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· Kalk borusu 

Tiırkiye için yeniden kalk! 
borusu çalıyor. Hadiselerden, 
tarihten geliyor. Türk milleti 
siyaset ve askerlik meydanında 
lıasmılarmı yendi. Dediler: 

Milli iklisa ' milli tasarruf 
------------------------········· - ----

- (Bunda şaşılacak bir şey 
Yoktur. Tarih de söylüyor ki 

Ismet Pş. Hz. mecliste mühim beyanatta bulundular 
------------····-·--------------------

, 'I'ürk cessurdur, kavgacıdır. A
sıl hüner medeniyet ve marifet 
Yollarında, hele iktisadi kabili
Yette kendini göstermelidir!} 

Kabine ye ittifa~la, 243 reyle itimat edilmistir 
İşte şimdi böyle bir imtihan 

geçireceğiz. Yeni hayatın zaru
retleri bizi yeni bir mücadele
}'e, iktisat mücadelesine götü
tiiyor. Türkün, bu marifet mey
danında da muvaffak olması 

tnilli borcudur. Şeref ve namu
su icabıdır. 

Hatırlardadır ki fermanını 
kanımızla yazdığımız siyasi is
tiklalimizi Lozan'da kabul ettir 
ınek pek güç olmadı. Fakat o
rada Türkiye'ye mali bir istik
lal vermeği hiç birinin aklı al
ınıyordu. İşin içine maddi ve el 
ile tutulan menfaatler giriyor
du. İhtimal ki hakiki kanaatle
ri de bu idi: "Nasıl olur, Türki-
ye haricin mali müzahereti ol
ınadam kendi vesaitile: 

Bunda da muvaffak 
olacağız 

1 •••••• 1 , 
Bu uğurda devletletin 

bütün knv\1etleri 
harekete 

geçecektir 
Milli tasarruf 
ve kızlarımız 

Sulh muahedesinin mali ve ik
tısadi ahkamı müzakere edilir
ken İsmet Pş., teccllüt ile, ıs-
rı>r iıe bağırıyordu: Senede 5 milyon 

.. 
• 

- (Efendile.-, bize siyasi is-

tiklal verdiğinizden bahsedi- ıira kahveye M. Karahan du·· n 
' }'orsunuz, diğer taraftan da mu • 

ahedeye aleyhimizde olarak verıyoruz 

bazı ahkam koymak istiyorsu-
Ist b l getd· 

nuz. Mali istiklale malik olmı- "Vatandaş ekmek an u a 1 
Yan bir devlet hakikatte mÜs· 
takil sayılır mı? yanırş düşünü- ve kahve arasında D l 
Yorsunuz Efendiler; Türkiye muhayyer kala - Q mabahçe rıhtımında me-
siyasi rüştü gibi iktisadi rüştü-

• l k l d AJ k 
nü de gösterebilecek kabiliyet caksa onun kah - rasım e . arşı aıı l ı•e l a-

-········ ... -· ..... ..-- -··--- ----···•-11_._.._ .. __ 
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ilk nıeclis toplanırken 
tedir) Mesele Türkiye için her veyi tercih etme - ,;,. h k t ft • 
Şeyin fevkinde bir hayat mese-

Haraya are e e 1 Yeni Türkiye teessüs edrken Gazinin 

lesi idi. Henüz garp cephesinin nıesi için kulağına t kl"f tt• vi h ""k A t kil l 

kumandanlığını uhdesinde tu- ., ., . Komşu ve dost Sovyet hü- çinski torpidosu Saraybumu e 1 e ıg U ume Şe nitSI 

tan muzaffer kumandan, eğer ismet Pş. Hazretltri bagıracagız kilmetinin Hariciye komiseri isti lrnmetinde limana girerken kaba/ edi/mişfi ? 

. rans mali ve adli istiklali- ANKARA, 12 (Telefonla) -Tarihe harp ve sulh kahrama- vekili M. Karahan cenapları şehri 21 pa.ta topla selamlamış - -- - ~ 

ınizi takyit hususunda ısrar e- nı "lamel,, namile geçecek olan Türkiye Bat vekili- Milli para, Çerçinski ismindeki torpido, ve buna Dolmabahçe önünde Hep IH:rab~r, m;clisi;" _üç bu-,"kü~et, _mcvcul. ola;". hükilmet 

decekse, kendisi deLozan'ı terk milli iktisat, milli tasarruf mücadelesi - i~mini verdiği büy~ muhribi ile, tespit edilen pro- demirli bulunan Hamidiye kru- çuk senelık bır tar~hçesı~ yapa- te~llerınde~ ~ıç bı~ne . benze. 

İle ordusunun başına dönmek memleket meselesini mecliste tam 40 dakıka devam eden ve cız gram mücibince dün öğleye do- vazörümüz tarafından aynı lım: lstanbulda ki m~lıs taar- ıı_ııyor. M~clısın. mahıyetı de ta

ıztırarında kalacağını açıkça ve kudretli bir beyanatla izah etti. ğru şehrimize gelmişlerdir. suretle mükabelede bulunul- ruza duçar olurken benım Anka- rıhte aynı mahıyette görülmü§ 

SÖylüyordu. Milli istiklal.·· İs- Vekillerine söyleyerek Türk milletine hitabetti. Senelerden Komşu hükil.metin muhterem muştur. Karahan cenapları tor- ra'da dütünd.üğüm şey, milleti diğer Meclislere benzemiyor. 

ınet Pş., nın bu nokta üzerin- beri sÜl"üklenen bir yarayı mahir bir operatör gibi teşrih etti, le~- mümessilini Kara sularımızda pitodan istimbota bineceği bir behemehal bır noktaya raptede- Mukayesede vahidi kıyaıi ola 

deki ısrarını sırf keyfi ve hissi his koydu. Tedani yollarından bahsederek millete düşen, hüku- karşılamak üzre Berkı Satvet sırada Saat kulesi önüne konu- rek faaliyetini idame etmek ol· rak Fransız inkılabındaki Mec· 

sebeplere veren bazı dost dev- mele düşen vazifeyi anlattı. ve Peyki Şevket torpitolarımız lan bataryamız selam toplan du. Fakat o noktanın bir kaç şa- lisi ele aldılar. Malfunu aliniz, 

!etlerin murahhasları, onu ta- Lozana muz~ffer giden ve batında aynı zafer halelerile avdet atmağa başlamıştır. hıstan ibaret küçük bir hey'et o Meclis, beelediye azalarından 

th sözlerle yumşatmağa, fi- eden ismet paşa asabi, düzgün, hırçin ve çoşgun inkılapcı gibi O sırada Vali vekili Muhiddin olmasını hafif bir teşebbüs bul- ikişer kişinin bir araya gelmesi 

krinden çevirmeğe çalıştırlar. yumruğunu sikarak kursiden haykırıyordu: ve Saffet B. !er Karahan'ı istik dum. Büyük bir meçlis olsun de- le teşekkül etmiş ve kendisine 

lialbuki Ankara ve onun yavuz "- Bundada muvaffak olacağız" Gözlerile kafalara, vicdan. bal etmek üzre ilerlemişler ve dim. Ne kadıı.r büyük olursa mil- muvakkat nazarile bakılmıştı ve 

ınüemessili, bu isi bir his ve he- !ara ve kalplere hitap eden Baş vekilin izahatı şiddetle alkışlan- Mabad" "ki . aahif d Jet için okadv emniyetbahşolu aırası gelince aaıl meclisin yeni-

ves meselesi değil, memleketi- dı. İzahatında dikkate şayan rakkamlar itaret eden ismet paşa 
1 1 ncı e e <İiye düşu ıauru. A:.ni zamanda den toplanıp işlere vaz'ıyet el-

çin bir hesap ve hayat meselesi memlekette senevi 5 milyon liralık kahve iki milyon liralık çay 31
4 

bu meçliain salahiyeti de vasi mesi kabul edilmiştir. 

diye alıyorlardı. İsmet Pş. nın istihlak edildiğini ifade ettikten sonra ilave etti: 1 4 g' olsun dedim . Livalarda intiha- itte bunu bilen alimlec, olsa 

bu sarsılmaz, mukaddes inadı- - Eğer çalıtkan vatandaş ekmek ve kahve arasında muhay- bat yapıldı. Evelki müntehibi olsa bu meclisin de 0 mahiyette 

na en ziyade kızan adam, mü- yer kalacaksa onun kahveyi tercih etmemesi için kulağına bağı- 1 saniler Müdafai Hukuk heyetle- bir meclis ;Jabileceği; binaena-

teveffa Lord Curzon olmuştu. racağız". 
Bii '.· riik j kra111 j ye ri, belediye heyetleri, milletçe leyh Istanbulda duçarı tecavüz 

Türk baş murahhasmın devam- Ve aziz hüklımet reisi bugüne kadar çok düşünülüp söyle- J başka ne kadar müntehap heyet 1 olan meclisin tekrar müsait za. 

lı tecellüdü öminde en nihayet nüp bir türlü tatbik edilemeyen ehemmiyetli bir tasavvura sözü- L ll varsa onların iştirakile intiha. man ve şartta toplanmasına ka-

tnı.ikavemet edemi yen büyük nü intikal ettirerek dedi ki: 
n U I ll ara )'a bat yapıldı. Bu müamelat yapıl- dar vazife ifa edebileceği kanaa· 

Biritanya'nın baş murahhası, - Güzel lavanta sürünmüş inci ve İpekliler içinde Türk kız- ' .' •. t)( t l dığı zamanki vaz:yeti ve haleti tinde idiler. ve bu meclisiıı ifade 

bir gün celselerin birinde aşağı !arının cıvık ve ciğeri cürümüş bir hale kalbi muvafakat etmiye- '< ruhiyeyi hatırlamak lazımdır. ettiği hükumet le olsa olıa mef. 

Yukarı şu sözleri söylemişti: ceğini, Anadolu dağlarının san çiçeklerini başa takarak gürbüz İslanbu lda kahhar bir zulüm )üç bir hale ilka edilen İstanbul-

- (İsmet Pş. nın ısrarından bık· vücutla ~~hane t~şıyan_ an. al~n. gibi kızlarının da sağlam vücu- Tayyare pıyangosunun ye- her kesi tehdit ediyor. Anadolu: daki hükfunetin tekrar hali faa· 

tım , usandım. Türk baş murahhasr d ) ki ) d · · k k ) d ) ) d k h 
aanıyor kı, malı istikliil, yalnıE kuru u ve yer 1 ıpe en e ag çıçe,!tı 0 u arı a ga an ı~ara e! şe- dinci tertip beşinci keşidesine nun hiç bir tarafında hissi em- liyete geçeceği güne kadar mu-

•özlerle yürür =ademki bu işte bu ka yden evvel kuvet ve kanaa~k:'rlı~ları ve tasarruflar~le kcndı. ru- dün de Darülfünun konferans niyet yok. Neler yapıldığına da-: vakkaten hasıl olmut telakki 

~ar inat ve ı srar ediyor, kendisine valarını yıkılmaz kaleler gıbı aaglamlaştırmalarını ı&teyecegız. M. /(aralıan salonunda devam edilmiş ve bü- ir millette sarih bir karar ve ka- ediliyordu. 

istediğini vereceğiz. Fakat Türkiye'· İs'?et _paşa b~ mut?laatı şu esbabi ı ~'!uğurda devlc~in bütün k,~vvet~ Büyükdereye gitmişlerdi . M. tün numaralar çekilmiştir. naat yok.. Meşkuk ve karanlık 1 Ben ise hiç öyle düşünmüyor 

ilin hariçten mali yardım görmeksi· mucıbe ıle tarsın etb : lerıru harekete gebrmek katı vazı- K h İ b l k , 5 14 20 67 94 ·ı · b" • ı d F k · d d'" ·· d"" 

•ın· yaşamasına 1·mka' n yoktur. Ben M· ıı· t fta bah d k f · d' eli ba ek'I b f ara an stun ut a araya onu , , ve ı e nı- ır vazıyet . • • 1· um. a at o proJe e uıun uk 

- ı ı asarru a se er en ernız tr yen ş v ı u se er. .... b b"J . . . . . .. .. · · • · · . . 

•tninim ki az zaman sonra bütçesi i· evela kızlarnnrzın tasarrufundan bcrliğin harice karşı cebri bir boy. çıkacagı Dolmaba:hçe rıhtunın- ayet bulan ı etler 30 ar lıra Bazı yerler gıdışı ıyı gorme-: lenm çok ıtına ıle ımal edılmış-

Çin hayati ihtiyaçları için Türkiye bahsetmem pek tabiidir. Çünkü bir kut vazifesi ilham etmediğini ilave da bir bahriye muzika takımı amorti kazanmişlardır . dikleri için uzun müddet meb'us ı tir. Zannederim ki haklı bulur. 

bize el açmaga gelecektir. İşte o va· yuva.ya milli tasarr.uf ve kanaatkar- etmiştir· .. .. • • ve bir müfrezei bahriye efradı Bundan başka en son çekilen göndermek hususunda bile te- s •nuz. Çünkü hiuiyatımı ogün 

~t, şimdi kabul ettirmek istediğimiz I!~ bır dePa._yerleşbkten s~nra ~r_ke· Skfera l~asm.da buyuk alaka ve bulundurulmakta idi. Halk ke- 10,000 liralık mükafat ta aşağı. reddüt ettiler. Bazı memleketler ' daha fazla izaha kalkı•sam ro. 

tartlarm daha ağırlarını kendisine gın buna mukavemet edebılmeaı ım· merakla dmlenıyordu. Sefaret ter- "f b" k" h 1. d d ki O d ·· d d"kl · b' ) • be • b kı • "' .' "' 

dikte edece giz I) . kiınaızdrr. Mabadi ikinci sahifede sı ır. ıtle a ın e tramvay .a 1. n.umara arasın a tak- go~ er ı erı me us arın eve! g~ .nı ıra p gıderlerdı, de. 

İşte Türk milleti. milli izzetinefsi· caddesıne sıralanmıştı. Rus sım edılmıştir . ahır asılacaklarına emin bulu- 1 ğıl mı Adnan Bey! 

ile, can damarına dayanan böyle bir G t ı • b d sefiri M. Suriç, ve Teşrifat u- 10793 15578 15973 49694 puyorlardı! • Adnan Bey - Çok doğru e-

dava kazanmak için iktisadi mücade- aze e erın aşın ange- mummüdürü Basri Rizabey50690 51556 51901! 54634 llkdevirgayet sakingeçti.'fendim. 

leye davet ediliyor. Nihai zaferin bü· 
tün vasıtaları, bütün imkanları elimiz • b • ! Komiser cenaplarını Büyük- 55307 58071 Bakalım ne olacak? Diye hepi ~azi - Biraz sonra bazı U· 

dedir. BUtün mesele milletin bu zaru Ç en garı p l r m a Cer a derede istikbale gitmişlerdi. Diğer kazanan numaralar da beraber yl.irümüşlerdi. Meçlisin suller, kanunlar, kaideler mev-

rcti takdir etmesindedir. Bir defa Bu sebeple rıhtımda yapılan is- şunlardır . ilk küşadı sıralarında benim U· zuu bahsedenler oldu. Hatta ba-

ı:ördük milletin idaresi, kararı Iahak A A • b • h b • b tıikbal merasiminde hazır bu- 50 Bin Lira zuıı beyanatım vardır. O beya- ! zıiarırun program bile bazırla-

oldu mu, bu dünyada başarılamıya. « . .» aıanSllllll Ir a Cl'l 3.Zl lunamamışlardı. 49314 nalın nihayetinde hükumetin makta olduklarını itittim. Bu. 

tak hiç bir iş olamaz . 
Şunu da unutrruyalrın ki, garp f'. kl . ffi. Ce } k I d ? Resmi istikbalde bulunanlar 25 Bin Lira teşkiline ve mahiyetine esas ol- nun üzerine arzettiğim proje e-

ee_ phesi mücadelesinde, Lozan cephe· re 1 erI lZ llaSI afŞl an l. K h la · · 20120 mak üzere bir proı·e teklif etmi&- saslarına aöre bir program tes-

ara an cenap rını ıstık-
"' '" 

" mücadelesinde muvaffakıyetle ku- bale 'gelenler meyanında Vali 15 Bin Lira tim. O projeyi tam benim tek- bit ettim. Halk programı namı 

ıııanda etmiş 01an zat, yeni ikt••a1 Ga · H nı·n salı gu··nu·· Istanbul' teş ·f 35967 ıifim anında birdenbirekabuı et- altındaki bu projeyi bir gece ta-

ıı:ıucadcıesi ccphtsinde de kumanda Zl Z. U fi Ve vekili Muhiddin C. Halk Fırka-
b . d 

ıı:ı 
• k. 'b" s ff p · 12 Bin Lira mek muvafık olamıyacağına ettır ik ertesi gün içtima eden 

... d~kiinde bu~~n~:.:or. Bu _g~zel te· Karahanı kabul edecekleri sörlenmektedı·r sı .. u~~?"11 , ~tı 1 a et, ol~s 30094 ve bunu L!r az tetkik etmek ıa·- zevata dag"ıttık. Onlar ken.lı" 

- uf hem talıımızın eserıdır. hem muduru Şerıf beylerle Rus ı- uı " 

de rnuvaffakıyetin başlrca İı.milidir. Dünkü sabah ve akşam refi- Anadolu ajansı M. Karahan' kinci konsolusu M. Sanlov, 10 Bin Lira zım geleceğine dair yalnız biriki programlarile bu pro:ı-ram ara-

VatV.aatanddaşlat~· hlk bborusd~ ~alıyo_r1 1 kleı"İmiz yedi sütun serlevhalı ın memleketimizi ziyareti es- Başkatip M. Şvarz, tercüman 536 kişi, bir iki kelimeden ibaret ol- sında büyük bir tehalüf gör-

li ikt;::ı c:;~::I~e ·~~ş~~~z ;nız, mı · yazılarla Gazi Hazretlerinin İs- nasında Gazi Hz., tarafından Mihailof ve Rus ticareti harici- 5 Bin Lira mak üzere söz söylediler. Fakat müşler • 

Siirt meb'usu tanbul'u teşrif edeceklerini kaıbul edileoeklerine dair şu ye mümessilliği erkanı, Rus, 30041 bu söz) re ehemmiyet verilmedi. Tetkik ettiler. Neticede teşkı· 

MAHMUT yazdılar. Bu mühim haber ta- telgrafı vermişti: bankası müdürü, Rus vapur a- 3 Bin Lira Meclis, ittifakla projeyi kabul latı eaasıye kanunu l:ileydana 

____ ..:;:.:..:: hakkuk etmeyince gazete kari- ANKARA, 11. A. A. - Rei- centası memurları, Neftsendi- 13663 19080 22270 27050 ' etti. Bu proje üzerinde ha~ıl 0 • çıktı. Teşkilatı esasiye kanunu· 

Saffet Be, !eri acaba bir "puvason d'Avril" sicümhur Hz., 12 Kiınunuevel- kat ve Rejinotrest şirketleri 34190 50123 49632 lan ilk tereddüt şu idi: nu münakaşa ve kabul ettirmegc 

Halk fırkası katibi urr:ı.; • Saffet yani nisan balığı şakası mı diye de lstanbul'a müvasalat buyu- mümessilleri ve sair diğer bir- [Piyangonun diğer kazanan Alim ve hukukşinas tanınan çalışırken ihtiJ •f kaba şeklilc 

~ di~lerini t~.davi ~t~rmck üzere kendi kendilerinden sormuş- racak ve ertesi günü Ankara'ya çok zevat bulunmakta idiler. numaraları 5 ıinci sahifemizde- zevat projeyi tetkik edince gör- şöyle çıkıyordu. Diyarlardı ki: 

br _8 bır kaç ırun tehnmızde kalacak- !ardır. İsin hakikati şudur: Mabaı:li 5 inci sahifede Karahanm rakip olduğu Çer- dir . ] 1 düler ki bundan çıkan tekli hii- ı [Devamı var] 

• zar ~· mıntak 
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,~·~=.~~~~:, Bunda da muvaffak olacagız --i-011 HAb.erıer·~ 
ı;~an rileyh, karaya ayak ba- ••••••••••• 
ıca k l sine hosamedide bu-ı .. (Elrlncl sayfadan mabat; Bunun birincisi harici borç- memleketin inkişafı için hari- let hayatında da kendi menbaı A il ( ~e il ani 13. rraral) ul ll S1a iıııis 

J K • h ka cumanları ismet paşanın dedikleri- !arın tediyesine başlanmasıdır. ce çıkarmağa mecbur olduğu na, yani istihsaline kifayet et- ; 
'.l'llJŞI ır. ara ~~ıın ar - ni tercüme ediyordu. Nutkun sonla-

d h b k t m vardı Bu senekı tediyeler için daha paralar adar laakal o kadar, mek endi~esi, işte asıl büyük ADANA, 12 (Hususi) Ali Cenani bey Trablo Şamda oldu<.,">ıı 
,,. • a ı;,ya II OS U • nnda mağrur göğsünü kürsüye da- • 
Beşuş 1: r çe'lre ile llerleyerek yayarak sağ elini havaya kaldıra- evelden ihtiyatlı. ve ha:ı;ır_hkh harice mal ve say satmak ya- tedbir budur. Mıllet, kendi is- burada katiyetle şayi olmuştur. 
Rı::.s marş nı çalan bahriye mu- rak: bulunmak sayesınde hancı te- ni İstıhsal etmek lazımdır, bu- tihsalinden fazla sarfetmiye. Dalı i 1 i ~-·' V(' ki 1 i "ı, (_' h ri 1lli1;e !!'(' ı d i 
:: ı--ı efraclına mukabelede bu- .. -::- ~ili ik~sadi kif~yetsi.z .ola~_ak diye menfi tesirini maddeten na mt!cburd:ır. Size nazariyat- cek, kanaatkar bir hayata gir- u 

. k r d ldu- surü!'.lıyen .mıllet cıg~r!erı~ mute- fazla hıssettirdi denilemez. Fa ta ifadesi en kolay, bilfıil ta- meK mecburiyetindedir. Size 
• " muş ve sap ası e ın e o madiyen erıterek kendıru yıyen bir . · ' · · 
ğu halde sefarethane tarafın- vücüt halindedir. Yaşamak kudreti kat, bu hır am.ıldı~ ki her sene hakuk ettirilmesi bu asrın İn· yakında milli tasarrufu daha 
dan rükubuna tahsis edilen oto her ölçüyü aıacak kadar sağlam ve mevcut ve muessır olacaktır. ıanlarınııı ve cemiyetlerinin ince ve ısabetli mütaleaya ya.

