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BUGÜN 
2 imci aallllede : 

l - ln~lllz Başvekili telJşta 
2- Atlna mektubu 
S- $011 .haberler 

1 lıcl aalılh•e ı 
J-- MUlt tasarrufu nasrl an
lıvoruz? 2 Daril1filnunda .• 

4 aaca aablfıde : 
1 -- felek. 
2 - HlkAye. 
! - Roman 

5 inci aabllede : 
Siııema Alemi 

İktısat misakı 
Devlet, kambiyo alım satımı 

için sıkı bir nizam koydu: Salı 
günkü gazetelerde ok~duğ~
muz kararlar bütün Beylık mu
esseseler Belediyeler, Devletle 
her han~i bir nisbeti bulunan 
şirketler tarafından tatbik olu
nacaktır. 

Türk anne eri! Bugün Darülfıinunda toplanznzz; vatan 
iktzsadi inkişafı için verilecek kararlara iştirak edin 

Bu nizam, dışarı_ gidecek bir 
tek santim üzerinde bin hesap 
yaparak Türk parasını tehlike
li dalgalanmalardan korı:ımak 
için kurulmuştur. Bu nizam, 
halk ve hususi müesseseler ay
nı esasları güderlerse tam se
meresini verebilir. 

Arkadan iktısat programı ge
liyor: İsmet Pş. Hz. on beş yir
mi güne kadar bu pr~gramı 
Meclis e getirecektir. lktısat 
programı milli bir ant olacak, 
yerine getirilmesi fertler, ve 
müesseseler tarafından vatan 
borcu sayılacaktır. 

Dışarıdan mümkün olduğu 
kadar az almak, bugün hisset
tiğimiz ihtiyaçları korumak 
için bir tedbir değil, açık sebe
bini durdurmak için muvakkat 
bir settir; ikinci adım, şimdiye 
kadar dışarıdan aldıklarımızı 
kendimiz yapmaktır. Bir mem
lekette her türlü inkişaflar, ih
tiyaçlar kısılarak değil, bilakis 
artırılarak, bilakis yeni ihtiyaç
lar yaratılarak genişliyebilir. 
Ancak bir memleketin halkı bü 
tün ihtiyaçları için başkalarına 
haraçgüzar olduğu zaman, var
lığı kuru bir laf olarak kalır; 
herhangi bir fırtına karşısında 
köksüz ağaç gibi söküiüp dev
rilir. 

Bugün l)ariilfü
nunda göste 

rilivor . 
İstanbul hanımları 

bu içtimaa da
vetlidirler Kazandığımızdan az harca

mak (Fransız halkının büyük 
serveti bir tasarruf servetidir), ~lo·'ellcr gosteri !dikten 
medeni insanlık ihtiyaçlarımızı so ra konfer: nsk•r ve
tatmin edememek iztırabmı 
duymamak için daha çok kazan rilecek aza kaydına 
füak (Amerikan san'atlannın başlanacak 
büyük ilerleyişi her fertte yeni Mi/it tasarruf ctmiyetl 
yeni ihtiyaçların yaratılmasın- . , . . heyr/i idaresi 
dandır), ancak bunları müstem- Milli t~sarruf_ ~eınıy~ti .~starı bu hususta icap eden kararlan 
leke parazitleri gibi değil, için bul şube~ h~yetı ıdaresı_ dun de almıştır. Sergide teshir edilecek 
de olduğumuz medeniyet züm- Hakkı Şınası paş3:'.1ın rıya~.etin W) canlı modeller Üzerinde ira 
resinin ileri milletleri gibi yap de t~p~:marak bugun saat ııkde olunacak kumaşlar bu sabah s: 
mak, üç ana hedeftir. Darülfunun konferan.s salonun- nayi birliğinde tamamen hazır-

. ÜstünkA öıii ~1kı1ide giden tan- ~:r;;~:ı:~: ~~:~ş~:::ı:e lanmı(~1:a~:kfkfn~~~~~e~ejrülfü 
zımat vrupa ı aşması mem
lekette milli iktısat denecek ne 
varsa aldı, götürdü; benliksiz 
ve haraçgüzar bir ceıniyet orta 
ya çıkardı. İmparatorluk bir fi
renk mağazası ve böyle Avru
palılaşanlar o mağazanın came
kanı içinde gülünç mankenler 
oldular. 

1\fısır sefiri 
Mrsıc sefid İbrahim Ratip 

.ey dünkü ekspresle Ankaraya 
tıniştir. 

Şerefli bir yıl 
dönümü 

9 sene evvel bugiin 
birinci inönü zaferi 

kazanılmıştı 

Kazanç 
Kanunf-ayihası ısl:ıh 

edil( c_·ktir 
-·-

Maliye müstı:şarmm 
vergi vedövis muamelatı 

hakkında beyanatı 

Gazi ve inkılap 
< ru.ıın: Siirt Mebusu Mahaı 

ı 

- 4, --

''Bir memlekette ak':llliy 
eğer menfaatını ek~ [1 

cehlinde ararsa ıı 
felaket muhakka 

- Efendi, sen enayisin 
- Bu tahkirdir. 
- Hayır, teşhis! 
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Darülfünun Divanının mukarreratı ile bütçe yarın Neşe 
Ömer Bey tarafından Ankaraya ektir .. 

Yeni sene bütçesinin 
·miktarı 

Geçen seneye 
nisbetle 400 bin 
liralık fazla var 

Darülfünun vazi
fei ilmiyesini ya

pabilmek için 
Neşet Öıner B yin son 

vaziyet hakkında 
bey natı 

Maarif vekili Ctmal HilsnO Bey 
Dünkü rüfckamızdan biri Darülfünun Divanının mukarrera

tı ile yeni bütçenin Maarif vekaleti tarafından tasvip edilmedi
ğini yazmıştı. Dün bu hususta malumat almak istediğimiz Da
rülfünun emini Neı et ömer Bey, bir mu.harririmize demiştir ki: 

- Bu havadisin nerden çıktığını anlayamadun. Bütçenin ve 
Divan mükarreraunın maarif vekileti tarafından kabul edilme
mesi için evvela bütçe ile kararların vekalete takdim edilmiş 
..:ıl'llllsı lazımgelrr. Halbuki ne bütçe teklifatı, ne de divan mü
karreratı vekalete takdim edilmemiştir ve ben bunları cumarte
si günü Ankaraya götüreceğim. Bu vaziyet dahilinde verilen 
havadisin doğru olmadığı şüphe götürmez zannederim. 

Yeni bütçe hakkında size maaleşcf maH1mat veremiyeeeğim. 
Vekaletin tasdi·kine iktiran etmeden ortada m:ıayyen bir şey 
yok demektic." 

Yann Ankaraya gidecek olan Neş'et ömer B. Divan mu
karreratı ile bütçe işinin intacma kadar merkezde kalması çok 

. muhtemeldir. 
Yeni bütçe etrafında ketümiyet muhafua edilmesine rağ

men bu bütı;enin geçen senekinden 400,000 liralık bir fazlalığı 
nuhtev olduğu anlaşılmaktadır. 

Geçen seneki bütçe 900.000 lira idi. Bu sene bu miktarın lia
kal, 1,300,000 liraya iblağmda zarü~t görülmü~tür. Bu ıo:arureti 
izah için görülen lüzumu, müdeırislerden bir zat şöyle izah et
mektedir: 

" - Darülfünunun tasavvur edilen vazifeyi yapması için bir 
çok ıslahat projeleri ortaya atıldı. Bu projeleri&J en az sarfiyatı 
istilzam edenini tercih etsek bile bugünkü masrafın bir misli te
tayüt ettiğini görürüz. 

Bilhassa Darülfünunun vazifei ilmıyesini hfü:nü ifa etme~i 
icin müderrislerin terfihi zaruridir. Şüphe yok ki hiç bir müder
ris Avnıpadaki emşalini tahayyil etmez. Fakat lerağAtle çalr
§anlan imkan dahilinde tatmin edilmesi lbtmdır. Yeni bütçe, 
bu esaslardan mülhemdir. 

Marmara 
müsademesi 

Bulgarlar Yunan sü
yarisini ş ddetle it

han1 ediyorlar 

M. Raykoy ve Tabakosun 
bcyaııatı 

Hrisi vapuruyla Varna va
puru müsademesi neticesinde 
husule ge en rahneyi tetkik e
den ehli vukuf raporunu ihzar 
etmektedir. Rapor henüz mah
kemeye verilmemiştir. Rapor 

J henüz mahkemeye verilmemiş
tir. 

Varna vapurunun gark faci
asını tetkik maksadiyle sureti 
mahsusada İstanbula gelmiş 
olan bulgar tüccar vapur şirke
ti heyeti idaresi azasından M. 
St. Raykof ile Utro bulgar ga
zetesi İstanbul muhabiri M. V. 
Tabakof tarafından bu facia 
hakkında bir muharririmize a
tideki izahatı verilmiştir: 

- Tahkikatmııza göre kaza 
şu suretle vukua gel!lWştir: 

- Vama vapuru lstanbuldan 
hareket ederek Çana.kkale isti
kametine seyretmekte iken u
zaktan vapur geldiği görülen 
beyaz fenerlerinden anlaşılmış.. 
tır. Bu vapurdan uzak mesafede 
geçmek üzre Varna vapuru 
seyr istikametini bir kaç dere
ce sola tevçih etmiş ancak ta
mam karşıdan gelen vapurla 
birbirlerini geçec~leri sırada 
öteki vapur ani olarak sağa do
ğru istikamet vererek iki üç sa
niye zarfında Varna vapurunun 
sağ tarafmda, ikinci ambarına 
saplanmıştır. 

Yunan Hrisi vapuru olduğu 
anlaşılan bu vapurun şu naki
hani ve muhalif manevrası o 
derece süratle olmuştur ki va
zifeleri başında uyanık duran 
Varna vapuru kaptan ve müret
tebatı, karinesinin tam ortasın
dan bölünen vapurlarmın kaza
dan vikayesine meydan bula-

Ticareti bahriyede Hakimiyeti mamışlardır. Vapunın garkı 
mesüliyeti mekamati müteli-

Dün tarife komisyonu 'il· e kasınca hal olunacak bir mese-
topl:ındı m l ıy ledir. Bizim en ziyade mütees-

R•'/k/m/z on bir sir olduğumuz ci.het o da ikisi Dün Ticareti bahriye müdüri ""/' 
yetinde, Haliç, Şirketi hayriye, gaşına girdi btiirulk, ikislai ~~~i ~ yied~i ~c~ 
tim · k · ·· ·ıı · d ' gar o nm. yırnn y ı kişı-

.. an şır etı _mum~ enn .en Bugün" Hakimiyeti Milliye.,, nin garkı ·keyfiyetidir. 
?1~rekkep tanfe komısrc;ın'! ılk refikimizin onuncu yıl dönünmü Bu ıbe1bahtlar Jrorinınç ~ 
ıç~ı yapmış~· ~u }Çtıma- dür. Bu on yıl Türk tarihinin en ğuk dalgalar üzerinde ölümle 
da, şirket mum~llen, ucretler şerefli en yübek hadieelerile ÇllillIŞırken Hrisi vapunmdan 
hakkında bazı mutalealar~.hı;ı- doludur. Büyük Gv.inin nurlan 1 bir fert imdadına gitmemiştir. 
l~u~lardır. Perşembe gunü chrdığı yol üzerinde refikimiz Sular üzerinde saatlerce çır
bır ıçtıma daha yapılacaktır. kendisine düşen vazifeyi yaptı. pmdıktan sonra soğuktan don

On birinci senesine de ayni muşlardır. 
Kazanç şiarla ~iriror. . • . Biçare mağrukların dalga-

Refiıkınıze en sımnmı tebnkle lar üzerinde saatlerce nevmi-
. [ Biriaci salıil«len ımbat ) ~i~i takdim eder•. ve ~~ va 1 dane ölümle penceleştikleri es-

rürk parası aleyhinde hareket zifesınde muvaffakiyet dilenz. nada hissettikleri dehşeti tas-
etmek istiyenlerin hareketleri- inhisar/arda vir. ve tarifte? .aciziz! ~~ deh-
ne mini olacaktır. Hemen on şetın derecesını tasavvur ede-
beş günü mütecaviz zamandan- Kövlülere p trol tevzi bilmek icin akıntı tesirile Ana-
beri İngiliz lirası fiati 1020 ile • ed'li •ar dolu sahiline atılıp Erdek ka-
1028 arasında temevvüç etmek- 1 ~ zası doktoru tarafıntlan ameli-
tedir. Traktörlerde ve alitı zirai- yei fethiyesi icra olunan zaval-

Ba0kalara yazılmıt olan mek yede kullanılmadı: üzre ucuz pe lı üç mağnık hahlrnıda verilen 
tuplarm cevapJamun vüruduna trol tevzii kararlaş:tırılmrştt. rapora atfi nazar etmek kafidir. 
intizar etmekteyim. Gelecek ce Petrollerin istida veren köylü- Raporda deniyor ki cesetler 
vaplarda nazan dikkate almma le~ rhtiyaç niııbetinde tevziine gark neticesinde değil belki 
sı icabeden mütaleaları ehem- baıılanmıştır. saatlerce sular üzerinde berha-
miyetle tetkik edeceğiz. Lüzum • yat kalarak nevnıidane muka-
görüldüğU takdirde allkadar •95 lırasını ~ş1rn11~lar vemctten sonra terki hayat et
sevata bir -~fabi .müakere Y• Sirkecide F.ııkitehir otelinde mişlcrdir. Hepsinin üzerinde 
pılarak, mutemmım olarak ba- oturan Hacı Hasan efendi Gala- can kurtaran eimitleri sanlı hu
zırlanmıı olan liste kat'I mahL tada imle dibinden geçerken lunmll§tm'. 
yetini alacaktır." meçhul iki phm taraFıııd.en zarf Halbuki Hrisi vapuru süv• 

Ali Riza B., kazanç vergisi çılık ~ 495 liram aşmbmf risi kuayı müteakip orada ta
kanununun, ihtiyacı ham' mü- tır. . harriyat yaptığı halde kimseyi 
vafık b":_ tekilde ialahı m~- Beşıktaşta karmanyola ~ ~ia etme~tedir. 
rer olduğundan da bııhaetmiş- Beşiktatta otunn Naciye Ha Bununla da iktifa etmeyıp ma
tir. Müşteşar B., bu ~ebat mm, gece evine avdet ederken halli.~ gazetelerinden ~Lnc 
kında şu izahatta bulunmQftm': meçhul iki kişi önüne çıkarak verdığı inhha1ıtan; bfitün ka-

"Maliye müfettifleri, :Litan- içinde 50 lira para bulunan çarı bahati o bedbaht mağruklara 
balda ve tzmirde bazı tahkikat tayı gaspedip kaçmışlardır. ye İsveçin Oshr 11 zırhlw ku-
vıe tetkikatla meşgul olmakla mandanma atfetmektedir. 
beraber kazanç vergisi kanunu tiyacı hazıra muvafık bir şe Mağnık Varna vapurunun 
hakkında da teftiş ve tetkikler- kilde tadil ve islaıhı için yeni bir mucize eseri olarak kurtu
dc bulunmaktadırlar. bir layihai kanuniye ihzarı mü- lan üçüncii kaptanının ifadesi-

Tetkikat ve teftişatm Şubat karrerdir. Muaddel kanunun, ne nazaran kendisi bizzat Hrisi 
m ilk haftısına kadar ikmali büyük millet meclisinin bu se- vapurunun Heliyos lambasiyle 
hususu kendilerinden rica edil- neki içtimaında iktisabı kanu- mezkilr zırhlıya verdiği istim
mi~f r. ümit ediyorum ki gele- niyet etmesi üı;n!t .olunur. dat i~aret ~zerin~ zırhlı~
cek avın o: talarında müfettiş- Kazanç vergısının bazı nok- danı ışaretı aldıgıru ve ımdada 
ler !Ütkaray davetle, alakadar talarında itirazlar va~i. oldu- geleeeği!'e dair cevap vermiş i
uvatm iştir kile bir kongre akt ğund:m. ~kanunun ta~ıli ~ıra- ken tahlise. g~lmeyerek yoluna 
•:dilecektir. Bu kongrede, dört sında, alakadarların şıfahı ve devam etmışıı_r. Zırhlı kum, an
•enedenberi tatbik edilmekte o- tahriri mütalaat dermeyan et- devam etmiştır. Zırhlı kuman
Jan kazanç vergisi kanunu ih· meh:ri rica edilmektedir. danmm bu hareketinin esbabi-

8Ql7/!§~ 
Osküdarda bir 

cinayet 
Bakkal Tufan ef. gl 

kim vurdu? 

Şoförler 
çevıriligor 

Otomobiller dlln 
leftlf edildi 

Ehll11etnan • /2 şoflJrlu 
takip edllecelr 

Mi;:; fatıarruftan ne anlıyoruz? 

