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'yaçlarnmzm, ıztırapla-

I!l mahiyetini her zaman 

ediyoruz. Maraz teşhiş e

. tir. Şimdi teşhis sahasm

~davi s~!ıasma, sözden işe 

Vaziyet Türk parası ve Türk iktısadiyatı lehine 

inkişaf etmektedir. Yeni tedbirler alınıyor., 

Yoruz. Halin zarüreti iktı

rnesaide bize istical emre

. Re:siciimruh Hazretleri-

hi:maye ve B. M. M. Reisi 

Pş. ffaeı-etlerinin riya

ertnde kurulan "Milli Ta

ve iktısat cemiyeti''. bu 

atıL"Tlı§ mühim bir adım 

ilir . .. 

Maliye müsteşarı Alii M. Komisyon 

Riza B\.. ·in beyanatı 
1 

rork~;;tinde 
J 

tasfiye 

1 

işlerde süı·' at' 
.............. -

Dahiliye ııPkilinin 
mühim bir · 

taminıi 

Gazi ve inkılap 
' / .(, Yauw Slirl Mebusu M•lıutut 

1 

u cemiyct;n gayesi şudur: 

- Halkı israfla mücadele

hctıaplı, tutumlu yaşamağa 

tılsarnıfa alıştırmak. 

- Yerli mallarımızı tanıt

' 9Cvdirmek ve kullandır-

n - yerli 1JJ8}kınmızm tıürii- ' 

il artırmak .. 

Cemiyet bu gayeye varmak i

aza yazacak, konferamlar 

"lecdı:, milli mallan istihsal 

TırtihJ.ak teşekküllerini teş

,ı;ergi ve büyük satış mağa

açıhnasını tergip ede-

Bu memlekette şimdiye ka

gayeleri yüksek, program

parlak bin;ok cemiyetler ve 

"tckküller vücııt buldu. Ancak 

gayelere ve programlara sa

lrıimi bre ~ ile •bağlanmamak 

İi2ün4'n müspet netice veren

leri çok az oldu. Yeni ~iyc-
'&a mahiye-ti öyle değildir. Şü-

11be y<* ki, Reiııiciimhur ve Me 

t}ig Reisinin himaye ve riyaset 

tıdecddcri bir teıekkiil, g_.erek 

dahile ve g«_ek harice hec tür

ü emniyet ve hünnet hi.aaini 

'""'-.·nede!-. Halkin bu emniyet 

"e itimadı, başlı, başına bir 

"1vYettir. Şurası da muhakkak 

1b ber hangi bir mücadelede 

~üvaffakiyetin iH< şartı pro

lramdır, teşkilattır, sonra da o 

Programı tatbik ve teşkilatı i

itan:de dil!!İplinin ve takip fikri

ııln hakimiyetidir. Şüphesiz 

"Milli tasaniif ve İktisat Ce

tn.i}'C'ti" bu noktai nazardan is

tikbal -için bize her şey vadeden 

bir teşckıkül olacaktır. Ancak 

her ~ekkül gibi, bu cemiyetin 

'!f.e kuvveori ve müvaffakiyetinin 

rfilıü halkın müzaheretindedir. 

Muh1ıerem İsmet Pş., diyordu 

ki: 

(Mı:h eren bütün vatandaş

lann tuururıu nulanıdınnak ve 

ba oğurda devletin bPtüa.kuv:

Vetlerini harekete getinnek ka

t'i kararmıızdırl) Hiikfimetin 

bu vazifesini kolaylaştırmakta, 

}'leni cemiyetin birinci derece

de 0': amil olacağı muıhakkak

tu. Her memlekette, bilhaBSa 

Türkiye gibi bic halk idaresin

de büyük ve milli işler, yalnız 

iıülı:Umetıin faaliyetile-bqanla

ınaz. Büyük işlerde muvaffaki

i'ctıİll §8rtı ve bütüiı millet efra

'1ııµn. her. nevi tıeşekküllcrin 

'lllüşterek gaye etrafmda toplan 

tnastdır. 

Türk milleti vahdet ve teııatıüt ııa

}'esİnde en ağır meseleleri halletmiş 

bir millettir. Y•lnn mazinin bize ver

' 

• 
Alı , izt. Bi:z 

Hükumetha
rarını hal'i-" 
yelle tatbik 

ediyor ----
Son vaziyet pek 

metindir 
.......... ·-·-

Pek yakında müte
mmim tedbirler 

alınacak 

Bundan 17 gün e,,Yel k.unbiyonun mütemadi tereffüüniin 

ör..üne geçmek için tetbirleT almak üzre Maliye mü•tqarı Ali Rı 

za B. ıelırimize gelmitti. Alman tetlıirler aayesinde · laterlinde 

inühim tenezzüiler görüldükten sonra Maiye müıtetan bey ça;. 

.-r1ba ıünii yeni a.Jimat almak üzre Ankaraya ritmiıti. Ali Rı 

za li. alınacak yeni tetbirler hakkında Maliye Yekiletite temu 

ettikten sonra diin ıehrimize gelmittir. Ali Rıza bey aktam umu 

mi vaır.iyet lıakkıı da bir muharririmize tu•beyar.alla bulunmuf

tur: 
- Vaziyet Türle parası ve ki takarrür etmekte alan şekil

Türk iktısadiyırtı lehine gayet !erin müzakeresi bitt:kten sôn

parlaktır. Vekil beyle temasla- ra vaziyete · alakadarlar ve ef' 

nmdan ve kendilerinden aldı_ğı kan umwniye ıttila kesbedec~lk 

m emirlerden vaziyetin pek me tii. Bugüıııkü borsada vaziyet 

tin olduğunu bir kere <lah <>-; göriilnıüş olduğu veçhile 1023 

ğrendim. Hüklımetin ka
rarları- te açılan borsa 1031 le 1023 a

nı tatbikdelıi kuvvet ve kati.yet . rasmda temevvüç ettikten aon

sebebile hala me.'YC\lt· o)duğmıu ra perşembe günkü vaziyette, 

zanne'lmediğirn bazı :ı;aif im
an- . yani 1024 ıkunıışta kapandı. Bir 

h kinıeeler - eğeı- vaouı - taraitao. yecli malı itıtimati di

buntar lilfyatt ile gürecddenlir 
1 
ğeı: taraftan hük6nlet devairi

ki imanlai'ındalô ııaiffik keabi nin e:ııami aureöe-yııni.,~.,..lafit

kuvvet edecektir. 1 lere girişmemek hll9Ullunda al-

Pe kyakında alınacak mü- dığı kat'i tedbic ve kararların 

temmm tedbirlerin - ki o ted- netayici peyderpey ve Tiiriı: li

birlerin mahiyet ve şekli mü- rası le'hine kendini hissettire-

7.:ikere edilmektedir - netice 1 cektir. Tedbirler bunlardan iba 

kli alikadarlaon nazarı , ret ohnadığı ve bımlardan da 

· a arzedilecelrtir. 1 
daha mühim kdıbider ittihaz e-

..:. azı ufak tefek ihtiyaçları- . dilmiş bulunduğu cihetle i81ıik

nın şimdiye kadar tatmin edil-' bale daha aya<le itminanla ba

memiş -olması hükiiufimetçe na kdaıbilir. 

zan dikkate alınaraık bunların j 
tatminine hadim kararlar der- Şurasını da bir defa daha ili-

piş edilmektedir. 1 ve edeyim ·ki Maliye vekaleti 

. . . bu bapta kendi uhdesine düşen 

Avrupadakı talebe ·vazifeyi bira nbüe tereddüt et• 

Mesela bu meyanda Avrupa-
1 
meden yapacaıktlr. Bu defa 

da tahsilde bulunan talebe', tah ' vekil B. efendi ile temasnn

ti tedavide bulunan hasta ve da müşarünileyh en kat'i i.fade

seyahatta bulunan eşhasın kam lerle hüktlmetin ehemmiyet ve 

biyo ihtiyaçlarının ne suretle i- . kıymetini her türlü ttteddüdü 

ır.a1e eıdilece&; metıelıeai, de bu izale edebilecdı: bir şetı:ilde be-

1'11oyandadm. Bunlar için .ııi1tıj.. yan buyurdular". 

Darülfünunda neler oluyor 

Darülfünun Emini Neşet 

Ömer Bey vaziyeti 
izah ~diyor 

Hukuk ve~ 11_,en fakiiltelerinde 

diği t~rübelerden bugün istifade et- DİlriilfÜnun divanının son to 

~yu. B~ me~b~. B~ mecbu- plıaıiışmda uzun • . zamacıwdan 

rıyet ne hukıımetm baut bır arzu- . . · -

•undan doıj. ı '§tur, ııe de her hangi beri dedilwd'll'lu devam ed~ ıs: 

bir tqekkülün ortaya '9lrajcbğı bir lahat programı hak>kmda nıhaı 

dan'!-11 ibarettir. Bklikti .. t .mika· karac ~rilıdiği ha)de 8*i va

detcıınc ııevkeden Ye bu miicadeleyi ziyet hAla devam etmektedir. 

behemehal kazanmanur.aı icapettiren B ._ · k&t•• · · n1 

tarurct · TUrkiyenin • ll~baWe · u 'llUSUSta • . ı va:myetı a a-

tilıWile' alilradardır. Onun içi~~~ mak için d\in Darülfünun· emi

ki hallamızm bu meselede yübek bir ni Neşet Öıru;r be~ rpüracaır
t: 

laeyccan ve hassasiyet Jöetereceijııe etti4ı:. Neşet Öİiter bey diyor ki: 

ınanmak lazımdır. TütJı: millet,i için _ Darülfüniın divanı bundan 

nıüııamahanın, tahamroü!Un, kayıfSı% 'bi .. :. 1 1 rinden bi 

lığın da bir hududu vardır r ay evve .... ! ce se e . • 

· rinde Dariilfununun ilmi vazai 

Vuiyete bakıbnca, lı>u huduıiun füıi daha kuWetle ifa edebilme 

llfı)dığına hükmetmek icap eder. Ar- si iç.in derslerin ıslJh ve tensi-

tılı: dikkat ve asabiyet devrine gire- ki l" " .. b l" 

teğiz. mazinin hatalarır.ı tamir ede- ne u~. gomıuş. v~ u. ~

ceeia. Türkün iktrsadi vt mali istik- ztm'l'll fakultelere bıldırmıştı. 

lalini. dolayısile aiyaııi mevcudiyeti- Fa..Ul teler meseleyi uzun uza

ni tehdit eden tehlikeyi mııtlab kı- dıya. tetkik ederek muhtelif i

rıp atacağız. Millet karanrun hula- liıııleri künü ve ders olacak ta-

saaı budur. --'~ . .-....:., ve bu taaaifte bazı 1 
Sürt Meb"uııu •ınu """'" 

ri il a, bazılamıı da ilhak 
, '• "· u . ı r Bty 

(Mamad• altmcı ııalıiledo)) 

--
Yeni kadroya giJre 21 

memur BÇlkla kalmıflır 

ANKARA, 21 (Telefonlıij -

Muhlelit mubadele komiı,...u

nun ameli tasfiyesine ma~ime 

olmalı: üzre Türk heyeti muraha-

1811 tarafından esaslı bir adıal •· 

tılınıı lıulunmaktadll'. Burada bu

luaıan Türk heyeti aıu~ 
reisi Tevf.k Kimi! Bey Tii he-

yetinin yeni t~kilat kaclr 

hazırlaınıt ve yapılan t · 

neticesinde 21 m-ur açık lral

mqtll'. Bu meyancla hey~ mu

raba1D1Un müp.-irteri iı.r,. lııcli

rilmit altıncı ıaıı komia,.odllalıi 

Türk memurlannclan ..ıı.-o 

vazifesine nihayet ..erifııoltılr. 

Son u-+rcla ~abit edilen- lıiq 

kitalıet 1ııredi1miıtir. 
Yuııan heyeti munhanrtııid

...,.._ı. dahi te..-ikat tlfllth cifi 

aôylmiyor. 
Hııriciye velUli ile Y u- Mfi. 

ri Ye Y n111111 hı!!yeti reisile Tnfilı: 

Kamil Bey ............... ,.. t&

_ .... devııım ediyor. Bu_ möriit· 

meler e ... elce miizalun 8.ıbmek

te olıuı · e .. .ıar ü-n..de ..,...,an 

etmektedir. 

---·-
<J.lem11rlar, müracaat s:ıhfp

lerine istedlklerini 

.~oracnhlar 

- 25 ·-
·Türk <lt·vletinin-h< ri ~ Siy: s 

ne olmalıdır ? 
l 

Sulh olmak ihtimali vardır. ıdeYletle, yahut garpta bir kaç 

Olmamak ihtimalini de naır.an devletle temu etmek, itilaflar 

dikkatte tntmaktayız. Tedbirle ve belki ittifaklar yapmak sure 

rimiz varclır. Çı.iııkü canımız tile müvaır.enet u~ıasında y•!rİ· 

çok yandı. Çok aldatılmıtızdır. miır.i tesbit mütaleuı vardır. Ne 

Hatta buıün bile aldatılmıt bir ıarka ne de garbe ehemmiyet 

haldeyiz. Mudanya mukavelesi venneksiır.in yalnız kendi mev

nin allkimına mugayir hareket- cudiyetimize istinat ile iktifa 

ler görüyoruz. olunabilir mi? Suali de hatıra 

. HiÇ. ıüpheaiz sulh olduktan geliyor. 

çok çalışmak lüzumuna l;>oğruaunu söylemek lazım 

r.-ı..,.,..··_; Bunun için zayiatımızı geline bu dakikada · 

-. u bir zamanda telifi edecek ta Yan olan siyaset, JV} ı lı:c::I" 

e ... lı prorram yapmağa mecLu eli mevcudiyetimize iatiuat et

~. Bu program Uerinde fırka mektir. Batkalanna emniyetle 

t8fe)driil edecektir. Fırkanın bü raptı kalp edemeyis. Fakat bu 

tün memleket ve millet içinde demek değildir ki, yuuı vur... 

istinatııihı olabilecek teıkilata bulacak inkiıafat ka..,wna lıer 

malik olmahyız. Milleti, tqki- hangi bir tarafa daha çok yak

litaıır. ve hedefıiz bırakamayız. laı
mak mümkün değildir ft'gaJ 

Bırakıraak millet elimizden gi- rİ caizdir!" 

der, arzularımızın daiına nazari r~ 

S k .. 1 
Dahiliye vtkili ŞDkrD Kaya 8. sahada 1_,_._,._ _ _,,_,,,_,:. 

l9-t 1.,.....,. 

pC ll asyon İ~~rin sür'atle görülmesi, ha~ Bu üç ":::tik .:ın,u;:-~inin, lır.mit bir nevi bey~ i;<le 

__ ~ ~yı mu~ele yapılarak ~.eshı fedakirbim m ılicni obıılak üz. çalkanıyor. lıcal kıtalarile ıöa 

c:t- l'L /J lit ıbraır.~~~aktl":ı:triahi~ re vud olclaiwuua hedefler iki- röze bulıınacak kadar tem;ısla 

~/An K wılıa• lıalı ~evap v . esı a . . dir: Biriai istikllli tam, ıı'liieri eliın, milli mlicadelenin den.nıt 

Jı d ~ ~ye v~en gelen .enur vı de lıunua kadar ehemmiyetli o- etnamıda gerek harici düpıaa, 

llJ a muaın""' laycUen mülhakaıa tamun olun lan yeni hük6metimizdir. Birill- serek dahili çeteler )'ibüncı. 

gapı/11e11j T"· _.__, _ _._ .. __ k ciaini iaah etmek kolaydır. Çiin- türlü türlü tuyiklere maruz Jıııi 

mun _...., ._ .. et e- lcü hesi esin duydufu, eeıınım ... lır.mit halkmm bu beyecu 

4aler-~an~. zandılt lıir teJdir. JlinriGai ve tahaaso.ü çok taf,it idi.. 
14ımı~~ murac:aat saldı* - • ... a.1Quıo;. ' BJ .. _.......... • • w•ı• ıı.r

rine n~ ·11.'iilderiai ~lii'ft; flin,,.... ._ ••· r&hJ oluı Jzmit içhl lıir tehlilııe 

ve ntunara J>UB!alan ıle e~- t~l&tı -.siye bnu- cleiilcli. Fakat itral )w. 

~bakacak!~. . -.ınn ruh ve ınfiıumı, ı&üı· ne ....ırte Uıılar o O. 

Murac:ı:at s~hi~ı, cevap veni tüğiimüır. noktala...,, ~ ve " ? H.ha 

~den go?denlı:ınyecektır. E- tetkik ederek halka anlabıjııtil. 

mı~~ denıyor ki: yız. MutaaHıplan mutlaka Mlıt da.t 

Bır ~~ur kan~en Y~P'?~ hücum ettirmek için değil, 6- mHH- iztır 

rnald~ mükellef oldugu bir ışı lıaelbn sahibi olan miUet eberi sine Min yokta • 

yapt~ı ~aman ne dereceye ~7 yetine hakikati anJatacak tarz- Cuehles: lıir çok meeelelw-

dar rnee ul _?lu~ _Y~pmakla mu ft. . . 
den balıı~orlardı. BüJlk ~ 

kdlef <tlfagu bır ışı yapmamak Bizden enıelki Otmanh dev- Jet Mecli•iıade, rruplar aruında 

la da. o tk!'recede mes'ul olacağı (etinde muntazaman takip edil- gizli hir mücadelenin izleri hi• 

nı daıma hatırında tutmalıdır.,.
 mit bir siyaset yokhi. . y a1nız solunuyordu. Lozan müzalı:-

tahsl aiyuet varcb. Harici aiya- lmın naııl neticeleneceji .... 

Yeni lngiliz ateşemilteri setin metnedi, kuvvetli bir siya- anJatılamıyordu. Sulh ola4;alı 

seti dahiHyedir. Hadiaat, eski mıydı?Bilhuaa yapdacak •ullt, 

ANKARA, 21 (Telefonla) - siyasetlerin netayicini burün bi- İ memleketi aiyui ve iktııadi e-

Jngiliz maslagüzarı yeni ae- ze pek rüır.el gÖtterdi. l aaretten kurtarac:ak mı idi? 

fatet ateşemiliterini hariciye Cihanda müvuenet denilen Efkan iıral eden mühim lıir 

S llJ 'k b kası vekiline takdim etmiştir. bir fCY vardır. Biz onun bari- mesele daha nr: Caır.etelerde 

Spekülas~; şe:ıinde lngi- '/il ·'-t lll - cinde detiliz. Şarkta büytik bir Devum :,r 

liz lirası mübayaa ettiği sabit ırıe.n ep er . . ...1. 

olan Salanik Bank.as! ~kın~a miJsabakası ll"ki dÜSm&nlarl toplandı 

muamele yapılması u;ın keyfı-
T 

yet borsa meclisine bildirilmiş 

tir. Borsa meclisi bu hususta 

bu günlerde kararını verecek

tir. --·-
KAzım Paşa Hz. 

Meclis Reisimiz Kizım pa

şa Hazretleri dün Vali vekili 

.Muhiddin beyi kabul etllliş ve 

otelde istirahat etmiştir. 

i 
.................. ~ 

Muhterem : 
okurfarıllllzB : 

1 . • 
Tabı makinemizin elektirik ter-9 

!ti
1 
'bııtmda vukaa gelen Ye lııolayLı...•1 

tia bm\iri mümkün olmayan lıir• 

lama dolayuiyle "Milliy.et'" in t 

t""'ri -ueetlliif üç dört sün ı..-• 

: .elclar oldu. Muhterem olaırlanm-: 
t zclan bir kııımları gazetelerini ı 

ınuntaz..,, .ı-dılar 
ve müıkü-t 

• .İlbnıı raimen lıu nüabaJarıımızı i-• 
1anci üçüncü defa olarak mütea· •: 

t.cİı> ırünlerde tekrar tabederek tev• 

32 inci haftanın 
neticeleri 

Mektepliler arasında açtığı

mız: haftanm en mühim haberi 

hangisidir? 
Müsabakasının 32 inci hafta 

8Dlm birincilik neticelerini bu

gün neşrediyoruz: 

1 - Darüşşalaka Lisesinden 

251 Fethi Şezayi Bey; 

2 - Darüşşalaka Lisesinden 

950 Fethi Bey; 

3 - Galatasaray Lisesİ!l_den 

140 Mahmut Şerif Bey; 

4 - Darüşşalaka Lisesinden 

944 Rulvan Bey; 
5- Üsküdar Lisesinden 168 

Aptullah lhsan Bey; 

!simleri yukarda yazıh olan 

beyler bugünden itibaren idare

mize müracaatla . kazandıkları 

ikramiyeleri alabilirler . .• 

IJe çalııtık. Muhterem okuyucula-9 

muzm bizi nüahalarmım ıe1uar: 33 ÜNCÜ HAFTA 

1ra'lıa aevkeden bu derin aliluı ve• · 

i .eYOecühlerine tekrar tekrar te-t - Ü h f b J · 

•• Lı.." ed e1· • d 1 but 33 unc a ta q a111Jftır. 

