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BUGÜN 
2 lacı ulılfede : 

1- Gözler gene Hlode dön dil ~ 
2- Harici haberler ~ 

8- Son haberler 

ı lacı aaltlhd•: 

1- ı, hlkAye ve duaya mı ' 

2- '\~ıldızı temlzledl, sıra ha~ 
ilce geldi! 

4 üncü sahifede : 
1- Felek, 2 - Hikaye 
3- Roman 

NUSHASI a KURUŞTUR Sb .._,, n e ,,_. n nısn nw• e AbS• n 4 --..-.n Cnuz n n • n n m n rız 
kaldı? ~ 

~ inci sahifede : 
1- Şehir haberleri 

evlet bankası 

ayatta bedbin olmak ne 

r fena bir şey ise, liizu

dan ziyade nikbin olmak ta 

reee zararlıdır. Yerinde ol

an nikbinlikler, ekseriya 

nları acı sukutu hayale uğ-

Memur· n kanununda yeni maddeler: Memurlar 

maiyetlerin en i tikraz yapamıyacaklar 
[Tafsilat son 
haberlerde] 

lar. Onun için hükümleri

e ç ' '1 sa'> ı ve dikkatli 

ak mecburiyetindeyiz. 

n zamanlarda bazı vatan

arımız Devlet bankası et

da çok yaldızlı hayaller 

aktadırlar. Onlann kana

e g-or' Türkivc<ie bir defa 

!et bankası teessüs etti mi, 

amız istikrar bulacak, hayat 

zlıyacak, maişet 'iztirabı a

cak, hüiasa i'ktısadl vaziye

iz - Devlet bankasının bir 

esile - birdenbire düzele

. . . Bu düşüncelerin yerin

olmadığım söylemiye hacet 

ktur. Hiç bir müessesede si -

li ve yaratıcı bir kuvvet far

emeyiz. Böyle bir faraziye

Vticut vermek, ancak bura

la dolu zihniyetlerin iş'idir. 

rk vatandaş, mücadele ba

tında son derece realist ol-

mecburiyetindedir. 

l'ürk Cümhuriyeti Devlet 

tıkasının lüzumuna kanidir 

bu bankayı behemehal tesis 

ecektir. Ancak hükfimet te 

evlet bankasına ait olan be -

llatile vatandaşları hiç bir 

an böyle hayallere sevket

'ş değildir. 

baha geçenlerde Başvekil 
ttıet Paşa Hazretleri, nutuk

!'rnda Devlet bankası için çok 

ık ifadatta bulunmuşlardı: 

1\ - Devlet bankası için hu

si bir kanun yapılacak. 

B - Bankanın sermayesi 

tıldiki milli paramız üzerin

n olacak. 

C - Vatandaşların iştiraki, 

tiyarl bulunacak .•• 

li - İlk esaslarda milli pa

llın altın fiatı üzerinden tes-

'ti gibi bir kayit bulunmıya- ı 
k. 
Bu hakikati iyi bilmeli ve o

göre yürümeliyiz. Bir mem

ketin parasını tesbit etmek, 

ayatını ucuzlatmak, iktısadl 

tırabını dindirmek için mut

ka çareler ve vasıtalar vardır. 

akat bu çareler hiç bil" zaman 

dece kuru temennilerden, ka

ltn maddelerinden, nazari he

plardan ibaret olamaz. Ha

atta nazariyat ve hayalat ile 

lif edilen başlıca işler, iktı

dl hareketlerdir. 

Şehremini Yunus 
Nadi Beye· cevap 

• 
verıyor 

Beledi cezalarda 
ztıliinı yol{ttır 

Emanet kanunu 
tatbik ediyor 

Esnaf serbest bırakı

lırsa medeni bir insan 

gibi yaşamak kabil 

değildir 

Emanetin kanunu tatbik 
• etmesi kahahat mı Y 

Yunus Nadi 8. ye cevap veren 

Muhiddin 8. 

Zabıtai belediye memurlarının esnaf ha~nda tanzim eyle

dikleri ceza zabıtlarının haksız oldukları, mahkemesiz, muhake 

mesiz hüklım olayacağı ve bunun esnafa kartı bir zulüm oldu 

ğu hakkında Cumhuriyet refikimizde intişar eden ikinci maka

leye karşı Şehremini Muhiddin B. bir muharririmize müdellel 

ve uzun beyanatta bulunmuştur. Muhiddin B. tarafından refiki

mizin neşriyatına cevap teşkil eden bu beyanatın en mühim kı

sımlarını neşrediyoruz: 

- Cümhuriyet gazetesinde hakkı kaza verilmiştir. 

intişar eden (Mabkemesiz mu- Şu halde kimdeı;ı. kimin hak 

hakemesiz hükmolmaz) serlav- kı esirgenmek isteniyor? Bil

halı makaleyi de okudum. Bü- cümle medeni memleketlerde 

tün m deni memleketlerde hat belediyelerin hakkı kazası ka-

ta bir orman kuruo.:usuna bile [Mabadı iki ci salıiiedeJ 

Tllrk parasının zararına piyasayı dolduran çeşit çeşit Iılks otomobillerden 

• 

Bu işe de nihayet verilecek 

Şu da muhakkak ki, Türki-

enin parasını, iktısadl haya- Tek taksi usulü kabul edilwek üzredir; 

i7~i~~~=:1~c:: ::!:t~~~1 ~~= ithalat çok kabarık bir yekun tutuyor. 

k bir sır olmaktan çıkmıştır. Türk parasının ancak en kat'1 \ Aldığımız malumata göre hü 

ğer biz Devlet bütçesinde, ve hayati zarurethr karşısında kfunet bu işe !il.yık olan ehem

emleketin iktısad1 vaziyetin- harice çıkarılması "eni iktısadi mi yeti vermektedir. Aynı za -

hedeflerimizin manda tek taksi usulünün tet-

e, devlet mübayaatında, hal-
lınızın istihsal ve istihlakinde başında geldiği - ,• kik etmekte olan emanette mü-

Uıaiat ve ihracat nisbetlerinde ne göre otomo r teşekkil komisyon da bu husus-

~ ff bil idhalatı da b taki rrihai karannı vermek üzre 

ıt tevazün teminine muva ak 
lursak, arzu edilen iyi netice meyanda nazarı '.lir. Tek taksi usulü hakkında 

dikkatı celbe bar Emanet muavirri Hamit Bey 

endiliğinden doğar, paramı-

~tıı fili istikran kendiliğinden lamıştır. Yapıla gazetemize şu izahatı vermiş-

asıl olur. hesaplara göre ; tir: 
halat yekunu n- "-Tek taksi meselesini kat'i 

€> vakit hükfunetin mevcut mleket ihtiyacı bir şekli h~lle bağlamak üzre-

lan fili istikrarı bir kanun ile nın hem o/o de3. yiz. Ben tek taksi usulünün ika-

!eyit etmesi çok kolavdır. nisbetinde fev mesile fazla otomobil ithalirrin 

undan başka kağrt paramı- kinde, hem d önüne nisbeten geçilebileceği 

ıa aynca bir karşılık koymak lüksün tercihi it fikrindeyim. En fazla yeni oto-

Uretile kuvvetlendirmesi de barile pek yük mobil alanlar takside ki rekabet 

onradan düşünülebilir. sektir . Hiımıt B. dolayısile ellerinde lüks bir oto 

Demek ki, işin ruhu ve esası, Otomobillerle beraber benzin mobil bulundurmak isteyen şo

evletin umumi hayatında kat'i ihtalatnnızm yekfinu da kaba- fö':'leı;-dir. Tek taksi usulü kabul 

ir müvazene vücude getirmek- nktır. İthalatın '1o 69 u 5 d edil.dıkt~n sonra bu rekabette bit 

lir. Milletin ve hükfunetin baş- b ld ki a ece tabı nıhayetlenecek ve yeni 

. ladığı yeni iktısadl mücadele- lstan u a otomobillerde sarf j lüks otomobillerin ithali eksile~ 

~ "e bu mücadelerin ic::ıp ettir- olunmaktadır. cektir.,, 

diği tedbirler, biz; o neticeve 

. ~ötürecektir. Onun için bu mü

cadelede muvaffak olmak, Tür

Il kiye için sadece nazari bir iz -

S' t~ti nefis meselesi değil, esas 

a hır hayat ve istrklal vasrtasıdır. 
Siirt meb'usu 

MAHMUT -----
Kavseri-Sıvas hattı 
ı k.ARA, 30 ( I'elefonla) - , 

J(.ari - Sıvas hattı üze;inde
devam olun-

• 
iş bankası Bir istifa Gazi ve inkılap 

' Yazan: Sllrl /llebu>U Mahmut 
1 

Gazi Hz. ile ismet Pş. Hayvan borsasın-
Hz.nin telgrafları d .hfl "f 
İş Bankasının tasarruf günü a ı l a 

münasebetile Reisicumhur Haz 

retlerile Başvekilmize atideki 

- !J'i -

telgraflar çekilmiştir. 

Reisicumhur Gazi Mustiila Kemal 

Hazretlerine 

Büyük Dehanızla ya atıp kur 

tarıcı irşadınızla yaşattlğınız İş 

Bankası İstanbulda şu dakika 

tasarruf gününü tes'it ederken 

bütün gönüller zise miiteveccih 

ve bütün kalpler duayı ~ref ve 

sıhhatinizle müteheyyiçtir. 

Mecilsi idare reisi 
istifa etti 

"··Yeni Türkiyenin ve yeni Türkiye halkı

nın artık hendi hayat ve saadetinden 

başka düşünecek bir şeyi yoktur •. ,, 

Bu heyecanı kendi payansız 

minnet ve merbutiyetleriınize 

terdif ve sizden aldığınuz ulvi 

ilhamlarla bu tasarruf seferber

liğirrin de zafere erişeceğini t.~ 

min ederek en derin tazimçltı

mızr takdim ederiz. 
Mahmut Cel§I 

Başvekil ismet Paşa Huretlerine 

Muvaffakiyetini teveccüh ve Şakır !>ı.. 

rımızı yakan manzara, bütün a
lemi Islamın baştan nihayete 

kadar zencirler altında inleme

sidir. 
Bu noktada duracağım ve tek

rar kendi vaziyetimize temas e

deceğim. Efendiler, alemi Isla

ma şamil bir makamı Hilafet 

var, diyoruz. O makamda bir 

zat oturuyor ki, unvanı Halifei 

Müslimindir. Şimdi Hilafetin 

vazife ve salahiyetinden bahse

denlere göre bu Halifei Müsli

minin vazifesi nedir, soruyo

rum! Alemi lslimı kurtarmak 

değil mi? Bu Hilafeti Müslimi-

üOn günlerde hayvan borsa- · d · · 1 d 

1. · 'd . . . 'f . nııı aıreı şümu ün e bir Türki-

sı mec ısı ı aresının ıstı a ettı. d ı · d 1 d ı · 
- · · 1 b b' fk. ye ev etı var ır, ran ev eh va-

gı. şayı o muş ve u ır re ı ı- rdır,Afgan devleti vardır,yetmiş 

mız tarafından yazılmıştı. Yap m'lyonl k H' d' t k"tl · 1 
_ . ı u ın ıs an u eı s-

tıgımız tahkıkata nazaran Bor- 1• · · 
1. · · 'f . d -·ı amıyesı vardır, Mısır vardır, 

sa mec ısı ıstı a etmış egı - F d · d B 

dir Y lnı 1
. . 'd . . as var ır, ve saıre var ır. un-

. a z mec ısı ı are reısı ı b · · H l'f · 'f · 
C f 'F br' B · t'f tm' t' arın epsını - a ı enın vazı eı 

a er a 1 : ıs ~ a. e ış ır. Hilafetini maruf kitaplarda ta-

Cafer Fahrı B. ıstıfasına se- 'f 1 d - 'b' k b ı tt'"' 

bep olarak Borsa meclisi tara- n. 0 u~. ugu gı 1 a u
1
• e ıdgı-

f d t kl 'f d'I ' · d mıze gore- kurtarmak azım ır. 

Celtıl bey Mahmul bey m an e ı e ı en asrı ran - K b'l k . . d ku 

himayenize medyun olan İş Ban man usulünün lkusat vekaleti 1• urtadra ıkmed ı1ç!n ed vvet 

f d k b 1 d
.
1 

. azım ır, u ret azım ır, para 

kası şanlı alemdarı oldug-unuz tara rn an a u e ı memesı- "f 1· d K' d' b' 

d. C f F h · B , d ve nu us azım ır. ım .ye 1• 

tasarruf seferberliğim u daki!<a ır. a er a rı . asrı ran - r ,_. b . . T" ki d 1 
trnr.ın,c.usu üniin bor= .d:ı .k::ıhıı. ır ~ı, unun ıçın ur ye ev e-

ilan edeıken kudretli ıdarenızle h 
1
. b' f rı ve: Tu,ı..ı.T"' J.ulk ıı~ı;ı._;_ 

b d • !ünün en araret ı ır tara tarı 
unun atam ve kamil bir zafe emrine tabidir!Kim diyebilir ki 

re erişeceğinde teredclıit etmi- i~i, Kendisi şu izahatı vermiş- buyurun efendiler,haydi dünya. 

yor. Vatana her gün yeni bir ha- tır: B .. b d b'k d' yı mağlup edini ve islim alemi-

yır ve refah teinin eden yu··ce re- - ugun orsa atat ı e ı- . ku t ı B 

1 il d
.. h' b' nı r arınız.. • . en sorarım 

isi hükılmeti ru'hayetsı'z bı'-, hu"r en usu er unyanın ıç ır ye- ·ıı t B d 7 B 
· d k H d h mı e e. • una razı mı ır. unu 

metle selamlamaktan duyduğu- rın e yo tur'. . er yer e ay- yapmağa muktedir midir? Bu 

muz bahtiyarlığa itimat buyur- ~~n taJtm~~ J11: ra~dman usu- zavallı millet, bu kadar büyük 

manızı en samimi tazimatrmıza _u v;r ır. ı~ e ~se ar~a; ~ya bi::- ::::ıes'uliyeti üzerine alabilir 

terdifen arzederiz. g_ın ank taArtı r. u u1~.11 ~ egış- mi? Hakikaten millet, böyle bir 

M h t C ]"' tırme , vrupa usu unu yap- 'f · d h ki 'f 

a mu e ,,, k . t dik k d 1 
d vazı eyı eru te etme e, ı ası-

ma ıs e ar a aş arımız an t bb" ki ff k 

Ga.zl. Hz. nı'n cevabı İdr' f d' b' h lif "k' na eşe us etme e muva · a 
ıs e en ı ıze mu a ,.ı ır- ı b. ·ı -· · b' · • ı .. 

1 k d 
. o a ı ecegını ır an ıçın o sun u-

Bu telgraflara atideki cevap er ortaya oy u ve onun reyı 't ed b'l' . ., B · k' 

k b 1 d 'ld' B' d · 'f 'k mı e ı ır mı. una ım an ta-

lar gelmiştir . a u e ı ı. ız e ıstı a etu ,, 

lstanbulda Jş Bankası meclisi Diğer taraftan hayvan bor-

idare reisi Mahmut ve umum sası komseri Kemaleddin be:; 

müdürü Celal beyefendilere de bu hususta demiştir ki: 
- Vakıa randman usulü Ve-

İş Bankasının milll tasarruf kaletçe muvafık göriilmiyerek 

ve iktisat işlerinde vatandaşla- kabul edilmedi. Fakat bu istifa

nmıza irşat ve delalette bulun- ya sebep olabilir mi? Esasen 

ması pek büyük memnuniyeti Cafer B. den başka istifa eden 

muciptir. İstanbul şubesinde iç- yoktur." 

tima münasebetile hakkımda Borsa meclisi tabii azasm

gösterilen samimi hislere tesek dan olan Ticaret müdürü Muh-

kür ederim. , sin B. de bu meseleden ademi 

Rei,.icumhur malfunat beyan etmiştir. 

Gazi Mustafa Kemal 

M.Papa 

savvur edebilir mi? Zannederim 

ki hayır .. Asla. 

Efendiler! Milletimiz asırlar

ca bu noktai nazardan hareket 

ettirildi. Fakat ne oldu? 

Her gittiği yerde milyonlarca 

insan bırakb. En nihayet oralar 

dan koğuldu, koğuldu. Ve bu

gün şu vaziyete düştü. Yemen 

çöllerinde kavrulup mahvolan 

Anadolu evlatlarının mikdarını 

biliyor musunuz? Suriyeyi, lra

kı muhafaza için, Mıaırda barı

nabilmek için, Afrikada tutuna-· 

bilmek için, Viyana kapılarına 

kadar futuhat yapmak için ne 

kadar insan telef ettigimizi he

sap ede bilirmisiniz ! ve netice

de halimiz neye müncer oldu, 

i§te görüyorsunuz. 

Efendiler, böyle bir vazifenin 

yapılması lazım geliyorsa bunu 

on be, milyonluk Türkiye hal

kından değil, mesela yetmiş mil 

yonluk Hindistandan beklemek 

daha makul olur! 

Efendiler! Yeni Türkiyenin 

ve yeni Türkiye halkının artık 

kendi hayat ve saadetinden baş
ka dtışuneo:k .ı.:. 'l<>r 7.ı ... -~ 

Başkalarına verecek bir zerresi 

kalmamıştır. Artık veremez ... 

(Alkışlar) 

O halde kat'i olarak ifade edi 

yorum! Halifenin haiz olması 

lilzım gelen salahiyet ve vazaif 

-eğer dedikleri gibi varsa- onun 

mes'uliyetini henüz kendi hayat 

ve istiklalini kurtarmağa çalı

şan Türkiyeye yükletmeğe ne 

biz razıyız, ne de Allah razıdır.! 