--aı·--· Hamdi Beyin fikri 
Az sarfetmek, tıpkı lüks merakı 
gibi devamlı bir moda olın.ılıdır 
Liman şirketi umumi müdü-

U sküdarda Bağlarbaşında rü Hamdi Bey, anketimize şu 
bakkal Tufan ef. evvelki gece cevabı veriyor: 
dükkaruru kapatarak evine git- 'I asarruf ya şahsi veya mil-
mekte iken tam evinin önüne lidir. 
geldiği zaman ani olarak arka- Şahsi tasarruf aile tasarra-
sından atılan üç kurşunla yere fudur ki halkımızın kazandı-
yuvarlanmıştır. Bırdenbire ne- ğmdan fazla para sarfetmeme-
ye oğradığını anlayamayan Tu si, para birikdirmesi, zengin 
fan ef. yerden kalkarak evine ve hali vakti yerinde olanla-
girmek istemiş isede mucaffak rımızm da lükse, sefahate sap-
olaıuamıştır. Silah sesleri üze-
rine Tufan efendinin ailesi dı- mamaları demektir. Buna çok 

muhtaciz. Hepimiz hesabımızı 
şan çıkmış ve mecalsiz bir hal- bilmeyen kimseleriz. Gösteriş 
de yerde yatmakta olan mecru- ve fazla para sarfetmek itiya-
hu tedavi için Tıp fakültesine dı bizi fena halde sarsmakta-
göndermek istemişlerdir. Fa- dır. Avrupada şimendifer ve 
kat aldığı yaralann tesirile yol- tramvaylarda birinoi mevkiler 
da ölmüştür. Yalnız Tufan ef. Bir otomobil lt/liş tdillyor kaldmlmakta yahut bu mevki-
ölmeden evvel (beni Bağlar~- Takside çalışan otomobiller }ere ancak milyonerler binmek
şında garson Aslan vurdu.) Dı- dün umumi bir teftişe tabi tu- te iken bizim memlekette ikin-
yebilmiştir. Hadiseyi müteakip tulmuş ve şoförlerin ehliyetna- ci mevkiie binmek hepimize tu- Hamdi Bty 
derhal zabıta tahkikata başla- meleri tetkik edilmiştir. Bugün haf geliyor. Şişli tramvayları- Milli tasarr.ıf bahsma ge 
?11§ ve bu tahkikat yapılmakta de teftişe devam edilecek ve eh na ·bakınız: iki arabadan önde.ki ce; bu mevzuu "şahsi tasa 
ıke~ Aslan merke~e iC:lerek liyetnamesi olmayanlar hak- kırmızı da ayakta duracak yer mevzuundan büsbütün başka 
tesl_ıın olmuştur. Cınayetın se- kında takibat yapılacakur. yoktur; fakat arkadaki yeşil i- azimet hedefi ayrı ve müt 
bebı araştırılmaktadır. Seyrüsefer baş memurluğunun kinci mevkide ise bir iki kişi- bir meseledir. "Milli tas 

~ bu tedbiri şayanı takdirdir. O- den başka \:mseyi göremezsi- bir memleketin muhtaç oJdi 
Kamyonı tramvay tomobillerin mütemadi bir kon- niz.Bu fena huyumuz o kadar i- her nevi eşyanın o memlclı 

trola tabi tutulması ve ehliyet- lerliyor ki, şimendifer idaresi- hudutları içinde istihsaline 
çarpıştı namesiz şoförlerin tecziyesi ne Ankara ile İstanbul arasın- lşnak gibi bir gaye takip 

Çapa inhisar fabrikasına ait sık sık vukuu bulan ve bir çok da (Pulman) vagonlan ve m~si şüphe yoık ki doğra 
bir kamyon dün Topkapıya gi- bedbahtların hayatına ınalolan (Tren blö) işletmeyi bile dil- mutalea sayılmaz. Mcmlek 
Jerken 68 numaralı tramvayla kazalara manl~caktır. şünmek mecburiyeti veriyor. tedariki mümkün olan li!l'fıi0 hlı 
çarpışmış ve tramvayın ön ~ T k f k 1 İki sene evci Viyana'dan Ber- tı tanzim etmek, mümkün m 
samağı kırılmıştır. e 8 S Hne geçmek istemiştim. Otel tebe hariçten az eşya geti 

meselesi kapıcısına tren fiatlerini sor- milli tasarrufun ana hat 
Eski 1cocası varalamış duğum zaman bana evvela 3 ün Ancak bu esasın her sahaya 

D .. ··• • R h · f; • ed cümevkiifiatınıııöylemişti.Ve şmilizararhneticelerverir. 
- .. un ogl.eden sonra po~~~ apor .eyetı ennty e ilave ederek eğer ikinci ile giıt- riçte bire mal olan bir şey-1 
onunden geçmekte olan Husnu- t tk'k ed'J' · · f' d h 
Ye H ·smı· d b" k dm b k e 1 l lyor mek ıstıyorsanız ıat şuka ar ilde beş~ mııl ederek 

. ı n e ır a sa ı d · · B" · · ki" fi l 
zevci 1iiŞ tarafından sustalı Tek taksi hakkında Emanea emış!1. ınncı m~~. ı. ıatını ı"setır.hsvea)stı.atmir hıiuru·~·~myeun.~erüJet 
çakı ile liaCa.hndan aralanmı· h . f . . makin besi sordugum zaman ıyı hır adam a 
tır .. - Y t eyetı enruy~ .. e şu . olan kapıcmm "Aman efen- mek milli tasarruf m:eflnm 

• ta~~-t~~P ~P .heyeu dim, ne yapıyonunm, neye fu- nmı aksi demektir. H'ö'"kthD 
fennıye ı:nudu?yetıne ~nlen ra la para verecııksiniz, ikinci ile mizin bu noktalan da d 

ni anlamak üzre İeveç sefaret- por tetkik edılmektedir. Uzun birinci wgonlan aynı saniyede rrık taıımn etmekte oJdufq 
hanesine giderek meseleyi de tetkikat neti~sinde ~la- Berline gidiyor." dediğini hiç tisat programmm 
tetkik ettik. Sefir cenaptan na- nan.~~ .benzin ~._çok surat mıutmuyorum. Bunlar birer mi memlekette mensucat, 
mma sefaret baş katibinin ver- temınıgıbi gay~l~ ı~dafed-;n ııaldir. Her feyimllde böyle ha- ve ziraat sanayii gibi ya 
diği izahatı qada aynen rlerç ~ ~ ~ ıtıbarile m~~·~ reket ediyonu. lu sarf etmek, ceğimiz ve idare ede:blJecc 
ediyoruz. Mumaileyh baş kati- görübn~ktedır. Yahuır fimc!iki para biriktirmekte devamlı bir miz sanayim inkitıah çok 
bin ifadesi şudur: h_alde pıya~da m~ takaile- moda olmalıdır. Avrupanm yal m temennidir. İstihsal 

Oskar il mektep zirhl;sı ku- nn tamamıle ne tekilde~ nız peS mahtut bir bun balla- mizi yükaeltmctı: ile "Milll 
mandam M. Djumer sefarete kal~. b~ Yerım: tek nm takip ettiği çok aarf etmek, ııarruf" gayesi temin edliJmq 
verdiği maınmatta d~yor ki: taksi şeklimn ikame edilebilece lüb giyinmek modamn derhal lacaktır. Bütün hayatım 

"Gece yansında SOS istim- ği düşünülmektedir. Bu hususta alıverdik· halbuki Avnıpada Jeket hizmetlerine vakf 
dat ve mahalli kazayı bildirt>n teabit edildikten ııoııra tayin bir de mÜbim bir halk kitlesi olan ytikaek Azimli ft 
işareti aldım. Hemen zirhlımn edilecek bir müddetin hitamını tarafmduı takip edilen tuar- zelr.lh Bapekilimizfn bu 
şeyrini tebdille mahalli kazaya müteakip tek taksi teklinden ha ruf ı:nodaaı vardır ve bu moda yi önüne alarak harekete 
doğru tevcih ettim. Ancak ora- riç otomobiller şehrimize cetiril artık bir mefkiUe, bir ihtiyaç mi• olmaaı bu cidaldede 
ya W9'Jlümde hiç bir vapur bu- meyecektir. halini alımttır. mahal milvaffak olaca 
lamadım. Bunan üzerine ge···i-
yi çevirerek yoluma devam et- Memleketimizin fakrma na- hakkmda kalplerde g 
tim. Yeniden istimdat işareti Bıçakla cerh .. .,,.,," tıtııt'lmlf meffdlresine ta- ıtmioaıı hissi uy·anııbrımııns 
alıyorum ancak bu işarette ne Kırkçeşmede bir kahvede o.. lıi olmayacak derecede zengin 
mahalli kaza ve ne da imdat i~ turmakta olan Kürt Sabri ile insanlarımızın adedi bini geç- Zahıtayı tahkir eden 
teyen vapurun ismı bildiriliyor. Hamdi arasında kavga çıkmış mez. Bu kimselerimiz de tasar- Unkapıntla İnebolulu 
Bu terredüt içerisinde projek- ve Hamdi bıçakla Sabriyi baca rufta hepimize ön ayak olduk- din kahvesinde yapılan 
törle biricaç istikamete tevcih ğmdan yaralamıştır. tan ve gösteriş ve fazla para gara kiğıdı taharriyatı 
ettiğim riya hfuımesiyle etıafı -o- sarfetmck, ve israf ayıp, teak- da kahvede oturanlardan 
araştırırken şu telgrafı aldım: Bir haftada 95 vak'a ki edildikten ~bu ~e .. de ve Osman zabıta 
"V arna'yı garit ettim; mürette- . • muvafaf!' olacagmuza ~ıç şup- hakarette bulunduğımdan 
batının bir knmu vapurumdadır Son bir hafta zarfında tehri- he etmıyorum. Bu ıtibarla deni edilmditdir 
mütebakisi filikalardadır tab- mizde 95 polis vakaın olmu,ıur. tasarruf mücadelesi çok csaelı, çe est • 
lisleri için tedabir aldun.;, Bunlar meyanında 59 sirkat, 12 çuk luzumlu ve hayati bir mü- 1 --o--

Bu telgrafı aldıktan sonra cerh, 2 polise hakaret, 9 yangm cadelemizdir ve bu cidal İstik- ·tinyede yangan 
Hrisi vapuru süvariainin kaza- ı. kız kaçırma, 9 otomo - W harbi ~~ kavınılmuı latin~ caddesinde 6 
zede olanlan tahlis etmekte ol- bil kamı vardır. Hnııızlık vaka lizım olan bir cıdaldır. h banenın bacaamdan atq 
duğuna ve vazifei bahriyesini larmm failleri ekseriyetle yaka Tasarruf fikrinin devamlı ol- ımpada ııöndiirillmtifdir. 
ifa edeceğine kanaat hhıl ede- lammşla~. Mecnılılar meya- ması, milletimizde bu nokta- ~ 
rek orada fazla dunnağa lüzum ~ 5 kişı. al~an ~ dan yep yeni bir rulımı canla."" Oç cerh vakasa 
görmedim yoluma devam et- tesirilc vefat etmiflerdir. maın lazımdır. Twııuf geçici 1 _ Galatada utm• 
tim." -o- bir fikir .-:ı.: tellldd edilmeme- - _ ... _ .......... • ...,. ...""''il ıı..- otwaa 

Mamaileyh kumandan Bjur- 5 sirkat vakası lidir. Türlt milleti ~enberi blçakla vllıı:iııdıinm ilıi 
nerin raporu bundan ibarettir. 1 M-"' 1 bir .. __ ll' cömert ~ ~ ft ymalaaufbr. . 

Bu rapordan dahi Hrisi va- - ~·u """"' ~~ dünya mahna -emmıyet ~ I.emlJo polieçe yalıcalanm 
puru kıaıı•-dmm Yama vapu- paşa Y?kuşunda madam Sılvıya miyen felaefd ah1ik ı6riifOile 2 - Kaamıpapda il 
runu gark ettikten aorıra müre- nm 5 lirasını ~· en yüksek baa1etli bir millettir iwuiMc biri 16 yapma 
tebatmm tahlisine •itap vazi- 2 - Sa~ıkalı Şahin Ta~ Bu buyumm ~ goiiııel ~ bwçalrhı ~. 
fci bahriyesi muktıezasmden j.. ~~ ~r Mehmet efendi- rimiz ~~he g~elidirAr 3 - Di~lunda gaııwoı 
ken bunu yapmamakla beıiil>u mn diikkinmdan bazı qya çal- tık köylerimizde bile bedava ıra, bafeci Ali efendiye 
tahlisine gelen diğer vapurları nuştır. yiyecek İÇ~ ~ bir tabak atmış, Ali 
da iğfal ve izlil ederek biçare- 3 - Sabıkalı Şevket Şehzade Tann ınieafı~leri kendilenne başından yaralamıştır. 
leri tahlis imdadmdan kasten başmdai:i Konservatuvardan bir yapdall her hianetc artık para 
mahrom etmiştir. Bu kasti ıun- ııemsiye çalıp kaçarken yakalan ödemekle mükabele etmelidir. • -o- . 
dan da sabit oluyor ki kazayı mıştır. Tuarruf bir fiıcir, bir zevk, Bır hamal çığnent 
asıl vuku bulduğu mahalden 18 4 - Meçhul bir hll'llJZ Murat bir ihtiyaç halini almadıkça Zeyrekte oturan seyyar 
kilometro uzakta gösttnniştir. paşa bekçisi Mehmet Alinin oda yaşayamaz. Taaan:ufu şahsi bir mal Mehmet, Saraçane 

Hrisi şüvarisinin bu gaddar- sıudan huviyet c:üzdbiylataban fedakirbk telikki edenler, ka- dan geçerken 85 numarab 
ran.e harekıctini neye atfetmek caınnı çalıp savuşmu§tur. naatlerini yavaş yavaş değiştir- manHaydann idercsindeki 
lizrmgeldiğini ehli insafa terk 5 - Eminönünde Mığtrdı~ mek imkanını bulabilirler ve on vaym aademeaine maruz 
ediyoruz. Bu cihetin de bitaraf namında bir şahsa ait 15 çift !arda bu i,e hususi bir zevk ile rak ağır surette yaral 
türk adliyesince meydana çika- !istik meçhul bir şahıs tarafm- bağlanırlarsa bu cidal kazanı!- Mehmet 
nlacağma ıUplıe yoktur. dan ç.ıbıımıstJr. 1lllf demektir. mıı;, vatman 



ırm Umdesi "Milliyet" tir 

Kanunusani 1930 
REHANE - Ankara caddesi 
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Telefon numaraları: 
latanbul 3911, 3912, 3913 

BONE ÜCRETLER! 

·lrğr 

.. 
" 

Tilrkiye için Hariç için 
400 k- •,. 800 kuru~ 

7 50 " 1400 " 
1400 .. 2700 .. 

"ÜÇÜ~ Hi~~TE 
Doktor, muayene, tedavi 

Fevkalade dalgın bir doktor- ! ğunuza hükmederlerdi. Acele
du. Aklından hep düşünmesi ye lüzum ydk. 
lamnegelen şeylerin aksi ge- \ Hasta içini çekti: 
çerdi. Sersemliği dille:e destan . - Çabuk iyileşmek istiyo
olmuştu, yaptığı yanlışlıklar j rum. Bir ay sonra ayağa kalk
darbı mesel gibi söyleniyordu. sam da oğlumun düğünün" 

Geçen gün ağır hastaların- bulunsam .• 
dan birini ziyarete gitti. Kapı- - Oğlunuz mesuttur nerhal-
da bir kalabalık gördü. de. 
Kapıcıya sordu: - Neden tahmin ettiniz? 
- Bu ne? - Çok zenginsiniz, sonra da 
- Hastanız öldü dokıtor. ümitsiz hastasınız ... Her ney-
- Ehemmiyeti yok, o öldü- , se, dün yazdığnn reçeteyi yap-

elen evrak geri verilmez ğünün farkında değildir. tırdınız mı? 
>eti geçen nusbalar ıo kuruştur. Ve dalgılıkla gene merdiven- - Yaptırdım. 

LLiıYETIN 

BuglinkU yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SACA: 
1 - Mürekkep konan şey (5) 
Cilt (3). 

3 - Sarfınazar et (6) Çifte ile 
vurulan (2). 

4 - Çalgılı meyhane (3) • 
5 - Güçlük (6). Frrlıit (2). 
6 - Nota (2). 
7 - Asma (6). Hane (2)-
8 - Boyun aksi (2) Birdenbire 

(3). 
9 - Kışın yağan (3) Utanmaz(5) / ~ ızete ve matbaaya ait işler için leri çrumuya başladı. Kapıcı - İçtiniz mi? 

J , :' ~mildiriyete milracaat edilir. seslendi: - İçtıim. Piyasamızda yeni bir 

l 
ı zetemiz ilanların mesuliyetini - Zahmet edip çıkmayın, bi- - İyi geldi mi? F1AT MODELİ 

·ı ı k bul raz sonra o inecek! - Fevkalade iyi geldi. "FİAT" büyu··k otomobil fabn·•---
r ı ı a etmez. Ertesi gün doktorumuz, kro- Doktor odadan cıkaıken ken- ._ sı biltün dünyada olduğtı gibi piyasa-
v, ı' Ü nik bronşiti olan bir hastasına di kendine gülüm.setli ve söy- mızda dahi 1930 yeni tip 514 modcli-
Ut '·) U G NK Ü HAVA bir ilaç yazdı. lendi: ni arz etmektedir. Bu otomobil ınü-
• · l N k d 1 d kt ~ G · ş ·ı• tevassıt bir tipte ve çok istifadeli o-

Dankll bllmecemizln 
halledilmls 'ekil 

YUKARDAN AŞACI: 

1 - Haydar beyin lstanbula hedi. 
ycsi (5) Poliçe (3). 

2 - Valde (3). 
3- Sem (5). 
4 - Dahi. 
5 - Çocuk doğurtan \3). 
6 - Buruşıık (5). 
7 - Nida (2) Çoğun alm (2). 
8 - Açıktan açrğa (S). 
9 Ci~ (J). Uzun boylu (5). 