Yalovada bulunmakta olan Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. 
dün gece geç vakit şehrimize gelmiştir. 

aı1lası1tlı mc!>ile doğru yürümüştür. Bu- t~"!elli olan Tü~k '?ille~ k~nd!. ken- ve bunun tesiri diğer tetbirler- başlıca mefgalesi olan bir mev ı' rayacak bazı rakkamlar getire- Mühim bir tekzip SeJ)t_>l) 
rada, M. Karahanla birlikte ge- dıru y~m"!< vazıye!ıne. aıla duşml!- le muvazeneye getirilmek la- zudan bahsettim. Bu mevzu ceğiz. Fakat, ehemmiyetsiz bir 

R f 
.. S . ld V yecekür diyerek nullebne en buyük 1 k . 0·. ft h b . d b 1 . 1 1 k . d. h b ANKARA, 12 • (A. A.) - Yarın -----

1.n us se ırı unç_yo aş ~- teselliyi verdi. Ona ahenkli seaile zım &'e ece tır .. ıge,. tara ~ emen ütün ündyanın at 1ı- mısa oma uzıe şım ı a er gaz~~es!~n b~ gün!~ nüshasında·ba·' /{unduryotis filo me 
, 

\. Saffet heylen Rus Han- azim ve ceoaret aşıladı. borçu tanımak bır mukaveleyı ca müşterek der idir. Vakti e verelim ki bu memlekette sene vekilimızın rıyasetıcumhur muavınlı-
cıye komiserine takdim etmiş- Devlet Bankasından babse1erken müıtakimane tatbık etmeğe ça hükUınetlerde bütçe muvazene- de beş milyon liralık kahve ve ğine ~nli!'a!' cdile~~~i h~k~ın'!_a ~ir Selesinden istifa etti 
tir. Baıvekil: . _Şimdiden ıö.yleyeyim ki lışm~ı. emniyet ve itibara müs- si de bu zaviyeden görülürdü, iki milyon liralık çay İçilmekte haben:ı ıntiıar ettıgı gorulm:!ıtur. ATINA 12 (A ) D" · • 

ı... ı. lin 1 lk """"' Teıkiiatı esaıiye kanunumuz buna f kal .' 1 . F.· .. - un sıyası 
M. Karahanm ziyaretleri 0 •nm ı .• 0 unan ı vazifeleri pet tesir eder avamilden addo- yani devletin bütün ihtiyaçları dir. Geniş ormanları ile meş- .. ·ı 1 , • "b' bö' 1 b. . . I •r ar reıs en reısıcümhur namze-

K h b d S . arasında rnillı paranın altın olarak 1 k b'•di Y . .. rük' .. 1· t b"t 1 b h h .. d . ı • • 1 musaı o maaıgı gı ı, Ye ır ıntı- d' . . . . V . 1 . ti d 
ara an un an sonra onç teabiti' kayd· b 1 cakt eli unma ta ıı r. enı &"um evv a es ı o unur, sonra u ur, enuz emıryo.u ugragı o hap ve bu · tih b t lıWtı . ını ırae ıçın eruze osun rıyaıe n • 

k b. 1 u unmaya ır • il b ih · 1 k lı k b b h · d 1 k ·k ka !n. 8 m eı .• ~ eıaaıyel toplanmışlardır M. Venizeloa bu İ•· 
yold_aşı .saluna ala_ra otomo ı: >:en sözü en kuvvetli bir müjd;ha. tarifesinin ta.tbiki v~ileıı· ~ a- tıyaç arı artı yaca mem a mıyan ir şe rımiz e e e trı b. nund~n1 .da ıstılzam eyledıgı .tarzda timada Zaimisin namzetliğine iti~ 
le bınmış ve teşyıe gelenlerı tinde etrafına emniyet -.e sevin• da- zı tüce&rm ıaabetaız telaşın- lar aranılır. Yer yüzünde olan tesisatı için lazım olan direkle- ır ta ı ın mevzuubahı olmadıgını en ki ld • ab 1 t1··· · • k t,.. .. b' def' d h k . va o ugu ve y u namze ıgını 

tekrar selamlayarak Perapalas ğıttı. Büyük milli meseleyi bütün dan bu küraide daha evvel bah bu usulü takip edebilen büku- ri d.,mir olarak harice ısmarla ; ~ •rret~e ır .a. a 8 te zıbe' ademi kabulde ıarar ettiği takdirde 
oteline hareket etımiştir. nı_hi}e ~~taya k~yan ismet Pı. Hz. setmiıtim. Bu telaı yüzünden met kaldımı? bunu bilmiyo- mışlardır. m::k~d':ı, ~ıansı ıalahıyettar bulun- r.:'-·. Kaf~ndari~in. namzet ~sterilme-

Teşrifat umumi müdürü Ba- milli mucadelerun_ bu aafhas.mda d:" az zamanda memlekete yığıl- rıını. Bizim iyi bildiğimiz şey Eğer istihsalatımız kifayet • ~ aıru t<klif etmıştir. Muhtelif fırka re-

sri bey. o~elde Karahan cenap- ;::;ıfui:n~1:;::g~:k..:'!°e~::,nı· l1llf olan malların tesiri son bülçe muvazenesi için evvela etmiyorsa ve çalışkan vatandaş Mıllı tasarruf Ce"' ::ı":i~:::tiaı:~:r"°.:::e~e'::f i::e'd~ 
!arma ıltıhak ederek refakatle- Eğer bu mücadeleyi de bize em- haftalarda menfi olarak pek devletin menbalarını, gelirini ekmekle kahve arasında muhay mJyet teşkil) ne ği ş~kil ve sur~tt~ h~lü fasd için M. 
rinde kal:ıruştır. Karahan cena- niyet edecekseniz huna itimadınızt ziyade göze çarpmııtır. Menfi hesap etmek ve ihtiyaçlarını yer kalacaksa onun kahveyi ter Venızelosa ıelahiyeti tamme ve va· 
plan Perapalasta bir müddet g?.st~.nne~zi .rica ederim diyerek teairatın hepsinden mühim ol- bu gelirin hesabı içinde kısıp cih edlp dermansız düşmemesi Jiafar Verildi sı~ ve~e~e kara~ ".ermit~· ~ Zai· 
meşgul olduktan sonra Vali kürauden ındi · k ·· t ··ı .. ·· çerçevelemektir. Umumi serve için güçümüz yettig"i kadar ku mı• reısıcumbur ıntihap edıldıgı tak-

b 
. k d . . Müteakiben Eskitehir meb'usu ma uzre para enezzu um~r ANKARA, 12 • (A. A.) - Büyük dirde ayan riyasetine harbiye naZD"ı 

eyı ma amın a zıyaret etmış Emin B. meaele etrafında bir kaç ruhlarda uyandırdığı endişeyı, tın artması İle imkan buıduk- !ağına bağıracağız. Güzel la- Millet Meclisi reisi Kazim paşa haz.1 Sofulis intihap olunacaktır. 
ve Kolordu Kumandanı paşaya söz söyledi. Sonra reyler toplandı. buhranı zikretmeliyım. Masum tan sonradır ki yeni ihtiyaçlar vanta sürünmüş ince ipekliler retlerinin riyaıetlerinde bir milli ta·ı ATINA, 12 (Apo.) - M. Kundu 
bir kart bırakmıştır. Müteaki- Mevcudun ittifakile, 243 reyle iti- ruhlar kendi 10 liraslDl tehli- içın masraf açabililiyoruz. Büt içinde Ti.irk kızlarının cılız ve ııarruf cemiyeti t"!kiline karar veril· riyotiıin babri in~aat programında 

ben kendilerine iddei ziyarette mat edilmi~~· ~aşa te_krar. ~raüye keden kurtarmak için dövis te- çe açığının bütün keımekeşle- ciğeri çünimÜ§ bir hale gelme- miştir. Aldığım•z mallım3ta nazaran kabine ile arasında hasıl olan ihtilôf 
bulunulmuştur. kagedarlerek .. kahtı mda:ferıy~t.•ç"':.zerrli e darikine kalkmı~lar ve herke- rınden ve dertlerinden bu usul sine muvafakat etmiyeceg"iz. bütün ıneb'uslar bu cemiyete <lahilltan dolayı reisicümhurluktan istife 

S . . ıup e e emesıru soy ye- • olacaklardır. C•ıniyetin vazifesi İrşat' ettiği ıayialım salahiyettar mabafil 
er kıl doryanda zıya/et rek teşekkür etti. sin ayni telatı ile kendi 10 li- le kurtulduk. Fakat, asıl bay- Anadolu dağlarının sarı çiçek- ve tenvir suretile milli taııamıfu te- de tekzip olunuyor. 

Karahan cenapları bu ziya- Bu nutkun tab'i ve köylere kadar rasını değil, evini, dükkanını, rete şayan olan netice bugünkü !erini başına takarak gürbüz vü minden ibarettir. Büyük Millet Mec- K' k 
retlerden sonra Serkıldoryanda te~ için müteaddit takrirler veril· tarlasını, istikbalini tehlikeye ahval ve şerait içinde devletin cutla cephane taşıyan anaları lis} reis ~ekili 1:_1aaan <.Trabzun) Rahi ım olaca 
şereflerine Vali bey tarafından ıruşBtır: A la B b _,,. kar atacağını fark edemez olmut· ihtiyaçlarının e •• iyi, en çok bu gibi kızlarımızın sağlam vücut mı (~zmır) Celiıl (lzmır~ Fuat (Kırkı ATİNA, 12. A .A. - M. Ve· 
t-rt·p d"l · f te · t. k t esım ta y • u tereuı an . l . d . I J' • ki .1 d • . , . lareli), Yusuf Kemal (Sınop) Saffet · I . . .. h I • 
'~. ı e. ı en zıya e ış ıra e • takdir yollu sözler söyleyerek salon· lardır. Kötü niyetli ve ımansız usu ı a y e s ı n e t em ı n ku ve yer ı ıpe erı e ag çıçegı (Erzincan), Besim Atalay (Kütab· nız1~ ~s •. rke~~ıcumk ur ';1ga. nam· 
mışlerdır. • . . da kötede oturan lamel paşaya dö- olanlar için meydan zehir sa- olunabilmesidir. O halde iktı- okusunu dalgalandırarak her ya), Retit Saffet (Kocaeli), Beylerle ze;. ıı:mı . oyma tan _ımtına e~-

Tamamen hususı mahıyeb nerek: çacak bir fırsat gösteriyordu. sadi açığı kapamak için iktiıa- şeyden evvel kuvvetleri, kana- Ziraat ve emlak ve eytam bankası u- mıştır. Slyasi mahafıl, M. Zaı-
haiz olan bu ziyafette M. Ka- - Yürü .patam diye ~aylar~~ (Devletin mübayaa ihtiyacı j. di inkişafı temin etmek için de atkarlıkları, tasarruflarile ken- mum müdürleri Ş~~ ve Hakkı S~- mis'in kazanması ihtimalinin 
rahan'dan maada kendilerile Halk da seninle, hak da ıerunle, go- ı "d d h f 1 d d 1 t bu usulü tatbik edeceg"iz. Bu di yuvalarını yılmaz kaleler gi- f

1
et MBeyll~r. ydann. 0J~e~en aonrah Mil·ıfazla olduğu fikrindedir. Halk· 

b. rk . . . nüller de seninle. en e a a az a ır, eve pa- • "' . . et ec ısın e reıs ıuızım pata azret 1 · · · · 
1:.~ te gelen Haı:ıcıye komı~e- N k metni ranın kıymetini tutabilmek için memleket bütün vatandaılann bı saglamlaştırmalarını ıstıyece )erinin riyaaetlerinde toplanarak ce- , çı ar, 1;11tlhabata ıştırak ede· 

rlıgı protokol şefı M. Sakolin, Ut Un bütün servetini sarfetmittir, her vasıta ile kazanıp barice ğiz. miyetin nizamnamesini izhar edecek- ceklerdır. 
~om~serlik .m~~~~~li ve ~ürk ANKARA, 12 A.A.-Büyük hükUınet milli parayı düşüre mal ve •ay olnrak gönderdiği Milli taaarrufata başlarken ler~ir :. AT!NA, 11 A.A. - Yeni reisicüm 
ışlerı şubesı muduru ~· Pa_lına- Millet Meclisi bugün reis Ka- düşüre sıfıra yaklaştıracak son kıymetten daha fazla hariçten evvela kızlarımızın vazifelerin a-,JnEucaulmb( ıHrrub bur intiha~•. için teırii heyetin içti. 

kof, Karadenız tor.pıdo fılosu zım paşa hazretlerinin riyaset- ra az bir bedel ile parayı piya- kıymet almıyacaktır. Devleti den bahsetmem pek tabiidir. Ati na sefiri gidiyor m:."' d~vdetidru. nati'bk karbniar?nmt' elerD rl!!· 
kumandanı kontramıral Şentel 1 t C 1 . d 1 d 1 b k 'il . b. .. 1 Ç"nk" b. ·11· t mı cerı e e ın şar e 'ır. erpıı 

.. .~ !erinde top anmış ır. e senın sa an top ayıp ev et an ası ve mı etın ulun uzuv arının u u ır yuvaya mı ı asar- Atina sefirimiz Enis beyin mezu· edilen namzetler arasında ceneral 
ga .~olordu Kumandanı .Şukrü küşadını müteakıp Başvekil ls- açacak ve yeni para çıkaı-acak) harice tediye ettiği bütün va- ruf ve kanaatkarlık bir defa ka niyeti hitam bulmuıtur. Dusmanis ile ceneral Metaksaı da 
Naılı Pş., Saffet B. ve saıre bu- met paşa hazretleri söz alarak gibi şayia!ar herkesi parayı at- tandaşların hariçe sattiği mal dımn dikkati ve tekayyüdü ile Mumaileyhin Pazar günü mahalli vardır. M. Venizelos, kendisinin de 
lunmuşlardL atideki nutku irat buyurmuş- mağa teş·nk ediyordu. Şüphe ve sayın bedelini aşmıyacektır. yerleıtikten sonra erkeğin bu- memur!yetine hareketi kuvvetle muh· n.amzet gösterilmesini kabul etrnemiı 

A
1
nkaraya hareket. . !ardır: yoktur ki: Milli paranın kıyme Memleketin resmi ve husuıi na mukavemet edebilmesi mad temeldir· tır . 

.. Kıır~.ıan c_enapla.rı zıyafetı "Milletin çok sayğıdeger ve- ti üzerinde en kötü tesir ya- bütün ihtiyaçları ve bütün inki deten mümkün olacaktır. Bin- bankanm-sermayesi -§imdilik .. cabında-fedaki.rlıktan, göz diktiği. 
muteakıp, .t~spıt e~ılen .. pro- killeri, pan amil ruhlarda husule ge- şaf arzuları kendi istihsalat i- belaya kartı koyan, bin muııibe milli para üzerine vücuda geti- miz hedef karııaında birçok ileri ge

g_ram r:;ucıbınceTRus.fsefın Su- Milli para ÜL.erine düşündük- len emniyetsizlik ve buhran- le çerçivelendirelecektir. Hariç ti ezip yenmek ile meydana çı- rilecektir. Bu bankanın bütün ~ük:':!~"':",.;.~ı~~.~~:! v~;:';.': 
rı~.J'o .. a~ ve beş~ a\?'r;:11 !erimizi milletin büyük mecli- dır. Şimdi size vaziyetin ciddi ten daha çok daha pahalı ve- kan milli mevcudiyet mahza vatandaşların emniyetine, Bü- mehal kazanılacak kat'i muzafferi
~~ u~u ar: ~y e A~r 1 te sine söylemek için müsaade is- olarak mütaleasım ve tedbir• sait tedariki, ondan evvel daha milli maiteti tanzim edememek yük Millet Meclisinden çıka- yelten bahsolunabilir. Büyük Milli 

?tn ~? d' ~re~ arara terim. Çiktığından beri milli lerini arzedeceğim: . azla kazawp elde satılacak da yüzünden tehlikeye dütürülmi cak hususi bir kanuna istinat mücadelelerde zafere ıiiden yolun 
gı mı~ e.rkbır.1 . dar han cbuenlap a- para her sene nihayetinde bir Milli iktisat, maliye, milli ha çak kıymet bulundurmağa yecektir. Aklı eren bütün va- etmesi, sermayesine milletin ih batında ruhların emniyeti ve bizzat 
nnın ıstı a ın e azır unan . ..1 k d · · . . b'ld.kl · . · k b , I kt d l dı . l k · · ki · · k · kendi mevcudiyetinin sağlamlığına 

k .. d mıktar tenezzu ay etmıştır. para ıçm ı ı erımızı, ana- ağıı tutu aca ır tan aş arın. ıuurunu uyan r- tıyari o ara ıttıra ıçın a sı- itikat edilmesi vardır. Osmanlı im· 

dzevbatıln rı;mıl adzamı teşyıın e Son bet altı senelik tenezzülün atım121 yıllardır bu memleke- Bu esasla~ll ~re size bugün mak ve bu ug"urda devletin bü- yonların arzedilmesi musam- • 
e u ıınınuş a~ rr. be 1 . 1 d . ek k . 1 . d t .. ki goı t'• ku 1 . . h k . peratorluğuoun inhitat devrelerin: 

M K h M'lr , ıe p erı §un ar ır: tın p ço ıt erın e ve ecru- yaptı arımıZ! e yarın yapa- un vvet erını are ete getır memdir. Bankanın vazifeleri ve son denılerini mühürleyen şey 
· arabanın 1 ıyet e Birçok seneler, kapalı mah- be mektebinde edindik. Fakat, caklarımızı arzedeyim: mek kat'i karanmızdır. Nazik bununla tayin ve ilan olunacak aklı erer ve münevver geçinelerin 

K h eyan~tı d" ... 
1 

rumiyet içinde kalmıt memle- size cesaretle söyliyebiliriz ki Bütün vekaletlerin bütçeleri bir mevzuun bütün taraflarını tır. Fakat anlıyanlar tabii gör- ve meıuliyette bulunanların her iş 
.. . ~Ma .alli~ cet?,~P abı:ı unhog .e ket sulh ile nefes aldıktan son- bildiklerimize itimadımız, ted- dahilinde hariçten tedarik et- anlatmış olmak için tunu ilave sün, hayale kapılanlar hayret başında biz bu işin hakkından gel ... 
uzerı ı ye ın ır mu am- . 'h , l h . b" dd .ki . . . b'k • bu ld ki h li . ki l . d k meyiz vehminde olnıalarıdır. Bu l.a 
rini Perapalas otelinde kabul ra bırçok ı tıyaç arını arıç- ır a ettı erımızı tat ı et- mege mec r o u arı, enüz etme yun , söz erım e mu a etsin, şimdiden söyleyeyim ki naat onların ıahsı kudret ve faaliy.ı 
etmişle dir B d M S ten tedarik etmek mecburiye- melde sebatımız sarsılmaz de- sarfolunmamı' ihtiyaçlarını velitın itibarını sarsacak ve va bankanın ilan olunan ilk vazi- !erini ilk andan kemirirdi. ilk müt· 
riç ve ;eşrif t u esnıı: a ~·d .. ~: tinde kalmııtır. Hazır yiyen, recede sağlıundır. Bir insanın derhal tevkif ettik bütün mem tandaılara harici mallara kartı feleri arasında milli paranın al kilit ile her mücadelenin tabiatm-

a umumı mu uru · 1 k'T' · d b" d 1 f d · t · lekette hususi idarelerde Ye be cebri ve telkini boykot ilham tın üzerinden tespiti kaydı bu· dan olan devir devir aksi tecelliyat 
Basri ~y. M. Karahanm nez- geçmıf aksırb~rın .