,-ur er, ımız e o mayan _ .. . , .. .. 

ıri~a dola)'llİle vukua gelen n<.k-• Ônumuzdekı perşemlie gunu ak. 

:ıanHdarclan dolayı itizarlanımzı ~ 1 şamma kadar gazetemizde çıka 

flckrar tekrar arır.ederken bundan• · cak haberkrden en riıiihimini 

I.~!~ teveccühlerine bir loat daha• seçip cümartesi akşamım ka

~ olmaya çalqac:a.innaı nde-: dar gazetemiz müsabaka mc-

........ •••••••••••: .rr:ıurluğuna gönderiniz.· •• 

· .....: Yah11" içki düşnıa11/arı aldı gürüdO .. !çkl içht 

siJglemedlh ı•t bırakmıyor/ar.. Sen ise boyuna atı.-: 

.tırıgorsun .. 
- Vız gelir karıcığıuı .. 

tavra/arı 811rıuramazlar
. 
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1 EN ALDIGIMIZ HABERLER 
Karma karışık bir alem! Fransada Kudüs le 

Nasıl olmuş? l -, Bugün Harp gemisi mıı;ıı;;oım::ı=:;;;i!l!:lm:;ı;;ı;;ıııımm1ıı:maı:ıllll!l ........... ... 
...--.-••••,..,••••r••• • Sırbistan mutlakıyetten tekrar 

~ . d .. k ·'1 Fransada mühim bir Dün gelen bazı telgraflar nazarı 

Nil vadisinde 
Hahambaşı hadise

nin iç yilzünü 
anlatıyor .. 

Osmanlı Bankası bazı ieklifat 
dermeyan etmiştir 

)J1eS,flltıyete onece mı~.• dikkati gene Mısır meseleıi üzerine endişe başladı celbetmekten geri kalmıyor. Sudanda 

1
) b d A bir kabile reisinin kıyamını ve Su-.> U asır ve U zaman a VrUp8nln Almanya harp geoılleri dan hükumetinin a.kerlenle mu .. -ortasında koca bir devletin mutlakı- yeıııyor! ~~m~i~~~~:~n:b;:,:;e~n v1:.':.a~ı;:! Yahudilerin kopardığı yay- Banka direktörleri bugün Ankartı" 

dan avdet edecekler ve 
Parise gideceklerdgr 

teriyor. Hele Mısırdaki Lngiliz fev- gara ue Arapların hücuoıu 
Yetfe idare OIUn8mly8CağJUJ galiba PAR!S, 20. A. A. - Mebu- kalide komiserinin Sudana giderek . . . .. . san meclis.inde M. Henıiot M. Vcfd milli fırkaslDln orada bulunan Filistin vekayu hakkında tahki-

ken dl. f erİ de anladılar ki yenı· Faul Boncour un beyanatı daıİ- reisi ile ııörüımck lüzumunu hiuet- kat y~~. heyet Ar~~~ ~ticvamesi Mısır meselesinin yeniden can- bmı bıtınnif, Y ahu.d.ile~n 11b.cn~ 

bi k d b h dl ı resinde bir nutuk söyleyerek !andığını ispata kilidir. Sudanda aai na baılam1Jtır. Fılıstinde Sıyomıt Ank r anUn an a Se yor ar teslihatın tahdidi meselesini kabile reisi üzerine asker gönderile- heye.ti v~zne~ar! Brod iı~ndeki Ya- . ·~~· 21 (T~lefonla) -Majmuameleleri baklanda şiiJcri ı 1 
akvam cemiyetinin tetkik saha- rek tenkil edildiğini, çünkü bu rei- hu~ı ahiren ••b~•p ~en Y~· lıye vekilı Saraçoglu Şükrü bey beyden bazı temenniyatta bulu0 

Kral 
Belgrattan yazılıyor: - Ge

çen 928 senesi Kanunu evelinin 
6 ınci günü Sırp - Hırvat - Slo
vea ~ral!ığnıda büyük bir deği
şiklik oldu. Kral Alexendr meş
rutiyet yerine mutltlkiyeti ilan 
etti. Hükiimdarı buna sevke
dcn sebepleri tahlil etmek uzun 
olu= Bitaraf bir ecnebi için bu 
h susta söylenecek şey olsa ol
sıı b•ı mutliı.kiyet şeklinin bir 
s• ıeden beri devam ettiği ve 
ü Jimli krallığın şimdiki adı 
s,•de.e Cenup İslavları krallı
ğ lo 1 ib~ ~t kaldıgıdır. Bu 
man~ya gelen "Yuğuslavya" 
ism · ı :roumi harpten sonra Sır
b" -t:ınm pek büyümüş şeklidir. 

J.aümü~deki salı güniı kral 
k• ı'.tl; · rinci yaşına girmiş ola
ca •· Tabii bu vesile -ile yaprla
cı> ·· merasimin parlak olmasına 
iti ı< edilecektir. Kral Alaxendr 
umu •i harbin son senesinde 
918 · ·ci Kanunda ta'ht çı· 
karıl ~aten hasta olan pede-
ri : yerine uzun zamanlardan 
beri nihayet sill'etile hüküm
d:arJık vazifesini görüyordu. 

Yagoslavyada şimdiye kadar 
bir takım vekayi oldu ki bwıla
.rın içinden çrkmak hayli müş
kül oldu. Hele 928 T«nmuzun
da millet meclisinde, Sukopçi
na da Hırvaıt mdıuslarmın vu
rulması pek müessif bir takrm 
hadisata yol açmış.tıı:. Maziye 
taalluk eden bu vekayii hatır
latmaktan maksadrmız şimdiki 
mutlakiyet şekliınıe krıalı sevke
den amilleri krsıaca gijzoden ge
çirmek içindir. Hülasabir sene
den beri Yugoslavyada mutla
kiyet devam ediyor. 

Kral o zaman bunun muvak
kat bir teY olaoağnu söylemiş
ti. Mamafi buna nı.ğmen bugün 
kü idare tam bir mutlakiyet 
şeklinden başka bir şey değil
dir. 

Bu bir sene zarfında yapılan 
icraatın .bir takım belli başlı o
lanları vardır ki burada hiç ol 
mazsa kıseca kaydetmeden 
geçmek kabil değildir. Me5ela 
mülki teşkilat yeni baştan de· 
ğiştirildi. Es'lciden ayni bir ida
ri mevcüdiyeıti olan Hırvatis
tan bu günkii teşkilatın içinde 
erimi oldu. Büyük büyük eya
letlere ayrılan krallığın her eya 
Jetinde vasi sa!iihiyetle valiler 
vardtr. Fakat buna rağmeııı me
sela Hırvatların milli mevcudi
yetlerine nihayet vermek kabil 
olabilmi-ı midir .. ? Bunlar bu
gün Cenup hlavlan kralının 
tebaasıdır. Fa:.kat kendi milli
yetlerini, emellerim feda et
medikleri aşikardır. Her türlü 
tedı:ıbire rağmen Zagrcb şehri 
Hırvatlığın merkezi diye hatıra 
gelir. Bir s~nelik icrat t meya
nında kaydedilecek bir nokta 
da ırni istimallere, id:::resizlik
le:~ karşı bir mücadele açılmış 
olm:uııdır. Diğer taraftan iktı
sadiyat, :mar ve inşaat sahasın
da b'.r takım şeyler de yaprlm::ı
mış değildir. Devletin nüfuzu 
kralın elinde toplanmış olmak
la beraber onun icra vasıtası o-

arak pek tabiidir ki bir de ka- sinden uzaklaştırmak suretin- siıı .''.serkeılik,, ettiğini bildiren ve ~~eliler arasında!D a~biy~ ~eskin le bu sabah yarın saat ve öğle-bine vardır. Yugoslav kabinesi de -tecelli eden mühim tehlike- lngıliz menbamdan gelen telgraf me- ıçın çok çalııtıg.'':" ıo:r:lemıttir. . den sonra bir saat kada .. ··• duldan öğrenilmittir. başlıca şu kısım nazırlardan d selenin iç yüzünü anlatmıyor. Fakat ah~di !'1~n vekilı Avm l_>eT ~ahu~ fen Oımonlı bankaı dı" rekgt?.ru1 Hüklimet Devlet bankası h•~ mürekkeptir: en ıisrarla bahsetmiştir. M. unutmamalr ki M.ıarr milliyetperver- t ı ısücvap ederken SıyonHtlerm . ki ı r or e Herriot, ta'hdidi teslihata mü- !eri Sudan ile Mısır rn yekdiğerin- vezned~n ~emiıtir ~: n e .. •presle avdet . ettil~r. Di- kındaki prensipinde muıırdi~ k Riyas.etinde bulundukları si- tealli.k itilaflar müzakere edil- den aynlma•r caiz olmadığı kanaatin -;-- .s~yomıt barragının açılma.aı, rektorler yarın Panae gıdecek Devlet bankası teşkilatı Till' yasi fürkaların kralın bir emrile diği sırada bu mükal-c:melere iş dedi: !er. Acaba kabile reisinin hare- Filı~t;ırun :ahudiler -~~ e!e ler ve az bir müddet sonra tek dimağile kurulacak ve idaıne e-ilga edilmes.ine muvafakat e- · k . A ketile Mrsır rn mctalibi araHnda ne geçmlme11 demek degıldır. Fılistin rar Ankaraya gel ki d' dilecektir. tıra etmıyen lmaonyanın ça- Komi kil" Mr Luk ' ece er ır. den ve şimdi mutlakiyet kabi- kadar münasebet var?. . Onu bu tel- . aer ve ı · e un nez- Osmanl b nk d" ·· · 8 nk · h kkı d• lışmırkta olduğunu ve cihan lba- Braflardan anlamak hiç olmazsa tim dmde Araplar Yahudi mümeuilleri ı a ası ırektorlen a a sennayesı a il nesinde mevki alan eski fırka- hri kuvvetlerine dehşet salacak dilik mümkün değil. . toplandığı zaman Araplar namına o- Dev.let ban!<'~sı tetkili hakkında vukubulan ve bulacak olan bef crlar · bir gemi ind1rmek üzre bulun- Fakat bir kabile üzerinde fazla te- ra& buh.:nan Cemal efendi Hüseyni malıye vekılıne bazı teklifat der teklifin etüt olunması tabii giiT;caret, ziraat, münakalat ve duğunu söylemiştir. Almanya vaklıuf etmiyelim. Çünkü Mısır me- ~özyda11 ~ı1varın'." yanrnda açılan bir miyan etmitler ve banka devirz rünmektedir. maliye gibi mühim nezaretlerin selesinin yeniden aldıg"ı ehemmiyeti apı a':' ı.ş em. ey·'· Arapların. ka. bul et· Versay muahedesi mücibince nk Yah dil b başına getirilmiş olan Hırvat anlamak için Sudanda, çok geç- memeıını, çu u u erın an- M t l bu gemilerden beş tane daha meden ba•tırıldığı söylenen bir va- çcrle sa;;lanan bir Yahudinin ölüsü e ns U C a nazır ar··· yapmak hakıkına malik bulun- ka:un ç . kmasını btklemeğe hacet kaidn:ılırke~ bu.. m~rasim~ Ara~lar 
fabrikalarımıı 

Görülüyor ki eski fırkalar da- maktadır. AlmanyaLondra kon yçktu. Mısırda milli "J"cfd fırkasile 1 ale!~ın~e bır. n~yıı ıeklı verdıkgf"_ıdktldrdktanl sonra da bir urkrm feransma iştirak etmeyince o-' görü~üp anlaşmadan cfkarr umumi- ~e~mı ıoylemd •ıbt~r. Ari aplarhla Ylahu- o ÇSene jrjnde memlek. etin ihtiyacı(lJ tr a a am anm ve ileri gelen . 
1 

. yeye hoş görünebilectk bir itilaf ze- er arasın a ır an aşma uıu e ge- T 
H 1 h

··k' lm k na aıt o an mese!elen hallet- · · h ı · - M tirmck icin beyhude çalı•ıldı IDJ.fJ~J fabrt'kaJar temı·n d k ırvat arı u umete a a za- eık • • . • mıru azır ~nanuy!cagını ısır me- . . . ' : . e ece . . .. .. . . m ıçın Cenevreye gıtmek la- selesinin son on seneclir girdigı"" muh- Sıyorustl<nn veznedarı ifade11ne ıiıretının onune ge"ılememış- 1 • ' ı k d" · Ar ı ı Yah ~ zım ge ecektır. telif safhalar göstermiştir. "d~vam a en ıru.n ap ara. u- ANKARA, 21. (Telefonla) - Hüıkfunet mensücat fabrı-a' tir. F k f ş· d" 1 T ·· T · Vafd ıler arasında bır anlapna lazım ol- l . . . . . . .,,.,, 
Bwıd~~ başka kabinenı·n ba- ransa ve on erans .. ım ı ngı ız mumesaı ~.~n d • ki" d b" be h arnım ınkışafmm temınt ıçın esalı bir program hazırlıyor. _.. 

=• FARİS 20 A A M b rersıle ccreran edecek mulakabnın ugu ıe ın e ır yanname azır·ı tbikil" .. . . . .• fa şında bulunan ceneral Zifkoviç r ~ d · bahri. : -b.. e ~- ne netice vereeeğini tahmin müşkül-~ laıaak fik<ini ileri sürdüğü zaman grb ~m ta · e uç sene zarfında memleketın ıhtıyacatı mı!lı de ayrıca siyasi bir nüfuza ma- s~:-ı m~ ısın e. ye utç.esı- dür. F~kat 922 <'e ilan edilen Mısır Arapl.~m v.e~ Avni beyin ken_di- ~!ar ~_:ı.rafından ~iha!Gkin t:emin ettirilmiş bulunacaktır. 
l
"kt" B"" 1 b" r.ın muzak·eresı esnasında M. İstiklalinin tabi oldu:i'u kayıtlar kal- n~ mustebzı bır nazar!~ ';>ak~g~ Tut n er ' t h kk d. l . ' ·l ; 1 ır. oy e ır kabinede ise Lcygues, teslihatm tahdidi me- dırılmadık~a buna Hr istiklal dene- gorert.k lakırdmru .. degı~tu:=,ür· U z l ya l a 1 l) U l d Z ll [l esaslı ihtilaflar her gün çıkahi.1- selesinin Londra konferansı miyeceği aşikirdır. Son defa İngilte- Heyet a~aından bırı k~d~ fikri~e ] A • h mektedir. Onun için son söz menfaatine olarak Akvam ce- re amele hükilmetinin Mısıra teklif hu vel_uıyun ne .~~r~tle ~nune geçil- nan ayı anın eSaSİd.fl Krala kalıyor. Bu şekil ne vak- · · -, ·. . ettiği projeye gelince Vefd fırkası mck lazım geldr.~ ıa~ıde ıoı:un~ · ta kadar devam edecek? .. Her mıyettının tetkıkınden uza~.b~- bunu ela milli ve tam bir istiklal ga- Bro~ cevaben hukumeün mebn ?.ır ANKARA, 21. (Telefonla) - Büyuk Millet Meclisi iktisllt • . . . .. lundurulmaısma Fransa huku- ycs!ndcn ı:zak buluyor. Meselenin vazıyet almıı obaydı bu vekayun en •· . d .. -•- ed"l k .. .. . , halde meşrutıyetın ıade~ lu- metinin müsaade etmiyece-. . b -· k"· kr b k 1 h 11 önüne geçmiı olacağını, gerek Arap- ı Cutnenın e muzanere ı me' te olan Tutun zerıyatı hakkıfl h

. d"l . 1 k k" , gını uguıı u ş< ı unun o ayca a e- Yah d"l . .. . 1 . dairi layı"ıha fuıerind 1 t tıkiık ~ ·ı ·ı . . T.. .. . ni· zumu ısse ı mış o aca ı ye- söyledikten sonra demi iir ki: dileceğ:.,j gösterir gibi değildir. l~ın gerek u ı erın !'umayıı o- .. . .. :e ~_apı ~ ~ . a. ı en emışt_r. utun ıı;ı 
l 

'L d k f C ş d · il& d···-- nı.e meydan vermemek lazım oldu- sarı, umum müducu nun de ıştırakıle cereyan eden bu tetbkat 

Kralıçe 

nıi bir kanunu esasi projes.inden 
hahsediliyorFaıkat bu layı:hanm 
esasları ne olduğu gizli tutulu
yor. Bu melwtuba nihayet veri'l"
ken şunu da iliive edelim ki Ce
nup İslavları Krallığının haya
ti meselesi halledilmemiştir.Bu 
hayati mesele, bir takım mü
him anasırın kendilerinde gör
dükleri bir ta:.kım haklardan do 
ğuyor. --------Almanyada 
Fransa ile anlaşmak 
FARİS , 20 (A.A) - Sabık 

nazırlardan M François Marsa! 
hükfunetin tasvibile Berline git 
miştir. Orada siyasi ve iktısadi 
mahafil ile temasa girecektir. 
M. Marsa!, bu seyahatinin orta 
sınıflar arasında bir yaklaşma 
hareketi vücuda getirmeğe ma 
tuf bir teşebbüs mahiyetinde 
olduğunu söylemiştir. 

iş-,iz kalan amele 

to ~ ra kona:;~~~~· f~evr: e ırılSIT _!! ğunu söylemiştir. . biı:'kaç güne kadar ikmali melhuzdur. Layiha çiftçilerin serbeSt P ana~a: t ır.: ı tes 1 at on y . b. k Haham ne dıyor surette memnu menatiıkte zeriyatta bulunanlarına dair hiil:ünı· f:r~ns.ı ıçın hazrr~ı1.1c yapa~ak en J 1 r V 8 a Kudüsteki tahkikat. heyet! Baı?a- ler konmuştur. • bır ıçtıma mahıyet.ndc olabıliı: - - ham Abraham Koheru de dınlemıt· B d b .. .. ,. F k f b. kr b · Sudanda bir kahile tir Başhaham demiftir ki· un an· aşka tutun zer ı memnu olan menatıkta üç sene zaf 
1 

rr~sat> 
1
eyt 1 •• 

1
1' ta. '.11d aremd h- :_Büyük Yahudi mabedini yeni· fmda gerek İktisat vekaleti tarafından, gerek Tütün inhisarı idll e ... a u e tıl! mesını e a a isyan elti el • k ı· · amamil · .. 00· 1 k b nı d · ·ı 

f 
1 

t . ecl L ı.I d • en ınşa etme eme ımız t e resınoe .ecr e yapı ara u ar an gayrı memnu menatıka ı -• aza. er.:ıç ~~~: 0~ ra a HARTUM, 20 (A.A) _ Ta rulıani biT n aksattan ileri geliyor- hali lazrmgelenlerin tesbitine dair ve tütün ticaretile meşg-Jl .em~ıl e:ıılccek .bu.u~ mılletler !odi mıntakasını.l:ı Nuba tepele du. K~de_r böyle .ist~yince~e kadar\ tacirlere azami teslihaıt temini maksadile )' iha b 7 h'"!:urt'' emnısela.-netlenne aıt thtıyaç- bu emelnnız ruharu bır mahıyette ka 1 "la ed"lmi ay ya a .. ı U" tarını serbestçe izahcdec-.'der- ri civarı.""l<la faaliyette buluıunak lacaktır. Gözyaıı duvarının Yahu-· er' ve ı , ~~r.. • dir. İtilaf zrlıniyetile ve diğer ta olan k::ı}lile reisi La ofa, son diler.e ait .. olduğu.. ha~kında ".~s~ 1 ur ıyedekı emlak n1esdesİ •
11 