[Bitmedi] 

• 

lstanbul lş Bankası meclisi idare 

reisi Mahmut ve umum müdürü Ce. 

lal beyefendlere: 

İş Bankasının Milli tasarruf 

milli iktisatta faal bir rol alma

sını memnuniyet ve mefharetle 

göriiyorum, muvaffakiyet te

menni ederim efendim. 

Yeni su tankları çıkarılırken 

Sabık Yunan sefiri 
şehrimize geldi 

Son sistem ''esait geldi 

B::ısvekil 

1smet 
Sabık Yunan sefiri M. Papa Liman Şirketinin getirdiği vesaitle 

~~~~:i~~=~:~ş ve Tokatlıyan hırsızlığın ÖnÜne geçfJ~cek 

Sabık levazım 
elsi nerede ? 

ıvı. f>apaı.ı.ı şehrimize hususi Liman şirketinin bir müdd~t 

işleri için geldiği anlaşılmakta evvel İngiltereye ısmarlamış ol

dır. M. Papa şehrimizde bir haf duğu yeni vesaiti diln limanımı 

lsmail Hakkı Pş. ne ta kadar kalacak ve ağlebi ihti za gelmiştir. Bu vesait meyanın 

telefonla ne şahsen mal M. Diyamandopulosla bir- da 80 tonluk çift motörlü su 

likte dönecektir. tankı 35 tonluk tek motörlü su 

konuşuyor r---~--... --11:11!tankı ellişer tonluk 2 laytcr var 

Sabık lev.azımcı İs.mail Hakkı mek f epliler dır. Su tanklan son sistem mo-

paşanın Bnstol ntel•prlA bnlı·a törlerle mücehhez ve çelikten 

duğunu yazmış- ' müsabakası yapılmıştır. Bu tank saatte 60 

tık. Her nedense 
ton su verebilecek guvvetli tu -

esrarengıiz bir 

hayat geçirmek 

istiyen paşa ot( 

müdürüne ne tl 

lefonla ne de şa 
sen konuşmay< 

gelenleri bile kc 
bul edeıniyeceği 
ni bildirmiş ve o 

34 üncü hafta 
Mektepliler mUsabakasıaın 

34 Uncu haftası ba,ıamıııtır. 

ÖallmUzdekl perşembe -gllaU 

akşamına kadar ğazetemlzde 

çıkacak haberlerden en mü

himini seçip cumartesi ak

şamın• kadar gazetemiz mil• 

sabaka memıırlujtuna glJnde-

lumbalara maliktir. Tertibatı o 

suretle yapılmıştır ki içine al

dığı suyuı , hiç bir harici kuvve 

tin tesiri olmadan vapurun sah

rıncına boşaltacaktır. 

Çelik layterler maVtına vazi

fesini görecektir. Tüccar arzu 

ederse bunların kapaklarını ki

liıtliyerek anahtarını alabilecek 

tir. Bu suretle limanda hırsızlı-

Bu tesisat Istanbul limanına 

rakip iiınanlara nisbe'.:lc daha 

ziyade revacı temi rle:ektir. 

Rakip limanlar sisaı 

hundan mükemmel o]:n,~dığı gi 

bi en asri limanların ve~aiti de 

b'.mdan daha müıccmmcı degil-

• 



• 

ALD 
Fran. ada 

Fıı·tınalar 
-~-··- -

Pariste fırtınadan 
evler hasara uğradı ---
Bir yolcu vagonu riizrtar

dan deı•rilmiı;fir 

- - .. -
::,ı:ika'sıa ugrayan tren 

Paris, 29 (A.A) - Bütün 
gün ve gece devam eden ~idclet 
li bir fırtına bir~ok binaları ha
sara uğratmış, ağaçlan devir -
ıniştir. Telgraf ve telefon ınuha 
bereleri büyük güçlüklerle yapı 
labilmektedir. 

Gözler gene Hiııde döndü! 
...................................... 
V alii un1uın:lye }1apılan suikast 

gene ortalığı karıştırdı 
Rouen, 30 (A.A)- Hüküm 

süren fırtına büyük hasarlara 
sebep olmuştur. Birçok ağaç 

devrilmiştir. İvetot belediye da 
iresinin kulesi yıkılmıştır. Bir 
yolcu vagonu rüzgarın şiddetin 
den devrilmiştir. 4 kişi yar;ılan
mıştır. 

ffindistan millicileri diğer don1invonlar 
gibi dahili istiklal istivorlar 

Londradan yazılıyor: - İn- ı 
(ilizler Noelin sevincile meş

ğuı iken Londraya fena bir ha
ber geldi: Hindistan valii umu
misi Lord İrwin aleyhine yapı
lan ve akim kalan sui. kastın 
vukuu burada hayli heyecanı 
mucip olmuştur. 

MEMUR MAAŞLARI 

Paris, 29 (A.A) - Meb'usan 
mecli5i memur maaşlarının yeni 
hayat şeraitine göre tesbiti hak 
kındaki layihayi müzakere et
miştır. Meclis, layihanın encü
mene iadesini 27 5 muhalif reye 
karşı 305 rey ile reddetmiş ve 
Iayihayi kabul eylemiştir. 

Hindistanda patlayan bomba 
İngilizlerin nazarı dikkatlerini 
gene oraya çevirdi. Bütün ga
zeteler bununla meşgul oluyor. 
Bizzat Lord İrwin tarafından 
krala gönderilen telgrafta bu 
swi kastın taisil~tı verilmiştir. 

Yeni Delhi şehrine gelirken 
treni havaya uçurmak için de
rnir yoluna konan bombaların 

hiç bir feci netice vermediğini 
oizzat Lord İrwin krala yolla
dığı telgrafta şöyle anlatıyor: 

«Zati haşmetpenahilerine bu 
sabah Delhiye yaklaşırken tre
ni beıtıava etmek için konan bir 
bomba ile yapılan sui kastı ha
ber vermekle müteessifim. Be
reket versin ki hiç bir ziyan vu
ku bulmamış ve içimizden pek 
azı bu vak'anın farkına varmış
tır. Ümit ederim ki zati haşmet
penahilcri baZt mübalağalı ha
oeı-ıerıc mutecssır olmıyacak

lardır .» 
Hindistan naZtn Avam kama 

ı asında bu telgraf hakkında 

rı.ıalilınat verirken Lord İrwin 

oanrnıı Pattı 

(iki meşhur mllicl ) 

~e zevccsının bu sbi kasttan 
'rurtulınuş olmalarını mcmnu
•ıiyetle kaydederken aza tara
fından alkışlanmıştır. 

VERGİLER İNDİRİLDİ 
Paris, 30 (A.)A - Parlamen 

Valiı um~ımi V• refikası tonun fevkalade içtima devresi 
mülakatlardan evvel Valii umu vergi miktarlarının tenzili hak
miyi öldürmek istemenin ma- kmdak. kanun layihaları kabul 
nası, Hindistanda böyle gizli edi'.dikten sonra, saat 3,30 da 
tertibat yapacaklar bulunduğu- kapanmıştır. Parlamento, müza 
ı:u :,Jsterir.Marrw ·i oı u Irwin kerelerini ikinci kanunun 14 üne 
sui !o.asttan kurtulduktan sonra tehir etmiştir. 
Delhiye gelince Hint millicile- MAÇ ESNASINDA 
rile görüşmüştür. NÜMAYİŞLER 
Hindistanın bu meşhur sima- Paris, 29 (A.A) - Buffalo 

!arı şunlardır: stadyomunda İtalyan ve Fran-
Gandhi, Pandit, Motial Neh- sız futbol takımları arasında bir 

ru, Patel, Sir tac Behadur Sap- maç yapıldığı sırada baZt komü 
ru, Cinah. nisler nümayiş yapmak istemiş
Bu mülakatta Londrada Hintli ler ve enternasyonal marşını te 
reislerin iştirakile toplanacak rennüm etmişlerdir. Halk, spo
•·onferans mev.z bah ;- run politikadan madut olmadı
tur. Londraya gelecek Hindis- ğını beyan ederek şiddetli itiraz 
tan rüesasının Hindistanın is- larda bulunmuşur. Mac; birkaç 
tikbali ve mukadderatı hakkın- dakika tatil edilmiııtir İki kışi 
<la kendi istcdikierı gıtıı ser- tevkif olunmuşur. 
bestçe tekliflerde bulunmaları- HA. VR'DA KASIRGA 
na karar verilmiştir. Fakat bu 
konferansta Hintlilerin ekseri- Havr, 29 (A.A) - Burada 
yede verecekleri bir karar İn- şiddeh biı kasırga olmuştur.Bir 

römokör batmış, mahallelerden 
giliz noktai nazarı üzerinde biri ;,u altında kalmıştır. 3 kişi 
mutlaka ağır basacak addedil- telef olmuştur. 
memelidir. --------

Hindistan millicilerinin mc
talibi şu noktalarda toplanıyor: 
İngiliz imperatorluğunu teş
kil eden domiyonlar glbi Hin
distanda imperatorluğun ceza
sından fakat dahilen müstakil 
olmalı diyorlar. 

Müslümanların vaziyeti 
Hindistanın metalibini tespit 

eden yerli rüesadan müreokkcp 
sekiz kişilik bir heyet İngiliz 
hükfunctinc uzun bir rapor ver
miştir. Hint merkez komitası 

namı verilen bu heyetin azasın
dan ikisi müslümandır.Komita 
nın bu iki.esası, rapora yazdık
ları noktai nazarlarında merke
zi hükfunctin - yani İngilizle
rin - müessir nüfuzu kaldırılır
sa Hindistandaki muhtelif din 

RUS TAYYARECİLERİ 
Moskova, 29 ( A.A )- Tas 

Ajansı bildiriyor: Tayyereci Tc 
houkhnovsky nin idaresi altın
da bir heyet Amerikan tayyare 
cilerden Eiclsons'i aı-amak üzre 
ikinci kanunun altısında hare
ket edecektir. 

YENİ LEH KABİNESİ 
Varşova, 29 (A.A) - Reisi

cümhur M. Moscicki, M. Bart
tel'in riyasetinde teşekkül eden 
yeni kabine azasını mübeyyin 
listeyi imza etmiştir. M. Matus 
Zewski maliye nezareti vekale
tine tayin edilmiştir. 

Alman yada 

Konfrans için 

, ... ""-'- ....... ·- ...... _ ... ..; .. -.. -~ .................... , 
ı B M * ı uaun 1 
t ........ -· "'"'·-···-·· .... ,. .................... - .. ·• 

emurin kanununa mü 
maddeler ilave edili o 

------------···----------__:::. 
Bu~ün artık 929 senesinin son ' r ı ' l • d ı d v • ı . • l . ı • 

ı:ünü ... H r sene ıreçip gic!crl:co ~ 1 en1Uf af JTial)ret erlfi en Ü Ug'U bff( )1 l~ SH lJ}) {_'f'fD· 

1 

insan b:r kere ark '"ına bakarak oc- u 'S 

vinç veya k•derle t·~;en gü·.1lerini den de' ı·stı.kı·az yapamıyacal<loı• 
düşünmekten kendini alamaz. Şimdi U 

sene!lin son gü-::.ünü de teşyi eJer- ... ••------
ken hepimizin şahann12 itiOOr!I~ §U 

bi~. seı:ıe z~rfmda hayatımı~ üzeri_nd_e ANKARA 30 (Telefonla)-, Hükumetin teklifindeki mad- nü mutlak olarak kabJI e<mi~-
t:ıuoso:r o.an vuk:ıatı kondı hendımı- A ll' ·· · d k.k d d b" l'k 1 k"' · 
~e düıü:ıebiliz. fakat koca bir se- c ıye encumenın e tet ı ve e e ır sene ı maaş an ye u- tır. .. .. 

nenin dünya .vckayii üzerindeki mev- ' :akere edEen ırtışa "e ırtı- nunun yarısmdan fazla istikraz Üçuncu maddede maznunla 

kiini düşünmok için ken-:limizi bir k... Iayıhasmda yapılan tadila yapılarnıyacağı fıkrasına me- ı nn hukuku amme davası açıl· 

tarafa bı~a~a~:'k umumi no~taf n~- ta göre memurin kanununa ze- murların maiyetlerinden de iş dıktan sonra haklarmda yapı· 

hz<ırdanlhd~t~.nu~~tk 92
1
9 •d~nesı:"~ ~- ylı teklif olunan layıhaya encü sahı"ple-ın· den oldug"u gı"bı· su lacak ilk tahkikat ile muhake-

an su .unun K:Jvvct en ırme~t ıçın dd · 'l"" · · . · -
çalışılmış bir 'sene olduğun~a ittifak men şu ma eyı ı ave etmıştır · reti mutlakada istikrazda bu- melerin mevkufen olacağına 

edebiliriz. Yirminci asır, Yeni Dün- "Memurin kanununun onun- lunn llarını::ı men edilmesine dair olan hiikıim ancak son tal1 

~~:rı=~ ~1'"ikanmh dab!ştirak , c~ .~a~desi~~ b~r .. fıkrasında dair bir kayıt iıive edilmiştir. kikatın açılmasına karar verıl· 
hit oldu .. Şimdi mi!ı:tl';; b~ ıb~~ısıcı e de'.~~ 1 ~ uzrekmdeı;ı-ı~- Hükiimet layıhasmda kanunun dikten sonra me .. kufen muha· 

'ba . . run ver ıgı ma umat en ısı- b. f 1 ·· ··ıd·· ı 
sarsıntrnın tahn tını tamır ıle •neş- . k l'k unvanı ıraz mu assa goru u- kemeleri icra edilmek sureti e 
g-.ılclür Avrupa kıt'ası ü~erinde ecre nın ve arısının em a ve ser- - ·· d ·· b · · ·· dcg" iştirilmiştir. 
yan ed.en ve insanların .;mumi tari- veti ve bunların menşeleri hak gun en _encll:menc~ u ısım şo-
hine yakından, uzaktan tesir eden kında bir beyanname tanzimi yıe_:es~ı:_ edılmış~ır: __ .. . Dördüncü m~ddede memur; 

her hadise Yen!- Türkiyeyi alak3d'.'r ile olacaktır. Tevarüs ve teber- İrtıkap ve saır curuml~rın- lann vereceklerı beyanname }ıı 
eder. 929 ıeneşı, yukarıda k:ıydcttı- ·· ·b· t h .. 11 d 15 .. . den dolayı memurlarla şenkle- lafı hakikat olduau anlaşılırsa 
ğimiz gibi, sulhün takviyesi için ça- ' r1;1 gı ı a . avvu er e gun. ı- . . _ " . 

1 1 b. 1 tu B rınde yenı 'ır beyanname ıle rı hakkında takıp ve muhake- cezalandınlacagına daır olall 
ıtı mıı ır &ene o muş r. u ıene- ~ u .. . ,, 

nin beynelmilel en mühim hadisesi 
1 
bildirilecektir. Her vekalet ken mc usulune daır kanun. hükme beyanname mündereca· 

La. ~ay konf~rans!nda tamir:ıt mese \ di memurlarının tarzı hayat ve Layıhanın birinci maddesin 
1 
tının yalnız kendileriae ait olall1 

lesırun halledi~mesı oldu.}nl!ılterede,, maişetlerinde beyannameye na de sayılan cürümlerden memu- kısmı değil karıl;ırırıa ait kısmı 
fransada hukUmetler degıştı. ltalya- · ·f · · · · · l d f k h d' - · k 
da 870 senesindenberi Papalık rna- zaran calibi dikkat görecekleri rıyet vazı esını suı ıstıma an- a muva ı zu ur etme ıgı ta 

kamı ile hükümet arasındaki dargm- hususatı tahkik edebilecekler- cak kacakçılığa münhasır iken dirde cezalandırılması :mretin· 

lık izale edilerek Roma meselesi de- dir." encümen bu suiistimal cürmü- de bir ilave ile tıdil edilmiştir. 
nen uzun bir ihtilaf hallolundu. •••••-------

krJn~~tıa!.re~r~rt'::.~~n bi:•:: l\lcclist<>ı1 Ali (~<>ı1ani beyiıı ailetıİll<' Millet Meclisi 
nedir devam ediyor. .• 

1 
.. 
1 

k• _ ·- . 
ispanyada meşrutiyet ve kanunu g·oll( Cfl Cll 111(' ' tUp . ANKARA, 30 A.A.-Bu··. 

esasi yerine konan ve ceneral Primo 
de Riveranın başında bulunduğu ida- Ankara, 30 (Telefonla) - Meclis Ali Cenani beyin ailesine yük Millet Meclisi bugün Re· 

re hala d~v~m. ediyor. Yeni bir ka- mektupla Cenani beyin mezuniyet almadan ayrıldığın, avdet fet Beyin riyasetinde toplar· 

~u~u esası layihası yapıldı. fakat bu edebilmesi irin eg· er adresi mevcutasa bildirilmesini, aksi takdirde mış ve Konya meb'usluğuna 
layıhada yarı azası mıllet tarafından 1 

• • ~ - 1 - · · · · · ·h 1 K l z · b 
·ı k eli · h""km.. ··fu _ ..... , ıkı ay sonra meb'uslugunun sakıt o acagmı bıldırmıştır. 1 ıntı ap o unan ema aım e· 

ıeçı ece me sın o u nu zu ~ • •d • · · "h b c!''· 
münaka"' edilecek bir ıeydir. Vilayetle Emanetın tevhı ı lyın _ın~ı ap __ maz atasını ~~s ı~ 

Bu sene Çin ile Sovyet Ruıya ara- etmıştır. Mute~lnben Bf' .fisel 

sında, müsademelere müncer olan bir Ankara, 30 (Telefonla) - Belediye layihasını tetkik eden d~ toplanan mıllet.ler arasında-

ihtilif çıktı ve aylarca sürdü. encümen bugün dahliye ve!dlinin iştirakile toplanmıştır. İçtima ~ı .telgraf. ko:ıgresı tarafmdaı:ı 

Çin - Rus ihtilafı sulh hesabına da İstanbulda vilayetle Emanetin tevhidi hakkındaki fasıl müza ıttıhaz ~d~lmı~ o_~an ıı;ukarrera· 

endişe uyandırmaktan geri kalma- kere edilmiştir. Neticede vilayetle Emanetin tevhidi prensıp t~°: tasdıkı'.. Buy~k Mıl~~t Mec• 