1
° u mırasl ıko- a ır elv ekın d.e mkaıı~ . vde 1!· derhal maırlubiyeti nefislerinde iman 

dinde toplanmışlardı. Rus Ha- !arak açı • utçe ı c mem e et yaset yo u en ı. ta atını .o.g· Ied:yelerde tasavvur edilip be- edecek bir mana yoktur. Böyle luomıyacaktır. Altın üzerinde haline getirirdi. Her milli mücade
riciye komiseri, muharririmize ıdare .etmege çalıtmak alı!.ıl- ru·tart~akla t~yın olunabılır. nüz bir mukaveleye bağlanma. teıebbüslere §İmdiye kadar ol milli paranın tespiti bütçede, lede hazır olan en büyük cevher, ya 
siyasi mahiyette sual sorma- mıt b:r hastalıktı. Sonra, us- Muktedır oldugundan feda et- mıt olan harici masrafları ka- duğu &"ibı, bundan sonra da as- devlet mübayaatında, milli ikti ni milletin kendisi ise ilk anda on
mak şartile sadece ihtisasla- tüste birkaç yıl verimsiz ve kı- meınek muktedir olmadığ~a milen durdurduk, yani bir lira la müsaade etmiyeceğiz. Bilin- sadiyatta ve bütün vatandatla- !ara itimadmı kaybeder, yardunını 
rmı söyli~ceklerini kaydet- sı~. geçti. Bunl~rın hepıindı:,n gi~şmemek doğ!"" tartının ılk nın harice çıkarılması için icra melidir ki milletlerin münase- rın tasarrufatında dü§iinülmüt esirgerdi. Bundan daba tabii ne ola 
tikten sonra u beyanatta bu- mubım olmak uzre, daha dog- mızanıdır. Bu mıkyas, hayatta vekilleri heyetinden müsaade beterini tanzim eden muahede tedbirlerin neticesi olarak yapı bilirdi? 
Junmuşlardır· ruıu bunların hepsine asıl se- kazandığı ile geçinen, kanaat- almak lazım &'elecektir. Eğer ler milletler arasında alış verit lacaktır. Bunu hükUınet, Bü- Şimdi biz ıi:ıe milli mücadelecile-

~ · I b edb. 1 rin, ilk halk idaresi adamlarının ka-
- Bir kaç kelime ile size his ~~ olarak. me~le~e~te . mi~~i k~r ve alnının terile mü.tema- mü i. azatımız ve t ır erimiz temin ettiği için milli kazançta yük Millet Meclisi ve bütün naatı ile söyliyeceğiz. Ne kadar zor· 

siyatımı bildimıek isterim. İs- ıktıaadın kifayetı gıbı b~r d~- diyen kazancını artırmaga _ça- tasvibinize mazhar olursa bu temin edecek olan baılıca çare- millet hazırlıyacaktır. Bu hazır ıu ve çetin olursa olsun hiç bir milll 
tanbula gelir galm- k şım- tünce vatandaşın ve cemıyetın balayın Ç"lışkanı ve terakki e- aldığımız tedbirler devletin bıl !erdir. Devletin ittihaz edeceği !ıklar' milli paranın kıymeti- meselenin halli milli tuurun ihatası 

~ .. ~z ar G d . M'll" al b 1 . db. 1 . d b' d d h . . ıka k kad d ··ıd· 
da Türk gazetecilerini buldu- fikrind? yer tutm~~ıştı. eçen em yaratır. ı . ı p~ranm • ütün resmi memur arı ı- te ır erı me eni ır evletin nin tecrübelerle yerin en oyna arıcıne ç ca ar sarp egı ır, 

ğundan dolayı derin bir meser- senelerın s~}erını bu suretle tına naz~r~n sabıt ~ır. kıymet çin yeniden kuvvetlenmit hukuku dahilinde bulunan ted- maz bir bale geldiğini göstere b'!hlrr,:;;~:ng:::~.~:"~ç:evebtti!~~ 
ret hrssetınekteyim. Sizin şah- hulasa edebılırım. alması butun kuvvetımız!e va~- bir emirdir. Bu emrin birlerden alıyoruz. Milıi tasar- cektir. Fili istikrar denilen bu ze yardım ederek ve dayanarak bu 

sınızda Türk matbuatını selam- içinde bulunduğumuz sene- mağa çalıştığımız hedeftır. Mıl ıuurla ve samimiyetle tatbiki- ruf, yerli mal istihlaki gibi ted netice haıııl olduktan sonradır yeni mücadeleyi, milli para, milli ik 

lamakla müftehirim. Hükume- nin muhasebesi ise şudur: li paranın düşürülerek orta- ne yardım ve dikkat etıiıeleri- birleri şuurlu yaşamak istiyen ki kağıt paramıza kaı-şıhk vaz'ı ti.at, milli tasarruf mücadelesini be 

tiniz erkaru ile temas etmezden Bizim için çok ağır ve zah- dan kaldırılması değil, milli pa ni huzurunuzda bir daha devle her müstakil milletin dütün- gibi binnisbe çok kolay bir ted hemehal başaracağımıza itimat et· 
d 1 b 1 b ·· d kl · d ki d meliyiz kat'i neticeye varıncaya ka· 

evel size siyasi mahiyette be- metli sayılacak didinmelerden racın daha ziya e kıymet en- tin ütün teşki atının ütun me ü erın en, yaptı arın an se bire sıra gelecektir. dar milli paranın ileri geri göatere-
yanatta bulunamıyacağıma mü- sonra devlet idaresinde açık direrek altına bağlanması bi- murlarmdan talep ederim. He- çiyoruz. Kezalik milli iktisat Devlet bankasının tesisile ceği dalgalardan aıla ürkmemeliyiz, 
teessifim. Ankaradan avdetim bütçe belası bertaraf edilmit- zmı bütün gayret ve kuvveti- men yansı sarfolunmuş bir bü muvazenesinin samimi arzula- katedeceği mesafeler hakkın- asla ürkmiyeceğiz, asla yılmıyaca· 
den sonra sizi tatmin edeceği- tir. Güç kazanılan bu iyiliği mizi sarfettiğimiz başlıca be- tçenin ikinci devresi için a dı- rından ihtikô.rları ve dahilde fi da herşeyi söylemiş oluyorum. ğız. 
mi vadederim. Komşumuz ve zikrederken bilhassa kaydet- deftir. Bedava kazançları için ğımız bu tedbirlerin tesiri mü- at muvazenesinin lehlerine ib- Milli paradan bahsederken bü Bu kürsiden millet vekillerinin 
büyük dostumuz Türkiye cüm meliyim ki açık bütçe tehlike- bunun aksini vatanda söyliyen- him olacag"mı ümit ediyoruz. lali için ümit çıkarmak istiye- tün milletin el birlig"i ile çalıc- huzurunda kat'i kanaatla beyan ve • ilan ederiz ki milli parayı muhafaza 
hlıriyetine karşı ötedenberi bü- si artık iyi dokto..Iarın tekay- !ere ve yapanlara Türk mille- Bahususki harici tediyenin ha cekleri, umduklarından mah- masını lüzumlu gösteren mev- edenler asli kayhetmiyecekler bche-
yük bir muhabbet besliyordum. yüt ve nezareti altında nükset- tinin bülün kuvve.ile birbirin- zır bulunan son taksitinden rum etın.,ge ç.ıhşmak mühim zulara temas ettik. Hakikatta mehal kazanacaklardır. 
Türkiyeyi ziyaret etmek benim miyecek bir hastalık değil, her den müessir iki can yakıcı ce- başka bir tediye borcu bu &ene bir meşgalemiz olacaktır. Milli sade bir işe değil, zorlu bir işe işte efendiler, büyük bir milli me 
gayeı hayalimdi. idare adamının, her vatanda- za tatbik edeceğiz. Cezanın bi- için kalmamış gibidir. Fakat, iktisadı hitayetsiz olarak hayl't girmiş olduğumuzu biliriz. Fa ıdeyi izaba çalıştık. Bu ınesele)İ 

Komiserliğe geçtikten sonra şm önüne görünerek gelir bir risi milli parayı kıymedendire bu tedbirin asıl tesiri mühim sürükliyen mille çiğerleriııi mü kat, zo= netice elde etmekten kafi muvaffolciyetle neticelendirme 

ff ·kr lm d ki 1 · d d' k ği mulıakkal· görüyoruz. Eğer bu 
bu arzuma muva ak olmak im- mı op o u~tur. Atide hiçbir rek pek sev i eri bedava tesiri gelecek sene da 1a zıyz e tema ıyen endini yiyen bır zevkaian spoı .men oiLi bu mil k · 

.,. u. mücadeleyi bize c.r.:ı...'lntt edec' ·~-
kanını elde ettiginden dolayi zanfan bu mikrop bünyemize !eri bedava kazançlarını temi- görülecektir. vücut halindedir. Yaşamak ku !etin birikip ka nıış zorlu işle· niz bunu itimadınızla ırö•termen!zi 
kendil"Iİ bahtiyar addederim. müessir olmıyacaktır. İktısat ni temelinden mahveylemektir. Büyük Millet Meclisinin ye dreti, her Ö•cüyü aşacak kaa.ır riııi başarmaktan zevk :!uyan rica ederiz."' 
İli intibalarım fevkalade mü- ve istihsalimize esaslı olarak İkinci ceza her cürmC gördük- ni bütçesini tatbik etmek bize sağlam ve temelli olan Türk milli mücadelecjl;?r ruhunu bü l•met paşa hazretlerinin beyanat 
kemınc'dir. Burada kendimi iyi tesir eden bir müessir de çe mücrimi kanuna teslim et- nasip olarsa sene başı ilk işi- Milleti kend' kendim yemek tün ta>:eliğile muhafaza cdiyo lan müteaddit defol. r şiddetli ve sü 
kendi memleketimde hissedi- •imıliye kadar vatanda bütün mektir. Bir •ahsın emniyetine miz bütün vekaletlere ve bütün vaziyetıne asla dü.mi·,·ecclttir. ruz. Eg" er bu i,.·ler her rast ge- rekli alkışlarla w;ıliuımıfta". !laf· 

"J:" Y ~ vekil h ~retlerinin nutuklanru mü· 
yorum. teşkilatı ve kanunlarile en son ve servetine kasdedenin cezası teşkilatlara dövis bütçesi teb- Bu uğuraa Büyük Milkl Mc:c- lenin derhal yapabilecegı şey- ıeakip Eıkişehir meb u•u Emin, Kii· 

Bu akşam Ankaraya gidiye- ilim esularına müstenit bir düşiliıülürse bütün vatandaşla- liğ etmek olacaktır. Bu sende:- !isinin alabileceği tedbi:ler ve !er olsaydı başarabilmek için tahya ıneh'usu Besim Atalay bey· 

rum. Salı gününe kadar döne- devletin,ve içtimai vnrlığın ku- rın ceplerindekine, yuvaların- den mukavelelerle devredile- memleketten icap ederse isti- Büyük Millet Meclisi idaı·esini ler söz alarak hukiimetin büyük bir 
ceğimi ümit. ediyorum." rulmuş cJmasıdır.Dahili ve ha- dakine kasdedenin cezası elbet cek tediyeler başla, tediye et- yebileceği fed"kiirhklara, fer- beldemeye hacet k:ılmıyacaktı. is•het ve takdiı ile giriştiği bu mü· 

fı d · ·k · 1 k k d 1 k h ki h ·d ki' cııddeye bii•ün milletin müzahir <>-
Ald,gımız mal mata göre rici politika a ıstı rar ve emnı- te tasavvur o unmıyaca a ar tig"imizden daha fazla gelir te- gat ara anca a ma al· udut Bevanatımda zaif ı ra ı ve 

b " lacaiını ıfiylcmişJerdir. 
Hariciye Vekil• Tevfik Rüştü yet havası, iktısadi inki•afa a}ır olacaktır Milli parayı kı- nıin edecek isler onun arka&'fn· tasavvur ede ilir. ya zaif imnnlı olanın f!()Zune • ·ıı · f 

~ - İ - Besim Atalay .,ey, mı eti :ı:a er· 
bey de M. Karahanla birlikte temel ol~cak amillerdendiı. Bu ymetlendirmek ve tu mak için da olacaktır •. Bunların haricin- şte efendiler, milli paradn gesiinniyeceğı yahut bedbin- den ;.afere götiirenlc~in b:.ı yeni ınu· 
şehrim;ze gele~eklerdir. Ka- müessirlerin semerelerini her türlü fedakarlıkla hesnpsız de>- de herhangi bir harici tediye iktisadi kifayet amilı üzerind likle göz öııur.e alabi!eceğı şc- c;,delede de r:m"'1f.er ola. k"""'" 
rahan İstanbulda Gazi Hz., ta- set:•J istihsalimizin gösterdiği viı tedadk edip satmak düşün heyeti vekilede evvela tetkike- düşündüklerimiz ve kararları- yler bulıı;;abilir. Böyle kendini kayd,l.rek sözleı~a;: (ı-ilrü • _P11 

• 

ratından k~b~\ ~?Y..ıırulacakur. artma ile hissetmit bulunuyo- düğümüz tedbirlerden değil- dilmek icap edecektir. Semere- mı:o bunlardan ibarettir. Bu se aldatmak istiyen zaif yaradılıt halk ta! hali: ta g~nuller de ıız·;lc~ 
lr1. M:.ıssolini ve Bulgar ruz. İktisadi endişe bütün zi- dir. Birçok memleketlerde bir- li işlerin döviıleri de tabii be- neki buhrana geçici bir nmil o- !ara biıy~k devlet ve millet me ;~~~~~)aı~·-~~a:~.~i.:~ Yttm1' ~ 

nazırları hinlerde belirmİ§tİr. Henüz du kaç kere tecrübe edilmiş elan yeti vekilenin kararile tatbik lan fazla eşya ithali şimdiden selelerını sır olarak tutmak ve , Bund3 n sonra ar:>ya mürat"'.11t .,. 

Ro A A A B ygu halinde bulunan bu endi- bu usulün sakatlığı tereddüt olunabilecektir. Gelecek sene tesirini kaybetmege başladı. hakiki tedbir yerine tılısımdaıı dilmiştir. Reylerin tasnifi neticesin· 
' 11· · · - aşve· d h S ·ki d k" · h ı· k 1 M. Mussolini, Bulgar harici- ıenin umumi hayatta yapacağı, g"türmez bir be a attır. Bi- için bu edbirlerin tesiri neka- on ı ay a ı ıt a ut geçen se bahsetmek daha ziyade yaraşır. ele reis Kazım paşa hazretleri m~v· 

ye ve maliye nazırlarını kabul yapmau lazım olan tesirleri zim düşündüğümüz baılıca ted dar mühim olacağını tasavvur nenin ayni aylarına nisbetlc he Ancak yetitkin hür milletlere cut 243 reyin ittifakile hükumete; b, 
. h .. t tb'k t • b 1 b' b"" t . 'b· b·· t k .. k" I d , ·ıd" yal n d • d ·ıı· t 'hl.k 1 'il' t db. yanı itimat eılildiğini bildirmistır. 
etmiştir enuz a ı e mege aş amış ır u çe muvazenesı gı ı u- e me mut u egı ır. men yarıya ·ı erecesın e mı ı e ı e er ve mı ı e ır- " .. 1 

ROMA 12. A .A. _ M. Gran- değiliz. Şimdi bu sene için top- tUn memleketin tediye muva- Efendiler, şimdi iktisadi açı düşmüştür. Devlet bankasının !~~ ~ay~rıl8:bili~. Y~ıişki~, hür baş~!t~i'i:.:;;;;:a\~::~ı:i:~K;;ı 
eli Eulg~.- nazırlarından M. !anan ve milli paranı? tenc;zzü- zenesinde açıktan kurtulmak- ğm girift olan, güç olan asıl 1 tesisine ve mahiyetine dair ba- buyuk bır ımlletın ıdaresınde i muvnfiakiyel için zerre kadar şüp· 
Be." roff ve M, Moloff ile görüş- !üne sebep olan yem amıller- tır. Bu memleket devlet müba. milli kısmına geliyorum. Dev- ı zı malumatı da şimdiden ver- meı;.ıliyct sahibi olan vatandaı gibi he etmeyiniz" buyurmu,lardır. 
müstür. den bahsedeceğim: ı vaatı, vatandat sarfiyatı ve let hayatında olduğu gibi mil- meği faydalı görüyorum. Bu vaxiyetıen, tehlikeden, tedbirden, i- Meclis Cumartesi toplanacaktır 



.&LlJYt.T CUMA ı 3 

DarlllfOnun divanı dUn beş Saat sU~en heyecanlı-bir-lçı·i-ma 
yaptı. Fakültelerden sorulan noktalar ne dir? 

KürsU!erin tahdidi 
meselesi ne oldu? 
-~--~------·····~---~---~-

Diin kat'i karar verilmedi. Divan tekrar toplanacak 

Dün ne gö
rüşüldü? 

&eş fak ülteden bazı 
noktalar sorul- · 

muştur 

At m~zbah~sı Petr~~~denij Mücadele edilecek 
At etı yenır ConAnmetB gene 1 ·ı· t· - h'l' .. k l k 

• · JlO'I ız ırasını a a vu se t111e 
mi yenmezmi kapıları aşındırmağa tı . . 1 .. 

başladı' 1steyen er var .. 
Hamil ve Esat B. ler · 

ne diyorlar Ahmet Beyin bulduğu 
At eti kesilip keıilmemeıi ve ke- madende neft var anıa 

ıilmeıi icap ederse bunun için bir • . ..... 

mezbaha açılması lazım gelip gelme- bır az dah a derınlıge 
yeceği hakkında zaman zaman bazı . • k I . 
dedi kodular ortaya ablmaktadır. At gıtıne aZll11 

eti ketıil~ıi fi~ini terviç edenl~rin. Meşhur devridaim makinesi 
başında hımayeı hayvanat cemıyeb 'd' C Ah B ·· 
relmektedir. Bazı kim el d mucı ı on met . son gun-
tehri• kenar malıall:ıe":i..d::S-~~ lerde kendisinden tekrar bahset

kıamında gizli olarak at eti keıildiği- tinneğe başlamıştır. Con Ah

ni ve bilhaı~ bu~. 1:atarlarm ye- met B. bu defa bır mucit ve ya 

()·van pazartesi günü mekte ~ld~gunu ılen ıurer~k atların bir muhteri gibi kar§nnıza çık-
cı. fenm bir tarzda zebbedilerek .ı... O . di dalı .. b" 

topla acaldır 
nen Mtılmau muvafık olacaiı müta- mıyor. şun a muspet ır 

11 ıaa. .... ileri ıiirmekteclirl... Halboılri sahada çalışmaktadır. Verilen 

l>ariilfünun divanı dün Darül- meoele ile •1ihdar oı-ı. ... fikirle malfunata (Öre Con Ahmet B. 