. • zarrı,anlarda serkeşlik gösterme neırın~ !uzum gonnedım. Çunku ANKARA ( .. . . · mı etlerle. beraber samı:nı ve ge baslamış oldug" undan kendi- böyle bir hareket güneş varken dün- .. , 21. Te~:~onla) .. - Sunyedeki emlak meselesır. merdane b:r anht~ma teının et- yayi aydınlatmak için kandil yakma- halletmek uzre gelen Surıye murahhasları yeni talimat aJnıa.mek ar7Usile girişilmiş olan tıa- sine karşı tenkil kuvvetleri gön ı'ia benzer. Hakkımız o kadar aşikar- ve yıl başını geçirmek üzre memleketlerine gittiler. hri tahdid~ te-srı'1a<t işine devam derilmiştir. Bu kuvvetler vazife dır8. d H b ha G ltalya veliahtının izdivaç n1erasiıninde dekoitt olunacaktır" !erini muvaffakıyetle yapmışlar un an sonra a am ı• enç k d ı. l E .. 
1

• b . ve Lafofa yı ele geçirmişlerdir. Yahudiler teşkilatının nümayişi hak- a 10 OU unınıyacak mnu se amet ahsı E t · .. k b"l f d k kındaki suale cevaben Yahudilerin PARİS, 20. A. A. - Ayan r esı gun a 1 e e ra ı as er kan dökmeleri lwmgeldiği baldan- LONDRA, 21. A. ':'-. · :-- Da. ily Mail'in. Rornadan istihbarı· ve zabıta müfrezeleri üzerine a a ~~ İ .. al hüık~ ed ı · ·"de 
meclisi mevcut muahedelerin c!a bir ıey söylemediğini tekrar etmiı n naz~ an, ·• yan umetınce neşr ı en resmı bir teblıg Fraınsaya bahşettiği emnüselii- teş açğmışlar, bir asker öldür- tir. İtalya veliahtm.m iz~ivaç. ~era:~İ?e. ~av~tl~ kadınlardan de met teminatı ve Lahey itilafla- müşler ve müfreze kumandanı kolte geleceklenn gen çevınlecegı. bıldırılmıştır. Ecnebi sefaret n ·hakıkında radikal sosyalist- yü~başıyı yaralamışlardır. Bu Bulgaristanda ler de bundan haberdar cdilrni.ştir. Namu. slu kadınları hafifmeş· vak'alarm faillerini cezalandır- k d 1 b bu ark od 
lerden M. Lemerü nin verdiği rcp a ın ~.a . ~nz~~en s ı~.11! ayı ortadan kaldırmak hu: istizah takririni müzakere et- mak için lil"zmı gelen tedbirler Rusçukta İııfilak susunda gırıştı.g mucadelede hükumet blhassa Roma kilisesı ·:lerhal alrnmrştır. Sükfuı hüküm n·n mu··zah t" ·· -'·ted. mektedir. Takrıir sahibi Ren ı ere ıne guvenm= ır. sürmektedir. Asker vaziyete te S b mınt~~ını:n ga;-~ askeri b~ mamiıe hakim bulunmaktadır. .l\tilyonlarca leva zarar, a ık levazım reisi Ankarada hale ıfragı meselesı haldcmda ı- MİLLİ FIRKA REİSİLE 

kı Paşanın yanında fazla eşya 
yoktu. Doğruca Ak köprüde 
Hamit Beyin çivi fabrikasrııa 
giden sabık levazım Paşası bi 
arkadaşının evine misafir ol· 
muştur. 

zahat istemiştir. ü birkaç öli.i ve yaralı .. Fransa ve Lehistan M LAKAT 
İ KAHİRE, 20 (A.A} - İn- Rusçukta geçen gün Popkö-

ANKARA, 21 (Telefonla) -
Sabık levazım reisi İsmail Hak 
kı Paşa ek~presle geldi. İstas
yonda yeni sinema idaresinde 
bulwımuş olan Hayri B. tara
fından karşılandı. Ismail Hak-

PAR S, 20. A. A. - Ayan giliz fevkaliide komiseri sör Per yünde Paraskeva Dimitrofun meclisinde M. Briand, Alma- ey Loraine bu akşam zevcesini mağazasının tavanında bulunyanm şar1k hudutlan haıkkmda deyanına alarak Surlan'a gide- nan 250 kg. ıbarııt geçen cuma M. Millerand tarafın<lan vaki cektir. Sör Percy Asuan'da veft günü sabahlayin hemedense aolan beyanata ıtı<az etmiş ve fırkası reisi Nahas paşayi göre .teş alarak tutuşmuş, gayet şid- Gazi Hı. nin hediyeleri dermşıtiı: ı'.ci: "Fransa hiçbir ze- cek ve kendisile siyasi vaziyet detli tıir patlayış olmuştur İnman Leıhistana alaka gÖsremıe hakkında müzakeratta buluna- filakın ne olduğunu birdenbire mezliık etmemiştir. Lokamo caktır. anlıyamıyaın halk evlerıini ve muahedeLerinin şark ve garp AFRİKADA !NGİLİZ dii:kkanlarıru bırakarak sokak-hudutlan arasında bir fark gö- MÜSTEMLEKELERİNDE !ara dökülmüştür. Bu sıra.da zetmesi ve hasıl etmesi bizzat LONDRA, 20 (A.A.) - Ni- gökte kalın bir !kül ve duman Versay muahedesinin garp hu- ier vadisinde kilin Opodo dan tabakası hasıl olmuş, kiremitdutlaırı hakkında hususi bir va- Reuter Ajansına gönderilen bir !er harvada uçmuştur. Yangın 

Ankara, 21 (Telefonla}-Ga 
zi Hazretleri M. Karahana An
karadan mufarakatlerinden ev
vel kıymettar bir saat hediye 
buyurmuşlardır. 

M. Meclisi 

Dayinler vekili 
ANKARA, 21 (Telefonla) ' 

Dayinler vekili Zekai B. İstafl· 
bula hareket etmiştir. 

Türkiye - Almanya arasında 
BERLİN, 20. A. A. - Ray· 

hiştag mecli<Sd, Türle-Alınan •-BERLİN,20 - İşsiz kalan ziyet <ihdas etmiş olmasından habere nazaran son karagaşa- birkaç dakikada mağazanın her komünist amele bugün nümayiş ileri gelmektedir. Fransa siya- !ıklara ~ahne olan bu sehirde tarafını sarıp etraftaki mağazaler yapmış, bu esnada birçok setiıni mi.ittefr:Clerile beraber süki'ın. iade edilmiştir. Kalabar lara.da bulaşmıştır. 

ANKARA, 21 A.A. - Bü- dli münasebat mukavelesini itli 
yük Millet Meclisi Refet beyinb ••u•l •e•tmı-·.;.şt .. ir··------
riyasetinde toplanmıştır. Gelen 
kanunlar encümene havale e
dilmiş, Brüksel beynelmilel 
telgraf kongresinin mukarrera 
tmı tasdik eden kanun Iayıha
sının birinci müzakeresi yaprl
mıştr. Meclis, Pazartesi günü 
toplanacaktır. 

müsademeler olmuştur. Alek- sevk ve ~dare etmiştir. Leh, si- eyaletınde umumiyet itibarile Ya'l1gın saat 12 ye kadar de ~a. nderpalasta musa·· deme bu·· yu·· k .... d 1 <l h" b' · be · yas.,, a am arın an ıç ırı - vazı.Yet tabii halini almaktadır. vam etmiştir. Paras.keva Dimi-bır harp şeklini almıştır. Bere- nim karşrrnd:ı hiçhir zeman M. Vah buhran devresinin geçmiş trofun binası tamamile mahvolket nüfusça zayiat yoktur. Milleran·l'ı kullı:ı:ıdığı ' ·-ım an olduğu z~ıınında. bulunmakta- muştur. 3 milyon zarar vardır. B1;11"ada ortaya eşya yığılarak dıracak surette SÖ"' lemez. dr; O~en; eyaletınd~ ~z ehem~ Komşu Kojuharofun da mani-marualar yapılmış!I. Polis yak- Sar havzası hakkıı • siyase- mıyetı haız ve uzak ıkı mevkı fatura mağazası büsbütün yan-laşınca taşa tutulmuştur. 4 po- tin ta<hliye ve tamirat mes.ele- h.arı. ·ç olma.k üzre sükun hüküm mış ve 1 mı"lyonluk zarar olmu-!is yaralıdır. Zabıta meydanı te- 1 ·n "t · .....: 1 h h k ed K kik '~t~ır.''; aı· sıyas .. .-.m e ema en- s~e t ır .. arışı ı .. zuhur o.tur Yang"mdan hasara ugn" y~n mizlemeğe 'ltuvaffak olmuştur. "' , ı ı rd kfuı "" ~, İŞSİZLERİN NÜMAYİ"İ M. Briand, bulundug"u muş·· _ ~tmt. ış 0 a.ndye~ ~ e1 .. su .. ~e daha 4 bakaiiye mağazası var· ~ ın ızamı ıa e ıcın uzum goru- d k" h ı 2 · kil vaziyet içinde elinden gelen 1 t db" 1 ( kt d rr ı yarı arap o muş ve mı KOLONYA, 20 ( A.A) - herşeyi yapmakta olduğunu sö- ~~ .... ~ .... :.:.~~~ •• ~: .. _ı:__x::___ iyon levalrk zarar gömıüşler-Belediye dairesi .önüne toplanan ylemiş ve Lahey !konferansın- masmı is.temiştir. Meclis, rüz- di.r. Bir ölü ile birkaç ağır yarabinlerce issiz, bırçok resmi bi- da hülı:Uınetin heyeti umumiye- nameye geçilmesi hakkındaki lı vardır. İnfilaktan o çarşıda nalan taş~ tutmuşlardır. Müte s>ni nsöz söyleyeceğini ilave 
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takriri. sekiz muhalif reye kar- zarare uğra..-nıyan mağaza ve addit tevkifat yapılmıştır. etmiştir. M. Briand, beyanatı- şı 267 rey ile reddetmis ve hü- ev yoktur. Birçok evlerin ve KREDİ MESELESİ na şu suretle nihayet vermiş- kilmete itimat beyanı h~kmda dük!kanlarm camları kırılmış-BERLİN, 20 (A.A) - Bü- tir. . ki takriri iki muhalif reye kar- tır_. _____ ..._. __ yük bankalar konsorsiyomu mü "Hükumeti ya Htizam etme- şı 253 rey ile kabul etmistir. messillerile M. Schatht, Alman li yahut etmemelidir, bir taraf. ltalyanın cevabı · ya hükumetine 12zun olan kredi tan hükilmete müzaharet et· PARİS, 21. A. A. - Matin rı;eselesi hakkında görüşmüşler mek diğer taraftan bir nazırın gazetesine nazaran bahri tahdi-dır. ~ahsmda onwı harici siyasetine di teslihat ha:kkındaıki Fransız KABİNEDEN İSTİFA hücıun eylemek pek zavallı bir notasına İtalya hükfuneti tara-BERLİN, 20 (A.A) - Ac- siyaset olur." fından verilen cevap Paris se-ht-Uhr-Abend- Blatt gazetesi M. Briandm beyanatını mü- fit'İ kont Manzoniye tebliğ edil ne nazaran M. Hilfenling'in çe teakip birçok ta:krider verilmi- miştil-. Bu notanın bugün M. kilmesi nakabili içtinap addedil ştir. Hükfuneıt, itimat beyanını Briand'a tevdi edilmesi muhte-mektedir .muta zammın takririn reye kon- meldir 

GÜMRÜK MÜTAREKESİ 
Mİ? ... 

CENEVRE, 20 (A.A) -Bir 
gümrük mütarekesi akdi mesele 
sini tetkik etmek üzre toplan -
ması mutasavver konferansa 
şimdiye kadar 8 millet iştirak e 
deceklerini bildirmişlerdir. İngi 
liz dominyonlarından üçii menfi 
cevap vermişlerdir. 

Yerli mallar 
ve 

Radium tiraş bıçaklan 

3erlinde muk •. 
Şirketi ile Galatadaki merkCZ'" 
de yeni tesis ettiğ fabrkada Rft 
~IUM TlRAŞ BIÇAKLA~l lzmirde, lik maçları ıroal etmekte olan Radiuuı Tı-

İZMİR, 21 A.A. Bu hafta carethaneıi beyninde tahaddii
9 

yapılan lik maçlarında Altın edip uzun zamandan beri Birirı 
ordu ile Sebat takınılan sıfır sı- ci Ticaret mahkemesinde der· fıra berabere kalmışlardır. Bi- deati rüyet bulunan rekabeti 
rinci takımlar ~ -asında Gözte- gayri meırua davası dün intaÇ 
pe _ Yıldız maçı yağmurlar do- edilmiş ve Radium markas~nıP 
layısile tehir edilmiştir. Karşı Radium ticarethanesine aidıye
yaka Sebat Anadoluyu sıfıra tine ve mezkur markada mevc~t 
karşı iki sayı ile mağlup etmiş renğin Rot Buhner şirketin~ a~t 
tir. Altın Ordu • Sakarya maçı olan Rotbart biçaklarında 1'!1

" 
yalnız 36 dakika devam etmiş malinin menine karar verilınıt· 
ve bu müddet zarfmda Sakarya tiı·. 
iki sayı yapmıştır. Altın Ordu- Nefaset ve ehveniyeti itibar 
!ular hakemden şikayet ederek le memleketimizde tanınan .,e 
sahadan çekilmiş ve hakem ta- filhal burada imal olunan ıneı:• rafından hükmen mağlup adde kur biçaklar hakkında verileJJ dilmişlerdir. Hakem bu maça bu kaı-arın yerli mallarımız !e: 
ait raporunu bııgün futbol heye hinde olmaaı itibarile mucıb• 
tine vermiştir. memnuniyettir. 
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enç kızların kanını emen esrarengiz devi 'Yahudilere 

öre lstanbul' a gelmiş ·r partırllan · yerlesmisl?I 
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Tahlisiye , Kttr ~~ağaca), mı? 
/ 

"Vazife başı.ricla •• Denizde fırtına var 
• •• • - ' ,.., -{o ' +- -};-

Vatandaş! 
Anadolunun mulıte-_ 
lif yerlerinde kara 

kış başladı 

Yeni kanunda 
teşkilat 

genişliyecek 

To.rk Tüccarı 
~ 

1 - Tiirklyede 111ıpılabllen ue ga 

rıkan hiç hlr şegl avl'ufJllga ısmar

laınıgacaksın. 
2 - Teml:ı mal utacahsın. 

8 - RatJbet ço(jaldıkça /tatları da 

~Of1altmıgacaksın. 

4 - Ucuz almagı, rıeıu utmagı, 

lıtstnl, satmayı bileceksin.. 

Tllrk fabrikatörü 
.. '"!"" ........ iııııııi .... iilııiiiiiiiııiiıiiiiiıiiiİıııİİİİİııııİİİİİıı.. l 

1 - Bllgüh istihsal bllgllk &erllV ~ 

tenin eseridir. Sermayeni leohlt ue 

1 - iki kazanıp bir 
yiyeceksin. 2-Kaba, 
biçimsiz, pahalı da 
olsa her şeyin ba-
şında Türk malını 

arayacaks111 •• 
!J- Yiyeceğine Jıiç btr ecne
bi zerre llarıştırmıgacaksın. 

4 - Lükse, inci boncuğa 
para vermiyeceksin • ., 

teşrik edip bByilk eserler ollcude g~ 

tlrmeğe çalışmak lllı işin olmalıdır. 

2 - Memlrketlmizde yapamadığı

mız fakat bolbol itulladdılJımnı harcı

ii:em ıeglerl gapmaiJa bak.. 

8 - Sanayi nesclgeden basma, pa

zen gibi Türlı JUJglllsilnlln en çoh 

Jıullandı(Jı ve harice para ııel'ditJI ma

nifatura eşgaMnı vllcude 11ettraoef111 

fllllfl. 

Haydi vatandaş iş 
ve Vazife başınaı. 

ktısat ve tasarruf: Dündenberi 

Havalar son günlerde sogudu 

kışın geldiğini artık iyjden i_yı. 

anlayoruz. 
Havaların bu ani tahavvülü 

bir çoklarmırza geçen kışı hatn 

!atarak şimdiden düşündürme

ğe başladı. 
Gelen haberlere göre memk 

ketimizin bazı yerlerinde, ez

cümle Boluda, şark viliiyetlerir: 

de kar yağmaktadır. 
Bu günlerde Istanbula da kar 

yağması mümkün olabileceğini 

düşünerek Rasathaneye sorduk. 

Y eşilköy Rasathanesinin dediği 

ne naza<an henüz kar yoktur. 

Fakat soğuklar devam edecek 

tir. 
Soğukla.Aa baş gösteren fırtı 

na denizde de tesirini göstermiş 

tir: 
Limana gelen malfunata na

zaran Karadenizde çok şiddetli 

bir fırtına hüküm sürmektedir. 

Bu yüzden vapurlar seyrüsefer 

!erini müşkülatla yapmaktadır. 

Bir çok vapurların, fırtına yüzü 

nden limana muvasalatları ge

cikmektedir. Samsun vapuru

nun ~imdiye kadar gelmesi la
zmıgelirken elan gelmemiştir. 

Gene ansızın 
Sabık levazım reisi 

Ankaraga gitti 

lsmall Hakkı P,. biletsiz 
olarak tren11 binmiştir 

İŞ başına geçtik!.. Ha~I;aş;e:;:~l~~~ 
-------······-------nk n1üracaat Hanın1Jarımızadır, kadın birliğinin ;:~~~:~ı::~aı~=IŞ~tve 

iştirakile büyiil{ bir içtima yapılacak~ ~Ha~~.~a~~-----'c 

Tahlisiye Umum müdü

rünün verdıği izahat 

~ahlisiye umum mü<lürü Ne

cmettin B. Anka!"a ve İzmir'de 

devam eden s~-
yahatini bitire .....,---·~ 

rek şehrimiz ~~"'ı.. 

dönmüştür. Nec 
mettin B., Ank< 
ra'da, tahlisiy· 
ye ait işler haı'
okrnda vekaleti 
temas etmişfr 

Necmettin B. sı 
yahatmm seb 
bini anlatırkc 
diyor ki: 

- Arz ohm<' 
caık baZ'! meva 
içi.n vekiiletle t 
mas ettim. İz 

mir'de yapılaca·k ahlisiye U. 
istasyon ve di- Müdürl1 
ğer teşkilat hak- Necmettin B. 
kında tetkıikatta bulundum. Da 

ha ·~üz neticelemnedi. Yeni 
kanmı, tahlisiye ıteşkilitmın te-

vısiine müsaittir. Bunu nazarı 
itibara alarak, yapılacak ista

syonJann mtMtilerini tayin ve 

derecei ehenxni~tlerini tetkik 
ediyorw:." 

Muhtarlar 

Intlhabat buglln 
ikmal edilecek 

Evelki gün Istanbulun her 

tarafında muhtarlar ve heyeti 

ihtiyariye intihabı yabılmış, yal 

= Küçükpazar ve Çarşı içi gibi 

Cuma günleri kapalı kalmak 

'-· 
dan, yahut Siı 

"'11Cara' da tl!§ekkiil eden Milli lk- , •• , - - 'ı. d" [ kk "l[ 
\'e tasarruf ceıniyetinin lstan- Bütun cemıyetler ve i.l:f-tısa ' eşe u er keçiden tren 

tubcsitti teşkil etmek üzre dün- l i i . d /j k binmediği ıçı 

itibaren istiluarata batlllDIXUıtır. yerli mal arını tam m şın e naya lstaııbuldan çrı 

ıet:v~:;v''':·,::l mecburyetinde olan bir iki yer 

'" ~--""~1';'1 de intihap yapılaınamıı;tır. 

t1ıb~ t.eıkilabn?' baı.~da buı~n~ olugorla~ Muhiddin B. ve Haklıı mamış zaınno1 

ru \'e Valı vekili Mubıddin ' 

• bu hususta İşe başlanmaaı için Şinasi Pş. ne diyorlar? niiyordu. Faka 

. terniyetin umumi merkez riya- ___ yaptığmuz tar 

~1d~n gönderilen davet mektubu- daha timdiden yerli mamulatı tercih mittir· kikata nazara 

~;nıı ve faaliyete geçmiıtir. etınek ve tarudıklannı teıvik eyle- Neler kararlaştı? P-.ı;şa oteldC11. çı 

'-mucibince yapılacak mek suretile filen iktisadi mücadeı.~ Bu içtimada, yerli mallann aarfi.. tııktan sonra mc 

ele çalıımağa baılanıl§lardır. yabıu arttırmak ve iktisadi vaziyeti- torla Kadiköyi 

1 Buralarda da bu gün yapıla

cak ve bu suretle muhtar intiha 

bı bu gün tanıamile bitmiş ola

caktır. İnithap netic~sinde her 

yerde müttefiken Halk fırkası 

namzetleri kazanmışlardır. 