12 Kanu.rnsani Pazar 
gününcen itibaren 

ALKAZAR SİNEMASI 
Lil Dagover - Villi Friç ve 

Dita PaYlonun temsili 
MACAR RAPSODİSİ [ , • Jim h"arct en çok 9 en az3 - e a ara ıyım· o or. - arıp şey .... u ı actan 1 h M up gayet e ven fiatla satılacak ve 

1 
, / 1 ~e idl . BDgün rüzgar mUte· - ümkün olduğu kadar az bari ben de yaptırıp içsem. 'ıcr kesin otomoH ihtiyacını temin . Filmini takdim edecek-
' t r .1 1 k 1 k alınız. M. M edecektir. J tir. Sureti hususiyede an-

11 - •' '"'
0 çı· oaca·tır. -Acabao"ksu··ru··g-u"'mu·· geçı·- dl B al T · ı { P~!k ,<.;/İlunu En mükemmel evsafı haiz malze- gaje e i en uşp i zıgan 

1 ı 1 rir mi? me ile ima! oluna.ı bu ye'1i model u· I orkestrası filmin iraesi esna-
L, ! '{i~LEK - Muhakkak. Yüzde bir ki- ı 11oton p!fıklan zu.n ,.<' dekik tec;_ü?eler.i.n . mahsulii-1· sında icrayi ahenk edecektir. 
r ı~ şiye iyi geliyor. Sizden evvel Giizel bir ses dinlemek arzusu dur. Ilcı model sur at roprız vo m'I- !~~~==~;:::=:::::::. 1 ı J...~vem tten ibaret mibaniki evsafın.. -
' ı. 1 'llU bu? 99 kişiye verdim, fayda etmedi, umumidi« Bu arzu büyük memleket- dan mao.c!a sağlamlık, zaru;et, pra- Paristc menfi bulunan Ruı asıl-

ı. yüzüncüsü sizsiniz. !erde muntazam ahcr.k talmT'Jnnru tik ve iktısıdm b'"tiin havasrnı ken-

d;;;;;;Bugünkü cumanızt hoş geçirmek isterseniz::::::~ 

:: , Ayasofyada ! her iki ' Şehzadebaşında :: 
•• ALEMDAR i slnernada : İ ~ eo 
:: : aynı zamanda ! H LAL tt 
:: gösterilmekte olan ~ Aleksandr Duma ) nın şaheseri :: 

!! MONTE KRİSTO i! •• •• 
:: Muazzam filmini görmege gidini>'. :: 
:: Bug!in <e yann son günleridir. :: 

GI BugUıı ı (Alemdar) da saat 1 den itibaren devamt mallntlcr 9 

:: ( Hilıt.l ) da saat !O dan itibaren :ı 
•••••••••••• F"· 1 d · k ••••••-•••• •••••••••••• ıat ar a zammıyat yo rur •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 
i F R A N S 1 Z S I ,· E 1\1 A S I i 

Elyevm bütün dillerde destan olan 

SEFİLLER GEMiSl 
ilimini I; ao etmektedir. l\.IUmess!l!erl KLA YN RO J, HELGA 

i Tül\JAS. '" meşhur dansöz SONYA GULDMAR Bu artist ayrıcı i 
sahnede ŞAHSEN gürünerek danı etmektedir. llAveten MAX ın 
z_engln repertuvarı ve meşhur kadın Violonist GISELA KONECZNY 
nın numerolan. ••••••o• ~••••••••••••••~ .:~D eee OCIMD4MM.CDOH 

Bir kaç sene evvel 

KIRALIÇASININ 
ölme•!le neticelenen sul kastı hatırlayanlar bir kadın ve bir kırallçe