~un Emini Neşet Ömer beyin n ittiralı etı • •~edirler .. Valmı lı:'-' Anadoluda bir petrol madeni 

™etinde içtima etmiştir. :. ':d~:!i6.:. '-•'""!:eclir· keşfetıniı bulımınaktadır. Bu 

Divan saat 3 te toplanmıt ve Darlllffbıua diva111 içli,.a hali11dr > - petrol madeni, söylendiğine ba-

ııaat süren heyecanlı ve mü- kürsülCI' etrafındaki projeler U- ' diğinden, acele olarak tesbit o- kılına Gedizle Ufşak arasında-

~ ş~ bir içtim~~~. so~a 8 :zerin~e mnumi surette k~°'ul· !~dan müştekidirter" p dır. Con Ahmet B. devridaim 

e dağılmıştır. Dunku divan du. Dıvan Tıp, Fen. İlihiyat klindeki neşriyatıhu divanin makinesinden ümidini kesince 

loııl~asında _h_er fakült~ m~- ve Hukuk fakültıelerinden ban şu kararile teeyyüt etıniı olu- işi madenciliğe dölmıüı, dağ te-

ttrri~~er .. meçlisı?~.e te.sbıt e~- ndttalarm istizahma lüzum yor. Filhakika bu meselelerle pe demeyip maden aramağa 

"'." kursu adetlerı uzerınde g~ gördü. Bu iatizahlar lı:ürsUlerin yakından ıalakadar bir zat bil- batlamıJU!". 

'!işülmüştür. Her fakülte mü- ilga, ilhak veya tevhidine dair- hassa Fen fakülteııindeki ade- Con Ahmet Beyin bundan bir İngiliz liraıı dün bonada 1020 kuruıta açılmıfb. 

derrisi k~.ndi fakülteı:in!n k~- dir. jmt hoşnudiyi p IW'etle izah et- ıene evvel Afyon civarında bir Dün talep biraz fazla idi. Tterlin temevvüçler göeteftftk init 

tarını mudafaa etmıştır. Di- Divan pazartesi günü tekrar miJtir: antimuvan madeni keşfederek çıktı. Bir arabk 1027 ku"lf on paraya kadar yübeldi ft aktan 

toplanarak fakültelerin bu no-) _ "Fakülte meclisi birinci intifa hakkmı mühimce bir para üetü 1024 kurutta kapandı. 

kt 1 diki · ı .. mukabilinde sattığını bir aralık Dün ıabab bom açılmca bazı acenteler İngiliz liraamı hlla 

a ara ver en cevap ar mu- içtimaınd'a okutulan her denıin gazeteler yazmıştı. Con Ahmet yükıeltmek gayret kqliğini gösterenler olmuttur. Çok yükaek 

nakaşa edilecektir. jkürsü olarak tesbitine karar Bey, bu kazanç yolunu bulunca fiatlardan açıiıağa tetebbüe ettiler. Fakat muvahk olamadılar .... 

Hukuk fakültesi meclisi mü- venniş ve bilahare riyasetin gör maden kaşiflig"ine dört elle sa- at on buçukta lsterlin üzerinden ilk muamele 1020 kuruıta oldu. 

derrisini pazar gun" ü toplanarak du·· g·u·· itiz"- uze" ,.;M• bazı d- İ 
unı ·- • • nlmıı ve artık asıl işi olan sa- Bundan.sonra ıterlin yükseldi ve evelki günkü fiati olan 1024 

Divanın rüallerine cevabım v~j l~ ~SÜ olarak tesbit etmıt- atçılığı bırakarak rasgeldiği kurutta kapandı. Altm dün evelki günkü fiahm muhafaa edere· 

recektir. ti~. Bılhassa Fransadan . ~ka yerde maden aramağa başla- 900 kurutt•, Liret 9,10 kurutta kapandı. 

Ancak öğrendiğimize göre dunyamn her tarafında kürsu ~ Hllmlt B. rruştır. Dün boreada yapılan abm ve satımlar 11kı bir teftite tabi nı 

divan künriilerin tahdidi mese- larak kabul edilen hendesei ta· neden lıir -elde ele yoktur. F.ıa.t Con Ahmet Bey nihayet bun tulmuttur. 

lesinde tam bir isabet göriilc- hliliye ders ve bilakis muavin ır!zli. ~:rat memnıa old~iu içindir dan birkaç ay evci elinde birkaç Bir muharririmize Maliye tima daha yapacak değildir. 

mediği için bu dört fakülteden ders olarak: <*utulan "riya.ziya- lıi ~izli at lr11=" ele takip ~k· külçe madenle Afyona dönmüş- müsteşarı Ali Rıza Bey dünkü Banka direktör ve mümes 

Ta.~ir 8. • Hamil 8. iştizalıta bulunmak lüzumunu tı umumiye kiinıü olarak kabul .·•·
1
• eti~ .:=nrı' S~~ık ~~ tür. Con Ahmet Beyin getirdi- borsa vaziyeti hakkında şu be- sillerinden geçen senelerin kar 

... h' • • d'l • tı' " Ö"'-A:~: a Y--···-- muvm ......,_ bi "h . • 

·•ndan sonra Darülfünun E- ıssetmıııtır. ·, e ı mış r. .. .......... .,~z !U makta,,....._.. için de .. 1ıııılw söe ği bu maden ince safhalar ha- yanatta bulunmuştur: yo ı tıyaclan, paramızın ıat' 

llıini Neşet Ömer B. kendisile Dünkü milhamu.da Fen fa- haber Fen fakültesinin tesbit 1& ılıtı Eri•· Ba meyanda • ılii- linde, kolaylık1a lnnlabilir, kill _"İngiliz lirasını borsada bu- kran hakkında dii§ündüldcrir 

~uşan gazetecilere şu bey .. külteaine ait olarak yazdığımız ettiği resmi proje ile teeyyüt tiı"MI' " o:i: • ~ iat~ E- renkli madendir. Madenin hu- gün yüksek açmak istediler Fa sodruk. 

llatta bulunınuııtur: "Bir talanı müderrisler bu kür- etmiştir. ÇünkU meclis hakılta- ~ . ıw Himit 8 • lııir ..ı..r- sıWyeti, ihtirak kabiliyeti bulun kat buna muvaffak olam~lar Bunlarm cevaplarım hesapl 

- Divanın bugünkü içüma- ıüler tahdid meaeleainin birden ten hendesli tahliliyeyi den o- ""!""jjjhz lıi lıana ......., ihtiy"' ması ve yandıktan sonra petrol dır !sterlin dün evelki günküne mu tetkik ederek bize bildin 

:ı_da fakültelerce tanzim edilen bire layikıle münakaşa edilme- tarak kabul etmigıtlr. oı-. Heıa öyle keoecek ı...ı. fala lrıokumn& benzer bir koku neş- · d"rt k eksikl 1020 cekler. Bankalar nonnal vaziyt 

Y I • 
ı i 1 • • adııa - -1 Daha - ı.... retmesidir. Maden yandıktan nazaran ° uruş e . te İngiliz çıkannağa devam cd' 

er ı ma 1 Se erb er ığı tiM, ı ·- alqb~ eti.dm SOl1T8 üzerinde bir iı tabakan kud ~~tabia.çıltabdı. ~rz v_e ~eplarakkaı- yorlar." 

:.ı:, et• ir - W- ._.,.. ...,_ hU11Ule gel.nıektedil'. Ccın Ah- esının. r 11 netıcesı 0 Ali Rıza B. daha bir mÜ<. 

Hiikumetin mesaisi her tarafta 
hararetle karşılandı 

1E · t 1ıaytar miicllri Elllt B. met Bey bu madenlerden aldığı ~ep .biru S?."~. c;>lduğundan det şehrimi:zde kalacak.ur. 

ioe lıu ı.u....,.ıu 9;,:;0 ,·,; törle i- nümwıeleri Iltanbula getirmit dupmyeı:ek ~ünk~ fia:U kapan Borsa meclisi dün akşam ic 

zah ~tir.. ve madenden anlyan kimselere dı. İ~lin dun d~e~e devam tima ederek §ehrimi:zden tran 

- S.. lııiıınaymi lıayvanat cemİy•ı göııtenneğe baılamıftır Bunlar etmedi. Fakat !sterlinin tenez- Bit olarak geçecek mallar hakkı. 

~ wtay'! '!tbiı_bir ~-·At.~ madenin ne olduğunu ~byaına zülü hakkındaki kanaatlarmuz da bankaların istedig"i İngı"liı 
ailam ~ silıi kedi de lııeail- d •· · d ""idi 
cleıoelıilir. Bunlara cevap uwıoek lıi IJfŞiardır. Ahmet Bey bunun egışmı§ egı r. hakkında görüşecekti. Fak~ 

1\ ·l ı' l I ı' i' b ; k ] t k ·ti } · l kt d · - tetln'laı.t ,.. münakw.-i ....J;e üzerine burada milmeuillerile Evelki gece nezdimde içtima ekseriyet olmadığından mecli 

ll 18 il a af a SJ eyer 1 mal Verme e lf od'-.. jdı~oltılıi;lir .. Bunlar.~e•tanıştığıbazııirketlerlemüna- edenbankamümessilleribiriç.ltoplanamamıştır. 

Yarli mallar hakkında ki ce-lmi fedakarlığı yapmağı karar-lyor diyemeyiz. Fakat memnı>- h:. .;:; ~ı ::· T~ ve mıana- ıebata girişerek topladığı ma- -- - - - - - - - -- - · - -- --- - s:. 

~>'an gün geçtikçe ilerlemek-
1 
laştumıştır. Yeni yCl'li mallar niyetle eöyleyelim ki yerli mal- 1 lııiç tq eoy eremez,,. denden nümune göndenniştir. Diğer taraftan Con Ahmet ı Con Ahmet Bey, bir kaç gü 

ltdir. Hükfunetimizin bu hu- .pazan açıldıktan sonra bu faali- Iara rağbet tedricen artmakta- '/1.6 l• • / Bu nümnneler tahlil edilmiş ve Bey, madenini İstanbul Dariil- denberi müessese müessese de 

llıstaki mesaisi şimdiden hu•; yet tezyit edilecektir. Yaptığı- dir. Yerli kumaş • cliyince kaba ırıeC lS relS neticede %10 miktarında neft fünunu Arziyat Enstitüsünde ta !aşmakta ve ~pladığı diğt 

illi tesir icra etmiştir. j mız tahkikata nazaran ıehrimi- bir kumaş akla getiribnemeli- bulunduğu anlatılmıştır. Ancak hlil ettirmek teşebbüsünde bu- madenlerden bahsederek cins-

D. Milli fabrikalar, bilhassa zde yerli malı aat:Jtı bilhassa dir. Bunlar her cihetten ecnebi Kazım Pş. Hz. lstan- bu neft şimdilik kabili istifade lumnuş ve maden burada alaka- lerini tayine çalışmaktadır. 

i:'.',?ayi ve 'Maadin bankası fa- jmensücat üzerinde aon aylar kumaşlara tefevvuk edecek bir bula geliyorlar değildir. Gelen cevapta made- darlardan bir zat tarafından talı Söylendiğine göre Con Ah 

"<lkaları tarafınd_an ~emurin zarfında ~· Düa bu h~ nefaset!edir. Büyük Mill M li&i r •. ~ daha derioler?e ~si li\ edilerek ayni neticeye varıl- ~~t Beyi~ elinde bir kaç mader 

~mektep talebesıne fıatlerde susta şehrırnızın tanmmış bir ·Yerli kumaşlanmızm çeşit- Kazım h~ ~- .. ~ luzumundan bahaedilmiştır. mıştır. nmnunesı daha bulunmaktadır. 

~to yaptığı gibi taksitle de erkek terzisile görüştük bize !erini çoğalttık, Müşterilerimi- d ki paşa . .. ilen ~ -
-

~li mallan verilmektedir. şunları söyledi: ze daha ziyade bunJan tavsiye ~-t paz~hesı gunA k §Cda hac 

S · M d' bank. y li ı...- lar A d ,,_ ğbe . • mu eveccı en n ara n -
an.ayı ve aa ın . - er .....,,.1§ vrupa le er,,.., ra ti tezyıde çalışıye>- k ed k · M li · · · 

)erli malların tamimi için aza- kumaşlarından fazla kullanılı- ruz. reh~ . ecd e b!'lr. ..decd s rkeıalsımcakır 

lktısadi H. 

Japonyaya gönderi-
lecek eşya 

şe nnnz e ır mu et a 

\
r J ve ondan sonra bir seyahat ya
a pu r arın tamir üc- pacaktır. Kazım paşa hazretle-

retleri pahalı mı? rinin bu seyahatı garbi vece-
.. nubi Anadoluda yapılacak ve 2 

Türk vapurculan limannnız- ay kadar devam edecektir. 

da vapur tamir işlerinin pahalı- Meclis reisimiz şehrimizde 

laştığmdan Ticaret Odasına şi- 15 gün kadar ,ikamet buyura

kayette bulunmuşlardır. Bu yüz caklardır. 
den bir vapur kumpanyası iki - --1

----u-_ 
. . vapurunu Pire limanında tamire Daru a.cez~ ~ş 

lıı. Tica~t ""•11m• Ja~yacla .. 0-. nşler bakkmda fabnkalar~a. t,: (öndenniştir. hekınılığı 

...._ ~nade ~-ÇI~ aer~ıye ıonde- mas edecektir. Japon sergısı u- - Darül'ic:eze Baş hekimliğine 

-.:eğ.i etY• dun aıdect;kti· . mit edildiği kadar it yapama- O T-..c.k Akif B t ' edil 
Japon vapunı vaktinde Ymı- · . . Bir a f k •h t r. """ ey ayın • 

~den qyalar Pazar .... p..ı. ~ttıı:: Bun~ ae~~ pıy~da Y 1 I raca miıtir. Tevfik 

'ilecektir. gumnık tanfelen_ ~ünuebetile Ticaret bonıaaı tarafından ya Akif Beyin m< 

~ _ " fazla mal gelmesidir. pslaıı iatatistiklere göre Teşrini- muriyeti taıtik 

Japon sergısı müdurü Japon mallan bu yüzden alıcı &ani ayı içinde şu cins ve mik- edilmit ve mc 

Yeni tramvay hattı açıldı 
Japon ticaret sergisi müdfuil bulamamıştır. Vakla ufak bazı tarda ihracat olumnuştur. 1312 mailcyb vazife

~- Bendu Japonyaya gitmiftir. sipari~ler olmuftur. Bilhaaa çuval ceviz, 1249 çuval fasulye ıine batlamış · 
"'· Bendu Japonyadan sergiye porslen ve. P~~ ~r üze- 308 çuval fmdık, 400 çuval yu~ br. AJchğımız 

~ni. eş~a nümuneleri getin:«k rinde seı:gı ıdaresııu mcmpun lif, 1048 çuval lmtyemi, 828 çu- malGmata görc 

•c §imdiye kadar yapılan sıpa- edecek bir kaç satı§ vvclır · val keten tohumu, bundan baş- Darül'ac:zıede b; 

ka 210 sandık afyon, 438 adet --' 'b U k -d H 
B 

• • • 09 av derisi, 4205 balya tiftik, 2008 ZI ..... at mı; s u ar- aydarpaşa ve Baglarha~ı-llaydarpasa 
Kambio orsaaı 1211219~ balya yapağı haric; memleketle- tuavverdir "' ' 

'"n ru ~.b:~TlKRAZLA\R or•ı oo.~ .Aaıdol•J ı . T.TAHVILAT Jfl8 re sevkedilmiştir. Nişan Merasimi hattı parlak merasimle açılmıştır 
~1 ı•n •n•hhtd• 191 08 D. r . ::.f :·: B' . . . . Sanlı:anu§'ta Dokuzuncu hr- Üsküdar - Haydarpaşa velrü Şerif bey, viliyet ve emaneti hattın ne büyük gayretlerle vi 

1
"" 

11
'

11 «"'1' )'nlıı • 
50 Thıl ıtrteıı 4,&5,111 ır bahrıyelının ıcadı ka Levazım Reisi Kaymakam Bağlarbaşı - Haydarpaşa tram- müdiiraıu, erkanı matbuat da- cude getirildiğini izah etti. D. 

,, ' ~I.1'LTU:ll tırtıırtt ıırt• •15,IN Mütebit w ı.ı..;,.e alııiti zoıı.. Tevfik Beyin kerimesi Fadıla vaylamun resmi küşadı dün l>'lr vetli olarak bıılunüyord1L Vali vetliler bilahara bu hat üzerir 

llılıuaı ~ırketı. 17 :ıo lencler isııaincle lıir ilet icadetmittir Tevfik harumla Çengel köy As- lak bir surette yapılmıştır. Us- J3A3 U3PWJHRW .(3q U!PP!l!nW d . 
1 

"Ik b" d ' 

1 
12 • ırta11 

~tıfoltı {<mir yolw 24 

· ı rıryır ı.: 73 
1 1 • •ı 'ı~ 1 • •• "' r 
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50 
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tı . Paşo llmaıı ıırı.. Bu ilet bir....,; talıvimclir. Elli aere keti Orta Mektep Tedrisat Mü- küdar bu münasebetle bayrak- bir nutuk verdi ve Üsküdann e ış eyen 1 ' tramvaya ın. 1 

zarbnda aylan, ~ünJa?.. oaatlan bı1- dürü Ali Suat beyin Mahdumu larla donatılmış, havanın soğuk umranma doğru atılan adımla-1 1~ ve Haydarpaşaya kad;ır gı t 

dirrne1ıte .... e.0_ırıa~• ıçinde ~dızla- Tayyare Fabrikası sitajyerle- ve yağmurlu olmasına rağmen rm en esasl.iıımı teşkil eden bu tıler, Haydarpaşadan avdet!• 

~i "b:.;kilerım ıoı~tedır. M:ı;- rinden Nimet Suat beyin ni- caddeler kesif bir kalabalıkla resmi küşadın hayırlı bir mü- Doğancılar parkının önünde t . 

na.ün,::::. ';na 1 ;t-.!: şanl~a merasi~_i ~gün saat dolmuştu. ~üşat resmi saat kaddem_e t~şkil ettiğini söyledi. vak.küf edildi ve Cüml.fıriyc• 

ğini,, n 0 ,m. içinde yıl...._,,,...,._ on dörtte Kadıkoyunde Sakız 16,45 de Baglarbaşında yapıl- Muhıd<lın hey kısa nutkun- Halk fırkasında hazırlanan bii 

kilerini tayU. 'dıcektir. Bu ilet. mü- Ağacı 14 No hanede İcra edile- dı. Merasimde vali vekili Mu- dan sonra hattın üzerine geri- feden çay ve pa:;t:ıl ar i!<-am e 

cidinin iddi.asma söre lıahriyede bü- cektir. Tarafeyne Saadetler tc- reisi Emin Ali bey, Polis müdü- len kurdeleyi kesti. Muhiddin dildi. Hat bugünden itibar"ı: 

çı:ıı:r..r.ll 

l .oı~rı K'24 00.00 
raı11 ı~ oo. ! ı 
C'ca•vıts ! -45 00 
Plıkrq U 0000 

ı: rukııd ~ 40 .ın 

Prq 16 O.?,SO 
\"i ... 3 

..... yon 
A•lıu 
Roma 
Amıterdm 

kfy• 
Bu Ilı 

1,47 68,71 
16 34.00 
oq ıu.co 

( 1 17.71! 

