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t<USHASI a KURUŞTUR -

HU GÜN 
ı la~ı aalılledc : ~ 4 aıcı aallllıtlı ı 

1- Biri yapılırken öbüril " ı- Felek, 
yanm taldı! ~ 2- Kulak mlıaflrJ 

2- Harici haberler ( 3- Roman 4-HIUye 
3- Son baberler ~ 

ı ıacl aalılfııılt : ' .5 inci aabllede : 
1- Blrma.znanun ldami talep ı- Sinema Alcm-1 

eanan ~ 6 ıncı sahifede: 
2·- Ynltuz artlyat mı yapılıyor - 1 Ş--hrr haberleri, rkonoml 

---- - --- -- - - ----- -

Çarpışan kuvvetler 'Bey oğlunda 1 O ev 2 apartıman yanıyor .. 
Her hangi şekilde olursa. ol-

UYOK. 
sun cemiyet hayatında. ~aırn!l . 
bırbirlenle çarpan, bırbırlerı-\ l • • 
nin tesırim izaleye çalışan zıt c r a 1 s e rı 
kuvvet.er vardır. Bunlardan bir ' 

V;ı ~ndas! zi ve inkıla 
kısmı müspet kuvvetlerdir ki 
milli cemıyette vatandaşlan 
beyn.:lmilel cemiyette de dev
letleri yektiğcrine yaklaştırır. 
Onıar arasında tesanüt zaruret 
ve hio;lerinı v aratır. Bunlar bağ 
layıc.ı kuvvet c.rair. Diger kısmı 
ise daha zi:ı ade menfi bir mahi
>- et i .l<lızd r. Bu kısmı teşkil e
den kuvvetler vatandaşların 
ve IT'ılletlerin hürriyet ve ayrı
lık < rzulannı kamçılıyarak on
ları bırbiriııden uzaklaştirir. Ve 
birinin menfaatini diğerinin za
rarmtla aramaga sevkeder. Bun 

Ol!rd/Jflinüz şu tlim manzaraya susuzluk sebep oldu 

!ar da ayırıcı kuvvetlerdir. s ı k •• •• d 
rnil~~~~;~~~~:~~~t~iri::~ usuz u yuzun en 
hiyeti haiz olsun yekdiğerine 1 o d h 
zıt bu kııv~etler arasında m~- ev a a 
vazene tesısıne matuftur. Bag-
layıcı kuvvetlerin şahısları hür- d 
riyet ve fikir isti.kla;1Jerini yok yan 1 
edecek derecede ınkışafı taham 
mü! edilmesi zor bir istipdada ) I' · d -h } 
meydan vereceği gibi ayırıcı tıaıye er a 
kuvvetlerin milli mevcudiyet • • f k 
veşuuruihmalettire~ekbirde- vetışıyor, a at 
recede kuvvetlenrnesı de anar- • ] 
şıyi tevlıt eder. Devlet idaresi- SU )'O { .. 
nin bı;tün sım bu iki müfrit va
ziyete düşmeden şahsi ve mil
li inkişafı temin edebilecek te
vazun noktasını bulabilmekte
dir. 

Beynelmilel hayatta da ayni 
vakıa sezilmektedir. Milletler 
arasında da bir taraftan onları 
birbirine yaklaşmağa icbar e
den kuvvetler oldugu gibi birbi
nne karşı nefret hisleri uyandı
ran kuvvetler de vardır. 

İtfaiye geldi.kten bir 
buçuk saat sonra su 

verilirse .. 
Dört ltf aiye neferi 

yaralandı --- _,....__ --
y d kt Oeu yangının $iddet/e devam ti· 
angın ne en ÇI l ye titf sırada Fotogra/ muhabirimizin 

nasıl genisledi? çektlfı resim 

Evvelki gece Beyoğlıında arka arkaya çikan iki yangın, ha
ı-abiden maada bir hayli korkuya ve bir hayli yorgunluğa sebep 
oldu. Bundan başka iki yangmııı husule getirdiği hasar mühim 
bir miktara baliğ olmaktadır. 
. Yangınlard_:ın birin<:isi gec~ saat sekiz buçukta, Galatasaray 

C~\·arında Kuloglu sokagmda bır ap~rbnandan çı:kıhış ve iki bü
yük apartmanın tamamen yaıunası ıle neticelenmiştir. Bu yan
gının nasıl çıktığını ve nasıl sirayet ettiğini dünkü nüshamızın 
son haberler kısmında bildirmiştik. 

Birinciler daha ziyade mad
di ve ıktısadi mahiyeti haiz
dirler. İkinciler ise benlik ve 
milliyet davasından doğmak?: 
dırlar. Bu kuvvetlerden hangısı 
galebe çalacaktır? Cihan sulhu 
davasının kazanılması için bu 
sualin cevabı behemehal araştı
rılmak J.a.ınndır. Sulh yalnız ar
zu ile tahakkuk ettirilebilen 
bayati bir şey değildir. Sulh 
her şeyden evvel beynelmilel Gece yansından çok sonra, f'ı-----'01ıı-----• 
':ıir teşkilat meselesidir. Bu teş sabaha karşı çıkan ikinci yan- Geç kalıyoruz! 
kilat devam edebilmek için han gın daha feci olmuş ve 10 evin Hadisat her giJn bize 

Yeni tedbirler 
ahnıvor 

• - ·------
Oskü<larda hir şube 

tesis olunnıuştur 

Bu giJn, 
narülfil -
nun kon
ferans SIJ 

IOTIUll da 
yeril k11-

111aşfll11 yapılan erkek 
elbiseleri 11111ııuııelerl 
giJsi<'riliyor. 'J anı saat 

Onbeş gündenberi İstanbul- 2 de or,1da bulun. Teş-

Y•uın: Sllrl Mtbuıu Atahmul 
J 

- 54 --

Miralay ismet Bey "paşc,, 
meclis reisinden söz 

istiyor .. 
da bulunan adliye 1J1Üsteşari Fe lı r edilen 11iirn11nelerl 
rit B. tetkikatma devam etmek gör. Mutlaka beğenecf'k kadar feci darbelere maruz kal- aun mensup asker var, dedile 
tedir. Bu tetkikat bilhassa icra ve hemen bir kat elbise mamıştır. Si:ı:e aöyliyeceğim Onlara sorarım: Aoba Yuna 
işleri üzerinde tekasüf emekte de sen ısnıarlayacaksın. sözler için I..a:plerinizden meta- !arın aüngülerile dini teyit etm 
ve icra işlerinin yoluna girmesi Hiç bir valalldaş, bu net bekliyorum. Bizim dini kô.- ğe mi geliyorlar? 
temine matuf bulunmaktadır. bemiz geçen sene, milli kibemiz Vaktile din elden gidiyor! eli 
Bu cüriıleden olarak bazı yeni kadar güzel geril malı Bursada bu sene, düşmanın pa- ye Anadoluyu velveleye ve 
tetbir ittiha~ olunmaktadır. kumaşlar varken giye- mali ihtirası oluyor. Şu dakika Şeyhülislam Mustafa Sab · 

Malum olduğu üzre şimdiye ceğl elbise için yabancı teneffüs ettiğimiz hava, belki Zeynelabidinler, Sunada Y 
kadar 300 liraya kadar olan mat kumaş aramayacaktır. mesmumdur. Çünkü orada bu- nan azjzleri arasında kendileri 
lubat mahalli icra dairelerince U11utnm, bugiJn saat/2/ lunan yüzlerce hemşiremizin, ne manevlbir abide mi kurm 
infaz olunur ve daha fazla meb de .. Git ve mutlak giJr kızlarımızın kanı dökülmüş bu- istiyorlar?,, diyordu. 
~~ hakkın~. merkez icr:ısına vatandaş!... lunuyor! .. Avrupa bizi affetme Kürsüye çıkan Siverek Melı' 
muracaat edılırdi. Halbuki bu di. Kalplerinizi yoklayınız. Se- usu Mustafa Lutfü Efendi m 
tetkikat neticesinde bu usul mah ~ -IEl:ımım:-m:::saıı:l!:llın::m:llli nelerdenbcri, hatta asırlardan- seleyi büsbütün başka bir 
zurlu görülmiiş ve 18 lcinunusa rft•,sJ ı' f ı ,•ı {, .f beri mütemadiyen kırılan şey- heden mütalca ediyor, diyor 
ni cumartesi güniinden itibaren lerle doludur. Bizim milli kiibe-,ki: 
300 liradan daha çok olan mik- miz olan Buna, beyaz mabetle- - "Efendiler •. Rica ederi 
tarlar hakkında da mahalli icra rimizi havi olım Bursa, yeşil Mendillerinizi cebinize koyu 
dairelerine aliikadarlnnn müra- M. JJlac Donald'ın Bursa bugün ayaklar altında nuz. Ağlamayınız. Ağlamak k 
caatı esas kabul olunmuştur. çiğneniyor. Mukaddesatımızı dınlara yakışır. Eğer siz erk 

yeni beyanatı kurtarmak için ölünciye kadar seniz, böyle fecia önünde ağla 
Bu husuüun temini için Üskü çalışacağız. Bunun için icap e- maktansa İslamiyetin ulviyet 

dar~a :1dliye dairesi binasında - -····- - derse şeytan olacağız, Çinli ola- ni gösterlniz..... Osmanlı h' 
yenı hır şube tesis olunmuştur.· "811/hü les/lhal y 'lrışı hador cağız, Bol§evik olacağız fa-: kumeti, beş sene Fransızlar 

30 liradan fazla olduğu için tehllkeye koga11 bir kat mutlaka kurtaracağız. Bu karşı, İngilizlere, Ruslara, it 
evvelce merkeze mtiracaat eden {;ey yoktur,, fecayi, intikam hisledmi?.! tak- 1 yanlara, Romanyalılara kar 
eshabı mesalihin Üsküdara ait viye etmelidit. harbı umumide Aslanca çarpı 
iş dosyaları bu yeni şubeye gön LONDRA, 15. A. A. - M. Yun:uıı bizim üzerimize saldı tı. Bu.gelen ordunun önünde 
derilmiştir. Bu kabil işler yarın' Mac Donald, İngiliz ve ecnebi ran kimdir? İstanbul hükiime- meni ve Rum palikaryalan 
dan itibaren merkezden takip o ı gazetecileri nezdine kabul ede- ti .•• Efendiler İstanbul hükô- diye mi korkacak? ..•• '' 
lunamıyacaktır. Diğer taraftan 1 rek bazı beyanatta bulunmuş- meti eline Osmanlı sancağını Sözü, memleketi olan Aze 
bu yeni vaziyet dolayısile İstan tur. Başvekil, İngiltere hiıkü- vererek Anzavuru, eşkiya diye baycanın tarihine, oradaki Tü 
bul icra dairesi muhasebesi he- metinin Londra konlcıa·ısına bir avuç vatanperverin üzerine lerin tarihine intikal ettiren, 5 
sabı cari dosyalarının nakli do Akvam Cemiyeti misaki, 1922 sevkediyor. Osmanlı bayrağı ön beryacloı menfasından babı 
layısile yarından itibaren bir tarihli Vaşington mukavelesi de olarak Buraaya giriliyor. A- hatibe bir mebus bağırdı: 
hafta müddetle, yani gelecek cu ile Locarno ve Kelloğ misak- sıl fecaat burada ....• " - Bunları anladık .• Ça 
martesiye kadar tediyat yapıru lımail Suphi Beyin nutku ,bu söyle be canım ..• 
yacaktır. vadide devam etti, ondan sonra Mustafa Lutfü Efendi de 

Okturuva ihtl
ıas tahkikatı 

Müfettişlere ikrami
ye veriliyor • 

bir çok mebuslar daha kürsüye Ja: 
geldiler. -"Çaresini de söyliyeceğ' 

Eski adliye vekili Saruhan Bir arkadaşım dedi ki Bolşe 
meb'usu Refik Şevket Bey de olacağız, şeytan olacağız, ç· 
kürsüye çıktı: olacağız.... Hayır efendi) 

Bursa faciasından, Aydın vi- bunlara hacet yok. islim ol 
!ayetinde İnsanların nasıl keail ğız. lalim dini aayesinde bü 
diğinden bunlan gözile nasıl dünyay kartı geleceğiz!.. lı 
gördüğünden söze batladı. Fa- üç aydır, buradasınız. Bir 

gi nevi kuvvetlerin tesiri altın- yanması ve itraiye efradından bir de'fa daha izah ve 
da bulunmalıdır? Hiç şüphesiz dördünün de yaralanması ile ni ispat ediyor ki l~tanbul' 
milletleri birbirine yaklaştıran hayetlenmiştir. İkinci yangın da Terko.<J.. Adıyla sü
birbirine sevdiren,birbirine yar- Elma dağında çıkmıştır. Bura- rüp giden yılan hlkliye
dıın hislerim uyandıran kuvvet da Afitap sokağında Hıristina sini bitirmek llizımdır. 

M Mac Donald 

!erin Cihan harbinden evvel isminde bir kadının kirad bu- Ve.. bu bitiriş Jıarekeli Bundan bir müddet eve! ok
Avrupa'da mevzu bahse~ti~imiz lunduğu bir evden çıkmıştır. üzerinde ger kalmışızdır. turva rnüdiriyetındl' vaki olan 
iki nevi kuvvet bazen gızlı, ba- Madam Hıristina akşaı.ı çama- Bir gece içinde 2 a· bir sui istimal üzerine Emanet 
zen aoilcir bir surette mücadele şır yıkamış, çamaşırlan kayna- parlıma11 10 ev yandı.. müfettişleri tahkikata vazıyet 

1 halın~e bulımuyordu. Almanya' mağa koyarak iştirahat etmek 30-40 aile açıhta kaldı. etmiş ve 14 bin lira -kadar da : 
da gurnnik ıttıhadile başlıyan üzre odasına çıkmış, fak:t uyu- Bu hailenin 11t•tlcesi de bir ihtiliis tesbit edilnıiş ve bu larmda rnusarah noktai nazaı 

kat teessürü, hıçkınldan deva- yüz mebusu kiramsınız, Bir 
mına mani oldu. Göz yaşlan için kara efkan umumiyesini M 
de kürsüden indi. 1 sin lehine çevireınediniz, Rice 

Bir aralık küraüde ntalya meb derim, bakınız. Bugün iaimle• 
usu Rasih Efendi göründü. U. kunuyor, Ankara mebuslan b 
zun sözleri arasında: rada namevcut. . . • Yalnız 

- "Bursaya girenlerin ban- kiti var .. Gönül isterdi ki, he 

birk·mc ve temerküz hareketle yup kalmıştır. Madam agır uy- gene gele gelt• bir noh· işle maznun olarak iki de me- · ıara istinat ederek işt'.rak cyli..-
ri Avustyrya - Macaristan im- kusıında devam ederkm ocak- fada kalıyor: mur tevkif edilm;'St.. Bu hu- yeceğini söylemişt;r. 
paratorlı.ıgt• lun tanhi vaziyeti-, tan yere .. btr krv_ılcım sıçramış - Sınuzfuh!. sustaki tahkikat tamamile hi- M. Mac Donald ın rn:it lif'a-
ne ıstinat ede•ek Orta Avropa ah· ap doşemeyı tutuş•urmuş Se11eler,'en beri Islan· tam bulmuş evrakı tahkikiye sına göre deniz, kara ve hava 
nın ~nyasi ve ıktısadi bırligini ve oda yavaş yavaş tutşrna~a bulu11 yarısı hep bu Emanet encümenine verilmiş- kuvvetlerinin azaltılması lazım 
tesıs etme e muvaffak olmuş- başlamrş, diş kaplamayi saran yüzden yandı. E{Jet• bu tir.· Yakında mahkemeye sev- gelmektedir. Sulhu tcslihat ya-
tur. Şarki Avrupa'da diger bir alevler sabah devriyesinin na- mesele iizerlnde arlık kedilecektir. Maznun memur- nşı kadar tehlikeye koyan ıı .·ç 
kuvvet Rusya'da aynı şekildeki zarı dikkatini celbetmiş ve he- son karar ı•e tedbirimizi da kefalete rapten tahliye edil- bir şey yoktur. Mamafi, tngil-
bir temerkuzün büyük amili idi. men itfaiyeye rnalümat veril- almazsak blltük şehirln mişlerdir. Bu husustaki tahki- tere başka milletler kendi kuv
İhrnal edilen milliyet hududa- miştir. Beyoğlu itfaiye grupu ga11aş yavaş glinün bl- kati idare eden Emanet rnüfet- vetlerinde tahdidat yapmağa 
rı yerine büyük iktısadi refaha yangın haberini 4,34 te almış, birinde bir avuç kül tişlerine 750 ve beşer yüz lira muvafakat etmedikçe onlardan 
rağmen benliklerinin tanımama 4,35 te yola çıkmıştır. yığını olduğunu giJrece- ikramiye verilmesine karar ve- başka bir suretle harel~et ede-
sından !11usta~p b~l1;1nan malı- itfaiyenin tam zamanında ğl:z. Bunun içindir ki: rilmiştir. Okturuvadan kaçak e- mez. İngiliz murahhas heyeti 
kuı;n mılletlerın .1ftırak e~el- yetişmesi maalesef hiç bir fay- - Evve/11 su.. Sonra şya elde edenlere ikramiye ve konferansta zırhlıların hacim-
len zıt ve muk~~ıl kuvvetı de da vermemiştir. Çünkü yangın itfaiye diyenlere hak rilmesi talimatname iktizasın- !erinin küçültülmesini, tahtel
ar~tırmakta~ haıı kal~yordu. yerindeki su borulannda bir vermeliyiz.. dan olduğundan müfettişlerin bahirlerin kaldırılmasını ya:ıut 
Nıhayet dbu 

1~1 ;u;ıe~n k~~~ı- damla su bile bulmak kabil ola- •--=•==-••ıııl•-•1t'l!llWl•11ıı_na••111•-edl•-•ııl!! de sui istimali tesbit etmeleri lüzum görülecek asgari hadde 
laşmasın an ıstı a e e en ı~er tır B · t ka sın faliyete geçmiş, fakat esasen kaçak e~ya meydana çikanl- indirilmesini ve kadro hadde amı.llerin de tesirile harp patla- drnaı;nfış. . ku dv~zıye· .. 1 r~ı d - ~ 

a ıt aıye en ı arozoz enn e- gayri kafi bulunan bu memba- rnış gibı' addedilmekte bulundu bırakılmış olan zırhlıların yeri-dı Sitatüko bozuldu. Ve 1919 ki "h . ı d . dak" 
· . h d 1 ·ıe Av ı tıyat su ar an ve cıvar ı !arda kuruduktan sonra büsbü- ğundan kendilerine ikramiye ne muvakkat bir zaman için baş 

da yenı sulh mua e e erı . . d- kuyulardan istifade suretile Mabadı 6mcr sayfada verilecektir. ka bir zırhlı konulmamasını is-
rupa'ya yeni esasl~r da.hıl.ın e · tiyecektir. 
bir nizam verilmek ıstenıldı. Bu 
nızamın tarik vasıflarını ve is
tikbaldeki devam kudret ve ka-ı 
biliyt>tini araştırmakta fayda-
~ız değildir. l 1 ZEK MESUT 

Mektepliler 
1 

Bahriselit itilalI 

LONDRA, 17. A. A. - M. 
Mac Donald bahrişefit itilafı 
hakkında sorulan suallere ceva 
ben bu itilafın alakadar bütün 
d~vletlerlerin reyine müracaat 
e·ı;ımesini tazammun edeceğini 
işrap etmiştir. 

dırası arkasında, Hilafet ordu. (Bitmedi) 

Vasfi Beyin riyasetlndt toplanan heytt 

Yolculara kolaylık 
Dün toPlanan demiryolları müdü 

leri mühim kararlar verdiler 
Türkiye şimendifer işleri 1 reoeği kolaylıklar esas itiba 

hakkında müzakeratta bulunan kabul edilmiştir. 
heyet dün gene Haydarpaşada ! Bilhassa doğru seferler 
toplanmıştır. Heyet Devlet de · vzuu üzerinde uzun miizake 
miryolları işletme reisi Vasfi cereyan etmiştir. 
B. in riyasetinde içtima etmiş- Londra - Bağdat ekspresin 
tir. Dünkü içtimaa memleketi- memleketimizden geçerken müsabakası 

36ıncı hafta bitti d mizde işleyen demiryolları mü- bi alacağı muameleler için h 
Mugla a zelzele dürıeri iştirak etmiştir. kurnetimizin azami koıayh 

S6ıı:cı hafta bltmlttlr. Oa
:ı:etemlzdo çıkmıt olan haber
lerden ın mUhlmmlnl seçip 
cumartesi ak tamına kadar r•
:ı:etemı:ı: mnsabaka memurıu-

1 ğıına gönderiniz• 

MUGLA 16 A.A. - Dün ge- Türk şimendiferlerinde yol- göstereceği. Bu transit yolcu 
ce saat 1,4Z de şehri'llİzde şid- ı

1 

cula~!" ~zami kolaylığı görebil- gun ~leketimize bir kar l 
detli bir zelzele olmuştur. Ha- mesı ıçın bazı esaslar tesbıt e- rakacagı milha:kkaktır. 
sar yoktur. Zelzele Urla ve Kö- dilmiştir. Ezcümle doğru sefer 1 Konferans dün dağı 
yceğizde de l•isserlilrni tir. Sar- ler tesisi, biletlerin tevhidi, Asil mühim mesai) on biri 
sıntı iki üç saniye devam etmiş Londra - Bagdat l'kspre,in~ s·:nendifer kmıgresinde göı 

1 ~r; Türk •imendiferlerinin z\)~tıs: .!:.,iil.;ı,~ektir. 
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• HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
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t 
:1-. •lya klJy/O/ul mahallt kıya/ti/erile Romaı1a ıtOlfOnQ teılt ediyorlar .. 
1 
1 J 

1 1 
tr 

Bir düğün olurken 
öbürü bozuldu 

·~ ' ılgar kıralı llorisle Ital)ra veliah-
: ıt. ııı1 lıeınşiresinin evlenmesine 

ı' ' 
Papa niiisaade etn1edi! 