mıştır. Her iki devlet te Kellog misa itibarile kabul edilmiştir. lısı 1929 butçesınde munakale 

kını kabul ettikleri halde aralarında- T k • b b • İ icrası hakkındaki kanun Iayiba 
ki ihtilafı hakem vaııtaıile hallede· ren azasına se e Jye veren Si ve hudutlar ve sahiller sih• 
cekleri yerde siliihla halle çalışacak. 
!arından korkuldu. fakat her iki ta- makinisfe işten el "ektirildi ' hat u~w.n müdürlüğünü~. 1929 
raf ta "harp,, kelimesini teliı.ffuz et- 'Y senesı butçe kanununa muzey-

miyerek hudtıt musademelerile ikti- ANKARA, 30 (Milliyet) - Kazaya sebebiyet veren 83 yel kanun layihası müzakere 

fa ettiler. Nihayet ihtilii.f halledildi. İstanbuldan gelen ekspres ve numaralı katar makinistine iş- ve kabul edilmiştir. hpirto ve 

Çin • Rus meselesi hariç tutuldu· =lcu tr<?nl.eri dün P,"ece Bozö- ten el çektirilmiş ve diğer ta meşrubatı küuliye inhisarı hak 
ğu halde 929 senesinde ıiyasi alem- , - . raftan dı"kkatsı"zlı"k.le ala' kadar o kı d k. k 
d k ·· ı h ı ki ·· ı · d 1 1 n a ı anuna bir tıkra tezyi-
e !'e oy e eyeca?.!• mera ı va- ı yut ıstasyonun a vt• ma ge en lan memurlar hakkında da talı- r d . k l' "h . 

kayı cereyan etmedıgı anlaıılıyor. kaza dolayısile L..ıgün ancak . ıne aır anun ayı ası malıye 
Bu senenin şahit olduğu ve dünya ..... kıkata başla~mış:ır. 83 .num.ara encümeninin talebi üzerine mez 

sulhünün takviyesi yolunda atılmış I saat on dokuzda ve bı~ıbırını lı katar makınesınde bır arıza kilr encümene iade edilmiştir. 
bir adını diye uzun uzadıya bahsedi- 1 müteakip Ankaraya gelmişler- olmadığından yoluna devam et Meclis cümartesi günü toplana 

len hadise lngiliz başvekilinin Ame- dir 1 miştir caktır. 

rikaya seyahati oldu. Bir lngiliz ha§- · ------·---------------
vekili resmi surette ve iki memleke-
ti yakından alakadar eden bir mese
le hakkında mesul Ameröka Reisicum 
lıurile görüşmek Üzr~ ilk defa Ame
rikaya gitmiş oluyordu. 

Şehremininin cevabı 
w_w 

[ Birinci sahifeden mabat ] 

Berberler reislerinin 
fikirlerini gülünç 

buluyorlar 
Bu seyahatin neticesi donanmala· 

rın tahdidi için bir konferans aktine 
karar verilmesi oldu. Konferans yeni bul olunmuştur. Belediye ceza da bakkallarda, diğer şeyler- Berber esnafile, cemiyet ara

senenin ilk ayında L?~drada. toplana tarının büyük bir ekseriyeti fen den sarfınazar yalnız bin küsür smdaki anlaşamamazlık devam 

cak .. l.ş_t~ 929 ,-,~~sı~ın. yem seneye ni vesaika yani tabip ve kimya- kilo taaffün etmiş sucuk bulun etmektedir. Esnafın çoğu, cemi 
devrettıgı pek çctın bır ış. . t. t d r "ilah muştur. . • yet reisinin fikirlerim, gülu'·nç 

ger raporuna ıs ına e e . • -
kemelerde dahi ehlihibre rapor Yalnız balıkpazarı civarında bulmaktadır. Bunlardan biri şun 

Mısırda ları her vesikanın fevkındadır. evzan muayene memurları 72 !arı söylüyor: 

---- Makale sahibinin istediği usul adet ayan bozuk kantar, bas- "-Cemiyet reisi, yapılan te-

Yeni kabİnt" tatbik edilse bu memlekette kül ve terazi bulmuşlardır. Bin şebb!i.sle_rin istikbal için hazırlrl: 
medeni bir insan gibi yaşamak kilo kokmuş sucuk kaç kişinin mahiyctınde olduğunu söy:i.-

KAHİRE, 30 (A. A. ) - imkanının münselip olacağını midesini bozar ve yetmiş bozuk yor. Ücretleri yükseltmenin is-
Zannolunduğuna göre Başve- k · k b. · fkbal · · ·b· b. h 
kil Adli Paşa bugün öğle vakti şimdiden iddia ederim. aı:tar ve terazı aç ıçarell!-n ı . ıç~. n.e gı ı ır azırlık 
. . . . k · M E ·er itiraz olunan cihet cebınden haksız yere mukabıl- olabıleccgını anlıyaımyoruz. Ü c 

ıstı.fanamcs~ ".erece f~kr. Kıeş- (Procgcdur) usulü muhakeme siz olarak ne kadar fazla para retlerin yükselmesilc dükkanla 
rutıyet kavanınıne tcv ı an - k l. · b k tırs k · b 

. k b. · t şk.l kısmı ise şunu söyliyeyim ki çı artır sua mı sorarsam aca a rımıZt apa a cemıyet unu 

ral Fu~~ yen~ a. ınerı r~ ~ ı eni Türk ceza kanunun iki ne buyururlar? 1 istikbal için pek mi hayırlı bula 

etmek uzre e scrıyctın ı en kom u arasındaki beledi ihtilaf Binaenaleyh sahibi makale cak?. . 

olan_ Nahas P~şayı davet ede- 1 ş halli hakkını mahkeme- manasını pek ağır bulduğum 1 Bu yüzden, İstanbul tarafının 
c~tır. Bu kıabıne, ~9~3 . 1~cne- 1:;~n değil belediyelere vermiş- zulüm kelimesini istimal etme-

1 
sermayesi az esnafı, yavaş, ya 

sınde ~~nunu Esasının 1 anın- meli ve halkın sıhhatına, men- 1 vaş san'atını terk edecek, ve 

Vak'a ayın 23 üncü giinü ol
muştur. Bu sui kast.. teşebbü
sünün pek öyle ehemmiyetsiz 
1ir şey olmadığı anlaşılıyor. 
Yalnız tren yolunun üzerine 
l;ombayı koyanlar trenin ora
:lan geçeceği saatı dakikası da
kikasına hesap edememişler

dir. Bomba patladığı zaman 
Lordun treni henüz uzakta bu
lunuyormuş .• Mamafi bomba
nın gizli bir kablo vasıtasile u
zaktan ateş alacak şekilde ya
rıldığı tetkikatta anlaşılmış ... 
lnfilii.k başka bir faciaya mahal 
vermemistir. Yalnız bu siıi kas
tın akim kalmasına rağmen ter
t;batın her halde meharetle ya

ve mezhepteki cemaatler ara
sında s!ikfuı ve asayişi idame 
etmek kabil olamıyacağını bil
dirmişlerdir. 

Görülüyor ki arada bu esaslı 
meselede ihtilaf v,~ .. ı·~ ı 

ihtilaftan hangi tarafın istifa
de ettiğini ilaveye Hl.zum var 
mı bilmeyiz ... 

Schacht La heye gitmek 
istemivor 

danberı ılk defa olarak tama- tir. faatına, rahatça yürüyüp gitme yerini gayri müslimlerc bırak-
men Veft fırkası. mesu_pların- 26 Şubat 1340 tarihli kanun sine hizmet eden tedbirleri al- mak mecburiyetinde kalacak -

k hi l sokakların işgalini men eder 
dan mürekkep bır a ne 0 a- ve dinlemiyenlere ceza verilme dığı için bilakis belebiyeyi teş- tır,, 

1 •••••• 1 

içki kaçal<çıları ile 
mücat'ele 

J ılmrn olduğu Hindistandan İn Newport "Rhode-İsland,, 30 
filiz gazetelerine gelen heber- (A.A) - Yeni İngiltere sahili 
1erde bildiriliyor. Eğer konan boyunca ispirtolu ic;ki kaçakçı
bamba valii umuminin vagonu lığı yapan gemileı _ k~rşı şiddet 
altında patlamış olsaydı bunun li takibat icrasına başlanmış

elim neticelere yol açacağı söy- tır. Dün, liman ağzında bulunan 
; ~'1iyor. Yalnız trenin bir vago- sahil muhafız gemileri Baltkdn 
ı u hasara uğramıştır. Bu da c- ek isminde bir gemiyi tutmuş

! emmiyetli değildir. Yalnız !ardır. 
bir adamın mecruh olduğu gö- Bundan başka, iki kaçakçı gc 
ri.ilmüş. Yeni Delhi şehrinin misi daha yakalanmış ise de bun 
halkı uzakta patlayan bomba- !arın tayfaları sahile çıkarak 
nın gürültüsünü duyunca bunu kaçmağa muvaffak olmuı:ılardır 

L-0rdun istikbali için ileride top NÜFUS ARTIYOR 
a ılarak kendisine selam veril- NEW-YORK, 30 (A. A.) -
dıgine atfetmişler. Milll istatistik idaresinin cet-

Mcse/enin siyasi tarzı vellerine nazaran Müttehidei 
Bu sui kastın siyasi bir ma- Amerikanın yalnız Amerikada

nası olduğunu söylemeğe hacet ki nufusu 1 Temmuz 928 de 
yoktur. Lord İrwin Delhi şeh- , ıitam bulan son 10 sene zarfın-
me Hindistan . ı . ıil ı ı e da 4 milyon 929 bin kişi artmış-
e-örüşmek için gidivord11. B" tır. 

BERLİN, 29 (A. A. ) - M. 
Schacht, Lahey konferansında 

Almanyayı temsil edecek mu-

caktır. sini emreder. Emanetin selame ci etmeli idi zannederim. Feshane nıensucat 

Yun, anistanda ti murür ve uburu temin için Sıhhive müsteşarı fab ikası d~ir('si 

rahhas heyete dahil olmıya- iki İstifa 
caktır. Kabine azasile M. 

kanunu tatbik etmesi bir kaba- . , . .. 
hat mıdır? Sıhhıyc Vckaletı musteşarı Fesıhane mensucat şirketi ti-

Ancak (cezayı naktiler faz- Hüsameddin beyin HıfZtssıhha caret müdiriyeti birinci Vakıf, 

la hükmolunuyor esnafa zulme- Enstitüsü ~üdiriyetine tayini hanında bir daireye nakloluna-
Sohacht arasında dört saat ha- ATİNA, 30 (A. A.) - M.Ar
raretli münakaşalar cereyan et- giropulos ile M. Papas Kondi
miş olmasına rağmen mumai- lis fırkasından istifa etmişler

leyhin murahhas heyete iştira-1 dir. 
ki hakkmda bir anlaşma hasıl USTFUMA TAŞTI 

diliyor) iddiasına cevap ver- muhtemeldır. caktır. 
mek mecburiyetindeyim. Mcse- ••••••••••• • ••• •.;. • +.;,..;, T y~IH~ 
la bir yemişçiye üç dört ay için Önümüzdeki perşembe akşı- i 
de 90 lira cezayı nakti hükme- mından itibaren ve yalnız htş 

olamamıştır. ATİNA, 30 (A. A.) - Us- dilmesi, zulmolmadığr gibi o gün için 

- truma nehri taşmış ve suları e-
Jspangada kilmiş ovalan istila etmiştir. 

yemişçi dahi kat'iyen mazlfun 
değildir. Bu ceza yekfuıu dok
san ilraya baliğ olma için üç 

M. Priınoderivera'nın 
makalesi 

MADRİT, 30 (A. A. ) - M. 
Primoderivera A. B. C. gazete
sinde intişar eden bir makale
sinde idarei hazıraya nihayet 
vermeği derpiş etmekte ve h!i
kilınetin şimdiki idare ile meş
ruti idare arasında mutavassut 
vazifesini ifa etmesini iltizam 
etmektedir. Başka gazetelerde 
çıkan diğer makalelerde şimdi
ki i<larenin bilkuvve mülga ol
duğundan bahsedilmektedir 

FRA"ISIZ TY ATROSUNDA 

r-·-sJ>öll-·f ay zarfında al<::'-1~ yirmi d~fa. + m~hur dansör 
tekerrür etmelıdır. 0 yemışçı • VE 'CF~"ITE ESKUDERO 

Bugünkü maç 
üç ayda doksan lira değil 180 ve relikler! KARMlTA GAR· 
lira dahi verirde yine küfelerini CIA, UNA l'EREZ. ALMERIA 
sokağa kor çünkü o küfeleri ko- Pil.AR KRUZ, LClS MAYO-

Bugün Galatasaray birinci ymak için yeni belediye vcr~i R.\I,. NINA PATROCINO ve 

futbol takımı, bir haftadan beri ve resimleri kanununun ne~nn- NINO AI.KAl.11. uralından 

şehrimizin misafir· olan İsveç den evvel ayda doksan lırayı iSPANYA AYALATN GÜ-

mcktcp gemisi futbol takımile hem de yalvara yaiv:ara ruhsa- ZEL DANS VE ŞARKlLARI 
Stadyomda dostane bir maç ya tiye resıni olarak vcrıyor ve hal 
pacaktır. Bu maçta ilk defa ola ktan da iki mislini kazanıyor 
rak İsveç futbolcularını şehri- idi. 
mizde görmüş olacağız. Galata Binaenaleyh bu cezalar zu
Saraylılara muvaffakıyet tem- li'ım değildir ve hiç bir kimseyi 
enni ederiz. mehvetmez. Bu son ay zarfın-
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1 
gen 

öılrÜ yu kaldır
ı11akkabil mi? 

Alakadar zevat ne 
cevap 'Teriyor? 

fC'öprü kalkarsa liman 

( 
' 

~enişliyecek nakliyat feribotla yapılacakınış 

Bu tesisatın 5 milyonla kabil olduı:;u s h'leniyor 

Emanetin Un kapanında yaptıracağı köprünün asma şeklinde 

rapbnlmaaı çin Ticaret oclaıından vaki olan teklif, tatbikine 

İınkin görülmiyen bir temenni mahiyetinde kalmıttır. Bunun 

iizerine iti az maarafla intaç etmek ve limanı genişletmek için 

lıazı mütebuııılar tarafından ileri sürülen mütalaalaı-ı kaydet

ltıİftik. 

l\l!LLl\'1-:T ~ \ LI .ll K.\NU. "l t·:\'\'f:L 1929 .. 

ge Cim y köprUsUnO kaldırmak fikri 
~kadar zevat ne diyor? 

Mı ili tasarruf 

Hanıınlar balolar için 
yerli kunıaşta·; yalnız 
bir kal elbise yapacak 

Temizliyor 
Yıldızı temizledi 
sıra Halice geldi 

---·--
Un kapanı 
cinayeti 

Ekmek niçin 
ucuzlamıyor? ----
Buğday ve un stoku 

azdır 

Milli tasarruf cemiyeti he- ---- Hemen bütün mütehassıslar, 

yeti idaresi dün Haik fırkasm- Margoserra Emanete Kel Kiızın1, Azizi kıs- bütün alakadarlar ekmeğin da-

da Hakkı Şinasi paşanın riya- genibir fekli/ yaptı kançhk \'ÜZÜnden vurdu ha fazla düşebileceği kanaatin-

setinde toplanmış ve bu içtima .. .. - , . . de bulunmaktad1r. 

da Maarif Emini Muzaffer be- Maryosera şehremanetine ~uçukpazar da Leblebıcı so- Ha•.buıd Ci'Jn, gelecek on beş 

yle hanımlar birliği, Esirgeme yeni bir teklifte bulunmuştur. kagın~a 5~ 't~1~1cvd~- günün ekmek narhını tıesbit e

dermeği ve biçki yurdu reisleri Bu Haliç'in tathiri etrafında bir ran sa epC}l n u u • den Şehremaneti ekmek narhı

lıa,;ır bulunmu;ılardır. Milli ta- tekliftir. Seranın İtalyadaki sa- Un k~panında otur~ araba~ nı geçen haftalara nisbetle on 

sarruf ve yerli malı ?akkında hai iştigali de denizden çürük Kel kazını. taban~asıle rar;:. - para fazlasına tesbit etıniştir. 

orta mektcplenlc konıeranslar gemi çıkarmak olduğu için ba- mıştır .. Azız, polıs tara ın n Bugün ekmeğin pahaWaş

verilmesi k:ırJrlaşmıştır. Ha- dema bu sahadan dışarı çıkma- Ke~cı hanmd~ yakalanmışt~; masmı istilzam eden tesirler a

nımlar arasında da konferans- mağa karar vermiştir. Haliç'te ':'ak aya sebebıyet veren Azız - rasmda başlıcası şudur: 

lar verilecek hanımlar yerli m, _kansı Hatçe .H. ha- Şehrimizin un ve buğday is-

malı giyecek ve büt~n hanı~- dı~.eyı ~oy le anıa~ıyor · toku geçen haftaya, hatta ge-

lar tanıdıklarını yerlı mal gıy- - l-.ocam Azız_ ~5 yaşında- çen seneye nisbetle azdır. 

meğe teşvik edeceklerdir. Dün- dır. Seyy~r salepçılık yapar. Geçen sene şehrimizde buğ-

kü içtimada bilhassa hanımla- :8ul'.dan b~r hafta evvel, Hatçe day istoku 46,600 ·ton idi. Bu 

rın balo elbiseleri mevzuu bah ısmınde bır kadınla ~ışmış- senenin geçen haftasında buğ-

solmuştur. Kabul edilen esasa tır. Hat5e ~v\elce :8!-1'.sa da Re- day ve un i.stoku 45,700 tona 

göre bundan sonra yapılacak m~zan ısmınde bınsıle evlen- inmiştir. Bugünkü istok mik-

olan balo elbiseleri de yerli ku- mış ve geçenlerde yalnız olarak ta . d h - 45 500 d. 
- · t b ı• • ·of . A iz b rı ıse a a az , ton ur. 

maştan olacak ve bir elbi~e bir stan u a geıı;ıı". 1~; z • u _ __._ 

sene zarfında verilecek olan kadını ev~ getırdı. Bunun ~dı JI< i cenıiyet <iağ·ı ld ı 