n!n bu feci ak.ibetlnl mvlr eden filmini görmek Uzeıe 

Asri • 
sınemaya 

t şitap etmektedirler 8 
& Mümes•ilesl : Dilbor l\1AGDA SONIA ) 
~~~=e~M~Me•o OO•OOOOCCOO-
,.....,.....,..,,,..,,,...,,..,,,..,,,..,,,..,,.....,...._....._cx::xJ "'""''-''-''-'._,.._,.....,.....,.....,._,...., 

• 
Bugün mutlaka gormen!z lazımgelen ilim 

ETUAL SİNEMASININ 
göstermekte olduğu 

BASKIN 
' ~ B b" 'f d fl;lcmck surctilc tatm;n edilobilir i- dinde ce . kr. zadelerinin heyatı fedası, lokanta 

;-' tny ıın her tarafında uy- - u tr şey 1 a e etmez •ede büyük beldelerden uzak kalan- sencizlcırı olan güzellik ve zara- veyahut GECE GÜZELi 
.: ; cm nr insanları rahatsız et doktor. Beni iyi muayene et- lar gramofon pFik'arİ:-.ın çizgileri 8 • Fiat 1930 yeni modelinin dahi di- fer tiıns•li hdınların bayatı ... temamen sonorlze ve tarkılı filmdir. Bu şaheserin buı aksamı 150 

~ • 
1 

.• 1 111 n zamlar vardır ki meli'Siniz. Uvku uyuyamıyo- rasına erbabrnın tevdr ettig-; name- ğer mo<leller io;in olduğu gibi Iayrk ki ilik b' k f k ti! ril 1 tl • ' r . b l d • ğb Aıkı, h1Zin akıbetleri. işte dehalror ş ır or emanın re a • e çev m ş r. 
l ' an onr kimseye çit ettir- rum. Cok öksürüyorum ... Sa- lr"le ikf'nye mecburduı-lar. u un ugu ra et ve muv•ffıkı'ycte B İ L L İ D Ü V Mtlmess!lleri; DOLORES Kl""V"V""\OSTELL~O ve KO~NRAT NAGEL 
t.l ı ı. hl 38 1 l 39 d G am f af f f af mazhar olacaktır. Bu harı'ka san"atı'n ' , , ' rİ ~ crihı savgmın pek ile ıua arı. a: (şam an erece r •o on, gr o on. onoı;r a-

• ' >- h I Jetleri v,ünden güne tekemmül e<li· bir bç gün sonra Fiat garajrnda te- ı O '1 flORJC" \"ITONIO Mü ~ ' 
ı: ~ t:.. r' rl ı · · · d araretım o uyor ,.1 b'l k. 4 ~ .;~, .. l" ı - ·-.-............ " .... - ..... -4 ...... - ..... ---- ... ---.·-------- --- • . , 1• · ,ı ye ıe l e şe ıır ıçın e · • yor. Fakat pliiklar maalesef mevcut maşa ecı e ı ece tır. • e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 

,l D k k Ik RE'\JO nun temsil ettikleri • ----------· -~ . . n 1 .• etmezlermiş.Bizde de O t~r a .tı: . ihtiyaç ve maksada yarar sürette tan- ------------- E b d"' M ' ' 
'(il !n böyle olmalı ki "Vak;t - Ala, dedı, muntazam hır zim cd.'.l.neai nazari dikkate alınını- r H E ~ T f ' t• e 1 uamma .. 
ı. . ,1en horozun başını keser- hayatmrz var. Sıhhatınızm İ yor. Tahminime göre bu e.aslr ek- Tepelı•şı tiyaı- ı.• Mümessilleri •.• 

~ı: ı ,iye bir darbı mesele var- mükemmel oldurruna delildir. ı •!kl:k plak ımAlathanelerinin vekille- rosunda bu ! 
l•i l 1.. Sekiz gün son;a hast~ ağ.ır- · ~~:=i~~dıı.,:ı;;~~::!:maı:'r~:=iil: gün matine Harikulade filminin mevzuu önü· fe Be) Ben et • 

.
1 i:' 1ıd t:ı mukaddemeden son !aştı. Doktor hastanın aılesıne ri geliyor. sıar 1 ~130 da müz<l .ki çarşambadan itibaren ı. ve Don Al var ad o • 

. [ iki telgraf çektt. Birinde: Plôk'"rın gelişi güzel doldurulma Süt kardeşler M E J EK sı'neınıısında iı·. OPERA peksyıakNındE.MASINDA •• ; Ji c 'ltomobi ilerin gece yan- - Hasta ağırdır! sr zevk ehlini pek mutezarrır ediyor. IJ U U 
ı 'ı < n a c~ldıklan kalkson Ötekinde . Bir tarafına uşak taksim ve diğer ta· 11 3 perde i 

lı e' rmıtardan bahsedeceg-im. H : "d' 1 d" d rafrna hicazkar şarkı yahut bir tara· 

1 

21-:lO da -••••-•wwwwwww ·• • 
asta ıvı ır ıye yaz ı ••-•••••••••••••••• l,e SESLi VE ŞARKILI FIL,'·I e - . • • · fma nihavent şarkı diğer tarafına zur • e " 

• 'ı "· 'l belfısi borular dalgın Hasta dedık kı: na ile karcıgar gazel doldurulmuı 11111111 suvare • Ihı ~ıhaııııııı sı'nema n~ıı• ............... -........... -. •·H·----
.. ;, yad,:ı-i ikaı için olsa ciğer - İsin icinden çrkamıyacak- plaklar çalrndığr vakit anlayan ku- 1 Tevze hanım : gJn ~ U 1 U Si Uu: :-..'.:::::::=-::-.:-_-==:~~~ n :•-:.:•:.::9=9=.~7:.~-:!::.:·~i;!;: .. 

• 1 • İ . Cız. Bil, kis boş ve serbest tar. • . laklar da hatırı sayılır bir kakofoni ı • • -- -- -- ---· -- --~ W ==ııı:ıı 
~· 1 l. d di 1 d • 'b" b" f Jd ... =••11111•ıı::ı:::mt:ı1iıİll•lll!! • bütün ~ehlr ehalisinin takdirlerle • Eu'"'n J :ac . "'n geçerken ya . ğer - Crkarlar. İkisinin ortasını : yap ıgı gı ı ır ası ~ ol~n gazel, ı= .. .. . "u • ·ı '· l::ıyu selamlamak yahut - . pc1rev ve sark,Jarı yekdığen akabin- 13uğun gormenız lazımgelcn !ılın; •. bahsettiği 1 ! OPERA Si.NEMASINDA 

alırl.ar. · · · · Dok~orl~r. t~davı 1 d~ çalıp di;,lemek iınkanrnı da selbe-ı . i\IELE:K Slı EMASE\1)A • 1 

1 -• yavukluya haber ver etmıyorlar do. dıyebılırdım. dıyor. . gfoterilmektc ola hitabı muka- • T ~t Jb ~1 44 • İ 
r.. ıı • ,, üttjriılüyor, ve buna - Sahi cok hastalandım Mekıneler her tarafta kolaylikle dd St ki . d ti ·ı . : a e a ır : : A L T 1 N 
1 : : • 

1 ~ses -.ıkarmıyor. Başka yer _ A mm'a doktorlar tc<lavi ~t- nakledilebilecek bir hale konuldukfa. t eıı na en '·ı~u a ı:;e rı mış : : i 
;ı '· 'ı ~t ~~e !~;~~ss~ey~~!~~~ my~ miyorlar, dese~ <lim, kurtuldu- :i~!~;'!'~~~·~:,7n ~·d~:=k f::e"rut:!· Jııdı't ve Holof P.f U : s 1 1 kıl f 1 l : l . 

'• ı 1 1 kolaylıgı akım brakryor. ll ;J • es i söz Ü ve şnr · ı i mi .. IAve- • ; • filmi SESLi ve ŞARKlLI • 

"' 1 i I~ :ı: • aynalarını çıkara- fasıl fıml ve numara tahtında kollek- Vek ıyii ııtika ve asriyeı 1 .nusov· : ı IA \' ADISLE:HI sıat l ı de ıenzi· : l Matineler saat 13 ten itibaren ı 
2 111: lJ' kia;ıa !-alırsa otomobiller Kulak misafiri Plakıan atide gosterdiğim tarzda O ten: sesli vesöı.lü FOX DÜ.'YA • ı; . Mümes;lllerl DOLORES DEL RlO ve RALF BORBES 

~ .. •', re' ~ hre uyku uyutmı- Değirmen dönüyor sion teşkil cdile«k tarzda doldurula 'er mu· zz m filınidir. • 1 1 . 1 1 1 ~ h . • · ~--·-.. ~-r;,o\lli•"t;;ı!l!-e ··-----~· •. -~.' 
.,,. ,ı, .,·1 sonları kaldırtsalaar da cak olursa bir celsede ve bahusus fi~ •. ten; • Mı tıaı a 13 .• mJ >us ınatıne • --·····-·--•H••···---"·-~"'!1-. z_, __ "gy_,_~--\LU!&&. " b k •••oooeo •••••••••• ._ ..................... " ... _ ......... _......_ ................... _ ...... ........ •• ,, B 
~ ·ı r\ ~olur.. Beyoğlunda Paııisteki adaşı-' İr r·ıra g~?il"'fcğil v;k'.t mu•ikimizin ~~ B ~' ~,....._.., '"'"'-!'..-~H!'.. •. •-!'.!'...!'..-e. ..• e..J!., L.•..1*...!!.,• •• •..1*...!...9-!. 
' • ı ' nın gülüne bir kariıkatlirü olan. usu. une goo'.> O.Si ın.cmok imkani .ar!"l'onan o ,,ıy '·.·ıkın·'a ı• Önümüzdeki pazarte•i a""amından ı.,; ;ı: ,, MANiN KIYMETi. b' -ı . G k hasıl olacaktrr: ~ı ı ' u • ~ 1 

1, '· ır eg ence yen var. eçen a' - 1 Pı•lı o: E h • d ı• itibaren ı•i 

~·~ı; İdoktor dostum var .. Fa- şam, önüntlen bir arkadaşımla l 1.2 Taksim, P•irev. il.i . ısıınlık k 'ık.ıhalı komedi uamra smeınasınua 1,:. tc'··emmEiı.Ll'~LlıAMveRAterserk~kEiyM·atASflenni}·e· ı··ıı 
~•F: ı '. e hocadır. Bana şöyle geçiyord :k. I,. ~ • 1 3-4 Beste, nak:ş. İÜ:~ii::<:;;ı;ııı•m!'!l::E:llll!ii!:!l:.l:~mır;i:.ı • • • _ 
~ ~· 'r, .. ndı·. kırmızı bir değirmen kanatları- 2 5

9
·8 Ai:',"ı-arkı. ,, .. . , iKi '\lüııl~l TE'\lı\Ş:\ 1 • ., ~ ı 10 iki ı b ı ı llrlik<cldc lıir fasi t alevh· •e nin en yüksek derecesini teşkil eden 1 

nr sallayıp dunıvordu. Arka- -· .. g~e · munave e '~' K 1 • • 
l(i 'İ: 1ieınen hemen her gün Fa d • b d- .. . okunmak ıızre ıra ] ~aııın yaverı: narının lı•h• \c iahdını k<ırşı l · T~:KNIKOLOR usıı!ile tamamen ( ,; • •11 a. şım mee:er u. egırmene ş.ım 3 11.16 Şarkr. , aptı •ı ·uı'k•st •• ıcı· ı k A d ·ı ı•ı 
,,ı•:ı: J ;,en çıop vapura gı er en dıye kadar <lıkkat etmemış. 3 !7-22 Saz taksimi, milli türku", , 

1 
'd k ~ _ ; g .• "· · •ı': . ArTenEı Şo araEVvucLu Ao TgetıL'rıAmlRJş. !:t 

" h tt K dl ·· ·· Bu film şayanı hıyret bir tesadüf 
.•ı~. trr a a ının a ı 'oyu Hayretle başını salladı ve nıa- lıoşma ve saire. ' t ' 
• '1' • ay arpasa ıs e esme yo nidar bir şekilde ı:;:özlerini kır- 1 23-24 az semaisi. •• SESLi SÖZLÜ VE ŞARKILI '• 1 'f d . k 1 . 1 S ıvan ~e rovı~ C:'cri ::,lnerı:ayı1 ~'j olarak nlınmıştır 

~-,".: ~g~~d:~:c ~~f:ıı~r bu~~;~~ parak~ .. d'~ .. 1 J 12 &:ızı::;;:mımni:ı:!::mll:i;;:!":'.:~ r:~ ~~-R'.\lleıho.ur lıBalyoanRb•EritLonLu. ı !: " .. filmin,i takdim' edecektir " ~ 
•?lı.-~ ~ l . gel"' l':'3!dıbö--ım ve l1atta - e.gırm:n o~uyor, r ese- Göri!lüyor ki bir düzine plakta l 11·~· ........... ,~ .............. ,._ ........ _ ........ -oe ı ı o- -~.. --· .. 

:1 ;ı ne ... dıye soylendı. lıir fasıl ccm etmek ve numara ru:ra~ Liseler muba.yw t komisyonundan: !-.-•-•J>-~'-!l-!'. .. ~ .. ~ .... ..,..,._..._) -•J-• .... •-•-•-•-•~•-• • 
• ' , ~el ameliyatları bu yüz- - Evet, dedim, dönüyor ve .:ıe çalrndığr takdirde muntazam bir Komisyonum•ıza merbut Leyli li-. PALY \ÇO yu tJgannl cuecekrir. İstanbul ikinci Ticaret mahkeme- İLAN 

~~ 1nç ·rerek hastamı tehlü içeri giren parasını öğütüyor!. saz tak~ı ~nler gibi mütelezziz ol- se orta ve mua!Em mekteplerinin ~-"--"-.;\o.,,....,,..._-""._,.._,.._,.._,.._,.~ 5;ndcn: lstanbul Tramvay Şirketi, hali ha· 
ır qı. !ctugum varclır. Evet bu Kulak misafiri mak kabıldır.. . . Mayıs 930 gayesine kadar ihtiyaçla· lllBl!!!=::<iammızaaı•mım•I! zırda mer'i olan yeşil kaplı Tramvay 
1 

1 
1 ;İi• korr? yıı.pılması ı:ı~ra _ Bu kolcksıyonlarr taksıt usulile rı olan nuhut mercimek, zcytinyağr, Yakında Müllis Aseo Merdikyan şirketine pasolarının 1930 aenesi bidayetinden 

.~ 11 t B b li b'l d _ .1 . , ve yckdiğerinden aynmak s:zin satı- pirinç, kurufasulye, salça, ekmek, M 1 k • ait ve Tahtakalede Kutucularda ku- itibaren muteber olmayacaklarmr pa. 
~- 1 .. ;mı~.. unu 1 yo- tırmak ka 1 egı mı." "' tabi tutmak pek faidelidir. hayvanycmleri, gaz, benzin. vakum,' eıe sınenııısı:.1ın \ucu hanrnda mevcut kireç kaymağı so hamillerine arzeyler. 

• :~; I !::in vapura giden bir Dostomun ~özü ne haklıdır!.. Plak aatrn alan erbabi zevki za. mazut yağlan ile kısmen süt ve yo· 1 U ıi ve süt kostikten ibaret emtianin açık Tramvay pasosu hamillerinden bu· 
0 ~ q } 1 \"ermemek te doğru Lakin biz de zaman laymeti rardan vikaye edecek olan bu usul ğurtlarr. 2-2-930 tarihine müsadif 1 :tarif >alonunda artırma ile satılmasr mukarrer oldu- lunupta pasolarını tecdit etmeğe hak 
' • .ıı ı maalesef bilirunediği içindir ki: hakkında alakadarların cazarr dikka- Pazar ı; ·nü saat onaltıda ihalesi icra B t ~ ğundan talipkrin satış i<;in tayin olu· farı olduğunu zannedenlerin vaktü 

d" V k Ik - _Adam beklesin de öteki va tini celpetmenizi hörmetle rica e- kılınmak üzre kapalı zarf utulilc mü- u"yu" u"r~rı'z zamanı ile Müdiriyete müracaat et· 
- 1 1 apurun a acagr derim efendim. nak~s~ya konul~uştur. '.alipleı-iııin 1 nan 14-1-930 tarihli ve ani müteakip meleri rica olunur. 

• ı1 ' 2'ilk tutmak ve kapan pura binsin! derler.. N. Hilmi şcraıtı anlamak uzre komısyon ki ta- eden günlerde mahali mezkurde ha- lstanbul, 1 Kıinunuevel 19211 
, '''.l _}· ,··oı r arasına sıkış FELEK Gümrük basmüdürü betine Würaraatlarr. &•$ e9g 41i2W ± 1 c :ıı zir bulunmahrı lüzumu ilan olunur. MODIRIYET 

1 
\ •1 ~'ı-tiiliyet,,in tefrikasr. 36 ·--· -- riık. Fakat feda edilmekte işi- -Şiındi bana samimi söyle. Üç-kat-muvaffak-olacağım. - adetimi ve-sevdiklerimin saa- Kendime d.eli dediğim için: 
·' 

1
• ne g-elmiyor. kişi bir olsak, uzlaşamaz mı- Projemi hazırladım. İkisini detini düşünüyorum. Alemin - Nihayet itiraf ediyorsun! 

ı,I ~ Bundan sonrası, bu hendese yız?.. de avucumun içine almak için dili umurumda bile değil. deme. 
davasının en mühim noktası- Ben uzlaşacağnnıza kaniim. yapacağım şeyi tasarladım. Üç kişi bir araya geldik mi, Ben filvaki deliyim amma 

t , , 
' l 1 . ~ 
.~ 

... 1 't. 

' 

• t <'i 
t' -~~~~~~~~~ • , : ~c 
ıl j evre vardır. -Su devre

'" r ( ~mı giyinikken değil, so
. 

1 ~en sevel'İz. Sonra bir za
·. 'r) :lir, ki kadını çıplak gör

• ,temeyiz, giyinik olması-
1 dı ederiz. 

• · }~ A ile B, sevdanın bu 
'.,. ndedirler. 

ı . 
"ı Akıllıdır, [bu Nırnet ] 

1 ·~ arada sırada, odasının 
aır l'. ı _sekip, kıvılcnnlı ve a-

1. r ateş yakmasına musa-
1 'i· niş tir. Bu ateşin geçici 
, . kımlarm etrafa sıçrayıp 

lol 'ı • 

Şu ande B endişededir. • 
A'nm odasında yanan ateş, 

pek çabuk söneceğe benzemi
yor ve alevler etrafı fazla ay· 
dmla.tıyor . 

Ateşin, saçağı sarmasından 

korkuyor. 
C- Zekidir,Jbu Şadiye) A,

ya aşık. Tanımadığı halde B'yi 
de seviyor ve kıvılcm1larını et
rafa sıçratıp, eşyaları yakmak 
istemiyor. Alev saçağı sarma
sın diye, yangını körüklemiyor. 
Mevkiini biliyor. Şahsı salis ve 

.. ~ mi.id-

dır. Bir kere para meselesi diye 1928 senesi temmuzunun se- dünyadan uzaklaşacağız. Me- sevinç delisiyim. 
A, bu müsellesten bir daire bir mesele mevcut değil, Şadi- J kizinci günü, birdenbire hatırı- rak etme, sen müstesna. Gül bakalım. Y eryiizünde 

teşkil etmelk ve zaviyeleri bu ye zengin kadın. . Sonra arala- ma neler geldiğini göreceksin. Seni başımızdan atmayız. Ba- yalnız kendini Galip sanma, bu 
dairenin ortasında toplamak rında mühim bir yaş farkı yok. Evvela çapkın kocalı kadın- şımızm üstünde yerin olmasa İ§<te ben de galip olacağını. 
istiyor. Biri ötekinden bir yaş büyük. lan düşündüm. Bu ıkadınların bile - çünkü üst katta yataca- Şefikten Senihaya 

Ne dedin ne dedin? .. Senin Üçümüz de tahsil görmüş, ka- pek çoğu, kocalarının çapkın- ğımız için sen alt katta kala- Hannnefendi, 
hendeseye de aklın ermiyor mil insanlarız. Basit düşünceli lıklannı bilirler ve göz yumar- caksın - odanı ve yatağını bu- Fransızların bir sözü vardır. 
yavrum, buna eşek davası de- insanlar olmadığnnızı pekala lar; yumarlar amma açıktan tursun. Dostumun dostu, dostumdur, 
mezler. · tasdik edersin. Birleşmemek i- açığa olmamak şartı ile. Bir de Şimdi bir tarih tesbit ede- derler. Şadiyenin en samımı 

Ben kat'i kararımı verdim, çin mani yok. . . Biribirlerinden bıkan kan ıko- lim. Seni teşrinievvel on beşte arkadaşı, muhakkak ki, benim 
karımla ve metresimle beraber Şimdi bu işi kuvveden file 1 calar var, ki onların haleti ru- davet ediyorum. Gel. Dört ki- arkadaşımdır. Bn itibarla mek 
haşhaşa verip, açıktan açığa getiımek için bir şirket vücu- 1 hlyeleri tamamile başka. On- şilik bir ziyafetim var. Seni İh- tubunuza şaşma<lmı ve bila
beraber yaşıyacağım. de getimıek lazım. İhsan Şefik lar beraber mesut olmadıkları san Şefik ve şürekasının umu- kis sevindim. Yer yüzünde, iyi 

Böyle şeylerin gizli kapaklı ve yoldaştan müşterek menfa- için, ayrı ayrı gönül eğlendiri- mi katipliğine tayin ettim. temiz, kalpli insanlar varmış, 
olmıyacağmı, Şadiye ile ala- at şirketi . ı yorlar. Nimetle Şadi yenin arasında dedim. 
kam olduğunu herkesin duya- Şirketin anonim mi veya ko- Benim istediğim ise, üç kişi nasıl sersemliyeceğini şimdi- Yazdığınız şeylere evvelden 
cağını, dedikodu yapacaklarını lektif mi olacağına ıkarar ver- I bir aı·ada mesut olmak. den tahmin ediyorum. Pot kı- hükmetmiştim. Şadi yenin ha
kendin söylemiştin. Onlar du- mek üzre Şadiye ve Nimetin Geriye dedilrodu kalrr. Ma- raynn deme, hemen işinden az- leti ruhiyesini, duygularını 
yacaklarma, ben haber vereyim huzuru ile bir içtima aktetmek lCıım, sen gözlerini faltaşı gibi lederim. pek çabuk kavradım. Ne hissi· 
olup bitsin. Iaznn. \açıp: Artık mektup bekle oğlum. yatta bir kadm olduğunu der-

Bu gibi hususlarda yalan do- Bu içtimaı aktedeceğim oğ- - Halk ne der? diyeoeksin. "İki sultan bir deli,, komedisi- hal anladım. Beıı de sizin ka-
lan para etmiyor.Aşıkların mu- lum. Biraz güçlük çekeceğim 1 Ne derse desin azizim. Ev- nin safahatını sahne sahne ya- dar, hatta be!ki sizden fazla 
mu atsı a kadar bile vanmaz. muhakkak, bunu biliyonun, fa vela can. ~onra canan. Ben sa. zacağını (f\P.v;;"11 var.) 
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MfLLlYET CUMA 10 KANUNUSANi 

ot r . •• •• •• •• ·: 
ı • • : • • 

(Altın) /iminden 

~44-n=u=m=a=ra~lı tahtelbal1ir (fü~anıra) ,~= 
·judit ve Ho/ofern. filminden 
~ --~----o==- =-- ~-===-------~ 

•• f-Iaftada bir soz ______ ..... ._.. __ 
Al111an yada sı11enıa 

·lıiiktlınet 
ve Jak Holt, Rolf, Gra,·~, JJovoty 

Rovıje (Sesli) 
Çok defa tiyatronun ainemaya kar Hikaye tarzı, reji, aktörler ve heye- Hali hazırda Almanyada Rayhı· üzre gruplar namına alh hatip aöz 

tı olan tefevvukundan bahsederler. ti umumiyesile film ınükemmeldir. tag mahafılinde sinema meselesi mÜ• alrruşt r: , 
Tiyatro daha canlı olduğunu, in- Mevı:uuno bikiye edeyim: him bir mevki İşo,al etmektedir. Mj}liyetpcrver)erden Mumm film-
ıana verdiği hakikat hissinin mad- Ameri~a bahriyesi gcdi.klilcrinden J~~ Bir zamandanberi, hasır nlh edil-ı lerin ahlaki kıymetini muhafaza et· 
di ve elle tutulabilir oludug"unu iddiP Dorgan ıle Bob Mason bı~~ır.ıle _çc;>k ıyı diD-i zannedilen °Tema•a kanunu,, mesi için sansör vaz'rnı ve 18 yaşın· 