'5 75.00 
1 911.00 

yük iti• ıörecelanit • menni olunur. ltiddin bey, ıirket idare mccliıi 1 beyden sonra Emin Ali bey bu halka açılacaktır 
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MiLLiYETiN EGLENCELERI 
J -

-Hüçü~ Hi~~YE 
Ahçı dükkanıııda 

Alphonse Allais anlatryordu: 
~~~----..._.:_~-

O~Buı,>iin -ajı;larçasına Ye can~lan l(iiımck(><XX><XO 
ve ayni z·ın1anda mü.;tesnı bir film ~ryretmck i"tcrscnıı 

ltEM~lR liNEMl~INl 
gidiniz ve iki hüyiık filmden mtirekkep mü;ıcsna programını gorunuz 

lKi AHPAP ÇAVUŞLAR 
Son derece ne~cii vı gülünç:lı koıncd: 

Gece güz .. li BATAKHANEDE 
1>01.0IU:S h'.OSTELLO / nun temsili muJ1.1.l':ıı 

. (')>«::<>< ( •Umİtız l ,,l 112, 6 f 2 YC geçe il ( /.+ tC ~o 

~1~~~g;;~ ........ ==~ €:9;§:::;_;-§E=?E!::!:E! .·; 
P.!l Muzll..hol'ıın içyüzü, kulislerde o:up biıen feci ve [.ulınık şeyler, !l~ 
jljİ ldınba söndükten sımr;ı artistlerin çetin hıj·atr, işte önümüıdeki ı q f;:. 

~lıı: F R A N s 1 Z k:TiYETH~en v;h·r·~INEMASINDA j~ 
1 gösterilecek olan ıı~ 

. it B R O_ A D W A Y. Y 1 I. D 1 Z 1 i~ 
ll!I fılnıın mevzuu, ıllveteıı Y.e€·1·111 \'arvete numaraları .~ 
,,.. ... - ..... Ot .. -<IH ........ .,,.l--...ı"4 ...... H ...... H ... -ııH9 ... H_),._..,,, ...... ___ t_H_.,,,,.,,,,..,~ 
,#;:: .::=-.:=== ..:.~:--....:::::::......-::::;;;::::...... ;::;:;:~-==::;::-:=::::;;;:;;:;::::;: .. 

--. ... -----·------ --·--- ... ···-·----· 

f f M·E·r rı-·-·~·i·N.E"MA"STN·o·I;i 
~ ~ e• gösterilmekte olan • • 

::MONTE KRiSTO:: 
e• filminin gayet uzun olmosına binaen bı1'\harc ıc~ınıli l•ir ılcfado •e 
e• ira~sine im~~n olın~dıp;ında~ , bu _şahes~rin Bl~I et ın:\'tn:st'\I "• 
e• GOIUıfüMIŞ, Ol.ANLAR Ö.\Ü\IUZIJl'.KI PAZ.\R giınüne kadar e 

• ( MATl.\F:L~.R DAHlL ) iraesine denm edılecek ol•n bu birinci e • 
• • devreyi görmeğc şitap ctmelidlrlcr. ikinci ve <nn devre P.".Z \R .• 
• e AKŞAMI SUVAREDE ba~lıyacakıır. •' 
•'Her akşam ROZITA B.\RIOS ve KASTROl.ARI.\ veni repertu.rı. • 

' ······································~·.·.·.·.·.'.· 

F.kranın en büyük yıldızı olan 

DUGLAS FAİRBANKSın 1 

Sesli ve sözlü filmi 

DEMiR MASKE 
Bu. ün rnatinel~r saat I den itibaren 

IV"V"'"'""""'V'"'"".-v"v'""',....,.~O'""'"V"V"V"Vv··v~ 

•••••••••• .. o••••••••••• $ 
ETÜCJALze [siı\J:EMAsfi3ıRi 

Orada gösterilmekte olan ELEN Rll rrrm in ıemsili () 

KARNAVAL FACiASI () 
Yeni ve harikulAde filmi görmeğe gidini,. 

•••••••••••••o••••++•••~.+~ 

.. "J!iil.yet,,in tefrikası 8 Siz, bu- adaba çok aşina oldüğÜ- oiduğuiaman, gizli bir -şey söy--hal kavrayıp, bir fiskeylegeri fendi; hastanızr- tedaviediniz, satılan devan tamın . kokuı;u ı.:.t· 
nuz halde, eti kesmek için kol- lüyormuş gibi, yavaş sesle ko iade etmenin usulünü pek iyi bi onu b_ir. kere. yakmdan mua~e- ımuştur ve kitap~armrz size ı~: 
larımzı havalandırdınız ve çıp- nuşur. Yavaş sesle konuşmak. len kadmlardansınız. ne edınız. Sızden bu hastalıg1n zım gelen nesayıhte bulunırt 1\ 
lak dirseğiniz dudaklarıma değ çok tehlikeli bic şeydir, hele Biz konuşmuyorduk. Daha tedavisini istemiyorum, fakat !ardır ümit ederim. Geçmi$ 

0 

di. bir kadınla bir erkek için; bilha doğrusu ben sizinle. konuşmu- alammr dindirecek bir ilaç isti-''sun ! . 
Dudaklarım yandı hanımefen ssa bir erkekle bir kadın için. yor, adeta:" Varan on, top ge- yorum. Şimdi sizinle, uslu akıllı, l'~. 

di, içim yandr ve.... bardağınız Bir erkeğin kulağına söz söyle ri !" oynuyordum. Fakat. partiyi İşte yazacaklarım bitti. Bu- yecana kapılmadan, sinirlen!' .. 
daki suyu içtim, artığınızı iç- yen bir kadın, o erkeğe yakınla kazanamadım. Size yenilmeme günlük söyliyeceklerimi söyle- den _konuşa~ım olmaz mı? f~ 
tim. Bu mühimdi hanımefend: şmış demektir ve bir erkek, ku k imkansızdı. Bana kamayr bas dim. Yazdıklarımı baştan oku- Sızden bır ricam var şet· 

1 
ve ben bunu, farkına vanna- !ağına söz söylediği kadınm tınız hanımfendi. mıyacağrm. Eğer mektubumu j bey. Aramrzdaki samimi doS 

~~~:.l~:Jı._,l_~=~~ .... ~~~ıı...J:=~=~Wt::~L.. dan yapmıştım. Fakat siz far- mahremiyetine dahil olmuş İşte bunun için, nihayet kita tekrar okursam, belki yollamam 1 luğu bozmağa teşebbüs etnıc: 
.. .. .. . . .. . . . .. .. . . .. kma vardınız, o zaman ben de olur. Kulaktan kulağa söyle- planına hakikati itiraf ettim· Bunun için derhal zarfa ~oyup 1 yin. Birakm, bu dostluk. 

3 '.~i 
Beyaz ortulu masalar, _tılkı yuz gı~ı dıyorum, çunku bızı goren vardım; vardım, kendimi topla nen söz, vuslatm kapr eşiğidir. - Yüzüme ne bakıyorsunuz, postaya atıyorum. Vebalı pos- mızda berrak bir çağlıyan gı 
lü garsonlar, durup dınlenme- lerın, sevişmediğimize ihtimal drrn, sizden biraz uzaklaştım, Havadan, sudan bahsedilirken, dedim, anlama4mrz mr? Aşrkı- ta idaresinin boynuna. şakıyarak aksın. Onun ne sı:-
den fışıldıyan sular, hayatta vem1elerine imkan yoktu. Bir- biraz geriye çekildim. gözden, dudaktan, tenden, vü- mi... Şadiye haııwıdan Ihsan Şefik sin; bulandırın ne de suyıın~1; 1 

hiç bir şeye ehemmiyet verme- birimize yaklaşmak, sokulmak Geriye çekilmem işe yarama- cuttan demvurulmağa başlanır. Bu ğünün erkekleri artık bu Beye İşte, konuşmak istedır; ". 
mek lazım geldiğini, dünyada için vesileler arıyor ve en ufak dı. Bu sefer garsonlar rahat Hanımfendi, itiraf ediniz ki kelimeyi beğenmiyorlar. "Tut- 26 Mayıs şey bundan ibaretti. Dost, l!ar 
laubali olmanın faideleıini il- vesilelerle, birbirimize sürtünü- vermedi. Beni mutlaka size yak beğenildiğini anlıyan her kadın kunum !" " Yakalandım!" diyor Aziz aşıkım! deş, arkadaş kalalım. c1e. 
ham ediyor. . yor, ellerimizin birbirine tema- !aştırmak istiyorlarmış gibi, ya içinde bir gurur duyar ve bakış lar. Aşka:" Muvaffakiyet" is- Mektubunuza cevap vermek Bundan sonra, biziın ev . ..,. 

İşte ben, Büyükderede bu ıl- sın-, cana minnet biliyorduk ... nımdan: «Affedersiniz!» deyip !arının ruha nufuz ettiğinden, sö mini veriyorlar. Ben, bu husus için iki gün bekledim. İnsana kocaman yemek odasının. ı. '.ı 
hamı aldım. Lokantaya girip te Ku:ander var dedim - yalan geçmeğe başladdar. zlerinin füsunundan bahsedildi ~a. tamamiyle bu günün adamı bazen, hazımsızlıktan mütevel- caman ma5ası başında yeı:rıci · 
karşınıza oturur oturmaz, ciddi- söyledim - yerimi değiştirip ya Onlara, geçecek rahat yer ve ği zaman hoşlanmryacak hiç bi olamıyacağım. Ben sadece Aşı- lit hümma gelir. Bu hümma 48 yiyeceğiz ve emektar ltizmetÇıı· 
yetten ayrıldım, hakikatteıı u- nmıza oturdum. rmek için, gene size yaklaşmak r kadın yoktur. Şunu da sakla- kım. saat kadar devam eder, sonra me, bizi yalnız bırakmaınası 
zaklaştım. İstediğiniz biftek pek iyi de- sokulmak mecburi yetide kalıyo mayınız, ki siz kurdan zevk al- Aşk bir hastalıktır hanım fen geçer. İşte bunun için iki giL'l tembih edeceğim. .: , 

İki kişilik, dört köşe bir ma- ğildi, biraz sertti, amma itiraf rdum. an bir kadınsınız. Koketsi di. Bu hastalık, kalpten dimağa bekledim. Herhalde iyileşmi~si- Size dostça elimi vcrirİP1 "' 
sada, aşıkla maşuka gibi ye- ediniz, ki size adabı muaşereti Bilmem hiç dikkat ettiniz niz hanımfendi. Söylenen bir doğru yürilr ve müzminleşir. nizdir. Gözlerimin füsunu bir fik bey'. • t 
mek yiyorduk ... Aşıkla maşuka unutturacak kadar sert değildi. mi? İnsan birbir.ine çok yakın cümlenin gizli mefhumunu der Doktorum sizsiniz hanıme- hayal olmuştur, her dükkanda BlTMı:.;P 
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Poliste Otoıııo])il soyaıı ----· ----
s·.-> kunduracı intihara kalkıştı 

Yalo,·a içiıı 
Seyrisefain hir broşür 

ha71rladı --- -Kitap Yalova için hıymetli 
malıimatı cami'dir 

iki şahi Mudanyada 
yakalandı 

Tabaııcaları ııe nıaı•zerleri 
da mu.~adere edildi 

~'ipor 

Yüklü bir gün 
-Blıgiin ilk kır koşusu yapılacak -------------·· .. ··-------------

Mükemmel bir banyo tehri hali~e B~RS".' 12 (~illiyet) - Bur':" Bugün Istanbul spor hayatı-j karşı beş sayı ile mag" lılp etmiş-
gelen Yalova kaplıcalarından bahıa - Y enııehır şosesınde, altı otomobil ld k .. .. .. . · · • • 
bir kitap hazırlanmakta idi. Kitap, ile arabaları soyan ıakilerden ikiıi n~~· ? u ça yuklu gunlerınden tı. Bu maçta n;ıaglup taraf sol 

Seyrisefain kalemi mahıuı müdürü lıtanbula firar ederlerken Mudanya' bındır: taraftan olduKça iyi akınlar 

Ali usta borç yüzünden dükkanına haciz 
konulınak istenınesinden YLıüteessirolmuş 

----------••••• tarafından yazdmıı ve Gazi Hz. nin da jandarma kumandanı Ali, komiser Sabahleyin, Istanbul atle- yapmakla beraber hücumların-

Ke n d İ O İ İple 8Sm1Şkefl V8kfinde yefisilerek tetk:klerlne arzolunmuıtu. Gazi Hz. Hüseyi.n B: leri':' m.ütterek faaliyet tizm heyetinin tertip ettiği ilk da müessir değildiler. Muavin 
T kitabı umumiyet itibarile beğeruniı-

1
ve dırtakıyplelrı 1nedanbceımdbe Y~klala.nmıı- kırkoşusu, öğleden itibaren Is- hatı da fena cle<Tildi. Altmordu 

h kk k b • •• 1 •• d k İ 1 İ 1 clir Kitabın tab' 'ç' icapeden ar . o cu ar gaı etti en eıya b 1 Ş'ld' l k d H'l•l " mu a a ır o um en ur arı mış ır er . 1 1 ın . ve paralardan bir kıamı üzerlerinde tan u ı ı maç arı, a şanı a ı a e gelince, kalecileri ikinci 
. .. . İ h' • hazırlıklara ~ılanılmııbr. Kitap bro- bulunmuştur. Tabancalar, mavzer tü Galatasaraylıların bir organizas kümedeki takımların en iyi ka-

l 
Yakala nan h 1 rsızlar 1 kah~esm~e Du~çelı b~~ ~~ aga ~~~l~nde~ır. S~yy:t"::ı ,!<aPl~ca~ar fekleri takilere )"taklık yapan Keı- yonu. Yani atletizm, futbul ve lecisi denebilir Müdafaa ve mı 
1 - Postane karşısında Fera- ya aıt 3 zmet atını ve . :ra sa- 'd' ın a e emmıye ı uma a- telli Ali'nin evinde bulundu. Şakiler- boks. avin hat oyun~uları pek iyi an-

. . d"kk• 1 bıkalı Mehmet ve 2 refıki tara- vı ır. _. den biri firar etmiştir. Jandarma ta- I b 1 k A l . l . 
yırom u anından kolonya ça- f d 1 

• • af d ta'-' d'I kt d' Yak stan u mmta ası t etızm aşamıyorlardı. Bunda bıraz d; 
ın an ra ınmıştır Mu-badıllere bıı· ay r m an IUP e ı me e ır. a .. h . b .. . . . 

lan sabıkalı kadınlardan Ayşe, 
7 

K" .. ah. 'ld 1 d lananlar, cürümlerini itiraf etrnitler eyetı ugun mevsımm ılk kır- merkez muavinin hatalı oyuı 

Saime, Hatice yakalanmıştır ..... ı'Abd-11 hopfrudt' .s
1 b.aralatnn an Mühlet verilecek ve adliyeye teılim edilmitlerdir. koşusunu yapacaktır. Bu koşu tarzının tesiri var gibidir. Bı 

2 S b . B lık u a e en mm ır m sa- - -- d .. b k h' . .. 
- a ıkalı Bıretop a pa . h 1 b' k .. t f Mübadillerden evrakının mu- Vili1'1efte propagan a nmsa a ası ma ı- genç oyun tarzını bıraz duzelto 

za.nndan gererken Mahmut is- adtanı meçlırunıu ıtrırya. n esıcı ara ın- _ • yetind. ed. ir.. ..M .. alfun·d· ur ki kış cek olursa .Alt. mordu Hilal da-
" ça ş amelesini bitirmemiş ve ya he- Td - l d d 

mınde bir şahsın parasını çalar- --0- nüz evrakını gös~ermemiş olan- .1. ~ arı ın ec ıs mevsı'.11.mın butuı: un~a a en ha kuvve~lı bır şekle girebilir. 

ken yakaalanmıştır. . .. . fazla ıtıbar ve ragbet goren s- Sol muavın top tutuşları ve vu-

3 - Sabıkalı Ali Kasımpaşa Zabıtaya hakaret. l~ra hır ~ylık mu~let. venlecek- Daireler müdürleri porlarından biri kukoşulandır. ruşları iyidir. Üç orta muhacim 

iskelesinden çaldlğı 3 çuval kö- Sabıkalı dolandırıcılardan Mehmet, tır. Bu cıhet kendılenne ayn ar • . Bu mevsimde Avrupanın her ta deki tesanüt oldukça iyidir. Ta 

mürügötürürkenyakalanmıştır. dün aclliyeye götürü.l~ek üzre iken rıbildirilecekişlerinitakıpetmı- ılk defa toplanıyor rafında bu gibi koşular sık sık kım umumiyetle enerjik görün-

4 _Bir yankesici küçük Mus zabıtaya hakaret ettıg•nden hakkın- yenlerle muhacır sıfatilc mua- İdarei vilayet kanunu ahka-
1 
tertip edilir. Bu müsabakalara mektedir. Geçen haftaki oyu-

tafa paşalı Mehmet Nuri efendi- da zabıt tutulm~ mele yapılacak,bunlariskanı adi mı m~cibince he~. ~y valin.in ri- lıin!erce genc~n. i~tirak ettiği ek! nuna nazaran bir fikir yürüt-

nin parasını çalmıştır. Ç k .1 h . .1 . •-~ d'I k !-'ki yasetı altında bu tun daıreler senyetle vakıdır. Bızde de bu mek lazım gelirse Altınordu 
a 1 1 ı• cer suretı e ısl'dıı e ı ere em a "d" 1 . . 1 · 'b' ·· b k 1 1 H' 

--o- - .. , . . . mu ur erınm top anması ıcap I gı' ı musa a ·a arın yapı ması ılal bir az çalışmak ve bazı 

t 1 l D" s· k "d H"d d' tedeyyun eLtıreceKtır. t kt d' .. h . k' 1 H ı ...,_ 1 , . 
ılorç yüzünden intihara kalkışan Dün CÜ hırsızıı c . un g~e, ır ~ı ': u av!n •- . . _,__ • e me ~ ır. . . , şup esız •. ş~yam. arzu, u,r. er, ?'-'."s~n arı telafı etmek suretile 

Ali usla gar caddc~ınde Nete bırahane11nde, Bekçıvı yara;ı)·an dört ~darı ~?clıs ~an~ ılk de~a halde bu ~ıışunce ılı; ~ıar?.,{et e- ,ıluncı kümenin en iyi takımı(} 

Dün Aksaray'da Davut pa•a cad· vaka farı ÇakırMnamıfl~ marukf ~lıza, sheyya~ •.a- • . Yalı Vekılı Muhıddm Beyın den Atletızm beyet• ıkı uç Cu- labilir, hatta öyle de addedile-
" > ... .' ' " tıcı uıtnayı ça ı ıe cer ebmştır. hıı··ızın nıulı·ıl-e111esı > 'd 1 ı d b l 1 d T >' ' 

~ea~nd~. bir intihar hadisesı ol'.nuş, 1 - Yeşılkoyde 27 numaralı --o- :.. · .. • ' · rıyaset~n . e top anac~-<_tır. . · :ı.ıa ır azı at ~t ere yaptı~ ıgı bılır. Şu ı.7.ahata göre bugün 

trlıkçılı~ eden 50 y_aşlannd~ Alı uı- katara ait birinci mevki vagon- Kız koleJı müdiresi Mme B~ .•çtım~larda .. Vıl::yetı.n u- .dmanlara zamımeten ~ugun ?e Vefanın Ileşiktaşınkinden daha 

,.a..d~uk~an.m<la lczga~ı~ al;'_agına ~ğ larından 16 perde çalınmıştır. Eyi pli Halit gene İskot'un evine girerek gümüş mumı ıdaresme mutealhk ışler bu müsabakaları tertıp etmış. sayılr bir hasımla karşılasmak 
a ıgı bır rJle kendını oldurmek ıate · • . k 1 k ]' l • · y k d d - .. b · · • 
'lıiıtir. Fak~t. vaktinde yetitilerck 0 _

1

. Hırsız meçhuldur. faaliy ~tte bıçak ve saıresını çald1ktan
1 

unuşu. ara .azımge en .arar- tır. ..u ar a yaz ıgımız uzre meo unyetmde bulunduğu şüp 

~rrıdcn kurtarılmıştır. 2 - Tüccar Yovakim Emin- sonra kaçarlarken bekçi Gazi !ar verılecektır. bu musabaka daha faz!~ bır. pro hesizdir. 