•' 
' · lpa evlenmeye 
Iİ ı 
I' 

,1 

•· l 
1 1 

enses babasının koluna 
anarak kiliseye girerken bu 

t ;'ut heyecan ile çehresi sa
nıstı. Fakat gene; prenses 

1 

Arabistanda 

lbııi Suudun 
lıarakatı 

Asi kumandanı İngi
lizlerden istiyor 

Bağdattan yazılıyor: - Ve
habi Kıralı İbni Suudun mu
zaffer !kuvvetleri, İbni Suuda 
isyan edenleri takip etmekte 
tl~am ediyor. Asi kuvvetleri 
ırak ve Küveyt arazisine iltica 
etmek için uğraşıyorlar. 
Şeyh Feysalüdderviş İngiliz 

r- ----, Bugiln ............ ···-
Cemiyti Akvam 

Felemenk le 

/(on/erans 
ilerliyor 

Fransızlarla, Al
manlar arasmda 

fi •••• ! 

f~~J 
iktisadi program 

Gazi Hz. ı1in rıyasetl~rindc ıniilıiı 
bir içtima )rapılacaktır 

ANKARA, 16. (Telefonla) - İstihsaliitımızın inkişafı iç' 
hazırlanan proje heyeti vekilede henüz müzakere edilmed 
Gazi Hazretlerinin riyasetinde yapılacak bir içtimada tetkik v 
müzakere edilecektir. Müzakere belki günlerce sürecektir. 

İktısadi programın kuvvetli cephesini teşkil eden Devl 
Bankası ayni zamanda müzakere edilecektir. 

Programın ı istilzam edeceği vaziyete göce 930 bütçesinde 
diLat yapılması muhtemeldir. 

Programda ormancılık meselesi üzerinde israr edilmektedir. 
Program Şubat ayi içinde müzakere edilecektir. 

Yeni belediye kanunu 
Ceza1ar hakkında adlı,'c 
vel{aletinin mutalaaları 

ANKARA, 16 (Telefonla)- hapise tahvil edebileceği zikt 
Mecliste belediye encümeninde hapis cezasının mahiyeti itiba• 
müzakere edilmekte olan bele- rile şekli kanuna daha muvafdı 
diye layihası hakkında Adliye olmasına mebni hapise tahvili 
vekaleti verdiği mutaleaname- ve bu cez:ınm infazının evvelce 
de belediye meclislerinin vere- olduğu gibi müddei umumilik· 
cegi hükı'.imler meyanında icra- ce yapılmasının muvafık oldu
yi san'at ve ticaretten mene mü ğu ilave edilmektedir. 
tedair hükfımlerin memleket Layihanın bir maddesinde 
iktisadiyatına yapacağı tesirin reyleri~ atıl~ığı sandığı zor~ 
ehemmiyetine mebni sulh mah açan cumlesınde (zorla) kelı· 
kemelen"nce "ttı'ha· 1 t · mesinin tay edilmesini çünkil 

ı z emennı e- .. .. d 1 .. h·ı· dilmektedir. Bundan maada be- zatı curum san ıgın us_u u ı a• 
1 d" . 1 . . h"'k"' 1 fına açılmasndan oldugu zorla 
e ıye ış enne art u um er gelimesinin esbabı müşeddede 
hakkında kanunda para cezala- addedilerek bu fıkranın "usulil 
rı verilmediği surette müddei hilafında sandıifı açan" suretin 
umuminin beher lira ve küsiirü de değiştirilme~i talep edilmek 
için bir gün hesabile bu cezayı tedir. 

Resimliay aleyhinde dava 
ANKARA, 16. (1'elcfonla) - Resimli ayın 10 numaralı nüs

hasında Reisicünıhur Hazretlerine hakareti mutazaımmm ve Ce
miyetin muhtelif sınıflarım yekdiğeri aleyhine adavete şevke
decek surette neşriyat yapıldığından mecmuanın imtiyaz sahi· 
bi Nebi Zade Hamdi B. in teşrii masuniyetinin refi hususunda 
Adliye vekalet• vasıtasile gelen İstanbul müddei umumiliği tez. 
keresi Başvekaletçe meclise verilmiştir. 

Müddei umumiler için 
ANKARA, 16. (Telefonla) - Cümhliriyet müddei wnumi· 

!eri vekaletçe Kanunusaninin 20 sinde Ankarada bulunmağa da
vet edilmişlerdir. Müddei umu.miler i.ki aylrk kucsa devam ede
ceklerdir. 

Kurslar Adliye vekilinin bir nutkile açılacaktır . .................................... ~·-·"·---· .. ··-····· .. ········-.. ·--·-·---
Spor 

Mevsimin en mühim maçı 
Bugiiı1 kii maçta Beşiktaş ''<" I:;ıe
nerbal1çe '11in galil)İ)'et şanı;ları 

müsavı savılallilir 
Bugiin Stadyomda yapılacak ki oyunları gösterip göstermi· 

lik maçları şunlardır: yecekleri hususunda endişe u• 
Beykoz - İstanbul Spor yandrnnaktadrr. Beşiktaş ve 
Beşiktaş - Fenetbahçe Fenerbalıçe müdafaaları birbi· 

Beykoz ve İstanbul Spor ta- rinden hiçbir zaman yükşek sa· 
krmları kuvvetçe müsavi adde- yrlamaz. Ancak Beşiktaş içiıı 
dilebilecekleri için bugiinkü mü en mühim noktaFener mühac· 
;abakaları galibiyet için en ü- !erinin daha realizatör olmala• 
mitvar olabilecekleri bir maç- rıdır. Eğer Beşiktaş yirmi yir 
tır. Beşi.ktaıı - Fenedıahçe mü- mi beş dakika kadar Fener'e 
şabakasına gelince, Galatasa- sayı fırsatı vennes?.e galibiyet 
rayin Fenerbahçeye mağlubi- şansını epey arttrrmıs olur. Bit 
yetinden sonra, hiç şüphe yok tabi bımun için de Fener mii
ki, mevsimin en mühim ve me- dafaasmı müskülnta diişürebi· 
ra1da beklenen maçıdır. lecek cihetleri! dikkat edilmek 

Bu ehemmiyeti tevlit eden Lazımdır: açıklarla seri oytıı:ı 
noktalar nedir? tarzı g j.bi. 

Gerek B~şik~ş ve gerek Fe- Beşiktaşın miidafaasın<la saf 
nerbahc;e §11?1diye kadar yaptı- taraf nisbeten daha iyidir. Bu· 
klarında lıkmac;larında he- na mukabil Ff'nerin hücum hat 
n~z 'Tlağlup oln:ı.am~.şlardrr. tında sol taraf daha seri oyun· 
Bınaena~eyh dugun~u. n:ıa- culardan te•!<ll edilmektedir. 
çın galıbı, puan ıtıbanle . • .. . 
en yüksek mevkie geçmiş ola- Besı!ct'a'. _h~~um .hattında ~se 
caktrr. Beşiktas her sene şam- en tehl~·c.lı mühacım. E eftır. 

· n olmak ve hiç deg-ilse tas Her ıki tarafın zaıf vekuV 
pıyo tr ı t 1 ·· .. ·· e-nifte Galatasaray la Fenerbah- v_e. ' no < ~. arr.. goz onune !! 
c;e arasına girmek icin lazımge- tınlse bu!!llnkıı ~a~ta ga~ı~I-' 
len gayreti sarf etmekle maruf- Y~~ saı;~mm _her ıkı ~araf ıçill 
tur. Bu sene ise, lilanaçlarmın musavı olduo-ımu ve bır az fal' 
bugüne kadar olan netayicine I~ gay et ~~~eden takımın 
göre, Beşiktaş için en müsait lıp 1.Telecegını kabul. etmek lA
bir vaziyet hadis olmuştur. Fil- zımdrr. 
vaki bugün karşılaşacağı Fe- Miihim madarda bahisle 
nerbahçe gibi Besiktaş ta şim- girişmek itiyadında olan bir ar 
diye kadar mağlup vaziyete dü kadasrm bana dün hangi taraf 
smemiş olmak itibarile büyük tutavım dedi. 
bir ümitle azami bir gayret sar Ona verdi/fim su cevap bil 
fedcccktir. 

1 
günkii maç icin bahse girenlf 

Bana kalrrsa Beşiktaş id- : re, zannedersem verilebilece• 
man itibarile Fenerbahçeyc e- en faidrli tıir nac;ıhattır: 
pey faiktir. Bundan başka Zeki - G:ılibiyct sansları müŞI" 
ve Sadi Fener takımının en kuv vidir,. Binaenalevh hangi tart" 
vetli noktalarım teşkil eden iki fı seviyorsan, haİ:ıgi tarafın ki" 
unsurun, son zamanlarda ayak- zanmasmı istiy an o tarafı 
!arından rahatsızlık geçirme- t'llt ! ..• 
!eri vüzündcn huıı:ün her zaman 



:\llLUYET CU.\l.\ 17 KANUNUSANi 1980 o 

ErenköyUnde metresi 
muhakemesi görUldU; 

aadeti öldüren inekçi ibrahimin 
idama mahkQmiyeti ta e e i i 

Rusyaya ihra
cat işleri 

Şirket faalirete 

·---::=-=-:::~ :~-=====-=-- :: .... :s 
Vatandaı 1 .• 

Yaşadığımız asır, tasar- 1 
• ruf ve iktısat asrıdır. Garp 

milletleri refah ve servet
lerini tasarrufa, bütün ka-

1 Y o]suz sarfiyat 

Malili maaşlarını 
yolsuz veren 

zançlamu harcamayarak &11lıoz malmiJdürll Şlm-
. 'l bir kısmını biriktinneğe, 

geçıvor mu f bir kenara kaymağa me- dlnana lahDll edildi 
dyundurlar. Ak Akçe kara Bir milGl, Bqvek!lete ma-

L • d R • · il gün içindir derler. Bu ata- lftllere on senelik maaşların 
mır en usyaya ıncır i l .... d b" "k b' haki f. ı ·ıdi·· . 'hbar eım· . . arsozun e uyu ı:- - yo 11uz ven gını ı lf-

gönderı lecektır kat saklıdır. Para biriktir- 1 ti. 
Rıısyaya ihracat işi, verilen me: alıştığın ~den iti- ! . Bu husuısta Defterdarlı!' tah 

malOmata göre yeni bir safhaya bar artik iati.kbalden ı kıkat yaptınmştır. -~~~e~e 
. . tı' ~ korkma 1 ti Beykoz kazası malmudürünun 

lVlilli iktısat ve tasarruftan ne anlıvoruz'? 

''Tasarruf, serveti 
idare etmektir,. 

• • 
ıyı 

lhti vaçlanmızın temiı inde, başkalarının 
görüş!eri ve takdirleri müessirdir: 

lşte en mühim ruhi nokta .. 
••••••• 1 

gırmı.ş r. 1' h "sarfı • ani 1 
İhr::cat üzerine olan Arkoa 1 11 il 11 # n '!'it:~ u ıı n :: -:! UBUSı ıat yaptıgı aşı -

•l•'rdıke_tiJüzel ~·· el ihracba.ta baş 'rasarruf m1şıtııBey.koz malmu"du"'rü Suru" .. n. İktısat müderrislerinden Ti- vasfmm zail olması hali .,.. 1. 1 caret ve sanayi odası umumi mektir. Mesela, giydiğimiz 
a ıktgı Br sıra aalortaya ır şayı Bey Maliye Vekaleti tarafın- katibi Mehmet Vehbi Beyin bise, bizi soğuktan, ınca 

Ahtrtıt saadttl iJ/dDrtn lbrahim lıazaru adaltttı 

etresini öldüren İbra
himin idamı istendi 

a ç ı .. u §:3-YIR ara ~~zaran • dan Şimdinan kazasına tahvil anketimize verdiği cevap şu- korur. Eğer elbiseyi yalnu 
Arkos şırke~ı ~syay~ ~ r~cat~ Bugün Dariil'ilnun- edilmistir. dur: maksatla giyiyorsak bu elbi 
muvakkat bır muddet ıçın uzen • I' , . . 
ne alını tır. On gün olan bu müd da içtima var Malulle~n ~O senelik maaş- - Evvela tasarruf mefhumu· giyilmiyecek hale gelinceye 

~ · b 1 lannm tedıyesı esnasında yol- hakkında düşüncelerimizi arze- dar kııllanılaıbilir. Fak~t, 
det 4 kanunusanide aş amış ve - ·- h e'k • öriil' .. o_,_ .. d d B .... · tn •-- d' • • • 

k" 'd b' · · Yı il L 1 suz ar ~ı g en u ..... u ar eyim. iz, umumiyetle halk e..,ıseyı ya ız 'A-cn ımu: ~ 14 anunusaru e ıtmıştır. er •Umaıtan erkek e • 1 "d" .. Sab . B h kkmd d "'] bi b k l 6 
Bu tarihten itibaren şirketin blselerl gösterilecek md a mul" u1·~.. On . aN . Ba dilinde bu kelimeden anlaya- egı ' raz aş a arının g z 

ih k eli • • •· ı a ma u ıuuen sınan un . ruz ki tasarruf etmek demek leri için giveriz. Ve İşte bmı 
racatı. en sı yapacagı soy.en Milli tasarruf ve iktısat ce- tarafından dava ikame edilmiş gelirimizden az çok bir mikta- dan dolayıdır ki bira:ı: e<>! • • 

mektedır. miyetıi İstanbul şubesi tarafın- tir. nnı ihtiyaçlarımıza sarfetmi- ve hırpalanmış olan eıh;,, · 
• RANA B. İZMl.RDE dan tertip edilen ikinci içtima yerek bir tarafta biriktirmek artrk giymez oluruz. O r- • 
Rusyaya yapılacak ıhracat ha bugün Darülfünun konferans Türk cesetleri ve bunun yani başında ihtiyaç yi bize givdirmiyen kenrr . 

kkını _alan Ziraat ve S_an,ayi ~e j salonunda yapılacaktır. Bugün- ]arımızı daha az eşya ile tatmi- den başkalan ve belki •hha ıd 

b h • S d f h Maadın bankalannm 1 tıraki c kü içtima umumi olup gerek ne çalışma'k ve bu eşyayı daha yade muhitimizdir. Niteli nekçi lı ra ım aa e anı- te~e~kül. eden timtet şirketi 1 hanımlar ~e gerek erkekler ha- AdRnada ermeni uzun müddet kullanmak de- kadmlanmızın düğ-iin VI' bal 
mudurlennden S~msıır •. m:lı ;ı-j zır bulunabilecektir. Geçen iç- kllsesinde bulund11 mektir. Filhakika bu mahiyet- icin yaptrrdıkları mükl'Uef b' 

mi niçin Ve RQSI/ Öldürdü ~u Rana bey İzmırc gıtmıştır. timada kadın elbiselerine ait tebirtasarruf hermüstehlikin elbiseyi iki üç defad~n f 
İhracat meselesi etrafında Ada yerli kumaşlardan son moda Adanada Tayyare cemiyeti geliri ve giderl arasında bir a- ~i~em,.Jeri de. gene b'l 
n~ ve Mersin havalisi~dede ~et modeller gösterilmiştir. Bugün binasına ait inşaata başlanmış- henk ve muvazene tesis edebil- ılen R"elmektedır. Dr,.,,e'k 

k. • N b "ld.. R h · 5 kıkat yapan Rana _beyın İ~re de er~k elbiseleri için gene tır. mesinin zaruri şartıdır. Fakat burada bir de "p~ikoloi:k.. nok a lillSt 0 art 0 uren a mı 1 Sene ge:mesı de gene ıhracat ışilel yerli kumaşlardan muhtelif mo Bina arkasında bulunan eski unutmıyalım ki bu ahenk ve te- ta mevc~ır. M."'"lı ,.~~ey~ 
X. h hk" Jd ' alakadardır. deller gösterilecektir. Dariilfü- ermeni kilisesi ve şimdi Yeni vazünün teessüs ve binnetice lannm cazıp ve şıdd~ttı tesır 

a~ır apse ma Um O U Rana beyin İzmire niçin git nun müderrislerinden bazı ze- sinema olan bina avlll6unda ya gelirimizden bir miktarının ar- leri. d~ gene bu ruhi saika müs 
t . •· d · • h k f d f pılan hafriyatta sayılmıyacak tenıttır Dün sabah ag"ırceza mahke- etmiştir. Bu fikirlerdir ki her ıgı ve ora a ne ış yapacagı aı vat tara m an iktısadi kon e- tınla'bilmesi, gelirimizin çok · _ . 
lcmd l'k d 1 ı hkik ı ·ı kadar cok insan kemikleri mey K k esinde şayanı dikkat bir ka- iki kansıni vak'a günü Erenkö a a.a a ar an an ta at rans ar ven ocektir. Mernleke- yüsek olmasına mütevakkıftır. ammıız acı tıırı z:>rnan pı 

davası rüyet olundu. yünde makasçı Hüseyinin evi- yaptık. Verilen malGmata göre tin her tarafında olduğu gibi dıana çıkmıstır. Esaııen kazancı az olan bir fert ya:r.cı dül~ -anında da, T"llteva 
Katı·1 İbrahıın' metresı· Saa- ne göndenniş ve Saadeti kendi Rana bey buraya mübayaat için şehrimizde de yerli mallara Bu lreınikler işgal esnasın- veya bir ailenin gıda, mesken, srt bir lokant'lda oa V;"ehllin. '. 