• . . .., . . ve candan arkadaştırJar. Bırıbıri ıçuı da- :>'" Y 
~dıyorlar.Bu fıkir dogru olabılir. F• ima fedakiclığa amadedirler. Jak Dor. projesi birdenbire . isticaliyet peyda dan aşağı gençlerin sinemalara alın· 
kat ıinemanm öyle sahneleri ve gan Amerika bahriyesinin en iyi dalgıcı~ ebnittir. mamasını müdafaa etmektedir. 
oıılınelerin ifade ettiği o kadar haki- dır. Bu projeye göre mülbakat sanSÖ· Kommünist Maalowski, bütün fik-
ki ha;,-at parçaları vanbr ki onun bir . Bir &ün, bu iki arkadaş vazife yü.. rünün merkezi hükUmct sansörünün ri t€zahüratta olduğu gibi filmlerde 
tiyatro •ahnesine nakline imkan zıınden .ayı:ıtıyor.:. Dal~ıç Dorgaıı San kabul etliği bir filmi menedebilecek· de tam serbesti taraftarıdır. 

ktu Ö. I I ki I 1 Dıego ussu hahrısıne \ e Bcb Mosan da . "·1 "h fil hib. · b Ek · rti. • h ı·b· 5· f · d yo r. .~ e mev~u a.r var Oh ar 1 bir tahtelbahire gidıyor. Dorgan bu es- tir. •~ ma;ı ı m sa ının u onomı pa sı i1 • ı ıeg rıe 
ancak tr·\ : mevkilerınde sahneye na:'lı ~a da buldugu bir kadnu sevip 0 _ karara 1'ı •rk,;z ıansörü nezdinde iti .. sansörün aleyhinde hulunac..-..k, bil-
konu)aı·at. c.aıılanabiliyor. işte (44 ııunla c·ıl~'li .r. Bir ınuddet soura Bob ~az hakkı mahfuzdur. haşsa mülhakat sansörünc bir fı?mi 
numaralı tahtclbahiı·) isimli film Mason. Dor(t nın bulunduii.u San Diego. Bi2 e bu malumatı veren pzete' menetmek hakkmm verilın · · ı ı sine-
bunlardan biridir. Ve şüphesiz en Yl1 gelıyor. Ve. Dorgan bır hana. kadar projeyi yapanların bu y.üzden A.lma.nl 1 ma sanayiinc kart .. • .. en mühlik bir 
k . . . . . ~ suren gaybubeh esnasmda bllmryerek kar )-' - 1 
~vvetlderınd.endır.. Baıı~ ve ınsanı Dorganm karısile ve kadının teşebbüsile film sanayiine kaybettıreceklerı mıl· ar o uugunu soyuyor. 

bır mevzuun ifadesıne verılccek aza- tanışıp sevişiyorlar. Dorgan gelince İs· yonların farkında olmadıklarından 1 Sosyal D.emokrat .. fırkasından I 
mi bak•kat çeşnisi büyük bir kudret· kelede Bob Masona rasgeliyor .. Caudan ar bal .seıın~ktedirler. Scbrek te aynı esası mudafaa ederek 

1 le verilmiştir. Amerika bahriyesinin kadaşmı eviı;ı.c .~ötürüy~r .. ~abıi Bob Ma- 1 Bu meselenin Rayhttag meclisin- milliyetperverler hatibine hücum e
muavenetile yapılmı .. olan bu filmin ıon kadmı gorunce her ıkısı de şaşrrır, fa- '. de müzakeresi esnasmda söylemek diyor. 

. . ~ . • kat Oorgan bunun farkma varmaz ve o . 
gerek tertibı, gerekse artistlerın o- sıra telefonla bir yere çağırtldığı için ka- ı ·- - w Merkez fırkasından Schreiber ile 
YL'nları çok güzeldir. Sahneler var rısile arkadaşı Bobu beraber birakarak derinliğe ancak Dorgan inebilir. Llkin 0 Bavyera halk fırkasından Mrnc Lang 
ki hakikiliğinin kuvveti ıebebile in .. çıkar. Avdet~~~~e~ ikisini sevişirken bu- da içinde Mason olduğu için intikam his- layihanın sinemayı ahlalcileştirecek 
aanı içine alıyor ve vak'a kahraman- lur. Bob~ doguşurler ve dard~~:· sile onları kurtarmak istemez. Fakat en bir tedbir olarak telakki ettiklerini 
larırun hissettiği heyecanı seyirci . Halbuki kabahat kadmda~ır. Gunuıı b!- ümitsiz zamanda kabahatin ~nsında ol- söylemiılerdir. 

di _1 t rınde Masonun ıçınde oldugu tahtelbahir duğunu ıörür ve kazazedelen kurtarmı- p . tali b. k 
nez nue yaşa ıyor. • • bir kaza neticesi olarak batar ... O kadar ya teşebbüs eder ve muvaffak olw.. roJe m ve ter ıye omiıyonu-Alevler içinde filminden Alcı•!er içinde filminde Olga Ç kova 

Mevzu, dediğimiz ıibi sadedir. derine iner ki hiç bir dalgıç inemez. Bu tiri genç ıene candan arkadaş olarlar. na havale edilmiftir. 

fStüd~ci~ ·Y a~~·ı · ~Aftiii .... (~or·eı:;ı'(:fa-)-~---Alevler içinde (Malik'İeJf 
~· . 

Olga Çekova, F.Alteu 
--........ --...... ___ .. 1o4 .. - ................ ---~ ••er" ---..,,.--•---e--- ... "'-·-----

Geçen ay başında Niyorkta Ma
nnttan stüdyosunda film çevrilirken 
büyük bir yangın çıkıruşhr. D::.r Lir 
yerde bir çok artist ve memt ı 1:.r ça• 
hşmakta idi. Yangın çıkmt<\ r pa
nik zuhur etmit ve bunun ckıbeti 
pek vahim olmuıtur. 

Denk olmıyan izdinaçların ekseri 
akıbetleri tevlit ettiği bir çok 

efalar görülmüştür. (Alevler için• 
e) filmi bu esasa bina edilmiı bir 
erdir. 

Film hilriye tarzı itibarile güzel· 
· • Olga Çekova, bu güzel artiıt 
er zaman olduğu gibi mükemmel· 
· . Diğer artiıtler fena değildirler. 
ekor ve eahne tertibab güzeldir. 

Filmin mevzuu: 

(Tahtelbahir 44) fılmirıden 

F acıada - kiti ölmiit, bir çok 
kimeeler yanmqbr. 

Niyork hükümeti yangına kartı 
iyi teçhiz edilmcmit bir binada bu 
kadar adam toplayıp film çevirnıi'I 
olmalarından dolayı stüdyonun mü
dürlerini tevkif ettinniıtir. 

-0---

y eni bir tarz 
Amerika halki bir y~nilik 

karşısında bulunuyor. Nevyor 
kdaki "Ambassy Theatre" şim· 
di yalnız aktualite filmleri gös
termektedir. Bu si.nema her 
mafta Amerika ve Avrupanm 
son ve en mühim vakayiini hal
ka perde üzerinde göstermek
tedir. Fiatlar ise gayet ucuz
dur. Bir saat boş vakti olanlar 
perde üzerindeki bin canlı ga
zeteyi seyretmekten büyük bir 
zevk duyuyorlar. Sinema salo
nu hiç boşalmamaktadir. 

-0-

Al. Jolson 
" Şarkı söyleyen deli" filminin yıl 

dızı Al. Yolson, Hollyuood'da "Ma· "Tahtelbohir 44" film ·nden 

·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·••· ı . 
k:'.ı:. t:!'d:~ ~~e~i=:~:.a- [J' ~~iit~~~ H~·ı{~7ı;-i ~~H ........ a .... r ... o..e..ı· . L ........... oy .... d•,•u•n••h•a ........ tır•a•t•ı·l.1

1 

GWıel Kontes de Tbalberg :vatlı 
ocasile beraber P"fte civarında bir para borçlanıyor. Bu parayı tedarik Jiya l<uskaya l\'lasist ~ ( d fı d ) ..J 
tocla ik::unet ederken kazuede O• için babasmm ) anına dönüyor. Kon- ' ' Harol Logd tara n an 
n Saşa Thurzo iomincleki genç tay· tea 0 esnada ölen kocasından büyiik Hayat cilvelerinin üstünden asır- ~,..,..,..,..,..,.. ., •,..,.. • • • •,..,..,..,..,..,..,.. ,.. ,.. ,.. 
ar~ciyi, ıatoda tedaviai sırasmda bir aervet tevarüs ediyorlar. Kadın lar da geçse gene mahiyeti değiımi- Çocukluğum, ilk maceralarım, istidtıdıın 
e,.,ç kontesle sevi'liyor ve birlikte sevdiiinin kendisini terketmesindeıı yeceiiııi ve kadmm bazaıi bir ordu-
ic!iyoriar. Halbıı ki Şafa diğer bir çok müteessir oluyor. Çocuk ta bir nun yapamadığını yapabileceğini düğümü hatırlamayorum. O 1 eylenemezdi. Ağa beyim benim 
zla nqanhclır. Babası oğlnnun aı- taraftan kontesi tein-ar arıyor ve hu· gösteren bn film ahlaki bir lez ifade zamanlar ço1r meşguldüm. Fa-' çok çirkin olduğumu ve aile 
na mümaşat etmiyor, ÇOCUjun tab· l•m~orken ırünün birinde ruşanhsile etmektedir. kat t ·~· tt• • ·m· h · f. · · ·· k.. ld • 

1 iki -·-· k Fı·ımı·n •·ribe ve tt. ünum·· u .. ze 81·t ola- · o, cner"1ls e lgı· ız ava mm şere ı ıçın mum un o ugu '""tını kesiyor ar. genç o kadar girdikleri bir moda mağaza11na on· .., .. ·b· d l 
efil düşüyorlar ki kontes Thalberg tes te giriyor ve 0 magaza da çıkan rak çeTrilmit olan lki kısmı biribiri- gı ı aima ffitiyacnnız O an, ve kadar beni saklamak 1izmı gel 
· moda maf!azasmda manken olu- bir yangında kontes feday nehedi- ne ustaca bağlanmıı, eski ve yeni daima hazrr bt' 1 un an bir şeydi. diğini söylerdi. Bir gün beni 
or. Çocuk ; kumarda büyük bir yor. :rıımanlarda kadının rolü ve tesiri Hiç bir çocı:'~ b~!'limkiler ka- çarsının ortasında birakmıştı, . 

mütenavip •urette göst<rilmiştir. dar eyi bir ana ve babaya ma-
1 
ve az kaldı bir köylünün katı-

Fakat mutavassıt ve yüksek smıf 
seyircilerle anlaşil!!bilecek olan bu lik olmamıııtır. Fakat hen on- 1 nnm ayaklar altında hayata 
tenavübün Avam tabakası tarafın. ları çok üzdüm. Ahlaksız değil 1 veda edecektim. 
dan kavrıuıamama11 ihtimali vardır. fakat çok haşan idim. 

Bir ltalyan 6lmi olan eserin vü· Benden beş yaş büyük Ga- • • • 
cude getirilmesi için çok masraf e- l d • • d b" k d • • • 
dilcliii gerek dekorlardan, gerelue Y or ısının e ır ar eşım var Nebr~ka ~ok. soğurk bır mem-
tabne tertibabnclan anJatdıyor. ru- ~· Ona ade!a tapardım. <;? be- lelı:etttır. Yumı beş sene evel 
tistler. zararaız ve fotoıırafi iyidir. n.':111 sıkıcı hır çoc~ ~ldugumu orada, ve bilhassa küçük şehir-

FiJmin mevzuu: soyler. Bazen benı kuçü.k ara- ! terinde hayat oldukça güçtü 
~· embiyada ~~yle m~rre~dir: hamla gezdirmek mecburiyetin İlkbaharları Kışlar çok sog"uk. 
O samanlar Betüli., lehri Asıırilerin d k l k d" • ed" • • ·b· 

zalim kumandanı Holofern tarafından e a ır ve en 1 ıst ıgı gı ı olurdu ·hertaraf karla örtülürdü 
muhasara edilmişti. Muhkem surlarla mu. ............ - ... - ..... -----~ 1 A lar ' ·· lab"ldi"" k 
hat olan ıehri Holofcrn harben zaptede- bir kasabada bir kadmm yedi ibtimaınma Y ca goz a ı gme ar 
mediji. için onu açlılc ve susazlakla taı- bırakılmqtır. O kasabadaki bazı maden- ve beyazlik gördük. Fakat o 
yık ediyordu. teri işleten bir şirket madende dinamit mevsim spor için ne iyi idi. 

Betüli'nin sahibi olan Yahudilerin ku- atmak istiyorsa da Collenord kasa. . . b" .. 
mandam Efrayim bir muba•ebedo mak- basını tehlikeye koyar diye mühendis Beş yaşında ıdım ır gun a· 
tul düştü. Onıın zevcesi Jüdit kocasını. Moreno ianıinde birinin müdahalesi sebe- yaıklarım döndü ve bütün haya
nın intikaıtı= almıya ve Holofern'.in iaı· bile bana ,..pe.m.,.or. . ~irket müdU:le;.i tnnda kötürüm kalmak tehlike· 
fasmı kesıp kocasınm mezan uzenne bu adamdan kurtulmak ıçın. ona Judıth ın 
koymıya yemin etti... Jüdit bu andına kocasını felakete sürükliyen adam diye ka sini geçirdim. 
sadık kalarak Hololern'i teshir ettikten dma tanrtıyorlar ve kadını ona musallat 

1 
A" ,__ . be d b".,<lt. 

sonra başmı kcaip Betüli'ye ııeW:dL. .• ederek bir yat ile "!.~~~etten uzaltlaıı-
1 

ga ucytm n en U.r':" ÇO-
Bir çok a~ırlar ıon~a modem bır draın: tırıyorlarJ Moreno düıtilg~ t1;1zafı an.lı- ct>klarla oynar ve gezerdt. Be-

Dansöz Judıth Haveruı kocası bır &peku- I yor ve ondaf'. kurttılarak dinamıt sebebtle • d b'• .. 
liıyon neticesi varını yojunıı kaybederek tehlikeye düşmilt olan kasabada Judith'in nım e u 
intibar · · · • 

Dolore Del Riye, Ralf Fols, I--fari Keri 
Amerikanın teessüs hayatında bü· 1 ği sırada bir ıncldenci taralından kurtan 

yük rolu olan altın arayıcıları hak-ılıyor v_e onun şeriki ol,uy?r· Bunlar alln 
kında tarihi ve ilmi bir eıcr yapmak aramaga. ba~.lıyorlar. Butun yaz dalaşı 
· t · (Alt ) . . dek. fil 1 yorlar, hıç bır şey bulaımyorlar Lari av 
•• .. enmıı ve. . • ~ ııı:ınn. ı m det ettiti vakit kızı tema.men yalnız bu 

ı 
vucude gehrilmıtbr. FiJnıin maden· 1 luyor. Büyük babası ölmüş ve Lokasto 
cilerin çektiği zahmeti v" yollardaki dan para alan Balki ailesi de kızı terk c 
tehlüke ve müıkilib irae eden kıaun .. 1 ~ıi~tir. Birbirilerile scvışen ~ari ile Bernc 
]an cidden büyük emek ve himmete 1 odu~~c; para bularak keı.ıdi ~rtlarma dön 

. • • • • • megı tasarlarken .ıengın bır altm made 
wcude gebrilmittir. Hele hır maden ninin bulundıığu bakwda bir haber kı-
ci kafilesinin bir kar çığı altında kaJ., yor.... çı 
maama dair olan sahne çok mühim- Sl'._rvet Hırsite a-öz:U kamaşan Lar 
dir. ArtiıtJer iyi ve Dolore del Riyı k.ız! bırakarak altın ~harrisine gidiyor.La 

.. eldir film b. Am ·ıra filmi. dir nrun bir arkadaşı bır gün ona bırakar ka 
CUZ ' rr en • çarken soğuktan, bir agaça iltic.:? c el 

Filmin mevzuu: iati~r. çi.kan dehşetli bir fırtma ağac 
. . devıryor ve ölüyor yaralanan Lan Do.s 

1897 sencs~de cdıan.n h.er tarafmdan son Sitiye avdet ederken yolda cescti bu 
·~~ ar~n birçok. madencıler Aliakaya luyor dibınide altm madenini görüyor. Bt: 
hucum ediyorlar. Bır kahvehane . açarak altmlan toplarken soiuktan dönü}'Or. La. 
para kaz811;J1Ulk m~k.sadıl~ . Mosyo ve ri arkadaı;mı ararken bu madeni buluyor 
Madam Balici Doson Sıtiye gıdiyorlar. Bu ve zenain olarak Doson Sitiyc avdet e
se!~~ta akı:abala.f'll!-dan !3ema ve imi 1 diyar. Şehre ıeldiii zaman Bernanın bir 
bti~k ba~ası da ııtıralr. ediyor .. Kıs Lar! kumar aalonund.a oyuncu kızı oldutunı. 
lsmın~e hır gence tesadüf cdiyo~. Lan &örüyor vaziyeti anlatmak istiyor. Faka 
kıza aşık. ol~yor. 0!'-da ~dcncıler~ o d:inlemi:vor ve Lokastoya iltiça ediyor. 
Lokast~ ·~n;ıındc ~i~r . hırı kıza malik Lari ile Lokaıto arasmda deşhetli bir 
olmak umıdile Balki aileaın~ ~r.~mıda bıı mücadele neticesinde bir ~az limbasr de. 
lunuYor Ye onların teveccütıunu kazanı.. vriliyor ve bütün achir yani yor, Lokaıto 
.yor. ölüyor Lari Bemayi kurtaı r eır ı,.c ele in 

Lari ile Lokasto bir poker oyununda deki altın madenile yeniden inşa cttikler1 
bvgaJ'& tutuşuyorlar. Lari tevkif edile· acbirde bahtiyar oluyorlar. 



• 

ı ı ! 
Hem süte, hem yoğurda 
Son günlerde süte ve yoğurtlara 

ecnebi maddeler karıştırılıyor 

MİLLiYETiN ŞEHİR HABERLERi 

Vf 1A11~tt11 

Rus emlaki 
Miiteferrlk H • 

Feciinh dam 
Emanette 

Tasarruf için 

mahkemelerde -Arkadaşını öldüre 
Ferit tekrar 8 sene 'e 4 a)ra 

nıahki'ım olmuştur 
Sütçüler inekçiler ayrılmak istiyorlar Yeniden daha Beyaz Balıkesir -Kütahya Emanet şubelerinde 

ı 1ı Ruslara ait emllllı hattında bir tünel tetkikata başlandı Arkadaşı Mustafa'yı Sıdrka Hanım isminde bir kadın 
1 ı Son günlerde süt v~ yoğurt- Hayvan borsasında fj U 'undu yıkıldı zünden öldüren Feridin davasının nakzan rüyetine devam 
1 : · 

1

1 lara yabancı maddelenn ~ - Hayvan borsası meclisi ida- Tetlılkat bltlnu bir du. Mahkeme müdafaaları dinledikten soııra müzakere 
~dığı ~dır. ~ütle- re reisi Cafer Fahri B. geçen- kildi ve 8 ıene 4 ay ağır hapis cezası şeklinde evvelce v 
nn ekseri•~~ miuctw:. ~ ~ lerde istifa etmişti. Meclis ye- Banlar ara•ndll iki nuı- lkl Alla•lurgalı lJldO lılll'ar 11erlleceh hiikllmde iıuara karar verdi.• • • 
hususta sütçüler cemıyetı reuıı ni reiı intihibmı Çarşamba gü- na•hrd• vardır mlllt1addit garalılu ,,.,. • Ş~~ ber bir muharriimıize de- nü yapacaktır. Şehremanetinin 930 eenesi Taymıs muhabiri tev- 1 du. ~~vin ~emil B. · 
mıftir ki: ~ bü · d ıla 1 k"fh · <l" mesuıı demuyan ederek .. B" • . . "ki il Beyaz Ruslardan metnık em- tçesın e yap cak o an tasar ı anevı gez ı be . 

ceph:mva;:.Y~~ u:u ~rsada vaz~~et. ~~-tasfiyesine devam edilmek Ba~:~iri~şaKü:~~ek:~ı: :~d~::~:tfuu:~t ~=v:v:: Tay~i.s g~zet~inin tstanb~ :k~ ve~~= ~ı.,etti. 
ye ve sıhhab umwnıye. ~.borsada İngılız lırası Bunlardan bir kısmı da satıh feci bir kaza vukua gelmiştir. mektedir. Her şube neticei tetki m~hah~rı Mıst:r Ko~ens. dun yaptılar. 
Heyeti umumiyeye karşı olan açtıgı fıata nazaran gene düş- ·a c k:ırılmıştır Yeniden bazı Yaptığımız tahkikata nazaran ruf hakkında şuaabat ve dcvair nıuddeı ~m-ım~ muavmlenn~en Mahkeme kararın te 

v_aziyct_imizi y~pıyo~ zannede ~~e devam etmiştir. 1sterlin Beyaz Rus emıikide meydana, 36 cı kilometroda açılmış olup bir araya toplandıktan sonra bu ~~~~~=e tk~z!i ~:f~bl~ çin talik olundu. 
nm. Süt ve yogurt bırer gıda dun sabah 1027,5 kuruştan açıl- ·ıkanlmıstır Bunlar arasında dahilen beton anne duvarları hususta bir karar verilecektir , . y g ş~ · ..... ~ -o--
m'.lddesidir. Bu noktadan umu- mıştı. Bir aralrk 1028 otuz pa- r ph d R t ·· b"· inşa edilmekte olan yedi sekiz -o-- l~yh tewıfhan7de gordugu ın- Yen iden tevk · f edi idi 

hha 
. . aı••- d d B" raya kadar yükseldikten sonra o anc e us manas rr uç u .. J' " d b ' .. r R 1 1 . . r . tızarn ve temızlıkten memnu- • 

ı· 
1 

mun sı tı ıe <U<a ar ır. ız k yük binaya da vaziyet olunmuş yuz metre tu un c ır tune ın er 1er erın tanıesı · t be · · . 
I sütün ve yoğurdun kontrolunu a şam 1025,S kuruşta kapandı. t otuz metre uzunluğunda bir kıs . . . . nıye yan etmıştır. Edırne kapıda Aposto 
, ,' elimizden geldiiH kadar yapıyo- Altın 900 liret 9,08 kuruşlar- ur. DEFTERDARLIKTA mı çökmüş ve Avusturya teba- ~erblrer Cernıyetı ?eyetı .ıda A k --<>- • . dürdükleri iddiasile tevkif 

' dan ı ·· ·· ·· resı tarafından tertıp edilen s ""r l •>(1 111 fı d ·· · · nız Fakat daha fazlasını Şeb- muame e gormuştur. Deft da ş fk b d"" baz alı ustalardan biri ile dig" er bir . . .. . " " 1 e en 1 len Muslim ve Eşref bı 
ı ~etinin yapması Iazmıdır. ·ubeelri keşfe gitmiştir. amele enkaz altında kalmış ve . ti T ·r 1 dk• ır boks maçından avdette ta liye edilınişlerdı. T t 

1 
• • er r e ı ey un ı yem tanfc henuz Emane•e venl B' h · · · · 

1 '. Sehrin sıhhatinden mes'ul olan Suriyedeki emlc'ik . -o-- ölmüştür. Diğer am:ıenin de :e:~k~~t a~ ~a~~-tan son mürettip Nobarı ö~dümıel\l~ tahliyeyi tastik etınc:ınit 
ı • orasıdır. • Jzcıler (zınirden aeldi fena halde yaral:ındıgı mahal- Y ~ ~amun asker ı-:.ahmı Efendı- 1 maznunlan tekrar tevkif c 