b.. ... b ı ı d · ·ı l·f da seninkıne benzer, bu benım 
utun a o.ar :ı gıyı ece · ı;. . , k d d. 13 d Itrıyatçılar ve sakatçılar Ce-

Hanıml a asında her balo 1 
metresım oıaca .,. e ı. en e . 

Adli gede 

Marmara 
faciası 

Tahkikat nihayet 
bulmustur _ ..... _ 

Kaptanın tevkifine 

lüzum görülmedi 

Bu meyanda en şayanı dik- müdürü M. Kanouj diyor ki: 

kat olan nokta, Karaköy köprü " - Liman.-· geni~.ctmck la

•ünü' ı kaldırırak nakliyatı kü- zımdır. Bu husustaki teklifatı

çük feribotlarla idare etınek ve mızı hükumete arzettik .. Yakın 

tehrin ticari nakliyatını ana cad da müzakerat için Ankaraya da 

de olması mukarrer bulunan vet edileceğimizi z~·mediyorum 

Gazi caddesine geçirmek ve Un Henüz itilaf elde er' ~meden bu 

kapanı köprüsünü ihtiyaca göre bapta izahat vermekte mazu-

. ar lb'. l - "mademki sen münasip görü- ~ıyetli azası arasında çıkan ih-

çın ayrı e ıse yaptın maması d d" B" tılaflar yüzünden daO-ılmıştır Marmaradaki vapur müsade-

fikri şiddetle müdafaa oluna- yorsun, otursun!,. e ım. ır "' · 

lenİ.f olarak yapmaktır. rum. Bize Halic sahillerinde 

1
1 

• rıhtım inşaası için bir teklif vu -
ku bulursa tetkike hazırız. Fa
kat, bittabi bu yeni bir inşaat işi 
olduğu için şeraiti hususunda 
mutabık kalınarak yapılabilir . ., 

caktır. kaç g~ sonra Hatçe'~in. anne- -o- mesine ait adliye tahkikatı de-

_____ si geldı. Ve kızına dedı kı: Den P:-ıltn !>ıı-sızl:ın vam etmektedir. 

lngiliz lirası 
düşüyor 
-·-

İzmirden mühim mik
darda kambiyo geldi 

-

arabacı Kazım isminde biri ile Son zamanlarda, palto hırsız Altıncı müstantik Süreyya B. 

görüştüm. Kendisinin 500 lira- lıkları artmıştır. dün yunan gemisi suvarisi M. 

sı var. Sana Aziz'den daha iyi 1 Bir hırsız köprü üstünde Ha- Ksantosu isti<;v'.' et'T!is ve is

bakar. Ona metres ol!,. Hat<::e liç iskelesi sermem uru Bahri ticvap geç vakte kadar devame-t 

üç gün evvel arabacı Kazım'in Beyin evine girerek 55 lira-
evine kaçtı. Bir gün kaldıktan lık paltosunu aşırmıştır. miştir. İstiçva. tan ~ nra M. K& 

sonra gene geldi. Aziz'e dedi • antos polis müdüriyetine sevk 

batmış bir çok çürük gemi, mü ki: Kazım'ın başı kel, çok ko: Kac"ak rakı ohmmustur. Müdüriyet mumai 

Terkos işi Dün borsada İngiliz lirası him miktarda zincir ve gemi kuyor. Onunla oturama~. Be~ı T _ leyhi vapur acentasma iade et-

1027,5 kuruşta açılmış ve bira- alat ve edevatı vardır. Maryo- g_~n~_,sen yanına al. Azız.le go- Beşiktaşta gizli bir fab- miştir. Şu vaziyete göre tahki· 

ralık 1029,5 kuruşa kadar çık- seranın tekiifi bir taraftan Ha- d•~_ştu.er vheKuyuştuAlaı·: Nıhay1et ·ı I k 1 l !·at nihavet lvıh "'' 0 
- '--:ı"tanm 

Ziya B. M. Kastel- tıktan sonra düşmeğe başlıya - lici tathir etmek, diğer taraf- un sab~ • azım. zız~ rasta- rı <a nıeyc. ana çı arı ( 1 tevkifine lüzum görlilroemişti. 

noga cevap veriyor rak akşam üstü 1023,5 kuruşta tan da bu ankazı çıkarmak esa- yınca ~udd~~lenmış,_ ta ancası- . Dün saat 1 de, vaki olan bir 

Ziya bey Vehbi bry ____ kapanmıştır. sına matuftur. Maryosera dün nı çekıp, dort yennden vur- ılıbar üzerine, Iüskir:ıt idaresi - • -·- • 

Maamafı.h gerek lırn· an şirke- 1
,, Aldığımız malumata göre de Emanete giderek bu husus muş,,. muhafaza memurları tarafın- T~P-n '"'azası 

Şirket taahhüdatını 1 a 1 k · · · eh · 1· · H' 1 d k k ı · ·ı d ı · 11 - ft 

ti ve diğer alikadar devair, b~ meme etımızın emmıyet ı hakkında muavın amit bey c De,r}et })atll<aSl an aça - ra u ıına c en Jır ev 

hususta hiildlmete bir teklifte etsin ve başka bir şeye ihracat merkezlerinden ihracat görüşmüştür. Emanet bu mü- taharri edilmiştir. 1 açak ima- ---

be ·cnulmadığını ve söylenen karışmasın başlamıştır. Dün borsaya İz- racaatı nazarı dikkate almakla lilthane, Beşiktaş'ta, Akaretler- Bozögilkte ihi tren 

J ·- 1 " f"k' G 1 d T k · k · · mirden mühim miktarda kam- beraber bu hususta karat vere- Alman miJiciras-:rr.rr Uı: 8~ numarnır evde · . 'Bu gı~ t ••fı 

Şeylerin şahın mu~a aa ve 1 ır- eçen er e er os şır etı mıi . . . 
rarpış l nu usça 

d - be M K 1 b 1 bıyo gelmıştır bilmek için uzun tetkikata ve M. Mu"llerı'n J•aporu li fa_brikanın üç dör~ aydır hali ~ 

!erden ibaret ol ugunu yan et dürü . aste no ent su arının . . · . . • . . _ 

meketdir. pisliğinden bahsetmiştir. AI~ ~ktısat meclisı katıbı -~- bu bapta alakadar vekatetlerle --- faa!ıyette bulundugu anlaşıl- zayiat yok 

k 
N rullah Esat B dun de temasa mu··ta·'al·.kı0 f o(dug"un Ali iktisat umıımi hatibi mıştır. . . . . 

Karaköy köprüsünün aldırıl Emanet heyeti fenniye müdü- mumısı ~ . : . • E ıı 

ması suretile limanın tevsiine rü Ziya B. Terkos ı;irketi ıııüdü bu ıh~s1:1sta. bır muharrırımıze dan mesele etrafındaki tetki- Nurullah B. in {J JJBIUlfı Kaçak rakı imal edenlerin ktvv~ tı .?'":~: r~:ıt vırmı ~u-

ve hidematı. umumiyeden oldu- ru··ne cevap vererel· demı"ştir ki·- demıştır kı: kat biraz uzayacaktır. D 1 b k h kk d Al başında, sabık belediye doktor- ç~ a ozoyu ıstasyonun a 

' ev et an ası a m a, ı larından "Dimo,, bulunmakta- bır tren kazası olmuştur. 

uu iddiasile bu işlerin Emanet- - M. Kastelno, bent suları - İhracat merkezlerinden al ---... nan maliyecilerinden Doktor dır. Anadolu demirvolıarı işletıne 

~e yapılmasına taraftar olan ala hakkında söz söylemeğe salahi dı~rmız mal~mata göre mühim R ' •h t Mrfılllerin raporu hakkında Ali "J 

kadar zevattan biri, bu baptaki yettar değildir. M. Kastelno, bir mıkyasta ıhracat satışlarına USya ya ) f8Ca iktisat meclisi umumi katibi Nu Muhafaza memurları tarafın müdüriyetinin tahkikatına göre 

fikirlerini bir rapor halinde İk- mukavele ile taahhüt ettiğini dü baolan;ııstır Bor~" ı . ' tle rullah Esat B. şu malumatı ver d.an ~vde yapılan taharriyat ne- kaza şu suretle olmuştur: 

tısat vekaletine bildirmiştir. şünsün, onu yapsın terkos su- en tabii gıdasını bulmuş olu- Sirket faaliyetine miştir: tıcesınde lOJ ve 120 kiloluk iki Eskişehir cihetinden gelen 

Buna nazaran, Karaköy kön.. yunun temiz ve kabili şürp olma yor. • " H""k" . k kazan, hali tahammürde 1500 83 numaralı yük katan, maki-

,. devan1 edt.\'Or DlU? - u umetın gere para- kilo cibre dört ga t k . d . - d.kk . r·· .... d 

.-üsünün Unkapanma nakli, Ha- dığı her vakit tahakklık etıniştir Vaziyetin pek yakında daha _, nm istikrarı ve ırerekse merkezi d 6o k·ı z ene esı e: nıst'.~ 1
• atsız ıgı yuzun en 

11.cı·n Unkapanma kadar olan sa- Hatti terkos şirketine verilen müsait safüalara intikalini hak- d ·· ı b k " t · · hakkın runun a 1 0 rakı, suretı BozoyUk ıstasyonunda maku-

R t . t ·ş· eı· k" dte avuld _ an dabr.mlın esı .. stı h mahsusada imal edilmiş iki te- hattını altı metro kadar teca 

hı.llen·ne nhtım inşası ve ser- ilk imtiyaz fermanında bile göl lı bir ni,ldbinlikle bekliyebiliriz., usyaya ıcare 1 1 al\ es 1 -
·· h · · · uhafa a a 

1 
ıgı tde •rderd, .m

1 
u a .a.tsslıs neke istiabında bı"r bavul ve bı·r vu··z ettı.ken sonra durmu.,ur. 

best mmtakanm da Halicin için suyunun temiz olmadıg·ı tasrih Ali Rıza B. yakında Vekalet- mup emtyetını m za etme 
,. 

hal- di di kt d" ş· k t --'-afı"linde irk rlapol r arın a serh e ı hen ~u e ea rakı derecesi bulunmu«tur. Ka- Bu vazı·yetın· farkında olmaya 

de tesisi ile meııele ıe imiş e ·ımiştir. Bu fermanla şirket ten yeni talimat alıp avdet e- e ır. ır e 1110
" ş e ar a tamamen ema entır. k 1 h kk d h., . 

olacaktır. göl civarındaki memba sularnn de"ektir.Vazi•,,•tin ;-tilz~ • ede • ~ ' t ı . . _ar ~ Borsada vaziyet en tabii dev- fa ç~~~ a 1~ a ke ~mmıyet- rak Rilecikten gelen (1066) nu 

tmıinin yazılmasını istemi- toplayacak, tahtezzemin bent- ceği bütün tedbirler derpiı e- ıh.atta ıhra~~-l~ste~mn nm_ı~ relere mahsus bir cereyan takip e ta 1 t yapı ma ta ır. maralı yUk katan Bozöyük i• 

yen bu at diyor ki: ler yapacak, sulan temiz ola- dilmiştir. ~·c~ret J?üdunyetıne __ venldığı ediyor.,, M K . tasyoımna ı;ır~rke?-, 83 numara 

"-Şehrin merkat tiren istas rak getirticekti . Halbuki bu şir ıddia edilme~tedır. J?ıı;er tar.at- Osmanlı bankası wnumi mü- • 01111S)'01 l Uil - lı katarın makinesıne c;arpmış-

yonu Yeni kapıda olmalı ve~ ket bir saman bunu, yapmal'lll§ tan Ruslar ıhracat ıçın faaliye dürü M. Dö Sorbiye yıl başın- d · f' tır. Bu miısademe netic~de 

cular oradan tire~e binmelidir. tı. Şirket, 1926 da hükUınetin Tütün inhisarı t~ ,,.,,r,,..:•tirl .. r. fl'~tta R~slarm dan sonra Paris~cn gelerek An- a tasa rru <.1~66) n~maralı katıır makıııe-

Sirkeci yalnız ticaret eşyası- ısran üzerine terşih havuzu ya- mal topladıklan bıle soylen- karaya gidecek ve Maliye veka --·- - sı ıle 3 yUk vagonu hattan çık-

nın yükletıne ".'e ~lmasI?a pm~ş!Ir .. Bu havuzlar bile su- Amerı"kadalc1· mahku· - mektedır. !etine yeni teklifler de buluna - Komisgonemrlndekl 'e haıara 1 --·ınıştır. 

tahsis edilmelidir. Yenı kapı ıs- yu ıçılebıleeek hale getirmek i- Haber aldığımıza nazaran caktır. f b ·ıı k k F.slcişehir ve Bilecikten Boz, 

tasyonunu takiben Valde camii çin kafi değildir. Halbuki terşih miyetten haberi yok diğer taraftan ihracatçılar ar- Müdürü umumi M. Dö Sorbi O omo l er af fi öyük istasyonunaimdat katarla 

Sehzadebaşı tariki1e Unkapanı- havuzularına rağmen suyun ge tık vaziyetin tevazzuh etınesi i ye bu sefer yeni esaslar dairesin Muhtelit mübadele komisyo- n gönderı:ıni ve a.1ca.- saaL , 

1 a doO-ru açılmakta olan Gazi ne pis oldt'ğu tahliller netice- Dünkü gazetelerden birinde, çin Vekalete iki kişi göndenniş de teklifte bulunursa maliye ve- ' nunda yapılacak tasarrufattan tO) da derayman kaldınlarak 

ı,ülva;; İstanbulun ana caddesi sinde anla~· ~r. M. Kastelno baş tütün inhisarının Cenubi Ame- !erdir. kii.letile esaslı bir müzakereye gi , bahsetmiştik. Bu cümleden ol- hat seyrü sefere müsait bir hale 

olacaktır. ka sularl<ı " ')acağma memle- rika'da vaki bir davada 120 bin . rişebelicektir. 1 mak üzre Komisyon emrinde getirilmiştir. 

Emin önünden Unkapanı- kete karşı .esini ifa etınesini türk lirasına mahkum orduğu- .. Dün. şirket.ı_n ihrac~~. listesi Şayet banka maliye vekaleti 1 bulunan otomobiller ilga edil- Bu kaza dolayısile yolcıı tİ· 

na Azap kapıdan Karaköye kendisine tavsiye ederim,,. na dair, bir telgraf vardır. Bu gond~np gond~~edıgıı;ı so- ile bir itilaf zemini bulmağa mu miştir. Bu otomobiller komis- renleri a"~~k.6 q~t 1-~rı~ .. t"'Ph· 

2o:25 metro genişliğinde iki -·· mesele hakkında tütün inhisa- r~ ?.1 ~. rnuhar_nrımıze .rı;:ar~t vaffak olursa M. Dö Sorbiye ile yona senevi 12,000 dolara mal hürle yola devam edebilmişler 

cadde açıldıktan sonra şehrin bü Y Jld) z m esef esi rından izahat istedik. muduru Muhsın B. demıştır kı: Mister Rit mukaveleyi imza ede olmaktaydı. dir. 

tün faaliyetinin merkezini Gazi __ ... Tütün inhisarı dördüncü şu- -" Bir şirket var. Fakat şim ceklerdir. Komisyon emrinde dört o- Dünkü eksepres saat ( 16) da. 

caddesi teşkil edecektir. M d be müdiri Naci B. diyor ki: diye kadar bize ne ihracat· liste KAMBİYO TALEPLERİ tomobil bulunuyordu. Bu oto- posta tireni ise saat yirmi buçuk 

Karaköy ile Emin önü arasın aryoserra ert "Böyle bir şeyden haberimiz si gönderdi ne de başka bir şey. NE ZAMAN TETKİK mobillerden üçü komisyonun ta Haydarpaşaya muvasalit et-

daki nakliyat, Şehremanetince yanıyor yok. İdareye resmen böyle bir EDİLECEK? kendi mali, diğer biri de kira mislerdir. 

işletilecek küçük feribotlarla mü Şe'---anet· y ld . şey bildirihnemiştir. Amerika fkı' otomohı· ı kazası Devlet demir ve belediyeler otomobili idi. Otomobillerden Nüfusça zayiat yoktur. İşlet-
. ed"l b 0 li un:nı l ı iZ gazıno- .. 1 h"d" . z· B . . 

Ü~ . 1 ka 

kemmel ~u~~ t~ı~ ı e ~ r suna verilecek yeni şekil hak- mu!e~ 1 .1 _ımız • ıya . ın vazı~ kambiyo satın almak için Heye biri bitaraf aza emrinde, biri me m ıettıŞ ıM • ı;ım r . -~ 

Bunlar, şun~k! koldip~ ~rasıle kında tetkikata devam etmekte yetını!;I ıyı oldugunu zannedi- Şoför Remzi idaresinde 1546 ti vekileye müracaat etmekte- Türk heyetinin, diferi de Yu- çmın ~ ileri pldıgı 

halla ve v~ıti ~. ye~ ~aşı- d~. Emanet Yıldız için mühim yoruz · numaralı otomobil mezbahaya dirler. Heyeti vekile şimdilik nan heyetinin emrinde idi. Ki- kanaatindedı,. . . •. 

dık1-n takdirde köprünün ıda- mıktarda kira vermekte oldu- Ot h• t t I gti tın ek üzre Şişliden hareketle bu müracaatlara bir cevap ver- ra otomobili altlllcı tili komi8- Kasaya ~y.t verdigı BÖ'f 

me.maarafmdan daha ucuza mal ğundan. buraya verilecek şek- 01110 1 ram va Y a Musevi mezarlığı önüne geldi- memektedir. Aldığmuz mali'ıma yona tahsis edilmiı bulunu}'OI'- ._ makimt tefd6ren ve di<O 

olur. lin de bır an evvel tespitine ça- toslaştı ği sırada bir ağaca çarpmış o- ta göre Heyeti vekile kanunusa du. ier all~edar memurlar hakkın 

~u projenin taıı.kkııku az lqdmaktadır. Dün Emanette .. . • . tomobilin yan tarafı hasara uğ- ninin onbeşinde aktedeceği iç- Yunan heyeti kendine malı- da tahkikat yapılmaktadır. 