\ ....... _ -

Meçhul dev lstan
bula mı geldi? 

Museviler arasında çıkan hır 
şayiaya göre: Evet. 

Polis müdürü ise: "Ne gelen var ne 
giden .. Sadece evham,, diyor 

Alman:va'nm Düaelclrof tebrincle ı Vmmpir (bortlalı) lranuu emerek öl 

bir çok kız1arm luuıını emmek sure- dürdüğü kızları gömiiyar acınra po

tile öldüren lıortlağa ait lranh haber- lise hir mektup gönderiyor. Öldi! .. 

leri ajanslar vermektedir. Hatta son düğü kızı gömdü&ü yeri bildiri~. 

ıelen telaraflar hunuıı, yeniden bir , Filbalıika polis o yere gidiyor ve kı

kızm daha kanını emeftk öldürdüğü-' zm cesedini buluyor, Bütün Ahnan 

nü " bununla öldürdiilderinin ade- zabıtası, bu meçhul hortlağı bulmal. 

Polis madara Şerif Bey 

elinin ondokuza baliğ olduğunu bil· 

ta izharı aczetmiştir. 

Son günlerde şehrimizin bilhao .. 
müıevilerle meskiin kuleclibi, Şi!f&D< 

taraflanndaki musevi!er ve biJha.,., 

kadın ve çocuklar arasında bu hort
lak hakkında esrıırengiz bir babe 
dolaşıyor. Bazı muscvi kadın ve ço· 
cukları birbirlerine korkarak anlatı 

, yarlarki, Vampir, Berlin'e ve oradaı 

da lstanbul'a gelmiş.. Hatti Tokatlı 
; yan otelinde oturuyormuş. Hortlal 
denilen 9ey göze görünmediği içh 
muıevi bazı kimseler buna ihtiınil 

veriyorlar. Mesele badeli zatında gü 
lünç ve inanılmıyacak bir ,ey obuak 
la beraber bu dedi kodulan polis mü 
diri Şerif B. den sorduk. 

Müdir B. güldü: 

diriyorlar. Bu hortlak, en ziyade on - Evet itittim, dedi, ne gelen vaı 

üç ile on yedi yatlarındaki kızlara ' ne giden! Sadece evham 1 

musallattır. Siyah saçlı kızlara doku' Bu ela bpkı Osküdar'daki bir çol 

runuyor, daha ziyade sarı ve beyaza c:eaetler cıktığı, kadınlar arasında f& 

yakın uçh kızları tercih ecliyormuf. 1 yi olan masala benziyor . ., 

Büyük bir içtima yapılıyor mizi inkitaf ettirmek için atideki ka- ne geçmiş ora 

Bu günlerde Şehremanetincle mil- rarlar ittihaz olunınuıtur: d ot 'obill 

li bankalar ve büyük iıtibaal müeHe 1 - Fabrikalarm bütün ihtiyaçla· an . _ om , 

teleri ve fırka erlWunclan baZI zeva- rı azami nisbetle yerli mevadclı ipti- P.endıge geçere 

tm iştirakile bir içtima aktedilerek daiyesile temin edilecektir. An1kara eksprc . mail Hakkı 

Milli .iktisat ve tuarruf cemiyetinin 2 - Sanayi erbabı ailelerile birlik sine oradan hem Paşa 

lıtanbul pıbesinin eıasları, şubenin te umınui ihtiyaçları olan melbusat, de biletsiz oİara.k binmiştir. Pa-

...,;., katip ve veznedarla idare .heyeti ınefruıat ve diğer alınması zaruri eş- d.. a<b ht beri A karatl 

intihalıatı yapdacakbr. Bu teıeldrül yalannı dahili munulitla temin ede- şa un 5 a an n
1 

a 

bazırlıldarı haldonda umumi merı.... ceklerdir. bulunına:ktadir. Sabık C'Vazmı 

ııin muvafalratı alındıktan oonra, ni- 3 - Sanayi birliği, halka milli mal reisinin Anıkaıraya ne maksatla 

ıı:amname dahilinde çalııılacaktJı:. • lar hakkında fikir v~e_k ~e huni~- gittiği meçhul bulunmaktadır. 

Son günlerde şehrimizde 
yangınlar çoğalmıştır 

Bundan başka ~e! kaza belecliyeaı rın ~~anet ve zerafetıru goıterelıil- Mamafi mali bi.r teşebbüsten, 

tarafından da teşkilat yapılacaktır. ınek ıçın çalışacaktır. h • . l rd ku et 

Müesseselerde faaliyet Bu meyanda balolarda ela birlik şa sı zıya_re: ~ ~aynı vv 

Koca apartınan Terkos boru

!" larında su bulunn1aması 

Bunlar haricinde mahallelerde a- azaları ve aileleri yerli ipeklilerden le ba:hsedıldıgı gıbı paşanın An 

yrıca tetlsilit yapılmryacaksa da her \'e kumaşlardan yapıhnıt tuvıılet ve karada şahsına ait bazı temen

ıube 1Dmtaka11 dahilinde İcap eden kos~ümlerle ~yinı;cekl~. Fabri- ıniyıı:tta bulunacağı da şayidir. 
yiizünden yandı 

yerle~de faaliyet gösterecektir. katorler, rmılntlerındeki tanı~~ Vaziyet bir iıki gün içinde 

Türk ocail, Ticaret odası, Hilali- ne da bu yolda hareket etmelen ıçm l 1 
k . 

ahmer ve Himayei Etfal cemiyetleri, propagandada bulunacaklardır. 1~ 1a,,Ş1ı.~~~.ı:~ıeı•••••••••••• 
S~yi-bi~ği · ıribi. milli teıekküller Kadın birliğiM müracaat hil olmak için birliğe müracaat et-

hulıunıı birer §&lısıyef olarak hu - .,t_, --l~edir sır· J:J. f- L-'L.lann bü'tun" 

miyete girecekler ft aerek kendi ·- 4 - Sanayi birıiıri, lcadml•nn it- ~· . . . d ~ "'": ..... t • . • 

Cereyan kesilmemesi yüzifnde.n büyiık ' 
bir facıa ile neticelenm1;.si .. 1e remak 

kalan birde kaza o!.:la 

ti. kil f 1.-1,d bi · tima •~ • • ıtçilermın e .... ceınıye e ıırmu.ı ı-

zalan ve. gere~ hariçte mümkün olan ra e e".~. e r. ıç aım ıçm . •lıf•caktır. 

kim"!len eA!IDIJ'ete ~ kayıdetmek lr • ..dml• lıirlijim nıüı.-t edece~ çın .f.caret odau da bu iktilacli aehr- Son günleroe şehrimizde ge-

l,., _ Rtsit Saffet B. i:..'J~le yardan " ınüaberet edecek tir. lçtm.m -·- Nınanlan liika lıerlı1cte uhteaine düten v~ !:faya ne yacığmlar çoğaldı. Evvelki 

"-ıq· t itlerile metırıd olmak i9ıı · tu•aletleri için dahi lizımıelea ipekli ~~~· ~-- ıthalat ta- gece de Beyoğlunda bir apartı 

lıi...~• 11 ~lann _dahilde te.darikina imkan ar1J~d,.':.i&üh~~."-ta L.::_':_"!_'t_ man yandı. Diinıkii nushamu-

~~ ıelu cemiyetin idare he- _ __ _..... --· 

k.~ az&ıındaa Reıit Saffet bey cliin oldul!"~n goıtermekt'!'. • !erdir da yazdığnnız gibi apartnnan 

""llıidd' L. 1 ·· ·· --•- t-'-"•tm Bırlik, buna ~yattan myade • d ---"' • ·• · • 1 ·hti M d 

~ ın .,.,y e gorute~ ~ 
maddi eserlerle iıpata çelqpcek, iç- Giyilecek .~~er e ,.--:en ter?J! mus~cın o an ı yar a am 

nı teııbit etmlftir. 1 timada buhınaca.k olan hannnlen i- hususunda gorülen !'mwnı ~ milli Man de ateşten çııkamryaraık 

Vali vekilinin beyanatı 

1 

pekli fabrikalar mamulitmı lrae et-~ ?"'..., Y"V&f eli~ eüalarcla diri diri yarmıl§'tlr. 

~delin bey bir muhavirimize: mek. ıuretile vaziyeti açıkça izah ede teıll'llll ıost&mcldedir. Yangmm, itfa:iye yetiprıek-

l...._ }fenü:ı: istihzarat devresindeyiz. ~ektir. Çay yerine ihlamür J.e beraber birdenbire, söndürii-

~":!~erde cemiyetin lıtanbul ıulıe- . Zevki selime mdvalak bir . Bazı nıieeaeııa! ~ ~ lememişti'. 

\' •te hatbyacaktır. 
kıyalet kahve ve çay.adetmi lral~ yen- Bir muharririmiz dün bu ha 

~ erli malları tercihan kullanmak, Birlik, Türk kadıQlarmm zeftıi ne ıh(••ma ilwne e-ae baflamq.- • • • • • 

~ lreain buıw vicdanen vatani bir ·elimi!"c muvafdıc te~cle ipeklilerin larclır. meınl-'- . dİtfıse. ve ıt00~aıürü?7 ~İ§hlerı hBaıkk1m~ 
~ addebnesile milmkün olacağı ıemleketimiade yapdclıiı kanaatin- Çok >"'!m'da ""'.!'tin çay. ve ·- aı "..e ~ san ey e go 

'ı tindeyim. .Hu'ıiddin B. tt. ~"'" i e tir. kah~e •arfıyatmm ~~ıran hadde ıne- ruşınuştur. 

~ttabt reıımi devairde mecburi O· • • • • •• • • • Bu idd'3yı tev•i.k i~in en ınıuuf ceği ?'~ha"!'-1' ııö~~edir. İhsan Bey diyor ki: 

~ Yerli aıallan teı-cih adilmclrle- Tarı hı bıt milhur. 12 Ka. Eve/ htanbul kaJm tenılennden miite~"k Milli iktisat cenuyeti m:ıamname- • 

~Bunun haricinde kanun ve ni- .,.,;t~hn mülwiin~e ( ~nkara 1211 kil bir juri heyeti teşkil eclılecel<tir aincle cemiyetin nıaksachm izah eden - İtfaiye yangın yerme va-

~ .ile değil, halkın umumi rağbeti· kanu"?evcl 9:!9) ~··-·~·I mevcut~ur.. Darülfünu:> konferans aalonunda ""!~de ıu~ur: .. kit geçi-kmeden gelmiştir •. Ben 

'ı~~ulat layık olduğu revacı I.ı~;al v.° ·t-fııa~ ~ooperatiflerı tertibi muhtemel olan bu içtimadan Halkı ısrafla mucacleleye, b...aplı, de grupla beraberdim. Arazöz 

/;' ·n teşkilını le~··k ve ınÜ4a •• cret etmek, sonra §ehrimi>in muhtelif mıntakala tutumlu yaşaınağa ve tasarrufa alış- l . . · l - ha !adı B' 

~kamn tamimi br:'kle;.ı!.vor _ · l mil'i mam l•t ve utihsı1llı.ta mah•u~ rmd" yük.ek kadınlardan mürekkep ~· yerli mallarmım tanıtma~ ernnız ış enıege ş · ır 

~. u;;., sabah B._ ~· Mecliaı re111. büı:uk ••h~ ~~a.zalarr açmak cem&- gruplar .,,., .,!asile yerli mallarmı ta- s""clirnMk ,,. . lnıllaıı~ yerlı taraftan da terkos borusunu aç-

~ ı>aıa Hz. ru zıyaret eô Fır- ı yetm baılu;a ıı flrı meyanındachr. 01;m pro• •t-•ı.daaı icnsına ehemmi- mallıınmmn miktarını çoia)tınağa, tık, fakat su yoktu. 

ı._; ~t?!li ~.aldo Şi~~i P8'!" da Sa:ısyj bir~iğjn~e tQplalJ!ldı . yet ve>i. c rktir. cinsleri~ y~cı • mümasil ~llar Telefon ettik, gene su ver-

lili; ıfe mubateret ıçın Fırka k,,.. DUıı .:Mlll&Y• hırhıfındt m ıtı fal>n·ı n· ı·~- b-· - d h.l derecesıne getırrnege ve fiatlennı u- -..>.:•- . 

lltnumi!iiinin tamimini beki<>- inler mtime .. i!leıiııin '°''İ••~;ı, ı..;,.. 1 ır ıgın utun azasr a 1 ••• cuzlabnağa çalıpnıık ve yerli malla- m"""""B r_:.,_ hl''- li . k 

· · · · · · ! B;,{j e m< kayyet lıütiin an Mil- rın sürümünü arttmnıık mretı1e mil- U Çun. te ..... e vazıyet ar-
• Kıs-

men telgrafane, lomıen GaJa

tuaray mektebi ve kısmen 1..
giliz sefareti deposmıdan su a

labildik. Ancaık bu kifi değildi 
'\'C ateş etrafa ırirayeı tehlikai
ni gösteriyordu. 

Bu esnada, cereyanın kesil
mesi için teleion edildip hal

de, kumpanyanın cereyanı kes

memesi yüzünden büyük bic fa 

cia ile neticelenmesine remak 

kalan bir kaza da vukua geldL 

Apartımaha su vermek için mer 

diven kuruliiI'kcn cereyanı ke
sildi zannedilen iki tel arasın

da kaldık. 

Ihsan B•y 

kaz bld:vlarak taharriyat )'1lo 

pılacaktir. 

Cereyanın tesiriie Beyoğlu 
amiri Zelki Bey ile üç nefer bi- BİR NAS!HAT 

huş bir halde düştüler, mucize "-~-" • 12 d -d -'- arti"l 
&>eae<ıtn ay a e ~-- ' _ 

kabilindendir ki, ölümle netice- bir elektr:k süpürgesi almak fırsatır 

lene bilecek facıa börlecc geçti· 
ka~ırmaymız, bu şeraıt 31 Marta kt. 

Mamafi Zeki Bey daha iyi dar devam ed~ccktir. 
olamamıştır. Bu ya;\ğında da 
susuzluık derdi çok f .na idi." SAT 1 E 

Yanan ceset Metro harı Beyoğla EW.trill ..,,; 

Yanan <:l'Set icin bu ırün eq- lttaalml 
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~·n$ FELEK ~A\llJ.t 1JY.~t Kar makinasının 
A!J.IM UMDU! 'MILLIYl:T. TİR tecrübesi 

22 Klnonuevel 19t9 

1 
h başma bk- kuVYet. , • 

Doetumua b!ty{Mı: Sovyet it
titHıdi httkametinto. uiz mümea 
silıl Karahan cenaplııın Ue Tür
kiyenin St.-eaeınannı Tevfik 
Rüftil bey efMdinUı bu hafta 

Havalar auiUJ'or diye endi· imzaladıkları Ankara protoko-
DAREHANE-Allkua cad4ell. N• ı• ,eye mahal yok. Kıt artık ıele lu, vaai bir dostlufwı temelle-
Teıcnıı odreoı. Ml111yet. ı.ta•bti bilir. ÇUnkU Emanetin kar ma. rini attı. 1925 te Parillte imzalaTelefon au•araıan. 

lolallllal •il, 11912, 9111 

ABONa 0CRl'TLl!Rl 

3 qlı/I. 

• 
Ti~ için 

4flO k11nı1 

7!1J " 

Herlç için 
IOO lru'flf 

/4()0 N 

:noo .. 2 .. 
Ccle• eYrt.k ctrt Ytrllmu: 

Miid~etl s<Çt11 ••ıhalar ıo ıc. .. ıtor. 
Caztte ve matbu.ya alt işler lçla 

"'tdüri ' ete nıörııcat edOlr. 
Gu:etewnlı ı Anlan• mesulfyetlal kabul etme.& 

BUGtNKÜ HAVA 
Dün hararet en çok 8 en u 6 

derece Jdi. Bugiln rüıgtr mU!ebavvil 

lduuı ıelmittir. Y anıı keailmit nan bu doetluk ve bitaraflık 
eski bir framız lı:nvuöribıe ben muatıedeli. tecdit edilmekle bc
siyen ltu nWdnayı ırörd1bn .. Şi raber eıki eamimi ve k--ılık--'--- bi ' • _,, n....., r ıey • lı dostlutun nıubafua w ida· 

Guetelere nazaran makina- mesi daha -lı müeyyidere 
nm provası yapdmrı matluba bağlandı. Ankanııda imza olu
muvahk çı:kmıt. Merak ettim. nan bu muahede iki Cllmht\ri
Kar maklnaıı kar yok iken na • yet arasındaki :ı.rsıhnaz dos
ıd tecrübe edilir? Temin etti- tluk tezahüründe bir dönüm 
ler: ndktaaıdrr. :Moekova-Paris-0-

Buz fabrikasında. desa-An1cara. Bunlar takip etti 
ğimiz dönüm noktalandır. 1921 

LOKOMOTiF ve PAPAZ... deki Moıikova mül&katile 1929 
Dünkü gazetelerda kar araım daki mukalematı, ilci memleket 

da kalmıt bir lokomotif resmi ve dolayisile bütün cihan sul
vardı. hü noktai nazarıından şayanı 

Altını okumadan birdenbire kayt inıkişırflırn gösteren canlı 
bir papaz resmi zannettim. Son delillerdir. En felaketli ve ka-

bava kapalı, yağmur muhtemeldir. ra okuyunca yanht zihabı taı- ranlık günlerde birbirlerini ta-

- ~ o-..... .. ... ... 

Horozu keselinı! 
Bir cuma sabahı. saat ona 

dotru, lçerenklJyllnde oturan 
Fatma hanım, kanter içinde, 
klJşke girdi; kocasına acı acı 
SHlendJ: 

- Gördün mU sen iti ; kasap
ta bic didıem et yok . 

Fatma hanımın kocası Muba
rek bey, yüzilnll kurulıyorak o
muz silker: 

Et yoksa ne yapalnn? .. Bu da 
dert mi? 

- Elbet1ıc dert, miııafirleıi
mize ne ikram edeceğiz? 

- Kurufasulya ile piliv; mi
safir umduğunu değil, buldu
ğunu yenniş . 

- Bu dawıtsiz gelen misafir 
içindir. 

zerine atunıbilıece millin? .• Ha
yır. Ben ıhiç oturamam • 

- Sen gtenıC Pcymanı kandtr· 
mağa bak. 

- İrnkmsı:.z, birakıp kaçanm 
diyor. 

- Üırteıik bir de hizmetçisiz 
larlırsak padaktır • • . Aklnna 
bir şey geliyor. Tabanca ile öl
dürsem? 

-Olur. Yalnız tam kafasına 
nİ§Clll almalısın, budu kanadı 
delirunemeli. Gözünden VIH' • 

- Söylemesi kolay! Sen hiç 
horoz gözü gönnedm galiba. 
Toplu iğne başı kadardır yahu. 

- TA yakından vuramaz mı-
sm? 