'tın' .. 1 1 b 1 da Türklerin boifazına sanla- F k t, k d f b d kin Hanımı b1Mı.1a cerh ve ka- evine çag"ınnıştır. Evde evvel- gı ış ve tuccar ara temasa aş karşı o an rağbet günden güne giyim ihtiyacları gibi mübrem a a ço_ . e a . un '.'~ ce .ı 
~ ı t T"' Ji d R ak h rak binlerce Türkü kaybetmi" ve yal m d de"'ı ettikten sonra kuyuya atma- ce yine Saadet tarafından ve- armş ır. uccar e n e usyaya artın ta ve er sınıf halk ec- ., masariften feragat ederek mut- nız 1 emız ıçın 6 

n maznun bulunmaktadır. rilmiş olan bıçakla maktuleyi sevkedilmek üzre külliyetli mik nebi mallarını terkederek yerli olan ermeni Şişmanvan hiiku- lak surette masraftan kısması biraz da ı:rözlerimiz vı:va başk 
"nkü muhakemede onu mü- sekiz yerinden cerh ve katlet- tarda incir, üzüm, palamut, pa mal kullanmak hususunda ade- me1:inin vımmış olıluğu vahşet ne miimkündiir ve ne de zan- larmın gö;:leri için lüks tokan 
cavı·z mu-·dafaa şahidi dini~ miş ve delaili cünniyeyi imha muk ve saire bulunmaktadır. ta yekdi/!erile müsabaka etme- niJmtmeı<i<lir. nolunduğu kadar hayırlıdır. Şu taıaı:ı t.ercih ederiz. . . 

~- Rana b t · d ki · · · Bi Yakaladıklan tiir.kü bu kili- M il ta f d ı~ ıo& 'ld" ş h' ı · h · maksadite c-edı' bir M•vala sa- ey zmır e vazıyetı tet ktedır. r taraftan da aza kav- halde tasarnıfu daha umumi '. ı samı. en• 111.;• sa-ı. a ıt enn epsı maznu- ~ ,.- kik tt'k "b al seve f7Ptirio her birini bir su- ma t bu ruh nokt l y 
n "eyı· ve mu"stakim bir adam rarak Feran.nos namındaki şah- e 1 ten sonra mu ayaat dine ıkvam olunm:.ııktadır. Y manada telakki etmeliyiz. n ış e 1 a ar, 

h d · d h ı · · c rette Xlfliinnüş olan enneniler du"'""a" şehadette bulundu- sm bestan kuyusuna atmıştır. ususun a ıcap e en azır ıgı nız nızarnn'lme mucibince e- Ben bilhassa milli tasarruf i-
.. -· k ··t k"be d hal · · t b ub • hu h~friv:>ttan ı;ikım neticeve r. Bunlardan biri 11amiini gül' - Bütün bunlan biz maznunun yapaca ve mu ca 1 n er mıyetın stan nMa bir s esı fadesinden sunu anlarrm: Ta-

f aı· t ·1 k · B ı.. 1m P'Öre lrnmıklan cıılmra ayrıca 'ren.., ııö:ı:len' ııöyledi: ağzından vak'a derhal vazıyet a ıye e geçı ece tır. vardır. aşka şn,•e acı asma sarruf etmek, servetı' ı"yi kul-
v- Ra İ · ~ " kire<" dnkm,.1< suretivle dr. vak-

- .. •--L,.; ..__.:.im~ ..... - ~en mtıa'V'in Osman Şükrü ve na bey zmirde en gün ka imkan yoktur. Bu itıbarla az.. t !anmak demektir ve bunda 
uı-";-~ K ,,_dl • bili.hare müstantik Cemal Bey dar kalacak vr. sırf bu işle meş ka·--'i icin semt semt gruplar mıqJıırfl•r. nı<aıtt mut,...,ı,hitii utl ka zaruri 'h · 1 d 

uslu bir a. .............aı m-ı lere ·-'-' ·ı"-'eııinden dinli' vu fl ,....,;t F.(endi b11 kemikleri to- m a ı ttyac ar an 
lı famılya.ıru koynumda ,....... ,_, yo- gul olacaktır. Bu müddet zarfın teııkiline karar verilmistir. Bu f feragati müntic; olacak bir ton... 

da Üba bşl d f k k 'I" pralrl:>rivle birH~I' bir tara a ,.... tırsam aklına f'.enalık gelmez ruz. . m yaata a anması muh işle de en ziya e ır a tes ı a- !anma deı7il. belki o servetin 
,, Fa.kat maznun tevkıfhanede temel olduğu gibi yapılacak mü tı meı;l!"tll olacaktır. Aza kay- too1"""11l! olup bun.lan defnet- istih6al ve istihlak hayatında 

bul ders almış olmalı ki ifaclesini bayaat teşkilatını müteakip işe dine mahcıus makbuzlar pey- tirecektir. maksada en uygun surette knl-
muştu. değiştirerek vak'ayı inkar et- başlanması da varit görülmekte deroey tab~ilerek icap eden Aol" - ~ lanılatıilmesi mevzubahstir. Bu 

miş ve katli tahrik mahivetine dir. İkinci ihtimal galip geldiği yerlere verilmektedir. . IVl'. mııs eş:> ~1 B takdirde mesela bir aile baba-
sevketmek istemiştir. Deliyim takdirde Rana bey İstanbula av - -· - - Adlıye müsteşarı Fent . · sınm aylık maaşını 0 ailenin ih-

d _._.,._ üb' f 1 · · · S B ·1 bi lıkte seklindeki iddiası da meclisi et "•'"'ten sonra m ayaat Tır;.s fla ;ııırı ıcra reısı uat · ı e . r .. tivaclarma göre makul surette 
Tıbbı adlinin verdiği raporla emrini VCf"d'recek veondanson- dün. Beyo~lu aı_lliye daırelennı tevzi ederek kullanmasL .. işte 
teeyyüt etmemistir,. Tasavvur ra şirketin filan işe başlaması pa fT 811 mı? teftış etmışlerdır. asıl tasarnıf budur. O aile ba-
ve taıımim sabittir. Binaenale- mümkün olacaktır. r-=====-=- . -:zf? bası mesela 100 liralık gelinle 
-yh mamunun huııusmeti sabı- • • Matbuat eemigetl lı ailesini bir evde nasıl barmdı-
kasma binaen tasavvur ve tas- de~d~ N~ban sok~ köşesin- Berberler ce~ıyetı re- il balO!IU il raca~tıı:? Nası~ yedirip icirecek 
mhn sı.retile Saadet hanımı de oldurmuş.. isi ne dıvor? it il ve R"tydıreoektır? Çocuklarmm 
katlettiği sabit oldu~wdıkı 450 Mahkeme çok garip safahat . . . . f n Matbuat Cemiyeti tar.ı- I' ıihhatini nasıl koruyabile- Vthbl IJ. 
inci maddenin 4 lincU bendine geçirmiş ve Sadullah isminde Berberler cemıy~~ ~ra mdan il fmdan ayın 23 ünde Mak- 1 cektir. ? Nihayet ailesinin ma- ihtiyaçtamnızın temininde 
tevfikan tayini cezasını iste- bir şahit evvelce vakayı gördü. ~azı~_ıanan fiat tan.;sı ~tra~~ il sim bar ııalonlarmda veri- ~il nevi ve makul ihtiyaclannı na- kasının görüşlerinin ve takdlr-
rim." ğünü söylediii halde biLahare ~ünakaşal~t~· ~n t aş_f : ~ ]ecek büyük kışlık bal~ ha- 1 1111 temin edebilecektir? ]erinin müessir olması, U • 

Maznun vekili Be!lim Şerif mahkemeye müracaatla ilk ifa- ':ı~ ~: d~~nru~ ı3"· eyı zırlıklan devam edıyor. Bütün bunlar 0 aile babasının de en çok durulacak meseledir. 
B. bu iddia ve talep müvacehe- desinden rücu ettiğini ve evvel- mut 1 u a 1 arı 8 Y e~yo~ Bir taraftan Hanımlar he- ev iıktısadiyatmdaki idaresi ve Eğer heniiz yeni denilebilecelr 
ırinde istimhali müddet tale- ce tesir altında kalarak o şekil- .B.u hus~ta berberler cemıyeti il yeti hediyelerin ve koti- il gelirinin ihtiyaçlarına tekabü- olan bir eltıisenin daha ma 
binde bulundu: Mahkeme mü- de ifadede bulunduğunu bildir- reısı t.smaıl .Hakkı B. de ceva- il yonlamı en nefislerinin yer ~il Jü ... işte o aile babaıınm ıer- zaman givilmetıinde tenkit o-
dafaa için 23 K. Sani saat 13.30 mişti. Geçen celsede muhake - ben diyor ki: . 'rakib' il li mamültamdan tedariki- veti kullanma111, tasarruf et- lunabilecek bir ciıl:ıet görmlyell 
talik olundu. Müddei. umumi'li- me hitam bulmuş ve müddei - Em~net .ı~tısat .mu . 1 il ne çalışıyor ve baloya işti- meıi demektir. Gene meaell umumi bir telakki hasıl olıılıi-
~talep ettiği maddenin mez- umumi muavini Cemil B. iddia- beyler tanfe~.zı ~etkikM ettıl~r il rak edeceklere çok hoşlan- : bir fabrikada, fabrika binasın- lirse o libas daha bir çok dcilll-I 
kUr f'ıokrasmda: Binı dermiyan ederek mazııu- ve muvafik gordu~er. k ur~cıp il na gidecek sürprizler ha- dan ve makine ve te6İsatmdan lar kullanılabilir. 

"Taeavvur ve tasmim aure- uwı beraetini talep etmişti. Dün beyler yalnız kula ar .a~ı. o- h zırlıyor. Diğer taraftan bil- r, işci kuvvetlerinden en iyi, ma- Bu ruhi telakkinin hı'D81allll 
Katil inek# /brahlm tile adam öldürenin idam" olu- kü muhakemede mahkeme he- ~nfl! ':'e~ ~d~~~:m traş il tün kibar mahafilde her 

11
1 kul surette istifade etmek ve cok mühimdir. Mim 

. nacafı muharTcrdir. yeti dava hakkındaki karannı ~creti ıçıne ruçın . 1 
•
0 

• adı ~ ıene olduğu gibi bu ıene zıvaa, boş dya mahal vermek. mUcadele11inin en başında lıa 
.arafeyn tflftli uıbıdkat tale- tefhim etti. Bu kararda Rahmi' gmı ııorı_lular. Kendilenne u:a- 1 de matbuat balosuna karşı il siZin (Raııyonal) bir istihsal ge1ecektir. 
~~el =r-~ ,.~~ Katil Rahmi ıs IUJ- nin ıs Bene ağır hapse ko11:ul- hatzverdiedk._ ktai ~ bilyilk bir ilik~ gö•teı:iyor. rı tam tak;bi demek: dahi o fab- Yalnn! unutmamalıyız tri Di-
. • . ~vını ..._... masma ve maktul vereBeBtne ann enm no nazarımı Ma1buat Cemıyetl ıdarc 'k h'b' • · ti tu _ t111adt havat, hareket ve mıJl.f 

. ıcMı~nc=mını dermey- et,. D IJlllJ mahlıtbn 1000 lira tazıninat vermesine ZI k:>bul ed .. rek avnldılar. heyetı' toplanmış ve balo- il n fadsa !kiti' ıçınşıerve tıın-ar yet demı*tir. tktıaadl hav& 
Cemıl B 'dd' -"-' B' 'md' .. · i • 1 nı eme r. u maruza 

• • 
1
-· IU ...... er mahldUn olduğu kaydediliyor- ız ll1 ı encumenın vere- nun her seneki itiba- d ı ı · Jı.. h'l ta ta süldln ve ferant ..,.ktılr, 

başladı: - cegı·· karara intizar ediyoruz. . • . an an ası acaı:;• v~ 1• e nr- J- _. 

M · inek · İhnıbim ağa du. E 1 d .. 1 di"' . 'b' re naıl olmuı ıçın yeni ruf etmek demek, ıstıhaal ve- İhtivac;lann ııiddeti, vftıı'-
azDUJ? --~ı ludr K ) Ü . vv~ ce e ~! e B g~ gı ı kararlar almı,,ur. Balonun 1 ya istilılAkte serveti maksada tenevvuu ise lktıudf ~ 

ayvanlarile ~·~ o en ati zeyrın bu tanfe azamıdir. un an da- il yalnız davetlilere tahlliı e- ekild kullmım k ve faalivetin en mühim ll..,i&. 
'ğer ~r~ ..... !18hi k:aa~ara ınulıakt:ınesi ~ ~uzbefiatl~~ :r~b:a ll dilmesi billıassa takarrür ıı ':~' e 

1 
dk. İhtlvaç dwıııu, ihti~ 

rşı bır zifı n11u • •e_ttml .v~ . . . er r r BeıU<:Dttır. u~n ır 11 etmiştir. Davetiyeler Mat- . • • 'ftl! ıeçi1mff. Yahuıı lhtiyllCI 
bite ve Şerife ısminde ıki Bebek'te Nüıbetıye tepesın- berber 15 kuruşa tıraş edı}'Orsa ıı buat Cemiyetinin defterin- 1 Yoksa, gelin mahdut ve ihtt- en fofl, en makul temin ç.....ı 

adın . .ııldıktan maada maktule de kardeljİnİn 2. biıl lira borcu- gene buna devam edebi.lir. Fa- ıı de esam!si bulunan Hanmı U Y:ıtlan ~~~~olan fertler ve bulmunahdır. Bu çarenin ... 
et hannnlıa da tesisi mü- nu vermemek ı- kat bu narhtan yukan kimse tı- it ve Beyefendilerle teşkil e- 1t aıleler ıcın ıht~yac;lardan fera- "1ftda ~ ve daha çdı calıl-

aebat etmiştir." C~ ~· çi_n. ~~.P efen- •'f yapamaz." it dilen muhtelif heyetler va- U gat ~~rek gelırden arttmnak, ınak .lkrotunabilir. 
üteakilien katil hadieesımn diyı .olduren t.t. Al' C • B it ırtasivle takdim edilecek- o gelın makul ıur:ıı~ taumıf Topnılı meaili. fabrib _. 
ahatmı nakletti: -~ muhake 1 ..enanı · tl tir. Bu karan almaktaki e- etme~ deme'k değildır. satn, ticaret mesaisi, mnwnl 
- " Saadet hanım mamuna mesıne de~am o Bulgari11tandan gelen yolcula il aaı fazla kalabalığa mahal Gelırden ~ve wnmni- hfmıetler mesam, hep ha8'Nw 

Cndisile evlenmesini ııöylemig lundu. _Mügahe. rm verdikleri ma!Unıata naza- il bırakmamak ve balonun da v~e .anladı~~ız veı;hite para milletin umumi gelirini ,.,.._ 
bu da her iki karısını döğ- de~e aıt Tıbb ran, sabık vekil Ali Cenani B. il vetliler için hakikat'en ne- bınkttrm~ ~çın ne evııiz yurt- tırlar. 

ek sur-ı'le evlenr11e memuru adli raporu okur. ><>n günlerde Sofyada görülmüş it 'h ·ı li lmu lll1Z kalabilın:ı:, ne de pdadan Umumi gelir oo~almab n 
.... du. Bunda maz. ür. ll zı 

1 
ve kteg ence 0 ma mahnnn yasıyabilirir, ve ne Türkive ııetıede bir milyar 11. 

iinde taliıka razı olmağa ceb- hli . •ı ça ışına ır. • d --~ "htt"yac;lardan fera 
Cdiy.,r .... Fakat kanunu me- nwıun e yeti c Ze · • ) • ıi)!;'::;; ·; · ~.::= :ı 11 n VSMfl9 e zarnn 1 - fil belki bunun beş on mlll 
eni mücibince nikah mümkün jzaiyeyi tahfü C:. ytın v~j.tı ta~ır erı Bir nasihat 11:~ edebil!riz.. Ancak lşikirdır yeni servet, yeni gelir kuaıa-
lnıa decek zafı ruhi- Bu sene Avrupa pıyasasmda ki "serveti lvı kullanmak,, ta- 1 d 

mıştır. Saadet bundan ıon si olmadığı yazı- Katil Üzeyir zeytin yağı fiatleri çok düşük ol Bedelini 12 ayda ödemek biri ic;ine dahil olmak Uzre ih- ma 1 _ır_ • ..;;,,. __ ,__, ____ _ 
ia:~i~:ı:::~:;~~:8~~e;1 ıs stnqı mabkdm katil Ralımi lıyordu. Cemil B. idianamet.tsini duğu için zeytin yağı yetiştiren şartile b~r- elektrik fınnı alnıak tiyac;lanm

1
mn d~h~ • çok.hverli Bedi B. t:l hfivesini 

::- Beni al, ıe";. baba yapa- N ban cldüren Rahıni'nin denniyan ederek maznun ze- mmtakalanmız çok müşkil vazi fırsannı .... çırmayınız. mahsullere temınını tercı et- t .. J ... o ... ttı" 
- h~emesine dün devam olun yrin cürmü Bahit olduğundan yettedir. Zeytinyağı tacirleri S A T l E: mek, elbette çok lazım vıe fa- ... ' "' ·f11

n demekte hatta evimde :i1u 448 inci madde mucibince tec- düşündilkleri tedbirleri ar:ı:et- idr.li olacaktır. Hakkı Tank beyi cer!M!dıea 
.eti;'~ :ği:::1:8J~~~ u. Rahmi bir boka maçı geçesi ziyeııini yani 15 sene ağır hapse mek için iktısat vekilile temas ~~~K H~~ 8~~~~~~L İhtiyae temin etmek demeok muallim Bedi B. mUstandlı:lı.ı 

Planı.. ve viicudünü ortadan N barın kendisile eğlenmesin- konmasını talep etti. Dava mü- etmek üzre Ankaraya bir heyet iktısat ilminin ifa<lf"lince bir müracaatla duruşma ve tab11Jıt 
flUdıınıııa· denu mu~ber oJmn• ve r-e av- dafaa için kaldı. ~öndennislerdir. (gönderilmiştir) mıılm ihtivacımı.zı izale etmek talebinde buJunm14b4. YI taalr9vtir ve taıunim ., ...,. .... 
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srın Umdesi "Milliyet" tir 

l Kanunusani 1930 
,REHANE - Ankara caddesi. 
100 Telgraf adreıi: Milli:vet, la. 
ıul 

Üçüncü basamak 

,,.-ı· 
~ ! 

'1 1 
1 ..... 

• 1 
>I 

Telefon numaraları: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

BONE ÜCRETLERi 

y!ığı .. .. 
Tiırkiye için Hariç için 

400 kuruş 800 kuru9 
750 " 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 

Şaziment Hammefendi, ür- ha ihtiyatlı idi. Eve geldiği za 
pererek uyandı, dirseğine da- man, anası ile babası uyanma
yanıp doğruldu, sonra kocası- smlar diye, merdivenin üçüncü 
nı dürttü: basamağma basmaz, atlardı. 

- Bey, dinle bak! Çünkü üçüncü basamak bası-
Şemsi Beyefendi gözlerini u- ı lmca gıcırdard1 ... 

ğuşturdu, karanlrkta kulak ka- I Şemsi Bey çıkıştı: 
barttı: , - Artık bu serseriliğe niha-

- Ne var? yet ver ... Bunun sonu fenaya 
Jelen evrak geri verilmez - Merdiven basama4darm- varacak. 

rlld ti c çen nushalar 10 kuruştur. dan biri gıcırdadı. Nuri, hiç aldınş etmeden 
1azete .e matbaaya ait işler için Nuri gelmiş olacak. Saat dört dinliyordu. Oğlunun bu hali ho 

mu" ıyc • mur cıat edilir. nerdeyse şafak atacak. şuna gı'tti. Tıpkı kendi gençli-
,- . ;z il,b,•rrn ıncsutiyetini ••A A.A.A.A.A..AA..A..A..A.Aı..A._.._ .. ..._ .... .._,,._...._. 

~ P k' ım) •· be · d k d' · d gen v v ...,.,.. .... ,.vv...,.....,.,....,.....,,..,.....,..,....,,..,. .... .,....,... ... 
k"bul •tm•z. - e ı, ne yapay . gıne nzıyor u, en ısı e İ , ' - K u 'l · <:;'L~ 'lı"'T y A \' L'l'I - Ne yapavım ııe d·emek? .• çken, dünyaya metelik vermez, n ~ , r. L' ~ ~ \ ........ 