ınaarafla mümkün olur ve şehir kendiaine tesadüf eden bir mu- Dun Harbıye~e d<!~.gı~- rllillif, otomobilin içinde bulu- timada bu müracaatlan tetkik sus otomobili zaten bir mfid- • • •• •••• 

le limana yeni bir inkipf veril- harririmize Maryosera şu söz- mekt! o~ şofor ~~hının ı~ nan Ihsan B. de sağ böğrün- edecektir. det evvel Yunan sefaretine • VATANDAŞ! 

nıii olur. leri söylemi§tir. dareaındekt otomobil ıle Harbi- den yaralanınlfl:ır. Sekteden ötmfiş devretmişti. • Tasarruf, iktisat hayatta 

_ !=ferbes mıntaka tesi8i ve Ha- - Emanetten parayı aldım. yed~ ~el~n va~ .Abdullah Komisyon emrindeki otomo- ~ şıann olmalı. Dütün ki lü-

lıcqı tathiri peyderpey yapd- Fakat zararunm ve y~ptığım efendınm tdaresınde~ tramv~y 2 - 1-567 numaralı otomobil Dün Kasımpaşada Nakkaş bitlerin ı Kinunusaniden iti- • zumsuz yere sarfettiğin bir 

malı; auretile (5) milyon liraya masrafın yanında bu hiçtir. çarpışmış ve otO?'obil mllhım dün Tepebaşmdan geçerken mezarlığında nakkaş Mustafa- haren lağvedilmesine karar ve • kuruşun bile büyük bir kıy-

intaç edilebilir .. ,, Emanet Yıldızı bana vermeden surette hasara uğramıştır. Yaşar isminde bir çocuğa çarp- nın cesedi bulunmuş ve kalp riknekle beraber bu otomobil- • met ve ehemmiyeti vardır. 

~anet heyeti fenniye müdü evvel İtalyadaki vaziyetimi tea -o- mıştır. Yaşar ağır surette yara- sektesinden öldüğü anlaşılmq- !erin satılıp satılmıyacağı ·he- • Atalarımız "Damlaya dam 

riyeti bu müta•aalan kabili tat- bit etmişti. Eğer daha evvel if- Kudr.·t H. intihara lanmış ve tedavisi için hastane- tır. nüz malOm değildir. Bu husm- • laya göl olur,, derler. Bu söz 

mit-görmemektedir. 1ia etmiş olsaydım Yıldızı ba- t bb- t . Ye kaldırılmıştır. Şoför yaka- -o- ta bir karar verilinceye kadar • de büyük bir hakikat münde 

'J:icaret odası katibi umumisi na vermezdi. Yıldızdaki eşya- eşe US e mış lanmıştır. Hıncını ca nılardAn aldı bu otomobillerden, ancak mas- •. miçtir. 

'chbi bey ise bu fikirlerin muh- nm noksan olduğu hakkındaki Kumkapıda oturan Salt Et 3 - Beşiktaıta Mihrimah Üsküdarda oturan 18 yaşın- raflan kullanana ait olmak şar- • Bu hakikata ittibar etti-

t..~etkik olduğunu, Ticaret o- haber de doğru defildir. Ben ile zevcesi Kudret H. arasında Sultan mektebi talebesinden 9 da seyyar satıcı Ferit, kahve- tile iatifade edilebilecektir. Ye- • fin gün yalım phsi değil fa 

ca böyle bir tasavvur he- eııyaya ilişmedim. Emanete ye- dün kavga çıkmış ve bundan yaşaıda Ertuğrul Çirağan cad - cıi Hümünün dükkiinmm cam- ni senenin bidayetinden itiba- • kat millt servetinin temeli-

\\ vzubahsolmadığmı söy- ni bir teklifte buhındum. Bunun müteessir olan Kudret H. ten- desbıden geçerken şoför Neca- lannı biiyiik bir kama ile vur- ren tatbik edilmek üzre bir ta- • ni atmış olunun. 

~ ir. ne oldufmıu sonra öğrenirai- dürdiyot içmiı ise de yetiıile- tintn idaresindeki otomobilin ınak suretile kınnı§tu. Ferit sarruf programı tanzim ol~ • Bunu UDUtmal 

.-u:;;_'°"""_r_t•_,.._fıan __ R_ıh_ı_ırn_.;..şi_r_k_eb_·_n_i&~----------~:..re:.:k.:_:.ku.:;_rt:..a.:...n_Im::__qt.:..:.•_r_. _____ .:,a:l:,:t::wl:::ı;•;;.;,;blarak;ı;;;;.v~ara;;;lıuımJA ___ tırİİİİ.llİlyaİİkl•İİll•İİİnİİİm~qtı-n- ~ •+ • • • • ••• *ı:* 
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lKilliyctı 
Asrın Umdesi "Milliyet" tir 

30 Kanunuevvel 1929 
iDAREHANE - Aalrara caddai. 
No. IOO Telıraf aclreai: Milliyet, la

tanıı..t 

G 

Telefoa ........ı.rı: 
lataelıul 3911, 3912, 3919 

ABONE ÜCRETLERi 

3 aylığı 
Türkiye için Hariç için 

400 kuruş 800 kurut 
750 .. ı400 .. 

1400 » 2700 •• 
6 .. 

12 .• 

Gelen evrak geri verilmez 

Miıddeti geçen nushalar 10 kuruştur. 

Gazete ve matbaaya ait işler için 
müdiriyetc müracaat edilir. 

Cıuetemiz il!nlarm mesuliyetini 
kabul rtmez. 

BCG( ı KO HAVA 
l'Cn t · r ret <n çok 13 en az~ 

derecr idi. Bı gtin ha'" lodo•, kap•lı 

olıcakıır. 

FEl-1EK 
ŞEHRiN MERKEZi 

Dün okudum ve şaştım. Bir 
zat Istanbul şehri için bir p~ 
je hazırlamış: Karaköy köprü
sünün kaldınlmasını ve şehrin 
merkezinin Unkapanı tarafları
na naklini teklif ediyormuş ... 
Bazan düşünüyorum da aklmıa 
durgunluk geliyor ... Bizim ha
kikaten i!imiz yok galiba 1 • 
Çünkü baş'ka türlil böyle şeyi~ 
ri akla getirdip uğraşmanın im 
kanı bulunamaz. Canım efen
dim. Bir şehrin merkezi bir B~ 
lediye lrulÜbC\Si gibi istenen y~ 
re gider mi? Bin türlü avamil 
şehrin merkezini, ve ittisa is
tikametlerini tayin eder. Böyle 
şey proje ile olmaz. 

KAHVE TEHLiKESi 

MiLLiYET SALI 3 l tUNl..lNUEVVEL 1921 

i.kAye. ... o .. aa.a~ 

Kütü~ Hi~~TE 
Anlatamazsın ki ... 

dolu ajansı habederi. 
Be/,grad 429 m. 2.5 Kw. 
19. M<>Skovoa orkeııtrasL 
21.30 Konser 
22.30 "Kolarac" Rus'ka Lira" 

ve "Mon Repos,, dan naklen 
neşriyat. 

Budape§te 550 m. 20 Kw. 

Hadiye lrlandan Binnaz ha- dan, boynumdan öpıneğe baş- _Operet nihayetinde konser. 

nımelendiye, ladı. Ben katılarak gülüyor- Bukre§ 394 m. 20 Kw. 

Ni·hayet dediğin oklu kard~ dum. o da gülüyord~. Fakat ~r· 10 ıaz~-band. 
şim, kocama ihanet ediverdim. 'birdenbire bir de baktnn ki . . . 20:35 R~:U~ 

Aşığnnı tanıyorsun, C6asen tafsilat vemıiyeyim, anlarsın. 23. Dans havalan. 

bu işi onunla yapacağımı da Galiba hayretten donakaklım, Clayviç _ Breslav 253 m. 5 ıew. 

ıöylemiştim. Kocamın arkada- 1 çünkü kendimi müdafaa etme- G of 

K 1. · ld E . . . 20.05 ram on 
ıı ema ın metresı o um. v- . dım. Hem böyle şeyler öyle ça- 22 15 R 

l • d""f ld İ . evue 
ve a tesa u en o um, sonra buk oluyor ki . . . nsanın aklın- • 1 R 
olm kt d tt" ş· d. ld f 1 • oner. 

k d
a. ~ r.vam

1
d ~ bım.. ım ı an enalık geçmiyor, bir arka- ı.3o-3. Dans havalan (Ber-

en ı~ı~ ~z: en eı: onun 1 daşla oynarken bir kana peye !inden. 

metresı ımışım zannedıyorum.. uzanrveriyor ve olan olu- / M k o t 263 lOk 

Du 
. · · · orvas a- s rava m. w 

r sana meselenın nasıl ol- yor! . . 17 30 J B d 

d • ı ta K . , . azz - an . 
ugunu an a yım . ocam sa- Bız, olan olduktan sonra 21 0p t (B tı" ı d ) 

b hı "d k ı ı· . ere ra s ava an . 

a ar~.~~ er!. a şam an ge ıı:_. utandık. Konuşmamak için tek- 23. Jazz _ Band. 

Ben, butun gun onsuz kalmaga rar ottik. Ondan sonra ben ağ- . R 441 3 K 
t h ··ı d . d E d / oma. m. w. 
a ammuk ~ em~yor ~m. vd e lıyacak gib~ oldum. 18.30 Konser 

cankım sı. ı ıyor ku. 
1 
o_cambı ~ 1 

- Yaptıgını beğendin mı? 20. Radyo gazetesi. 

ço severım, yo suz ugu em dedim . 22 02 K k d" d 
h d " d B" 1 k · . onser, ome ı, ans 

mk_a ve ı.ı:-or 
0
u. d ır {kaçd ereKşı- Sert sert cevap verdi: havaları. 

ayet ettım. a ar a aşı e- - Kabahat senin. v· 516 15 K 

male rica etti, bazı günler uğ- - Neden? 17ıyanaAı· Dm. t 1 
kw. t 

b · ·ı d" · · ·· . ıos os e or es rası. 
rayıp em egen ırmesını soy- - Mukavemet bile etme<lin! ~ı. ı L t f d 
IP-di . .. . . .. yuae anes ara ın an. 

· · .. . , Bu soz tuhafıma gıttı. Gul- 21. Operet: "Vera Violetta 

Kemal, bunun uzerıne hafta- ' düm. Güldü. Gülüstük . Ed d E ı · · ' 
d b. ik" ·· h ·· man ys er, ın esen. 

•ta d .d . k 1• ~-· t" a ır · ı gun, sonra er gun Güumemiz geçtikten sonra ba- 23 Revue 

rz a ı arcı e am çu.utŞ ır · ı · b ı d f · ·· ·· Jm · · 
• . • : · ge mege aş a ı. şı guçu o a na, fena bir şey yapmadığımızı 1 O k tr 

Sık sık bozuklugundan sıka- ' - Arkadaşlar! Halkın kah- ı dıg· ı malllm Mirasyedi Oku b d b" k t" - · ! · r es a.,..!llil••'-

d. t b · ı · k h d k. · · · - aşımız en . ır aza geç ıgını ..-..... ~-

yete ılon stan ul soırnk an ve ıçmeme ususun a ı az- ması yazması pek az amma ı tu 1 f ı·u •• ;.-ı ı 

son zamanlarda yeni bir tarzda minden endişeye mahal yok! nüktesi bol eg"len;eli bir adam' ~~ a t vde r.~n~ na.~us~a [ıHJ 'HA ~ 
t 1 B" . d" k d ıh" , • onne e ecegımıze soz venp ~ s ı'nenı!lsın !! 

y<.> ll il . ~ :ış ıanmış ı: ...... - ' .ız' esasen ~~ ı:re . ~ ar ıç l(ocama da adeta aşık . aynld k . ııl •• ıı J il u 

lenme usulıle ! bır zaman muştenlenmıze kah- Altı ay hadisesiz geçti Ke- F k t rt · .. İrf ıtu terilen 

Bir taraftan parkeler değiş- ve vermiş değiliz! Biz iktısadi malle arkadaş oldum. B.irbiri- a a :.. es\gu~ed·tnn:ı n;-

tirilirken, öbür taraftan da ateş 1 vazifemizi daıha evvel düşüne- mize kur bile yapmıyorduk. mrtusu.na dormh e et . .~ • d a a ~ır, at l~·ık',ar 
l ak lı k koc k k ·· ·ı · · k h e esı ve a a er esı gun e et-

er y ı yor, os a azanlar- re muşterı erımıze a ve na- Ben İrfanın yanında Kemali dik N ı b·ı K 

da ziftler kaynatılıyordu. Yü- mı altında bol bol nothut ve ar- göstererek. «Güzdüz kocamı» meli b. be 
0 

uyorl ı kmeldmrk, e-

.. rk ki k ı · d k V k ·1 · · ma e aş aşa ya ruz a mı, liln in d.- l'F :\J<: \ I H ıRF. nin işti · 

~Jı.n~opra1 ara 0 ayca y:r paıJuyu ::ıyor ~ 
1
: a tı_ e deye alay ediyordum. muhakkak İrfanın namusuna fdk ı loı <l i h:r t' . rr· ıagmni eden 

keştı ış ~afş arınpkı a:a
1
.sma ~ çe nbe .ç. ınrte, kgız1ıce y~ptıgı- Kemal bana kur bile yapını- ıhörmet etmiyoruz. t<A\lON ,.( ,\:ı ı > müthiş muzıf· 

aynamış zıt, u pı ava yag mız u ışın a ı a enen ıcrası- yordu dedim Yapmıyordu am- ı . .. . fcrı · t'•" .hcaz etmişti r. 

a.~ıanır gibi bir kepçe ile gez-ı na mani yoktur... ·· ·· b: · d 1 ld Amma sana bır şey soylıye- c. ,J ti el.,, J b\ldislcri meyı-

._ , ma, gunun ırın e o an o u · · b ·· İrf h "" · 

c. .öf . u . c-:.. c ıcat Bu sözler çok alkışlanmış ve Beş ay evveldi. Kazadan be yım mı,· u gun . am er za- nında ;\Jfü ı· i \ol ;Jlininin nutku; 

etmişse Nasrettin Hocanın meı kahveciler kemakan müşteri}~ d kika ı 00· ı b" ş mandan fazla sevıyorum. Onu .'ı rsl•·ı av•, Tazı ko<.ıı; ıı, Cazbınd 
a evve y e ır şey ne ld • · · · · d · d 

l»:;><)<>ö«:<X~ô:ı<. X>:ô<>ôıC<><::=ô<>ıCıı=:>< 

Yıl Başında gülerseniz bütlin senede 

güleceksiniz. Onun için 

OPERA SİNEMASI 
yannkl 1 kA.nunusanl 1930 çarsamba günii matinelerden 

hlbaren Tamamen Sesli ve son derece eğlenceli 

bir koıuedl olan 

YIKICI 
filmini lrae ed~celntr. 

Bu illmi görecek olanfar göz ya,ı dökünceye kadar ·~

!ayacaklar ve bütün sene ııeş'eli olacaklardır. 

lIAveten: SF..SLI VARYETELER. ZINGI )AKSON VB BLAKın 

komik şarkıları. 

senenin en ır;üzel ve •n mükemmel eseri olan 

SİLiK ÇEHRELER 

M~NTE IBilTI 
Pek yakında: lstanbul' da 

HİLAL ve ALEMDAR SiNEMALARINDA 
gösterilmeğe başlıyacaktır. 

• • J U D 1 TveH OL OF ER N 
~ - -- ------ - - -·- -·---·-· 

Vekayii ıtikı ve urlyeyl cöstır!r muhteşem ve emulllz 

a 

·-
hur fıkrasını duymuş olacak· rine nohut ve arpadan yapıl- ak! d ' · d d a attıgmı ıçın ıçım e vıc an , , 51 r. llAvct<·n ROZIT.\ llARI 

Hoca göle yoğurt mayası dö- · mış kahve sunmaya karar ver- ~~~:ıı ;:a1g~:r~:::n~ azabİı duyuyorum . Herhalde os ve KA .. J'JtOL \ t{ • Yakında 

küyormuş. mislerdir. . . .. . .. .. '.. .. . ben rfamnım. Onun malıyım. '- le OPERA SİNEMASI 
- Ne yapıyorsun? . ZiFT FIÇISI ı~ın udstumBe yuruk yor,dopmeodk ıs- Amma bwıu ona nasıl anlata- ı -.~.., .~•••H••ıH:., it 

D . 1 tıyor u. en açıyor um, a- yım Bazan irimden herşeyi ona ~ ~t 1 ~· 44 1• 

ıye sormuş ar. H ı Baıb ·1· dd . . , .. d k d A . .., 1 a e a ır 1 

y • ayret. ıa ı ca esırun n ıçın e oşuyor um. ya- itiraf etmek geliyor Fakat b" t • lt 

Dem~gurt yapıyorum! l ziftl~esi için ~elbedi1:111iş o- ı.;~~ iskemle~e takrl~ı, düştü~. erkeğe ooyle şeyler. inandın;~ : : 1• 

_ H" ş · kl .. 
1 

lan bır kaç fıçı zıftten bır fıçısı . Gulmek·ten aglıyacagım geldı, maz ki . . Erkekler kadın kal- • • • 1: 

tarafındın gösterllecelı: olan 

L T 1 N 
lh. ıç may,!I atma a go Y°" 11 kaybolmuş. . . 

Gazeteler kimin kanepeye uzandım. Kemal ya- binin incelig" ini kavnyamazlar lnğıllz fllo unun i~ti r •kile vücudc i ·• 
ıı;urt tutar mır f d ld " b"l" · ld" b"l kl · d • I · ·· .,. 11 

y b" 
1 

1 tara ın an aşırı ıgı ı ınını- nıma ge ı, ı e erım en tut- M M ı getirilen sesli ve «'zlu fı . ım. ·ı SESLi FIL\111\'DE servet peşinde koşan zavalh beşeriyetin dm..U olu 

-. a ır tutarsa. • ı yen bu bir fıçı ziftin bir şahsı tu, gözlerimden, yanaklarım- · · ••••n•••H•••H•HH•u•: :, DOLORES DEL RIYO gibi kahramanların temsil ettlltleıl 

Dıye cavap vermış. Eger bu 1meçhul tarafından a ınldı"ıru 1 
-• ·ı A L T ı 

sift, bu kaldırımları bir tutsay- 1 1 İ t ~ t1" g. meğe muvaffak olduğu madde- G L A K S Ü 't N 
eti o zaman Emanetin işi ifti, l1 ~=r ar.~ tj ~- b e ıd ıs- ler fevkalade şayani ehemmi- ,: 

f- .. •-dı . . t " e vası ası ıye una er- yettir. 
it 

.,._, kaz l l tü d ler... E 1• h"kU t" . b" d llayııa elıem olan vitamin· ı•- aravıcılınyle beraheriie ecanlı bir hıy~t l,lfa,n~baktır. 

-rnayan an ar a, ten u- Bana sorarsan z fırıy Bab vve a, u me ımız, ız en l"rden maada çocu~a sert ke- 111'19'.iti•-••••••••- .c;;:;;:.:•: •=!•••••~•~!Jfi'E 

- ı r nı · ı " ı, ı- h k t 1 ed · k t T'· k • • ~ .... ~--"-~~--· c::::--ıı : • .. -'.:! 

mantara, ge ıp geçe en men- Ali •ad s·nden daha ·y d a a ep en şır e e ur rolkler, kuvvetli etler ve sağ· 

i·,in yol ortasında çatılm.., o- "f 1 ~ e ~ h b. ~ı. aale ı tıiikOmetinin tabii haklarını ta-
' . --...,, zı t enmege mu taç ınsı - • aff 31 l2 929 prog 1 Ja:.'I bir uıviyet bahıedeak biitün 

