene elmayı kasabasında vefat eden Taşhcalı Zi-
Artık yirminci asırda da hatır soyaymı. !iç Osman oğlu LQtfi efendiden ala-hatır hayvan buğazlarur mıya? ı Arnavut cevap vermiş: cafı olanlar ile borçlular iki ay için· Badema fazla kan dökülmesine _ yoktur bır"gım,- vereyım' de Demir köy Sulh mahkemesine mü ıı- racaat etmeleri akıi halde iddialan mani olmak için hayvanlar ta- naganti!... nazb-1 dikkata alınmayacağ• ilan olu-bancaile öldürüleceklermi . Bu (Nakant bir nevi tııbanca)FELEK nur. 

Çocukların neşesi 1 
Ebeveynin saadeti? 
KanJ1ılık. &af'ıytti umamlye •• 
dnlr rababuhk..lanaa karfı bin• 
lcrct doktorlar t.arahndaa tavıi• 

ye cdilca 

senoferrato 
lı::aYTtt il.l.cıaı dO:ayanın ber t ... 
rafında •alldC"lcr ve çocuklar 
bCyGk bl~ raemnuaiycUc kullan .. 
n.k pek bDyilk laıdc c6rmclrtc• 
dirler. Her ccıancde bulu.nur. 

Üsküdar mal müdürlüğünden: 
Mevkii Mahallesi 
Kalamıı Zühtüpaşa 

sokağı cinsi No: M. kıymeti lira 
Fener hane maa gazino 50-52 6000 

Müştemilat<, 4 oda 1 aalon büfe ile gazina bahçesi 
Balada cinsi ve evsafı muharrer Emlak 20 gün müddetle satıl 

maküzre müzayedeye vazedilmiştirBedeli bir senede ilci taksitte 
tesviye edilmek şartile taliplerin kıyemti muhammenenin % 7 
buçuk nisbetinde pey akçalarile 9-12-929 tarihine müsadif pa· 
zartesi günü saat 13 den 16 tlya kadar Üsküdar malmüdürlüğün 
de müteşekkil satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Karaağaç muessesatından: 
Karağaç buz fabrikasının tevsii mukarrerdir. Teklifatta bu

lunmak isteyenlerin müessese katibi umumiliğine müracaatla 
olbaptaki şartnameyi bet lira mukabilinde ahzeylemeleri ve 9 ka 
nunusani 930 tarihine kadar tekliflerini tevdi evlemeleri. 

koca şehrişehir, on beş hanelik aleyhinde bulunur; koyundan 
bir köy olur. Rahat nefes ala- koyıma girip çıkan, kocasına 
maz, rahat adım atamazsınız. bakacak yüzü olmıyan hannne
Apartnnanındaki kapıcından, fendiler karını kışkırtırlar, 
yazıhanendeki hademene kadar Bunları bir an olsu düşündün 
h~_r'k_es k~yfinin .. k~h?:ası olur. · mü? .. Düşündünüz mü?. Ne ge
Bu~u;ı mıllet gonullu .. "?-.uh~ar zer değil mi? 

mz. Malfim ya, alışmış ·kudur- katını, çünkü mesele zannetti
muştan beterdir! derler. lstan- ğinden çok daha mühimdir, na
bula gelince, gözlerinizin bağı zan di~atini celbederim . 
çözülecek. Bu bağı çözmek mec Esbabı muhaffefe aramakta 
buriyetinde kalacaksınız, aklı· üstat olduğunu bilirim. Eğer 
ruz başınıza gelecek ve muaz- bu işte de arayıp bulduğun şey
zep olacaksınız. Tatlı bir rüya- !er bımdan ibaretse, yaya kal
dan uyanmak çdk acıdır. Haki- dığmı şimdiden bil Davayı kay 
kat çok kere kabus oluverir. Ge bedersin. Kansını cefaya ko
ce gündüz beraıberlikten sonra ıup, ondan sonra yüz üstü bira
muvakkaten de olsa aynide fe- I kan koca, bence davayı kaybet
na gelir. İstanbulda, muhakkak 1 miştir . 
•ki rahatınız kaçacak. Biraz da- Bu mektubuma hiç bir gizil 
ha rahat etmek için, biraz daha maksat atfetme. Sırf dostluk 
sık görüşeceksiniz. Bu sefer de- saikasile yazdnn. 

mektuplar vardır, ki insan yaz
dığına pişman olmaz. Ben piş
man değilim. , 

İşte bu kadar çapkınım. Beni 
habersiz birakma. Luzum gö
rürsen, hemen bir kart yaz em
ret, bir daha üstüme vazife o
lan şeylere karışaymı. Eslem 
tarik de budur zannederim • 

Şefikten Galibe 
Vaizi muhteremim efendim 1 
Nushu keramatfuruşunuzu 

tam yemek zamanı aldım. Su
rei Peyganmeri gibi nazil oldu. 
Amma gökten değil, damdan. 

kesılır. Kedın, erkek, goruştuk- - Biz ihtiıyatlı davranırız! 
terin görüşmediklerin, kendile- deyeceksin . 
rinin binbir seyyielerini unutup Bu söze de ben: 
sertin ayıbını dillerine dolarlar. - Geç efendim! derim. 
Çoğunun aıhliik terazileri bozuk Siz bundan sonra ihtiyatlı 
olduğu için, atarlar kantarlıyı. davranamazsınız. Sizin için ih
Karısmın üstüne yapmadığı re- tiyat geçmiş oladır. Bursada 
zaleti birakmıyan erkek. senin !can lroca e-;bi yaşq.ma~r ahştJ. 

dtkodu başlıyacak. Dertli ola- Seni kumar masalarında sa· 
caksm . bahlarken, meyhane paykele-

Dertli olacağın, üzüleceğin rinde sızarken, sarhoş, uykusuz 
için sana acımıyorum. Sen de ı perişan görseydim: 
kendine acıma. Amma ortada - Hey, kendine gel, bu yap
iki kadın var. Nimetle Şadiyeyi J tığın ayrpUr ! demek hakkını 
düşünmüyor musun? kendimde bulurdwn . 

Bu güne ıkadar baŞkalamım Filvaki kumarbaz ve sarhoş 
davasını gördün. Bu gün, kendi değilsin amma, biraz uykusuz 
davanın rüyet edilmekte oldu- ve biraz da pirişansm. Bunun 
ğunu unutma ve ona göre dav- için, bu mektubu yazmak hak· 
rarı. Müdafaanı iyi lulzırla avu- kmı kendimde buldum. Bazı 

Evet beyfendi, mektubunuz 
pek damdan düşer gibi geldi. 

Şadiye He başbaşa yemeği
mizi yiyorduk. Garson: 

- Bir mektubunuz varmış, 
vermeği unutmuşlar, affeder
siniz 1 diye, zarlı, masanın üs
tüne bırakU. 

Maalesef emrinizi ifa edeme
d'ım. Mektubunu "0,, na gÖ6-
tennemek kabil olmadı. Pulun 
üstündeki Tuzla damgası göze 
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~RAMON NOV ARO 
ÇIPLAK AŞIKLAR 

ilk sözlil filminde ıaganni ermektedir. 
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!!flT A C LI CANA·V AR 

l
!ıı Sllperfllminl 1eyreımek Uzere blitlln ehaU bag11D 

j I tl~p ~d!!kt. ~ve~n: AFOX ~s! ~Un~ ~y!ı~ I ~~• 
lll! ROSIT A BARIOS VE KASTROLAR bugUn aaac lldı teııa:l!td: ; flaıla madna 
01.'==---;-,....;7;:-=:fi fJ ~~$~ 
X>:X>OO<>C=<X><XXO>ô-C<>ôıô<>Cıô<>ô<~ 
Şayaru Peresıeş ılnema yıldızı ALIS COYS ve mUteadcL, Meda 

mtibdei aktörlerin en dablıl RIŞAR BARTELMES 

FBlN~IZ ~iNEMA~INDl 
göııerllmekte olan 

~-~-~~m~!;~ Gidip her keıln ıeyretmesl lAzımgelea bir filmdir. 
1111 16 1/2 vı IS.30 matinelerlle sunrede methnr fantullt 1ı1AX • 

yeni repertuvarı ve meşhur DUO RINGENFELD X)<X)<X)<X><><><><><O><><><><><><><><><><><>< 
Devlet deınirJolları ve limanları nnıunıı idaresinde~ 
Hareket ve münakalat dairesinin Haydarpaşada bulunan ~ 

lat kısmına bilimtihan üç memur almacaktıi-. İmtihanda muva 
fak olnalara derecelerine göre seksen liraya kadar IXlaa§ veril 
cektir. Taliplerden Ankaradakilerin nüfus tezkeresi, askeri v 
kası, hüsnü hal mazbatası ve sair vesaikle iıtasyon otelinde zat 
i§leri müdürlüğüne ve Haydarpaşadakilerin de ayni vesaikle IJa 
darpaşa işletme müfettişliğine(nihayet 15-l-930)tarihine kada' 
müracaatlan . 

batıyordu. Her halde bu işte 
ne posta memurunun kabahati 
var ne de benim. Bari mahrem 
kaydini zarfın üstüne koyay
dın. Bana, Şadiyeden gizli bir 
şey yazabileceğmi doğrusu ta· 
savvur edemezdim, 

Şadiye, mektubun, senden 
geldiğini de11lıal anladı, fakat 
buna rağmen sordu: 

- Galip beyden mi? 
- Zannederim. 
- Açsana. 
Açtım, mektubunu çık.ardım 

sonra hayretle: 
- Dört uzun sahife! dedim. 
- Ne yazıyor? dedi. 
Şöyle ılıir göz attım ve daha 

ilk satın okur okumaz mektu
bunu "O" na uzattım: 

- Bu mektup benden fazla 
sana ait olacak, al oku 1 

- Hayır, evvela sen oku, son 
ra ben okurum. 

Sonra Şadiyeye verdim: 

- Tahminimde aldanmamı-

ŞllD, bu mektup seni bendeıı 
fazla alakadar edecek. 