- Zeruıetınem. Vay canına, 
civarda horoz keecc:ek kimse 

41~fehzadebafında>ô<XX><X>'."i 

HiLAL SİNEMASINDA 
Bugün, bugece müstesna ve muazzam program: 

Bu senenin üç büyük filmleri birden göstetilecekdr. 
Şuh artist (Brlgtt Helm) in Amerikanın büyük Artisti 
enaon temsil etmiş olduğu Fred Tomsonun 

RUS AŞKI Köy kabadayısı 
Vllyam ~:~~n!::afından E s R A 8 E N G 1 z BE' 1 Et 

fJ>O=:XL<>caiar 120 - Duhullye 21, mükemmel orkestra~· 

Bu2"ün 

~rERA ~iN MASIN~a 
Dl~tl~ FliHllNl~i 
OEMiR Mı~K~ 

____________ .. aih ettim amma inanın ki bu nıyan ve aynı felaketin verdi-

Çoban şiirleri 
yanhtlığa memnun oldum. Çiln ği çok samimi htssi'Yatla birbi
kü ılyah renıri karakaçanlıiı ııine bağlanan bu iki millet "ta
ve ıiyah fapkuile lokomotif rihi mUkadderatlannda1tl çok 

- Dur, buldum. Horozu ke
selim. Sabah •katıarılığı zırlama
aından kurtuluruz . 

yok mu? QX><XX><><Xı<><:X:<X Q >O<><X<><X<><C-C:ııO"' - Sen dururken ben elAJ.eme N ı ı b ·ı 
Ruşen Eşref, eğer ömriinde non papazma benzemez mi?. d~ri? _beruıeyişloeri. itibarilede 

ifihar edilecek hiç bir gey ~·ı>: ALTI PARMAKLI YILDIZ birb_iı;ıne candan~ oldul~r. mamq olsaydı yalnız Vırgiliua Bu ıtıbarlardı:r ·ki Aıitıara ıle 

- Bak bunu i.yl ikıl eıttin . 
Fatma hanını mutlata gider, 

biraz sonra, suratı çatık gelir 
- Peynmı ıben horozu kes-

::-.. ~~~~:ı~~l beye kes- M E LoeEy,rtu anSmı.üNn.Ese Men iSI 
- Çıldırma, insan da>vet et- ft. A ün Bükolik'lerini Türkçeye g• Dünkü Cumhuriyet reflkmıız Moskova, çım kıymetli hatıratinniı olmaar onun için kifi bir mahalle heyetilerinin lntihabıha larla maziyi her zaman aynı ta

övünme mevzuu teşkil ederdi. vadiaini verirken bir ıandığa 2Cl14tle yaşatıyorlar. Herhangi Zira biz fikir ilernimlzde bu rey ablırken aldırdıiı reemi de bir stıbep, zeınarun, hadifielerin 
genÇ arkadaşmızın ettiği hiz- den:ediy?r. Sandığın üatiine de bin bir tahavvülleri bu dostlu
metten daha faydah bir it hatır ortaya bır ay yıldız kütelere de ğu sarsmadı. Çünkü bu bağın lanuyoruz. birer yıldız reımetmiıler. metanetini, i'ki milletin ruhlan-

mem diyor. 
-Neden? 
- O ıkatil değilmiş • 
- Bu da söz mü ya? .. Hem 

canım bana nıe? 
- Sana elbet bir şey var, hay 

di git, horozu kes , 
-Ben mi? B . . km bir Eh! Her kes r~aam yahut nm derinliklerinden gelen yük-en, yırmı seneye ya kka im O • • b k ··uero lmakta d beri kanaattaymı na f o as... nun ıçın u se temayu en a dır. _ Hayır babaın ! .. Elbette ~ıc: kafa!ıu Klaai.k kültü- milli ~am~lerin iyi ~·~edil- İzvestiya gazetesi de bu sar- sen. •• rü almadıkça ondan Avrupa me °!eyiıın~. bır 9ey d~ıyelım, l& sılmaz dostluğun tarihçesinden - Ben biçare hayvanm kam-d · etine tam bir intibak bek kin taa uç yaımda çızm~!e ~lıt bahsederken: "Türk - Sovyet na giremem • enıy . _. . d b"l tığımız yıldızın da bet kotelı ol hed ·nın 1921 d lemek caız degıldır. Mo em ı d • b'I k t 1 mua esı e resmen - Gil'ememin amma, ortaya giler ve modem terbiye ile va- u~unu 1 meme e 0 ur mu- imza edilmesini müteakip bu koyunca lüpletıirsinl nlacak terakki ve tekamül de • ya dostluğun temelleri üzerinde - Sen de lüpleti.ırs.in, haıydi recesi nihayet bir Balkanlı mil- BiRADERi OLDURDUM DE bicinci kat atılmıştı. Müteaıkip giıt sen kes. !et derecesidir. Halbuki büyük Dil b' d tu t d··f seneler zarfında bu Mıide hem - Kimi? .1 T .. k k b" . n ır oı ma eaa u ....... h de anl d • ve ası ur ır ma ır nevı şar· tti U kü.d d ,. ... ~arı, em y ara ogru Horozu tabi'ı :ı..-' d~l •-•-~ . Am .kanlık d k 1 e m. ı ar vapurun an çı- b"" .. .. .. ,. d" B . - • ua.. "'6' • ıuutrı en eme o an kıy d G""rü t""k uyumuştur. ıyor. u teşn- - Eğer ben kan akıtmağa a-bu sathi medeniyet şekli dar ge or Nu. d 

0 
bö'··u 1:., d' ki mesai, beyınelmilel mllnasi- lrşık olsaydnn,evvelbeni keser lir V k eli • d b k1 . - er en ye. ıye sor- b . . d bi _1 _ •• zli . • e en sın en e enen ın d · etımıze e r temeı ... u ın- dim •.• Hem evdn içinde erkek kişafa mani olur. Yüz seneye um .. U kUd d 1. 8 • taç ettiği itibarile Avrupa sul- varken, horoz kesmek kOOmıa km b. d be . - ı ar an ge ıyonon. ı h.. .. d .. . d 1 y~ ır zeman an n rap- raderl öldürdüm! unu~ evam~ ~en? ~ esas ı düşmez . trgnnız garplılaşma ve yenıleş- Ş d O k d 1 k ve musbet tC'Sln haı:ııdır. Mos- _Erkek dıe lciırn? me tecrübelerinin pek kısır, ka· tu fır d.ü t?.ud ad et .. fcİu · kova gazetıcleri: "Bu muaihedc- _Sen; yoksa ericek değilıni-lp meyve vermesinin sebebi bu- :. ohaali • ktı unN~ha eta°! ~L etr ni.n, emperyaHst hi.lkUınetlerin · ' 

d mut a yo u. ı ay ızım S · 1 · ··d h 1 · sın. ur. ti· ovyet ış enne mu a a e ettı- _ Erkeğıim, erkeğim amma, Ruşen Eşref, Virgilius'tln ter · Nüfu t ·ı k d ği bir zamanda imzalanması müdafaasız bic cana kıyamam. cürne etmekle hakiki ve asil me k- •1.•n aı eld' a5y ımdızı buna çok orijinal bir kıymet ver - Korkak tıaft>aru;ız! . çı arlmt « azım ge ı. un an d. ekt Tü ki ·ı s deni yetin ta kaynağına gitmış ıekiz sene evvel vefat etmit 0 • ırm e ve r ye ı e .. ovy- - Olabilir. oluyor. Bize oradan getirdiği lan biraderimin vefatı kütüğe etler arasında mevcut munase- _ Anuna düşünsene muba· 

tiği misımrine böyle ıey yap
tiıımaz. Ben de kanama bulifık
ım yıkatayım? .. 

-Hak\kmvar ... 
Pencerenin önilne gider, .so

kağa bakar, sonra dlJrder dlJr
der merdivenleri iner: 

- Macllaba miivezzi efendi?. 
Sen horoz kesmesini bilir mi
sin? 

- Örnriiınde yaptığım iş de
ğil efendim ... Si'Z hele şu ıtıelg
rafmızı alın . 

Mubarek bey telgrafı alır, a
çar, sonra karısına seslenir: 

- Hanım müjde 1 Cemilin ka 
nar hastalamnı11, gelmiyorlat"
ımş. 

Ertesi gün. Şelale zamanı. 
Fatma hanımla Mubarek bey 
horul horul uyuyorlar. 

Birdenbire horozun sesi du
yulur: · 

- Kokorikol 
M ubarek bey uyanır, yum

ruklarını sıkar: 
- Seni öküz 9eni 1 Hele bir 

güneş doğsun, bak ben seni na
sıl ıboğazlarım ! 

SELAMİ İZZET suyun, aslındaki tadı m afaza · t' batın hududl.Xlu aşarak beynel- rek, sabahlan öküz gı"bi bağır-geçmemış '··· ·ı l bi h di k"l kt ·ı•: :: :: • . ettiği, r: rci iddia olunamaz. Söyledim mı e r · a ~ teş ı etme e mıyacaık. Her sa'bah şafakla be- ! RugÜn ~!ELEK SİNEMASINDA : Çünki Rn~en Esref, bu suyu bir B' d · I ,. .. ü okluğunu söylüyorlar. Mamafi l'aber, s.....;~~ duyup gözünü ar- ·ı ( · ' - ız e ıa gurun yor ~a·• -.. ' Yalnız. SALI •iin 'ne kadar suva-iki kapt~~ boşalttıktan sonra, N 1 ·1 f bütün bu dostluk tezahüratı, tıg" m zamaJ11: «Hele bir ..nı..- ' " La 
. b k - e mut u amma maa ese h" bi k d , f d _ 'ld. ı; w,_., ı re dahil) ~osterilecek olan tın to~rağından uraya a- coktan öldü.. ıç r ma saf da mAatil egı Ihı~. doğsun, bak ben seni nasıl bo- ı!i •• :ı', N~NTE KBı' ~T~ ı;;. dar, kendi avucunun içinde ta- d d' B h h 1 'k · 8 sene zar ın a vrupa su u- g-azlarnn !» demekten kurtula-,.., L h . e ım. e ema a vesı a ıate- .. d. . T .. k" . .. şımı~tır. · za ıi<lane areketın d"I B" .. kü·t •1 b. f t nun tem'! tS'lne ur ıyenın gos caksm ... Haydi yavrum şu ö-t er. tn mu• ı e ır ve a rd" • . Ü h b d d kıymeti, 1 en ·e, herhangi bir .1 ""h be • t d .k tt" te ıgı m za eret, ura a e- ku··z horozu kes. ' mu a rı e ıırı e ım ve se- • . . . · d k 1 

Son derece 004ell ve eflencell bir pro~lll 
ıertip ve HAROLD LLovror 

iTE' GiBi 
edecektir. Önümüzdeki ÇARŞAMBA gür il 

._{_ c: ... -..~ ;;;;-:ı 
fUmlnde talcdlın 

matinelerden itibaren llrl saat kahkaha o e><><><><><><:><><:><><X)ıl; 
OIXIXIXIXIIr% ·~~~~~..-....~~ 

Bugün M.\JİK S 
haftanın en ziyade mavaffaidyeı gören filmi 

KOHEN ve KELLİ DENtZ HAMAMINDA 
ll!veten: suı 16,30 ve 18,SO madnelerlle ıuvaredı mqbur şarkı b•teklrl 

JOSE PADİLLA 
ve refllclerlnln lspınyol famlan, Her ıttn suı Ul,30 matlnealle 1avand• 

ve önUmUzdeid çarşamba gün ti sut 16,30 YI 18,SO matlnelerlle 
suvarede suı 21,ll()da Jote Padllla ve reftkleıl ,_ 

o::xxx:xx:x:x+:::xx:x:xxxıw 
o ........ ,,., 

Ruıya çarlarının devrini. ıaraylannı, llltıı •• ibdfamlıno~ ıefahatlantı 
Siberya nefilerl götıerlr ıayet mllkemmel bir filim olu 

S ~ N ' A R L 1 R 
llntlmüsdetl çartamha lkfamındarı ltlbaNa 

~pera sinenıasın~a 
gösıerl!ecektlr. • o••••••••••••e ...... ~~..., ---------••11 # • . • • • • • • e • • • • Heyecanlı bir haber : KELEPÇE : 

ınual sinenıası ~ • • e E! :~h~r ~"!.m e • • •' 
:Jml c~tı~,.,..~~ın kıymetinden da ._, 1 .. 1 .. 1 k d gıl, cıhan sulh tan'hın e ay- .. h"dd 1 .. 1 filmı'nı'n ,· in ·1 vn son devreıL ,.,z sene evve o muş o an ar e d B" - Ben o sözu 1 et e soy-•a üst.. ' ·-. Ruşen Eşref, Vir- · · b" d k d ··ıd·· d·· da değer vakalardan ır. ız ye- l, Her gün • at 16, 30 maıineslle salonunda sa•li makı·nalar - ıe-

.1. , şımı ır e ay en o ur um. . . 1 d • aıh-.:ı .1 lüyorum. • ·- ·-gı ıus ün r 'ikc Fk'lcrine kendi FELEK nı 1mza a ıgnnı_: mu "';'e ı e, : vacede tibat vazedllmittlr. Netice t•yanı ILll ~1iifL! wön'ündr'l, ı 'ldi ruhundan da sulh sever oldugtmıuzu, sıyase- - Gene hiddetlen··· Yarın !, ROSfTA BARİOS ve bir cok ~rv l·"ltmı~tır. Onun i- timizin sulh ve müsalcmete is- sabah rahat uyursun· :. KASTROLAR .· hayrettir~ ldşlllk bir orkeatra-il ~, I'! · ~ ~ Peki _ nıa oynamakta olduğu zannedl-rin<lir ' i ' iki bin yıllık şiirler Fh rp 1 er Dl ~aaıl31 tinat ettiğim bir kere daha ka- - Burası da var· · · am- ! lı·yor. BO.ttin ehali !\!ARI ASTOR b• h - h I k 51'!" ? fiaılardı zam niyet yokıur. : ıze, c a ~ dün vazılmış ve bi- tiyetle ispat ve ilan ettik. ma oroz nası e ı'I' .·---····---------. C .h Jh • d ! dT - ve JILBERT ROLANDın temsili ·~ı~ ~ zim için v~71lmış kadar munis l an su iın e İşte hahanıın en mühim ha- - Galiba makasa 
1 ıni kes- ENDU .. Lu·· s GÜLÜ i gnıra sı'nenıgsıo g 
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ge1ir. Vir "lius ün ruhu Ruşen T" k R d } X- lberi, bütün tt'ferrüatile takip et mek lazım. Te;ıebaşı tlyat U U p Eşrefin 1•'1u arkasmdan teren- llf - US OSt Uı:, U tiğim Türk • Rus dostluğunun - Ben bu zulmü yapamam. rosunda bu seyretmek uzeıe alon akın gel· i nüm .. e~_iyf'r. ~ugu~t~~ devrinin 32 inci hafta birinciliğini Da bu cihanşümfil safhasıdıc. Engiziısyon devrinde değiliz··· ıkıam mekttdir. Bu filimde btiıün lıpan· t EMİgöL. steyrllmAeNlcteİNolanGS 
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• ., bu buyuk Latıı:ı ~aın_ruı:ı Musta- -.-üşşafaka Lisesinden 257 Fethi Sen yapabilir misin? saaı 2!·30da yanın hususlyeıleri ve ezcümle 1 ' fa ~eı;n~t ~~vnnm b.ır_ ı~ce mu- Sezai B. kazarumşur. Yazısı şu -----------~ -Yooo! .. yapamam· matine sa>t fandangos'ları babanera'ları çılgın : muazzam şıhuerl hamnnın cıne bu sınışı, başlı dur: VALTER FORT -Acaba boğsak olmaz mı? fulS, 30 da dınslan,paso doble'leri görülmek- !TAÇLI CANAVAF başma .e'

1
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li eevişmenm aıevı yanıyor
muş ... Ben bunu çoktan unut
muştum. Damarlanm<iaki o a
teş çoktan küllendi, kannndaki 
o alev çoktan söndü zannedi
yordum. 
Başlanğıçta Şefik de mahçup 

tu. Benim r ığumu, kendmı
den geçtiğiı . hıı.yama halcim 
olamadığnnı göı ünce o da açıl
dı, hayasızlığı ele aldı. 
Aşkm sevişme faslında, fel

sefe ve prensip para etmiyor 
kardeşim. Hayayı deffettik, 

felsefeyi yan çizdik . . . Ondan 
sonrasuu da sen sonna ••• 

Semplonun hareket vaktine 
gelelim. 

Otelden oğll.Xlult geçi.nıw:K 
bahanesile çiktnn • 

«Seni.hanın oğlunu trene bin· 
direyiın, hemen gelirim• de
diın. 

Bu mektubu bir muhallebici 
dükkanında yazıyorum . 
Ekspresın hareketine daha 

yarim saat var. Bir saat sonra 
otele avdet edeceğim. 

Düşünüyorum amma, bir tür- Bursa: 17 Haziran. kfuı bulmuştu. Şefiğin çiflikte 22 Haziran. oevapsız bicalmıak ietern'"fl~., 1ü ke9tiromiyorum. Galiba in- Canım karıcığım, yalnız oluşu kalbime su serp- Ulan külhani 1 şimdi bana postayla, telgtll tl sanlar, hayatta keıstiremedikle· Tuzlaya artık mektup yaz- mişti. Hiç bir mesele olmadığı- Tuzlada oturduğun müddet- tayareilebirhaberilet, Niı:ıte ri şeylel'i düşünüyorlar ... Eğer ma, ben İ2llllit tariki ile Bursa- na kanaat getirmiştim. Endişe çe, sana, geceli gündüzlü külah ne yazayim, ne deyeyim? ııu yaşadığmuz Anlarda, biraz da ya geçtim. ye mahal yoktu. sallamaktan boynum tutuldu; 1 Hem söyıleseıne aııa.seu. , kavradık zannettiğimiz şeyleri Galibin Qifliğinde çok canım Fakat zannedersem, Şefik bu masal okumaktan çenelerim yo ~rseriliğin daha ne kadaf ~ düşünseydik, bu derece saadet· sıkıldı. O kadar sıkıldım, ki ça- 1 sM'er yalnız beni değil, seni de ruldu. -Efendimizin gönlü eğ man deva meıdecek? ArtJlı: "ııı ten mahrum olmazdık. Bed- lışamaz oldum. Esasen siyatik- aldattr. lensin, konser dinlesin deye tel- n.ya gelrneğe niyetin yoılc ~' bathlık, biraz da düşüncctıizlik- lerim üstümde Çt'!kirgede bir Dün ondan bir mektup aldım . . ;zi tami.r ettirdim, akümüla- İstaınıbuJ.a mr döneoeksin, '/,fi;' ten ileri geliyor. kaç ta banyo aİacağım. Banyoya ihtiyacı varmış, Bur- törleri doldurttum, İstanbuldan sa Kutupları keşfe mi gide'. Ben düşüncemi ve yahutta Sen, da'ha bir kaç gün İstan- saya geçmiş, beni de beş on gün plaklar getirttıim. Hizmetçimi., sin? Her ne haltetmt'!k ni~ düşüncesizliğimi düşündükçe, bulda otur. Ben on gün soııra sonra aldıra~ış • • • selahiyeti vasra ile, emrine a- de me.ı yazda, karına ona go senin sözünü hatırlıyorum . -n, }'&Zar çağ'ınnrn. Sana yazdı!ı:larrmı hatırlıyor- made kıldım. Kahpe, bana kafa bic cevap vereyim . gf' Söylediğini unutma; l>ana Stkmtm falan yok ya? Her- sun değil mi? Şefiği k:ıskanmı- tutmağa başladı. thmal etme, mektubuıtU mütemadiyen: halde olmaması Iazımdır. Evi yorum, fakat merak ediyorum. Bütün bunlara mıikabil, İs- ci.ktinne fena darılırım. «Sen onu seviyorsun, o da se- her gün güller gibi silip süpür- Hem Şefiğ~ gittiğin~ ne~en tanbulda imiş! Nakaratlı bir Senihadan Şadiyeye ni seviyor; anlaşın ve beraber tür, keyfedenıin. haber vemıedın?.. Senın sukQ- mensur şarkı birakıp kaçtın. Aferin Şaşicığıml V yaşayın; erkeğin sahibi karnıı Seni özliyerek kucaklamn ca tun beni daha fazla meraka dü- Kaçman ıbana vız gelir. Bur- Maceranın son saf}ı.aıSJ111 değil, sevdi~ kadındır» derdin. nım, yanaklarına da, ellişer şürüyor · saya değil, istersen Kafdağmın ğendim, hoşuma gitti . . . ,-Belki hakkm vardır Seniha, gramlrk birer öpiiçtik konduru- Şefiğin, ansızın Bursaya git- ardma git, beni alakadar etmez. SMahaııda, baına kal1'İ'1'.iı+ fakat şimdili.k ben ona değil, o rum ... Posta tarifesi müciıbin- mesi neden icap etti? Yalnrz bununla atak.adar olan tığm zaman, sana ne söyleÖİ" bana sahip. ce, yüz ~an fazla<Sıru pa- Bu hususta sen ne düşünü- biıti. mevcut olduğunu unutma. mi hatrrlarsm değil mi? )ctlr· Seni, azbuçuk bir muhabbet- kete havale ediyorlar. yorsun? Karından mektup aldım, seni «Farzedelim ki Şefik~ Jifl' le kucaklar ve öperim. Nimetten Galibe Şefik Bursada da yalnız mı? soruyor, Bursaya ıneden gıitti- tuldun, fakat ba~ka bi'I'irıı'1'1 e ı!t' Azbuçuk diyorum, çünkü mu- Neler olu r Gali i ·im? 