dunlarla e h ır b•r A .-.ı.alı ka- 1 
nıttırmaga muv ak olmustıır. · · ram arı 

bilenin ordugilhı manzarasını mış~. ·.Maksat kaybolmuş te- İngiliz sil'keti ile uzun müza- lstanbul 1200 m. 5 Kw. •0
.•

11
s•

11
n

11
h
111
•
11
v.idi

11
.'

11
· ••1!11•••• 

veren bu usul akim kaldı. likki edılemez. · · FELEK kereler neticesinde Türk mü- ı 17.30-!8.30 . Saz heyeti ,Barso ' ~HREHANETI 

Dün Divan yolundan geçer- messillerinin kuvvetli müdafa- haberlen. 1 V'-

ken baktım; yağmur, t"Oprağı atı karşısında bizden bir alaca- 18.30-20,30 Jazz - band.) Or- , ~ 

k:: bartınc. ıare ı.aş'arınm ara lltleplil8f l!l~Hbahsı ğı olmadığını kabul ettiği gibi , kestra: Tsohatkowa~y .. Marohe 

andakiziftlerdağılıvermiş;ço- L d d k• f f Hami umumiden evvel o za- solone.lle.) V~rdı Rıgolette, 

luk çocuk bunları toplayıp oy- on ra 8 ' t ! Af manki mukavele mücibince şir- fa~tasıe.) Dnge ~omance.) 1 1 
nuyor. 33 üncü baltamn 3 üncülüğü- kete peşin verilen avans ve ir- Fnml. Rose Mane "İndi-

Işin f".'1~sı: Yolların tamiri nil Galatasaray lisesinden 960 1 k~~ imtiyazınrı:ı devam ettiği an" Love Cali.~ Saxe - Solo 1111 

hem eskisınden daha masraflı Ragıp Bey kazanmıştı. Bu yazı 1 muddetçe temınat olarak Dü- Orchostre - Tzıgan.) 1 

oklu, hem de bu tamir yüzün- şudur: yunu umumiyeye yatırılan pa- 20.3~22.30 Saz heyeti, Darül- 11111111 

den sokakların yaya kaldırım- Londrada hükumetimizin mü ranm hükumetimize iadesini de bedayi s~'atkarlan t~rafın-
1 

' hl , 1 

lan eski parke taşlarile doldu. mcssili Fet'hi Bey ile vaktile taah'hüt etmiş ve 150 bin fngi- dan temsıl, saz heyetı, Ana-

limdi Vilayet konağmm önü kendisine tersane ve müessesa- liz lirasını, Türkiyeye tediye/ c h d ~A e 

Fransa büyük ihtilalinin metj- ! tı bahriye vücıide getirmek için etmiştir? • a 1 'ti; 
bur aokak haııılerini hatırlatan imtiyaz verilen şirltet arasında Bu süretle Türkiye pek haklı j 

i 

Te~ebışı tiyıt 

rosunda bu 
gün Aktım 

sut 2 l -30 da 
vılnız muılllm 
· ve talebeye 

Çifte kerame 
3 perde 

Nakleden: 

lllLLIYETIN 

JJUkU tu' ı .. Cc;wt.Lld 

halledllmlı ,.klı 

Barikatlarla çevrili. Cet"yan eden müzakeratın Tür- bir sürette alacağını istirdat et- T u" rk sı·gorta şı"rketı• 
Fakaıt bundan daha şaşılacak kiye lehinde memnuniyet veri- miş bulunmaktadır. Millet ha- ! SOLDAN SACA: YUKARDAN AŞAClı 

şey: Divaeyolu göz önünde du- ci bir şekilde neticelendiğini zinesine giren bu meblağın alin 1 Harık ve ha)'at üzerine sigorta ınua n~lesi ı _Bölük (5) ~ = ~:~,:;:1"cJ:> 8orpu <
4> 

rUrlten Babıali caddesinin alt bildiren Maliye Vekaletinin be masında kiymetli faaliyeti gö-
4 - Sıcrayan hayvan (4) Kayp 3 _ Alette yanmak (9) 

tarafının hala ateşler yakılıp, yannamesi bu haftanın en mü- rülen Fethi Bey ve arkadaşla- icra eyleı;z. Sigortaları haJ.k için müsait (4) 4 - Maaaet (2) Yükaeltmelı (3) 

·- i'tı ~ ak ziftlen- him havadisidir? rını tebrik ile hükUmetin gös- şeraiti havidir 2 1 5 - Sahil tozu (3 ) Valde (3 ) 5 - Tutulacak yer (3) 

meğe uğraşılmasıdır: Mezktlr beyanname metnin- te-cdiği ciddi mesainin bu sü-
6 - Ağaç kolu (3) Törpü (3) 6 - Nida (2) Fenerin meılıar 

Ah, bu ziftlenme, Ah, bu zift- den anlaşıldığı veçhile hük6- retle tezahürünün bütün vatan- ~Ierkezi İdaresi: Galatada Ünvon Han•ndadır 7 - Nota <2> Su <2> oyuncuau <3> 

lenme! metimizin müzakere, neticesin- daş}an memnun ettig"i mırhak- ·' ı•hıınııııtyan ş4•Jıirll~rdıı aı-ı~ıı·' ,. .. , ı '1 t'i ' ' 'ı · 8 - Yapmak <4) Kir <4> 8
7 = ÇCaeknilnmı (3ek) <9> 

S l ~=== !!!l~T~,:!:~~R~~~.;;.::2:~~;:l!!~!!!ı:!.;11"~~9:.::.:K~u:':u~u:çu:::ra:n~(5:)~ ...... ~~~i::Jii.J::.!:::~~11110"~ 
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"Mllllyet,,in tefrik•• 24 Kendimi roplıadmı, okudum. O- O: düşman olun;un. 1 O ıinda, devri alemden dihA det ede-c miydi acaba?» 

kuııken, heyecanlandığmıı bel- - Şu Galip c;ok aptal! dedi. Yaptığımın çılgınlııktan baş- uzun ıbir · ı ahate çıkmıştık. Hayır. Evine gittikten. kan-

ii etmemek için kendimi güç - Hayır, dedim, aptal olan kabir şey olmadığını anlamıyo- Kalpleriı de dolaşıyor, gör- sının yüzünü gördiirten, onu 

tutuyordum. o değil ben. rum zannetme. Güzel bir karmı mediğimi:o noktalan gömıeğe n koynuna girdikten sonra, ba-

Melctti>un muhteviyatını sa- - Neden? olan kırk yaşında bir adama çalışıyorduk. na avdet etmesine imkan yok-

na aynen nakledecek değilim . - Çüırkü olmıyacak §eyler güvenmek, böyle bir adam sev- Bir kalbin meğer bilinmedik tu. Etse bile, tatsız ve ınuvak-

Esas mektuplarını anlataca- düşündüm. mek deliliktir. Fakat, böyle çıl- ne çok yerleri vannış! kat bir şey olacaktı. Bu yarım 

ğ1m . - Zannetmiyorum . gınca maceralara atıldııktan son Odamıza girince, biT an karşı gelişin kıymeti IJiç değil mi-

Evveli beni uzun uzun met- - Öyle. Hayatta baş1ı:a biri- ra muvaffak olmak için kuvvet- ·karşıya, sessiz durduk, sonra, dir? Kıymetsiz şeyi ne yapa-

~iyor, Şefiğe karşı olan ciddi ne bağlı olduğunu unuttun . / li bir irade lazımdır. Her kozu birbirimizin boynuna sarıldık. yım ben ... 

Şıknndan baheediyor, aonra da - Amma pamuk ipliği ile oynamaktan çekinmemelidir. Rol oynuyorduk Seniha, birbi- Kaıpnda değilsin amma, 

haykırıyordu: bağlıymı. j İşte bunun için, tehlikeli bir rimi~ a_I~atmağa v~ bu sıiretle mek~ okurken ne hile 

Sofraya oturduğumuz zaman - Ne yazıyor? - Dildcat et!.. Seni fena ya- Ben de bu sözü bekliyordum. lmz oynadım. Bu ayrılık mes~ kendım~zı. aldatmaga ~alışıyor- girdiğini görüyorum. Kızarıp 

bayii acrkmıştrk, iştihalı yem~ Hemen mektubu bana uzattı: kalamış, her istediğini yaptıra- Bu sözün söyleniş tarzını işit- lesi üzeıjnde fazla söz söylet- duk. İkımızde de sevışmek ~: bozarıyorsun, kızıyorsun: 

ğe hazırlanıyorduk... - Oku, dedi, benden ziyade cakl mek istiyordum. medim. Baıhsı kapattım. zusu yoktu, fakat varmış gibı 1 ş · · 

Garson bir mektup getirdi . aeni alMı:adar ı:ıdecıW melı:tup. EıvvelA <.!-"kten ş::...ı.elen- !"ittim ve . . . beg" enme<lim. 1 Bu bahisten "Sonra söz İstan- d f k t op·· üşürken " adı ye sen ne budala kadm-

"l"'"''' "t"" -. advral·~ıyor, a ahi . k 
1 

' mışsın !.. Bu iş böyle mi idare 

Ben kapalı zaftan ~• korka- Aklım. Şu cümle ile başlıyor- dim: Pek yarım a'."zla söyledi . bula intikal etti. İstanbulda ne ve a <ışıyormuş · ssıne apı ı-

r-
"'' du:k 1 edilirdi? .. Hey beceriksiz hay!» 

mn. İçinde ne çıkacağı hiç belli du: «Mektubu birlik olup yazdı- Derhal söziinil !kestim: yapacağımızı, nasıl bir hayat yor . d. 

olmaz... «Bu mektmum mahremdir, lar» dedim. Fakat sonra Şefi- - Ne demek istiyorsun? süreceğimizi konuştuk. Bu hissimizde aldanmadığı-ı ıyorsun · 

Zarfın üstünde Tuzla dam- 1 sakın «0» na gösterme» . ğin cidden meyus olduğunu gö- - Ne demek istediğim cok İstanbula gidince gizli görü- mız muhakkaktı. Herhalde ben Amma ne;_ yapaynn. Sen~e 

gası vardı. Tuzlada Şef.iğin çok N;ml beğendin mi? Satırlar. rünce şüphem biraz zil.il oldu. 11arih. şeceğiz haftada bir iki gün bu aldanıyordum. Vapura bindiği- Y!IP1~3~1 lazım gelen şeylerın 

samimi bir arkadaşı Galip bey bir an gözlerimin önünde oyna- Amma ıhila Galibin durup du- - Ayrılmaktan mı bahsedi- luşacağız, dedikodulara dhem- miz andan itibaren Şefik elim- hıc lb rını yapm;ıdım · 

oturuyor. mağa başladı_ Kelimeler karar- rorken bu mektubu neden yaz- yorsun? miyet vermeyeceğiz, falan fi- den kaçmış, bende~ uzaklaşmış _Bağınnadrr.ı, yalvarmadım, 

· dı, cümleler karıştı_ Okuya1DJ- malt luzumunu hissettiğine bir - Evet. lan ... Hatta bir aralık, söz a- olacaktı. aglamanın:ı, candan sevip ok a 

rası · alem se ahatı- Dü ünü yordum: m'tdım a!akoym:ıl· · :ıtemedlı:ıı. 



MILLIY~:T 
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Vff t;yPtte 

Rus emlaki 
Bevaz Ruslara ait ye

ı;iden hazı eınlak 
bulundu 

Beyaz Ruslara ait ve metruk 
Glan emlakin tasnifi bitmiş ve 
lir kısmı da satılığa çıkarılmış 
ır. Yeniden daha bazı emlak çı 
•arılmış ve vaz'ıyet edilmiştir. 

Polislerın sicilleri 
tan iın ediliyor 

Aııkaradan gelen bir emir 
üz~ ine Istanbul Polis kadrosu 
na daıhil 2500 memurun sicille
ri tespit edilmeğe başlanmış

tır. 

Polis müdiriyeti bu hafta so
nuna kadar bütün kadronun si
cilini ikmal ederek Ankaraya 
gönderecektir. ---

Kadınlar birliği 
lhlamurlu bir dans 

Emanette 

Niimerotaj 
Cadde ve sokak ced
velleri tetkik ediliyor 

Maarifte 

ilk tahsil ----Behemehal Türk 
mekteplerinde 

görülecek Nümerotaj hakkındaki faali
yet devam etmekte, cadde ve so 
kak isimlerirıi havi cetvel Cemi 
yeti belediye idare encü.nenince Maarif uekiiletl bir kanun 

tetkik olunmaktadır. Bu tetki- liiyihası hazırlıyor 

katın hitamını müeakip la~hala- Maarif vekaleti tarafından ya 

rın taliki bir müteahhide ihale kında h~;ı:ırlanacak ve bu sene 

olunacaktır. Millet Meclisinden geçecek o

Be ld i nizama tın tathiki l~n ~r kanunla,Türk ta~iiyeti-
1 

Şehremaneti müfettişleri, es- n.ı .haız olan ~ocukların ılk .tah

nafın belediye nizamlarına ria- sı.~ı yalnı~ Turk ~ekt.ep~erınd_e 
yeti tamamile temin husu- ı gorme.len medbunyetı ılan e?ı
sunda ne şekilde hareket edile- lece~t~r. Gelec~ derssenesın

ceğini tetkik etmişler ve birer 

1 

den ıtıbaren y~dı . ya~~ndan 12 

ı-apor tanzim ederek umumi ~aşına k~dar hıç ·hır Tur~ çoc~- 1 

müfettişe vermişlerdir. Bunlar gu ecn~ı mekteplere gıdemı- · 

üzerinde tetkikat yapılarak ba- / yecektır: .. 
zı kararlar alınacaktır. İlk tahsıl behemehal turk mek-

1\lez 1a ıa ıd:ı re evti ıde teple~~nde gö~lecek~i~. .. 
. . "Turk çocugu,,tabınnde, turk 

Me:ııbaha ıdare heyetınde bu- tebaası olan bütün rom ermeni 

lunan Talhir Kevkep B. istifa musevi ve sair çocukla; da da~ 
veriyor ettiğinden yerine borsa mecli- hildir. 

Milli tasarruf meselesinde sinden Daniş B. getirilmiştir. 

iadınlar birliği yeni bir faali- Asri könıür dı·nqsu 
fete gi~~m~ştir. ~u. hus~s~a h!r Asri bir kömür deposu tesi- Mekteplerde St ne başı 
~uharrınmıze Bırlık reısı La- si hakkında ~hremanetine va- tatil j başladı 
tife hanım bu hususta şu beya- ki olan teklif tetkik edilmek- . . . ... 

natta bulunmuştur: . tedir. Müsait nokta bulundu- Dün akşamd~~ ıtı~~ren butun 

- Kadın Birli~i bu meseleyı ğu takdirde bu teklifün kabulü ~ektepler ~~ gun muddetle ye-

themmiyetle takıp etm~ktedır. içiın bir temayül vardır. f nı se~e tatıline ba~lamışlardır._ 
İli: konferans kız muallım mek Ekallıyet ve ecnebı mekteplen 

tebi müdürü Nebahet hanım ta Tı .. rkiye Isveç ile birlikte ilk ve orta mekteple!' 

rafından verilecektir. Evvelce U - liselerde bu tatilden istifade e-

:nuhtelif Türk fabrikalarından •---;-- deceklerdi. Millet mekteplerile 

1 milli istihsal nümuneleri getir- Misafirlerımizin Darülfünuna bu tatilin bir şu
tmiştik. Bu sefer açacağımız tazimattelgraflarına mulü yoktur. Darülfünun yeni 

hir sergide bütün bu mallan teş [ ayyın 22 isinde sönestir tatiline 

' hir ederek halka tanıtacağız.' ge en cevapl11r 1 başlıyacaktır. Millet mekteple-

' Birlik her sene de bir balo Limanımıza gelen İsveç mek rinde ise hiç bir tatil yapılmıya 

· verecektir. Kanunusaninin 25 tep gemisiniiı süvarisi Türkiye cak ve tedrisata devre nihayeti 

inde Türkuv:ı.z~a ıhlamurlu bir sularına gelir gelmez Reisi- ı olan şubat nihayetine .~adar ~~

dans verecegız . cümhur Hz. ile Başvekil Pş. vam olunacaktır. Bugunden ıtı

ı Latife hanım yerli mensu- Hz. ne birer tazimat telgrafı haren millet mektelerine yeni -

; cat~an elbise g~ymek .m~cburi- göndererek hörmetlerinin ka- den taleb~ ":lın~ca~tır. Yenim~ 

• yetı hakkın~akı ~ualımıze şu bulünü rica etmişti. Bu tazi- racaat~ar ıkıncı ~ı~let .m.ektebı 

cevabı ~e:mış!erdır.: . mat telgraflarına cevaben Rei- devresı olan. teş:ınısanıyı bekle 

- Bırlık nızamnamesıne bu sicümhur Hz. tarafından İkinci mek mecburıyetınde kalacaklar 

şekilde şimdilik bir müeyyide_ Oskar gemisinin süvarisiıne ati · ~ır. M~~rif .Em~etinde ilk te~ 

· koymadık. Bu ancak umumı deki telgraf gönderilmiştir: 1 rısat mufettı•len şehadetnamesı 
ı k~mgred.en s.onr~ mümkun ola- "ikinci Oskar gemisinin Tür- ni alm~~n ~iJl~t mektepleri ta 

bıle~ektır. Şımdı ?ostl.arımıza. kiye sularım ziyaretinden pek lebelennın ımtı.n~lanru yap

yerlı malından elbıse gıymelen mu"tehas . 1 k . ve zabi- mak ta ve kendılenne şehadet-
. . d' b d sıs o ara sıze .1 k di 

. nı ft:~sıy~ e ıyo;, ve un a mu- tanınıza ve mürettebatınıza en name ven me te r. 

va a 0 uyoruz · samimi selamlarımı gönderi- Posta müvezziinin 
muhakemesi 5ui istinıa1 acerıtala ·da rimikinci Oskar gemisinin sü

varisine Başvekil Pş. Hz. tara- Üsküdar posta müvezzii iken 

fından da şu cevap gönderilmiş merkeze gelen mektuplar deru
Seyrisefain idaresinin, a - tir: 

. 
1 iş ! 

. nundaki paralan zimmetine ge-
centelennin sene başlarında "Lutfen göndermiş olduğu- çirmekten maznun Şükrü efen-

hcsapları. tetıkik edilmektedir. nuz sevimli telgralnamenizdcn dinin muhakemesine fı.ğırceza
Ba senekı hesap tetkikinde ba- dolayı teşekkür ederek beyanı da devam olundu. Müddei u