İşte ben, senin ihtarına rıığ· 
men bunu yaptrm yavrum, yııp· 
uğıma da iyi ettim. .. 

Sen ruhiyat öperatörlüğiillıt 
bilir misin? Psikolojinin cet· 
rahlan vardır, ben de bU1'1Jar·. 
dan biriyim. Avukatlar, halet• 
ruhiyeyi deşmek hususuııd:t 
mahirdirler. . 

11 Şadiye mektubunu okunı:r 
başla:dı. Ben gözlerimi üstıt11' 
den aymnıyordınn. . 

Nüfuzu nazar sahibi imişstfl· 
Dediğin gibi, Şadiye sa1ıidC11 

zeki ve kurnaz kadın. ·r 
Mektubundaki cümleler !Jlr 

yay gibi gerilmiş, zehirli o~_ıııc 
atıyordu. Şadiye, kalbi iisU1r. 
zrrhlı kalkan tutan bir muh~rıP 
gibi, bu oklara göğüs ~erd•· 

İki yerinde gfüiimse<lı. O" 
Üçüncü sahifcni'l sonunda 

muz silkti. ı·ııt· 
Okuyup bitirdikten sonrıı • 

!adı. 
Biııne.:i 
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Haberler: 

"Ate~ gibi., jllm-lnder 

MiLLiYET CiJMA 'i.7 KANUNU~:VVEL 1929 

1 1 Haftada bir söz 

•Son çarlar. fllmlndtn 

Ateş gibi (Melet'le) 
Haro 'd Lovd 

Harold Loyd sinema komik
lerinin içinde en sevıntlisidir. 
Filmlerini ekseri paskallık e
saslarına istinat ettirir ... 

Lakin "Ateş gibi., ismindeki 
filmi büsbütün başkadır. Ta
mamen ayn bir tarzda çevril
miştir. Bu filmlerde ' vukuat 
dalha iyi mantıkileştirilmiş ve 
zoraki şekilden kurtarılmıştır. 
Sa'lıne tertibatı, fotograf iyi
dir. Film heye1ıi umumiyesile 
gülünçlü bir filmdir. 

Be:ııbol. Günün birinde At~ gi
bi iştirak edemediği bir Bexbol 
maçı esnasında Dillon'un imti
yazının elinden alınmasına dair 
bazı tasavvurlara vakıf oluyor. 
Baba Dillon'un bütün hayatı
nın bu arabaya bağlı oduğunu 
bilen ve, esasen l:ıafidesi J ana 
tutkun olan Ateş gibi tam atlı 
tramvayın aşınldığıru duyun
ca hiç !>ir şeyden çekinmiyerek 
işe giri§meğe karar veriyor. 
Çünkü eğer Baba Dillon yev
miye bir sefer yapmıyacak o

__ !"?' __ 

imdat • S. O. S .• f/lfll.i!'tle/ı 

"Son çarlar. /(iminden 

çarlar 
MASİST 

5 

(Opera J 

• Opera sineması bu hafta sesli mahsulll olduğunu oğluna itira 
bir dünya haberleri ile birlikte eder. 
(Masist) ismile maruf olan bir Bir gün Serge kapısının önih 
İtalyan artistinin "Son Çarlar., den geçen bir menfiyi mlidafa; 
ismindeki sessiz bir filmini gös ederken zabit işe karışıyor. Keı 
termektedir. Bu film bir İtalyan disini tevkif ediyorlar. Kateriı 
eseridir. Macera filmlerini se- oğlu ile bera'ber gidiyor. Bir çol 
venieri memnun edebilir. Kar maceralardan sonra Serge ida· 
manzaraları ve fotoğrafla güzel ma mahldim oluyor. Katerin oi 
dir. Filmin mevzuu şudur: lunu kurtarmalı: için Çara ric; 

Petresburgdaki kışlık saray- ederke~. ~_ergenin babası oldu 
da masum bir takım adamları ğunu goruyor. Serge affolunu
sıberyaya nefyettirmekten zevk yor ve Kontesle izdivaç ediyor. 
alan hafi poliıı teşkilatı müdürü 
Panmın ruhu habisi halı:imdir. Maurice Chevalier 

Ayni devirde, Si~erya kasaba Maurice Chevalier nin yakn 
la~dan Tobols~ cıvarmda, ~a da İngilizçe ve fransızça olmal 
tenn.~avlova, oglu Ser~~ ve hız üzre bir sözlü film çevirmey 
metçısı ~ate.va<;Ian murekkep başlayacağı haber veriliyor Ne 
n:ıınuslu bır aıle ıkamet etmekte vyorkta Chevalier ile berabe 
dir. filmin fransızça kısmında çalı 

Serge komşusu Kontes He- şacak çok muktedir fransız ge; 
len Pateskayayı sevmekte ve çleri vardır. 
kontes de bu gence karşı aynı --o-
hisleri taşnnaktackr. Serge bir 
gün annesine kontesi almalı: is Chevalier'nin ikinci illmi 
tediğini açtığı zaman annesi o- Maurice Chevalier'nin "Aş' 
na, kendisinin vaktile tanıştığı resmi geçidi" isimli ikinci ser 
bir talebeile ve Siberyaya nefyi li filminin yakında Nevyorkd 
..,.. sebeo olan bir münasebetin iraesine başlanacaktir. 

Filmin mevzuu: !ursa imtiyaz hakkını kaybede-
Ne-vyork'un medeniyetten u- cektir. Bu vaziyet karşısında 

zak bir mahallesinde Dillon is- Ateş gibi ıhiç bir şeyden yılmı
minde bir adamın vaktile almış yarak işe girişiyor ve Baba Di
olduğu bir imtiyaz dolayısile llon'un hakkını daha doii-rusu 
idare etmekte olduğu bir atlı 1 kendi mut>a'bbetini vikay; kas
tramvay var. Fakat bu adamın tile bin müşküJat tahtında atlı 
kızı Jan At~ gibi namındaki tramvayı yerine yetiştiriyor ve 
delikanlının sevgilisi ve, bu de bu hareketi Baba Dillon'un tak 
likanlı ise her gün yer değişti- <lirine maııhar olması dolayısi
ren bir adamdır. Fakat bu deli- le kendi saadetini de temin et- ' 

1 kanlmm bir tl"k zafı var. O da miş oluyor. . 'Ateş gibi. fllmlı:dm°? 
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Poliste -
Kasımpaş2. cinayeti 

"• ır MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERi 
Eme nette 

I 
Spor 

BugOnkO 
maçlar 

Mllte/errllı H. 
J 

Iktısadi H. -Rusya ya ihracat işi _____ ., __ _ 
Gazi l<öl{rüsü 

oıvaslı l~cktaş heıııyt>risi l)urmuşu 
ı1ıçın ölcliirdii? 

M. Pijonun gelmesi 
gecikecek 

' 

Bugün yapılacak lik 

maçlarından Beşiktaş
Vefa müsabakası ~}A

Barem kanunu 
Maliye vekaletinin 
mühim bir tamimi 

Ihracat eşyasını Ruslar mı 
mubayaa edecektir? 

rwcaraa maktul Durmuş aşugıua 
cinayetin vukubu/duffu kahvehane 

Kasımpaşada Medrose soka
ğında Bakırcı hanı kahvesin
de dün gece tavla oyunu yüzün 
den bir cinayet i.ka olunmuştur. 
Cinayetin vuku bulduğu kahve 
nin sahibi Ahmet ağa hadiseyi 
şöyle anlatıyor: 

Maktul kazancı Durmuş 19 
y~mdadır. Bakırcı hanın<la o
turur. Sivaslıdır. Katil Bektaş 
35 yaşında olup o da Sivaslıdır. 
Dün gece saat 23 te ikisi de 
kahvede tavla oynuyorlardı. 
Bir müddet sonra anlamadığım 
bir sebepten aralarında ağız 
kavgası başladı. Sonra birbirle
ri üzerine sanıdalya il<: hücuma 
başladılar. Kendilerini ayırdık 
Bektaş'ı kahveden dışarı çıkar
dık. Fakat, çrkarken Durmuı/a 
küfür etmeğe ba11ladı. Dunr.uş 
kızdı.Dışarıda dövüş başladı. 
Ellerindeki bıçaklarla birbirle
rinin üzerine atıldılar. Durmuş 
vurularak yere düştü." 

Durmuş, aldığı yaradan mü
teeesil"Cn, Ziikfir hastahanesin 
de ifade veremeden vefat etmiş 

tir. Polis, hadise hakkrnda tah
kikat yapmaktadır. Katil Bek
taş ta yaralı olduğu cihetle ha 
pishane hastanesine yatırılmış 
tır. 

--<>--

Tıbbiyeli Behçet B. in 

cesedi 

KIJprU projesine kabul edil
miş nazarl/e bakılıyor 
Bu ayın nihayetine doğru 

gelmesi muıkarrer bulunan ve 
Gazi köprüsü projesini yapmak 
ta olan M. Pijü'nun gelmesi bir 
müddet daha teahhür etmiştir. 
Ancak Kanunusani içinde gele
bilecektir. Bir ıkaç gün evel Pa 

ka uyandırmaktadır 
Bugün: 

Kadiköy sahasında: 
10.30 da K.E-Beylemeyi 2 
11.45 de A. H-Üsküdar 2. 
13.15 de K. E-Beylerbeyi 1. 
15.- de A. H-Üsküdar 1. 
Taksim Stadyomunda: 

Dün sabah Arnavut köyünde risten avdet eden köprüler mü 
Saraf bumunda balık ağı çeken hendisi Galip beyin Emaı;ıete 
balıkçıların ağalannda üzerinde v_erdi_ği izahata g~re . proJey.e 
askeri tıbbiye talebesine mahsus şımdıoden kabul edılmış nazan
elbise bulunan bir ceset çıkmış le bakılmaktadır. 
tır. Yapılan tahkikat neticesin- ~ -o-. . . 
de bunun bundan bir hafta evveı Eın , nette hır ıçt ı ma 
kaybolan ve za.bıtaca ar~ak Dün Şeihre:manetinde şehre
ta bulunan tı?bıye t_alebesınden mini Muhiddin beyin riyasetin 
Behçet efendı. old~gu. ~!aşıl- de muavin Hamit ve hey' eti fen 
n;ı~tır. Muı_naıleyhın ıntıhar et niye müdürü Ziya beylerden 
tıg ı zanncdılmekle beraber tah- mürekkep bir komisyon topla-
kikat yaoı'makt'l.dır. narak elektrik işlerine ait mü-

1 -<>-d • zakerede bulunmuşlardır. 
Beyoğ u rı a yangın -o-

Beyoğlunda İstiiklaJ caddesi~ Üsküdar tnı 111YH yı ;çin 
de Süreyya beyin fotoğrafve sı araha alınıvor 
nama alet mağazasından yan- Haydarpaşa ile Üsküdar a-
gın çılanış ise de derhal sön- rasında Kısıklı hattı da dahil 
dürülmüştür. 