ı l Bu cemfyet hesabına süt ve meseJes1 l b l r . S k n . . linden bildirilmektedir. Çö - ı . J ki wn muhakemesınc devam olun tir. 
' 1 yoğurda ecnebi maddeler karış Suriyedeki Türk ve Türkiye st~ .u ·11s~sı abaşarya tı~zlincı Kazadan haberdar edilen pçu erın ayı arı --· 
, tırdığı iddiasını kabul etmek is deki Surı"yeli emı~•-' hakkında :>iym~gı.fızdcı enedsenke 1 ı. ta hat mühendisleri tünelde tetki- Beyoğlu dairei belediyesi Spor 
t i t ""' enıstıae ere znıırese- k bl k .. N 'd 1 200kad .. 

• emem. . . yapılacak müzakeratm Ankara yahat tardı a~a u uruna_ uzre usret ~ı;:n e ça ışan ar. ç~I:'.. 
1 t Maamafıh muhtekirlennde da devamı ve koınisyona harici 1 ·ıya1°1'· d iı· haft kal denilen 36 cı kılometroya hare- çunun ayhklan noksan venldıgı B •• 1 b ı ş•ı 

ı , ı bulunması muhtemeldir. Şerif ye müsteşan Numan beyin riya 'lıı:cı er zmı~ .. e ırd a . ket etmişlerdir. Diğer taraftan ve bunlardan her ay 34 kuruş u gun stan u 1 
1 , 1 B. bundan sonra iki cemiyetin set etmesi tasvip edilmiştir ~ cız• l un. ~v et etmış- Kepsüt jandarma kumandanı kesilmekte olduğu hakkında şeb ı 

~ ıj aynlmasına nakli kelimi demiş Koıniııyon dahiliye nam~ d2 er r. cıl ~r. zmınnk şayl~ ~e da tahkikatı idare etmek üzre remanetine bir ihbar"vaki olmuş 
ti
. ki· :naşa yer ennı ve me tep en zı- k hallin •tın· · ve b n .. · Em et "f t ı r . biliye müşaviri Ekrem maliye ret eım· l rd" azama e gı ıştır. u un uzenne an mu e F b h 1 İ b } '} G 

1 İ· -Vakıa her iki taraf da, yani namına milli emlak mUdür mua ya - 1!_e ır. Yeni açılan tünelin mühim tişleri tahkikata başlamışlardır. ener a çe s an u spor a, 
• hem sütçüler hem inekçiler, ayn vini Münir bey iştirak edecek- şekilde inhidamı etrafında tim -o-- } d U k •• d '} 

: : ;~ mak i~eyorlar. Fakat henüz or tir: Memlekette diden ~at'i .se~p . söyleneme-. On para Zil m iade atasara y a s T u ar a 
ı 1 tada bır şey yok. Suriye tahdidi hudut müşavir Karanlıkta müsademe mektedır.N_ıtekım ınşaatm~~ edi ecek k }• kl d 

1 
~ ı -o-- liğine muvakkaten Moskova el- . . . bulunmaı:ııgı hak~da bu ınhi- . arşt aşaca ar Jr 

~, 
1 

Bahk konserve fahri- çilik müsteşan sabıkı Nureddin İzmır hapısanesı.nde~ kaç3;D ~ hadıseai üzenne çıkan şa- Son zaman?a el~k~ .. cere-
. be ta ·

0 
edilmi ti 6 mahkilm mesele11 elim bır yıanm esası tahkik edileme- yanlarının kesılmesı yuzunden . 

. 1' k •sı yapılacak mı? Y yı. ş r. yanlışlık neticesi olarak jandar miştir. Kazanın sebebine gelin- şirket, büyük masraflar yapma Bugün, futbol heyetinin res-lvaffakıyeti göstereceğini 
ı / 11 M 

1 
ktimi b" balık Şa k • b" ma kuvvetlerinin yekdiğerile ce; kazada ameltlerin beton in- ğa mecbur olduğundan ücretle- mi programına nazaran; lstaıı- netrniyoruz. Zira ferdi · • 

1 
hk ~e e 

1 
k z . ırld • ~e 1~ \anı ta dır ır müsademesine ve neticede bir şaatile iştigal etmekte oldukla- re bu masrafi ilave ile elektrik bul Şildi maçlarmm sırası~. itibarile nazan dikkati celp 

1 
• 

1 
• çı ıh ~eme b~ı 0 k ~k a e teberru kır bekçisinin ölümüne ıebebi- n sırada inhidam vaki olduğu tarifesini 10 para artırmıştır. Galatasaray ve Fenerbahçenın den gençlere malik olmakla 

· ı gen: ~çten !r. ço . gel- yet vermiştir. Şaki Muhacir lb- anlaşılmaktadır. Şehremkneti mukaveleyi tet- ?vn ayni~ takımla karşılaşma raber Üsküdar takımı wn 
~\ ~ ı .• edir. Asıl ı~ın ganp tarafı İkinci Muhabere ala n B"- rahimle arkadaşlannm firarı -o- kik etmiş, bu masrafın tarifeye ~ dolayısıle gene her iki klü- yetle Galatasar~y takımı 
Jı 1 ~z tuzl!11?3lık ıhrac:ı;ı y~ rinci taburu imamı MJ::et ~ üzerine zabıta her tarafta terti- Bu sene av pek az konulması doğru olmadığından bun tarafdarlan Stadywnu dol- hemayar addedılemez. B 
ıi , ,::.r. c~::nve nfil en 1 - m·n efe d' Edirnedeki "ni ta bat alınış, pusular kurmuş ve bahisle nafia vekaletine müra- duracaklardır. Fenerbahçe ile başka ufak tefek ihmaller 
j f 1 a e ekte r. 1 n .1 tin ba. evı tır Y mülhakatada mallllnat vermiş.. Bu sene avcdarm hiç mem- caat etmiştir. Vekilet, emane- karşılaşacak olan İstanbul Spor zünden lik maçlarının ilk 

1 ı Balıkçılar cemiyetinin yaptı- yar:: ~emıre di e. ~şl~: : ti. Bu meyanda Burnova, Pınar nun olmadığı bir senedir. tin bu müracaatını kabul etmiş lik maçlannda Galatasaray ve resinde Fenerbahçe'ye bir 
ı" ğı. tetkikata nazaran memlekti- lma nun e en d.!lın aı -~~- d e~ bap, ve Torbalı kazasının bura Kar yağmadığı için domuz tir. Beşiktaş ile yaptığı müsabaka- farkla mağlap olan Gala 

1 1 mızde en çok rağbet gören süs ~ ~~ve. ~ya~unhie bi ya civar yerlerinde de pusular avı da olmamıştır. Yalnız bu Geçen 3 ay şirketin abonele- larda bu iki kuvvetli takıma kar ray, kaybettigini ikinci de 
• . ( lü ambalij ve kutularda iyi istif di;~ ew e":l en ş ç ~ kurulmuş ve şakinin eski cev- günlerde Çekmece civannda bir rinden aldığı onar para iade e- şı 6-0, 6-0 mağlup olmU§tu. de telifi iP.zı ui:rg~ktıı~ 
ı \ edibniş balıklardır. Aldığımız aga~ı k ~asma "!g !irıgfilıı olan Gümüldür boğazı- parça Macar ördeği dtişmüştür dilecektir. Bu sene en kuvvetli talmn ad- Bu uğraşmanın neticesini 

,

• ~maltbnata nazaran bir grup bir mer:ı me~ e ~~.ıı:,u .~asıku~ na kadar sıkı tertibat almmıı- Bundan bir kaç gün evvel de Kiİ --v dedilen Fener'in, diğer iki kuv mak için Galataııaray'm 
balık fabrikası yapmak için tet run a goste~. gı u yu se . : ur. yosa bir az Tuna &-deği elmi Yediklerimızin ekserisi vetli klübün aldığı neticelere sim başındaki idmansız ve 

, • kikatta bulunmaktadır. maye, her Turk vatandapn~ ı~ti Pınarbaşı Torbalı hududu ti. Fakat bütün b·~•-- ! ~ mukabil İstanbul Spor karşıam zuk takımına mıık•bU her 
ı, harmdan ağlatacak emsalsidir. · UUMU a c bozuk da ----• b" · aıa~aih +-.. kkül" "dman • ·ı.--=•-
. bir vatan rverlik hadiseııidir · yakmuıda pus~ bulunan Jan- memnun edecek geyler değildir. . ~. ır netıce. ..._. ~ - ... ~ . ve ı ı~ ....... ..., 

.' Prag panayın pe • darına neferlen ıle Pınarbaşı İstanbul civarında bol av ol- Şehremaneti, geçen kanunu.. rak ediliror. Buı lrinuıelcr di- ha ıyile~.ekte oldııgunu 
t • ve daha bazı köybekç.ileri karan madıfmı anlıyan merakWan evel iptidaamda 3 kol üzerinde yorlar ki '.İıltanbal Spcır'mı ~ mek Widir. 

, '. Prat beynelmılel panayırı HilAliahmer kongresi lık içinde bazı gölıelerin ilerle- B"lecik . ~ ğ karar yaptığı teftipt netic:eainde 435 yun tarzı Galatasaray ve Beşık- Mntılılı Yaılar 
) · ı• bu tene 16 martta açılıp. 23 mar . . .. . • . eliğini ve bwılarm ellerinde sil- ı . cıv~ il e e . nümuneden 275 nümune iyi çık-. taş'ın oyun tarzına uymadığı i- Pazar gilnilndaı itlbıı._ 
, f ta kadar devıım edecektir. Ter- 930 1enesı Kadi.koy Hi.lilı- lih bulwıdutunu görünce yak-v~~e ~ a". IDlf ı65 nümune de bozuk m- çin bu kuvvetli taJmnlann 11- "Milliyet"in apor sütununda 

, '·tip heyeti Türk ticaret ve sa· ahmerinin kaza kongresi Ki- !aşmalarını beklemittir. Fakat r '::.. kekli ekece .em bur etmiştir. tanbul 'Spor önünde büyük fark tipr edecek meraklı ve faiı.1111 
t'ınayi erbabınm da sergiye itti· nunuaaninin 13 lincil Pazartesi her nasılu bunJann tenwmen ~ yerde k avma Kide- Yiyecek maddeleri arasmda h bir netice almalan tabiidir. yazılar: 

ı, ·~ Ticm:et O~dan iıte- günü aktedi~ecefinden iz&yi yaklapnalarma intizar edilme- · pyanı dikkat olanlar var. 12 Fakat ~ener'le. İs~bul ıponm Atleti.an llDtrellıllril Her 
,•miftir. Terttp heyeti I"!'"" ko- mııhter~enın. ııa.a~ ~6 da kaza si icap ederlr.aı kaıaDhk ve beri M 1. • . taban belvuı nümuneaindea j o~ _aıstemlen birbırine ben- raham'm 100 metrodan ı 

a ılaylıtt da vadetmektectir. merkemıı tqriflen nca olumır. taraftan, 8 ıye müstepnoıo ıo nümıme 64 un nümunesinden zediğinden İstanbul Spor bu de- metroya kadar m-nfe 
· :r. I ı • • • - dur, talim ol, yeni bevanatı 13, 54 aadc yat nilmımesjnclen fa büyük farkla mailOp ol.mı... İatanbul'un bütün kofucu a 
1 Kamblo Bona•ı 9111980 Kumandan ifitilmiftir. Tor- Mali kiled "--bi ihti 31, 33 uOOıı nümuneainden ıs. yacakbr". leri haklmıda "Milliyet" · 

fST11aAZLAR TAHViLAT bah tarafındaki müfreze bu ku- . ye .ve ....... J'O 50 sucuk nilmuııeainden 3ı, 16 Bu dilfilnce, bir hııbna yan- yudıfı iki makıle.. 

1 ,, ...... 
A .. l..ı. le.il ,.ı. 
J ,., ........ s. 
1 1. f. ~lıt-
J t• Ptllll 

~j T u ... .A. \ 
'· ı lllftnHm I 
'l t. ilce- .. : ,.. çı.-s. 

ı. 'hldolı " 
• ili. lal " 

.. Ha ılJ• 

ti 
u 
69 

'8 .. 
' il 

• 
' 17 

cıo,75 " ...... } ı. T. '6.0I mandayı ifitince muk•hil tara- ~ li~ ~kmda banka mtl- pastırmadan !I, 7 kavurmadan lıt olmamakla beraber, kat'iyet Futbol Hey'etinden lıir 
" D. Y. ~ i ,. 00 fm muhacir İbrahimle arkadaf- dürl~ mütaleumı 80~ 7 aide, 10 larmuı biberden 7 ai, le miidafaa edilmai imkAnı ol- tm ".Muhtelit tıecriibelerf' 

71 Tt..ı tııt• ~;:°' lan oldutmıu zannederek mev- ~· Ali Rira B. bu huauata demit 4 airkeden 2, 4 karabiberden 2 mayan bir görii§tür. Zira oyun kmdaki mllhim clüplnceled. 
fldllıllı _.. • ao..» zi almqtır. Pmarbap pusu efra- tir ki: . . . • . nümwıc bozuk çıkmqtır. tarzlarmm uygunlufu İltanbal 

., R,._ ,- 11 ııo dı da ayni nana dÜIJDÜŞ ve ne- - Yem ihd~ ~~- eskim Spor'un knmen lehine olacaiJ '!al~twra7 i1flbl O 

., il ,. .... ... ticede iki taraf arasında hara.- ne nazaran tevsı edilmilÖJ'. Ban gibi büsbütün aleyhine de ola- Kjtiplifindea: '° retli bir miilademe baglam•t- kalar liste'haklnnd•ki miltaleila bilir. Fakat her ne oluna ol1ım Reis Abidin Daver Beyia 
•7• (ULU ur. Her iki taraf karanlığın ve mu bildirdikten sonra yeni liste Fenerbahçe - Bqiktaş maçı a- l~ vefatı c1ola~ kcıllı&llll 

: isticalin bir seyyiesi olarak ay- nin gelecek hafta içinde tatbik rüesinde bu Fenerbahçe. l• mıs 17 Klmm~ C~ 
ll.IO ~ ":::: ~~ '! :: ni şekilde biri birine ateş eder- edileceğini zannediyorum. Yeni tanhnl Spor maçı ıerek Galata mt lo,30 ta te~ edilmiftir. 

,. c- ı .,.., ıw "'o11111 lerken Torbalı müfrezesinin listede ecnebilerin lilelerinepaar Fatih daiı esinde saray'hlar ve ierek Betiktaf'h- Azanm ~vmı meakOrda 
• ..... 11 • 111 .t•c.... ı ı ıus kurgunlarmdan biri. D... • ..1. .. ı göndermeai, A vrupadan buraya lar tarafından merakla takip e- lataaaray 

1 !n~ ~-
• ,....,. • 4000 WJa N .. ,. pU9US1.1Ddaki göy beh~;;ı;:r. gelecek bir Türk, para g&ıderil Fatih dairesinde nilrAhlan dilecektir. lonma tetrif1eri nca ol1111S. 
: t~. •: :.=-..... ı •• bet etmİf ve zavahyı biruh ola- mesi temin edilmittir. icra edilenlerin eııamiıai pmlar. 'O~ ikinci lrfiıı+nin en Daltüdar ldlbl .tcıaıp,..f! 

• • • rak yere lel'llliftir. Müuckme Ali Riza B. Devlet bankan dır: . . . ku•y~tli bir "'?"dır. Beyler- Dsldldar ldlblatleıı: 

tlt:aret ve Zahire Bonat11 91U9!JO 
gine devam etmİf fakat biru hakkında da fU söaleri aöylemit Tevfik .B. ~ Fatma Meliha beyı ile muhtelit olarak Gala- ıan-.ninin 17 • 
llOllJ'a mes'ele ve facianın büyük tir: H; ~fettin. BJle 1!4ika H; Se- ~y'a ~geçen aene yap- giinil mt 13 te O'~ 

BwtdaJ ASGU AZAlll B..- -
LP. L.P ...... 

Tw ı• cıo 

OD ... 
IO 

• 
• 

ıı. ıo 16,11 Cfleel 
...... ae.ııe ..... 
IOM il ... 
M,11 ...... 

-· --........ 
··- ........ s- ........ IJrı 

• • • 

lüğti idrak edilmiftir. Devlet bankası hakkında p- lihattuı B. ile Behiye H; Cev- tığı bususı bir~ ancak ı..o Koafcnna M1ommda •.-il 
zetelerde yazılan bir kısmı ha- det. B. ile ~ilnevver ~; ~t mafl6p olmUfta. O'lkiidar'm kcıageninakdi ...... aııeı olaııllt 

t haydut ölü bqi diri herler dofnı defildir. Bilh"sa ~~7 :.;i:S:: ~: Galatuaray kartıamda ayni am la amım tetrif1eri rica olwıllll 
yakalandı ==~~ ~ . H; SelAmi Bf. ile Mii- Bı c ..... Dzl ••• ı 

._ ~te miibinı bir....,., yanhftır. Söylenecek lıir ieY var ~~=:r:; ~ .-~ "=.:=. ~ Türkocagında k 

.,. vak uı olmuftur. J~. aa o da devlet Nnk- itinin he H; s.1iı.ettiaı Bf. Üe Medjha h .tı- MI • • ' ılı Br rn • • Dla , , , 
""' ya~ eheı,nmi~ ~p m:u niia Jrcmele plmİf bir it olmadı H; c-n;ı Bf. ile Nari,e B; Jla,. Ptfe M ı 'w tıllıı BaHI .._ .._ 5 Ttll ı E il 
_,. celİiıde vak anm failleri kimi- p:1ır • b ıt.Hıı Bf ile N • H. A Blinia etM65 11o. 1ı ... ,. ..... faw Ak-• ta bqataa 
..- len tutulmuctur. - MK • aca,e ' :ır- t.nhll r1 wı '" nı rı dei beJrkmcla Dlı' ı.a.,; 
"" Ödemit'. KıtJa köyünden lıir m6ddet içeıideldJaia ram ef.. ile TlfN B. sa '""" = deveci Ur ;._ km Fatma daha fiddetll ~ ... karF- Bqaıt ,,.,,..,.,,. aiNf"4, <:~; 1. .ı;--:... .:. <4:> .:- :..:::• 11 :- ,!:.:.' B. 
.,. hammm evi bmdaa bir kaç ıtln SJDda beelrmı yapaaw 1raçm.., d kra edilealeriıı ' mfai her- ms' C !' 1 rt 8:.: BH ta tk lıir 
.... evvel ml!eelllh bur lrim1eler lardır. Yalms t.algn yapanı,,._ vecbi •tidir: icra ftkı P C0 u b -·----------

tarafından maılmlJtlr. Fatma dan ][araca ova klSyilndeo Sa- Salih Bf. ile Rumi H. Bseriııe lımcla 11
" .: • , , , 

•·v • 

hlanbal Ba11wuı Bonuı 9/U9BO h~r;ınn; köyiln zeniÜ!1~den. lih ~"?'inde birisi evden mücla- Mehmet Cemal Bf. ile Ha~ =u:. 'eıen ~ -:.,C zıl.1 llilıııli n....t ...... 

;:ı:1=t'~h=1= ~~~==dı: ~~~Bf~ll~=; :.; =~~:._~~.:::. ~ol!.a 5ç.==-Dlil satlfW Ba Mhtlan 

Cinsi Adet..:: ~ Oılll = !:. 
a. L 

171 
ouo , .. -179 
'7• 
ıwı 

Ol 

• 

• .. 
• IO .. 
il .. 
10 
Ol 

.. ., 
• 
OD 

• .. 
• u 

'° 

4' IO N IO 
ti il 4' IO 
• W Jt IO 
W IO OD IO 
il ..... 
il • " ... 
19IO •11 
...... ti> 
1406 llt69 

ıçin eve ba•km yapaııların mak müftilr. Difer kaçanlar jandar- Mustafa Muammer Ef.ile Kacİ.. anla ..... " bittalep IJlııeD tıelılipt da Yerli -at dcaretlle 
sadı Fatma hanımm para1armı ma müfrezeleri tarafından gid- riye H; Cemi Ef. ile Vasfiye ~ lıarar YCriJaı!I a' kJe ~ Felami KaJll efendlnla tıa-. 
alız ve gaıbetmek idi. • detle takip ne?ces!nde. yaka- H; Mustafa Faşar Ef. ile Sani- 1un:.O S:C:. ~ cJai:'!::-= cat. -ı." qyamn fanıhtum 

Fakat Fatma hanmnı evmde lanmqtır. Vak a failleri Kuru.. ye H; İanail Ef. ile Zeynep H. ıaı mesburu vcımediti " yedi cOa Yerildlpnden meskilr nmal6 
bulunan yeyeni tarafmdan bu ca ova köyüncfen molla oğlu • • • sarfında lıorcun ... _mme YCJll bir 12-1-930 Puar cBaB mt ıo 
km haber almmca mukabeleye Osman ile Ödemig'in Nirle kö- Nemlizade Şefik Beyin keri.. Jmmma ltlruda buJ-drp taktir- onu mUtealdp eBnJerde Çaıamllııtl 
başlaıulmq ve içeridekilerle dı- yünden pancar oğlu topal Meh mesi Muine Hanını ile Ameri- de haldımdald icraye llJllben devam "!'lmtuıidıı 19 numerolu ma 
şandakiler ara•mda tiddetli bir met ve fırıncı Nuri, Ankarab kan Foks Şirketi mühendigle- :e::!t~ ~ ~::1" bi1ınlbaJede furubt edileceifn 
m~mc olmU§tur. M~ kürt ~ Muatafa namlarmda rinden Kemal Aşki Beyin akit- ııili cihetine puıecelf tebliğ --..- :?:,~ ıı:_nm1 ıı:=...ı.,. 
me pddetle devam etmif ve bet kifidir. leri icra edilmiftir. mma blm olmak llsre ııan olunur. oıan-. 
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MILLIYl'.1 

ASRİ MOBit YE 
10/ 1 !"ı.ıO programları 
(lstaı ,:ıuı ayarile) 

.nk ra 1575 m. 
'IALS HAPLAJ!fl 
VJlıı\ MÜLEYYiN ve MUSAFFA 

Mağazomızda her keseye uy~un yatak, salon,yemek 
ve yazıhan e takımlarile karyolalanmız rekabet kabul 
etmez derecede ehvendir. Bir ziyoret iddiamızı ispata 
kllfidlr. lstanbulda Fincancılar yokuşunda No 27. Telefon: 
lstanbul 3407. 

8.18 30.- Konferans veya ders 
8.30 19.15 Salon orkestrası. 
) 15 20.30 Solo veya taganni 
0.30 20.45 İştirahat 
O 45 ..!l.10 AJans haberleri ve 

raporu. 
-0-

stanbııl 1200 m. 5 Kw. 
7 JO - 18.00 Saz heyeti? Borsa ' . 

hı:!>erlerı. 
8,SO 20.3: J azz - band: Orkes

tra. 
0,30 - 22.30 Saz heyeti, Anado.. 

lu ajansı haberleri. 
--0--

Belgrad 429 m. 
9.15 İngiliz şarkıları. 
1.- Opera (Milli tiyatrodan.) 

-0-

Budapeşte 550 m. 20 kw. 
8.45 Tzigan orkestrası. 
0.25 Gramofon 
1.30 Violonselle konser, Ope

ra orkestrası konseri. 
--0--

Bükreş 394 m. 12 kw. 
: 6.30 Orkestra ve Romen hava-

lan. 
0.- Symphonique konser. 
0.35 Konferans 

>o. ~O Symphonique konser 
~-

Kstovic 408 m. 10 kw 
LB.45 Dans havalan. 
~ .15 Symphonique •konser. 
~ 4 - Mektup kutusu (Fransız

ça). 
---0--

Moravska - Ostrsva 263 m. 
10 kw. 

S.30 Piano konseri. 
~.20 Franısizça dersi (Bırno

dan). 
J.- Opera (Bratislavadan). 
3.- tafe Lloyd orkestrası 

(Pragdan). 
-o--

Prag 486 m. 5 kw. 
).05 Orıkestra 
? -- Violoncelle konser. 
'30 Sarkı. 
3 15 Cafe Lloyd orkestra6L 

-o-
Roma; 441 m. 50 kw. 

<ı 30 Koıısrr 
' 02 Operet' La Mascotte, An 
dranın eseri. 

--o-
Viyana; 516 m. 15 kw. 

7.30 Piano ve Violoncel kon-
seri. 

Alqam yrmcklcriadca evet (btr vr ya iki} ~·P •lındıkta : 
l(Al\ACi<'.iElll, MİDEYi ve BAGIRSAKl.ARI TEMiZLER 