zı ac~nte~~~?e ~.ui istimal vaki 1 hoşa.med_i eder ve Türkiyede la- mum! muavini maznunun cür

oldugu gonılmuştür. İdare, a- tif bır mısaleret temenni .eyle- mü sabit olduğundan mücrimi

centeler arasındaki sui istimali rim.,. 
· ti İ yetini talep etti. Mahkem~ ka-

eı~emmıy~ e . tıetkik etmekte- AB DEYE ÇELENK rarm tefhimi için 6 Kanunusa-
d~r. Sc:yrısef~n müdür muavi- İkinci Oskar İsveç mektep d 

:nı Tahır B. dıyor ki: gemisinin süvarisi tarafından niye talik olun -~:__ 

"-Acenteler arasında böyle bugün_Tak~e Cumhuriyet ' Ali iktisat meclisinden 
bir s~. istimal vaki olmuştur. 1 abidesıne bır çelenk konacak- çıkan aza 
~etkıkı hesabat heyeti, sui is- 1 tır. 
timal işi hakkında ehemmiyet- A tolu» I t'I' k' Ali İktisat meclisinin bu iç

le tahkikat yapılmaktadır.,, pos {.'1 1 1 1 m tiına devresi nihayetinde aza -

ihtilas dav"sı 
Dün Ağırcezada Tütün in -

hisarı memurlarından Şükrü B. 
in ihtilas maddesinden mevku
fen, müdür muavinlerinden Fe
rit, Adil, Kamil, Talat B. !erin 

3) mürakabe vazifesini ihmalleri 
dolayısile ihtilasın tezayüdüne 
sebeibiyet vermekten muhake
meleri yapıldı. İhtilasın mik
tarı 4 bin lira raddelerinde idi. 

Edirnekapıda Bahçevan A- lar arasında kura çekilmişti. 

postolun katili olmak üzre tev- Neticede Oda umumi katibi 

kif edilen Arnavut Müslim ile Vehbi, Muhtar, Kütahya me

Eşrefin evrakına 3 üncü müs- busu Niyazi Asım, Ziraat ban

tantiklik vaz'ıyet etmişti. İstin kası müdür muavini Salahad

tak hakimi dün kendilerini is- din, Uşşak şeker fabrikası mü 

ticvap etmiş ve cürümle alaka- dürü Remzi, tütün taciri Ab

lan görülmediği için tahliye e- 1 bas, çifçi Necati, Kır zade Hü

dilmişlerdir. seyin, borsa acentesi Raif Nec
det, Oda ikinci reisi Necip Hü

Türk Ocağında Konferans seyin Münir Mustafa beyler a-

K.anunusaninin ikinci Per çıkta kalıı!·~lardır. Aıı İktisat 
şembe günü akşamı saat yirmi meclisi gelecek içtima devre

birde Kocaeli Meb'usu Reşit sinde yeni aza intihabatı yapaBedri B. vek>ili müvekkilinin 
lüzumu muhakeme kararının 

_ merkezden v~rilmesi liiznn gel
diğini söyledı. Muavin Bürhan 
B. bu memurların merkezden 
tayin e?ilmedikleri için vilayet 
memurın muhakemat encüme
ninin lüzumu muhakeme kararı 
vermesi kafidir dedi. Mahke
me Bürhan beyin taleibini kabul 
ederek devamı muhakeme kara 
rı verdi ve davayı 4 kanununsa 

1~ niye talik ett.i_. __ 

ıp 

n
re 
!» 

Gazateci 'erin muha-
kemesi 

İrtişa rezaleti safahatını yay
dıkları için haklarında dava i
k.ame olunan İstanbul gazetele-
. aleyhindeki davaya ikinci ce

zada devam olundu. İsticvabı i
~in huzuru lazımgelen Son 
Saat mes'ul müdürü Selim Ra
" ıp B. hasta olduğu için mah-

meye gelememişti. Mahke
(\ ~elbi için 4 Kanunusaniye 
\) ı\d:ı. 

--0-
Saffet beyfendi tarafmdan(Mil oaktır. 
li iktısat ve tasarruf) mevzulü 

Millt sanayi birliğin;n 
teşebbüsü 

bir konferans verilecektir. Bu 
konferansı müteakip Vieux 
temps, Sarasat, Gomcz, Scho
mann, Bach, Tchaikovskg'ın Milli sanayi birliği ınilli fab 

kıymetli eserleri çalınacaktır. rikalardan muamele verg.si alın 

Bu konferans ve konserden her maması için Başvekalete ricada 
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Ş. Dctırmt• j. 4 90 CutYrt 1 -'l.75 Roma 09 11.00 
A. Çlmeoto ~ 30 85 Blt"f 26 25,00 Arnıtırdım 01 18.0G 
1. T<ltloa $ i8 00 Brlkıel 3 .ı-0,25 Sofyı 65 75.00 
Ş. ıı. Ecza S. 4 75 ,,., 16 oı,so-BerUa 1 9~ 00 
~ Hayriye ı• 15 Vlya•ıt. B 18,iS 

~~şlerinize yapacağınız en 
ıyı şey Üdol'e alıştırmaktır. 

TERTİP 
6. INCI KEŞİDE 

11 KANUNU SANl 1929 

Büyük ikramiye: 

YEDiNCi 

200,000 liradıl' 
Ayrıca : 50,000 

ve 

40,000 
30,000 
20,000 
15,000 
10,000 Liralık 

100,000 » Bir 
ikramiyeler 

mükafat 

iç çamaşirları temin edilmiş halis yündandlJP 
Eıı eyi tuhafiye diik;\n1armda satılır. 

~ . ·" - '' _ .. ~ ' ... . ~._ -

M~~TIFI ~iMLi MIHDUMU H~k~~~a~~!ıe kul 

Müessesatı ıandığı parfüm <.lilr. 

Bazı dairelerin Her yerde satılır . 
Parfümü, takdimi makbul 

i L G A s ı hediyedir. 

Doıayisiıe f RESfiif·T~RKDiil 
Mu•• hı•m ucuz' satış :31 Hnunevvel 1929salı akşamı: 

:YILBAŞIREVEYONU: 

BA~LAMl~TIR !';:=~t;.~t~:::] 
t Bonbonlyeler, pastı ve şekerleme· • 

••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• : !erin bütlin çefltleri. Rokllm flatı : 

TA 11 l .8 E P i 1 A N ~ ~ 8 l Y i t E R i N E ··-··-·-·-···-
Esnaf Bankası Tayyare piyango biletleri 

bayilerine azami menfaat ve suhuleti gös
tereceğinden, bayilerin sekizinci tertip şera
itini anlamak üzere Bankaya uğramaları 
ilan olunur. 

•••••••••••••••••••••••••• 
Devlel DeınirJolları ve Limanları ~nıuıni ı~aresin~en: 

470 meşe ve 200 çam travers kapalı zarfla münakasaya kon

muştur. Münakasa 15 ikinci kanun 930 Çarşamba günü saat 

15,30 da Ankara<la Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktu'. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar Umumi Mü

dürlük kalemine vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde An

karacla, Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağaza

sından tedarik edebilirler. 

Derlel DeınlirJolları re Limanları ~nıuıni Maresin~en: 
225 adet masa, dolap ve yazıhane kapalı zarfla münakasaya 

konmuştur. 
Münakasa 20 ikinci kanun Pazartesi günü saat 15 30 da An

karada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. ' 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar Umumi' Müdür

lük kalemine vermeleri lazımdır. 
Talipler miınakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Anka 

rada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasm 

dan tedarik edebilirler. 

• • ••• Beyoğlund8 Melek ~incması ka~ısında ~.I.I.I.I 

ROF LOKANTASI 

MÜKEMMEL BiR 
KASIK BA(jı 

J. ROUSSEL Kuak 
batı bDtDa bp ale
miııce azim talrtirtue 
ıııaalıar olmqtur. Zir 

ucak bu b-t ile em· 
alytt ve raMb la'llm 
eı.ı. c..llGr. &.;.. ,L,.. 

-- olarak t.tlı~ .t- i'1ıı 

Yalnız Parlstekl 

J~! 
Şu~, Bcyo§~ 'a Ttı:ıeı "'"Y" 
danında kA!n n.aJa.....W. cebl
maktıdır. 

Maaanmm zir....t n ;·•Luı 
kutrunımı l.Ociirınek W1e<i1~ 
ıiparitir>İai P"d'.a <Uo...ıl• iao 
edinl%. l'i•tl-. Adi 'wi 4 TI.. 
çift btıi 7 fL l oır-.ı ).r., ··etli Mi 
8 TL çift bı;• 1'l TL tnu 
elatra ILuneUi 10 n. l.IEi !.oi 
'15 TL 

Ta~ip aranı1or 
Tahlisiye 11111un1 

di.i lüğünden: 
mü-

Anadolu Tahlisiye mıntaka
sının 80 lira ücretli Tababeti 
münhaldir. Tabibin ikameti i
çin Anadolu Fenerinde bir ha
ne tahsis edilmiştir. 

Talip olanların 2 Kanunusa
ni 930 tarihine kadar vesaiki 

Bu akşanı: yeni sene rcvevonu liizımeyi müsta_s~iben Galat~ 
• rıhtmımda Mantım harundakı 

Gala taamı kotioıı sürprizler · ağaç :])roı.:ram merkezi idareye müracaatleri 
_.,....., .. ,..,..,...,....,. Telefon· Be)·o"lu 9' 7 ~•• • • • ,..,...,. • • 1 

444~ · n ' ....,..._ 4-A..A. ......... A• 1l~n "•nııır. 

--
~· evrı e~ 11 

hışır • ile. 
rtntfSı: \la nıu J .., k 
lsran: ııi 740 

1 
<; r J 

rı·u~ · ~ postasi 
Cuma, Pazar, · lı Ça·· 

şam!ıa :!unlcri ıc are r t ...,, 

dan 9 da kl~' ar 

Tra~zon i~incı po ta ı 
lltmirjvapuru 2 1\ ınunu

sani per~embe akşamı Galata 

rıhtımından hareketle Zon~uld~k 

lnebolu , iııop S4msun Cnye 

Fatsa Ordu Gireson Tra\>zon 
Rizeye gidecek ve Of Trabzon 

Polathane Gireson Ordu Faı::;a 

Samsun Sinop lneboluya uğ· 

ra\ arak ~elecektir. 

Ayva! k süı 'Jt postası 
(MERSIN)vapuru 31 k!nunu 

evel Sa ı ( 1 7) de Sirkeci rıhtı· 

mından hareketle Gelibolu Ça· 
nakkale Ktiçükkuyu, Edremit, 

Burhaniye, Ayvalığa gidecek ye 

dönüşte mezkOr iskelelerle 

birlikte Altınoluğa uğrayarak 

gel ece ktır. 
Gelibolu için va!nız yolcu 

alınır yük alınmaz. -Yelkenci vapurlan 
Karadeniz lüks ve sürat postası 

SAl\ISCı T 

vapuru l ç b 
Hnunusani arşam a 
günü a4amı Si··keci nhamıncLııı 

hareketle doğru [Zonguldak, ine· 
bolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize] ye 
gidecektir. 

TafsilAt için Sirkecide Yelkenci 
hanında ktin acentesine müra· 
caaL Tel. lst•nbul 1515 

"" ı • •. ı:. L~ V Aı T Lll\l \ [, 
Hamhıırg, Brem, An ver;, 
Istanhul ve Bahri Siyah ar:t. 
<ıııda azimet va avdet munta 

zam postası: Hamburg, Brem 
Stetin, Anvers va Roterdam, 
dan limanımıza muva>eleti 
beke .en vapur:ar ; 

Doyçland vapuru limanımızda 
Akaya • • . 
Vatcrland 
Ostes 

• 4 K.saniye doğru D 
• ıo .. • n 

Burgız, Yamı, Köstence, Kal:!ô 
ve lbrall için limanımızdan 

hareket edecek vapurlar: 
Akaya vapuru 'J nanımızdı 

Hamburg, Brem, :\n\'en, Roterdam 
ve Dançlg için yakındı llm.ırumız· 

dan hareket edecek vapurlar: 
Ooyçland vapuru limanımızdı 

V atorlınd vapuru 4-6 le. san ide 
tahmil do 

Dotru Londra için gidecek vapurlar 
Döyçland vapuru limanı ıııızdı 

Fazla tafsilat için Galatada 
Ovakımyan Hanında ktin 
mum! acenteliğine müracaat 

Telefon: Beyoıtlu 641 -674 

-------------ıııııil l{ütahya vilayetinin Gediz kaza. 
smda vaki kara pınar devlet oruıa~ 
nrnda elde mevcut kat'i itletme planr 
mucibince senevi 1610 '-288 metre 
milı:ap hesabile bet ııenede 8051/445 
metre mikap gayri mamtıl sarı ve ka· 
ra çam eşçarr kat ve ihraç :olunmak 
üzre beher metre mikap gayri ma -. 
mulü 661 kuryş bedeli muhammenle 
ve kapalı zarf usulile olbaptaki şart· 
name ve mukavelenamesinde mün~ 
deri~ şeraiti mevzua dairesinde 7 /12 
/929 tarihinden 7 /1/930 tarihine 
kadar 31 gün müddetle müzayedeye 
vazolunmuştur. Müzayede 661 nu
maralı kanunun ahkamı wnumiyesı 

dairesinde icra edilecektir. Sureti 
müzayede ile şartname ve mı>kave
ltııamc muhteviyatlarmı anlamak is· 
teyen taliplerin Gediz orman idare
sine vt Kütahya, Konya, Eskişehir 

Istanbui, Ankara , Bursa, Adana · 
orman müdiriyetlerile İktisat veka
leti Orman müdir.iyeti umumiycsine. 
müracaat eylemeleri 13.n olunur. 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti 

Balya ve emsali bağ<1mağa m.ıh
f:.US vesaitin islfilıatı, haY.J.-Jnt.!a Sena. 
Umum Mü:lürlüğündeıı istillsal cdı'· 
miş olan 89-95 numcrol'jt1 ve 6 .ı

nunu<'V<I 923 tarihli ihnr;ı beratı •a. 
hipleri icatlarını bu kere satm:ık ve 
ya icara vermek arzu.,undö. bulun "i< 
lanndan mubayaa ve ya isticar <!· 
mek arzusunda bulunan zevatn, f . 
tanbul, yeni postahane arkasında 

Türkiye hanında 18-22 nıuncrolarda 
1STOK efendiye müracaat cylcme-
1•ri il~.., olunur. 



.;,.. .. sek orman ınekleM reklörlü~iinnen 
Pazarlıkla palto imali 
Mçktebimiz talbesi için pazar !ıkla 16 adet palto yaptınla

ıktır. Taliplerin şartnamesini görmek üzre her gün, pazarlığa 
r n c•~ 1-1-~30 çar§amba gunii saat 15 te Deı~erdarıık-

n~ mda müessesatı ticariye ve ziraiye mübayaat koırusyonuna 
!lmeleri. ) 

lslan~ul ~·imrükleri Ba~ ınü~ürlü~ün~en : 
Türkiye cümhuriyeti havzai hakimivetinde bulunan 

ahalleri gösterir 1/200,000 veya 1/250,000 mikyasında bir at
sın pazarlıkla ve acele olarak mübayaası mukarrerdir. 

Taliplerin 1/1/930 Perşembe günü saat 14 te teminat evra
le birlikte başmüdürlük münakasa komisyonuna müracaatla-

~üınrükler ınu~alaza ınüdürlii~iin~en: 
İ~ten memnu iken bilmuhakeme beraat eden muhafaza 

emurlarmdan 217 nwnaralr Aliiettin efendinin bir hafta zar
nda Istanbul gümrük muhafaza müdiriyetine müracaatla va
fesine avdet etmesi ve ademi müracaatı takdirinde müstafa 
1dedileceği tebliğ makamında ilan olunur. 

Güınrükleı· ınu~alaza ınfi~OrlO~iinrten : 
Gümrük muhafaza açık deniz motorlarına birinci ikinci 

n motör makinist ya~cı ve tayfalar ta
in kılınacağından taliplerin şeraiti anlamak üzre Istarrbul 
ümrük muhafaza müdüriyetine müracaatları lüzumu ilan o -
ınur. 

lSkeri mektepler satın alma komisyonundan: 
1150 adet kışlık yün fanila 
1150 ,, Yazlık tiltikoz Fanila 
1150 ,, Dekolte ,, ,, 
1900 çift yazlık tire çorap 

Kuleli lisesi için yukarda cins ve mıktan yazılı yerli mamu· 
lab Fanila ve çoraplar üç şartnamede ayrı ayrı olarak müna
kasa suretile satın alınacakbr. ihaleleri 22/1/930 Çarşamba 
glinü saat 14,30 da Harbiye mektebindeki mahalli. ~a~u
!unda icra kılınacaktır. Şartname ve numunelen ıçınde 
münakasa mahallinde hazır bulunulması ilan o!unur. 

* * * Serpuş, kordon ile beraber laciveret elbies takımı 
950 Kuleli askeri lisesi talebesi için 
630 Çengelköy orta mektebi talebesi için 
708 Maltepe askeri lisesi talebesi için 
Be):ıer takımı birer ceket, pantalon, serpuş, kordondan 

ibaret yukarda isimlerile hizalarında mıkdarlan yazılı mek
tepleriçin kumaş ve tekmil malizmesi mütaahhide ait olmak 
ve ölçü alınarak prova edilmek üzere lacivert elbise ayrı 
ayn 3 -ırtnamede olarak kapalı zarf suretile imıi.l ettirile
cektir. l ıalesi 31112/ 929 Salı günü kuleli lisesinin saat 14, 
30 da; Çengelköy orta mektebinin saat 15 de;· Maltepe li
sesinin saat 15;30 da Harbiye mektebindeki mahalli mah
susunda icra edilecektir. 

Taliplerin şartnamelerile tekmil teferruabnı havi numu
neleri için mezkfır komisyona müracaatları ve iştirak içinde 
şartnameleri veçhile bazırlıyacaklan ayrı ayn her mektebe 
ait teklifnamelerini saati muayyenelerine kadar ilmuhaber 
mukabilinde mahalli mezktlıdaki Komisyon riyasetine verme· 
leri ilin olunur. 