., )l G"', .... -KÜ H-{'UA J "" l t\. l Oğlun serseriler gibi sokaklar- söylenen sözlere kulak asmaz- filmini dün akşam 
da sabahlıyor. Eve gece yanla- dı. 

• ~ Dün ı tr et en çok 8 en az 4 . • . H E . . - k A .... s· d ı nndan evvel gırdığı yok. er lını oglunun omuzuna oy srı ınema a 
ı 1, ı ece idi. P~ gün ha>• kapılı ve gu"n biraz daha çığırından çıkı- du: 
. ~ sı:a çlsen:i rlacak riızg~r poy-

Buğün: Cum• 
Ayasofyada 

tatifüıizı boş geçirm<'k isterseniz 
Şehzade başında 

ALEl\lDAH HiLt\L 
sinemalarına gidiniz: ALEKSANDIR DUMA nın şaheseri 

MONTE KRİSTO 
j yor. Oğlunu karşına al da biraz - Senden bir şey rica edec 1
' JJan ess e tir Bugun kar \"Alt· İ · İ M fi 

, · ml""ıtnıc' J~ Jdir. f?akaı rüz- İ İK - Olur, yarın sabah görüşü- vadet bakayrm. rollerini bir sureti mükemmelede oynamışlardır. Macs- ( ld)MON.· DANTES ) ı·n N1' A1''1l ı· Jla s 'u n~en rıuJı emeldır. G =·•- b' f · .. ı. ll'. ·, I rüm. özlerinde öyle rakı:... ır şe L · h · h 'd · d k" kv' d.l · .. 

çıkış! ğim dedi, sözümü tutacağını ı· PETROVIÇ, ANYES ESTERHAZ VE LIL YAN ELL S ! uazzam 'iminin ikinci ve son devresi o!an 

~' ; .~E} ,ı'~K - İşi biraz ciddi tut. Oğlan kat vardı, ki Nuri vadetti. Bu- tro ".e emısc ı~ ta tı ~ alesın e 1 ta ıye. ~ 1 mış O f;'1I!ini görünüz. Yalnız iki gününüz kaldı 
- • ['A daha pek genç, ·bütünbütün baş- nun üzerine, Şemsi Bey, usul- orkestranın çaldıgı, bususı surette adapte edılmış mu- ~ r·· .. ·-··-· .. ~·~-·-~·--~- ~-···~---'! 

tan çıkmasına mani olmalisın. ca, oğlunun kulağına fısladı: zika ve Rus balalaykası son darece alkışl.alımışhr. İ Ham:ş: Evvelce de arz olunduğu veçhile Monte-
- Merak etme, yola getiririm. - Gece geç vakit geldiğin Bugün saat 2,1-2, 4,1·2. ~,1-2 matineleriyI~ su~are· ıııı ; K_risto f~'m.inh. temamı birden ~ö~te~ilmerilm~k i~-BELADiR .. 

. lair Eşref merhum, zannede 
~\ keresteciler yangını için söy 

, 11 ;'i bir rubaide " 

Şaziment hannnla Şemsi bey zaman... üçüncü basamağa de Petroff Rus balalaykası fılme refakat edecektır. ~ l kan ve ıhtımı.lı yoktur. Esasen ıkıncı devresı başlı 
arasında, Nuri meselesinden basma, atla... ~~!it .... ~ ........... ~ • ~ l başına bir m1;vzu teşkil ettiğinden birinci devresi-

ı ı • cladir angını lstınbulun nis. 
lundukta 

başka hiç bir münakaşa olmaz- Selami izzet ...,. a i ni görmemiş olanlar bile görseler cidden 
dı. Ayasofyadaki eski, babadan ı K l k i fi • ı O~~ 7. k ı 1 
katma konakta, sakin bir ömür u 8 m sa rı ~~- i memnun a ır ar. * 

alır yanrndJ ebv n ate~i Nem. süren bu karı koca yalnız Gazete o udunı canım. Bu~u"n p L 8 1 M R 1 s ı· N E M A' Q 1 ~ ' ···-··•-o•·-------·---- _. nadanın.. N . . .. .. d k ed • fı 8 1l O 1 :>. J)ı I ıı·l··111 • A~E.MD,AR da: saat 3, 5, 7, :ve 9,1-4 de 
unnın yuzun en avga er- Cok sevilen bir arkadasıtnız 7 ) • HiLAL d 11 d b 

· · ·ye bir beyit söylemiştir. terdi. va;dır. İsmini söylemek mev- Bu haftanın en ziyade muvaffakıyet görmekte olan t' a: saat e iti aren devami 
aki dıin akşam Beyoğlu ta- Nuri 23 yaşında, biraz ha- kiinde olsam onun izin de sev- A T E Ş E V L A T L A R 1 _ ,,,,__ seanslar. 
da zuh~r .~de~ ve susuz~u~ ·arıca bir gençti. Çapkınlığa dikleriniz arasında olması tamamen renkli sesli ve şarkılı filmini irae etmektedir. 'l';JU<Wwwwww 

ıınde?. bır Ilt'la., oı;a~ ıstı biraz erken başlamıştı. Eski ihtimali pek çoktur. Sesli varyeteler: Skladi Milano tiyatros~ndan BONELLİ • ~.~:;~;~:i:•=~=~=~...!:~::~:~ • =•-•=•=•-•=•=•X•:Jt.'":e_•. 
nı gosteren yangın a azır zaman kadım olan Şaziment İşte heı:'kesin sevdiği bu ar- tarafından taganni olunan PALYAÇO ve RUBY KELER ;•; Bugün herkesin göreceği film 
·ndu~. S~suzluk_ o kadar hanımefendi, oğlunun, gece ya- kadaş dün sabah matbaaya . ks tr'k d 1 ;o: 1\1 EJ EK SIN. TVMASJNDA 

: iı ~ lık btırf ~ekıl5almaga başladı rılarına, hatta bazen sabahlara pek meoalsiz gelmişti. Kim bi- SÖZLÜ FOKS aDÜNY A anHAV ADİSLERİ :el • ~ " C'.ı 
"er t aıye 00 metro uzak kadar sokaklarda kalmasına ta- · d ı1 1cı1 1 d·ı kt 1 ~1 1 • kT · · lir geceyı ner e ve nas ge- saat llde tenzilitlı fiatla halka mahsur matine 1 ! rae e 1 me e o an 

~~ aksım rum ı ısesının samı hammül edemyordu.Nuriye söz çirmişti. O srrada dikkatı kes- O :e; p E R E $ T • Ş 
ı rın su almasavdı o soka![ın · d" • · · · "fk · k l ' 1 ' -- geçıreme ıgı ıçın, 0 esenı o- kin olanlardan birinin gözüne • ı 
'·• t ma•ı muhakkaktı. d 'k ·-· p · ' • · R f ı b 3 casm an çı anyor · ·-'""t--"'=1·--:ı:-::--.:ı::= n ::!~::,:::.::~::~: :'.!: ::::: !!:::.::: 2:. =~~=~=:'n , •• , arı~ teru us men i erinin ayatını musavver emsals."z 
ıt ~ ımdi yine sırası geldi de soy .. . . çarptı: . - ·=v -·-···-~·----·-------.. ·::::-·t; 1 r 

.:·!'/. ırum. İstanbul halkının ba- .. - Y~~erıyorsun, ç~uğun - Ayol, dedi bu ne hal? Se- ·ıı --~· Bugü~-;~;,gÖ~me;i7laı~mg;l~~·fiii;--·· ··ıı;; ı:l ve r.ıuhteşem bir dram 
~·' ;..~ bir bela olan bu ~irketin ılstıkblalınkı !ınd~hve?keceksınd, hay j nin yliııün gözün kapkara.. !,' E T U A L S [ N E M A S l ' f N iı:H ı le!.' Mümc~sillesi : debahar BİLLİ DOV 
f:· ıeti vücudü nedir? azS o aı;aBe ıbye çr ışıyor u. Aynayı eline alıp baktı. Bur- • ! il t • l'avete:ı: SPOR VE GENÇLİK serisinden 

emsı Y azen · .. tü" d h k'k t 1 h l ııöstermekte oldugu yem· ve tamamen SONORİZE .'..•, ı~İ 
11·. ı •• mızır sı·rketı'n yanan ya~ · · · · · · ', nunun us n e a ı a en 9 ya · KALFORD FiLİM 

~ •. - Canım g;~n~~r, bır~k bı~a~ bir leke srrrtıp duruyordu. Du- 1 [seslend:rilmiş] li:! 10!,_,, ......... ·"--~· .... - •• ". '"-"""' 
;· · ıı.rda sıkıimadan imtiyazını ku~tar:nı doksun, e.~ıe?.s~n. dıağmm kenan da kırmızı ol- K 1 Z 1 L S U V A R i ı::! ~-~ .. ~-•-.O .. ~-~-~ .. .!-e...f! .. .!. '!i!="ci~!!i!::imsiiiiiiıE:m~ 
. ,. · ıljde ugra-;tıgı doğru mu? E dedı mı, kansı ateş puşkurilr- muştu. Ben latife yollu: ı M" T KEN MA YNARD ·ı TARZAN d 1 · ::;ı !111l:::ıı::ı:cc:::::D2.llı.?!:%E!m:ı:ı:::.:ıım:~ı 1 
;. doğru ise bu hareket lstan- Fi umessı ı: 1 e n'lmın an ııı: Ö 

,,., \kil · .h k'l d dil: - A kardeş, dedim, sen de ı! meşbua atı. ;ı; · nlimü~deki pazar lesi akşam 
·~· u.ıa e ıstı '3 tes 1 e er. - Erkek NV'Ukla kız cocu- 100· 1 yU k ·1 t:b .-··=:--...=::--:.....=~----r--:o ::::::~:-::::-.:::::::::::;::-~-r.::-:~~!!:::::~-:· ELN. ~'Hl . a akş.,mki anl"ınd "Ne ..-- . Y e z arası e ma aaya ,......-=::--.::==:::::~~:•= .-.;::,:::=:;;:;;; :::-...:~:.:.:: "'' ;;;;•:" . ı ıı, ılı • Slnı nr.·,·liSlnı 3 
. i '1 ~. Y :; .. !.1.. •. m-, ğun· arasında fark yoktur, yüz- gelecek ne vardı? il llbU u il 
·111 arolu ı;ırkete duştugunu ken lerı" go"zlerı' acilmamalıdır dı·- M il . d b. ~-. ~ · 1 · ı .. d" . • asanın zerın e ırer ya6 
.f •ı ifJZ enm e ı:;cr um. yoe kızar, bağırırdı. h boya paleti gibi görilnen ga-
, ı · FIRTINA GİBİ Nihayet bir gün, oğlunu yo- zetelerl göstererek ~afiyetle ce-
: L 1açan, hastalanan, mahkfım ı la getirmek için lazım gelen vap verdi: 
I'"· =evlhasıl her hangi bir sebep şeyleri yapacağını, karısına kiı- - Gelit>ken gazete okudum 
. : 1:ndini müdafaa edemiecek ti yen vadetti. canun ! 
!ı 1 gelenlere karşı yazı yazma Sabahleyin oğlunu çağırdı, Kulak misafiri 

·!\·• >vmem. Bu gibilere sata§ma fakat oğlu karşrsına gelince, Karilerimize hararetle tav
~ıi· :!-neli kendime dama oynama bütün söyleyeceklerini unuttu. siye ederiz. 
, 1 .enzetirim. Nuri, pencereden vuran ışık- C. H. Fırkasında 

: · ' =aahaza Ali Cenani Bey hak ta, bir ilaha benziyordu: .. 
ı · . a son günlerde gazetelerde Şemsi Bey yutkundu sonra: konfrans 

Soğui, algınlığı 
Sancı veren, ihti' anı dem, kanı dl\ rarıa 

getiren ve seri tesiri g-örunen 

Sloans liniman 
istimali ile ;rnil olur ve sancılar ,;uhııı 

bulur. Eczanelerde aravınız 

:J~ rar eden haberler o kadar ga - Dün gece gene nerdey- İkinci Kanunun on dokuzun-
.· / lj artzk kendimi tutamadım. din? Kaçta geldin! dedi. cu Pazar günü akşamı saat se- r;Al'azar gününden itibaıenA"l 1 ~~-~!lll•lliJ!:;:;~-==:ı:a:!. 
11 

1
1 ';aileyhin tagayyübünden be Nuri, babasının gözlerine j kiz buçukda C. H. Fırkasının Bu senenin muazzam 1 Yarın akşam büyiik gala 

',::·' .azeteler gah suriyed, gah bakarak cevap verdi: Ciğaloğlundaki merkez binası filmlerinden sııvaresi oL:rak 

heyecanlı bir eser da ı..a 

- 1 

·1~l;nada, gah Mısırda ve niha - Bir buçukta. salonlarında muallim İzzet Be- M 1 N o L E s K il EK~ E B S 1N~!!AS1 N O A 
1ıc( lün de Sofyada olduğunu &emsi Bey karısının tembl- yefend~ ta:afından ::hayat ve Jn 8 U ' 1 

'''< ~r verdıl~r... . hibin hatırladı: Ciddi ol, çıkış!.. ~edenıyetın esas~arı nı.evzulu !VAN MOJUKİN, BRİGİT V f L M A BAN Kİ Sesli ve ~ar kılı Llnıind. 
l ı .1 1havadıs bır fırtına g~lir- Fakat ayni zamanda kendi ç<>- bır konferans verılecektır. f!~- n'n tenısiii ~::;:~:::~:~~~ 
ıf, ".ınar. haberele benzemıyor cukluğunu hatrrladı. nım ve erke~e.l'kes gelebılir. HELM, DİTA PARLO SEHER ~AK T j I~ 
ı~, > Kendisi de 23 yaşında iken, Gö' .. !EŞE,KKOh~ 'L gibi 3 büyllk s-n'atkiirın t B j ~~~J~li~ ~ rı~lNI , t· LATADA. SARAYLI k N .. b'. b d d b zumearrzoanva ımcerınanın •1. .. . .. t kl . üyük ve mütemmel aher.er. ı' 

ı l K t1M1 tıp ı urı gı ı, u o a an, u tedavisi csnaıında ııöıterilen büyük temsı ı guzın ve muş eı·e en İlaveten: NONTİ - BANKS 
'l 

1 
AR ZE konaktan usulcacık sıvışır ve süh•,letten dolayı ·cerrahpaşa hasta· Ayasofyada Şehzadeba~mda' 1 ı :_ ın iki kısımlık kahvahalı ı 

··~ kknndaki hislerimizden gece geç vakitkr, bir hırsız gi- I n~si ıeı·tabibi Rütt~i ve göziimü ince ALE"·1DAR. HJLAL s Mi:mc eille:si 
t ' •ıssis oldum. teşekkür ede bi avdet ederdi. O zamanlar, b~r h8"'!.k'!-tle kdavı ede~ mutahn1111 lf " bir komedisi. 1 

ı, ITer gün dörtten sonra Mil me hur Konkordiya'da sarı/ ııo:klitı>~ıbı. '1:''!'~.Hayrı.fB';,J'.:~".e te- sinemalarında ayni zamanda 1~7.:::ııı:ıııık;Çiıiıçe•kaıt~e!::v;;ızi::i-;:t:iıo~m:!>;'lı:ııoı;ıla=gliı M ARİFİ L B 1 N 
1 t • 1. . k \ b" .. .... k l 'e ru vıc nı ır vazı e ı ırım. "" 

r. • yım. ıpıs a saç ı ır santoze aşı - Milliyet istilıbarat şefi C.WWiJiilWWWG'i7V V'Wı> 

ÇILGINLl1"LAR REVÜSÜ 
Tamamile sözlü ve şarkılı ... 

bir barikai san'attır. = Pckyakında 

ALKlZlB SINEMASINOA 

~arın son ~ünleri 
Büyük Rus filmi 

ı;'il 1 FELEK tı. Yalnız kendisi Nuriden da- Tevfik Necati 
~ı'P- - -- ,_ 
, • ıulJilliyet,,in tefrikası 43 ·gün, ikimiz de mes'ut olurduk. ı Şadiyeden ~enihaya ı· ha üstüne yu~a~Iıyor. Bir ge- ., tesi ~ün şertan ve kıır:~az. K~h . Ayo~~ ne~~ o gözlerinin ha 
ı 1 , Nimet başını öteye çevirdi, 1 Cannm kardeşım, ce pencerelerunızın altından acemı ve kah usta. Mı.ıtemadı- lı? Gozlerını neye dört açı· 
ı uzaklara bakarak, usulca sor-! İstanbula gittiğimin ertesi geçsen, evde cümbüş var zan- 1 yen değişiyor, değiştiğine de yorsun. Bunda şasacak bir şeY 
ı ( du: günü mektup yazacağmu va- nedersin. 1 iyi ediyor. yok! .. 
1 ~ • _ Herseyden evvel, rakip' detmiştim. İşte vaadimde du- Şefiğin mükemmel ve kusur-! Kendimi her gün başka bir j Nasıl görüştüğümüzü anlata· 
ı olacak k.i'dını tanıma'k lazım 1 ruyorum. suz bir aşık olduğunu ben söy- erkekle yaşıyor zannediyorum. , yım da dinle: 
~ • ı gelmez mi? . İ ~ynlacağınuz z~n:ıan: . lemekten sen dinlemekten bık- ı<:;~~~ımda hep başka bir Şefik j İstanbula geldiğim akşum, 

..ı Bu sefer ben sustum, işitme- A?1an ~aberlennı eksık e~- ~ı~: Bunu tekra: . edecek de- goruyonım. 1 başımı Şefiğin dizine dayamıs 

1
1 J ı mezlikten geldim, cevap ver- jme,ır:?er gıtmez mektuR_.yaz .,, gıl~. Ona yeııı bı: sıf~t bul- .Bak geçen gece bana ne yap- yatıyordum. O, usul usul saç-

medim. dedıgın zaman, bekledıgın ha- dum. Profesyonel aşık. . . tI. !arımı okşıyordu 
, İ · . . 

1
. b b' berlerin Şefiğe ait olduğunu Nasıl, beğendin mi? Geç vakte kadar oturduk. O- B' d b' · 

r, - cen gıre ım, urası ıraz 1 d S lil 1 G" ül 1 1 . d .. 1 d k d akt tu ır en ıre: 
1 serin, "dedim. anekta ~· Şenfi~e m~t plm o adn -•-on "b m~~e e .. erıkn' be oy

1
e dtur_ u ersem

1
, yat · a o r- _Şadım, dedi, neden sac!~· 

:' Hdim. Vakit geçirmek için zatmak işine gelmiyordu. Fa- İ m uuun e ge aıt o asıy ı Çvı< tecru e gorrnuş, ı eyne - ugumu:u an arsın... .. t d"I tt' 
i) şuyoruz. kat soramadı da: darılmış gibi şte birinci perdenin sonu. 1 değil mi? Seni mütecessis se- . milel profesyonel olmuş diye- Nasreddin Hoca gibi uzun o-. r~ı per~anen •·on u e e ır· 
·1 1• ne sustuk. görünmemek için: Bir hafta sonra ikinci perde- · b'l'r'm ru--'uk mıyorsun. 

1 

m. . . ı ı ı . ıu . B'lm 
1 ınet gene ayağa kalktı. - Belki senin ha:kkın vardır nin sahnelerini yazarım. Haydi merakını hallet. Herhalde, onun, bir cok ka- Geceyansından sonra kalk- -

1 
em. . 

• n de kal)ttım. Şefik. .. dedi. . , Sana bir şey söyliyeyim mi Şefiği bana karşı fe,rkalade dm sevdiğine eminim. .. tı, giyindi, beni öptü, vedalaş- .- H_~ftada. ikı kere ~erberc 
I; ırmaklığa dayandık. Ben hiç bozmadım, katıy-etle Galip. Ben Nimeti seviyormu- Müşfik buldum. Her gün, her saat, her da- tık ... Tam kapıdan ~ıkacağı j g_ıdecegıne, b~.r A •kere gıt. soıı 
t nizin sesi eserimin birinci kendinden emin bir adam vazı 1 h d t 1 Sefkatte biraz hüzün vardır. kika, ber an ne yapacağını, ne 1 esnada, geri döndü, soyundu.. sıstem ondulasyon yaptit'· 
~~sini besteliyor. tavrı ile devam ettim: ı ş~, em e ~pınırca~ma se- 1 MÜşfik bir adam, alelekser 1 yapması lazım geldiğini nasd Amma fazla tafsilat venniye- Tam altı ay saçlar krvnk kalı· 
\zii bu noktada kesmek is- - Elbette hakkım var. Mü- vıyok~~~~ı:?·ık anma a mu- mahzun bir adamdır. 