Vtk'a hal<kında Ali ustanın çırağı önünden tranwaya binerken me ~lata'da topçularda 166.n~ma~~- babayı yaralıyan İbrahim, O- --<>- paganda koşusu ınahıyetınde Nihayet akşam saat 18 bu-

'"rl .. ı kl·d· . . . . . da ıkamet eden madam Elenı'nın dun h M h ,. h '''l' . t ı· · 'd • d ki" J · m" k G 1 
•arı soy em< c ır. · çhul bır yankesıcı 200 lırasını b' 'k' 1 .. "k 90 anes ve u arrem ın mu a- ı aye nıec ısı . o. ugun an ııp crm aza ı çu ta a atasaraylıların kend 

- "SabaH•yin ı!ültk:ina geldiğim . gece ır saat, ı ı atın yuzu ve k . d" d 1 d l - . 'kt d k 'l . t' k t 1 k il . . • 
'a- k ~ · - k d 1 çalmıştır. lirası çalınmı1tır. Kadının ver<lig"i ;. · emesıne un evam o un u. - Vilayet umumi meclisinin mı a: a ·oşucu ! e ış :ra c - o a erınm salonunda büyüL 

•oan a_..ıyı açı , ve pençcreye e , . . . b h' 'J .. 'k' l h' d ... 1 · t d B b' ·h · · . . 
'•~kavva konulmuş buldum. 3 - Gene meçhul bır hırsız zahata nazaran ~yıplı Halıt tarafın- :a ım ı e uç şen ı a ey ~n e- bu ayın onbeşinde toplanacagı m~ e~.mı "r emennı ~ erız. u- ır ı tıma~ ve .tıtı;dıkle .. hazır-

Kııpı ""ı:ığında:ı baktım. Uıtam Balıkpazarında İhsan hannnm dan dolandırıldıgı anlaşılmaktadır. kı sahte çek da".asmda faıller- yazılmıştı. gun~u IT.Uoa?akada ılk gelen ~n ladıkları soylenılen ve boyle ol 

rıl' yat', <.r,':'. L\m!;a da yanı?'or- 1 el çantasını aşırınışur. --o- den birisine tebl~gat yapılama- Haber aldığımıza göre Vila- a:_Ietm hep. ı madalyalarla mu- duğuna şüphe etmediğimi; 

du. 00.~r1ır .•. ~lı.se m~'umat. vcrdık . ., I 4- KöıJrüde Kadıköylü Ma- Bahçıvan Apostolun dığından ifası ıçin dava talık yetle Emanetin tevhidi kanunu kafatlandırılacaklardır. tık de- boks maçlarını seyredeceğiz. 
gr ~ '·ğ~ızc gore Ah ustanın . G 1 f 1 1 f ı 1 b' k - d G 1 

· i 1 J "t · Al' t dam Fakohinın 40 lirası bir hır- k ti• t 1 1 ·ı t olundu. eçen cesetle ke a et ejhenüz çılanadıg"ı cihetle Vilay- a o.anı { ır o~u a on sporcu- a ata:ıaray son zamanlarda 
• y., unca :;ı ınıyorrnu~. ı us anınj ·a 1 a 1 {I ca 1 . . ... . .. b' d d 1 ·1 · k . . 

l~ lir.ı bC'retı v mış. Bunun için ha- sız tarafından çalınmıştır. . . . . . tahlıye ?dıldıgı hald~. ıspatı ~u-ı et meclisinin içtimai geriye ka- ya ır en ma. a ye ver!. m~s~ o- boks~ . karş~. takdıre_ şayan bıı 

''' l<oym:.k i t•ınifler, f•kat sonra! 5-Feriköyiinde bir İtalyana EJımo kapı harıcınde focı hır şe- cut etmıyen Ohanes ın 200 lıra lacaktır. şucuları teşvık edecegı gıbı. b.ıı meclubıyet gostermege başladı 
ac.'>arı.~ "f"' lıaei~ işini. t·hir ;t· I ait 50 liralık palto meçhul birlkil~e k~ılcden bahçıv~n Apostolun kefalet akçesi hazineye vari- -o-- m'isa.b~'.:ay~ Atletizrı; heyetını:ı Bir iki ay evvel İngilizlere kar 

'.;'i§kr~ r. /\'.··~ta mut...,•:ı· .. o!dııg~n 1. f d ı t ıkabllerı lıakk?'da tah~'.kat devam et- dat kaydedilmesine karar veril z •J-' t>· . ne biıru1' hır ehemmıyet verdı- şı elde ettikleri parlak muvaffa 
""" !1'bayct ıntıharn to<cbbu; ctrnı·-• ı.rsız tara ın an asın mış ır · mektc olup bır kaç kııı zan altına a- . . .. .. ,{ ,ı .ısa .. · .. k · 'b ·ı d •. 
tir. · ' 1 6 _ Babıiılide Abdullahın lınıruftır. mıştı. Dunku muhakemede U . d • k d _ gmı g~stern;e ıtı arı e e şa kıyet bu meclubıyet yolunda 

maznun Ohanesin meşru maze- Z mk_ıı~ Jand~rmav·ı:ıma~ a 1 yanı dıkkattır. Bu hususta at- yürümelerine de hayli lıizme· 
. d . ·1 1 d' ". 1 nı e -ı raşa un ı ayet Jan-ı ı t' h t' d ld g· mı. teb . B 

retı olayısı e ge me ıgı an a- . e ızm eye ın en a 1 1 z ettı. undan başka spora ade-
şıldığından mahkeme kefalet d~rma ~u;nan?anıı:u z!yaret :t- !iği dercediyoruz: J ta aşık olan Istanbul Boks he 

parasının varidat kaydine ma- md ış ve .. a o~a.?ın .Ja
1
naad:ma ·a- "lstanbul mıntakası Atletizm yeti Reisi Eşref Şefikin Galata 

h l 1 d • h . k 1 rosu ıçm goruşmuş er ır. . , • K' .b. 
a oma ıgını ta tı arara a - ·-·<>-- heyetınden: I saray u muını atı ı olması 

gele~e_k olan Sovye.t Şural~~ dı. M h'dd' B Yal a a idi or Mevsimin ilk propaganda klübün Küçük Ke'!lal, Melih 

M;Pfılıet;:elerde: . 
Bir macera 
fi ınci sa)'/.ıd1111 mabııt/ 

·ilinci bir dava dalıa 
Harıcıye halk komıser vekılı -o-- u hı ın . . · Vovı· Y k~ı· My kırkoşusu evvelce ilan edildig"i Necmi gibi iyi boksörlere ma-
M K h • k b• ı b k l . I Şe remmı ve a ı ve ı ı u- . . • 

Son .saat aleyhine nıüddei unıunıilik . ara an 1 a u uyuraca - Adlİ)'C de da { 1 o 1 'dd' B b .. y 1 ._ VPrhile 13.12.929 tarihinde icra !ık bulunması yö.pılan harekat 
~ Tardır" 11 m · ugun a ovaya gı -,. · 1 - k.f. dd d'l b'J' 

· · İnıtihnnı 1 d kt' edilecektir. Koşuya Sişli traın- ıza 1 etmege ·a ı a e ı e ı ır. 

da~•a lJÇll . Bu havadise dikka~ edi~~iye- . . . .. , ec; ı~. --· - -- • vay garajından müba-şeret ıı9i- I Öyle anlaşılı~?r ki ~~latas~ra} 
. Sc'1 .:: .at gazetesi aleyhme hane ~arşısında hır _taş~n a.ltm- c~ olursa, İstanbul~ ~~vasa- Daktılo ~~m~k ıçu: :n.uracaatı Irtışa meselesı lecek ayni yerde hitam bulacakı her sahada ~osterdıgı ~aa.lıyet 

llıüu,.;.i umumilik tarafından da ccbmden çıkardıgı bır. kıtabı !at edece~ ol~mn Reısıcumhur ve. evı:~~<ı musbıt.elerı!ll ~br~z et! , - ~·::- - tır. Müsabaka sahası Şişli Er- b?ksta da go.st.ermek fıkrm<le-

teniden bir müheyyiç ve mu- saklar. Bu hal"eket gardıyanla- Hazretlerı ~ı, yoksa M. Kar.a- ınış ?ılumu:n tah~~erın ımtıhanı Malıye mıi/eltişleri meni mezarlığı ve Hürriyeti e- ıdır ve bun~n ı.cın c;alışmak~~dı: 
&atına neşriyat davası açılmış- rın nazarını dikkatini celbede- han. mı .oldugu a?laşı~az. Fı!- !ar~ ı~ra e~;Im~k uzre 16 -~2-~.9i talık /hat yapıyorlar hediye tepesi civarıdır. Mütte- Altı maçı _ıhtıva eden bugunk~ 

tır. Davaya .esas Son Saat ın ne rek vaziyetten gerek müdüriy- h.akıka ıbare vazıh degıl, mug- t~~hme musadıf .Paza:tesı ~u-ı Eski barut inhisarı şirketi a- fik klüplere mensup olup işti- 1progra:n bı{e Galatasaraylılanr. 

§rettig" i ve Istanbul halkını ha- eti ve gerekse polisi haberdar !aktır. nu saat 10 da encumenı Adlıyel ı·k d 1 " ç k 'rt·şa rak edecek koşucuların Cuma bu vadıde ne kadar muvaffa~ 
1 1 

. .. 1 . . ı a a ar arın.ıan ı an ı ı ld 1 1 .. . Ö 

Yat pah_alılığı. yü~~ a.Itında g.ös- ederler. Hikmet B. bilahare Te-
1 

"İstanbul'a muvasalat edecek' ka emı?e ınuraca~t arı ~e ımtı-ı meselesi hakıkında isimleri ge- günü sabahleyin saat 9.30 d°:'. 0 u { arı~ı gos~er~cektı'.; ~

teren hır ~~rık~turdur: .~ud- vkifhaned!!n avdetinde aynı ta-, olan M. Karahan, Reisicüm- hana gırmeyenleım m~racıı:~t-\çen iki maliye müdürü için tah-lkuz buçukta Galatasaray klu- le zannedıyoru~ in bu gosterı" 

<l~ı umın:ııiık bır resm.ı muh~y- şı kaldırırken polisler tarafın- hur tarafından kabul buyurula- la~ı nazaı:_a. alınm~y~c_agı. D?ud- kikat yapmak üzre şehrimize l bünde hazır bulunmaları mer- gene Galatasaraylıların or~anı· 

Yıç ve musanna havadıs mahıy- d .. . .. m sh t h 1. 1 a-lcaktır" şeklinde yazılmak la- deıumumılıkten bıldırılmıştı. 1 maliye ınüfett'şler' tet- cudıır. zasyonlarındaki muvaffakıyet-
et· k an cııı mu e, u a mc e y 1 T .. k y hkem . ge en ı ı " . 1 . d b. . . k'l d k . 
t ~nde addederek ceza. anunun kalanır. zımdı. Fakat bazı rüfekamız ur - . unan ma esı kikatla meşgul olmaktadırlar. Daha sonra, Ta~sı:n stad- erın en ırmı teş ı e ece tır. 

eınde addederek cezakanunu-ı Dünkü muhakemede gardi_ı derhal Ankara' dan bu haberi . ışe başladı . Dünde bazı zevatın ifadelerine yomunda Istanbul Şıl~ı ı:ı~çl~- ·-·· S. G. 

l\~n 161 ci maddesi delaletile aç yanlardan Mustafa çavus Taı_lteyit eder malılmat almışlar- Bır ~uçuk senetenber~.ı:n~- müracaat c.dilmiştir. ırı ~ıpT!:ır,aktı~. Şıldm ıkmcı ı\1ahmut 1\luhtaz Pş. 
tıg1 bu dava ile Son Saat ale-

1
h B Em' K' "G r ldır. İşin asıl gülünç tarafı da atta! bır halde. bu unan ur - Müfettişler bu meselenin haftasını teşkıl eden maçlar f • ·t 

;>hine hayat pahalılrğı neşriya- a . . ın, . azım ve a ıplbudur Yunan Muhtelıt hakem mahke- mali cihetlerini tesbit için ha- şunlardır: (an ıs enen para 

tından dolayı ikinci dava açıl_lbeyler .dınlendı. . • . . . mesi dünden itibaren faaliyete t 'nh' k üzerinde de Vefa - Altınordu Hilal Mahmut Muhtar paşanın 22 

'11ış oluyor. Bu dava evrakının! ~ahıtler .. ma.znunların b.ılak_ı_sl Her h~lde kısmen a1ans tel- l?'eç:n~ş.ve harbi umumide .B.o- ~~t~ika~sarı :v:a~tadırlar. Bu Beşiktaş_ Kasımpaşa Eyip bin ~it.mı tediy_e et~~i !ıususu 
t'tinci cezaya gönderilmesi mu hadısede husnu vazıfelerı go- 1 grafındakı muglaklık, kısme~ gazıçmm memnu mıntaka ılan tk'k ::! ~I b't' .1 k Her iki maçta karşılaşacak'kendısme teblıg edılmıştır. 
lıteıneldir rüldüğünü çünkii hadiseyi onla-ide gazetelerde çalışan gece mu edilen kısmında kalan bazı ev- te ~ ~ s117ra ~ ~·~~.ece .~e takımlardan biri birinci diğeri K d -t ·-1. h 

. --o- rın ihbar ettiklerini bildirdiler harrirlerinin dikkatsizlikleri lerin harap olduğu iddiasile hü- evrka. . la ıre. e al e. me ve.rı e ı'kı'ncı' ku"meye mensup t~kımlar a as ro ayı ası 
'! · .... d b. k ! b ı . . . re ısım en geçen e.rm vazıye- Adi' .. · k d l' 
'evkirhane gardiyan- Mahkeme heyeti maznun Hi- YI uzl·kun eni hı: h ıbsm~ b~tan .. u kumetimızden tazı;ıınayt talebı tleri tesbit olunac<..~;tır. dır. Mamafi ikinci küme takım- 'h ıye e.?cukmenı ad. astroM~-

. - d H" . f d'I . · ıa · ı tat ı ır a erın ır gun- hakkında bu evlerm unanlı -·-··· - larn'k'ı klu"p muhteliti halinde- yı asını muza ere e ıyor. u· 

1 h t tt 1 ayet ve uscyın e en ı erm l"k h F 1{1·1-:-- ·ı t t' 1- k "d f . ır kT 
arı erae e ı er beraetine karar verdi : ul k~yhecbanını tattı:. akat yd~- sahipleri tarafından ikame edi- .. ı c asarru USU ll <lirler. Beşiktaş ile Vefanın Ta-,zda ~r~yekmud a alaıhmı. ıylevhe ıkı 

Üçüncü ceza mahkemesinde -o- · zı' ı a er ~.eeyyut. etme ı. len davanın rüyetıine başlamış Dahiliye encümeni gayri men ksim stadyomunda yaptıkları e ıştı:a e ere< . arıta ar a · 

vazifesini ihma~ eden Te"'.~if-ı Eınİnö:ıü hır~ız etesİ Ve İs~anbul dun Gazıye kavu- tır. Dünkü celsede ıniir?faa ya- kul tasa~;ufların tasfiyesi. layi- maçlar, aldıkları neticeler, t~- ıkmd~ ızahat.~erm;ştır · .. 

lı~ııe kapıcısı Hıdayet ve Husc-
1 

. Ç şamadı. p:lmış ve muhakeınenm deva- hasını muzakere etmektedir. kımlarınm şekli malı1m oldugu ~utç.~ encu~enın?~ tahnrı.r 
Yın efendilerin muhakemesine n1evkufc.:n nuıhaken1e Bizim öğrendiğimize göre Gazi mı 9 Kanunusaniye talik edil- İzmir ve M11:ıisa havalisinde için bunlardan bahsedecek de-' basıt suret~e ıcrası ıçın _a~ı b.a 

lievam ve intaç olundu. ecl j lecck Hazretlerinin önümü«!. ki Salı günü miştir. mevcüt kira usulü tasfiye edile- ğiliz. Fakat bu iki takımla kar- he~et teşkıl _olunarak layıha U· 

Davanın mevzuu şudur: . .. .. . Yalovadan hareketle. şchr_iın!zi tetrif --o-- rek bu intifa, ücrete kalbedilc- şılaşacak olan ikinci küme ta- zerınde tetkıkat yapılıyor • 

K .. . l Ş Emmonunde bır gecede 16 buyurmaları kuvvetlı bır ıhtımal ola- S · • t• 1 l. ktı' 1 h kk d k ·ı · · B · 1 ·· · • 
f 

omunıst maznun arın e- 1 rık t k' f .11 . 1 J k .1 . . ... 1 kt d' G . H t U!IS ınıa c el vası ca r. kını arı a m a arı erımıze ugıın cu ıçtınıa 
'k . . sı a va asının aı erı o an ra ı erı suru me e ır. azı azre · B d d K d · h . . . . . · 
~ Hiısnü B. mevku.f .bulundu- Afd I E . ferinin bu meyanda M. Karahan'i da Üsküdar mal müdürü Sabri . ~11 an .~a a ~~a enız a- az çok hır fı~ı: ~erebılmek ıçın, Ecnebi ve ırayri müslim mektel" 

6~ sırada İımıir'de bılahare ay- 1 . 0 .•. ~em ve Ze~ı h.a.~kmdalşehrimizde Salı veya Çarşamba günü B h kk d 'f . . . . 1 valismde nobet usulu mevcuttur Altınordu Hıla'm Kasımpaşa ferde Türk muallimler cemiyeti riya· 

Ilı rnaddeden mahkilm edilen 5 ıncı ıstıntak hakımlıgı tara- için kabul buyuracakları da şayidir. · a .~n .. a ~azı eı suı .'.stıma Arazide muhtelif hissedarlar Eyip'le geçen hafta Kadıköyüıı- setinden: 

br. Hikmet B. ziyaretine gelir.! fından mevkufen lüzumu mu- Gazi Hz. ni'.' K;~ra!ıan'!a .mülakatı eı davası uçuncu cezada ruyet ve hisselerinden münavebe ile isti- de yaptığı Jikmaçmdan bir az' .. ce'?ireti'!"zin senelik kon~rası _b• 

l?akat Hikmet B. ziyaretçilerin hakeme •kararı verilmiş ve e- Msmda aynı gun. ş~hrımıze. '."uvasa- salahiyet noktasından Üsküdar fade eder. Bu u~ul ela ailevi iza- bahsetmeyi fa ideli buluyoruz. gun caıremızde - ~4 • ~o .Bcy'!glv 

\İ • . h . d'Jd' •. . k 'k' . .. d .1 . l~b b:klenen Harıcıyc Vckılı Tevf:k hk . · d d'J . .1 f' d'I Al d H' • halk fıı·ka11 mcrkı:zındckı chr -ıızdı 
~e~.lermın . ta .. am e ı ıgı.nı v.ra ı ıncı cezaya goıı erı mış Rüştü Beyin de hazır bulunacağı i- ce~a. ma emesme ıa e e ı - leı ş.uy~ suretı e tas ıye c ı e· Geçen hafta . tınor u . ı~al, içtima edileceğinden aılcocla~ h>nın< 

Orunce gen doner ve Tevkıf- tır. lav.ten rivayet edilmektedir. mı tır . cektır. Kasımpaşa Eyıp takımını ıkıye ve Bcyl~rin teşrifleri rica olunur. 

tayyare piy-ano-os·u- l~i~ !~;:-~~~~- ~~~;~~;~~~ !~~ ~~;~· l~~~~ ~~~~ 2~;~0--;~:i8 ~~~~i~~~~ ~~~~; ~~~~~ !~~~~:;.~~O::il!~~~2 s~~~~~a;.·20 · 120""u 
• ~ 20612 22043 24387 25075 18290 18707 19087 19745 3517 4000 4035 4667 41980 72820 44326 45445 Eminönünde küçük pazarda bak 

--· 25454 26819 27520 28125 19785 19927 20896 21829 4977 4980 5123 5191 45299 45995 46660 46771 kalKamil Efendi· 

[) •• 1 •• 1 • d J • j . 2 35 90 5 21878 22 23875 2 5 47048 48746 Çarşambada Tovkıi Cafer mahalle 
ti ll (lJ ( e ~I {'( c l .;: raıı l l }'C 99 301 31210 32 67 764 4 22 5653 6223 6367 7757 47398 48795 sinde araba tamircı$i l•tavri Efend 

33087 33026 33162 33867124925 24927 25196 25487 8404 8940 9088 9410 49478 49912 50040 50175 ve zevceıi madam fotiye. 

kazaJlHll }} ll JllH l'il la)' 34908 35153 35326 36134,25796 27774 27450 27910 9528 9628 9867 10063 50478 50493 51182 51315 A. Bedi" Arnavutk':y Aya%ma ba 

5255 9130 
37448 39166 39233 40335 27800 28065 28149 28149 10784 10962 11065 11649 51382 51422 51708 51984 şında bil.i numaralı hanede. 