~~~~~~ 

Şeklen taklit edilmiştir 
Yalnız her taklit edilen şeyde olduğu ğibi KREM PER

TEV in de pek mühim olan havassını taklit edemediler. Binaen
aleyh 1 klnunusanl 930 dan itibaren K U T U derunuudali 
KREM RERTEV şekilde görüldüğü gtbı yeni Türk yazısı 
n alumlnyumdan mamul pek zarif kutular derununda olarak 
sanlmaktadır. Fiınabalt teneke kutular derununda ve KREM 
PERTEVe az çok müşabih ambalajlar ile KREM PER
TEV namı tahuncıa herhangi bir kremi teklif ederlerse kabul 
etmeylnlz. Kutu halinde hakikt KREM PERTEV yalnız 
alumlnyum kututar derununda imal cdilegelmektedir.MUHTE-
EM EHALİNİN ııek çok mücerrebi olan KREM PERTEV 

yerine her HANGİ BİR KREMiN nahoş tesiratına maruz 
kalmamak için bu noktaya bilhassa atfı ehemmiyet eylemeleri 
rica olunur. 

Pastırma dotraına makinesi sayesınde işte sUr'at 
ve suhulet vı mötterlnln memnunlyeıl fevkalAde 
ıemln ediliL Fıtıatıan Is flıde ediniz. l mum! 
Türkive vyklllert ; 

P!RASIEY liBiS BiRADERLER 
btanhnl Bahlıvazan Yı 

• 

Darül'iceze müdürlüğünden: 

Darül'acezeye ait koca Mustafa 
paşada canbaziye mahallesinde atik 
meşeli mescit cedit ş hitler sokağın
ta atik 19 mükerrer cedit numaralı 
ve 650 lira krymeti muhammeneli 
maa bahçe hane 23 kanunusani 930 
Çarşamba günü saat on dörtte kapalı 
zarf usulile satılıktır. Talip olanlaen 
yevmi mezkfirda yüzde yedi buçuk 
nisbetinde teminat akçelerile birlikte 
Darül 'dcezeye müracaatJarr. 

* ıj: * 
Darül'cicezeye muktazi Beş yüz 

kilo tuzsuz tcreyağınm kapalı zarf 
usulile münakasası 23 Kanunusani 
930 Çarşamba günü saat on dörtte 

K · k" " " kald 1 k · kl. · et k icra kıhnacağından taliplerin yüzde .. arakoy oprusu ~.rı .. ara )'.erme n.a ı~atı t.e~n m:. yedi buçuk teminat akçcsile birlikte uzre Emanet tarafından kuçuk Fenbotlar ışletılmesını bazı mu-ı darül'acezc miJdüriyetine müracaat-tehassıslar muvafık görüyorlar. !arı. 

Buikten daha küçük7 bi~netice daha ehven 
olan Market ( Marcrette) otomobili 
bütün dünyadaki lüks otomobillerin 
den Jaha çok rağbet 

lara ınaliktir ~ 

B •ick mOlteadbltnai• 1011 eteri olaa 
Market (MarqucUtt) otomobıU pty .. 

ray• çıktı. Z..nltt, çtvıklıtr.. ıilr'at ve ant 
ahh1larilt tıplu Bulckt bc:nrlyor 

Market ( M.arquettt ) otomobılt 
ha.11&1i bir mıetelc:yl hallıetmclt <l•• 
n yarahlmı,hr- Buick ayarında bir o
tomobil almak iıtrdlkltri baldt o fıatı 
•eremeyen otomobtlcUl'ri memnun tt• 
mek Jlzımdı 

Market (Marquctlt) bu •tı eleyt 
ballctmitlır 

2,000.,000 Buick arabanaın imaliyle 
elde edilen fen •t tecrftbtdtn Market 
(Marquette) istifade ctm4llt - Markcl 
(M.arquette) Bu1ck in yarathtı ananeyi 
!dame- ctmclr.ted.t 

- ~. . . -
ka%an.Jıran 

Buick'e 
J1epsin ... 

hassa ... 

SALI 
EVVEL 1929 

J 

Maarif Vekaletinden: 
Vekalet inşaat dairesini idare etmek üzre inşaat ve idar 

işlerinde tecrübedide ve kudretli bir mühendis veya mima 
lüzum vardır. 

Talip olanların bu iş için isteyecekleri aylık - ücret mıktarın 
evrakı müsbitelerile birlikte tahriren vekalete bildirmeleri ila 
olunur. 
~~:---::~~-,-~~~--,---~~~~~~~~~~~~-· 

MaJle~e Piya~e nıH~lebin~P0 • 
Yeni Türkçe ile güzel } az yazmağa muktedir ve büre mua 

meliitına aşma 50 lira maaşlı bir katibe ihtiyaç vardır. Talipleriı 
mektebe müracaatları. 

~ - ··----=----=---·----
Me~ıe~ in~aafmın ınünatasaSı 

Maarif Vekaletinden: 
Balıkesirdc inşa edilecek olan erkek muallim mektebi şera· 

iti atiye dairesinde kapalı zarf usulile 12-1-930 tarihine kadar 
münakasaya Yazolun.'llustur. 

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

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

namei fennileri ile münakasa şartnamesini almak üzre ehliyeti 
fenniyelerini müş'ir ınusaddak vesikalarile beraber her gün\i 
maarif vekaleti insaat dairesine müracaatları ilan olunur. . ,.....,.....,-.~,..... .............................. '""''""''""'"""'~-· ~'-'..,;.""""""'""-""-""""-"-"'!"~'-''-'..,;.""""""'"""""""~"-~ . Y. M. C. A. İSTANBUL ŞUBESİ 

Alemdar sineması yanındaki eski Abut Ef. konağına naldedilmişılr. 
Bu asri ve güzel bina, mükemmel duş tertlbaa ve bahçesJJe bir jlm· 
nastik salonunu, zengin bir kütilphaneyl, ucuz ve temiz bir bUfe ve 
pansJyonu ihtiva ettij\i "'bi haftanın muayyen günlerinde muntazam 
bir program dahilinde mühim ve istifa.teli konferan•lar konserler, 
salon eğlenceleri ve ılyatro temsnJerl tertip edilmektedir. 

istifadesini bilen her genç için bunlar kıı metli fırsatlardır. Şerait 
azami derecede müsait olup Kı\.\UNOSANl'.'\lN İLK HAFTA
SlNA mahsus olmak Uzre azalık ücretlerinde MÜHDI TENZI 
UT YAPILMIŞTIR. 

rv"V"'~-v-v-.rv-"V"'.rv~C(X),,.....,....,,....,"""'.........,"""'°"'""..,,.....,"V" 

~a~riJuna ilan 
Karadenizdeki Ereğli Limanının şimalindeki Bababumu fe

Bat dOndOrOcO ıOr aı. blrdcn b1r• 
l:ııı• •hf, yokuflarda rakıpuı kabılty•t 
ayot sama.ad• ll:endıoe baJ bır çok mt· 
ıay•. •e dtter ber bangı bır arabay• 
hiç Naıemıyeo yeni blr ı•buye1e m• 
lttt!r Şıılııole ftlı:hndtkı ycnılık do.. 
ttmeleriodtlıı:ı ytnılık ve bOytUı rady•· 
tbrilndea arka ça.aııurlukl•r• dotrv 
dır aUi bır ka-w11 çtlen hu1ufunun y•nı 
ligi hlç gOrölmemı, bır şahtıyıtt yarat .. 
ıaalrtadır Buıck accnralannda 1tfhır 
edilen Marll:ct(.Marquct1t) oiomobıJlt"ttnı 
tttk.ik ve tecr6be cdınıı bQyOk bır 
sevk duy•cabıaıı.Slı:ın tç.ın bır tecrGbt 
ceı.ıatili tertlp tlmtlertaı t6yleyınıı Ba 
uabaa.ı.D kabillyelınl. çevilı:Jigını "Vt 
müemmel sCıparutyÔnunu uz.e de bıt· 
tecrObt: Up•t etl'Dtk ıçın ~ .. r•ıntıy• 
tertibe amadedirter 

nerinin bulunduğu mevkide bir kampana tesis edilmiştir. 

1 
El ile müteharrik bu kampananın 4 Kanunusani 930 tarihin

den itibaren sisli ve puslu ve tipili havalarda her iki dakikada 
bir yekdiğerini r:QÜteakip kısa fasıla ve sedalarla beş defa çalı

,, .... -e 
Bl.:lCK ·MARKET C ~IAllQUF.TTF. 1 

GENERAL MOTORS MAMULAT! 
Umum Türlriyt Act11/a., : 

OTOMOBiL TiCARETi T. A Ş. 
. O. T. T A Ş. 

• Boyotf• latlkl61 Caddnl No tJa Ttl•I. B O •lllle 

KOLUMBİA PAZARI 
Sirkecide Hamidiye caddesi numara 47 

Tel. lst. 435 i 
Viva - T onal Kolumbia 

Gramofonlarının ve yeni 

Kolumbia plaklarının 
umumi deposu 

Yal başı 
yeni 

münasebetile 
mevrudat 

VERESiYE 
TEDIYATTA 

- -SERMAYESİZ -
Para l(azann1ak 

İSTEYENLERE 

SATIŞ VE 
TESHILAT 

iLAN Türkiye iş 
Bankasından 

Sene başı münasebetile ikin
ci Kanunun birinci Çarşamba 
günü Bankamız kapalı buluna
caktır. 

Piyango müdiriyetinden: 
Mevcut nümuneleri veçhile 45,000 

cilt makbuz tab etirileceğin<len taba 
talip olacakların pey akçaları ile bir
likte 2/1/930 perşembe günü saat 

nacai;ı Bahriyuna ilan olunur. 

Şehremanetinden: Metre murab
bama 1 O lira kıymet takdir olunan 
Saraçhane yangın yerinde Karaman 
caddesinde 11,40 ı:;etre murabbaında 
ki 69 harita numaralı arsa pazarlıkla 
satılacaktır. Taliplerin 5 Kanunusani 
930 Pazar günü saat on beşe kadar 
levazım müdürlüğüne gelmeleri. 

• • • 
Şehremanetinden ı Eyiptc Camii 

Kebir mahalleainde Bahariye ·cadde
sinde 82 numaralı dükkan pazarlıkla 
kiraya verilecektir. Taliplerin 5 Ka
nunusani 930 Pazar günü saat on be
şe kadar levazım müdürlüğüne gel
meleri. 

• • • 
Fatih dairesinden: Başçı Mahmut 

mahallesinin haseki caddesinde 94 
numaralı kagir dükkanın son derece 
harap ve maili inhidam bulunması 
dolayısile 15 gün zarfında ref'i mah
zur edilmediği takdirde ebniye kanu
nun 48 nci maddesine tevfikan he
dim olunacağı adresi meçhul bulunan 
sahibine tebligat makamina kaim ol
mak üzre ilan olunur. 

* * * 
Şehremanetinden: Bayazıtta Emin 

bey mahallesinin Tavşan taşı cadde
sinde 1 harita numaralı adada 83,34 
metre murabbaındaki 20 harita nu
maralı arsanın metre murabbama 8 
ve nısfından fazlası işbu arsaya te
sadüf eden mahzene 120 lira kıymet 
takdir olunarak satılmak için kapalı 
zarfla müzayedeye konmuştur. Ta· 
!iplerin şartname almak için her gün 
levazım müdürdüğüne gelmeleri. Tek 
lif mektuplarını da ihale gü!'ü ~_la~ 
20 Kanunusani 930 Pazartesı gunu 
saat on beşe kadar mezkftr müdürlü
ğe vermeleri, 

... * * 
Şehremanetinden: Heybeli Adada 

İsmetpaşa rıhtımının arkasındaki 
isimtaşı yazılarının değiştirilmesi 
pazarlıkla yaptınlacaktir. Taliplerin 
S Kinunusani 930 Pazar günü saat 
on beşe kadar levazım müdürlügilne 
gelmeleri . 

lLAN 
Ankara Merkez hapishan 

sinde müceddeten inşa edilec 
100 adet münferit höçrenin 
herinin 366 liıra 34 kuruştan v 
umwnuna mahsus koridor ka 
lan 746 liradan mevcut keş 
nameıı.i mücibince inşaatı 21 
nunuevvel 929 tarihinden itib 
ren kapalı zarf usulile 20 
müddetle münakasaya korun 
tJır· keşif namesini görmek i 
tiyen taliplerin Ankara mü 
dei umumiliği kalemine mü 
caatlarr ve mütehassı~ olduk! 
rına dair mevcut vesaik i 
yüzde yedi buçuk niS"betin 
3000 liralrk teminatı muvakk 
ta veya banka mektubile be 
her 9 kanunu Sani 930 perş 
be günü saat beşte Ankara 
layeti Mektupçuluğu odasın 
Müteşekkil komisyona mü 
caatlarr. 

işinize halel gelmemek sure
tlle boş vakitlerinizden istifade 
etmek isterseniz keyfiyet size 
mektupla bildirilmek için ad· 
resınlzi beş kuruşluk posta 
pulunu muhtevi mektupla şu 
adrese gönderiniz. lstanbul 

Sultan Hamamında Yenlcami cad
desinde Camcı başı han tahtında 25 
ve 27 numaralı mağazada icrayi ti
caret etmekte iken tasfiyesine ka
rar verilmiş olan Hacı Riza zade 
!small Hakkı ve şlirekAu şirketi zim 
metinde matHlbu olan eahabı matJfi. 
bun alacaklarını kayıt ve diğer esha. 
bı alakanın dahi bir ay zarfında i
kinci Vakıf Hanında 6 No. da mu
kim tasfiye memuru Avukat Must<f. 
fa Halit ve İbrahim Mıikrim beylere 
müracaat eylemeleri i!An olunur. 

Taafiye memurlarından : Halit 14 te Piyango müdürlüğünde müte- • lıtanbul Dördüncü lcra memurlu-