1 

hareket edeceğini biliyo~. yim, gönlünü bulandırmak is- yormuş. Bu işi benim beıi:ıerirt1 
dim. Biraz sonra dedim nevver bir insanın bana hak hak a ' 1 aş ım. 1 Şefik, böyle hazin müşfik de- Yeknesaklığın can sıkıntısı- temen, boş yere heyecanlanma çok iyi yapıyor, oraya git, tal/· 

vermemesi imkansızdır. Sen Bu dünyada kimseye fenalı:k ğil, şefkatinde hüzün yok. Bi- nı, sevdiği kadına çektirıniyen esasen sana anlatacak çok da- si)re ederim. 
nsan biribirine fikren sa- cahil ve görgüsüz bir kadın de- etmemek, kimsenin kalbini kır- lakis şen, hem çok şen. Nese- bir erkek. ha mühim havadislerim var. Hiç bir mahzur görmediğiır.· 

ı •lmahdır. İş bunda... ğilsin. Sen haklı olduğumu tes- mamak, kimseyi incitmemek, sinden yanına varılmıyor. Ele Bazen sert ve hadit oluyor, Şefiğin karısı ile tamştnn, den, 
, .net evvela cevap vermek 

1 

!im etmelisin. Bana hak verdi- üzmemek, en büyük sevap. En avuca sığmıyan, haşarı çocuk- bazen munis ve yumuşak. Bir daha doğrusu Nimet hanımla - Peki! . dedim. 
· 'ledi. Sözü daha fazla u- ğin ve nazariyemi kabul ettiğin büyirk iyilik işte bu azi~im. hra ~nziv<'r Kahlcahı> kahka- .. giin saf, masum görlintiyor, er- bir iki saat görüsilim . (Bilmedi) 



"Şeytanl maskeler., jllmlnden 
AAAA ........... 4444444444444444 ........... A&~ 

~ Harold Loyd'un hatıratı ~ 
ıT.'-r'TVVV•••.:::~~;"!~~~~"!-:~....: 

Çocukluğum, ilk maceralarım, istidadım 
'11akdı. Onlar bir gün dere üze-1 benim çillerim, her kesinki.ler
-inde patinlerler kaymağa gi- den daha kırmızı ve daha zıya
liyorlardi. Biroirini seven kar- de göze çarpıyordu. Herkes ha 
leşlerin nasil olduğunu bilirsi- na «Çilli Llogd çocuk derdi». 
niz, işte bizde şehrin en birbi· (D ) 
. d im 'k" k d . . cvamı var. .n en ayn az ı ı ar eşı ı-
lik. 

Annem beni ·bıralanak iste
nedı. Ağladım, haykırdım, en
arisinin, eteğine asıldım. Ni
ıayet izin verdi ve Gaylorda, 
ıteş yakıp beni önüne oturtma 
mı ve dik oeat etmesini tenbi 

hetti. 
Agabeymin arkadaşları bc

-ıi çok severlerdi, ben de çok 
ıalttiyardım. Büyük bir ateş 
aktılar, ve beni yanına otur

lular. Gayet ralhattım. Fakat 
ıira sonra ateş söndü. Üşume-
e .başladrm, uğraştı isem de a

teş·i tekrar yakamadım. Ağla
nağa başladım, fakat Gaylord 

>'e arkadaşları uza:kta idiler 
jCUİ işitmediler. Gece oluyor
du. 

Haftada bir söz 

Halkın zevki 
Bir sinema kritiğinin kendi sızlığı yüzünden bu a<' çürü· I 

karilerine karşı olan vazifesi yor ... Şimdi aşık ne ol u .. Ka· ı 
zannedildiğinden kolay daği!- dm ne vaptı diye aramıya ha
dir. Ben bir kaç senedir süren cet yoktur .. Onların rolleri an
bu hizmet hayatımda gö·düm 1 !atılan aşk faciasile beraber bi
ki halk çok muhtelif karakter I ter.. İşte bazı seyirciler bunu 
arzeden ve bir türlü zevkinin a- istemiyor ve mutlaka filmdeki 
na hatları tayin olunamıyan bir eşhasın tasfiye edilerek hepsi
kitledir. Mesela: Geçen hafta nin bir yere bağlanmasını isti
şehrimizin büyük salonların- yor. . Film san'atinin yeni te
d:u1. biri:ıde &:österi~en ve ı:n~v- lakkisi bu çeşit müşterileri 
sımın guzel fılmlerınden bırı o- memnun edemiyecektir sanı
lan "Manolesku" filmi hakkın-
da seyircilerin fikirleri mııhte- nm. 
lif idi ... 

İçlerinde filmi tamamen 
beğenmiş olanlarından tutun 
da hiç beğenmemiş olanlarına 1 
kadar vardı. Bıu meyanda fil· i 
min neticesiz olduğundan bah
se<lenleı:e de tesadüf olunuyor
du. Bu noktayı tahlil etmek 
isterim: 

Evvela kabul etmek lazımdır 
ki ~imdi eskiden olduğu gibi 
bütün bir hadiseyi alıp hikaye 
etmekten ziyade hayattan U· 

fak bir safha ac;ıp gösteriyor
lar. Binaenaleyh bu sahife ka
pandığı zaman hikayenin kah- ı 
ramanlarının hayatı her zaman 1 
kapanmıyor .• Ve buna lüzum ı 
da yok! Her san'at eseri gibi 1 
bir sinema filminde de seyirci- J 
nin bedii heyecanını ika etmek ı 
düşünülür. Eğer buna muvaf- ; 

· fak olursa bir rejisör, bir "sine-; 
ast,, kendini bahtiyar addetme-; 
lidir. Hayatta her gördüğü
müz hadisenin eşhası o hadise 
ile birlikte ortadan kalkar mı? 

Diyelim ki iki kişi biribirini 
seviyor. Fakat kadının vefa-

"Ebedi muamma.. fllmınden 

Perestiş · ( Melek'te) 
Rus mühacirlerinin Pariste- ı mayülerine mütehammil değil 

ki hayatlarrnm bütün fecaatini di. Halbuki Prensesten yüz 
gösteren bu filmde Billi Dov ı' bulamıyan aşık Parisli olan 
her zamanki gibi guz" el ve ha- Pr · d h' · ·1 k . . . ensesın o a ızınetçısı e a-
zındır. Antonyo Moreno bıl- . 
hassa sarhoş rolünde çok iyi- ı naat edıyor. Kıskanç ~ren.s k~
dir. !<'otografi güzel, sahne 1 rısmm mantosunu gıymış bır 
tertibatı iyidir. Eser heyeti u- kadının evden çıktığını görü-
muıniyesile iyidir. yor ve zabitin evine kadar ta· 

Filmin mevzuu: kip ediyorsa da ihtilal çıkıyor, 
ve ihtiliiiciler tarafından yara
lanarak sokak ortasında düşüp 
kahyor .... 

Petersburgta, Rus ihtilalinin 
arifesinde ORLOF sarayında 
verilen bir baloya gelmekte o
lan Prenses Gonçarof'u~ .ü~eri- üç sene sonra ayni adamları 
ne sokakta halktan bırısı ça- Pariste göıiiyoruz. Bunlardan 
mur sıçratıyor, fakat koııkudan i Prenses bütün servetini kay

, kimse onu müdafaa bile etmi- ı' betmiş ~e bir kabarada hizmet 
yor. 

1 
çi. Barın sahibi de sabık oda 

ı Prens Orlof zevcesine peres- . hizmetçiııi Petrof. Prens Orlof 
Gaylord ve arkadaşları gel

:ikleri zaman döıımüşttim. Ne 
aya:'.darnn vardı ı:ıe de yeri his 
ediyordum. Bu hal oldukça da 
garip geliyorchı, fakat çok Ü· 
t'l.iyordum ve korkuyordum. 

"Ebedi muamma .. fllmlndm i tiş eder. Fakat mülazim Va- : ta l:endisini içkiye vemıiş, mü
silyef'in ona karşı olan hissi te- tazimle oda hi?.metçisi de pek 

Eve gittiginlız zaman annem 
aı: kaldı bayılacaktı. Zavallı 
Kadın ne yapacağını şaşırmış
tı. Benimle mi meşgul olsun 
ağabeyimle mi. 

Nihaye b:ıbam yetıştı ve ışı 
paylaştılar. Annem beni ayakla 
rımı nvuyor, babamda GaylorcL. 
dövüyordu. Ayaklarım kurtul -
muş tu. Ben yürüebiliyordum. 
Fakat Gaylorot oturuyordu! 

Fakat ağabeyim hatasrnr ta
'llİr etti, ve ya:ı:m beni boğul
nakt,·n kurtadı. Yüzmeyi çok 
;eve: m. Büyük çocuklar gibi 
yüksek bir yerden derenin en de 
rin tarafına atlamak istedim. 
İlk defa suyun yuzune çıtım, 
fakat ahret yolunu tutmuştum. 
Gaylord saçlarımdan yakaladı 
ve .>ahile çıkardı. 

Her gittiğimiz şehirde, çilli 
yözümle nazarı diıkkati celbedi 
yorıjum. Hakikaten gayet sakil 
çillerim vardı, fakat o zaman on 
!arla iftihar ederdim. Hem de _____ ....... _ ... , _____ _ 
Ebedi muamma 

(Operada) 

Jean Hersholt Philis 
Haver sesli film 

Hareketli ve müheyyiç bir _.. 
dir. intihar vak'a11 cibi pyaru dik· 
kat giizel ııabneleri vardır. Jean Har· 
sbolt talıii oynamaktadll'. 

"Perestiş,, filminden f ıı ıı ıı rı ıı r ıı ıs ır •• •• 11 r •• 11 rr 11 ... _._.. .......... _

1 f Şeytani maskeler (Majik'te) 
.... --.... ___ - •• --.. .... ~, .. ·411, .......... .,. __ '4 .......... .. 

Bir vicdansız u.nparanm feciha.. diyor. . Vircinya, Rc.yner'in dostla .. 
yat ve akibetini anlatan bu film "en· nndan Manfred ismindeki gencin 
tereıan" dır. Sahne tertibatı, fotolar nitanlısıdır. Kontes Rayner'in oada
güzeldir. Con Cilbert esrarengizdir. kataızliğinden intihara tetebbüı edi
Bir Şeytani maske aalıibinde olmiya- yor, ve sayıklarken Rayneri Şaytan 
cak kadar oaf oynamasına rağmen iyi- maskeli diye tavsif ediyor. Rayner 
dir. Diğer artistler de muvaffıdı: ol- bundan müteeHir oluyor ve aynada 
muılardır. kendini t•Ytan gibi görüyor. , Bu 

Film bir Amerika eseridir. Mev· vak'alar esnasında kontesin kocaaila 
zuu fÖyle hulaaa edebiliriz: düello edip onu öldürüyor. Ve niha· 

Viyanada milyoner Ervin Rayner 

• 

• Şeytanr masktltr,. fllmlrıdtn 

"Perestiş .. filminden 

fazla para kazanmakta olduk- ens kansının sadakati hak 
!arı bir kumaranenin işletil- kında kanaat getirıiyor ve o za
mesi~e rn~gul: · ... T~~üfün mana kadar mevcu~ olan su 
sevkıle gunun bınnde butun bu tefehhüm zail olarak cümles· 
ahsiyetler karşılaşıyorlar. Pr-1 içiu saadet devresi başlıyor. 

••••••••••••••••••• ! 1\teş eYlatları • : ( Elhatıra~~ ı 
.......... q •••••• 

Riça J)iks (S•·sli filnl) 
Film, fotografinin en yiik 

f sek derecesi olan renkli fot 
· ıısulile aiırmıştır. Bir •kır 
mızı deri" li genç Ameril 
Darülfünununda okuduktan s 
nra beyazlarla uyuşamayıp t 
rar kabilesine dönüyor ••. 

Film modern sistemde ya nl 
mış bir Ameriken dramdır. Ri 
car Diks iyidir. Filmin musi
kisi ve yerlilere ait renkli sah 
neler güzeldir. 

Mnsua ıudurı 

Amerikanın yerli bakır renkli tabı 
rinden CD. ileri &elcnli:rınden birinin 
sinin oihı olan Piye Aylc namındaki e 
liaelcrdcn birinde tahsılini bitirdik. en 
ra kendi kabilesi yanma avdet etm 
Artık bbileainin ealti adatma '° ba d • 
kadatma lttiba etmiyor. billlıla llaede o 
rendiii doktorluiu kabilesi aramda 
rctmiyc çalt1ıyotdu. Kabılesi ke•n-IJ,;iu• 
babaıı yerine reis tayin etmek istayorla. 

Fakat Piye· Ayle kabul etmeyince k:ı 
bi esı kendisını memleketten kovuyor. 
sasen Piye Ayle lisede tahsilde iken k 
di kabile dilomanlarmdan birinuı l<ıEt c. 
BuidaY çiçeii ile sevi mi.$ oldtıklar 
bunu faut addederek hemen kttm 
na kotayorN da kızın habaıı kızını 
kuma vermi• bulunuyor. Bu v.u y 
lou'1aıında luı ı kaçırmaktan ba•k• 

çok kadın sever. Rayner evveli bir yet Vircinya'yı da bınıkıyor. Deli 
Fihnia meTZUU töyle telbiı edileo ı.ontcai sevdikten ıonra Vircinya iı· kontes Rayneri öldürerek onun za. . . 

bilir: "Altş tv/alfarı,. filminden minde bir kızı severek kontesi terke- rarlı hayatına hatime çekiyor. "Al.:ş evlatları,. fılmındtıı 

kalmıyor ve bu baptaki tas.;ıvvuru mey 
na cıkınca lı:cndisl firara mecbur k3:lıyo 
Dağlarda dola.şırk,.n kendi kııbile5ıne aı 
arazide petrol kut·u\armm mevc.udrıctl 
rini cöriı.yor ve tam kcnt!ı laıb;le i a•az 
terini satacakları esnad~ iıin Onuue ıeçı 
kabilesinin husnü nazarmı b.ıanma 
muvaffak oluyor ve o esnada bbilcı· 
den fjrarı muvaffak Qlan BufdaJ çiç 
de c;elip kendisine iltihak cdiror ve m 

........... --... - -- -- -----·--- ---- --··-----------· .. ~~--.............. ... . Aileoile birlikte .&kin bir bayat v:' onun metresi olmuıtur. B~n':'n te- ni ~erke!""eıine ıe~p oluyor. Kıu Hu hafta z~tesi var. Bu ıinema h_ir ~üdd.et i· "Opera" Müttehit ar~stler ıirke-
"'ren M. Judsonun ıervetini bir 1 .,.. aırile Judıon yavq yavaı evını bar- Edıtb bir baylı ugrattıktan sonra ;ın programını pazartesı gunlerı de- tinin •Ebedi muamma• 13miıuUd c· Viyananın manıf bestek 
Seri kadmla onun doıtu olan bir er· kını ihmal ebneye baılamıth. ~11 Merynın alçaklığını baba11na iıpat Bu hafta Albamra sineması ğittiriyor. "Melrk" •Pereıtip iııonile serini koydu. larmclan (RioharJ Fall) ön 
keı, •~yi istimal etmektedirler. Me- bunu haber alıyor ve koca uru ikaz t.:e::d:::;ip~o;::n::u..;e:v:.:e:..::;i•:.:;d=e_;ed~iy:'..or::.:.:.. _....,_~.L-;.;A;.;te;;t:;..;:e;,;vl;;;a;.;tl;.;ar;.ı;..;;i•;.;m;.;i;.;n;.;d;.;e_t;;emam;;;;;;;.~;;n;.ı.;.:10;.;" •;.;t.;..Pr;.;1,;;iğ:.,i...;;B.;..il.;..li~;.;D.;;o.;..v.;;' m;.;....b;;i•r.....;f;.;il;.;m;.;i;;;ru;;.ı' L..,......ıı;y..;.:ı. ..... _.,::ı........::=-""---''--..__.._._.._,__;u...ıı--...,,.• ._....., ... 

ut oluyorlar . 

.. -------



Ekonomi 

Zeytin ve yagıarım1z 
fl • Polis!! ( MİLLİYETiN ŞEHİR HABERLERi 1 
ı', ~ Bebek ciııayeti E .. m .. a-n-et-te _____ M_llt-efi··e-rr-ik-H.-.---V-ll-Ag_e_tt111~---"' 
:\i ·. ~. f.. R 1 s c: · e Hanımı Bir istatistik Sera devairinde.. icar, isticar 
1

_
1 

?OOr ıza <ar1·ı ..... anıy ~ t.M.U.ından: 
Bu sene fiatlar geçen seneye 

nisbetle düşmüştür 't- b ı } k ·· ıd .. d .. iki ayda 3'1 yangın Hesabı carilerin dosyalarına H. il i k ,., ıça~ayara O Ur U nakilleriiçinlstanbullcramu- ang er azanç 
ı !... oldu hasebesi 18-1-930 Cumartesi vergisine tabidir? Bu sene zeytincilik ve zeytin besi müdürü Canan ~ 
11 

' i Rl S . H d X-il gününden itibaren 25 ikinci ka- . . yağcılığımızın vaziyeti bir türlü bu hususta maliye vekftletl 
ı \oinayet .._ anıye anımın tramvaya e0 fangınlRrda 1 lılfl iJlmlif nun 930 Cumartesi gününe ka- Tıcar~t kanunun~ 11,~6ncı ma inkişaf edememektedir. Zeytin dinde teşebbüsatta bul 

ı ~(: •u• otomobile binmesinden çıktı 4 "'''gara/anmıştır ~:1"k!~!~:~a;:~~~~f:~ia!" ~~~~ev~~~~:~~~; ;~=C:e~~ğ=okfid~~~ iç~!~°:J:~ı::~ 
r. :-,. Is İtfaiye müdüriyetince yapı- temenni olunur. tıcany~den madu~ _ve ~~ bır tür. Fiatler dalı dü~"'ek istida miserliğinin Setanik b 

• • •••• • • lan b" . . "k .. 1 k" 1 t bb lm k tıb il b -r·· 
• 1 ır ıstatıstı e ı:-ore a. ev- . M. U. eşe us o _a . ı_ an e u dı göstermektedir. bi diğer bir kaç banka haJklq 
ı :4.B!:vvelki akpm küçük Bebek! "-Sen çekil valideciğim,, de velden 31 ka evvele kadar lstan İstanbul icra dairesinin Üs- muameleler ile ıştıgal edenler- B be 1 . ht lif 1 da tahkikat yaptıg-1 söyl 

·, l ı . di 1 kadın k d k bunlar d k . . alın • unun se p en mu e o - . . ,.., dere boyunda feci bir cına- , sen namusu, a mcı bulda 37 yangın olmuş, küdarda Paşa kapısındaki Ad-_ en azanç vergısı ac~! malda beraber başlıca sebep bu tedir. Borsa komiser vekili 
. . ylr olmuş, Rıza isminde bir şö' sın. Bunu yalnız sana emanet dan 18 i itfaiyenin yaradımma liye dairesi binasında bir şubesı Defterdarlıktan şubelere teblig R taz ki yıanm doğru olmadığını 
'' b ~~ı..ı arak ""Jd"" d k b akıp · · ·d· rum h kalın d ahali tar f B ala k olunmu tur sene usyaya mun am sev · · 

\ı ' 

1 
.. kansını ı~ay o ur e ere ır ışıme gı ıyo · acet a an a m- bulunacaktır. u şube, ca - ş . yat yapılmamasıdır. mıştır. 