Tayvarc piyangosu dlin çekil· 1 4896 13378 40941 41713 42792 437061
1
28172 29032 29921 29565 11769 12342 12744 14275 53419 55419 55815 55925 Galatada Mahmudiye caddesind 

•ntıtir." Jkrami..-c kazJnaıı ıııırna- 14116 16845 19125 23088 4449 3 3 3 
ı 7 44695 46052 47337,29936 301 3 017 30433 14616 14874 15707 16148 56285 56449 56620 56802 7 - 9 numarada silahçi Ali Riza Efen 

rlJarı sırasile nc~rcdiyonrz. 23866 24229 24507 24833 47571 48695 48713 48723 30217 30498 30591 31374 l6387 16948 169e5 16990 57040 58146 58663 58752 di · 

l~~Q ~~k~~~~anlar ~~~~ ~~~~ ~~~ 31677 ~~~~~ ~~~~ ~i~~ ~!~~~!~!!~: ~:: ~~ ~~: 17869 18124 18280 19274 
59008 59440 ma1r~l~il;ir: ;;~~,~~."JS.!l6 7" n.ı 

ıooo r k I 33259 33984 34969 36258 54857 54901 54963 55043 37181 39545 39654 40223 
19474 19929 20116 21590 O" k- *k* *. 1 . Unkapanında tütü:ı;:ü Mina Efen 

ıao7 ıra nzanan ar 39286 39838 39864 41105 56409 56337 56733 57554 40508 40932 41013 41681 
21691 21791 22263 22409 un u -eşıt enın di. 

~. 7 22779 29673 47905 43723 45465 48018 489 23286 23764 24085 260241 
"f594 16 59215 59246 59312 59958 42309 42449 43099 43485 talıhlileri Kurtuluf Sir.(::ı ··:-,~ Pt.:::ı ee~: 

~5219 50898 53400 54346 45628 45753 461 14 46276 26336 26599 26645 269671 • sokağı 179 mım~r.'-la sakin Ha'.k E. 

4 6il() lıra kazananlar 200 lira kazananlar 47804 47936 50403 50246 27268 27304 27407 28202 50,000 Lıra kazanan "49,314'' nu-ı fendi. 

~353 6571 15641 21695 61 387 409 955 
28537 28889 29138 29510 maralı bilttin sahipleri: v. iktorya'dc İstanbuhl:ı, B.rsa ·~. 3alamon M 

7 
2057

1
48001 51007 51109 51307 B " · · k · 'f · J • 

2 24297 24497 31409 
erun sıgorta şır etı mu cttış erın- çon Efendi 

~3 1508 1667 2301 3283 3382 52045 52585 53779 53934 29946 30561 30825 ı den "Hamit Bey" Kalpakçılar biışııı- . .. ,. 

3<>n 2 33490 34516 36431 3317 4020 4212 4272 4146 54103 54043 54065 54154 31815 32715 32775 32772 1 da "Cevdet Senni Bey" 48 kişilik bir, 12•000. L;ra ka~ana_ J0,094 nu 

"077 39889 44563 46606 133000 33630 33857 34118 !maralı biletın aahıplcrı: 
50152 55665 57201 4561 5667 5706 6255 5705 55200 56346 57310 57333 grup namına B 1 k d ) rAz· Be 

1 y- · K · . Ef d' Bo ll.ilı 10 ( a ' • pazarın a sarra ız ) 
7711 7713 8074 8379 7693 57702 58664 59364 134261 34265 34692 35374 anı arı.ıs en ı rsa te • . . . 

35619 • ki~;Jik gr:.ıp nam•ra 1 Beyoglunda, İstıkl J c.d .'csınd 
8801 9036 9394 9608 11269( 60 lira kazananlar 35384 36364 37390 Ycıı';rhirde D~•.lpd rc~e Celep O•maa Kapancı lıanırd• •trc• ı:>•vl 

' r . .- ,. . ,..,._ . ..,..-:-----t 
C:f."'""'ı..: ... 1 

~ 300 lira kazananlar 
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MiLLiYET CUMA 

iNKIBAZ, suı HAZIM Karaciğer ve böbrek hastalıltlannda 

hamile kadınların gaseyınında 

deniz tutmasında 
MAZON MEYVE TOZU Almak pek nafidir. Cihazı hazmın en 

lüzumlu bir yardımcısıdır. M•yvaların 

ekseri havassı nafia!ını camidır. • 

Alınması kolay ve tesiri pek nafidir. 8ıhçekapıda Hasan ve Zaman, Kadıköyünde Yafet ecza depolarında, Beyoğlunda Velicanldis eczane<lnde flatı 80 kuruştur. 

Şlıca mağazalarda satılır. 

KAPPEL 
yazı makinesi 

Almanyada muasırı 
fennin en son 

'ahesarl 
llusustle FRANSIZ bükOmetinln dahi 

Hafif, metin ve sa~lam 
Her ciheti taahhüt olunur. d:~, U:es~~~ 
Türkıye umumacentesi ; 

Y. ŞlNORKYAN; lstanbu~ Sadıkıye han 30-33 Tel. lst No. 

Elektrik Süpürgesi 
Tozu eınnıek surelile kanıilen imha e~er. 

AEG 
'-- TDTt anonim eleklrik firketi uınuıniyeıi, Galala Babliyar Han. 

~OÇETA 1TALYANA 
()1 SERVIST MARITTIMI 
. l;~F.O vapuru 

: kAnunuevd 
llıartes . ( Kös-

t . 
~ce , Od~sa , 
i<ı~oro,isk , Ba-

1 Ilı \ e Trabzo-
" gidecektir. 
li<, 1STANTINOPOLI vapuru 

~ liAnunuevvcl Çar~amba •aur
l ~ \ama, Kö; tence ve Odesa~ 

~ ıtidec~ktir 
~tBA_ 'IA vapuru 19 Kanunu-

1cl Pcf'icmbe ~Napoli, J\1ar
Va VL ('cnova n ya gkkcektir. 

. l l'aı i!At içın G~ lııtnda merkez 
. tını b ıll'ıJa , mu ,.,ıJ :ıcante· 
,~e ır.·iracaaı Tel llq•oğlu 
'1 - 77'2 ve ya Beroıtlunda 
e'ap la altında Natta Nasvo-
<1 ·r '· . . . 
'tt t 1 rıu ş turı:-;t acenJ.ıye. 

cf'>n Beyoğlu 3599 ve ya 
·~~'lıyan kar~ısıııda heyrdmilel 

, t11k' ı vagun kumpan yd>tua . 

~: ~> oğlu 2.130 ve yahut 

~ lııtd:ı Emiııoııunde lzmir 
'k itınd ı x , ıımarada a..:ente 
t !' 

ı nc r:tliracaat. 
Tel. btanhul 779 

Ecnebi memlek~tlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban~a Kommerçiyale 
ltalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

540,000,000 Liret) 
Travei lcrs (Seyyahın 

çekleri) satar 
L iret, frank, İng~ l iz lira;ı 

wy:ı dolan frank olarak 
satı _ 111 bu çekler sayesndıı 
nereye git~en ;ı par:ınııı ke
ı r a l ı emıı :yetle ta~ır vu her 
zaman : <t e r>'f\llİz dılnyanı 11 
her ıar:ıJmda, şehirde, oteı
lrnle, vapurlarda, 1renlerde 
bıı çekleri en kiiçılk 1ediyat 

:çin nakil mak:ımııııla knla

yhkla i~tiınal "debi:irsiıi.iz. 

Tı,ıveUers çekleri hakiki 
sahibinden La~k3 kım~enin 

kıılnaamayacaiiı bir şekilde 

ıer1ip ve ılıt:ı ~ rıiilrni~tiı-. 

'----- -
Malatya vilayetinden 

Ilı ~a~a~ya vilayetinde vaki Cumhuriyet sinemasile İsmet paşa 
~~Çeııuun icarı 151 12; 929 dan itibaren üç sene müddetle aleni 

beay~deye konulmuş ve!;eraiti müzayede vesaire mahalli muha 

~ ~·~t.idürlüklerine gönderilmiştir. Taliplerin bir an eve! Malat 

be~ ayeti daimi encümenine ve şeraiti Öğrenmek için de muha-

1 '1ususiye müdiriye-tine müracaatları ilan olunur. 

Kirahk ~üJük konak 
5000 arşın bahçe içinde ve dört tarafı yol olup mektep,fabrlka ve klinik ittihazına mUkem· 

melen elverlş!I olan Düyunu umumiye karşısındaki konakta çifte saraylar namlle maruf ve 

iki k..ımdan mürekkep olan KONAK kiralıktır. Her tarafa yakıa olan ve denize nezareti bulu

nan konajtın yirmi odası ve ayrıca büyUk salonları vardır. Hal eı fanila ve çorap fabrikası 

olarak istimal edildiği gibi ayrıca derununda dört aile de ikamet etmektedir. 

15 Kanunusani 930 dan itibaren icara verilecektir. Taliplerin Sirkecide Osmaniye oteli sa

hibi Ö.l\ER LÜTFÜ beye müracaatları. 
~ 

~eJri se.ain 
----

Merkez Acenıas~ Galatı köprfl 
bııında, Beyoğlu 11362 Şube 

acentem Mahmudiye Hanı alntda 
btanbul 2740 

Mu~anya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çar

şamba günleri idare rıhumın

ılan 9 da kalkar. 

Bozcaada poslası 
( GELIHOLU) vapuru 14 

KAnuncvcl cumartesi 1 7 de idare 

rıhtımından hareketle Gelibolu 

Lapseki Çanakkale lmroz Bozca

adaya gidecek ve Çanakkale 

Lapseki Gcliboluya uğrayarak 

gelecektir. 

l~are~ane ve an~ar in,aau 
Tülün in~isarı unıuın nıü~ürlüıon~en 
Ödemişte inşa edilecek olan idarehane ve anbar kapalı zarf 

la münakasaya konulmuştur. Mezkur inşaata ait proje ve şartna 

me 15 lira mukabilinde verileceğinden taliplerin idareyi merke 

ziye mimari şubesine müracaatla almalan ve 18-Ka. S 930 cu 

martesi günü zarflarını yüzde 7 ,5 teminatı muvakkatelerile 

birlikte Galatada mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

..... ::cc:ccccccccc. 
lstanbul peruk~rlar cemiyeu hey'eti idaresinden: 

~M~M PEH~KIH EINlFINl 
KAnunuevelin 13 üncü cuma günü saat 2 de Beyoğlunda Tokat

liyaa arkasındJ Hin Cumhuriyet Halk Fırkası merkezinde eemiyetl-

mizin senelik kongrasının 

içtimsa davet ederiz_ 
akdı münasebetiyle hey'eti umumiveyl 

---

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

~- '' 

BillllK TAllARE PiJANGO~U 
YEDiNCi TERTİP 

6. INCI KEŞİDE 
11 KANUNUSANİ 1929 

Büyük ikramiye: 
200,000 liradır 

Aynca: 

ve 

50,000 
40,000 
30,000 
20,000 
15,000 Liralık 
10,000 >> Bir 

ikramiyeler 
ınükafat 

Devlet Deıniryolları ve Linıanları ~ınuıni i~aresin~en: 
Ankara lzınir - Ankara arasında ve haftada bir ~n seyrüsefer 

etmekte olan Yataklı Vagon 4 112 /929 tarihinden bilitibar haftada 

iki gun seyrüsefer edecktir. Bundan mada Haydarpaşa - Ankara · 

Haydarpa:ıa arasında seyrüsefer etmekte olan 1O f142 ve 14:!J9 

No. katarlara da 2/ 12/929 tarihinden itibaren haftada ıki gün birer 

Yataklı Vagonun l!Ave edileceği muhterem ahaliye ilAn olunur. 

Ankara - lzmlr - Ankara arasında t ataklı Vag, nların ~ey rüsefeı 

TRlBZOl BiRiNCi ·POSTU! Palto imali 
Tülün in~isarı nınuın nın~nrınıon~en 

1 ettiği günler : 
AZiMET 
Çarşamba 

Çarşamba 
Perşembe 

Perşembe 
AVDET 
Cuma 
Cumartesi 
Gumartesi 
Cumartesi 

(Karadeniz) vapuru 16 kAnu

nuevvel Pazartesi 12de Galata 

nhumından hareketle lnebolu, 

Samsun, Glreson, Trabzon, Rize 

Hopaya gidecek ve dönüşte 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 

Trabzon , Tirebolu, Glreson, 

Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 

Zonguldaıta uğrayarak gelece\( 

tlr. Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

ANT!Ll4 POSTASI 
(lnebolu)vapuru 15 Kıl.nunuevve 

pazar ı Oda Galata rıhtımından 

hareketle lzmlr Küllük Rodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 

gidecek ve dön!lşte mezkl'lr 

lskele!erle blrli'!te Dalyan Mar

maris, Sakı:ı:, Çanakkale, Gell

boluya uğrayarak ıı;elecektlr. 

~ ................... .. 
1 SADIKZADE BİRA.DEH

LER VAPURLARI 
KAHA DENiZ 

MUl'iTAZA:M VE LÜKS 
POST ASI 

in önü 
Pazar vapuru 

15 klnunuevel 
ıunu abamı Sirkeci nbtı

mından hareketle (Zongul• 
dak, lnebolu, Samsun, Ordu 

Giresun, 1 rabzon ve Rize iste 
lelerıne azimet ve avdet ede
cektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mea 
adet hanı altında acentalığın1!j 

• ııracaat. Te!efon:lstaobul 213:1 

MesaJerl Marltlm ve Pake 

loınpanynlarınrn vapuru ila 
Güzel seyahatler 
Her hafta "i\J:ır,iJya ., ya ha

reket eden \'apurlar Pir~ ve :-ıa

poli limanlarına dahi uğrarlar. 

Tafsilat almak üzere Karaköyde 
Lorant Rebul \'e şürckft,ına mü
r.ıcaat olunma~ı. Telefon Beyoğlu. 

203 - 204 - 1 ' 04 

r ALEMDAR ZAUELER 
VAPURLARI 

Seri, lüks karadeniz posta~ı 

l\ ıJ'}} t vapurn 15 
l V 1 e Kıl.nunuev\'el 

Pazar günü akşamı 
mat 18 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 

[Zoni{uldak, İnebolu, Samsun, 

Ünye, Ordu,Glreson, Trabzon 
ve Rize] ye azimet ve aynı 

iskeldcre "gördl' vakfıkebirt » 

uJtrayarak avdet edecektir. 
Mıır:ıcaa• malıalı · İst:ınlıu ; 

:\leymenct hanı altındaki yazı

hane. Telefon lst:ınlın ı 115,ı 

A DE~.il İKTİDAR 
ve bel gevşekliğine 

En müessir deva Seroin hatları
dır. Deposu İstanbul Sirkecide sken 
deriye oteli ittisalinde Ali Riza ecza 
nesidir. Taşraya 150 kuruş posta ile 
gönderilir. !zmirde ecza depolannda 
ve İrgat pazarındaki eczanede bulu
nur. 

Kumaşı idare tarafından verilmek şartile müstahdemin ıçın 

34 adet palto pazarlıkla imfil ettirilecektir. Taliplerin malzeme 

numuneleri ve yüzde 7 ,5 teminatı muvakkatalerile 18-12-929 

çarşamba günü saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda 

bulunmaln. 

Anbar inşaatı 
Tülün in~isarı uınuın ınü~ürlü~üo~en: 
Kuru çeşmede müceddeden inşa edilecek olan anbar için veri

lecek tekliflerin tevdii için gösterilen 16 Ka.E 929 tarihi 11 Ka.S 

930 cumartesi günü saat 11 re temdid edilmiştir. 

Hilaliahmer kış balosu 
Dahiliye vekili muhteremi Şiikrii Kaya beyfendi hazretleri

nin riyasetlerinde lQ. KanuntJevvel 929 Perşenbe günü akşamı 
Türkuaz salonunda verilecektir. · 

Biletler ~rkez ve Beyoğla şubesinden alınacaktır. ---
Gayrimübadiller - Tahsilat - Tevziat ko

misyonundan: 
Mahmutpaşada Hacıköçek ma- N: 17, 19, 3 ı müzayede gilnil 

hallesinde cami sokağında Haça- 3. , !3.'i, 39, 41 21! kAnunuevel 

pula hanı haricindeki mağazalar 43, 45, 47, 49 929 pazar 

Handahillndekl N: 1, 2, 8, 4, 5, 6, 7, 8, müzayede günil 

mağazalar 9, 10, 10, il, 13, 14 l!5/12/929çarşamba 

Hanın 
üstündeki 

odalar 

N: 17, 18, 19, 20, 24 
26, 28, ~9. 31, 25, 32 
3~. 34, 35, 36, 38, 39 

40, M: 40, 4 ı, 41!, 48 
44, 45, 46, 47 

milzayede günU 
28/ 12/929 
cumartesi 

BalAda müzayede gU.nleri gösterilen Haçopulo hanının mağaza 

ve odalarının icarı bir sene müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin züzde on nispetinde pey akçaslyle ihale! kat'iye günu 

olarak hizalarında gösrcrilen gıinlerde saat 1 O da Beyoğlunda imam 

soka!tJnda 20 num~rolu daireye müracaatları ilan olunur. -
Ekmek ve Ja~ sc~ze ınünakasası: • 

lstanbul nafia fen mektebi mübayaat 
komisyonundan: 

Mektebin 930 senesi Marısı gayesine kadar iaşe ihtiyacı olan 

ekmek ile yaş sebzesine yevmi ihalede talip zuhur etmemesine 

binarn 29f l2/ 929pazar günü kapalı zarf usulile yeniden münaka 

saya konulduğundan taliplerin ihale günü saat 13 te mektepte 

toplanan komisyona te"2ina~ makbuzlarile müracaatları. 

Dahili ve göz hastalıkları m:~~:~~ısı 
prokopln (Komprime) : Ademi iktidarın reda\'islnde 

Suprahypon (Ampul) : Usreti teneffüs ün tedavisinde 

Glokosao (Ampul) Glokom un teduisinde 

!\ ltistanıd ve Alm:myada W oelm fabrikasının müstahzoratından balAdakl 

!Hçlorılon nümune •rzu b~vuranların lsıanbul 254 numerolu posta kutusuna 

yazmaları mercudur. 

ü~iincü ınınlıka eli~~a o~ası riyaselin~en 
Oçüııcü mıntaka etibba odası azası kayit muamelelerini ifa ve 

tabip ve Dişçi Beylerin nihayet Kanunuevelin yirmisine kadar 

ilk duhuliye ve aidat taksitlerini tediye etmek üzre sıhhiye mü

diriyetinde oda heyeti idaresine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Kliçuk ve büyuklerin 

G R 1 P 
ve dang hastahkianna vakalar.mamalın 

teminen şimdiden 

E '1 U L S 1 O N S C O T T 
müstahzıtını kull,nmılıdırlar Mukavemet 

kabiliyetinizi e1ı iı. boğazınızı ve ciğer

vikaye ve Grlpe \'akalanmanızı men eder. 

Tabii vitaminleri ve mu~avvi ıuzları çok olan halrlkf 

El\1ULSION SCO'IT u musırren talep ediniz. 

Ankara 
Eskişehir 
Afyon 
lzınir 

iz mır 
Afyon 
Eskişehir 

Ankara 

Hareket 

" .. 
Muvasalat 

Hareket .. .. 
Muvasalat 

Pazar saat 
Pazar " Pazartesl .. 
Pazartesi ,, 

Salı saat 
Çarşamba ,, 
Çarşamba ,. 
Çarşamba ,. 