-o- olduğu halde bütün şebekeler-
de 12 araba ve 14 motris işle

İki intihar teşebbüsü mektedir. 

Sirkecide Ertuğrul otelinde 
Avni isminde bir şahıs zariiret 
yüzünden zehir içmiştir. Haya
tı tehlikelidfr. Gene amele İs
mail. anasıyla bahasının vefa
tından müteessir olarak kol 
damarlarını kesmiştir. 

-0-

·repeba~ınd esraren~iz 

Bu arabalar ihtiyaca kafi 
değildir. Şirket arabaların bil
hassa yazın yetişemiyeceğini 
anlanıış ve yeni araba satın al
mağa karar venniştir. Nihayet 
ilkbahara kadar araba ihtiyacı
nı temin edecektir. Şirket, altı 
motoris ve altı romori<: satın a
lacaktır. 

10.30 da Beykoz-Fenerbahçe 2. 
11.45 de Vefa-Beşiktaş 2. 
13:ıs de Beykoz-Fenerbahçe 1. 
15.- de Vefa - Beşiktaş 1. 

Kadiköyündeki maçlardan 
Altmordu Hilal - Üs.kü<lar mü 
sabakasrnın epey hararetli ve 
mühim olacağı anlaşılmakta
dır. Zira her ih; takım da ikin
ci kümenin en kuvvetlilerinden 
sayılmaktadır. 

Taks'mdeki m:ıçlara gelince, 
mantııkan, Feneroahçenin Bey
kozu yenmek hususunda srkrn
tı çekm;yeceği anlaşılmakta
dir. Zira Beykoz takımı mevcu 
diyetinde eski bir kuvvetin si
lik bir izi ıhisscıdilmesirıe rağ
men, maalesef bu sene birinci 
kümenin zaif bir takımını · teş
kil etmektedir. Buna mukabil 
Fenerbahçe hali hazırda idma
nı - müvafık bir tabirle -
tam kıvamında ve kuvvei ma
neviyesi de senelerce üst üste 
yenildiği Galatasarayı bile -
vdev bir sayı farkla da olsa -
ye:ımiş olmaktan yükselmiş bir 
haldedir. Binaenaleyh Fener
bahçenin galibiyeti muhakkak 
addedilmektedir. Geriye kalan 

Cemiyetlerde nokta, sayı farkını azaltmak i-

Kahveciİer cemiyeti çin ~eykozun sarfedeceği gay-

bir cerh 

h ti rettır. 

idaı·e eye Besiktaş - Vefa maçına ge-

De,ece maaştan nasıl Rusy~J;'.a iID:acat şirketi he- edilmiş olan ihracat emtianu· 
verlleuk? ~!h teşkılaı_nu ıkmal edemedi- zın kafesini çıkarmayı taahhüt 

Barem kanununa merbut 2 gmden faaliy!!t~ geçememiştir. etmiş olmaktadırlar. Bu emtia· 
. İhracat mevsınu de başlamış R da 

numaralı cedvelde derecelen tas hatta geçmek üzre bulunmak- nm usya . satılıp satılm~· 
rih edilen ve edilmiyen memur- tadır. snu nazarı dikkate almadan ıb· 
!ar hakkında yapılacak muame- Aldı" h si Uima racı kabul etmiş bulunmakta· 
le için maliye vekaleti bir tamiın az gmuzR usu .hrma . t.a dırlar. 

.. . . n aran usyaya ı acat ıçm .. 
goBndennı~tır. .. 25 lı teşkil edilen şirket şimdilik bu Dıger taraftan ihracat §irke' 

d ultdamıdme golre. t n~h ardail- işle meşgul olmıyacaktır. tinin bir türlü faaliyete geçenıc 
ce ve e erece en asrı e R ı T. . · · · · 
miş olan memurlar hangi dere- d yazıus lıar l ıcaret mil uaheb~esın- mekmsınıdanmerakk. ederekk ~'!Zı':_:t;, 

· hal d.lmi ı larsa ol e o an ma an ızzat ya ta ıp etme ıçın ,,..... 
ceynle ıtb J 1 ş 0 

ur - mubayaa edeceklerdir. Bu su- ihracat tacirleri de vilayetler· 
su a1r 1': 1derec~ti~baaşarmıtamage- retle Ruslar muahedede tasrih den şehrimize gelmişlerdir çen eyu en ı aren - . 

men alırlar. Müteaddit derecele 1 • ı • ı • • • • d •• •• 
~olup.ta h~gisine dahil oldu ngı iZ ırası u~uyor 
gu tasnh edılmiyen memurlara y 
gelince bunların dereceleri sala 
hivettar makamlarca teadül ka 
nıinuna tevfikan tayin olunur. Dün çok muamele olmuş ve Sterlin 

· 1026 kurusta kapanmıstır Mesela: defterdar, malmüdür 
!eri, vali kaymakam, mi.iddeiu-
mıımiler ve buna benzer memur Dün borsada İngiliz lirası Halkı aldatan bir tica-
Iarrn 2 nı'mara!.ı cetvelde dere- 1?24 kuruşta açılmış ve b.~r ara- th hk 
celeri tasrih edilmeyip mütead lı~ 1030 kuruşa kada:. y~ksel- re ane ma ·emc ye 
dit dereceleri olan memurların dıkten sonra akşam uzerı l026 verildi 

1 · d b 'h t kuruşta kapanmıştır. B _ . 
maas arının ıtasın a u cı e na S b 

1 
d. eyoglunda bır mağaza u· 

zan dikkı::te alınmak lazımdır. ene sonlud, _on'? ~nnİ t~Iiı- cuz eşya satma bahanesile hal· 
B 1 d . t ye zamanı o ugu ıçın ngı z k . _ ... 

un ar ım memunye unvanı r .. . d k ı ıgfal ettıgmden şirketler iko-
bir fakat dereceleri müsavi olan ırası uzerın en ço ça muame- . . Aı· Ri R . T. 

, . . . . le olmaktadır mısen ı za, emzı, ıca· 
!ardan bınnı mısal olarak ala - L. 9 10 k lm ret odasından Taip Servet bey· 
hm: 9 08 ~r~t ' ~ruştan açı A? ler tarafından teftiş edilmiş, 

Bir memurun maaşı 4000 ku- ' • uruşta apanmıştır. - haıkk d b ul M 
·· · · tın 898 kuruştan muamele gör- ın a za rt tut muştur. a ruş olsa teadul kanunu mucıbın .. .. ğaza sahilbi ifadesinde tenziUt 

ld d . t 'h dil muştur. 
ce c~tve . e erecesı ~sn .e -<>- yapmak için ticaret odasmdaıı 
memış olması dolayısıle daıre- T. t od d• müsaade aldıg"ını söylemiştir 
· 4500 ku şluk dere ıcare ası ıvanı . . . · sınce. maaşı . . ru . . . Yapılan tahkiıkat netıcesın· 

ceye ıthal edılse bıle bu memura Tıcaret odası divanı nyaset de odaya telefonla müracaat 
1 Eylillden itibaren 4500 kuruş ve heyeti idare intihabatı için ettiği kendisine bu hususta na
verilmesi lazım gelme~. Bu ı:ıe hazırlıklar yapılmaktadır. ln- sıl muamele yapmak lazımgel· 
murun 4000 ku;uşa naıl oldugu tihap bir kanunusani Çarşam- diğine dair izahat verildiği an· 
tarih nazarı dıkkate ~lmarak ba günü yapılacaktır. !aşılmıştır. 
2-3 sene 4000 kur~~la hizmet. et ~ Mağaza sahibi işi tevil ede-
mesi, ancak bu muddet geçtik: Yapağı ıhracatı rdk bu ızahatı müsaadeşeklinde 
ten sonra 4500 kuruşa geçmesı A b .. ··k ~ anladıg"mı söylern

6
ktedir Ma· 

· eder vrupanm en uyu yapagı . ~ . 
ıcap · -o- müesseselerinden mühim bir ğaza sahibi mahkemeye tevd1 

Evvelki gece Beyoğlu polis 
mer'kezine üstübaşı kan içinde 
bir adam getirilmiş ve zilidir 
hastanesine kaldmhmştır. 

İstiıklfil saddt.'1>lnde Viyana 
çamarşırhaneısi sahibi "Ziğır 
Boiçer" gece yarıSt Tepebaşm
m Sofyali sokağından geçer
ken, ans.:zın 2 şahsın hücumuna 
uğramış ve karanlıkta görme
diği bir şa111s tarafından bıça
kla yaralanmıştır. 