,'~ .. ştür. Fakat bu, sokaklarda gezmek dan ve 19 uda itfaiyece söndü- lısı Üsküdar kazası mmtakası HAZIRLIKLAR • " Fesane fab• ikası 
İ~:~ı r'aptığnnız tahkikata ~a- i~~ iş çıkardı. _R~jiye diye kim rülmüştür. B~ y~~~ 5 dahilinde bulunan işlere baka- Vilayet umumi meclisi 1 şu- .. A!dıgrmız ~alumata nazaran 
•. ·ı._ '.i~), Rıza ve genç kansı Saruye bılir nerelere gıdiyor ... ?,, kaza olmuş, hır kışı olmuş ve caktır. İstanbul icra dairesinde batta toplanacağı cihetle bütçe hu~~t nezdinde buak .?ususAnta tevsii 

·I ald dı · k"l l · h. d"l k ba lm teşebbusatta bulunm uzre . .. · ıadcı altı ay c:v-..el Bebeğe gelerek Tekrar kansına s ır : 4 kişi de elektrik cereyanile mec takıp edılınekte olan bu şe ı - enn tev ıt e ı CTe sı ası k b. h .. d . 
1 

Fesane fabrikası Turk 
P.ıı ' z-e boyunda Saniye H. isminde "- Sen tramvaya binmeyip ruh olmuştur. 1 apartıman, 4 cleki iş dosyaları mezkfir şube- için hazırlıklar başlamıştır. ·:ıraya ır eyet gon ermış er- nim şirketi fabrikada bazı 

. ~ kadının 93 numaralı evine otomobile binersin ha?!..,, diye dükkan tamamen 8 dükkan kıs ye nakledilmiştir. Bu kabil es- Aynca da encümeni vilayet bir dir. • . Jat yapmaktadır. 
; ~! leşmişlerdir. bağınyordu. Başladılar boğuş- men, 1 oda 2 baraka ve 5 bina habı müracaatın Kanunusani- senelik icraat raporunu hazırla Pırınç mahsulumuz Fesane fabrikasının iki 

; --!ıza bıçaklandıktan son_ra has mağa. "Mang~a~ devrildi. Ak- nında döşeme taht:ıl~ı;ı yanın!§ ~~ 18 inci Cumartesi güiıüden maktadıra. • . Pirinç ziraatimiz günden gü- metro murabbama yakın . ' 
~ ,lanetle ölen zavallı Sanıye H. lım başımdan gıttı. Ev yanacak tır. Yangınlardan ıkisı benzın ıtıbaren orada bulunacak olan Randevu evlen polısçe ne terakki etmektedir. Bu sene ha üzerine kurulması fabn 
ıl 0 ikinci kocası imiş. Uzun bir tı. Ateşleri toplamağa çalışır- iştialinden, biri elektrik ütüsün icra memuruna mıiracaat eyle- l elde edilen mahsul bilhassa Me- faaliyetine sekte vurmıakıta4 

' • 
1dd l b" ı ·· ·· k "Allah · · k k d b" · ·· k ı ı · b ı aranacn c · · · ·-· •1 et eve ır mese e yuzun en nzası ıçm oşun, a en, ın motor azanı pat ama me en eyan o unur. . . . . ~aşta geçen senelere nisbetle Şırket yenı getırdigı ve 

ı f. 1 ec\ ilk kocasından aynlmış. nsmı boğazlıyor. Can kurtaran smdan ve diğerleri de dikkatsiz Kadın b rlığı konfransı Randevu e~lerının taharnsı k f 1 d B en İtal ada receği tezgahlarmkurulması 
~ ~:~fondan kalan iki çocuğunu y~k mu? .. Hıç ldm.~c aıdırış _et lik yü~ünd~n ate;le çı~ştır. Türk Kadın birliğfrıden: 10 ve muayyenesı~ kadınların mua ~frinç~i~a:tlni ~:ıu:dan t~tkik yeni bir bina yaptırmakta 

l bırakar:ık altı sene Cv>'el Rı ınıyor, ve Rıza butun kuvvetıle ( enuvet lıefedıve K" . C .... M"f "' yeneye sevklen hususunda son k .. b. .. d ril Fabrikanın lüzumsuz 0 .ı ~ . r ' d .. .. ~ b l lı d , • • anunusanı uma gunu ı ın., zamanlarda b· te edd""tle ha etme uzre ır genç gon e e 
;. ı ıla ~le evle:ııniş. Bu kocasın an ust us:~ ·?1:151'.1ı ıça ~ yor u. Cemiyeti belediyenin pazar den dolayı tehir edilen yerli azı '.. u r cektir. yük bir kısmı antrepo yap 
· 1 l ...- çocuğu olmamıştır. Ser.eler Bu ışı bıtırdıkten sonra, kapı .. .. . . . . 11 h kk d k. k f ı- sıl olmuş ve bu musamahadan • tır. 
ı ; .,}beri pılısız pırtısız öt de be da hekliyen arkadaşile bir oto- gun.ı ıç~a~ ~avet e~l~esıne nıa a20r la" m a ı. onperants . istifade eden bazı ev sahipleri Borsnda vazıyet Zı"ra·ı kooper~t1"f , ~ 1 . karar venlmıştır Bu ıçtımaada mu: tanunusanı azar esı d 1 b b 1 ak . diki < " 
. • . sürtm:ışlcr. Nihayet altı mobıle atlryarak kaçtılar.Kadın! E~naf banka·m~ sermaye<inin günıi saat 15 te Birlik binasında _e sa_ıayı oş u ar ıste e Dün borsada İngiliz lirası İ t b 1 "J" ti d hT d 
:_'j~ evvel _Bebeğe yerle mişlcr. ! cağızı hastaneye kaldırdılarsa- ı te~yidile daha nafi bir şe!·le if- Nebahat hanım tarafından ve~ ~[;;ı~' hareket etmeğe başlamış 1030 kuruşta açılmış ve bir ara zir:i :e~i ~o~~rati~l~nt 

l.airlu muddet, mahalle h~kmın,daJ'aş~~cl .. ,, . ak ragı şehrimizin muhtelif yerle rilecektir. Hanım ve Beyfendı- pli M""dd. . . b lık 1031.5 kuruşa kadar çıktık lineaitfaaliyetilerlemeğe 
I~ kel k?Cayı tanım.asına kıfay_et ! ıza un gece geç vakit y a rine' yeniden konacak olan 500 !erden teşriflerini rica ederiz. 1 o ds - u eı ~mdumırun uk;: tan sonra 1028,5 küruşta kapan lamıştır 

-· ııstır. Mahallelıde tam bır i lanhmıştır. . . . akkm ll l I I vr uruna ıgı zaman ar a ona ve a 1 mıştır. l · .. _ 
'l 1 • h l im . 1· 1 . ı ._ lamba ve sokak ısımlen h ll ua .ın - 11 ıgı !eten ve bilhassa müstacel hu-ı . Ik defa butun muame 
et._,aat ha~ı o kuştur. d . a {Stn1ue esrarengız da müzakere yapılacaktır. Maarif Cemiyeti tarafından susta böyle randevu evi ittihaz Lıret 9,0~. Al~ -~06 kuruştan ikmal ve kooperatifi teşkil 

1 ~(•ı'.a, ıç ayı gezmeyen, aı ( · t - E t r h t' · muamele gormuştur. d M 1 . k" - 1 un kansını döven ötekine beri )lr eca VUZ mane ıeıt eye ının her ders senesi başında neşr~- edilen mahalleri arayabilecektir ~n a tepenın agı~ an 
•ltı~ sataşarak hd gür çıkaran Taksimde Hüseyin ağa maha faal yeti dilen Muallim Yıll ğı neşredıl- Keyfiyet aliikadarana tebliğe- B<lşka bankalar hak- Zı~at _ba_nkası merkezıınıe g 

1 • na.an, sarhoş bir adamdır. ilesinin Paşa bakkal sokağında • ' . · . miştir. .. .. . dilmişti.r. kında tahkikat yok <f:enl~ıştır. ~anka bunları 
1 4 we · h r . bir eve gece giden avukat katibi Şehremanetı, fen heyetı, ye- Bu Yıllıkta dunya ve Turkı- • •11• • ' tık edılmek uzre lktısat v 
':•ı- aki:~~~ünan~~-~:a~~~~ da- Asım Efendi ev~ girer girmez ~bütçenin tan_zi~ m~nase~1~- ye ve bilhassa Ttirkiye Maarifi Susuzluk Seliinik bankasının on beş letine taktim edecektir. 
•. l• ~da' · g k ı · meçhul bir takım adamların te- tıle 1929 se.nesı hutçesı dah• :n hakkında malfunat vardır. • gün müddetle kambiyo muame Kartal kazası kredi 
• · d yemesıne, aç a masma rag de a ılan ışlerle bu sene bıt · h k · dilmi · S "f · !" d b' n 1 en ince teferrüatma varın cavüzüne maruz kalmış ve neti . Y P , - Not v_e takvım kısmı er ese Biri,.ci sahifeden mabat) lesı yapması mene ştı. e - ~~_tı ının mu~e atı .a .ır 
' 1 ıu kad ı · · "hmal t ecede gözünden yaralanmıştır mıyerek gelecek seneye devn:cıı yarar t"" ·· , ·ı · d"" .. .. Janik bankası bu müddetin ten gune kadar ıkmal edılmış • !t• ndıa ~r t~vae~ru ıbe he_ Asım Efendinin feryadı ü~e-flecek olan işleri tasnif etmeğe ;favyare h~ılosu ;n~uş~ı vazıyete uş.muş?1r. zili icin hükumete müracaat caktır. Mahmut Bey nahiy 

> • <· liken ço ' şı ' ço ser st at · · · · · d başlamıştır · er os .um71anyasma vakı o- etmiştir. Bankanın İstanbul şu faaliyeti de ilerilemiştiı 
iı' 1 • ıir az da oynakça bir kadın rıne, P<;>lıs yetışmış _ _v~. bır a a- 1929 büt~esine konulan tahsi 6 Şubat 30 Perşembe akşamı lan mütaa ~!it müracaatlar da · 
~jl ı:, .. Mahalle halkının anlattığı mm evın ka!>ıs~-~nunde yat sata kar ılık olarak yapılması (Maksim) de verilecek Tayya- bir fayda verııneyince itfaiye e- uambio Bo;eas*ı 1*8111930 
Jı a 'ı.ianazaran,bukankocaic;in makta oldugu gorulerek mec k § d · 1 d ~~·· re balosu biletleri Tayyare Ce- fradı büyiik bir facianın önüne il• .. ., 

ı an ruh k k ı ·· ·· ··1m.. ·· ta arrur e en ış er Ml . azı 
0 ( ' ıcere yuvarlanmış akpağmı _ ara o a goturu uştur. ılm t•r ,.,. ...... gozüne '· miyeti şube! rinde ve Maksim geçmek için hayatlanru tehli- lnl~RAZLAR 
f. 1 =~nuş,, tabiri yerinde bir tabiri Aktgzmd1an,hbu~~nd~ kan ıçtl,Y:!~ ıs . ,,. kişesir.de satılmaktadır. keye koymağa mecbur kalmış- 1,.ılroz dahlll \ 0"6 62.so 

TAHV!T.AT 

''" . ·. . . me . e. 0 alJ 11 A;., ><';"""ugun - Ayol, dedı bu ne pd.? Se- p •ıse ve er 1 ak kında lardır. ouynuu • 11rhhll• 191 ıs 
ti' •'"ll1:an kocanın otı,.-i! .. • :" ıstıkbalını mahvedeceksın, hay nin yii1liin gii.füanet noksan " · t! ET l.ı • Yangına karşı bu vasıtasız liramiycıı demir Y"'• 7 ~ı 

Arıdnl• } !: i 
n. Y. :ı. r. 

Jel.Ol 
116.00 
:ıı..uo 

•ı~. h ~ hi ıı, .. 'if:: • ;.u, şırketın laz ola<:3'k 1 diye ç~kışıyordu. ~ ıaı: i lerl·;~ni sene bütçesine ko 1 -'11llr<1c:ı ~t mücadele tam bir saat sürmüş ~LM.TI.Y.ıt 
- ıetı vucu. u n~ ır · l:?emsı Iky baze,nA bır az son- şk Emanet inşaat faali- Ko 1-l\stermekte <m•u11u ~ yapış- ve tam 5 50 de yani yanınnm 

1 
t 

1
a •

0 

Tr••I 11ıhtl 
f'l"t:tlrft flrlctd: 

•.so.M 
• 30,\)J 

1 1 u mızır sırketın yanan yar r . - -u yaca tır. . ' . h" [sı 1 . ' . ' .,. . ' ..... • o 

. : nrda sıkılmadan imt;.. . -\ra kendine gelince, başından ~e\yetlerinden en zıyade Taksı~ ır • • 77 1 {es "'"gın zuhurundan b'.r s?a1: 20 dakıka ~ .. folu tcmır yol• 21 15 

F ıtıtım ~lrkrtL. 

li. ~.... Um.a ıııtsıı 
16 

~it , dide uğra<;+-- · __ .uu~u evın çenleri anlatmıştır. Bu vak a meydanının tanzimine ehemmı- Konservalerin uz~nnl 'l\IARD -t-TAdu gelebıl:nıştır. Bu zama 1 rırnv. s. 09 oo 
•• • L •• _ •• uye H. evvelki akşdam ı üzerine polis tahkikata ~a~l~-ıyet veriyor.Taksim meydanının tınlan etiketlere o konservt. ı et l..M." •mm sirayet saha ~. ~- ~ırtlll ı1.oo oo ÇllLl'!!l 
, • '·· ·· ·· ·· d cereyan e en f d" d t d ırın . . . d behemehal · · b k-ısoı ı,. ·~ , ı . u , ııhu llll . _unun onun e , \mış Asnn e en ı e e avı_ ". tesvıyesı ılkbahar a tan"hinin de yazılması ıc;ın a '· d · -- ~~~-r:~:"~:::' :::~~'i J'f J. ··p,·•. A ~ ıo so 1 .. _ 8 , 000 •. t 
t• · · · ·• le anlatıyor ' · ·· d rilmiş b"" tt b na ,,.a ar yan,., •. - ..... · - . • ~ IJIJO .naan ..... • • ""''Y°' t.u aı. 

1 • cınayet. şc.y l • g~ldi polis sertebabetıne gon e bitecektir. b t kallar cemiyeti teşeb us a u- genişlemiş ve 6 evy;;:.::. · ,~. 1 1• il. 11 j ırı ıaı llJ'111"";ı- ....... "'1\illfi" '\.Atloı ıo M. . l Altı ay evve evıme ı . u. de fı990 • a l '· sı ı· . . J. ~ l r1111 / - 09 °"" r ,-.. ..1 d"ler beğendi tır. uır sene • lunaca ... tır. . b Su geldikten sonra faa ıyetı se- ı. t •ıınr.. • 4 50 c...... t .,..,5 ıtoma !f 
ı Gordu er, gez ı • -o-- k Konserve fabnkaları azen • baslayan itfai- :. ı •P"" .. ' 6~ Blkr" ,, 8~ 50 A•11tudam 11 ır. 

-1• • .ı:;Bennebileyim,usluakıllı, K fi Leviteslimoldu vara ası . hattaikisenelikkonsermerevennege , .. J..~ı.-.oıo;. aı ~ Brtu.t ~3925 SolJ• •5t5.: 
f· iyeli insanlardı. Faitça da a 1 

• .. se Se üsefer başmemurluğu ta bır s~ne llara verm•kte son yenin yardımı ile yangın~ ?"" ı. ı •ili•• :ı. '! 75 hac 15 91,50-B .. ııo ı !lll 
'tı lıı:t k Geldiler yerleştiler.Ne Kuledibinde m~~~z Hu l f r 1928 senesinde şoför velen hakka hoz-~k çıkın- nüne gecmek kabil olabilmış~ır. ~ ~. tcu ~ ı1 2s vı""' a .ıhJ6 
. '• , <c~. ne oturacak yerleri var yni 50 kuruş alacagı ıçın ~a~: r~:~a:Xn kayıkçı ve sair vesaiti ra da bu ko:~c::ıe üze.rinde kal Fakat bu ana kadar Beyoglu ~. H•' ııyc • 

'. ~ı!'Dımdızlaktılar. Kendilerine dip firar eden m_arangoz ~a a kliye' esnafına verilen cezala ca gendıe ba a grupundan Halit Osman ve ö- H'l" l"ahmer E.01inonü AsaglŞ 
ı ı fı d. vi Galatada polıs merkezıne ge na 'k t bit edilmiştir. makta r. f b "kal da me- ere -i;lerlr f~t'l.nl-ıul gnr1- 1 a ı . 

·• ı >v vcgur .. ;rı;ç .. inde aylar geçti. !ip teslim olmuştur. nnsmıyrus.~ae~ere~erkezi bir sene Cemiyet daynckat. a n ar pu~d~n HasanMustafa ve Meh kongresi Bar ve meyhaneler 
1• ~ ır . yıkıl --<>- e k müracaat e ece ır., f f d"l r v?ra'an · · E · f d b '..ı: "'1\ her gece geç vakit a r i inde 5990 ceza zabıt vara ası • . ; met Mııst" a e en ı e . Hilaliahmer cemıy~ti mı- i "n alınacak e B 
'\.le\a eve gelir adeti üzere kan \ ~purıla kaza tç bit etmiştir fel'-'ız ne .r vatı mı~lardır Bunlardan Halıt Os- nönü şubesi dün senelik kongre Çl ı· ··d··ru·· Şerif Bey ati 
' · · ' k er p es · ak · · l · J f n işine · · · ı t hl"keli · k · t muva- Po ıs mu u ; ,~ aıdövdükten sonra yeme Y Limanda bulunan atra na- Cezaların aylara t sımı_ şu Hükumet te.sız te e 0 nıanefendımn yara ~:1 e .1 sini buyük bır e ~er_ıye . be anatta bulunmuştur: . 

~ı a rdı. Bir çok gecelerde eve mındaki fransız vapurund~ ~e suretledir: 631 kanunu~anı,630 ehemmiyet venyor. Posta ve tel dir.Yangının ~evessu ';'e sıray~ cehesinde aktetmışt~r: Ko~gre- ki .. _!Poliste gece teftişleri •. 
1 ı tarımadığı olurdu. Zavallı ka- JeSalihin üzerine sandık duşmuş şubat 441 mart, 537 nısan,166 graf idaresi Ankara ve İ_tsanbul tinde susuzlugun yegane aınıl iyi heyeti idare reısı Ferıd~ .. h dil n yeni tedbirler 111 

l .: lj ~günlerce aç kaldığı olur- Salih başından ve ayağından ya imayı~, 99 haziran, ~~7 temm;ı~ telsizl~':İ arasında sıkı ?ı~ rabı~l ve_ rı;üessir olduğu tahakkuk et Bey ~üşat e~iş ve ko~gr~e: :t ıı:e~ce~er vermeğe başl 
.ı,ı· ıaı _ .. ralanmıştır. 223ağustos,345 eeylU:,29 teşn:U ta tesısıne karar. v~rm~ştır. T mı~tır . . yasetıne heyetı me~ke~ı}'.e Son günlerdeki hrrsızlık 
::: .az'ihayet. Saniye H. ~km~gıru -<>-

1 
evvel, 499 teşrinisanı, 21~4 ka- siz telefon şirketının hı~ ~ur_ah İtfaiye münür muavını bu Ali Paşa mı;ıhaı,ı edil.ıniştır. He-_ tır. ın failleri bu yeni •. .,., ..... 