Şişli' l(e deliren bir _kiJpek! Vereme 
karşı 

Kömür depo1arı Poliste -
Kudurduklarını bilirsiniz ve ya 

işittiniz. Fakat hiç deliren 
köpeğe rasladınız mı? 

Yeni komisyon tek
rar toplanmıyacak 

Vereın n1Ücadele Bugünkü 1Ja%1get hakkında 
ne dlgorlar 

cemiyeti dün 

Eski bir ltin yüzünden 
Bülbül sokağında kanlı bir 

cerh vakasl 
Yeni açılacak kömür depola-

to plandı n ha~da te~k~tta bulun- Remzi, Çamaşırcı Agavniyi nıçın yaraladı v~ ~~~~~~~, .. 
f Ia yvanlarrhirrıaye ceıniyeti Anl{ara, Izmir ve Bur- . malı: uzre evelki gun ıehr.~ma- vak}• nasıl oldu? 

sa•da birer şube açıyor! Deli köpeğin hikayesi ... 
netinde alikadarlardan murek-

H ilali a hmer dispansere kep bir komisyon toplanıruııtı. Galatada, Biil~~ so~ağın~a j 
• Zaman zaman tetkik mevzuu çamaşırcı Apvm Jıırnınde bir 
ılaç verecek, hastaba- olan kömür depoları meselesi ~ıın,Mustafayı kıısıkanan Rem 

1• ıyvan hastanesinde tedavi göre• 
ve cinnet nöbetleri geçiren 

iki deli klJpek 

Dün bir tki saatimizi Hilma
fei hayvanat cemiyıetiınin hay
~an hastanesinde geçi4-dilı:, ve 
ııu veıde ile Hastanıenin mildü
tii M. ':antur beyin cemiyetin 
faaliyetine da:ir veııcliği Uıahatı 
iitıled ·• . M. Santur beyin anlat 
b!tıan e orada gördüğümüz 
leV'ha bizde çak def'a mi2aıh 
~vz olmak1ıan kurtulamı-
İ'<tn 1 · van sevgi ve şefkıaıtinin 
~ ka - yerMııde, ne kadar lft
~ı: · r ş.ey olduğunu bize bir 
<>ere c ,a öğretti. Santur bey 
diyor : 

( 1miyetih gayesi ne? 
- B" z, acnnak duyguları çok 

tliksek bir milletiz. Bu duygu
~ memleketin menafiıine mu
\>a.fı'k bir şekilde istismar et
lııeok .. İşte cemiyıetimiııin yap
Qğı budur. Bu gün elimizde ce
ta kanununun 588 iru:i maddesi 
'ııa.r. Bu madde biız.im elimizde 
lıeYtidi bir kuvvettir. Cemiyetin 
~isi Miss 1'Leningin Bulga
liııtanda da bir müessesesi var. 

~
Y'ni mesai orada da sari edi
Yor. Faıkat hayvan hdnıayesi 
Ususunda oradıa elde edıilen ne 

e bizdekinin ancak yüzde bi-

~dir. Bir kerıe şunu bilmeli: 
ayvanların himayıesi nınm ser 
~in muhafazası noktai naza
'ııııdan lazımdır. Zaraaıte zarar 
~~on böoeklerıi, çekiırgelıerl, fi
~rayı, süne denen haşareyi, 
"'-l"en kuşlardır. Bundan başka 

1-aııı.ıara musallat olıan has1a· 
~<l'rrn sirıayıet amilleri de kuş
tı. dır. Mesela i.srtma mikrobu
~ tevbt edeın sivrisinekler, şar 
~ ha'Stalığmı yapan soğu!
~ J.a.r •• Bunların hepsi kuşla
~ Yediği şeyledir. Amerikan 
~aı.ıtme böceıklerıin verdiği za
~ &enede 400 milyon dolara 
ile liğ oluyor. Hesap etmişler 
~bir kuş günde vasıa.ti 700 bö
. Yedi·· e nazaaıan ünde 7 

kıcı temin edecek hakkın.da Emin beyin Şehre- 2li tarafmdan bıçakla yaralaım
minliği ıırrasmda da bir ko~s- ftrr. Vaıka ~:?.a . tahkı~at 
yon teşekkül ederek tetkikat yaptık. Ögrendıgımıze gore 
yapmış ve o vakit depoların Agavninin Mustıafa isminde bic 
toplu bir halde Boğazın müna- dostu. varıdrr. Mustafa va- • 
sip bir yerine nakli gibi tedbir- purl.arda serdümenlik yapan b. 
ler de düşünülmüştü. Fakat u- adamdır. Bundan üç ay evel b 
zun tetkikat neticesinde bu işin gün sokll!k:tıa ıilri kadm arasmd 
şimdilik kabil olamayacağı an başlayan bir ıkavgayı bu Ago. 
laşıldığmdan Dahi Vekaletinin vni ayırmak istemiş. Fakat ayı 
tensibile depoların oldukları racağı yerde o da kavgaya giı> 
yerlerde bırakılmasına karar miş. Bunların saç saça baş ba~ 
verilmişti. Binaenaleyh bu se- şa geldiklerini görıcn Remzi, 
fer teşekkül eden ve evelki giin Agıııvni He öte1alerin arasın.: 

kuruşluk maheulü kıırtaroığr 
neticesine varmıştır. Bi:re bu 
kadar faydası olan kuşlan, hl.
maye, cemiy.etim42Jin belli başlı 
işidia". Ceıniyıetimizin aylrkh 
adamları senede 2 - 3 ay dağ
laırda dolaşarak ökse ile kuıt 
tutmağı kıazanç vasıtası iıttihaz Bir zavallı dah• 
edenlere mani oluyorlar. Diğıeır raya Beyoğlunda bi.r ecnebi 
taraftan mektepleııde konfora- Madam tarafıından getirildi. 
nslar vererek taLebeyi !rendi Bundan 2 buÇUk sene evel gö
idealimrae göre yetiştimıeğe zünün üstünde bir yara çıkmış. 
çalıışryoruz. Tedavi ile yarayı kapattık. Fa-
Mektepliler ve hayvan sevgisi kat, tenazursuzluktan ileri ge

len cinnetin tedavisine imkan 
Geçen sene mekteplere bu ktur 

k .. der yo . Bu zavallı lköpe'.ı: sıık stk 
~alksatla 5,000 me tup gon - asabi buhranlar geçiril". Bazen, 
dik ve bunlardan 2,000 . c~vap bu gün olduğu g-ibi çok düş:kün
aldrlı: ·Gelen cevaplar bizı çok dür. Mahzun mahzun etı'afma 
sevoindirıec~k haram-etli vaıatl~le bakınır . Saıhi'bini görünce ... 
doludur. B.ıır kısmı mek1ıep~er Bazen de ·heyecana gelir rast
aralarrnda kuşlamı ve . ~ger gele 9aldrrrr, f~t hiç bir za
hayvar,ıla.rm ı;nuhai:ıızası ıçın .a- man ıısmnaz. Saıhibi olan Ma
deta bi~ teşlrilat vücude gettr- dam geldiği zaman o kadar 3&

mişlerdır. . . · '1cin, o kadar 5eWmli bir hayvan 
Hayvanlar fena nakledılıyor oluır ki şaşad'Smız. Adeta iman 
Bizde hayvan mııkliyati da gitıt satıilbi ile konuşur. Hm;m-

"Veremle mücadele" oemiy
et.i; iliin mutat meriı:ıezi umumi 
iı;ıtimamı akdetmiştk. İçtıİm1l
da, Hil!liahıner rei.ısl. Ali, Bıe
sim ömer, Tevfilı: Salim paşa
lar, Mustıafa Talit, Neşet Os
man beyler ve Safiye Hüseyin 
H. ba'Zrr bulunrnuşlardrc. İı;ıti
maıda, yapılan i.şler mevzu bah 
solmuş, ve yeni 1§1~ hakıkmda 
bazı mUkarrerat ittihaz olun
muştur. 

Yeni karadara göre, Verem 
dispanserinde ihtiyaç göıiilen 
biı: ziyaretçi hemşire tanin, 
H4laliahmer d-e bazı edviyei 
müstahzareden lizım olanla
dispansere tevzi edilecektir. 
Gene içtimada, Eyip di'BpllDlle
riniın faali}"e'ti mevzu baheedil
mip. Eyip disparuıerinde haf
tada ıiıki gün vıeremlH« muaye
ne ve kanlan tahlil eddlmekte, 
göğüslerinin Rontlcen filmi a
lmma4ctadrr. Mümkün olanla
rın sanatoryom ve hastahanele
re yıaıtmltnasma tavassl.rt edil
mektedir. 

Hilfiliahmer reisi Alıi paşa, 
verem mücadele cemiyetıine pa 
ra teberrü eden onuncu mektep 
üçüncü <Sımf talebesinden t~
dirle bah<Setıniştir. 

Verem dispanserinin umumi 
konwesi Ka:mınusaı:ıi içinde to
planacaktir. 

Emanette 

Gazi kiJprrilsll 

ilk içtimanu yapan komisyon sokulmU§ ve: 
mevcut kömür depolarile meş- - Yeter be ... Ne alıp vere
gul olmayacaktır. Mamafi, yal- miyorsunuz? diyerek küfret 
nız yeni açılacak depolar üze- meğe başlamış, Agavni, Remzi 11 

rinde tetkikat yapmak üzre top ye kızrmş, ıküfüderini daha ağrr 
lanan bu komisyonun da mesai- <küfürlerle mUkabile etmeğe ha- ~ '"'-
ııi daha ilk adnnda akim kalmrş şlamrş. Remzi dUT'llr mu? Sın- Agavnl ve dostu M t 1' 
tır. Çünkü; henüz birinci içti- dalyıeyi kaptığı gibi Agavninıin us 0 a 
matla al!kadarlar bu günkü va- başına 'SalVllml~. Mustafa ve aI1kadaşlan yedi kı 
ziyette yeni depo inşası kabil AgavniJlıadiıııeyi yemeyip içme şiliılı: bir kafile halinde sakağmı 
olmadığı kanaatir).i izhar etmiş yip dostu Mustafaya ye1ıiştir- başında durıdular. İçleııin rl 
!erdir. Bu vaziyet karşısında mi'§. İşte o giindenberi Mustafa laz Ziya kaıhveye gelip : 
komisyonun tekrar içtimama ile R-eıIDlİ arasında bir kindir - Hasan kim dir? diye sor-
lüzum kalmamrştrr. başlamış ve .işi biııkaç gün llOll- du. 

VllA11ette 

irtişa işi 

ra polise alkseden bir kavga il!C Remzi atıldı: 
de neti'l:Cleıırniştir. Agavniye - Hıasım bıırada yoktur de-
oJ.carşı Remzi de uyanan intika- di O zaman Remzi ile Ziya biı 
mr lbu hadisenin alevlediği an- birlerile tutuştulaır. Remzi na 
!aşılıyor. sılsa Ziyanın elinden kurtul<" 

Bülbül sokağında kahve- Kahveye girdi. Arkasından A 
Miifettişler tahkikat ci. ~ket vakayı anlatırlcen di- gavni de giroi. Laz Mustafı> 

yor ki: Ziya ellerinde sopalarla Rem 
Fezlekesini tanzim - Üç ay evel kapının önünde ziye hücum ettiler. Remzi, da 

ediyorlar ~ kadın ıkavga edi~orıdu; Rem- yak yedikten sonca tekrar kal 
zı bunlaırr ayınnaiı: ısteıdi. Aga- veye geldi ve Agavniy.i k:a&ığn 

İrtişa meselesi. hakkında bu vni kızdı. İıkinci bir kavga ba- dan bıçakla vurdu". 
rada tahk:ibt yapan maliye mü şladı. Remzi kadının başına san Agavninin yaraları ağmiı 
foetti.şleri .tahlciıkatı bi.tinnişler- dalyıe indİTdi . O günden sonra Senjorj hastanesinde tedavi " 
dic. M~ttişler şimdi kat'i talı Remzi ile Mull'tafa biri>irlerine dilmelktedir. Remzi yıakalaru:u 
itikat fezlekesini tenzıim ile me düşman oldular. Dün akşam trr. , 
şgul oluyoclar. • • • 

Acaba kıskançlık mı? mühimdıir. Hayvanlar dahıa in lıklarmdan eser kalmaz. Proje hazırlanıyor 
ııani şekilde nakledilmelidir. Hastanedekiler <1resında Diğer teftişat 
Yapılan te<tlcikat, fena ŞC'r<rit i-· Bundan sonca Santur bey, bl- F .. an11ız mithendlıİ bir a11a Şchrimiııdeki maliye müfet-
çinıde uzıak mesafelere nakledi- ze hastaneyi do1aştrrdı. kadar gelecek ticlerindeıı bıazı:lan da maliye 
len hayvanların etleııiındıen ./.80 Şurada ömrünün son günleri- '" 
ini kaybettig" iıni ~_.yarlar. . . • _._ le . Gazi kö~..:w.u proje8'inl tan- tahSl şubelerinde &ı:a:ııanç ver-

6......, .... ~ • nı ıstır ... ıat geçıren ihtiyar ;:!m ~:lan M. Piju ile giai ~ hai malllııntlt haıkıkmda 

Olenin ve öldürülenin karısı 
hadiseyi anlatı)rorlar 

Tavuk kolerasmrn sebebi 14 yaşında - biır köpek, 'i.Z ik- l:ôhldll tttrndt üzrıe geçenlerde tetıkı~.at ~pryorLar. . 
Kafesler içiınde üstüste gün- jıe eahibinin bakamadığı ~i!ı P -· . . ,_ k""prüler mü Mufettıişler muhtel1i muha- D-ta gezer takandan Hüoeyin üzerine evden rıkmak istediler. 

1 '-"--k 1 t kl göz yaşları srasında teı1retti ~. a;:ise gıtmııı Oua• 0 "bi. 'ullikl '- •--· da ...., • 
eroe '11LI" ı an aıvu ar aıra.sm kemikleri göriincn bil" mahl~ hendi.si Galip B. şehrimize av- sı ~ . er ucıııap........... eniıteıi köfteci Mustafayı bir kışkan yet bu hadi&e oldu .. ,, 

da srk srk 'kolera gibi vahim d- .......;.,tir. tetkik ediyorlar. çhk yüzünden öl Anladığnmza nazaran iş in içind< 
ohasıtalrklaı· zuhftr ettiği muhak görüyorsunuz. "' v~ .. ...., diirmüıtür. Dü bir kıskançlık vardır. Çünkü Hülf 
kıaktı:r. Bu meyanda lfizumun- Ne kadar yoğurt verdiniz? M. "Piju da bu ay ni.hayetıine İ f • idi bir muharririmiz 'in'in kan•• hem genç hem güzel::li• 
dan fazla .nı.Jr vtilkletilerek bı:, Arada ıbir Saınıtur beyin oo8'I. ıks..1ar proje ile ıberalıec gelece- sveç se Irl ge mahallinde tahk Kansını Mu•tafa'dan kıskanmıt ol 

J - , k!ti kat yçb ve cin; ması muhtemeldir. 
yüzden arazıı duçar edilen hay- ;'Şlldiliyor: r. Mezun.en memJ..eketine giden yetin iç yüzün -<>-

vanlara rastgeliyoruz . - Ne kadac yoğurt verdini.z? - İsveç sefiri M. Valenberg ahi- oM·· ğreu•='-~--Makzevtuc Fecı" bir tramvay kazar 
1 - İshali nasıl bugün? İstanbulun haritası ren avdet ederek sefaret vazi.U: uuHJUD 

Ahırda mahpus bir nek Kafesleri i"'"nde, çu.Uara bil- '-- ı ai vakayı §Öyle aı Dün öğleden sonra Beşikt< 
r..~- d b" k' ld B. "' Şehremaneti, Istanbul harita sine. ·ucış arn. ıştrr. . la 
'-"'Y"n e ti" w a 0 u: ı- rünmüş hamalıa.r ..iikran ve mnn rk gün ik d 1 tmııtır:. Fatih seferini yapmakta ola 

· · h mıd ki · -· h d ,,- smr yafta halinde tabettirerek Bt ~ç e ,a, ar ımanınu, · - z M 
nrun a ır a ınegı a il" a ııet mırkamındıa başlanru kaldı- ı k ı "'~'--' am:ın taf- e~d ~ bir tramvay Tophaneye geldig 
k lı k ld d. "'' h beır 1 sarmakta ise de şimdiye kadar za g.e ece o an ..,.,..,... ~ . . a ve .....- eıı · 

apa a ı, ıye ·ınr a a - ~~k t~lı bi~ sesl,e havlryorla:r. d-·'-' t kte Hü&eyın· ile ber· zaman arka arabadan atlamal 
M 1 · ., __ M ·=~ "" · Hükflmet nezdinde bunun telif '"''" sveç. me P gem= 

dılk. emur arımız gıttııı<>e. e- llerisı· beygır· ahırları . . r.0··rı bu d b h ft ık d k la ber ikiıi de köfı isteyen deniz sevkiyat amele-
h.b · ~ ha.kkmr tasdik ettirmemiştir.Bu ra a ır a a a. ar a ca-

ğer ineğin saı ı ide yanındaki tane hasta beygiır var. Kimi ne- • n1 lm t Seft M Valen cilik yapmak s sinden Kahraman, müvazenesi 
arsanın sahibi ara6mda ihtilaf fes borularmdaın, kirnıi a·~[,.la- yüzden bazı kimseler de Istan- gı a aşı ış rr. r · retile hayatların ı ni kaybederek yere düşmüş v• 
çrkmış. Arsa sahibi, müziplik rmdan mustan"p. Y..,.. bul haritasını tabettirmişlerdir. berg ondan sonra Ankaraya kazanmaktadrrlar. .. "'· , .. ~,lata ayaklarile çenesiden yar-· 

1 d . h ık b" Binaenaleyh Emanet Hükfune- gideceiktk. Fakat on bet gun evvel ayrıldı· 
o sun 1ye a rrın apısma ır J !ar. Bu -·-ela Hu .. seyın· 'i evlendirdik. mıştır. . . 
d ·· d"" ·· İ kt b. ' .<e yaramıyan beygirler te müracaatla telif hakkmrn tas -- h 
uvar or urmuş. ne e ta ıı ~ M .. k" t U M .. d" · f Evelki gün kocam Mu•tafa, kardeti· Yarası e emmıyetlıce olu, 

iıçerdıe kalmış. Zavallı hayvan Santur bey diyor iki: dikini istemiştr. Bu hak tasdik US ıra • U ~nye 1 ~ o~asına girdi, ~d.etimde!' b~ ' Gümüş suyu hastanesine yatr-
açlrktıan böğürüp duruyormuş. - Memurlarımız hariçte işe edildikten sonra hç kmse Istan Dainler vekili Zekai B. bu- ":':111 ~üfus tezk!"'emı utiyecekti. Gö- nlmrştrr. 
Sahibi de «İnek ölsün, değeri- yaramn•ıan bey~iırleri de top.Jar, bul hartası tabettiremiyeceği ·· Anıkarıdan şehrimize ge- ruttüler. Evvela. ".·."~' konutyo~~- --o-

. · · · ı· b · · ı B b · 1 · "bı" şun· dı·ye kad~ ·~ı · - 1"'\r gun . •. . clı. Sonra sonra ıkisınınde seslen yük ALTI CERH YAKASI 
nın ,rki mıs ı tazminat alırım» , uı"aya getırır «. u eygııc en, gı · lccektır_ Zekaı B. burada eski eldi iki adam da hiddetli hiddetli 
diye ses çıkarmıyormuş . Me- biz sahiplerinden para ile sartm da müsadare edilecektır. vazifesini Müskirat hukuk mü- ;,.p'..yorlardı. Hemen aralarına gir- § - Deniz amelesinden Rerr 
murumuz, penoereden atlayıp alır, sorma daha fazla zahmet -o-- şaviri Asrm B. e devredecektir. elim, döğüımelerine meydan verme- zi Galatada madam Agavni is-
içeri giriyor, ve hayvanı duvar çekmemeleri için hususi hir rö- Araba geçmiyecelı Bu suretle, Asnn B. in müski- dim. minde bir kadını, eski bir kin 

-'· 1 k d . ....,,_ besi" 1 lıe "'ld"' .. .. . h" üd" . l Kardetim asabi bir adamdır. .. .. d t hlik li tt -
Y=I ıncaya a ar ıçeı'""" ı- ve ver o ııa:unız .» Balık pazar ve civarının bil- rat ın ısan umuı;n m ın ~ - Geçen gün üzerime yürüdü. Bu yuzun en e e sure e yara 

ı yor. Şehrameneıti ineğin sahibi- Cemiyet şiıbeler açıy akşam Üzerleri çok kala- mas tahakkuk ediyor demektır. yüzden çocuğumu dütürdüm. Fakat lamıştrr. . . 
ni cezalandrrmak üzerediır. Biz , ,, ... oldg" u ve buralardan gelip --+- ne de olsa ı.a. rdetlik. Poliae. haber § - _Şımendıfer meı.nurlar. 