11,35 
20,40 
2.-

17,55 

8,05 
1,41! 
7,-

15,33 

Haydarpaşa - Ankara - Haydarpaşa arasında ıo/142 ve 143/9 No. 

katarlara lllve edilecek Yataklı Vagonların seyrüsefer ettiği günler. 

Haydarpaşa Hareket 
Eskişehir ,, 
Ankara Muvasalat 

Ankara Hareket 
Eskişehir ,, 
Haydarpaşa Muvasalat 

VALS 

AZiMET 
Pazartesi Cuma saat 
Salı Cumartesi ,, 
Salı Cumartesi ,, 
AVDET 
Pazar Perşe111be saat 
Pazar Perşembe ,, 
Pazartes 1 Cuma ., 

SPOR 
Hayatta• aeftalmak •t daima .... 

,.u .• ıhuu. •• ı...ı buld•ınak •••bı 
kttYVettea dltlrmemtklc m6akln· 

d6.r Sihhatiolıi mubafaıa, ılair

ltriaisl tabiye fHliycll· 
aizi tezyit için küçiiklcr 

n bü,.Okl<r tarafnulu 
mükemmel bir ku .. ct 
ilicı olarak taaılau 

rratos 
ku.llaıuaıı. 

! 1 Herccıanedc bulunur. 

HALİL SEZAi 

HAPI. AJl!f I 

20,-
7-, 

15,33 

11,35 
21, 18 
8.-

MÜLEV\'IN ve MUSAFFA ( 
Ahfam ytmtkltrindtn cveJ (bir ve ya iki) hap alındıkl•: 

KAllACl~ERI. !llllJEYI ve BAGIRSı\10 .ı\RI TEMIZt.F.K 

l~ vinizin uaparnmaızıtnn 

da.im.ı tem ı .. 

kalmasın· • 

memnur olman1ıı ırn• 

ediycrs •. u ı m.şhur w 
muzıdı taa!fıin 

Poliflor 

tı~GGET 
Cilasını 

1\ ı!l amııarıı !Azamdır 

s 

• 



• 

• 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Yalovadatl Gazi Hazretlerlnln kOfklerl 

iHTiRA il.ANI latanbul Yedind icra memurlü-
"Hakiki Şark halılan imal edebil· fundan: 

pek üzre makine ve tezgalılannda İnebolunun Abana nablycslnde 
lekemmülat'' hakkında istihsal olu- Bayram gad karyesinde mukim iken 
ban 25 kanunuaani 1925 tarih ve 280 Kaatamoni vilayetinin Göl nahiyesi
numerolu ihtira berab mevkii file kon ne merbut Koraviçe karyesinde ko
lnak üzre ahere devrüferağ veya icar caaı mektep muallimi Ali efendi nez. 
edileceğinden talip olanların Galata· dinde olduğu anlaşılan ve icra !ab
da Çinili Rıhbm hanında Rober Fer- nan tahkikatta orada dabi bulunma-
riye müracaatları ilan olunur. yan Bayram gazi karyeli Hüseyin 

. . kaptan vereainden Ayşe hanıma. 
Alıye Hanımın 16564 ıkraz Saniye hanımın lstanbul mahke-

numaralı deyn senedi mücibin- mei Asliye beşinci Hukuk dairesinde 
ce Emniyet Sandığından isti- müteveffa pederinizin terekesi emva
kraz eylediği meblağ mükabilin linden olmak Uzre 850 liranın mafaiz 
de Sandık namına merhun bu- ve ma~rifi .muh":keme . tahsili~•. ve 

mavna Uzenndekı haczın tastıkinc 
lunan Samatya Sancaktar Hay- dair istihsal eylediği 342 adetli ve 23 
rettin mahallesU:ıde Sancaktar KAnunucvel 929 tarihli ilam ve bi
camii sokağında eski 7 ve yeni rinci ihbarname tarafınıza ilanen teb-
7, 9 numaralı ve üçüyüzelli ar- liğ edilmiş ve mahc':"'. mavuna?1~ .fu 
şın arsa üzerine mebni üç kat- ~tu hakkınd,a teb.lıp muktc~~. ıkin-

. . . .. f cı ıhbarnamcrunde ılancn teblıgı mu-
~ ıbaret c:>~kı oda, uç SO a, karrer olduğundan tarihi illindan iti
bır mutfak uç kuyu, , 406 arşın baren nihayet üç gün zarfında 927 -
bahçe ve müştemelatı saireyi 3365 dosya numarasını müstashiben 
havi hanenin tamamı vadesi hi- daireye müracaatla bu bapta kanunen 
tamında borcun verilmemesin- pyanı kabul bir itirazınız varsa der
tlen dolayi satılığa çıkarılarak ~eyan _eylemeniz veya bey'I ehven 

. . .. . . dığer bır malınız varsa beyan eyle-
2000 lira ~edel ıle mu.şte?s~ na- meniz lazım gelip ak&i takdirde mah 
mına katı kararı çekilmış ık.en cuz mavunarun furuht edileceği ma· 
bu kere yüzde on zam ile başka IOmunuz olmak ve ikinci ihbarname 
bir müşteri çıkarak müzayede te}>liğl makamına kaim olmak üzre 
bedelini 2200 liraya iblağ eyle- !ııa!lln•o•lu•n•u,.r.•.•••••11!1••11!1 
miş olması cihetile mezkfir ha
nenin 16 - 12 - 929 tarihine mü 
aadif önümüzde'ki pazartesi gü
nü tekrar son müzayedesinin, 
icrası ve muamelesinin ikmali 
mukarrer bulunduğundan talip E 
olanların me:ı:kfir günde niha- Yumu~aklığı ve dayanıklığı 
yet saat onbeşe kadar Sandık ile clhanşUmul bir şOhretl 
idaresinde hazır bulunmaları lü haiz Tıraş bıçağıdır. 

zumu ilan olunur. H d t l 
~~E1~ ::::Ü~:::: ::::~: _ er ıerue sa ı ır 
Kilaridi efendiden borç aldığı Sekiz latanbul mahkemei Adiye Birinci 
bin altıyüz liraya mukabil vefaen fi· Hukuk Daireıinden: 
rağ eylediği Şehzadebaşında Ho,ka- Milli Oto şirketi tarafından İsmail 
dem mahallesmde M.abmut efendı ao- Hakla bey ile Cibalide horasancı yo-

Aakarda it bankuı merkezinde fUrayı Aıkerl azalarına verilen 
çay zlyaletilldo hazır bulunan zevat 

Radyoda büyük inkılap 
FiLiPS RADYO 

.•·'~ 

FiLIPS RADYO 
Dünyanın en basit en mükem -

mel radyo cihazıdır . Artık akü
mü!Atör, anod bataryası ve 
saireye )Uzum kalmımuştır. Bir 
elektrik ütüsü gibi bu radyonun 
fişini cereyan prizine koyduğunuz 

zaman bütün dünya 
konserlerini dinlersl -
nlz. 
Phlllps Radlo 

'·1 

FlLIPS RADYO cihazları Londra 
telsiz telefon meşherinde en bü

vilk mükAfatı kazanmışlardır. 
T rklye umumt vekilleri: 

HELİCS MÜ ~ssESATI 
Galata - f o,tc kutusu 400 

kıığında atık 26 cedit 32 - 34 numa- kuşunda 28 numarada mukim Saiın 
ralı ınabahre bir hanenin tamamı mu . . . -••••-••••••-•••••••••••••••••-••••• il h • uhd · d 1 bo efendı aleyblerıne ıkame olunan 1714 ••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••-

:';.~e.':,~~nden e::ıa~ oinu.f.1m::~;e lir":nı'.' tahs~ davas~nın 30 E'.yli'ıl 929 ı: F R l N ~ ı z T 1 il T R ~ ~ ~ N o l :: de lkibin lira bedelle talibi uhdeıin- tarihlı celsesınd~ s.a•m efendı ~~kkın- • 1 •• 
de .• gün müddetle ihalesi yapılarak da .gıyap ka~arı ıt~az ve us.ulun.401 :: :: 
bu defa bir mah müddetle tcmdiden lncı maddesı mucibınce teblıgat ıcra tt H klkl b" .. . ff . tt 

d·ı k b hk d a ve ilyuk bır muza enyet müzayedeye vazolurunu,tur. Hudu- e ı ere gıya en ma emeye evam •• . tt 

CUMA 
13 K. EVVEL 1929 

• 

I :~J Resimlerimiz Blll'Sada Yesll medresesinin tamirine alt faallyetl göstermektedir. Senelerden beti! 
metrUk bir halde bırakılan bu kıymetli ve tarihi müessese ahiren Marll Vekaletinden gelen bir 

üıerlne Müzeye tahsis edilmiştir. _/ 

::x::xxxxxxxx:~ ~.:..:.n:::::::::nt) 

at 
Daima makbul hediyeler !akdim ediaiz ı ..... 

Müddeti hayatında 

Mesut ve meınnun kalması için bir 

~~· KODAK 
~ lolo~ral makinesi hediye ediniz! 

on · -::xx:::::•~•rr:rrrr:e 

istifade ediniz! istifade ediniz! 
Beyoğlunda Galatasaray fücesl karşısıntla 

DAVİT 
Ever,arp 
Kalem ve kur· 
şun kaleml rl 

d h 
· ·k • r k edilmekte olduğundan hukuk usulü tt Bugün saat 15,30 da manne, ıuvare saat 21,30da <!Ahi lspanyol tt 

u; cep csı tarı • aag tara ı ve ar ası •• b k V 1 1 Ça , 1 .. ıı·rı tt •1 f 1 k h 1 k Zihni Paşanın, sol tarafı Mustafa pa- muhakemeleri . kanununun 406 ıı;ıcı tt este An, ı ens a... c est 'aris, La Viyoletera nın mue ı tt n anı göm c ve tu a iye maj!;azası, ter i ticaret mıına· 
1 Noel ve sene
' haşı ınünasc-

şanın hane ve bahçeleri ve .bazen Hü- maddes~ mucıbınce mumaileyh Saım tt J o z E p A o ı L A tt sebetile 15 kAnunucvvel pazıır gününden itibaren kat'! olarak 
samettin efendinın bahçesıyle mah- efendının yevmı muhakeme olan 15 ti tt 1 dut alettahmin 929 metre murabbaı k!nunusa."'.li 929 Çarşamba günü sa- tt . . . .. tt blıtün istoklarının Jikle asyonunu yapacaktır. 

hetile i ııtı hap 
edchileeegi -
ni?. eıı güt.el 
hedivelerd•r. 
Her yerde sa· 
tılır. H r ke· 

araziden tahminen 264 metre murab- at on üç buçukta m:ıhkemeye gelme- :: ve refıklen sehhar mugınnıye LIOYA FERE~A _Aıjan:ln rlansorQ •: Eabrika fiatın<lan daha UCUZ gayet gü-baında zemin katından mada iki bu- diği ve itiraz etmediği takdirde has- tt SAŞA GUDIN Meksikalı dansöz ENRIKETA PF.OF.RA Scela dl ~li· :. 
çu~ kat~ı _ahşap ~rem.v~ selamlık mt_? iddi~~ını kabul etmi.t addoluna· :: lono artlıtlerlnden 1.L 'A MARTINOLI muhteşem ve göz kamaşoncı •: 7el eşya sat1fınaktnd1r. 
daırclennı ID;~htevı. ~ki bır konak ma cag.ı teblig makamına kaım olmak uz tt • dekorlar, Artistik Ziya o;unlan :e I tCCCCCCt:: ~ı:::::~~=~:::lCiCCC:iC~ 
mutfak mutebakisı arkasında ve re ıW.n olunur. tt Pazar gilnU saat J 5,30da matine program pazortesi gilntl tebdil edl'.ecekttr. tt 11 
kısmc;~ y~ _tarafta babçedı~. Evsa~ lst. Vilayeti Orman bq müdürlü- '-'••••••••••-•••••••••••••••••••••••oeeJ.! 
ve muştemilatı Uç kuyulu bınada bı- ••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••• ri.sinin üstü açık diğerinin rirenk tu- ğündan: 
lumbalı guyu ve k<imürlüğü t'.><i taş- Haliç i~ke!.e~_iı;de mazb~t 2000 ki· 
hk ve dört adet odun ve kömürlük 1r ı~şe kemuru. ıle 120 kilo .ihl.amur 
altı adet kiler yağınur 80 hazinesi i-ı . 0 •. ve 17 5 kıla. mahlut k~.mur v~ 
kiye tefrik edilmiş zemini malta mut' Zil-< kıla mahlep ~ı Ceman dert ka
fak yeri ve merdiven altında altı a- le'." .o~man emvalı ~?-12-92.9 Pazar 
det haJa camakinlı ve di'ğeri mabeyn gunU ihale edilmek uzre muzayedeye 
sofası olmak üzre altı adet sofa bir çıkarılmıştır... . 

··ki·· dolaplı birisinde gusulhanesi Malları germek ve ızahat almak 
~ğe~nde çifte musluklu mermer ya iste.yenleri~ İstanbul orman m~?iri· 
lagı ve ikisi çatı arasında 15 oda biri yetıle Halıç oı:n:ın ıdaresıne .~uraca 
. . zemini mermer beş salon zemini atlan ve yevmı ihalede saat ıki bu

:'r':ner üstü çinko müstakil guıülha- çu.kda defterdarlık binasında iha:e ko 
d.. e dolap ve çaa arasında mısyonunda hazır bulunmaları ılan o-

ne ve onm • lunur~ 
eşya komaga mahsus mahal ve saıre-

~.~~~r~~u~:~~~d~e::?'~~~~~~ 7AfiYETİ UMUMiYE 
ra ile Baha ve Mustafa Beyler kir~- /,Jl 6İNfR IAtiYETİ.AOEHİİ~1İO>IR 
:ıdır. Bahçede bir kuyu havuz bır VE NEl<AHAT HllLltlOf.OLANLARA 
çam otuz kadar_ meyva. a~acı vardır. (: N Q R Q • f O RT İN 
rerkos tertıbatıyle muce,fhez tama· · . ~ .,. .... ,,.... .......... __ .,.. 
nma onbirbin ikiyüz lira kıymeti mu 

~azi orta muallim me~te~i ve ter~iJe en&~ 
titüsü ınü~ürlü~iin~en 

Mektebimiz talebesi için yerli mamulatından olmak şartile, 
müfredatı aşağıda.yazılı elbise, palto, ayakkapı, iç çamaşırı v. s. 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Bunların toptan ihalesi 
kabil olduğu gibi kalem kalem de ihalesi mümkündür. Şartname 
!erin birer suretini almak isteyenlerin her gün mektep idaresine 
müracaat edebilecekleri ve münakasaya iştirak edceklrin de '?'o 
7,5 teminatı muvakkatelerini mektepler muhasibi mes'ulliğine 
tevdi ettikten sonra ihale günü olan 7-1-930 Salı günü saat 14 te 
Ankara maarif eminliğinde müteşekkil mektepler mübayaat ko
misyonuna usuli dairesinde tanzim edilmiş teklif mektuplarını 
teYdi eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

1ammeneıı muhtacı tamir mabahçe r-ıuzaıı·N -<onağın iştirasına yüzde beş ile talip rıl . T ı\RALAR Palto 
1 1 d h · d l" t 1 '(""\"\)\R.IMTllNU rl8A"IJ!o El . J an ar ve a a zıya e ma uma a - """ " " '<O bıse (Ceket, pantalon, yelek, kasket 

nak isteyenler kıymeti muhammene , SiKATRiN :r '! ı İskarpin 

Adet 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

ıinin yüzde onu nispetinde pey akçe- /!""-! - -· -~ -
tini ve 928-635 t dosya numarasını Futbol fotini 
nüsteshiben İstanbul İcra dairesi müı ZAYi: İ~ Bankasının 12618 nume Pijama (ceket, pantalon) 
.ayede §Ubesine müracaat etmeleri rolu tasarruf kumbaranın defterini Fanila gömlek 
ıe 18-1-930 tarihinde saat 14 den 16. gaip ettim. Yenisini çikaracağım için Kısa pantaloı. 
fa kadar ihalci katiyesi yapılacağın- eskisinin hükmü olmadığı ilan olu- .. 
lan müşterilerin hazır bulunmalan i·I nur. Kuleli Askeri Lisesi 5 inci sınıf Gomlek. . 
.in olunur. kıs:m ı den İbrahim Osman. Çorap (Iplık) 

- - - - ~~~-- ---- - --- --
• 

rı m o b · t 
400 

400 
600 

• 

ve 

1 sin hUsnU in-

i ı tıhabına ve 
l\lek<\tihi askeriye mü<lürlüğündeıı: 

Kutu ! kesesine ~'ij);~rfd~ 
4000 Ayşe kadın Fasulye Konserve N n v n m N ı 
4000 Türlü ,, •••••• U U f • 1 

Askeri mektepler için yukarda yazılı iki cins Konservenin müna- : ;. 
kasasındaki fiatıarı tenzili suretiıe talibi zuhur ettiğinden pazar- •Lokanta ve Birahaı1e~ 
lığı 15-12-~2.9 _Pazar ~~n~ saat ~-5 de ic;ra edilecektir. Talibi ~v-,: llalcfl: Frank TreihO(' 
vel ile tenzılı fıat sahıbının ve dıger talıp olacakların Harbıye, • .. . y fil 
mektebinde ki pazarlık mahallinde hazır bulunmaları ilan olunur. ': ve şurckdşı Prolesor • 

* * • e rnad idarc~inde 
2500 kilo Makine yağı 

Kuleli lisesi için zarar ve ziyan ve farka fiatı ifayı teahhüt etme
yen mütahidi nam ve hesabına olarak 2500 kilo Makine Yağı pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığa 15-12-929 Pazar günü saat 
15 30 da Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda icra edile-' . cektir. Taliplerin şartnamesi için komisyona müracaatları ve ış-
tirak icinde pazarlık mahallinde hazır bulu!1ulması i!an olunur. 

lslaıı~uı tuz inlıisarı ~a~ ınuôurlu~unôen 
Konya tuz inhisarı baş müdiriyeti mülhakatından Yavşan 

ve Tosun memlehalarından Kon yanın Sarayönü istasyonuna nakl 
edilecek. Beş yüz bin kilo tuzun ücreti nakliyesi 10-121929 tari
hinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna
kasaya çıkarılmıs olduğundan talip.olanların teminatı muvakka
telerini müstashaben ve şartnameyı anlamak isteyenlerin İstan
bul ve Konya tuz baş müdiriyetlerine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

• 
1 isi 

o p~ 
t :\lükemmel salon orkeSI 

: Talebi l!murnl üzerin' f 
i BOL l\ılEZI1:LEilı 

i BiRA ve n~ılK~" 
=••Fiatlarda tenzil:l' 

l 
Doktor Kokoıat• 

~mraıı dahiliye (Coıtıi'· k:ılf~ 
de) mütehassısı, Ilı' lund:ı 1 
ığacınd• 3'.l ~o. han,.k ,,µı 

--Me~·ıtl müdür: 

r~- • 
Yeni 4<ı um:u"'ılcvrc k!nunusani iptlda,ıı;da başlı or:'--\ii"'!itlnln mükemmeliyeti il< en büyük ricali devlet ve zevatı Aiiyenin takdlratına mazhar olmuştur. Şimdiye kadaı fJr,ıusı altında yctlştlrdiğl 

i'i başında takdim eder. Herkesin anlıyabikccğ~ bir tanda verilen ameli ve tatbiki kurslar üç av zarfında sizi her yerde geçer, kazançlı' bir meslek sahibi yapacaktır. Bu m ·slck ıstikbalde bir çoi 
Mcktchi hır k<•< ziyaret ediniz ve fazla ca!<ılAt ıçı'"'. ın.rou programı isteyiniz. Taksi m Stadyom 111rkasında Telefon: Bcycjtlu 2so~ 

rr1 
b• 1 .. 'd ı·· 1 . ·ni ıa ı •I' ın erce guzı c ~o or crı yı; es• 
vesilelerle mutlaka işinize y;ırı:\'3 