Kahveciler cemiyeti idare lince, ·bu büsbütün başka bir 
heyeti intihabatı dün cemiyeti ehemmiyett~dir. Zira her iki Bursa - Bozüyük 
heyeti intihabatı dün cemiye- tak=. da kuvvetlidir ve iyi oy- şimendiferi 

şirket memleketimizden külli- edilmiştir. 
yetli keçi kılı ve oğlak derisi a- -----

tin Mahmut paşadaki merke- namaktadırlar. Şu var ki Vefa 
zinde yapılmıştır. İntihap ne- ilk müsabakalarında se-vki ta- Bozüyük Bursa arasında tcsi -o-

lacağını Ticaret borsasına bil- Yalova suları 
dirmiştir. 

si tasavvur olunan şimendifer 
ticesinde müttefikan C. H. F. lile en kuvvetli iki t<l!lmnfa kar hattı, Bu.rsa _ Mudanya tren Yunanla ticaret 
namzetleri olan Galip, İhsan şıla!jlll.ak mecburiyetinde kala- kumpanyasını pek yakından ala mukavelesi 
ve Emin B. ler kazanmışlardır. rak mağlllp nlmuştur. Buna . . • 

,,_ .. b kadar etmıştır. y h""k"- _.., ... _ 
--o- mıikabil Bet~ktaş İm. musa a- Şirketin Avrupadan gelen mU . .unan u wıreu _muv.a~at 

Müderrisler henüz 
tahlili bitirmediler 

Mahkemelerde 
Kongre aktediliyor kalarmı zaif takımlarla. ~ap- dürlerinden biri ile buradaki hat bi~ ticaret muahedesı aktım t~
Ecneb1 ve gayri müslim mek mış ve kazanmıştır. Her ı'ki ~- mildürii bu iş için Ankaraya git ~lıf ve b~zı şartlar ~eya!1 etmtş 

tepler Tüı k muallimleri cemi- kmı da ilk mütevazin denil~ı- tiler. Bunlar, HükUmete, hattın tır. _Ke~fı?'et heyetı vekıle~ ar 
veti senelik kongresi bugün lecek maçlarını anc.ak .~ugun Mudanya - Buras şirketi tarafın ~ı~ştır. Gele~~k heyeti _ve
~aat iki buçukta Halk fırkası yapaca•klardır. ~ugünıku maç, dan yapılmasını teklif edecekler kıle ~çtımamda muzakere edıle

Yalova sularını tahlil etme· 
kle meşgul bulunan Dariilfü· 
nun kimyagerlerinden nıüteşek: 
kil heyet, henüz tahlili b'tirıne 
miştir. Bu yüzden, neşrolun· 
mak üzre olan Yalova broşüril 
de teeoh'hüre uğramaktadır. Ki
tabin diğer noksanları ikmal e· 
dilmiştir. Kimya heyeti, tahlil 
raporunu verdikten sonra kita
bın tabına ba.1jlanılacaktır. 

............ O!lllmmm ... 

13 vaşında bir katil 
A:rrcaaaşını çifte ile öldüren 

Mehmet faciayı anlatıyor 

Beyoğlu merkez binasında akd daha sonra sırasıle Fener ve dir. Bu teklif tutmadığı takdir- cektir. 
olunacaktır. Galatasarayla aı:~~tlaşac~ ?'" de hattın hükUmetçe yaptınla- -o-

-o- lan Beşiktaşm bu iıki takını ıçm cağından bahsedilmektedir. Amerika halılara ağır 
Be berlerin İçtimaı haki?ten ~hlikeli olup ?lama resim mi koydu? 

. . . yacagıru gösterecek mahıyette VllA11ette 
. İstanbul_ ~er?crlen cemıyetı dir. Ve bu cihettir ki V efa.J3e- Son günlerde halı ticaretin-
ıdare heyetı ıntıhabatı ve sene- şiktaş maçı, Fenerlilerle Gala- Mazllller de bir durgunluk başlamıştır. 
Iik k~ngresi bugün. saat ıo,5 ta tasarayWar nazarında hwıust Buna sebeb Amerika hülı:Ome-

Saduilah B. bugün Ya&ıvaya 
gidiyor 

Beyoglu C. H. F. bınasmda ya- bir ehemmiyet almaktadır. Mazüller nasıl maaş tinin gümrük tarifelerinde ha-
pılacaktır. -o- ıka • b. 'f k 

Seyrisefain umum mü<lirl 
Sadullah B. Yalovadaki faali· 
yete nezaret etmek üzre lmgüıı Dün ağırceza mahkemesinde Cerh maznunlanndan Seyit · - M h d. I lx l ta alacaklardır lılara rşı agır ır tan e oy-

~atalcaya tabi Fodirna köyun·· de hakkında yeni bir teşhir silah Gümrüklerde Ü en ıs v.- ey > - M . k 
85 

. . masrdır. 
~ ~---""".""-- k em.~ .. ~un~nun m~ı Amerikadan şehrimizde bu- H"J ı· h h 

Y alovaya gidecektir. 

:ereyan eden bir katil hadisesi davası ikame olunmuştu. Seyit Muhacirlerin getir- kımı meydan o uyar maddesı Buyük Mıllet Mecli- !tınan bir müesseseye gelen bir 1 a ıa nıer asta 
nin muhakemesine başlandı. Ha aynı köyden Saadet hanımın ka dikleri e,;. ya ne Mühendis mektebi idman yür since aşağıdaki şekilde tefsir telgrafta halı satm almaması ba kıcılıg"rı 
:lisede maznun olarak aynı köy pısma gelerek küfür etmiş ve ta h? dundan: olurunuştur. b"ld" 'l "ştir -

ilen köse, Efe. kel lakaplanle banca çekmiştir. Saadet hanım olaca . Kaptanı bulunduğum Mii- ~~murin kanununun tarihi ı ~~ı :~er halı piyasasına ya Dün, Hilfıliahmer hasta bakı· 
anılan ve 13 yaşında olduğunu davasını izah ettikten sonra da Yeni bir kanunla memleketı hendis :"~ektebi Voleybol takı- neşn ıle mezkur k~n.unun 85 ~!! lmrş herltes mübayaatını kes cı mektebine girmek iste} enle-
i?dia eden Hacı oğlu M.~h~e~~ vadan vez geçtiğini bildirdi. Ma mize gelecek muhacirlerin eşya mı İstanbulda ve Türkiyede bi 89 uncu maddelerının mevkıı YI. tir rin imtihanlan yapılmış "e mu· 

tı:. Me~et a~kad~ı .~usnuyu hkeme bu hadisenin şahitlerin !arından hiç bir veçhile gümrük Iilnıı.un resm1 ve hususi Voley- me:ıh·~ete girddikigı·: 1 .~dadzi~. 9d27 mışHah satışlarındaki durgun- vaffak olanlar mektebe aıınınıŞ 
elindeki c;üte ıle oldurmekten den çoban İlyası dinledi. İlyas resmi alınmaması takarrür et- bol takımlarına rakipsiz oldu- ~ar~ ı arasın a m~ et ıçın. e luktan en ziyade İran ohalılan !ardır. 
maznun bulunmaktadır. şehadetine şöyle başladı mişti. Halbuki gelen muhaciri~ ğunu ilan ve koyduğumuz Mü- ınfıskal eden mhkeı:ıunne mazulif·kan- müteessir olmuştur. -o-

Mehmet bu hadiseyi şöyle hi " . . · . . 1 d ·· nik resou . ktebi K k yet anunu. a amma tev ı M~~afı· Ameriıka bu···•-"'-e- HilA'iahn1ere teh rru kaye etmektedir: - Vallahi reıs B. dogrusu nn eşya arın an ~um . . hendıs me upasrnı a- _.. n.wıı 
T · · · · · 8 · · nu söylesem Seyit beni döver alınmamasına devam edilmekte zanmağı ümit eden takrmlarrn maaş tahsıs olunur. . tinin halılara ağır resim tatbik Hi!aliahmer merkezine, Şark:, 

1 - eşınnısanının ıncı cu- ' di H tt' gu .. mrük idaresi tara ·h 5 ·· f d ·· Ç'.l lıŞn1a saat1erı .....;ğı' ·'--'-'-ında Rüsum·· at ı"da- şun· endı0 fer ı"daresı· ta~.afınctan 50. ma günü Hüsnü, Hasan ve bir söylemesem günahı var ... Dün- r. a a . nı ayet 1 gun zar ın a mura- .,..... oı"''"'· 
de ben üçümüz avlanmağa git- ya kadar masraf ettim geldim.. fmdan son defa gelen Bulagns caatlannm kabulüne amade Viliyet dairelerde çalışma resine nınlftınat gelmemiştir. lira teberrü edilmiştir. 
tik. Bu sırada Hasan kurt kapa Söylesem bir türlü söylemesem tan muhacirlerinin yanlann?a olduğunu arzeder. saatlerini değiştirmiştir. İsler l!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!'!""'!!!!!'!!!!!'!!!~~~-"!'"':~ .. - ,;'!!', 
nı kurmağa gitti. Ben de önüm bir türlü.. getirdikleri bir torba undan bile 1926-1927-1928-1929 sabah dokuz buçukta başlar, öğ N 

1 ak ~ 1 resim alındığı söylenmekte idi. Seneleri İstanbul birincisi leden sonra bir buçuktan dört •, iLLi Y ETJ 
deki çalılara nişan a ar ege- Mahkeme kendisine teminat Dün bu hususta kendisine r ü Miilıendifl mektıebiV.B.Kaptanı buçuğa kadar dovam eder. A"; 
niyordum. Hüsnü arkadan şap verdikten sonra dinledi. İlyas racat eden bir muharririmizc BEDİ SÜHEYL K bo 
kasm.ı yere dli§ürdü. Şaka olsun hadiseyi aynen izah etti. Gümriik ba~ müdürü Seyfi B. azanç rcu 

diy~ ç~ftenin _boş tarafını on~. M:thkern'! bundan sonra şahi demiştir ki: Tasfiye edilerek ba§ka bir 
çe':'.1rdim ~e çıfte ateş alarak Hu de 5 lira zaruri masraf verilme "-Kanun henüz bize tebliğ Devlet bankası para- Banka ile birel~n bir Bankanın 
611U VUSru ~·f . d l ld - sini tahtı hükme aldı. edilmediğinden muhacirlerin eş mızla kurulacak kazanç vergiai borcu Olan meb 

- en c;ı tenın o u o ugu · almakta d laf için banka kefalet göıter-
nu bilmiyor midin? Katil Hüseynin nüfus kaydı yalarm~an resım · · e- mi tir Bu otuz bin küsur 

S .. b 1 d 1 "di hakkmda Istanbul nüfus memur vam ediyoruz. Muhacırlenn ge Malı"yece _,,. •--- bir zaman ,,!dır· para - ağ goz oş, so o u ı . · d·kı · ·· 1 di"" ·b· b" !'- ...,.,.. .uıa 
Bu aralık Hasan çütemi aldı ve luğunun tezkeresi okundu. tir ı en ~n soy en gı gı 1 ır da devlet bankasını teşkili- · 

karıştır r. u esna a şengın Mamafi bunlar kanunun teb- e · · d B d fi · yazılıyordu. torba değil 70 çuval erzaktır. n ait layı"has meclise sevkoluna Yugoslavya haham 
yerini değştinniş olacak ki kur d Mahkçemealbudn~s .lamımüst~- liğinden sonra resim vermeden caktıil r.5BO~l sermdaayesılarun başısı 
şun patladı atının at ca an ıstı ıçın k k .. 