· k h · · Haber aldrğrmıza göre Hi- "~- · 1 t b 1 ı el b ba k d Ali b k 1 k yetışmeBel ayvan gozgöre ö- 1 · müşkülat çekmekte s arı u vapuru vermedik. ki gün evv ız ı • an şan ey, ı:.rı:sı e avga 
lecek . mayei hayvanat cemiyeti An- bgeçl ender~n zarı dikkate alın eve çıkıyor~k. ~ıyalan toplarken ederken, kayın biraderi mıida-

E kl 'cara, İzmir ve Butısada birer u un ugu na Geçen krş srvastopol'da buz- kocama dedim ki· hal tmi · t · · ·· r···· 
şe ere karşı şefkat··· jube tesis edecektir. Cemiyet mrş, Balık pazar, Tahmis cad- lar arasında kalarak hasara uğ - Mustafa, bi~ toplanıyoruz ama .. e e şkı en~ş esı~n goz ~!!u 

Cemiye1ıimiz eşeklerle de '!Zasmdan Mısırlı Şerire Saliha desi, Çiçel< pazarı ve ı<;eten~i- rayan Istanbul vapuru limanı- &akm kaı;d~ &an~ bir feY rapma- nu _yumru a ırara met:ru 11-

meşgul olmalktadrr. Ada eşek- H. bu ına.k>satla bir kaç güne ka ler caddesinden krş mevsimlenn mıza getirilmiştir. &m?.. Bır po_!i• ~gu-san barit kor- yetine sebep olmuştur.. lıek; 
çı·ıerinden ıba,zılan t.-m AC:ekle- İ de saat 3,5 la 7 arasında, yaz- ku. yordum. ç_u~ ko~-ı karde- § - Unkapanmdı:ı bır 

~~ -,, Jar zmire gidecektıi.r. çocuk d had d be- od d tu M h t 
rini boş yere beslememek için mevsimlerinde de 5 le 10 arasın Sevimli bir ayı yavrusu 1?"' .. ~ıunne ıaeom en asın a 0 ran e me ·-sar-
Hayırsxz atlaya göndermeği a- · d ··k arabaları otomobil ve " bvgali ·~~· · li erek karak la hoşlukla kavgaya tutuştugu İ-
det etmişlerdi. Geçen sene böy- t'·abrıkaların muamele k:rı;;onlarm ge~teri menedil Ticareti b~ye müdürü Zeki çdm.ıco:sm%... ~J'aeyin koıtu. 0 

nebolulu Lutfiyi bıçakla kalça-

le başı boş birakrlan eşeklerden vergisi miştir. ~· H?p~de'G~ır ~yr yavrusu ge Az sonra "Yandan!" diye bir aes sm§dan k~lamı~Artw 
8 inin sahiplerint bulup teslim tirtmlştır. ore er, ayı yavru duydum. Birde pençendea baktım - a rrga n 1. 

ettik ve kendilerini cezayi nak- Sanayi birliği, fabrikalardan N Ö - .. ld .. ? sunun pek sevimli olduğunu sö- ki lı~ ~. içind.• y.-de yeb· vesine giden Yozgatlı Avadis; 
muamele vergisinin kaldırılma e g ruşu U lüyorlar.. yor. Huoeyuı, elindeki bıçalda onu içtiği kahvenin parasını venne-

tiyeye mahkilm ettirdrk. Bu a-
dette, böylece ortadan ka~ktı. sı ve ya prim miktarının tezyi- ANKARA, 21.- Osmanlı Zeki bey, bu yavruyu insana -';j.,;"tara1tan a,.ü nde oturan diği için kavga çıkarmış, kahve-

di için yeniden hükumet nez- bankası direktörlerinin Maliye abştrracağı ümidindedir. Hllsayin'in ZeYeen Seniha H. tunla- cl Artini bacağından yaralamıs-
Köpek delirir mi, demeyin! dinde teşebbüsatta bulunmuş- Vekili ile müla.Iı:atlarmda Dev- n oöylemelıtedirı trr. 
Şimdil~khastanıemiroe 7-8 tur. Sanayi birliği katibi umu- iet bankasına iştirak meselesi- Vilayet fırka kongresi "Hil ... yin'le evleneli hmiiz bir ay § - Langada Sovancılardı.. 

hasta köpek var. Bunlar içinde misi Nazmi Nuri bey, bu mese nin görüşüldüğü kuvvetle tah- ANKARA, 21. _ Viliyet oldu. ~on~ lıde b~yor.dum. So!'" oturan Artin efendi oğlunun ye. 
hele bir tanesi varki çak şayani le fabrikalar lehine olarak min ediliyor. frrka kon=-i toplamıA:aktır. ra~ ogrenclim ld Hu•eyın, hemt•· vmiyesini vermek istemem.iş, oğ 
di t.A- B k"" k Ilı · di" · kd" d f b · .. --- resınden alclılt efyaları satmak su- 1 S ki t b "b 1 alı 

"'"'attır. u ope , zıava de- halledil gı ta ır e a rıkala- retli para tedarik ediyonnuı- Cuma u er s e una mug er o ar 
limıiştir. rınıızm, ecnebi mamulata kar- lzmir müstahkem Kastamoni bankası gün: Mustafa«. bizim odaya girdi. babasını dövmilş ve yaralamrıı 

Santur beyin delirmiş dediği şı rekabet itibarile çok musait mevkii Kocamla bir te:r konupcaldar diye trr. 
köpek beyaz, tüylü, küçük tbir bir hale geleceğini ve bunun ANKARA, 21 (Telefonla) - difftrt çıktun. . • § - Üsküdarda seyyar seb-
köpektil". neticesi olarak memleketin bü- Ankara, 21 ( Telefonla) - 100 bin lira sermaye ile teşek- H fie. kb:,oı~kl": ba;:ol zeci Mustafa, tütün amelesin-

Sanıtur bey elile işaret etııi: tün ihtiyaçları dahili mamulat- İzmir mevkii müstahkem ku- kül eden Kastanıoni Bankası- .. ~~=·yı na ötdÖrec..flı..ı d:d-.~ den Kemal tarafından bıçakla 
- Başındaki nisbetsizliği gö la temin edilebileceğini söyle- mandanlığna Hüseyin Hüsnü nın nizamnamesi tasdiki aliye Korktum. Hemen tezi tezin: Musta- ağır surette yaralanmıştır. So-

rü or musunuz? Bu k"" k - mi tir. tayin edilmi tir. iktiran etmiştir. fa'nın karıoına haber verdim. Bunun bebi meçhuldür. 
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lklısadi H. -------yeni bir kar usulü 
1'erki ticaret vesilesile mallarını 

satanlar çoğaldı 
Son günlerde ticarette yeni sa tam ihracat zamanı- olduğun 

bir kar usulü türedi. Terki tica dan portakalcılar bu halden şi
ret edeceğiz diyerek mal sat- kayetcidir. 

Mahkemelerd Memleket H. 

Bana meşhur Eyip ·Halit derler! Yol kesen haydutlar 
---------~~ ..... --~--~...,...-~-~ 

~Ieşhur kadın hırsızı ve gönül a·vlayıcısı 
Jfalit tel{rar sahnede 

Ôyle ufa.k işlere tenezzül etmem, parti olmalı parti ••• diyor 
ve maceralarını uzan uzadıya anlatıyor 

Akhisar-Manisa yolunda so)·guı1~ 
culuk yapanlar yakalandı 

ve faili müştecek Ayşede altı 
ay ağır hapse ve 24 lira ile ma· 
-sarifi muhakemenin müşte1'e· 
ken tazminine ve tevkiflerinı 

~Jik. Dt.ı ı•~•i ~ .... A.t<!~!.ı:cblcı~· 4dı 
rin her tarafında görülmektedir 

Bundan bir ay evel Akhisar 
Manisa yolundaki boğazda bir 
kamyoınetin önüne çıkarak 18 
kişiden mür~ep bir yoku ka 
filesini soyanlardan Edirneli karar verilmiştir. 

-o- Meşhur kadın dolandıncısı vsek iş göremeyiz ki.. Vallahi Alnnet zabrtaca yakalarumştır. 
/hracat eşyamıza Eyipli Halit son iki vak'anm bütün hayatımda bir tek kadın Bımlar yeni bir soygunculuk f},. mahkum 

--0-

Bunlardan en ileri giden Bey 
oğlıında Galatasaray da bir ma 
ğazaı;lır. 

kahramanı olmak srfatile beşin isevdim. Bir İtalyalı ve Keti kin hazırlanrrken jandarma v 
ait rapor el istintak hakiminin kararile isıninde olgunca bir kadındır. müfrezesi Tirkeş köyü altında Aralarında kanlı bir boğul• 

İhracat ,...yamız hakkında ik mevkuf bulunmakta~: Senelerce bana metreslik etti. kendileri ile karşılaşmış ve a- ma oldu 
-~ B t kıfi beb hır değil Kavga eder tekrar barışınz. F a ralarmda musademe başlamış-Bu mağaza<;fa.• kalabalı~ oka tısat vekaletince gönderilen su iki ~. ev ın se ı kat ne c- benden ve ne de ben on tır. Neticede Ahmet, elinde bir Jzmir hçiıhanesınde bir arbede 

dar fazladır ki kapıya polis koy aller üzerine hazırlanan rapor dir - . . . dan soğuyabil<lim,, Yunan filintasile tevkif edil- olmut. üç kiti ağır surette yaralaıı· mak ihtiyacı hasıl olmuştur. Sa b" tınişt" R tetkiki b" 1 - Eyıplı Haht metres e- r mıtbr. Arbedenin sebebi iki ınah-
1 

1 
ır. aporun 

1
• d" d ... B zıtlı Naran isınin Hali t Ef. Müteessir... 

1 
m:.:tir. Zabııta diğerlerinin izi kum anımda eski bir hu•umettir· tılan mallara gelince bunlar u- tince vekalete gönderilecektir. dınb~gık deya ~ .. k d - ı M 

f. tJ J t al e ır a mm yuzu ger an- E · 1. H I"t n vazı' yetle· e bulunmaktadır. Tah- encmenli jandarma Ahmet nanııı> cuz ıa a top anmış apon m • Raporda yapılan tetki.katm ih l·'· 'b' k dm • .;;..:;;... rd yıp 1 a 1 so . · .. • ı. - t v t k:b ıt • k 'l etm da 15 ıene hapıe mahküm olan biı !ardır. racat eşyamız lehine netice ~r ""' gı 1 a m :t ~-, ge an den çok müteessirdır. Teessur- · · e a a 1 ış a e- mahkum ile Ödemitli Durmuı oğla 
Vakı şikayetler üzerine tica- I diği söylenmektedir. cev2heratİınk_ı a!mışkt!r. B ~ ı leri çok derindir ve onlan şu cü ~e~ tçın _bu ma!Umatı vermekle 1 Mıııtafa namındaki mahkıim ar• 

üd. ·· · · b h ı · · - ıncı va a eyog un- mlelerle hikaye etmektedir : ı 1 t a echyorum. 1 ıında vaktile Ödemişte kavga etmit-
odret m unyetı _,u ka .e .tıcalreb t' Yal.nıztransııtha~~cılıJ~ızfve da tünel başnıda cereyan etmek b 

1 
b · ' dı k ·-o-- ler ve biribiriru yaralaımılardır. O 

asının nazan uııc abnı ce et halı ıhracatımız gnmrugun az t eli • - . . Istan ,u enı tmı:ı artı Rol uda kızamık vakadan aonro ikiıi de biribirlıol miş ve odada ticaretka~ununuıı la o_lmasmdan bir kriz devresin e ı{~lit 0 civardan geçmekte Eskı ışler o.muyor. Kime kan- karşı intikam beslemektedirler. 
mecrn rekabet m dd d b d di cayı taksam beni hemen tanı- Boluda· zuhur eden kızamrk Mustafa ~eçen gece uzun bir dr '!"- ... a esın en u e r. bulunan Ayşe hanımı "Ben Tak • 

. . r sim merkez memuru Necmed- " tmif Ahmedi 
magaza sahibıru davaya ka ar -o-- !yor. Meşhurlardan olduk. 30 se hastalığı müstevli bir «ekil al- mir.ıit ile jandarma. _Ahmede hücudl 
vermıştir. Japonyada açılacak eli b . ı d' k .• f 1 K" ne bu meslekte saç ağarttık,, mıştır. ~ ~---tır .... • ağtr •Ul"Ctte ,,.,.._ n eyını .,, ıyere ıg a ve a ~ ~, 

--<>- oJan sergi htaneye götürerek bir zevk ale Can çıkar huy çıkmaz.. s h k' Ahmet te başka bir demir tİf' R "h . d b d k" be . Eyuplt Halit I b 1 b "dd şh "' te ÇC Mnıtafanm ıağ omuzuna aaplaınıto usvava ı racat işi mın en sonra oynun a ı şı .. . .. d ak sı·ı·ah stan u un u cı en me ur u . • · ı. mah'-' b' .b ... kani .. d• J • b" . . surmeyı goz en ç arız. . . k d d 1 dı ı ı Kum m ınnı ar ıçın Japonyadaki Türk mamfilatı ıraradalannı sLl'kat etmıştır. ve tabanca katiyen kullanmam. ve sevm~lı. a ın .. o .an. rıcısı B I d b" bırakmış, jandarmalar hadiıe mahal' 
Rusyaya ihracat şirketi te- ve ihracat serulsine gönderile- Halit efendi kendisile görü- bu kedenmın tesellısıru yıne ken o u a ır memur line ko•mu•lanada bu sırada koğu· 

b. Benim silahım tatli . sözüm ve 1 J • ld • • ~e~kül edeli ~pi bir m~~det .. ol- cek. eşraJ?-ID listesi vekalete ç-on şen bir muharrirmize gerek bu dudağnndır. Hiç bir kadına te di kendine bulmuştur: nıa l nım O ll ıun iç tarafın da başka ve yeni bir 
dugu. halde. şırket ~en~z mus- denlm!ştır. Bu husust~ v~kale- vak'a ve gerek sab~kalan. hak- sadüf etmedim ki sözlerime kan "-Allah kermdir. Selametle Bolu defterdarlığı muhasebe kavga.başlamışbr. Bu ikind vak'a.19 
be.t ~ır faalıyet esen gosterme- tten hır cevap gelmemıştır. Bu kında çok şayanı dikkat ızahat marnış olsun,,. bir çıkalım elbet hoşur bir yem kati'bi mücip bey ve rüfekası ıod(:';;...yet malıWmlanndan Mani· 
mıştır. eşyanın şubatta hareket edecek ta hulurunuştur. Halit efendi ikiyüzü geçen buluruz. Ne kadar uslanayım. şahte çek tanzim ile ziraat ban- ..ıı Süleyman n Menemenli Ali -

Bu hal bir çok ihracat eşya bir vapurla gönderilmesi muhte Eyipli Halit kendisine isnat müteaddit kadınlardan birisini dersem olmuyor bey. Böyle bir kasından para çektVklıerinden ~~n~ iki kişi gne eıki hir huıumel 
mıza ziyan vermektedir. Bilhas meldir. olunan bu vak'alardan çok müte sevip sevmediği sualine gülerek av görünce huyum kabarıyor ve 1 dolayı tahtı muhakemeye alm- y~nden kavgaya. tut~şmuılar, AU. 

• • • es~ir gö~1!11;-e~te ~e adi sırkat şu cevabı veriyor: ellerim derinlere gidiyor. Meş- mışlardL = ehemmıyeth 1""'"• y•· 
K ambio Borsası 211121929 len kendisı ıçın hır leke adde- Kimseyi sevmedim, yılmıı... hur sözdür •. Can çıkar huy çık- Cereyan eden muhırkeme Mabkfunlarm demir titleri D-
ISTIKRA7.I.AR TAHViLAT derek: - Sevmek mi? 1l!hi bey. Se mazuıış,,..... neticesinde Miicip bey bir sene den buldukları tahk:k ediliyor. l11ıtru dıhır \ oos 00,50 Aaadôl•} ~ f 16,!D • Sonra Eyipli Halit derler/ . • • • 

Tl)U• •nıbM1e 191 00 D. T. 1. 't 16.50 .. _Bana meşıhur Eyipli Ha- ' Darülfünunda Müteferrik H. Uıul) ......... ,.... • '5 TrHl ılıttd a:;.ao lit derler. Böyle ufak işlere te- Ceneral Dolara nın eşyası 
it.l\LTLU [Jettlrlt ıtrtltl • S.i,1).1 nezzül etmem. Benim en ufak l inci sahi/edan mabat Fırka d a 

" IO llıbum ~ltt•tı. 11 ao partim 5 bin liradan başlar,, de 
H. J>·~ -. ·•ıtld ve tevhit etmiştı". 

t4 IS ~ .. dikten snora şu izahatı vermek E 1 1 M k 4 e h aps 
,, h•h• 
AHdola dnwır ,... 
1. ı ....... s. 
ı. l '. ~- ~lrtlll 
1. la flılıd 
T ırna A. \ 
ı . 1 .,.,,., .. J. 
~ Ltllnac• ;. 
J.. \ lıı::rnto ;. 

l. 1 .. 1 f"• ~ 
~ Jı •• f.cu $. 

.HA ı lyc 

7i> so tedir: ya arl Ç8 an ar 0 Sen e Fa:külteler, divanla beraber 
19 ll,00 50 ÇlltLP:l - Bu Naran benim beş sene mahkum oldu. Mahkemede divanın noktai nazarını kabul 
ıo .ıo liık metresirndir. Kendisi rande ve ona iltihak etmişler ve ipti-

n.oo ~:ıra 1~ ~·~ ~~ı:;•ıt 0
·:; !~ vu c ılerinde çalışarak müşteri- bir hadise.. daen kararlarını vermişlerdir. 