~~~~~~ 

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

TEV in de pek mühim olan havassını taklit edemediler. Binaen

aleyh 1 kAnunusanl 930 dan itibaren K V T U derunuudak.i 

KRE.\l PER1'EV şekilde görüldüı.tü gibi yeni Türk yazııs 
ve ııluminyumdan mamul ryek zarif kutular derununda olarak 
satılmakıadır. Fimabait ıcneke kuıular derununda ve Kl~Eı\1 
PERl'EVe az çok müşabih ambalajlar ile KNEı\1 f>ER
TEV namı tahtınoa herhangi lıir kremi teklif ederlerse kabul 

etmeyiniz. Kutu haiinde hakiki KJ~Eı\1 PERl'EV yalnız 

alumlnyum kututar derununda ;;nal edilegdmektedir.)\UI ITE-
REl\1 EHALİ. İN pek çok mlicerrebi olan KREM PE.RTE.\' 

yerine her HA,'(}I BiR KRE~ İ~ nahoştesiratınamaruz 
kalmamak için bu noktaya bilhııs~a atfı ehemmiyet eylemeleri 
ricn olunur. 
--------··--;:;---------:--,,---,,--

B. ~a~a rlemirJollar ına~aza ınü~Orlü~ün~en: 
Aşağıda yazılı malzeme pazarhkla satın alınacağından t!!.

liplerin 13 Kanunusani 1930 Pazartesi günü saat 9 dan 12 ye ka
dar ispatı vücut etmeleri ve fiat vermeleri ilan olunur. 

400 adet kar küreği (dişbudak krokisi vardır) 
1376 1/2 metre Amerikan bezi (kalın) yerli Adana bezi 

575 » Kanaviçe (yerli). 
55 adet Hasır süpürğe (Büyük) 

235 Kg. İnce ambalaj sicimi (yerli) 
270 » Kalın ambalaj sicimi (yerli) 
220 » İngiliz sicimi 1 m/m (yerli) 
200 » İngiliz sicimi 1 1/ 2 m/m (yerli). 
40 » İngiliz sicimi 2 1/2 m/m (yerli) 

100 ,. İngiliz sicimi 3 m/m (yerli) 
200 » İngiliz sicimi 4 mjm (yerli) 
200 " Kenevir ip 20 m/m (yerli) 
366 adet İşaret l.'ivhasınm yazıhnası 

1 » Tarihli madeni damga 
2 » Lastik dam ..ı 

• .05 Opera: "Rusalka", J aros-
lav Krapoil'in eseri. 1 25 m3 A rnba laj lı:erestesi . 

1 adet Kalamaço kabı 0,38 >: 0,50 (yerli) 
Program nihayetinde telsiz- 50000 Kg. Çimento (yerli) 

• resim ne~riyatı. Saat 12 den sonra fiat kab(ıl edilmez izahat almak istiyenle
rin.Cumartesi Pazar günleri mübayaa kısmına müracaat etmeli

••••••••• ••••••~ <lirler. Pazarlığı arzolunan m11lze.'T'e temamen yerli malı olaca-

A P E L 
t i• ğmd·n talipl~rin u·tirak edecekleri herha~gi bir mal için nümü-

\ İ neıe2;~f;~:;;;-~ g-ümrüı?;ü müdürlüğünden 
t Fotoğraf :' Kilo: 135 pamuk mensucat 
ı Plak ve filn1leri t 3 numerolu anbarda bulunan balada muharrer mensucat 
: ı fer verde atılır. : leddmüzaycJe beher kilosu 340 kuruşta talihi uhtesinde oldu-
•••••••••••••••••••• 1 ğundan daha fazlasına talip olanlann 10/1/930 dan 17/1/930 
~ d 1 •1 h h 1 tarihine kadar satış komisyonuna müracaattan. 

·1;~~~;:~;eFE·~:A-;;:~e Galata ithalat gümrüğü müdürlüğünden 
ticarethanesinin radyoğrafik Kilo: 25 Hersin. 

•llmleri gelmiştir. Bilmtisadere 3 numerolu anbarda bulunan balada muharrer 
Tafaillit için yeğane acentası bu- ?eroinin Sihhiye mü~ü;iyetin~en müs.~ade ?lmak .. şartil_e şeohre 

lıınan Deyoğlunda Umbörto Reforzo ıthal veyahut mem~~ıki ecne~ıyey_e gonderılmek uzre bılmüza
ya müracaat olunması. Posta kutusu yl"de furuht edilccer:ınden talıplerın 10/!/Q30 dan 17/1/930 ta-
1ıeyo_ğlu 495. Tekfon Beyoglu 4340. rihine kadar satış komisyonuna müracaatları. 

Ecnebi rnemleketlere 
giden tuccar ve 

feyyahlara 

:nka ommer iyala 

:- -Zonguld-ak yüksek_m_a_de_n_ 
l mühendisi me tehi 

İçin muktezi Kiitıahya çin;sile süpürgelik inşası münakaşa
sı 5/1/930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mUrıakasaya ko
nulmuştur. Taliplerin şeraiti münakasayı anlamak ve pey sür
mek üzre İstanbul mıntakası Maden Mühendisliğine müracaat 
eylemeleri ilan olunur. _____ _ 

!atar.bul ikinci Ticaret Mahkcm. üçüncü katta dört oda bir hala bir 
sinden: Mahkemece ilanı iflaslanna kiler ve bahçeye nazır bir balkonu 

1 Şchreınanetinden 
F-.tih belediye müdürlüğün

den: 
Mimar ayas mahallesinin Sa 

raçhane caddesinde 3 Emlak 2 
'1arita numaralı ebniyenin istim 
.filci mukarrer bulunduğundan 
istimlak kanununun maddei ma 
hususasma tevfikan 8gün zarfın 
la Daireye lüzumu müracaatı
nın adresi mechul bulunan ebni 
ye sahibine te-bligat makamına 
'taim olmak üzre ilan olunur. 

• • • 
Şehremanetinden: Mübayaa-

·ma lüzum görülen 500 kilo Us 
~übü açık münakasaya konmuş 
~ur. Taliplerin şartnameyi ve 
ıümunesini görmek için her 
"ing münakasaya girmek için i-' 
"1ale günü olan 30 Ka. Sa. 930 
>erşembe günü levazım müdür 

1 üğüne gelmeleri. 

• • • 
Fatih belediye müdürlüğün-

:len: 
Başıboş görülüp Daireye tes

lim edilen bir reis beygirin Bgün 
'arfmda sahibi müracaat etme 
diği takdirde satılacağı itan olu 
nur. 

• • • 
Şehremanetinden: Fatih yan 

grn yerinde fenai çeşmesinde 
5163 hanta numaralı arsa yanın 
da 10, 12 metre murabbaı arsa
nın metre murabbaına 200 ku
ruş kıymet takdir olunarak sa
tılmak için açık müzayedeye ko 
runuştur. Taliplerin şartnameyi 
görmek için her gün müzayede
ye girmek için ihale günü olan 
30 Ka. Sani 930 perşembe günü 
levazım müdürlüğüne gelmeleri 

••• 
Şehremanetinden: Beyoğlu, 

Haseki Cerrahpaşa, Emrazı züh 
reviye hast~leri için lüzumu 
.,lan ekmek ve zerzevat kapalı 
~arfla münakasaya konmuştur. 
Taliplerin her gün levazım mü 
·fürlüğiine müracaatları. Şartna 
me almaları ve teklif mektupla 
.-ıru da 30 Ka. Sani 930 perşem 
'be günü saat on beşe kadar ver 
mcJeri. 

* • * 
Beyoğlu dairesinden: Pangal 

tr. Z. B. mevlriince bir keçi bu
lumuştur. Sahibi bir hafta zar
fında gelmezse satılacaktır. 

• • • 
Beyoğlu dairesinden: Beyoğ-

lu Z. B. mevkiince bir koyun bu 
lunmuştur. Sahibi bir hafta zar 
frnda gelmezse satrlacatkır. 

Avrupa müstahzaratına mu
adil HASAN KU\'VET 
Şl'RUAUNllN tertip ve 
istihzarındaki muvaffakıyet 

ve mükemmeliyetine bina• 
en iyot ile gliser fosfat
lara ihtiyacı olan hastala
larınıza bu kıymettar şurubu 
tavsiytnlzle vatan! vazife
niz! ifa ve hastaların17,a şifa 

temin eder<iniz efendi ın. 

Italyana 
berma\'El!"İ 700,000,000 

(llıtiyat .. kç~s ' · 
540,000,000 r ,iret) 

1', aw·l'er;; (SAy a'ı ı 
çeklııri) ~at;ı ,· 

Lıı et, frank, İn;ıo'.I'- lra~ı 
'P.\a roları trank olarak 
.ı•ı a'l 1 ıı ~.ekler mye~nde 

r r,r~ve ıt~eniı: paranızı ke-

ve muamelttı iflasiyelerinin ünyon havi üç kattan ibaret olup uı;bin altı
surctile tedvirlne karar verilen Ma- yüz lira kıymeti muhamminesinde
dam Zabcl ve Serpuhirin mutcMrrrf ı dir. Mczklır her iki gayri menkul bir 
old.ukları Gala tada Kemank~§ mahal-, ay müddetle mevkii muzayedeye vaz' 
lesınde Bereke,t zade aokagını'! Ke-; edilmiş olduğundan iştirasına talip 
meraltı cad_dcsın.~e atik 27 cedıt ~9 ' olanların ve daha fazla malumat ile • 
numerolar ıle murakkam ahşap böl- 1 mezkür mahalleri görmek isteyenle-
me ile iki ikiye taksim edilmiş bir · b ·· dd t f d hk 

ı ı · cn.ıı vct.a taş-r ve her 
ı.aman '1er~enız rlünyanın 
her tarafımla, şehirde, otel
! rdc. 'apıırlarda. trenlerde 
hu ;ekleri en kiiçiık tediyat 

iç rnlk t makamın la kola
• ık ·ı ~li·ııa' rd nilirsinı1. 

Trav e" çekleı· lı:ıkık! 
lı 1 ı c1 erı lıa~ka kimsenin 
uıııaamay.ı. a,ıı bir şekilde 

tertip \'e ılııa eılilrni~tiı. 