1 
b 40 e mı yon arasın o ca 

Mahkem~ maznunun yaşının 2 kanunusani perşembeye talık c1.ı arma burrakzre.eb~l~alarmı am ar ğı muhtemeldir. Sennayenin ne Yugoslavya musevi haham-
armııza ı ı ır er. · edil ;;;~A k b d kt İzak Alkal · d"" iddiası veçible 13 veya nüfus ~ez olundu. H krılık te·.Qkil'Af su.retle temın eceı;.~~e etu aşısı o or aı un 

keresi üzere 18 olup olmadıgı- -o- aça 11' v a l mıyet varsa da para hususunun şehrimize gelmiştir. 
nm tesbiti için tıbbı adliye sev irtişa tahkikatı Son günlerde bir şayıa çıktı. şimdiden maliyece temin edile- 0 

kine karar verdi. Bu şayıaya nazaran Gümrük ceği anlaşılıyor. Süreyya tiyatrosu 
-o- . . İrtişa maznunu memurlar muhafaza teşkilitı inhisarlar ka Sermayenin hepsini hi.ıldlme- balosu 

Nakkaş köyü cınayetı hakkında İstanbulda icap eden çakçılıkla mücadele teşkilatile tin vazz etmesi muhtemeldir . 
birleştirilecek ve hepsi Gümrük Bu hususta hükilmetin elinde 

Çatalcaya tabi Nakkaş köyün ~kat ~e is?cvabatı y~pan müdüriyeti umumiyesi tarafm- bulunan bir kaç milyon altın li-
de Ayşe isimli bir kızı kendisi- ~.lıy~ müfettı11~~rl . tahkikatı dan idare edilecektir. ranm sennayenin esasını teşkil 
ne vermediği için büyük babası bitırdıler. Bu müfettişler An- Dün bu hususta tahkikat yap edeceği söyleniyor. Muhakkak 
Sadık onbaşıyı ö!düren Hüse- karaya giderek ta.hkiıkata de- tık. Istanbul gümrüğünde bu olan bir şey varsa hükilmetin 
ynin muha'temesi dün rüeyt o - vam edecekler, alakadarlara hususta resmen hiç birmalfunat bu hususta iki seneden beri cid-
iundu. sualler soracaJ<lardir. voktur. di olarak çalı:ştı~ıdır. 

Kadıköy muhitinde yeni sene 
yi tesit etmek üzre 31 kinunu
evel salı günü akşamı saat (22) 
de Süreyya sineması dans salo 
nunda büyük: ve muhteşem bir 
balo verllcektir. Suvare elbise 
si ıneoburl de2ildir. 

Uu~ilnkU ) cr.ı 
lritmccemlz 

SOLDAN SA~ı 
ı - Mıh (6) 
a - Hud'a (4) Borçlu (4) 
S - Muc:evh ... (5) 
4 - Nobuısız (3) imtina (3) 
il - Uakur (7) 
6 - Beyrir (2) latifham (2) 
7 - ikinci derece (4) Öküzün cli

tiai (4). 
8 - Sarma (3) Kemer (3) 
9 - Müthi, (5) 

EGLENCELER.I 

Uuı:b...- ı .. ı .t1 ı 

halledilml' fclll 
YUKARDAN AŞAl'.il: z• 

l - Eyden mulıaffc{.., ["..-!at ( 
2 - Budala (5) t 

3 - Eld<ten geçirme (2) Hc,.,-
ya parası (3) 

4 - Saçkınn (3) Yapm•k (3) 
S - Gök renri (4) 
6 - Tavur 3) Vttmck (3) 
7 - Sağlam (5) Ekmek (3) 
8 - Nokta (5) 
9 - Zaman (2) Yanın (2) 

i 



t EZLE Yün fabrikası 
Ükr.ürüc 
BRONŞİT 
EJğaz nezles' ı 

· çin he.kiki 

r.ayet ehven flatlı sanlık 1 
modern yiln iplik fabn'lcas 

Bahçckala Cermanyı hanında 

. '14) numcroya müracaat1ın. 

Gudron Güyo 
içiniz, bütün müstahzerab n
:ıerinde menek ·e, Yeşil ve 
kırmızı renkli etiketlerin de 
[ maison FRERE Paris nıe 
Jacop No 16 J adresi yazılıdır, 

Sejri seıain 
Merk .. Acent1ıı; G•lot• lı:l!~r~ 

bııın'ı, flevotlu 2362 Sube 
C•ntuı: ~1ıhnıudlyo Hanı ılntdı 
lstanbul 7 40 

1 Mu~anya ~oslası 
Cuma, Paıar, Salı, Çar

•amba gürıleri idare rıhtımın
dan 9 da kalkar. 

Bnzcnıı p:zıaıı 
( GELiBOLU ı vapuru 28 

Kanunevel cum.,rc ·~l ı 7 de idare 
rıhumırıJarı harc~dle Ge'ibolu 

Lapseki Çanakkale lmroz Bozca· 
adaya gidecek ve Çanai-> a" 
Lapseki Gclitnlııya uğrayarak 

gelecekt:r. 

TB dH.1 rli.fü ;i POHBI 
(Karadeniz) vapuru30k!nu. 

nuev\•cl Pa.z.1rte .j 12de Galata 
nhnmından h r~ketl~ lnebolu, 

Sıım5UII, Gire ı, Trabzon, Riz, 
Hopaya gidecek ve dö:ı:;;te 

Pezar iskelesiyle Rize, Surınenr 
Trabzon, 1 mbo!u, Gireson, 

Urdu, Ünye, Sa 'Tl~''"' lnebolu, 
z,,n~ldull;~ u~rnarak gelecek 
t·• Hareket ı;e1 i yilk kabul 
rılunma7-

!-.:: olu) v4puru :i9 !\.evvel 
pu r !Oda l.a·at! rıh·ı· ından 

hnr "ke .e L n r 1' ıll '< ,fodrum 
R-ııdcı5 Fethi fl~'ke Antalyava 

.................... 
1\ı-anıvor 

Buhar ve elektrikle müteharnk 
makinalara bihakkın aşina bir Mü
hendis aranıyor. Kabiliyetini, ıabık 
meşguliyetine ve yaşım ve milliyeti .. 
ni bildirmek ve referanı göstermek 
auretile tekliflerin lstanbul poataha
nesi l 76 nun>erolu posta kutuıu adre 
aine eönderilmeai. 

WANTED 
Steam and electrical operatinır inge
neer. Apply by letter ıtatine qualifi
cationa, former employment age, na
tionality, relerencea. 

B. P. 176, Stanboul. 

Kiralık a~arlınıan 
Temiz bir aile yanında 

birinci sınıf mobilyell sa
lon ve salamonje çift kar· 
yola yatak odası her tarafı 
kıymetli halılarla döşenmiş 
bir mükemmel çinl soba 
ve hanyo ve dlşardan ay 
rıca kapısı vardır.Arzu eden 
kibar bir çift veya be k.lr 
bir aıkye verilecektir. Gör
mek ve konuşmak için her 
gi.iıı saat 12 den bire kadar 
ve akşam saat 7 den 8 
buçuğa katlar. 
Bomonti Bulgar çarşisı izzet 
Paşa soka)tı Sad;kopolo 

a 'artıman '\o 2 

Kütahya vilayetinin Gediıı laza
srnda vaki kara pınar devlet orma
nında elde mevcut kat'I işletme pl5nı 
mucibince senevi 1610 288 metre 
mikap hcsabile bq srnede 8051 44.S 
metre mikip gayri mamul a.arı ve ka· 

1 
ra çam eışçan kat vı: ilJraç ·olunmak 

. üzre b<."hC'r m~tre mikilp !"Byri cıa. -

1 

mulü 661 kurnş hc•!cli mllhammc:ıle 
ve kapalı zarf usulile olbaptaki ş.rt
rülme ve mukavcıc,arr c,. . ~e mü 

1 

d'riç şeraiti mevzua da>rcsındc i ı l 2 
1929 tari' inı:!cn 7 /1 1 930 tarihine 
kadar 31 glln müd•lrtlc Müzayedeye 
vazolunmuştur. Muıay•de 661 nı•
maralı kanunun a · ık5mı umumijesi 
dairesinde icra ed.;ccektir. Sureti 
müzicty de il ,artııamc v ı lUkave-

l len;;.;.me mul::eviy-.ı.tlartru an1""'"-:ıak is
teyen taliplerin Gec'iz orman ida.-

ı sine ve Ki;t:ıhya, KoI"yn, Eskişe'ıir 
ı Iatanbul, Ankara , }farsa. A~a"d -
orman mllı:!iriyetlerile İktisat vt'.:5.
lc~i Orman miıdiriyeti 1.m:.ımi} esine 
mUracaat e-ylemC"lerl l!n_ <>lunur. 

gidece ve chml,te mezkıır ADEMİ İK'J'İf )AR 
!s'·etcler1e bırllkte Andifli Kal- ' · 

kar, Saicız. Ç rıakk ıe, Gell- ve bel gevşekliğine 
boluva ı'l!;ra\•arn elecektir. En müessir cleva Seroin h~p1"1'ı· l•••--=11'1!1';:1 _____ cl!f. lJcposu İstanbul Sirkecide L ken 

SOÇETA !TAL YANA 
Dl SERVIST MARlTTlılll 

AFRODtr 
vapuru ı kA
nunusani Ça
rşamba .. llur-

gaz, Varna, 
Köstence ve 
odesa,, ya 
gidecektir. 