•' < • ~i aramak mecb~~yetınde Ufak tefek hırsızl u<lar nunuevvel, Bu cedvele gore en hası Ankaray davet edılmıştır .. hususta diyor ki: 1 yeti id:ırenın bır sene ~:.-~a-1 kal~tı sayesinde cünnü nı 
·ı,; lwı. İki ay evvel re}l~e çalış- - Arnavutköyünde Tevki~ çok ceza k~unuevve~de,_ eı: az Ankara telsizinin alaf'.~~a " - !tfaiyenin t<::ID zamanın- ı ki faalıyet raporu Tev ~un~=kı~Jt halinde yakalanm~ 
. 'ı,(. r ~a başladı. Sabahleyın :k~~ e 1 camiinin elektrik ampüllen ceza da hazıranda venlmıştır. ve cazbant, İstanbul ~e19_':Z'.:1'~ da yetismesine ragmen. yangı- yman Bey tarafı;d~ ~ti vakıa- Resmi, sivil polis devnye 
' ı ı hevden çıkıyor, geç va t . y" 'l alınmıştır. \ t d alnız alaturka vennesı duşunu nın öniine geçilememesı susuz- alkışlanmış, ve . ~a y .. t fı:.. • le bekçi teşkilau arasında 
f, ;1'"ırdu. Dü:ı a~şam saat seki~ ka~~ S~atyada terzi Agop; Pos 8 8 iüyor .. Tertibat, o sur_e~te alın_a lu'.ttan ileri gelmiştir. Ter.~os ya bi~aen heyetı ı?are mut e ~~ edilen rabıta gece h,,.,..,.:ısıı• 
\ı, Ljinden dondu. ~e\~~ Ak.saraydan tramvayla geçer- Ortaköy posta nesin- caktır. ki nAkar~ teJ~,.,., çaldı_g~I kumpanyası, vu ubulan mute- 1 kan ıpK.a ~~~ış~. raporuna ğım azaltmIŞtır. Kapalı zarf 
1"ı· c kocas~ ~e~ege ~y~rd~. ken altın saatmı çaldırmıştır. . d I istimal zaman İstanbul, İ"tanbul t:~.~ızıı adrlit müracaatlara rağmen tr, Hey'e:rr:i:~~~~ubesi geçen lile yapılan teftiş teşkilau"-'--• 
'.ı,ı ıt o bir turu g~ladı Baş 3 -Taksimde gazhane_fabn e SU çaldığı zama?' Ankara tatı ı aa tiirlü su vermedi ve au alan .s nazaran müdevver 1576 adet umum hırsızlık vakalan 
'••·~~yet s~fras~~~u sırada ka kasından kömür çalan Faık ya O ak"" stanesindeyeni bir liyet edecektır. . . .. .J<üdan geçti_kten so?ra, t~ bf ~ene~: bu sene de '790 aza ilave de müessir olmuştur. . . 
1•; I .-;:J:ıdıeg~~len, Rıza ve arka- kalanmıştır:. . am suiis~~Y ~ydana çıkanlmış Hıfn-.sı lha er.stı us11nc saat 20 ~~ı:ı~a!ık hır tea ura :~%kaza yek\ınunu 236~ Y~ . Bar .ve meyhan~e~1:t 
lr.,(•Yİ• idi. içeri girdiler, likiside ·ri n:ça~~sı~:=mı;erde~ıve bu suüstim~ ya~anka bir m~ mü•ehas-.ıs getiriliyor su ~~Ye~~~-itfaiye müdürü de ibla~ edebi~_ekvmuy;!!:kig~U:: bırB~ı::;ın~fe biilh:alll• 
•• t pu e hakkındaki tahki t evra .. . ,., ekt d' ni gosterınıştır. arı akkmd sasb 
ı'(ıo _.'1§ u. okatla edilmiştir. mur sine verilmiş Munih hıfzıssıhha muessesesı ayni ifadeyi teyit etm e ır. ı senenin 10 500 lirası meyhaneler h a e 
' .. l"l1i2a .~ş~dı -~~~e~ diye 5 - Üsküdarda O~ sokak·a~ır ceza mahkeme müdürü ve tıp fakülte~i hıfzıssı Vali muavini ne diyor? . c~J~~e~875 lira bir' fazlalı~a kayyüdat vardır. Şel_ürdeki 
\ ,ı--'1 .. SdenıArgıal ş gı·rdim. ta Zehra hanımın evınden 30 tır. .. timal ihtilasm taf hha müderisi Karl Hıştayn ~u Vali muavini Fazlı Bey dı-\{5375 50 lira varidat elde edıl- hoşluk vakalarmın bir çoıiurııt 

'."l)'Or u. arına . r~ı.nm• ur Bu suııs ve " .. f · k ı Ankaray gıt- ki· • ' .. .. ·k d. buhra- ·1 lan meyhaneler mua : : lirası ~:::::.:::§ .... ~111 , .. 1111 .. .,,111111101111Mu.... • A tane muamelat mu et sabahki e spres e .. yor . miş ki bugunku ı tısa ı amı o tıla ak 
~·· ~ .......................................... t"""""'ı"'""'"~"""e'""'ğ ..... ... 8 ....... n ...... C818rl :'11~~ ~tanzim olunan evraka miştir. İstasyonda sihhiye mus " - Yangın hakkındaki ra- na nazaran oldukça mühim ve saatlerde açılıp kapa . c ' 
;ı'~ "Mil ıye '' n ışligınc şudur: teşan Hüsameddin ve hıfzıssBıh por henüz eı·me gelmedi. Ma- büyük bir yekfuıe baliğ olmuş- zamname mevaddmaddedin~lyet 

nazaran al ··d·· ·· Haznn ı "h alkar en meyhaneler se ec 
4 5 a 7 8 9 Ortakö postanesi hav e me ha umum mu uru · nı'lfi e;yer Ter :osur. ı m - tur Y sahi !eri 

i! l 2 3 u ru Bıa B. hariçten pos~e tarafından karşılandı. lığ;ı tahakkuk . ederse e~~k~ Bu miktar sene ~şmda_~an~ Bar ve ~eyhane. Pbit 

11 

'tıtdim . ı-.+--+-~ 
t 1, suyo l-+--+--
111 ·ne su 
1 ."1et g 

n de 
ı~:irmakl 
't nizin 
y. ~sini b 
\?.ti hu ı 
, dim. I 

.,.. .. ~wuaM .)CDl 
bilmecemiz 

SOLDAN SAÔA: 

_ Kıymeti meta (6). 
_ Ben (3). Kısanın aksi (4). 

tsan b Eıkiden kalma (6). 
ı ılmalıdı: Cereyan eden (4). Eski bir 
(;:net evtbe (4). 
nedi. S... Düğmeli çan (3) Su (2) 

_Göz rengi (3). Kır (4), 
_ Cenit iskemle (6) . 

Sert (4). 
· hastalık (2 • 

mu 1 e oraca tediye edilme Kari Histaynm Ankara hıf- mu··ddei umumilıye verecegız. zim edilen 12455 liralık butçe kında da bazı şeraıt tesh b 
ye ge en v . · k ·· r f ladır Şu · · s · ahval es a m .. cap eden havalenamelerin dıp zıssıhha enstitüsü d.re tor - Emanet muavinine göre den de 2920,50 ıra az . d · t mıştır. '1:ı hane a 
~~anlarını fazla yazm~ sur~~ lüğüne tayini için müzakeratta Emanet muavini Hamit Be~ netic~ye gö_re 9! ~:es:be ekı~ olanla':üa!:a~~ ~kıiyec 
le güya fazla para vermış ı;ıbı bulunulacaktır. • l de şu beyanatta bulunmuştur. şekkül em;ış ı buldulu bir çok ~ e meyhaneler hakkın 
göstermiş_ve hav~e para~~ o::; Rizede suiıstıma . « - Henüz rapor almadım. zam:ıza~: on altı bin lira i- t~~:tname yakında ikmal 
zate vennış ~ld~g~ap:~;; ara Rize nafia dairesinde bir su~ Fakat hususi istih?aratrı:na na-1 ~~nte:nine muvaffak olmuş- lecektir,,. 
çanına. yazdıgı c:ine indimiştir istimal keşfedilmiştir. Yol_ ve~f zaran yangm.ın sırayetıne su- tur. Yeni faaliyet sahasında Tapuda işler 
sındaki parayı lruz bununla kal sini yolda çalışmak suretıle ı a suzluk sebep olmuş. heyete muvaffakiyetler temen- - .. . or 

Bu memur ya . ha tmek için tefrik edilenlerden Ne yapalım' Get;en Kurtu- . d . yurnmıy 
Ortaköy postanesıne e b·1· "k a . k k pa nı e enz. 1 l d ·resinde mamış, . aralar ek çoğu para muka ı ı vesı a luş yangınında Ter os um • , . stanbu tapu aı 

l.JUUllll o.ıw~cmı~tı ~~edsu;til:ı!:: e:sik yaz iarak salverilmiştir. . . nvasmı mahkemeye ka~.~rpv~~- Emanet müfettişlere !erin betaatla . cererant e 
balledllaı ls 9ekll ıçın e p • ara ile Bir seneden beri gızlice yapıl dik fakat beraat ettı. o ıs , .. et hakkında bazı kim~ ~r a 

YUKARDAN AŞA~• rıuş, bu suretle a~d!gı J?ktar ara kta olan bu sahtek3.rlık en tahkikatı yangınlarda kasıt Münhal bulun~ _uç Emı:°ga dan müfettişlere şıka.yet 
ı - Mevta (6). dip koçanına ~az ıf mı. dirmiş ~~ayet bu suretle tahakkuk ve mevcut olmadığını göstennek- müfettişliğinden bınn~ es H"·se olmuştur. k 
ı _ Boyun aksi (2). Bir .....ı sındaki farkı a ce ıne ın nı h"" "ştir ed" zeteci arkadaşılarımız an u Yapılan tahkikatta tera 
toprak (3). Rabıt (2). tir. taza ur etmı : • • t ır. d - d ki yanan ev- yin Necati B. tayin olunmuştur. etmiş evrak bulunmuştur. 

3 - Dahi (2). Meyil(2. )(6). Havale koçanlarile makbBuz- Valinin hır zıvı:ıreh rdElma lagınb•n~ sigortalıdır. S bık Yunan sefiri Vazifelerini ifa etmiyen 
4 Kuru çemen · · k ılaştırılmca a- · · le en ya nız ' a · d takib ta 
l = Kırmızılık (6). lar ve :1~~4 ~~kadar bir para V~li :--ekili .. ve Ş~h:::~;i Müddei umumiliğin_ tahkikat~. ~aıbık Yunan sefiri~· ~apa murlar hakların a a 
•,- ND';?'ğm('!];" ~.an (3). Yaım aJ<u hy~ !tiıas ettiği tesbit olunmuş Muhıd"dıKn Ba.nd~esy~ba ziyaretle yarın vazıyet ettnesı ınuhteme \dün memleketine döıımuştur. lıınmıstır-

- u ..... . . al. n el çek umumı en ~;r" 
(4). (

2
) ve kendısıne derh ışte b"r müddet görüsmüştür. · 

6•- Yumak (4) Yama • ltirilmstir ı 
e - Nid• 12 ). 



MiLLiYET CUMA 17 KANUNUSANi ·19so 

cuklarınız za.yıf veya hastalıklı ise Mutlaka Hasan kuvvet şurubu içlrlni.7- Kansızlık, ademi iktidar, sinir, verem, damar, helgevşekliği 
• 

ı<aah umumi, romatizma, sıraca, kemik ve gögüs hastalıklarına nafidir. HASAN ECZ \DEPOSU 
1 büyLik {100) kuruştur. Toptancılara tenzillt. 

-

• .: 17/ 1/ 930 programları 

(İstanbul ayarile) 

30.- Konferans veya ders 
19.15 Salon orkestrası. 
20.30 Solo veya taganni 
20.45 İ§tirahat 
21.30 Ajans haberleri ve 

'&ponl. 
il --0-

!llbul 1200 m. 5 Kw. 
O - 18,30 Saz beyci? Borsa 

-haberleri. 
- 20,30 Jazz - band, Orkea-
a. 
- 22.30 Saz heyeti, Anado
ajansı haberleri. 

-0--

429 m. 

Opera: (Şehir operasm
an). 

--0-

Budapeştc 550 m. 20 kw. 

iO Kafe Ostenda orkestrasL 
Piano konseri. 
Gramofon konseri. 
Tzigan orkestrası. 

atovic 408 m. 10 kw 
Konser 

o 5 Senfonik konser. 
- Mektup kutusu (fransız

ııj'. a). 
--0--

441 m. 50 kw. 
;o Konser 

tJ 5 Radyo gazetesi 
2 Operet. 

-o--

Viyana 516 m. 50 Kw. 

Piano, Şarkı ve Keman 
konseri. 

- Schubert Strau gecesi 
(Büyük kQllser salonundan) 1 
ilahnre Kerngold orkestra- ı· 

- Telsizle resim neşriyatı. , 

SOÇETAlTALYANA 
Dl SERVIST MARITIIMI 

(ITAt..YA) 
vapuru 2 1 kA
nunusanl salı 
( Sitmar Le

vant Ekspres) 
olarak: (Napolf. 
Marsilya ve 

Cenova) ya gidecektir, 
(UMBRlA) vapuru 25 lı:Anu

nusanl perşembe (Rodos, Mersin,. 
lskenderon, Trablus, Beyrut, 
kayfa, lskenderiye, Meslna, Na· 
poll ve Cenova)ya gidecektir. 

- - -- - . --

Is tan bul Ziraat Bankasından: 
Karyesi Cinsi No Sokağı 
Pendik Hane 93 Arabacı 

Gayrı milbadillere alt Ba!A.da karyesi, Sokaıtı ve numarası muharrer hane S şubat 980 pazar 
ertesi günü saat ikide ihalesi yapılmak üzere müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin pey akçelca yle 
Bankamıza mliracaatlan. 

Büyük beyaz eşya sergisi 
t5 kanunusaniden itibaren ve müteakip günlerde 

Beyoglunda lstikUI caddesinde 408 - 41 O numerolu 

ZAHAR • 
1 AD • 1 s 

~eJf i selain 
Merkez Acenıuıı Galatı köprD 

bı<ın1ı, Beyo6hı 2361 Şub 
t•ntuı: Mahmudiye Haoı ıltttdı 
lstınbul 740 

!NTJLY! P~ST!SI 
( Anafarta)vapuru 19 K. sanı 

pazar !Oda Galata nbnmından 

Sultan Ahmet Betinci Sulh Ha
kimliğinden: Erenköyünde hat bu
yunda güllü köşkte mukim Ali Galip 
Beyle Fatma Zehra hanımın m.i or
talı:Iı~ı hakkında Üsküdar birinci no
terliğinde tanzim ettikleri mukavele
nin taatiku tesciline ve keyfiyetin i
tanın 24-12-929 tarihinde karar veril
miş olmakla iliin olunur. 

hareketle lzmlr Küllük Bodrum Tursun Bey kazasında alaçam or-
manının aolrulclak mevkünde iki bu

Rados Fethiye Flnllı:e Antalyaya çuk sene müddetle ve beher metro 
gidecek: ve dönüşte mezk<ır miklbı 300 lruruı bdelle müzayedrye 
ukelelerle blrlllı:te Dalyan, Mar- çıkanlıp talip :ıuhur ebneyen 570/-

3654 metro milı:lp devrik çam eşcarı 
ALBANIA vapuru 29 klnunusınl 

~~ımbı (Burgu. Varna, Köstence 
n Odeııa) yı 

Tafsilit için Galatada merkez 
nhtım hanında umumt acante
slne müracaat . Tel: Beyoğlu 

771 • 772 ve ya Beyojtlunda 
Perapalas altında Natta Nasyo
nal Türldş turist acena!ye. 
Telefon Beyojtlu 3599 ve ya 
Tokatlıyan kar~ısında beynelmilel 
yataklı vagun kumpanyasıua. 

Tel: Beyoglu 2330 ve yahut 
lstanbulda F:minönünde lzmir 
sokaltJnda 8 . 'umarada acente 
vekiline mUracıuıt. 

rnaris, Sakız Çanakkale, Gell· şartnamesi daireainde 13-1-930 ta-

0~ MECCANİ ~o boluva u,.ra'-'arak gelecektir. rihinden itibaren yirmi glln müddetle ~~~~~~~_:Be:z~az:__:eş~y:_:a_:m::_ağ~a~z:::al:_:a::rı:n:_ı .:z~ly:a:_:re::t_:v:_:e:...._:::_:~~~~:_:k:ata:_:lo~ğu::_:t:•:le~p~e::_:d::in'.:'.lz:_~~~~~~~ IB ·--=·~~~~~, ::::::::7::-.;:=;;;--·l j tekrar müzayedeye çıkarılmıştır. Ta-
ZAYi: MB marka ve 31-42 numc

rolu 12 parça karyola için verilen 
26072 numerolu beyannameye ait 
32128 numero ve 9 kanunusani 930 
tarihli depozito makpuzu zayi olmuş 
tur. Yenisi alınacağından hükmü 
yoktur, 

Sirkecide Yah köşk 56 numerolu 
mağazada Simyon Simyonidi. 

Çocuk talim ve terbiyesinde mü· 
tehasııı 

BiR ALMAN 
muteber bir Türk aileıi nezdinde ha 

TRlBZ01 BiRi,~I ,osuıı ıipıerin Balıkesir orman idaresine mu NEZLE - ÖKSÜRUK (Cumhuriyet) vapuru 20kAnu. racaatlan ilin olunur. 

BRONŞİT- BQGAZ NEZLESİ nusani Pazartesi 12 de Galata 
için hakiki rıhtımından hareketle İnebolu, 

GUDRON Gu
•• YO Samsun, Glreson, Trabrnn, Rize 

Hopayı gidecek ve Pazar 
iskelesiyle Rlze , Sürmene 

Trabzon , Tirebolu, Gireson, 
içiniz, bütün nıüstahzerab üzerinde 

._"!fl,_.,. menekşe: ye~il ve kırmızı renkli eti

ketlerinde (Maison FRERE Paris 
rue Jacob No. 19) adresi yazılıdır. 

Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonl(lıldajta uğrayarak gelece!c 
tir. Hank~t günii yük kahul 

Ecnebi memlek~tlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Bank& Kommarçiyale 

Ttl. lstan:ıuı 779 ---
PERTEVNIYAL VAKFI 

Mütevelli kaymakamlığından: 

met arayor. "Alman', rumuzilo lıtan --
bul 176 numerolu poıla kutuıu adre ""--"""" 

olunmaz. 

Italyana 
Eermaye i 700,000,000 

(ihtiyat akçesi: 
540,000,000 J ,irııt) 

TraYeller (Sey a ı :ı 
çekleri) satar 

sine yazılmaıL 

Emin On ünde V al de hanının rıh- I.tanbul Mahkemei Asliye Birin. 
tim cihetinde 34 No. ve han derunun · T" t Mabk • d M·· ıı· 
d 10 N • __ , .. d k cı ıcare emeaın en: u ıs 

a o~ magaz.ıuar muzaye eye o ~ . . . .. . , 
nulduğundan talip olanların 8 Şubat Mehmet Emin efendiye aıt yag ısı<e-
930 Cumarteıı.i giinü 1aat 15 te latan lesinde Kantar ocagr sokağında 7 
bul Evkaf müdüriyetinde Pertevni- numcro;.ı yazıhane eşyasmın 21 Ka
ya! Vakfı id:ıreıinc müracaat eyleme- nunusani 30 Sah günü saat 10 da 
len. bümUzayede satrlacağı il~n olunur. 

B~J~K TllllHE PliıN~~~~ 
8. İNCİ TER'flP 1. İNCİ KEŞiDE: 

11 Şul>at 1930 
Keşi deler; Vilayet, Ş~hremaneti, 
Defterdarlık, lş, Ziraat ve Osmanlı 
bankaları murakıpları ve halk hu

APPEL 
yazı makinesi 

Almanyada muasırı 
fennin en son 

faheaerl 
Hususile FRANSIZ lıükQmetlnln ılahl 

Hafif, metin ve sağlam 
H • h . hh .. 1 ve taksitle er cı etı taa ut o unur. dahi verilir 

Türkiye umumacente<l; 
Y Şl. 'ORKY AN; lstanbııl; Sıdıkıye hın 30-33 Tel. ht No. 