ı bap dükkfuı ile Üsküdarda icadiyc ~~te~ :ı.:1 i;S ı;r 1.n
1
.a.dma .emed.~ n WWWWWWtWWWWWWt!ı 

mahallesinin l_{ire~hane . sokağ.~nda ı ra~aat~arr'. Ayn~ e~a':r:a'n~~e·~~;=e~i •a Es T o 8 AN T n 8 K n 'Z 
tramvay hattı üzerınde atık 7 ~uke_~· ı muhamminesine yüzde onu nisbetin- t U U A 
rer ve cedit 29-29 numerolar ıle mu· d 

kkam tahtında bir bap dükkanı e pey .akçalannı mahkeme veznesi- 13 Kftnunusani pazartesi 
ra ne tevdı eyle le · 'hal · r 
h~vi bir bap hanenin tamamın~n bil- için tayin 1c!::ı:n ~;eŞ~ba:ı9~v0v~~~ Rus Y!lbaşısı revey~nu 
muzayedc furuhtuna karar venlmlş- h" il d'f C . Maruf hansız mugıınnıyesl 
tır Mezkiİr 29 cedit numerolu dük- ıne m sa. 1 umarteaı aaat 14 de 
khıın cephesi 5 ve derinliği 7 met- mahke~e .~flas od.a~mda ispatı vilcut F t ~ H E l t E 

. rodan ibaret ve kagir olup 400 lira etmelen !uzumu ilan olunur. 
1 kıymeti muhaınmincııindedir. Sali~üz 

1 
zikir cedit 29-29 numerolu hane ıse D kf A k ı• } 
seksen beş metro mü~abbaı üzerin; o or . u ıe 
mebni ve ayrıca yctmışbeş metro mu .ı. .•. 

1 rabbaı miktarında bahçeyi havi bi- Eiekıtrlk ııWdn•leu.r..: hel'<(1ıldulw. ldrw 
rinci katta bir dükkan bir bodrum ve Clarh2', prostat, ademl;Jıtldar" bel ~
sahrıncı ve ikinci katta üç oda bir llRI dit ve flrengtyi agtısıı . t.d&\11 eder. 
mutlak ve bir hala ve bir kileri ve KarakOJdt BOr;ııçl lınqı _. 3•. 

tarafından numcrolar, meşhur So ng 
Cıız 5 FormlDs, btiyük meccani 
bebek tombolası, kotlvonlar, sür
prizler. , lısalannııı evvelden 
tutunuz. Telefon: B910.1tlu , 388 

~---··········•) 

Arzu edenler mo~azamızı serbestçe ~ezebirlerll. 

AHMET FEVZi 

BlllllK TAYYARE PiYANG~~U 
YEDiNCi 

6. INCI 
TERTİP 

KEŞİDE 
11 KANUNU SANİ 1929 
Büyük ikramiye: 

200,000 liradır 
Aynca: 50,000 

40,000 
!J0,000 
20,000 

ve 

15,000 
10,000 Liralık 

100,000 » Bir 
ikramiveler 

ınük}\ fat 

~,Ja~ zatiJe ~amal tarilesi 
Şehremanctiııden: 

El eşyası çanta 
ve bavullar 

Beheri 
Kuruş 

lO 

15 

10 

10 

10 

10 

Bıtğaj ve ambar 
eşyası 

Beheri 
Kuruş 

30 Rıhtıma yanaşmış sandaldan salon kapı

sındaki arabaya veya arabadan sandala 
40 Rıhtıma yanaşmış vapurdan salon kapı

sındaki arabaya veya arabadan vapura 
eşya meyanında naklolunacıık. 

SOO Piyano lçln ayrıca üçyüz kuruş alınır. 

!!5 Slrkecide Trenden istasyon kapısı önün
deki vesaiti nakliyeye ve kapı önünden 
Trenlere 

25 Haydarpaşada trenden vapura veya va
purdan trene. 

23 Köprüye yanaşan vapurlardan köprü üze
rindeki vesaiti nakliyeye ve köprü üze
rinden kriprüye yanaşan vapurlara. 

20 Sandaldan gümrük muayene mahalJinc 
Ye muayene malıallinden ıekrar sandala. 

1 - Bu cetvelde münderiç olmayan mevki için hamalların 
umum! tarifesine müracaat edilmelidir. 

2 - llatiçten bağaj mahalline getirilen ve şimendifer idaresin· 
ce bilvezin ücret alınan eşya için bağaj mahalllnden ırene nakle· ! 

dilmek üzere ücret verilmiyect'ktir. 
3 - Bu ücreti kabul etmeyen hamalların hamallara mal-su~ 

talimatnamenin on dördüncü m:ıddesi mucibince kayıtlarının terkini 
ve markalarının istirdadı için en yakın polis veya zabıta! bclecLye 
merkezine müracaat olunması mercudur. 

Eviniıln apanımanınızın 

d:ıiına temiz ve parhk 

kılmasını ve sizin <le 
memnun olmıntzı arza 

ediyorsanız meşhur ve 

muzadı ıaaffıln 

Poliflor 
r~~CCET 
Cilasını 

Kullanmanız !Azımdı~ 

Her yerde 

Pazartesi ve perşembe günleri saat 15 - 17 ve gece 
18 - 20 arasındaki sınıf açılmıştır. Malümatı ticariye, ilmi 
hisap ve usulü defteri, basita, müzaafa, pakradomar, 
Amerikan usulü ve banka muamelatı DÖRT AY zar
tında kimilen tedris olunur. Son imtihanda muvaffak 
olanlara muhasebeci şehadetnamesi verilir ve iş tedari
kinde muavenet edilir. Dersler hemen başlamaktadır. 
Programı meccanen almak ve kayıt olmak için İstanbul
da Alemdar caddesinde 23 numaralı AMERiKAN LiSAN 
ve TİCARET DERSANESİNE müracaat. Hususi ders 
dahi kabul olunur. Müdürü Agop Pakrı.;duni 

lngilizce, Fransızca, ve daktilogr fi 

..,. kış kursları da başhyor. 

1r r.,ı ,rı 

lııcın a Re"" ı ,, ! ı 6 ! 
ccnıesı: \Ta . ~" Jiye l llnı 
l(tar1lıı1 740 

n~anya ~ostas 
Cuma, Paz, r, Sq\ı, 

şamba günleri idare nh ·ı 

dan 9 da kalkar. 

AtlTALYA POSTlS 
( Konya ) vapuru 12 K. 

?&Zar 1 Oda Galata rıbnmı 
h~reketle lzmlr Küllük Bod 

Rados Fethiye Finike An 
gidecek ve dönüşte me 
iskelelerle birlllue Andifll. 
kan., Sakız, Çanaklcale, 
boluya uJtra ··,rak gelecek 

Bozcaada poılası 
( GELiBOLU ) vapuru 

K. sani cumartesi 1 7 de 1 
rıhtımından hareketle Celi 

Lapseki Çanakkale lmroz 
adaya gidecek ve Çanak 
LApsckl Geliboluya uğraya 
gelecektir. 

n1aıoı BIHll~I pUSTl31 
(RtŞitpaşa) vapuru 13k1 

nusanl Pazartesi 12 de Gal 
nlıtımından hareketle lneb 
Samsun, Glreson, Trabzon, 
Hopa ya gidecek ve dön 
Pazar iskelesiyle Rize, Surm 
Trahon , Tirebolu , Gireso 
Ordu, Ünye, Samsun, lncbo 
Zonguldağa uğrayarak gelec 
tir. 

SAUIKZADE ll1HADEI 
LER VAPUnLARI 

l\A HA DENiZ MU:\' 
ZAM,.:: LÜKS POSTA 

Sakarya 
Ylpana 

12 kanunu.un! Pazar 
ıttnO ak•amı Sirkeci nk 

mıudan hareketi• (Zonguld 
jnebohi, Samıun, Orda, Uay 
Giresun, 1 rabzoa ve RI&• la 
lelerine azimet H aYdet ed 
cektlr. 

• Tafıılllt için Slrkedde M 
adet hanı altında aeeatalıtı 

müracaat. Telefon:lataabul 21 
.ı ............. ıiııııııiıiıııııııiıiıt 
.--BAKTERiYOLOG 

Dr. IHSAN SAMI 
akteriyoloji Jaboratuv 

Pek dakik kaa tahUlltı 
(Vosermaa teamUIO) kilrey• 

vat tadadı, tifo ve ısıtma 

hastolıklan lCfhlel, ldt'ar, 
balgam, cerahat tahUlltı, Oı
tra milroekopl ile frengi ta
herrl5l ve aataıne muayeDHI. 

Oh anyolunda Sultan Mahmut 
türbesi: 'l/o. 189 11efon Is. 931 

SOÇETA 1TALYAN 
Dl SERVIST MARIITIMI 
(AFıtODIT) 

vapuru 16 U
nunusani per
şembe ( '.'lapo
li, Marsilya \ e 
Ccno\ a)ya gi· 
dcccktir. 

(!TAL YA) vapuru 21 klnu
ııusani salı ( Sltmar Lcvant Ek
spres) olarak ( Napoli, Marsilya 
ve Cenova) ya gidecektir, 

(l \1BRIA) vapuru 25 kAnu· 
nui.'llni perşembe (Rodos, Mersin. 
lskcndtron, Trablııs, Beyrut, 
ka yfa, lskenderiye, , lesi na. Nı• 
poli ve Cenova)ya gidecektir. 

Tafsi!At için Galatada merkez 
nhum hanında umumi ac:ınte

sine müracaat . Te~ Beyoi';I 
?7 ı . 772 ve ya Beyoj!!Ull a 
Perapalas altında Natta , a o
nal fiırkiş turist acc i) 
Telef.ın Beyoglu J599 \e 
Tokaıhy.!n kar~ısında bt)nc ı 

yatııkiı vagun !,um 
Tel· Re\ o~lu 2 . ı, , 

lstıınbulda Ln ;n, ııı 
sokağırd.ı 8 . uıı a •' a 
vckı. ıne murac:ı.;.ı. 

Tel. l 
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Y. ŞlNOR"'Y A:\; lsıanbal ; Sıdık"e hın 
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' Devlet nemi y 11ları ve limanları uınaıni rnaresin~en: l ;\ r 
ıı ' r Anadolu - Bağdat hattında mevkii tatbikte bulunan 12-312 
• I!.~ umaralı vinç tariiesinin ikinci Kanun 1930 bidayetinden iti
' J .' aren Mersin - Adana hattında da aynen tatbiki takarrür etmiş
. l. ır. 

"' .:i 
~ı 

J 
~ 1 
ı. ; 

Bu hususta fazla ma!Umat isteyenler istasyon ve ambarla
unrza müracaat etmelidirler. 

Devlet neınifJOlları ve limanları unıuıni i~aresin~en 
Anadolu - Bağdat hattına mahsus 34-334 numaralı Açık 

, razı tarifesi ikinci Kanun 1930 bidayetinden itibaren Adana
·' • 1 iersin hattında da aynen tatbik edilecektir. 
tP İlitasyon ve anlharlan:nızdan bu hususta fazla malfunat 
·, ı. lmabilir. 

1 

q · Beyoğlu orman rnuame!At memurluğundan: 
':ı !bale tarihi bulundul'o mahal Flatı Cinsi Çeki K. 1: . , 26- 1 930 Kabataş 280 Meşe odunu 18 45 
• l , Kemerburgaz 62.50 • • 12 100 
1 J ,, • 62,50 Mahlut • 4 000 
ı 

• Topane 260 • • 45 000 
• Fındıklı l!66 llleşe • 7 000 
• Sanyu 187,50 Mahlut • : 100 

'
1 j BalAda mıkdın yazılı odun hu:lne namına müzayedeıen utılacağından 
• llplerin Beyoğlu kaymakamliğında müzayede komisyonuna müracuılan. 

f ln~aat tehiri 
~ 

1 Tütün inhisarı umum müdürlü-
. ünden: 
. K.ı..ruçe9mede inşasr mevkii münakasaya konulan yaprak tü 
1·1n an.baımm bazı esbaba mebni ihalesi gayri muayyen bir za-
1 e.na talile olunduğu:,·~ alakadarana ilan olunur. 

CUMA 
10 K. SAN[ 930 

~· 
' 

~ 
l 

.;·-~~~_{..., ı'._. ~·~'.ı&i~~i\~~--'i .... ~·~·~-~ ift~:~~ 

Aym blriodeoD'erl 
Hazreti laanıo tevellOdaı Cakopo Basano 1 Adem ile Hava: Anreına Bronzlno 

Londrada kD~at edilen resim sergisinde ltaıyadan getlrllen meşhur tablolar te,blr edlliyor. fnglli:ı: ıazetelerl hop bu serginin tafslllltıle dolud 
Serclde fevkalade takdiri celbede11 tablolardan ikisini lktlbııs ediyoruz 

lstanbul lleeıl l:ı:cllerl lzmlr ıoyabatı batıral anodın : lzmfr kız llıeslnl ziyaret 

lstanbul erkek lleoıl l:ı:ctlerl yıl batı tatilinde bir l:ı:mlr seyyabatl yaptılar. l:ı:ctıer kız 
muallim mektebi tıılebealle bir arada 

' ..... /• -. 

EYI BiR VAUDE 
Evlidıoın sihhaıini düşünen, her 

· hangi bir rahatsızlık sebebile zait 
düşdüğılnıl gören, bu münasebet. 
le kansız kalan, iştibasız bulunan 
çocuklanna lıltif lezzetli ve mıl· 
keınnıel bir kuvvet ilıl.cı olan 

enoferi-atos 
vermelidir • Her ccı:an~dc bulunur. 

~arK 1111au 11uıa»c1•1 

lstıha, kuvvet ' e iıhbat ıçln 
en müessir devadır. Bilılmum 

eczahanelcrde buluıııır. Umumi 
depoları : Bomontl fabrikası. 
Telefon: Beyoğlu 583, ve lstan
bulda Ekrem Necip ec:ı:a deposu 

Telefon: lstanbul 78. 

İstanbul ikinci Ticaret Mahkeme· 
ıinden: 

Çakmakçılarda büyük handa ha
zır elbise ticaretile müştegil iken ila
nı iflasına karar verilmiş olan Hanri 
Jeruzalmi efendinin Ünyon sendikli
ğine avukat Samoel Papo efendinin 
tayin kılmnuş olduğu ilan olunur. 

...................................... """"',__...,.. ........ .....,,...., .............. """ 

FiLIPS A o 
Dünyanın en basit en mükem -

mel radyo cihazıdır. Arnk akü
mü!Atöı, anod bataryası ve 

fıtireye lüzum knlmamışnr. Bir 
elckırik üıüsü I\' b bu radyonun 
fişi ni cereyan prizine koyduğunuz 

~ 

·! 
~ zaman bütün dünya 

konserlerini dinlersi • ~ 

n~hlllps Radlo ~ 
·~ 

FILI PS RADYO clhazl:m Londr 
telsiz telefon meşherinde en büyu 

mükafat kazanmı~ı a rdır. 
Türkiye umumi vekUleri: 

HELIOS MÜESSESATI 
Galata Voyvoda - Hezaren sokak, posta kurusu 400 

Satış mahalleri : 

MAKS FRIED:\IANN, BeyoP;lu, Tünelbaşında. 
K.JLIÇÇI ZADE BEDRi, lsıanbul, Hainidiye caddesi No. S 1 
Ai\JERlkA!'ı MAC.AZASI, lsıanbul RizaPaşa vokuın No. 54 
ŞIŞ:\.JANf:\ı~ ve BASi\lACIYAK, Çarşıkapı No. 93-95 (tramv 

istasyonu). 
l\.JAKS TAL'BER, Şişane karakSI, Abuaf han altındL 

" PERTEV Scrubu • 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 

PERTEV Pudrası 

Pertevniyal vakfı 
Mütevelli kaymakamlığından: 

Pertevniyal Vakfı Akaratmdan 
Yedikule haricinde Belgrad kapısı 
karşısında 22 No. kagir kulubeyi ha
vi bostan icara verilmek üzre müza

--lat. 3 üncü icra memurlu/iun 

Açık arttmna ile paraya çevril 
celr malların (veya alacakların) o 
olduğu ve her birinin kıymeti: 

100 lira kıymetinde Minler mar 
demir kasa ve 40 lira kıymetinde 
yazıhane 5 lira kıymetinde bir tab 
dolap 20 lira kıymetinde iki koltu~ 
ve 20 lira kıymetinde bir kütüpha 
5 lira kıymetinde bir telefon masa!ll 
3 lira kıymetinde bir ufak masa tııJI' 
minen 250 okka miktarında demir 
buçuk lira kıymetinde ve 40 lira lef' 
ymetinde bir demir Pasklil: 

Bir borcun temini için balada Y'. 
zılı eşya 14-1-930 t arihine m'is:ıdil 
Salı günü saat 10 da Galatada BUyü) 
Millet hanında açık arttırma ile sıı· 
tılacaktır. Talip olanlar saat mezkilt' 
da orada hazır bulunmaları i!an olıl' 
nur. 

lıtanbul ikinci Tic:ıret ma!-.km11" 
sinden: iflasına karar verilen A~ 
Zade A. Azim Beyin alacaklıların JJT 

içtimaı 12 kanunusani Pazar olm~!ll 
lazımgelirken sehven Perşembe <Uf. 
yazılmış olduğundan keyfiyet tashiJı 
ilan olunur. 

yedeye vaz'edildiğinden yevmi mü- --------------
zayede olarak 25 Kanunusani 930 
uncu Cumartesi günü tayin kilınmış 
olduğundan talip olanların yevmi 
mezkilrda saat 15 te İstanbul Evkaf 
Müdüriyetinde Pertevniyal vakfı ida· M'"d .... 
resine müracaat eylemeleri. u uru Mes'ul Burhaneddill 