( KOST ANTNOPOLI ) vapum 
~ K. Sani perşembe giinil ( Nıpoll, 
M ırsllya, Ceneve, ya gldecelı:tlr. 

( lZEO ) vapuru 4 K. llDl 
cumartesi giin<l ( Nıpoll, Mu.Uy., 
ve Ceneveye 

deriye ottli ittis,linde /ı.li Riz.ı ecza .. 
ne-Jidir. Taşraya 150 kuruş posta ile 
gOnderilir. lımirde ecza depolarında 
ve lrg.ıt pararındaki eczaneae bulu
nur. 

Ecnebi memlekc!tlere 
- giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banka Kommerçiyala 

1930 ... modeli 
~ 

·~Blıick'ın_ & 

• ••• cazıp 

sür.at ve 

1 
• •• güzelliği 

şayanı hayret 
kuvvetile beraber gider 

1 ıı;m modeli Yeni Buick·i görmüş yalnız bır ıiiı;-nszar kafidir. 
olsıılar calibi dikkal \·c nıu- "kuıd- İn 13 lüks ınodd!Pri-

kenımel ~ekli l·arıcisine hayran nin her, hangi hırile JApılacuk 
kalmı~lordır. bıı ı;tzıntı. Lılhasııa sur·aı ııi. 

Enelki mQdellerinden dal:a Larile keridisınden beklenen 
uzun olan 1930 "Buick- kr her bıilıin ılmit ve arzuları yerine 

,,erdt nazarı dikkati rcll raen b•r ~ellrdiğİnJ İ&paf eder. 
P.erafel '\·e n1evıunivelc mullkıır~ \~adeli tak~illerh~ nt surPlle 

Ve. bu guzel şe!.lile heruLer satın alabilereğinıı hakkında ıza
ne }ayaııı byrcı sürat. ,.e çe- hat "ermesini Bııı~k bayıiııden 
••ık!ik ! .J:._t"ni ••Uuick" in r~zıp .talr, t:dını.z. 
ı:uzelii,::inl takdir eınıek ı{ın • 

Tiırkiyı Aun/an: 
TCRl(ISH AUTOr.IORILE ıRADB 

CC\IPANV 
fstD."J Cadôt"ı:l "3t !tt-yothıa 

l&TANBUL 

Radyoda büyük inılap 
Fi 

w • 

• 

"~ 

FiliFS RADYO 
Dünyanın en hasit en ır'ikcm

mel radyo cihHzıdır. Artık aki.i-
' n.üHtöı, an j batarynsı ve 

S!ireye Wzum k<ı: 'Ttamıştır. B r 
elektrik ütüsü gibi bu radyonun 
fişini cereyan pri7.lne koy:lugunuz 

zaman hlitün diınya 

konserlerini dir.lersl -
niz, 
PhJllps Radlo 

• 

Marie Dubaa 
• ..... r'li ~ - -" v E: ,· ', 
~'u:cı.=.;::~"" "' 

YEDiNCi TERT:P 
6. INCI KEŞİDE 

ıı KANUN USANl 1929 

Büyük ikramiye: 
200,000 liradır 

Aynca : 50,000 
40,000 
30,000 
20,000 
15,000 

• 

ve 
10,000 Liralık 

100,000 >> Hir 
ikramiyeler 

mükafat 

Ambar tamiratı 
Gümrükler Umum 

ğünden: 
Müdiirlii 

1- htanbulda bulunan merkez ambarına iliive edilen ambar 
da yapılacak tamiratı esasiye ve tadilat bedeli keşf olan 2709 !in 
41 imruş dahilinde 20 gün rl"'üddetle ve münakasai aleniye ile Is 
tanb'.llda münakasaya konulmuştur. 

2- s~rtnamclerin musaddak suretleri Ankarada Gümrük! r 
levazmi' müdürlüğünden ve İstanbulda Gümrükler umum müdi'r 
lüğü levazım memurluğundan alınacaktır. 

J -Her talip bedeli keşfin yüzde yedi b.ıçuğu olan 203 lira 2 • 
kuruşluk hükumet!;e muteber milli banka teminat mektubu ver 
meğe ve yahut bu un yerine yevm münakasadan evvel Istanbul 
GümrJk baş müdürlüğü veznesine nakt olarak para itasına me 
bur ur. 

4 - Münakasa günü 13 kanunusani 930 tarihine müsadif r J 

zartesi günü ·aat 14 te dir. 
5- Taliplerin yevm münakasa da Istanbul Gümriik baş mj 

düdüğünde müteşekkil Gümrükler umum müdürlüğü mübayıa 
komısyonuna müracaatlan . ---- -----

KınB1 ve Ja~ se~ze ünatasası 
lsta.Q.bul nafia fen mektebi mübaaat 

komisonundan: 
Mektebi!l '.nO sene. i mayısı gayesine kadar iaşe ihtira'"I oı 1 

k>ı:ck ·.e }dŞ s.-!p 're 'ev'!': ıhall!de tali;J zı !ıur etmemcsı. 
b'naen 2)-1?-".?9 a a;, ,J • apalı z:ırf L ;uli'e yeniden m ı 

1 
ka ,ay<' konu'1u gl°ndc.r. ta iplerirı irale gur:ü s:: >t ı.:; t m kt p 
te top'an?n '·omisyrı ~;ı t Tıinat Maki .ızlaile r.ıüra.;aathn. 

i • --

3blı B~ja 
fün iJel ~an~ı~ı Mü~iriyeli~~Jn: 
So.ndıkta mevcut ikamete ehreri~li bir adet kulübe ile d onir 

ve s~ç ve doğrama bölmeler ve camlar ve saıre ufak tefek ban 
eşya kanunuevelin 30 ncu Pazartesi günü bilmüzayede saula a
ğından istiyenlerin Sandık ıdaresine \e görmek için her gün le
vazım mcmurlı•ğuna gelmeleri. 

~abllt · tal~rif er -tazanı 
Emnivcf san~ııı Mü~iriJeli n~en : 
Santıkta mevcut ve aksanu tamam bir adet ıtaTofft'Cr lCı:zaı ı 

kanunuevelin 30 ncu pazartesi günü bilmüzayede satılacağmdao 
istiyenlerin Sandık idaresine ve görmek için her gün levazım 
memurluğuna gelmeleri. 

Tafsll&c lçiA Galatada merkez 
rıhtım lıanrnda umuınl acante
ılne müracaat . Tel: Beyoglu 
771 - 772 ve ya Beyoğlunda 

Perapalas altında N&tta Nasyo
nal Türklş turist acenaiye. 
Telefon Beyoğlu 8599 Te ya 
Tokatlıyım kar~ısında beynelmilel 
yatak:ı Vlb'llU kumpanyasıua. 

Tel: Beyoğlu 2330 ve yahut 
htanbulda Eminönünde lzmir 
sokağında 8 Numarada acente 
vekiline müracaat. 

ltalyana 
Sermayesi 700,000,000 

(lhliyat akçesi: 
540,000,00J Liret) 

Travellers (Seyyahın 
çekleri) 11atar 

Liret, frank, İn:iliı lira>ı 
veya rolan frank olarak 
satılan bu çekler sayesnde 
nereye gitseniz paranızı k&
mali emniyetle taşır ve her 
zaman istersenir. dünyanın 
her tarafında, şehirde, ote!-

... ,... .... ,.... ........ -

FILIPS RADYO cihazları Londra 
telsi7. tekfon meşherinde en büyük 

mük.lfat kazanmışlRrdır. 

9 15,30 da Ankarada Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır 
a ;ı... h Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu• 
'ın~ vakkat teminatlarnu ayni günde saat 15 e kadar Umumi Mü-

~- .J../ ~ _ ) 4' dürlük kalemine vermeleri lazımdır. 
tf-1.~ ~~-• Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde An, 

Türkiye umumi vekilleri: 

HELİOS MÜESSES Ti 
lerde, vapurl11rda, trenlerde Galata Voyvoda • Hezaren sokak, posta kutusu 400 
bu çekleri en küçük teı:iyat Satış mahalleri: 

Tel. Istanbul 779 

için nakit makamında kola- l\lAKS FR!ED'.\1ANN, Beyoğlu, Tilnelbıışında. 
ylıkla istimal edebiıir>ini:ı:. KILIÇÇI ZADE BEDR~ Ltanbul. Hamidlye caddesi No. 5 l 
Travellers çekleri hakiki A,\JERlkAN MACAZASI, lstanbul RizaPaşa vuku~,, No. 54 
sahibinden başka kimsenin 

1 
ŞlŞ\lANY"AN ve BASl\1AC1YAK, Çarşık pı No. 93-95 (tramvay 

f -" kulnaamayara•.,'iı bir sekilde istasyonu). lıtıuı!N Mahkemei A ... ye 
6 

ma • MAKS TATJBER, Şişane karakSI. Abuaf ha.1 alttndL 
ukuk daireaiııdca: tertip ve ihlas edilroi~iı·. -------

Şişlide Kır eolrağında Pardl Apar- ·----------- n ~ d 1 d ~ 
:f:~ t~e~;m~~i';.;.~= i- iLAN ,XXXX• u8ıüuar ve auı~öJ 
• olunan boşanma clavumrn 24· 1.tanbal 8 llCi icra Dairesinden: 