YAL JIZ 

Ka • 
urı 

1 ,AJ Ih.ZADE llllL\DEl\ı 
LEH YAPUHLAHI 

KAHA UE, IZ !ı!U:-;T.A 
ZAM VE LÜKS POSTASI 

in önü 
Pazar vapuru 

l 9 kAnunus1ul 
gUnQ ak~amı Sirkeci rıhtı· 

mından hareketle (Zonguldak, 
ınebolu, Samsun, Ordu, Uaye, 
Giresun, 1 rabzon ve Rize lalı:e

lelerlnı azimet ve avdet edı
cekilr. 

TafsllAt için Slrlı:ecldı Mea 
adet hanı altında acentahtına 

müracaat. Telefon:lstanbul 2134 

Liret, frank, 1 ı,Jili~ 1 ''\ ı 
veya doları frank olarak 
,:atılan hıı çek'~r ~ayesnde 

nereye git~eniz paranızı ke
mali emniyetle ta~ır ve her 
zaman i~terscniz düny1nın 
her 1aı afında, Şllhirde, otel
lerde, vapurlarda, trenlerde 
bu çekleri en küçük tediyat 

için nakit m:ıbının h kıl:ı
y!ıkla istimal cılebilirsiniz. 
Travellers çeklerı hakikı 
~ahilıinden ba~ka kimsenin 
kulnaamayarağı bir şekilde 

•ı tertip ve ilıta~ edilmi~tiı. 
ALEMDAR ZADELER ~-----------VAPURLAR! • 

Seri, lüks karadenlz postası Ev aranıyor 
"J\J · J J t vapuru 19 
1 l l C Kdnunusanl 

zurunda yapılır . 

gatro ve sinemalar B~l~K IKRl UIE: o' 000 LIHADJB 
f"-.-ı:ıı:a;::zııı--ıaıı:ıli1mlı l ~~ 

VE 

Burnvil 
Pazar ı:ıiııü akşa rn1 

ıaat 18 <le 
Slrhcl rıhtımından hareketle 
[Zonguldak, 1nebolu, Samsun' 
Ordu , Glreson , Trabzon 
ve Rize] ye azimet ve aynı 
ıskdclerc "Görele, Vakfıkebir 

ve l. n ye.) e uğra yarıık av Jet 

Bomonti Şi~li. Osmanbey veya 
Maçka civarında gu, elelrtrik ve su 
tesisatını havi 4 veya 6 odalı bir ev 
aranıyor. Beyoğlu 248 poota kutusu 
adresine tahriren müracaat olunına
SL 

ı 

Teyebaşı dyıt

HREHANETI rosunda bu 

il
. 1 ~ fVı ~n 1 :~~n~a 

JIJ \ 'C ak~am saat 
20 JO da 

l l Haydutlar 

mı 

ıııııııı 
C J m3rtesı nkşamı 

S perde 
12 tablo 

yazan : 'iller 
te•cUme eden 
Hasın Cemil 

He y 
için flatlarda 

n ' le yapıl mışt ır 

-iE!t

Millet tiyatrosunda 
18 kAn~ ıusani cumartesi günU 
mı ink.ilap tlyaı:-osu gala gecesi 

D fıcu 5porde baş be!A ı komedi 
rde iki bu yük piyes ayni gecede 

ICli 

~rah tiyatrosunda 
Pazar gilrofi akşamı - Sahir Ope-

1 tarafındın- K•Jmrular ayrıca; 
Sincm.ı ve varyete 

HİLLE VE HEYBE - Davada 
büyük şeref kazanacak olan vekil 
!erin nazarı dikkatine 
928 tarihinde vefat eden pedo

yasofyada Adliye kartmnda 
veffa ıckerci Salih Ef. olup 341 
alümatmı olmaksızın ret olmak 
e hille bata heybe muamclab 
cdifrtıiı lehime her bir h11usta 

rim vardır. Pederimden mev
ara ile Y ereb:ıtan da apartıman 
r yandan iıletmekte olan dük-

mUzayedesi huıuıunda icra 
recck ve davayı üzerine almak 

vekili umumi tayin eylediğim 
ım Langa polie M. Kam.il Ef. 
!erini ilan ederim. 

Erzurwnda şekerci Salih Ef. 
keri!:lesi Haynye Hanım. 

nbuJ Mahkemei Aıliye Birinci 
t Mahkemesinden: 
rş yu kebirde Aynacılar cadde-
27, 29, 36 n.ımeroda icrayı ti
<tmefctc iken mahkemece illru 

karar verilen H.ıaan Halil e
zınımetinde alacağı olanların 
JO taribıne müsadif Cumartesi 
saat 14 tc mahkeme ill~s oda
hazır bulunmalar- il~n olunur . 

er keşi dede çıkan numaralar tekrar 
dolaba konmaz. 

daima temiz ve parlak 
ka l m. <ın. ,.. sizin de 
rr.cmnun olmanızı arzu 
ediyor anız ·:ıcı;hur ve 

muzadı tu. ı.n 

Poliflor 

N~GGET 
Cilasını 

Kullınmımız lazımdır 

Her yerde 
satılır. 

EYi BİR VALİDE 
Evlıl.dının ;ihhatini düşünen, her 

·hangi bir rahalsızlık sebehile znif 
du)dıiğünü gören. bu mOnasebet
le kan~ıı kalan, iştihasız bulunan 
çocuklarına latif lezzetli ve mü· 
keınnıel bir kuvvet ilacı olan 

enoferratosı 
\'ermeJidjr . Her ccıanede bulunur. 

Çikolatalarını 

Veyi • 
iZ 

Cinsi 818 
Lezzeti mükemmel 
Rayıhası nefiı;,tir. 

Bilançodan evvel 
Mevsim sonu mUnasebetlle 

Yalnı 15 n ·çin 
Umum da·r lerde 

büyük tenzilatlı 

edecektir. 
Muracaat mahali: fsıan ul 

1eymcnet hanı altındaki yazı

hAne. 'f .. , 1 rı 1 lt'l ııı( 11 >ı 

kapelli1 

Dr. Ihsan Sami 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve lhtllAtatına 
karşı pek tesirli ve tıv.e aşıdır. 
Divanyolu Sultan Mahmut 
türbesi karşmnda . 'o 189 

İng. J. HEROK 
FEVKALADE SATIŞ ıstanbul, lninci Vakıf han No 15 - 17 

Her nevi demir inşaatı, çatı, 
han~ar, köprü, kapu 

Bu müstesna fırsatı kaçırmamak için 
Be)oQ-lunda lstikh\l caddesinde 

370 uun1aralı 

ağaz larını 
Herhalde ziyaret 

ediniz 
ye istifade 

• pencere ve saıre. 

Balatta müesses olan 
fabrikamda 

deruhte ve imal olunur 

Devlet ~eınirJolları ve li 
..S Kayseri Poz ··mğünün altı aylık et ve ekmeği kapalı 
iP" zarfla münakasaya konmuştur. 

Cemiyeti lstanbul mtimes;,illlğinden···· Münakasa 3/ Şubat/ 930 Pazarte • u saat 15,30 da An-

TÜRK MAARİF CE~fİYETl karada Devlet Demiryollan 1 51nde.yaprlacaktır. 

\ 

M ünakasaya iştirak e Jerin teklıf mektuplarını ve mu-

M kt d t 1 • vakk t t · tl 1 .n;nde saat ıs e kadar Umumi M · e ep e er eri ... ~ emın~ arını Y';.; j§;°;mdır. 
durluk kalemıne .,nnel"rınarnelerini iki lira mukabilinde An 

· \ Talipler · aka~• ş~nden, 1stanbulda .. Haydf!;paşa maga-
k d M dP" daıres J{a seri inşaat mufettışlıgmden ted 

arayınız. Umumi deposu lstanbul Fin 1 ara a, alz,,.yııerlde Y 
, cancı ar zasından ve .-

ve güzel yazı dersleri defterleri 
Her yerde 

··~ vokuşundn Sark Hanında 18 nuı:µra._dadır. ~f>6~[ rik ede~b::.il:....ir_l,,_· _____ _,..._ ___ _ ... ----~~~~_;_~--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....:..._'---=-::::..=.. 
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BtN SÖZ 
BlR RESİM 

:Milliyet 

'rat meselesi ıızadılı:ça uzadı. Falı:at ba lfl Hasıııdan halletmek için alalı:aaar devletlerin murahhaslsn La Hay fehrlpdo toplandılar 

ı lya veHabdınıa izdivacı Avrupa gazetelerfade belli ba,ıı bir mevzu oldu. Merasimi yaza yaza bltlremiyorlar. Resmimiz vellahtı 
zevceal Belçıka prensesi ile muhto,em dUğUn arabalarında göstermektedir. 

ıı müddet Fransa har'elnde elyaat bir mecburiyetle kılldıktan 
o ra nihayet ıre11' ketlne avdet eden Leou Daudet ile oıtlu 

1 
Kütahya Vilayetinin gediz kaza. 

Şehren1anetinden smda vaki Karapınar devlet ormanın 
da elde mevcut kat'i işletme planı 

'iıı••••••m••mmııcrI:;. mııtibince senevi 1610-288 metro mi 
Beyazıt Dairesinden: Baıı Boş bu- kftp hisabile beş senede 8051-445 

lunup daireye teslim edilen bir te- metro mikap gayri mamill sarı ve ka
kenin 3 gün zarfında sahibi ınüraca- ra çam eşcarı kat ve ihraç olunmak 
at etmediği takdirde bilmüzayede sa- üzre beher metro mikap gayri ma-

mulü 661 kuruş bedeli muhammerıle 
tılacağı ilan olunur. ve kapalı zarf usulile olbaptaki şart-

• • * name ve mukavelenamesinde mün 
Şehremanetinden: Zabıtai Beledi- deriç şerait mev'zua dairesinde 7-1-

ye talimatnamesinin 393 üncü mad- 930 tarihinden 27-1-930 tarihine ka
desine fıkrai atiyenin tezyili encüme dar yirmi gün müddetle tekrar mü
ni Emanetin 29-12-929 tarihli ve zayedeye vaz edilmiştir. 
1624 numaralı karan ikti%asından Müzayede 661 numaralı kanunun 
bulunmug ve keyfiyet şuabatı idari- ahkamı umumiyesi dairesinde icra 
yeye tamim edilmiştir. Alakadaranın edilecektir, sureti müzayede ile şar
ına!Uınu olmak üzre ilanı keyfiyet tname mukavelename muhteviyatla-

rını anlamak üzre taliplerin Gediz 
olunur. orman idaresine ve Kütahya, Konya, 

(İıbu talimatnamenin Kasaplara Eskişehir İstanbul, Ankara, Bursa 
ait abkAmı Sakatat yani Ciğer, Baş, Adana orman müdüriyetlerine ve Ik
İşkenbe, Paça, Beyin gibi şeyler •a· tisat Vekaleti orman müdüriyeti u
tanlar hakkında t!a caridir.) mumiyesine müracaatları füin olunur. 

CUMA 
17 K.SAN[ 930 

Evlelkl ıece Bayoğlunda llı:l yangın oldu. lıı:ı apartıman, on ev yandı.Resim yangın yerini göster 

B. pa~a ~emir Jollar ınaıaza ınll~ürlD~ün~en: ı ~f #~~}f:~~l~~:n;. 
Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından ta- tasarrufunda bulunan. B 

liplerin 20 Kanunsani Pazartesi günü saat 9 dan 12 ye kadar Feriköyünde Tatavla cadd 
isbatı vücut etmeleri ve fiat vermeleri ilan olunur. n~maralı ve tahtıncı;> dı'kkJ 

ı d t ç t (B k f b ·k • •~t ) mil apartımanın açı~ arttır a e an a e~ OZ a. rı ası mamu ... ı • tile nisumıı de!la iye 1 rn 
400 metre Yelken bezı (yerlı malından) ait olmak ü:zrrc satılm 

12 adet İş gömleği (yerli beyaz ketenden) senesi kanunus ni ini• 
4 m3 Çam dilme 6,00- X 0,08 X 0,08. zartes_i giinü saat 14 el 

30 demet :Şağdadilik cita a?ın. ustune bırakıl :ı 
4 m3 Ç<lll? dilme 6,00. X 0,09 X 0,05 ~mıy ~~bund~n ta 

150 top Gaı: ıdrofıl (yerlı) 12 1/2 yardalık •uz iki b'n rranın > 
1500 paket Gaz idrofil (yerli) 45 X 90 ti'l::!c pe • 

30 adet Yün battaniye (yerli) kur gün v 
61 ,, Ahşap su fıcısı (yerli) Sulh Huk . 
17 M h l 'f ·ı k' bnhmmal:ırı !uzum ,, .u te ı r,ı t ıtap 

10 m2 Yün keçe 5 mim yerli 
2500 kutu Kibrit 

600 Kg. Adi alçı (y:rli). 
8 adet Mahmti cadır (yerli). 
ı ,. Kaat sepeti ,, 
1 ,, Dosya dolabı kroki vardır (yerli) 
2 ,, Kurşun pensi hakkiyesi 
3 ,, Avukat çantası (adi) (yerli) 
4 ,, Camlı dolap (kroki gibi) yerli mamulat 
1 ,, Cerrah aleti dolabı (kroki g~bi) yerli mamulat 
1 ,. Kurşun pensi lokması 
S takım Keten perde (yerli bezden) 1,20 X 1,70 
3 adet Portatif şezlong (yerli mamulatı) Bez yerli 

Saat 12 den sonra fiat kabul edilmez. İzahat almak isteyen
ler Curnarte<ıi Pazar günleri mübayaa kısınma müracaat etmeli
dirler. Pazarlığa arzolunan malzeme temamen yerli malı olaca
ğından taliplerin istirak erlecekleri herhangi bir malı için nü
mtinelerini birlikte getirmelidirler. 

l~ana ll6Her~arfığın~-an: --~ 

Avni cf ndi ile 
dei ta arruf nnda 
yada Oskt-1.i maha 
mc caddesinde 30 n 
dim ahşap ve ı.., 
alt katın a ıki ta t 
mutfak ve bir 2 1a 

taşlıkdan bir oda l>'r 
iki oda bir &andık ot1 a<-ı bir 
bir kuyuyı, ve elektrik tcsi 
vi bir bap hanenin ızalcişuy 
mında bilmüzayidc ih~' i ev 
icra kılınmı§tır. 

5 Şubat 1930 Çarşamba " 
on beşte ihalei kat'iyesi içra 
cağından talip olanların kıym 
hamminesi olan BİN rranın 
onu nisbetinde pey .aJ 'iCS.i..ni 
y vm ve saati mezkur a Sult 
mrt Sulh İcrasınz miiracaatl 
olunur. 

ıstanh ·! Dördüncü icra 
ıu- ndan: 

Danışmant karyesinde kain olup Kalburcu Mustafacian mah-
ltilen hazineye intikal eylemis olan kaydan yedi yüz dönüm tar- Pekmezyan ve Ohanyan e 

Şirketinin R za Beyden alaca 
la 12 Ka. Sani ~30 ta.~hind;n itibaren_ yiı;rn~ gün müddetle ve dolayı mahcuz \C nukudu m 
kapalı zarf usulılc muzayeucye vazeclılm,stır. 31 Ka. Sani 930 i aresinden ıstikraz ey edigi 
tarihinde saat on beste ihalesi icra kılınacağından talip olanla- ili liray mukabil b' inci d 
rın saatin hu1fılün· len evel teklif zarflarını defterdarlıkta müte- 'nat irae eyled' · en ilk 

kk · 1 k · d · · ı l k' 1m 1 ı fazlııoına şamil olma · re B s; ı sa tıs oınısyonu~a tev ı .' e numara ı ma. ouz a a .arı t Sinan paşayı atı rnab 
lazımdır. Muayyen saatın ulu!ınden sonra tekhf ka:bul edıle- · a• ıskel ,i .oka~mua atıK 9 
mez. Teklifnanıeler bir zarf derununa vaz ve temhir edilerek J, rrer 9,11 ve ıki defa ır k 
Üzerlerine talibinin ismi tahrir ve işbu memlıur zarf tarlanın ciö- ve ceilit 13 - z1_ num larla 
nümüne mu'tdir k•vmet it'barıle muhammin bedeli olan 10500 · '!l ve dort duk 
1. et 7 b . b . d k k lı r . ; t. p mm kar ..r h 
ıranın 10 • uç~g~ n·s .e.tm ': anunen a. u ı mecu tenlı '-.t i dctlc ıhalei evve ı 

!T'.Üvakkate ıle bırlıkte chg ~hır zarfa vazed•lerek tekrar temhır . v edilır ır. B'n 
edildikten sonra zarfın üzerine hangi işe ait olduo-u yaz•lm:'!' ide.o tıılibi chd ind up ıha 
)cap eder. Şartnamevi gi:>'TI' ı- VPVi! sureti müsaddakasım almak ' tiyesi i-ra k mmak_ u re. ve 
'.\rzu edenler yevmi ihaleye kadar hergün Adana Milli Emlak beş zamlakonbcş gwı11mdudddet! ; · .. . · 2aycdeye onmuştur. u u u · 
ıd&resıne muracaat edebıhrler. rafı evkafa ait solu Hayriye 

tevaznn ve kırtasiJe ınü~aJaası 
Tütiin inlıisarı umum miidürlii
ğünd~n: 

13/1/9Jrı tarihinde kaptılı zarfla münakasaya konulan 69 
kalem levazımı kırtasiye için verilen fiatlar haddi layikta görül
mediğinden 22/1/930 Çarşanba günü pazarlıkla mübayaa edile
cektir. Taliplerin yevrni mezkfirda saat 10.30 da Galatada mü
h.ayaat komisyonunda bulunmaları. 

~~~~~~--~~~-~~~ 

Pazarl7kla camekan ve dolap imali 
Ati Tic~ret nı<'ktehi ınuhavarıt komisyonundan 

Mektep icin liizumu olan camekan ve dolaplar pazarlık su
rrtile imal ettirileceğinden talip olanlar 18 Ka. Sani 930 Cumat
tesi günii saat iki de komisyona müracaatları. 

• 
Af~ron Karahisar vilayeti S. 1. M. 
~1iidt1rliiğiinden: 

Aşağıda yazılı ameliyat masası ve alatr cerrahiye satın alı
nacaktır. İhale günü 25 Ka. Sani 930 saat 15 olup talip olanlann 
ihale gününde encümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 

1 - Eskülap fabrikasmın (K. 880) numaralı ve (Han ko--
lank) sistemindeki ameliyat masası. Adet 1 

2 - Koher ve Pean penslerinden (Seherinden) Adet 12 
3 - Ombereden etu masasL Adet 1 

4 - Potcn espiratörü Atlet 1 

üiıkkanı arkası Sinyos oglu Al 
dros efendi ve Bomonti ŞirkeU 
toru Müsyü Jak Robe ait ker 
rikası cedhcsi tankı am ile nı 
tur. Müştemelatı Demir kapıd 
medhale girildikte ahşap mer ı 
yukarı çıkıldıkta çılaldıkta iki 
dor olup beher koridorda i~ . 
mevcuttur. Sağ taraftaki korı 
ocak mahalli ve sol tarafmdalıl 
darda bir hala bir hava maha 
dır. Altında dört dükkanı de 
penkli ve camekanlıdır. Zenı 
mento döşeli olup mezkur ha 
dükkanları l Teşrinisani 929 
kanunuevel 930 iptidasına Ica 
lığı 35 liradan olup mabbcnıalı 
dir. Vapor iskelesinde 31 J1 

diıkkanda lokantacı Rahmi ef 
tahtı isticanndadır. Mesahası. 
min yüz kırk sekiz arşın terb 
lup kıymeti muhamminesi meJ 
ne ve dilkk3nların tcmamrnırı 
ti muhamminesi beş bin altı ıl 
radrr. Talip olanların kıy~• 
hamminesinin yüzde onu nı9 
pey akçelerini alarak 3-2-93~ 
de 928-15073 dosye numara ııl 
on Uç buçuğa kadar 1stan_b 
düncü İcra memurluğuna b••-' 
ya bllvekSle müracaat ey!eOI 
lan olunur. 

Müdürü 