2-929 tarihli celseııinde tebliğabl rağ Bir deyin Mahldbnbihin temini istifa k • • k • d 
en :icabet etmediğinizden hakkınız- ili zunmında mahcuz ve {uruhtu mu- u·. r an o nım su şır etın en 

son muameleli giyap karan veri- karrer bir adet Krayaler markalı oto-

rtk tarihi te~~iğden itiba_ren beş mobil 29-12-929 Pazar günü •aat 10 Su saatlerı'nı·n ı·ncı'mat sebebı· ıe maru?. 
lfin :ı:arfı!'da ıtır~.:"~ yevm~ ın~- dan ı 2 ye kadar Tak•im meydanın- -
~me tayın etmedıgını.z ~tirde b~- da bilmüzayede furuht olunacağı i- kalacakları tehlikt ler Vt: bn yüzden İcrası ümle vakıaları kabul ve ikrar etmış Lin olunur 

ddolwıacafınu ve bir senedenberi ----·-------- zaruri tamir ve tebdil masrafının ab0nelere 
anci :ı:evciyeti terk ve muhik b~~ ~e- Bip Asliye Mahk.,,,_inden: 

~i0~=':.ğ.;;!than:~":~::1;:e Biganm yeni çHtlik kariyyesinden terettüp eyliyeceği hakkında n3zarı dik-
ir ay zarfmda cvdctıniz husuıu illi- Mustafa kızı Has.be Hava Hanımın kati celp Ve mezkur SU Saatlerinin kafi 
en ihtar ve tebliğ oluııur Efendim. kariyy~i mez!'üreden kocası kundu-

ı.------'- racı Rizamn ikametgruu mcçhuı oıup miktarda saman veya ince talaş tabakası 
ZA YI !'dAKPUZ terk sebebiyle aleyhine bo~runa da-

Lükı çorap fabrikasına ait 25-7- vasr ikame olunduğundan yevmi mü- veyahut buna mÜmasİl şeylerle Örtülmesini 
tarihli ve 94 Mo. 3173 lira 42 ku hakcmesi olan 27-1-930 tarihine mti-

tluk makpıız zayi olüıığundan bük sadif Pazartesi günü saat on radde- ta VSi ye ev lerİz. 
Ü olmadığı ilin ol~.,..... Y akop Si- !erinde Big.ı Asliye mahkemesine gel ı 
n Cılutvayb. ,..,si lüzumu illin olunur. MODORIYET 

~ - 1 _ . • karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağaza• 
~ - ıımdan tedarik edebilirler. 

~~~ 
~-

~~ 

MASK RUJ 
Parfömü, takdimi makbul 

ve kabulü litif mükemmel bir 
hediyedir. 

Her kesin kemali zevkle kul 
landrğı parföm c:l.ür. 

Her yertl.e satılır. 

KAPPEL 
yazı makir,esi 

Almanyada muasırı 
fennin en son 

,ah eseri 
Hususile FRANSIZ hiıkCımetinln dahi takdir ve tercih etti~ mıkl~c 

Hafif, metin ve sağlaın 
J.,. "h • hh ·· 1 ve ıUsltle e . cı etı taa ut o unur. dahi veıllir 
Türi\!ye umumacente!ii; 

y_ ŞINORKY Aı"I; lstanbul; Sıdıkıye han 30.33 Tel lst. No. 2256 

~ 

Ebnive inşaat kondüktörü 
Anadoluda inşaat yaptıran bir şirket 

EBNİYE 1NŞAA Tll\fI 
Tedvir ve idare hususunda tam bir ihtisasa malik 

BİR İNŞAAT KONDÜKT()RÜ 
Aramaktadır. Taliplerin kendi elyazılarlle muharrer teliJif. 

!erini evrakı müsbitderile birl!kte .. ebnlye ., nimozu a:unda 
Istanbul No. 176 posta kutusu adresine göndermeleri ilan olunur 



-

BlN SÖZ 
BİR RESİM 

Pastırma doğrama makinesi sayesinde işte silr'at 
ve &übulet ve mü,:orinın memnuniyeti fevkaUde 
temin edili& Fusattan istifade ediniz. Umuınl 
Türkiye vykillerl ; 

PARASKEYAiDiS Bi84DERLER 
lsıanbul Balıkpaza:-ı Yağcı sokak No. 4 

Pazarlıkla et Mllnakasası 
stanbul Nafıa Fen mektebi müdürlüğüU
Jen: 

5 Kanunuevel 929 Perşembe günü pazarlıkla ihale edilmek 
izre ilan edilen mektebin 930 mayısı gayesine kadar olan 4000 
::ilo koy un eti münakasasma yevmi mezkurda talip çıkmadığın
lan mezkur etin aleni münakasasınm 29-12-929 tarihine talikan 
~mdit kılındığından taliplerin o günde mektebe müracaatları. 

An~ala erle~ lisesi nıü~ürlüğün~en; 
Ankara eFkek lisesinde bir ingilizce muallimliği münhal

:lir. Maaşı 37,5 tutarı 120 liradır. Yüksek tahsili olmak ve lisanı 
ki e bilmek şarttır Taliplerin on güne kadar bizzat veya mek 

pla müracaatı.an. 

VALS. HM~f:v~ ~ı~!A 
Alqam ycmeklenndc.n evet (bir ve ya iki) ~ap alındıkta : 

Kı\HACIGEHI, MiDEYi ve BAGIRSAKJ.ARI TEMiZLER 

Her ne yaşta olursa olsun 
Kemali memnuniyetle kabul edilen hediye bir 

Fotograf makinesi.lir. i .. eoeceoeooc:c::::o 
Eczacı \·e fü~~i ıne~te~.eri ınü~ürlü~ün~en: 

Trp fakültesi <liş tababeti şubesinde münhal bulunan ame
üyatı Sinniye - Emrazı esnan ile Protez dersleri muallim mua
vinli;li imtihanı 1930 senesi Martının (dokuzuncu Pazar) günü 
·cra edileceğin~en imtihana iştirak edeceklerin şeraiti görmek 
iizre mektep idaresine müracaatları ilan olunur. 

r••++••••···~··•••••••••••• > Bu kış nezleden kurtulmak çares.İ. ~~ 
4> ~ Nezleye ruıulduğımuzu hisseder etmez derhal • 

ı ,& EMULSION SCOTI u alınız. Bu • 
~meşhur mukavvl öksiiriiğil nezleyi gribi der· ı 

( 

, ,_ hal izale eder. Uzviyeti kuvvetlendirir. Giger· "' ! 
lerl sıyanet ve sıhhati iade eden vltaminlerf "" V 

t 
ıemin eder. Dalma tabU viıaminle ve mukav- ~~ 

~ vl tuzlar itibariyle gayet zengin olan hakiki • 

• EMULSİON SCOTI u isıeylnlz. ı 
••*~.., .... ••o•••••ooo~eoo İstanbul Dördüncü icra Memur-

:uğundan: 
Nazım beyin Şebabettin beyden 

JOrç aldığı mebaliğe mukabil ikinci 
lerecede ipötek gösterilen Fatihde 
Dülger Zade mahallesinin Nalbant 
ıe çamaşırcı sokağında atik 4-4-1 
'fo. bir bap dükkan ve kotra elyevm 
arajile ayni mahalde cedit 6 No. 
ir bap dükkanın furuhtu tekarrur 
tmiş olmakla otuz gün müddetle i-

1alei cvvcliye müzayedesine vazolu
ı:ıarak 4 No. dükkan yüz ve 6 No. 
dükkan ve kotra mahalli yüz liradan 
talibi ubtesinde olup kat'i haleleri 
'cra kılınmak üzre ve yüzde beş zam
illİie on beş gün müddetle müzayede
ye konulmuştur. Hududu berınucibi 
kayittir mesahası 4 No. dükkan elli 
:>q metro 6 No. dükkan elli beş met 
rodur. 4-1 garaj iki yüz metro ter
lJiindedir, müştemilatı kotra garaj o
up Nalbant sokağına medhali var
:lır. Zemini çimento üzeri petrol olup 
1 - 6 - 8 - 10 No. dükkanların altın
dadır. 8-10 No. dükkanlar Muhar
cem Raşit beye aittir. 4 No. dükkan 
~emini çimento ve kepekleri istor Ü• 
,erj potreldir. Cephede ve arkası ca
:nekan ve ortada camekan ve kazan 
"' gazoz tertibati müstecire aittir. 
4 No. dükkandan bir kapı ile 6 No. 
Jiikkiina geçilir, zemini çimento ve 
cephosi" iatorlari demir kapı ile med
talleri vardır. Dükkarun ikiside ha
.en gazoz fabrikası olarak kullanil
:naktadır. Ayda kırk lira kira ile bir 
;ene müddetle Sırrı efendi kiracıdır, 
'.aıymeti mubammenesi beş bin beş 
7ÜZ sekiz lira olup talip olanlar kı
jDJeti muhammenesinin yüzde onu 
.Usbetinde pey akcelerini olarak 929 
-1701 No. dosya numerasile 13-1-
)30 tarihinde dördüncü İcra memur 
uğuna saat on üç buçuktan on beş 
ıuçuğa kadar bizzat ve ya bilvekale 
nüracaat eylemeleri ilan olunur. 
~-==...a ... 11111ııiiiiiiıııiiiiiiii!!' ... 

E 
Yumuşaklığı ve dayanık.ığı 

ile cihanşümul bir şöhreti 
haiz Tıraş bıçağıdır. 

Her Jer~e satılır 
f.ilm' .. ..ııı .......... .. 

1930 
1Y C~N 

BiLGiLERi 
çıkcı 

Rekabet kabul etmıyen fiatları 
dar boylar: Cüzdan için aylık (7 5) 
ciltli günlük (35) yaldxzh (50) ,;.a
ro.ken. ciltlisi (100) kuruştur. Her 
milletin yortu günlerile Fıansızca ay 
ve gün isimleri de vardrr. 

Geniş boylar: Faideli maUlmatlı 
muhtıra ve acenteli {IS) ciltli gün
lük (35) mükemmel ciltli defterli 
(50) yaldızlısı (7 5) marökenleri 
(125 - 150) kuruştur. 

Toptan alanlara iskonto yapılır. 
Dört nevi kartonlu duvar takvim 

!eri de (25) kuruştur. -------
ULJZMi~ Yt\RAL"D l'"~l\'Mn<l.AR.INTANU l;IBANIJIR l'\I"\ 

Sil<ATRiN :I' 
011 ,, .......................... ......... _,...,.. 

ZA Yl: !ş Bankası Tasarruf sandı 
ğından Kerimem N t:rmin Han. namı
na aldığım (11370) numerolu kasa
nın cüzdanı zayi olmuştur. Yenisi a
lıncağından zayün hükmü yoktur. 
Uzun Çarşı İsmet Paşa caddesi 10 
numeroda Pe'1 ... ri NP,.i. 

ımııt tasar.·uf Cemiyeti lstanbul şubesi idare bey"etl ilk lçtimaını dUn C. H. F. merkezinde 
yapmış ve Cemiyetin faaliyetine dair görUşOlmU~tür 

KOLUMBİA PAZARI 
Sirkecide Hamıdlye caddesi numara 47 

Tel. lst. 435 

Viva - Ton al Kolumbia -------Gramofonlarının ve yeni 

Kolumbia plsklarınıo 
umumi deposu 

Yllbaşı münasebetile 
yeni mevrudat 

DEKA gramofonlarının 
muhtelif çeşitleri 

VERESİYE SATIŞ VE TEDIYATTA TESHILAT 
Hediyelik güzel gümüş takımları, mücevherat, altın 

saatler ve erkek ve kadınlara mahsus her nevi saatler 

Makinist 
M~]\tebi 

Sf Z 1 de 

.Ayda 

Yeni 49 uncu tedrisat devresine kAnunusenlnin altıncı Pazartesi gilnil başlanacaktır. Tedris usu
lünün ve vesaitinin ıni.ikemmeliyetini görmek için mektebi ziyaret eımek kAfidir. 

Mektebi ikmal eden bir efendi motör nazariyutına tamamen v~kıf olduğu gibi otomobil kullan
mas)nı tecri.ibeli bir şöför gibi elde etmiş olunur. B 1 sözi.imüze bir çok misaller gösterilebilir. Prog
ramını isteyiniz. Telefon: Beyoğlu 2508. 

Makine ve inşaatı bahriye mütehassısı aranıyor 
Şirketimiz matlup şeraiti haiz ve görülecek ihtisasa nazaran maaş verilmek üzere bir makine 

ve lnşa~tı bahriye mütehassısı alacaktır. Talip olanların bilcümle evrakı müsbitelerile birlikte ya biz
zat veyahut mektupla lzınirde Mersin liman şirketi umumi müdürlüıtüne müracaat etmeleri ve fazla 
tafsilAt lstiyenlerin de avrıca müracat etmeler! ilin olunu~ 

CU~1A 
27 K. EVVEL 1929 

Bay~arpa~a~a ~enılryollar nıa~aza nıü~ür 
lüğün~en: .. 

Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından tal 
olanların 30 Kanunuevvel Pazartesi günü saat 9 dan 12 ye kad 
isbatı vücut etmeleri ve fiat verımeleri ilan olunur. 

3 adet Mahruti çadır (yerli mal) Büyük. 
100 » Kılıfsız işaret bayrağı (kırmızı) yerli kumaş nüm 

nesi beraber getirilmelidir. 
100 » Kılıfsız işaret bayrağı (yeşil) yerli kumaş nüın 

nesi beraber getirilmelidir. 
100 11 Kılıflı işaret bayrağı (yerli maldan) 

15 » Muşa.'nba pardesü (yerli mal) 
10 Kg. Yolcu vagonu pencerelerini tecride mahsus b 

(Yerli mal) 
4 adet İş gömleği (yerli kumaştan) 

1400 Kg. Mermer kırığı 
40 adet adi sandalye (yerli imalatından olacak) 

1 » Kur~tuı pensi hakkiyesi , 
4 " Bilet kompost ör mületi hükkiyesi 

13 Lastik damg a 
11 takım Keten perde 1,35 X 2,40 (yerli bezlerden olacak) 
15 adet Telgraf çavuşu taknn çantası (yerli imalatı) 

350 m. Amerikan bezi ince 1 metre arzmda (yerli mal) 
240 Kg. Pelikan mürekkebi(İzmit mül'Ckkep fabrikası mal 

2000 m. Gaz hidrofile l / 2X 1 
2000 m. Gaz hidrofile 1 X 1 

100 şişe Vin blanc medicinal environ 700 gr. FL. (ilaçlar ye 
malı olcaktır). 

250 Gr. Adrenaline solution 10 gramlık ambalaj Eczacı Mu 
tafa Nevzat mamlıHl.tından) 

10 kutu Ampoule arrhena1 , "5 Amablajlar on 
20 » ıı apomorphiı ' gramlık olarak 

100 ıı » quinine uretıhan 0,50 ) ve bu eczalar 
50 » » cacodylate soude 0,05 ) İbrahim-Et•em 
50 » » ıı compose ) Beyin mustahz 
50 » » huile camphre 0,20 ) ratmdan olaca 

1000 Gr. Apiole capsule 250 Gr. amb. mustaıhziri Enver Be 
50 Kg. Extr. flui. quinquine am. 500 gr. 
25 Kg. Extr. flui. coca amb. 500 gr • 
5 » ıı flui orange arnb. 500 gr. 
2 » Extra flui hydrastis 100. 

10 » Glayceroph de chaux liquide 250 gr. 
5 ıı Teintul'C etheree valeriane 500 gr. 

(eczalar amilleri İbrahim EtemBey musta·hzarat 
10 kilo Chlorate de potasse pastille 0,50 (ambalaj 250 gr. 

(amili Kenan Beyden) 
1325 adet Döşeme tahtası 3,50X0,25X0,02 
250 » Döşeme tahtası 2,50X0,25X0,02 

50 Kg. Keten yağı (yerli malı selloit döşemelerin cilala 
masmda kullanılacak. 

2 adet Telgraf çantası (yerli mal) 
1 » Paravana (.bir parçası 200X0,80 olmak üzre beş parç 
5 m. Siyah çuıha (0,80 ila 1,20 olacaktır (yerli mal) 
4 M' Çam tahta 3,60-4,00X0,25XO,Z5. 
Saat 12 den sonra fiat kaıbul edilmez izıdıat almak isteyeni 

CumartesiPazargünleri miibayaa kısınma müracaat etmelidirl 
Pazarlığa arzolunan malzeme tem~en yerli mal olacağmd' 
taliplerin iştirak edecekleri herhangi bir mal için numuneleıiı 
behemmehal beraber getirilmelidir. 

Evinizin aparnmanın•zı 

dalma temiz ve parla 
kalmuıııı ve ılzln d 
memnun olmanızı ırzı 

ediyorsanız meşhur v 
muzadı taaffün 

Poliflor 
N~GGET 
Cilasını 

Kullmmaruz IAzımdır 

Her yerd· 
satılır. 

Müdürü Mes'ul Burhaneddin T ~· 
Türkiye Milli Sigorta Şirketin- a ın aranı1or den: Şirketimiz tarafından Mustafa p 

Nuri Bey namına tanzim edilmiş o-
lan es> ve (9) numero1u ve 14 şu- Tahlisiye umum mü-
bat 918 ve 4 Mart 918 tarihli iki kıt' _ .• v ~ 
a hayat sigorta mukavelenamesi zayi duı lugunden: 
olmuştur. Bu mukavelenameleri her An d l T hl" · kıl ne sebeple elinde tutan kimselerin a o. u :1; l51J;'e mmta t 
tarihten itibaren otuz gün zarfında I smın 80 hra ucretli Tabab.e. 
bunları aynen Galatada, Türkiye Mil münhaldir. Tabiıbin filtametı 1' 
11 Hanında Türkiye Milli Sigorta çin Anadolu Fenerinde bir tııı· 
Şir.keti merkezi ida~esine. tevdi etme- ne tahsis edilmistir. • len mercudur. Aksı takdırde mezkfir T . • A ~ 1 mukavelenamelerin asılları keenlem alıp olanların 2 Kanunu. , 
yekfin addolunacak ve ~irketimizin ni 930 tarihine kadar vesaı 
hiç bir taahhüt ve mes'uliyetini istil- laznneyi miistashiben Galıı 1 
zam edemiyecektir. rıhtımında Maritim hanında'<ı 

lst. Vilayeti Orman baı müdür- merkezi idareye müracaııtlcr' 
lüg"ündan: ilan olunur. ..... 

Haliç iskelesinde mazbut 2000 ki- -------.---. -"'.".-9etİ' Jo meşe kömürü ile 120 kilo Ihlamur Uşak Karahallı beledıye rlJ:'8 g ., çiçeği ve 175 kilo mahlut kömür ve den: Yüz lira ücreti maktualı .. ,,:,,: 
294 kilo mahlep ki Cem'an dört ka- hallı Belediye doktorluğu mu Jeti· 
lem orman emvali 29-12-929 Pazar dır. Talip olanların sı:hhiye vek~ ,,~ 

ne müracaatları ve aynca beiedıy günü ihale edilmek üzre müzayede-
ye çıkarılmıştır. Malları görmek ve ma!Omat vermeleri ilan olunur. _.. 
izahat almak "isteyenlerin İstanbul D 
orman müdiriyetile Haliç ornian ida~ 1•.1.•1 ~att .. ;J:\:1~ resine müracaatları ve yevmi ihalede _ _ __ ,!~..!:·- .. ---_ 
saat iki buçukta defterdarlık bina- - • 
smda ihale komisyonunda hazır bu- Eurh•neddİI lu ı~rı ilıin ol Müdürü Mes'ul -