1 111 c ••• ,,. t « 75 lloıu O<J u9 ~a f terini soyar. Bu hırsızlık çok ga M'.....,veffa c-eral Del~'nm d d . . Binaenaleyh divanın selahiyet aı ıo En,.. !5 87 ~ A ... uıdam ı s .... ,.. ~.. a• a et e emnıyet umımııye neza- vıeya ademi selahiyeti meselesi ıs 75 Bıuta.ı 1 '° 00 ~olya ~5 !~.~ dp olur. . . • -kendisine emanet edilen halıla- reti altında bulundurulmasına asla münakaşa edilemez ve bö-
• 75 har 1 ~ 00 ııcrııı 1 99.oo Zan para elbıse.sını aynalı do~a~ nnı çalma!kla maznun Muhtelit ve Ohanesin bir 6ene hapis 30 yle divani<\ fakülteleı- arasında 
ıa oo Vluu a ss.no b3 koyar ve dışardan dolap ıçı mu"'badele kava~lann-'an Mar- ı·ra ,_,. a m hk"-ı"ye 

Kaza kongreler 
namzetleri 

Vilayet kongresi ne. 
vakıt toplanacak 

~ u ı na,,.uı ce~ay a wn • bir ihtil.af da yoktur. Söylen-
• • • ne acılan bir penç~~en kızın ko ile eşyayi meşrukayı bilerek tine karar verildi. Bu kararı sa diği ve yazıldığı gibi ne Fen, Üç dört gündenberi toplan-

f i<aret ı·e Zahire Borsa.411 21/12/929 aı1cadaşlan ceptelcilen boşaltır alan Oh"n,.., '.fo muhakemesine m iin arasında dinlemekte olan mag·a ba~ıanan Hlak fırkası ka 1 b b h 1 ki 1 t -...,.- , . . ne de Hukuk fakültesinde ecre- • • ı AsGlR AZAMI Elrln<I mı 0000..ıo 0000.00 şte :n ? . ırsız ı a"?ıı; a e üçüncü cezada devam ve intaç Mark o nun ·zevce6ı hıdetlene- etm" b" .. akaşa bir ih za kongreleri devam et~ Bı:t<!ay 

1 J. P. li. P lıınct 0000.JO • ouo.oo olmad'""' l'"tn bana bu ıftırayı o]u.n<lu. Du''n.ku·· muhakemede ' b • • ha 1 k 1 yan ış ır mun ' • Ad di 13 ·ı 1 kaza 14 10 16 ııo l'( ne~ l<ıOllJO 000U." &-·· "' re;' ~g~aı:a ş ıyar;::, şa- tiliifa zemin teşkil edecek her e .ten ı ıaret. ~ an 1

~ Rumoı atU,,, tüccar Abdul Beyle ·diğer iki hıtlenn uzerıne otıldı. Kavga h . bi akt, B "ki fa. namzetlennden 11 ının namzet 0
1

~ ~~:: oo,oo Ktpı:t Ayşeye gelince.. şahit dinlendi. Neticede Marko az zamanda -koridorlann her ta 1 k~l gı . T ı;eyly 
1 

: rd. ud~. leri tesbit edilerek kendilerine 
aı "- Ayşeye gelince bu Ana- f b"" .. k bi 1 ' ·u tenın mec 16 enn en ıvana ı bli. 1 ş·l d oo.oo OOIJ(J Püp d 1 kı k kt yedi emin sıfatile tevdi edilen ra· 1ınah Jı'?Y.ıla1rdak Buyu· .. r ".e • gönderilen ve meclislerin nihai t

1
e kg olaunmuştur. ıtel v_eda b~: ıe 

-.- -.- Zahire 0 uya toy z açırma a ma halıları emn'ıyetı· ~uı· istimal ı"Je ve e a ını a ı. unun uzenne 'k t "ht" d t ar aza rının naınze en e ... h . e zabıtaca tanınmış bı"r ka a ı· ı· l . k' mu arrera mı ı ıva e en ez- .. b" hl". d'I kt"r ç .. daı ' 2 25 oo.oo ır v çaldığı Sa!bit olduğundan 4 1/ 2 ad ıye po ı 'l en va ·aya veZlyet k 
1 

. h .. 
1 

. d 
1
.
1 1 

gun tes ıt ve te ı~ e ı ece ı · 

L oı me 

ı tn u ak nııhfut 

lt ,. arı ya 
"'J u.ı {;&rtetıtı 

• 
,00 

-.oo Arp• • dmdır Va!k'a gun·· ü beın Eyipte . • . ed k - .. 1 .. b 1 . ere en u soz enrne e 1 o a- B h f "h . ·<l b" .. • .• - .oo os,2. IJ!l.20 • sene ağırhapse mankumıyetine ere guru tuve se ep o an ak .. bT . 
1 

• u a ta nı ayetın -: utun "'" ~. lf CS. IO cın,2s evimde idim,. Ve bu müddete müsavi bir müd• ~adını d~ırın çıkardılar. rlAl. gostereb.1• •rım,f radpı an J~- za kongreleri bitıniş alacaktır, 
Yul11 oo.oı 00.()D Nasıl yapıyor duatm tes ıtı an esın e vazı- 1 G l k h ft · · d d y·ı·yeı· 

Hububat K n~ı0 or 00 1 • * * t ' . 1 tm k ·ı baz e ece a a ıçın e e ı a · uıı cmı .16,ıs oo.oo SllJIDI 80,00 oo.oo m• ıobumı 19,0, · Halit bu dolandmcık anru l\lühen<lis Suphi B. burada fakat ruhum onunladır. ye 1 ış~a e e gay~:-1 .. e.. ı lkongreleri başlayacaktır. En eı 
1,0 ~:;~~~.. ~oo ;:.:::: nasıl yaptığıni şöyle anlaıtyor: Çc. ': m ü:;terihim,. Mahkeme mDu~~lf~~lar dorth~Y1.a . suruluyor, ve! Istanbul viUiyet kongereıd rtsır1 r.tnr• oroo.oo 000\ 00 l\o~ut oo.oo oo.uo -" Evvela çok kibar ve şık benıet etti Müddei vekilinin taarnmüde e- . ~ un~ a. \ 1 ~ız~ıır;e- ı toplanacaktır. Şimdiye kada:' 

tt '" ocoo.oo (;000,oo llöıolco 19.oo oo.ııo giyinirim . Bu benim en büyük Ş~hreman~i tall'!i ~a!ı müt~- ı.:as olarak gösterdiği bu hadise sın .en. m e~ e.n'?: ın ısa ın- 1 toplanan kaza kongrelerinde •ti 
c . ıucı ı uır usu cvoo.oo 0000.00 ıı ıa oo.oo Oo)Oo siliihımdır. Birde yanımda en madıye su muhendısı ~kcn Ş~- yi yazanmuharririn celbile vaka de nvayet ı:a_~Ime.s~ lazım gelen ! )ayet kongresine iştirak edec<k 

lsianbul h-agvan Borsası 211121929 aşağı bin lira gezdirir ve ~: ş~ - Büyükd~re şoşe5ının ta;nı- tnrihi olan 6 teşrinievvel 929 ta meva~an. se<!1lıY?"· . !mümessiller de intihap olurunııf 
l>irl 111tı ıar 1 Et aatışıan dınnak istediğim kadmm pcşıru ı:n~ ne.z~rc:tı esnasında va~ıfe- I rih imle 18 yaşında olup olmadı . Bu ı~dıa ~eyfiyetı_n elh d~fa tur. Vlayetiıniz kongresindı!ll 

C llyt Cinai Kilo ftatı takip ederek girdiği mağazalara sını suı ıstımalden mazm.nen ğmm Tıbbı adliden sorulması- ı.zah edılmes~ne ra~~ hala sonra, Halk fırkası müfetti~ İnsi Adet u~ı".\' uınıl damlanm. Katiyen pazarlık et- m_lihakemeedile~. Süp?i B ... d~in na karar vererek davayı talık anlaşılamadıgma d~~1ldır: Bu Hakkı ŞinaST paşa mmtakası ı!• "·~·rt Azamı 

Kıvırcık 104 1111 
1 •llıç 'l09 3S 
karamaD 536 IS 
Kuıu O<ıO 00 
K<\I 4i 1111 
Karayaka 
~ lf•r 69 07 
Daııa 04 il 
ıı ı da 3.1 09 

ıİLLİYETIN 

~"'"' ........... jt;lil 

bllmeceııılz 

SOLDAN SAGA: 
1.- Kışır (5) 

3.- Sır (3) Figan (3) 
5.- Laşe (3) Maç (3). 

31' 
IS 
83 
00 
28 

17 
il 
il 

7.- Muhteva 4) kısnn (4) 
8.- Kayığı yürüten alet (5). 
9.- Rabıt (2) Alçak (3) Nida 

(2). 

h K. 
Kıvıratı: •• ıo 5<> 
Dılıç 00 00 00 
ı...aramu 89 00 25 
l\uza oıı 00 ou 
Keçi 89 00 411 
Karıyakı 8 iO •t 
~1 ır 15 tiO •:ı 
Danı 00 °" ou 
l\Jaııda 27 30 2J 

uuu-.ı.1 oumGı;emizin 

Jıalledllml~ feldl 
YUKARDAN AŞAGI 

1.- Parçalamak (9). 
3.- Ateşlenmek (8). 
4.- Anafor ( J) 
5.- Bitkin (S) Nota (1). 
6.- Kimse (J). 
7.- Kırmızılrk (8). 

16 

il'/ 

116 
ııo 

00 
ljo) 

90 
00 
40 

9.- Tarakla temizleme (9 ). 

mem ve fır6at bulduk a agırcezada cünnu sah;t gorul- etti. ıslaha.t, ~asen. muderrıs :ve lhilindeki vi15yetler kongreleri· 
J cebimdeki paraları gösteririm. mediğindcıtı beract etti. ~ualhmlenn _azıl ve nasb~ ı_s- 1 ne riyaset etmek üzre Trakyayı 
IBu. suretle benim zenginliğime -o-- Spor tıh~a~ eden bi~ meıı:ele tlegıldır. 

1 
gidecektir. Bu da ancak ay nihai 

eınin olan kadın konuşmak için iki sene nıHhlnim o'du Boks Bu ıtıbarla muderns ve mual· ı yetinde kabil olabilecektir 

1 
bahaneler icat eder. Artık meı;e f d" limlerin iskatı . Darülfiinım ni 1 , • un • , - '.. Büyükdere'de Hasan e en ı I . d 
le bitmiş, kelebek çantaya gir- ile iki kardesini 500 lira muka- .. st~n~ul Bo~s Heyetınden: zan:na~esinin. bahsediteı:.~ Pendik Bakliriyo-
miştir. Kaz gelen yerden tavuk bilinde ölümle tehdit tabanca- . Onumuzde-kı Mayısta Peşte- desı bu ışle alakadar degıldir. 1 .ı• 
esirgenmez derler. Masraftan rk tt znun Mcmiş ide yapılaca'k (Avrupa Boks yine bu talimatnaınenin diğer loJihanesl 
çekinmem. Bir kaç gün bu SU· ~~ı t~~d~ ~ :~anca sırkatı Şampiyoo~sına) • iştir~_kimiz ~r ~add~ mucibince ~ ~~- ANKARA, 21 (Telefonla) • 
retle masrafı ben eder ve kadını b"t ~ d 2 sene 1 ay mılkarrerdır. Mezkur musaba- s.ın ılga, ılha~. veya te':'hid~ ıp- Pendik baktiriyoloji hanesind" 
sevdiğime inandırdıktan sonra ~~ 1 

•. 
0 

h ' un a.::ıkum edildi. ' kalama şerefimizi muhafaza e- ~d~en bu fakult~ meclısle_nnın, I ki asistanlann imtihanlanndn 
piliç yolar gibi soyarım. gun apse~ dc.bilmeık için kemali ciddiyyet ın~ıhben de D~lf~un d.ıvanı- bulwunak üzre salgın hastalık· 

ZSQ()(J liralık partiler.. t fı" d" le hazırlanmamız elzern<lir. ntıhaen de Darulfunım dıvanı- lar mütehassısı Cevat B İstan· 
Bende 25 bin liraya varan par Talebe Fikre e ın ı- Hali hazırdaki boksörlerimiz!n nm cümlei selahiyetindendir. bula hareket etmiştir. · 

tiler vardır. Hatta meşhur kadı nln muhakemesi kuvvet ve derecelerinin tayini- İşte vaziyetle mutabakatı olan 
esker Behçet paşalara damat bi Dün aaırceza mahkemesinde 

1 

ne yardım edecek Avrupa Şam- madde de bu maddedir. iLAN 
le oldum. Paşanın kızı Müfide sevgilisi Vedia hanımı _öl~ür: piyon.~sı birinci seçme hazır- Darülfünun divanının inti- Gazetemizin 21 Kanunuevvel tr. 
hanımı kandrrmayı aklıma koy mekten maznun Feyzi Atı lısesı Irk musabakası namı altında ve hai karan verebilmesi için fa. rihli nushasmın ıon sahifesinde iıı 
muştum. Hemen Osküdara nak talebesinden Tefik Fikret efen 1 bütün sil,detlere şamil olmak Ü- külte meclislerinin iptidai mü- tişar etmiş olan ANADOLU of· 
li hane ettim. Arabadan, otomo dinin muhakemesine devam o- zre 12-1-929 Pazargünü saat 17, ıkarreratmı öğrenmesi lazımge- MİRYOLU ŞİRKETİ ne ait 
bilden, iruniyordum. Az zaman Jundu. buçukta Gdlırtasaray Kulübün- lir. Netekimde öyle olmuştur. ilıinın birinci satmnda "Geçen ı rol 
d anaza.n dikkati cel.p etmeğe Okunan Tabibi adli raporun- de icra edilecdotir. Maçlara iş- Meclisle divan arasında ihtilaf yıs .. yerine eehven "Geçen mayıı 

. . · k ed •- A ·· A h d n· .. · · ve ı nci satırında "'2 nc:ı tertip ta...'ı~ ve bılıdlare ic;ı güveyigı"nnegw e da maznunun 18 veya 21 yaşla- tıra ece... mator veya - zu urun a ıvanm verecegı nı t 
Jitımıza,. yerine " 11 inci tertip ta muvaffak oludum. Aylarca mü nndan hangisinde olduğu tesbit matörleri .~ile_n . Kulü~leri 1hai karar mutadır. vilatımız,. ve 21 inci satırında ·· k' 

kellef ıköşkte yedim içtim ve eğ edilemiyeceği ve fakat 18 yaşı- munta~a1? mus~.vı lıstele.rıyle- Geçe'lllerde, bir gazetede şö çanlar,. yerine "kaçanlar., yazııınıı 
lendim. Bu aralık Kadıköyünde nı bititmiş olduğu aynı zaman- H~yetımıze muracaatlen te- yle garip bir iddia gördüm. Da olmakla tashih olunur. 
bir manifaturascı dükkanı aç- da ubbı müşahedesinde cezayı blıg olunur. rülfünnn divanı, bir ihtisas işi 11..AN_----
mıştnn. Ondikyan efendi ismin aldıracak esbabı ruhiye mevcut Bu müsabakalara Boksla a- olan fakülteler tedrisatına mü- Gazetemizin 21 .Ununuevvcl .t~ 
de bir Ermeniden 25 bin lira olmayıp belki "nakayısı ruhiyei lakadm Mıntakalar da iştirake dahale edemezmiş! rihli nüshasının son sahi/esinde ırılı 
dolandırdım. Arası çok grcme irsi ye mevcut olduğu bildirili- debilir. Müracaaıt tarih4n;in müh Bu cok gariptir, DarülfünlHl şar ctmş olan HA YDARPAS JJ 
di. evde bizim foya meydana yordd: Maktul veresesi vekili . leti 5 Kanunusani 930 akşamı- divanı bu işlerin teknik cephesi LiMANI ŞlRKETl ne ait ı 
çıktı ve Şeyhıli~Iam kapusunda Cevdet Ferit B. mahkemeye a- na kadardır. Bu tari1hten sonra ne yabancı adamlardan müte- nın Sinci satmada "l tcşrinie""'; 

d Idık 1922,. yerıne sehven "f fl'Şrı ıırı:ı c Müfide hanım an ayn " kabı vak'ada Osküder tevkifha vaki olacaık müracaatler mes- .ce~kil değildir. Her fakültenin . . . olıl· 
E · ı· H ı· ' t ff ~ . . l"h" ...... t • .__ 1929., denılmış olmakla tashıh . yıp ı a ıt san a mın esra- nesinde konuşmağa muva ak mu olamayacaktır. reısı ve se a ıy,..ı ammeyı ..... nur. 

nru da bir aralık ifşa etıniştir: olan bir gazetecinin yazısını tak Müsaba<lca şeraiti: iz tnuntahap iki müderristen •iıi. •_ ------~------
"- Acele bizim san'atta çok dini etti.Fikret efendi muharri- Esas Beynelmilel Amatör müteşekkil olan divan, eğer bu dir. Çünıkü gürültü arasındl 

fenadır. Evvela karar vermeli re hadi~eyi şöyle anlatmış: şampiyonalan nizamnameleri işi tedklk ve bir karara raptet- 1 maı'.<Sat kayboluyor." 

.~ ',_..,. Jfarik, lıayat, lı:aza vıı otom1J!Jil si~ortalarmnı ~lift 
:§ Galat.ada Onyon hanında kıl.in Onyon sigort~ kumpanyasına 
1 , vap!.i•ınız. 

Turkiyede hilafa~ıla icra" muamele etmekte olan 

ÜNVON · 
i umpanyasına bir kere U#ram•dan Sigorta yaptırmayınız. 

- -.:..J Telcıaoo: Beyoğlu ~ 001 

ve sonra çok etraflı dlişünerek -Kendisini çok seviyordum. temamen mütadir. Maçlar ilık · me!k çin kafi selihiyete malik 1 Daıiilfünun divanmın ıntı· 
çareler bulmalıdır. 4 senedir tahsilimi onun ic;in fe. ikisi üçer ve sonuncu~u dört . degilse i'htisas ve seliihiyet sa- karreratı bir haftaya ıkadıı.ı 

Hasislik doğru değil.. da etıni§ bu.ı:ınuyorum.Halbuki. da'kikalı4t olma1ı: üzre üç ravnd- lhipleri 'k;mlerdior. Maarif vekaletine gönderil~ 
Hele hasislik hiç doğru değil şimdi başkasıle nişanlanmak üz drr. ı Darülfünundaki islahat me ktir. Bu karar, anca~ tas<!·• ı 

dir. Ben kaç gece lüks kadınlar re olduğunu öğrendim. Hiç ?IÜ Eldivenler: -sekiz onluk. selesi alakaya değer. Fa at bu !iye iktiranmdan som-a k~ 
la Tokatlıyanda oda tutmuş ve teessir değilim. Çünkü Medıha Tartılma saati: Müsabaka işin etrafında mutlwka bir heye ka'iyet edecek ve 930 hazıra .• 

ı pmpanya içmişimdir. Bu san'a artık kimsenin değ~ldir. v~ yal-. günii saat 14.30 tan 15,30 aka- can teksif etmdk ic;in vaziyet- nı iptidasından itibaren ta1bt 
tm artık piri olduk. Çeki1e;:ek mz r<Utimtlir. Ben şımdı cısmen. dar devam edecektir. ller ihdas etmek doğru değil- kata geçilecektir. 
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25 
Kanunuevvel 

MILUY!:t' PAZAlt. H . 

Emlit Ye EJtım ~antası lstan~uı ,n~esiıdn: 
Kiralık Emlak 

Esas Mevlcl ve nevi Muhammen senevi bedeli lcan 
84 Karadeniz l&hilinde yazla çiftllil civarında bnyük ve küçük kum çiftligi 301 Ura 
96 Heybeliada yalı sokağı ahşap dükk!n 10 No. 26 • 
97 ,. • • dükkln 12 No. 60 ,. 
99 ,. ,. ,, ahşap dükhtn 16,16/1 No. 160 ,. 

144/'J Çırpıcıda 669 dönüm araziden müfrez 30 dönüm tarlı 190 ,. 
149 Kuımpaşada Eyyühüm Ahmed efendi mahallesinde camiŞerif sobtında 41No. hane 7'J ,. 
150 Kasımpaşada Eyyülıüm Abmedefendl mahallesinde camlşerif sokağında 43 No. hane 72 ,. 
69 Küçiikçamlıcıdı Fıstıklı yolunda tarla 200 ,, 

180 ,. ,. ,. 9,'ll No. mı Büfe setler kabvedlilf 120 • 
158 Beykoz kun müştemilltından 8 dönüm meyva bahçesiyle sıı deposu blnlSI 150 • 
Evsafı ball .la muharrer emlik bllmüzayede icar edilecctınden taliplerin yeYmf ihaleye mUsadif 28-12-929 cumartesi 

günü sut 16da şubemize müracaat eylemeleri lltn olunur. 

HAVA GAZI 
Di~er bütün malırukan kullanmaktan tevellüt edecek müşldltttan kurtulmak için 

DCDZLDGD IOLA f LiGI ve RAHATLIGI 
• 

Temin edenHAVAGAZINlkullanınız 
Hir defa sorunuz Ye emin olacaksınız ki hangazı tesisat masrafı çok az ır 

• 
veresıye Her şey 

istihbarat ve abonöman bürosu l ·tiklAJ caddc,i 34 Telefon 1570 

Merkez Acenn ~ Galatı kıl:ıra 

bı~ın .ı., Bcyr C'ıı 9Si? Şııbe 
centeaı: Malu111ıJiye Han: ıltıtdı 
lsıanhcl 740 

• 

Daha ziyade ve 
daha iyi tras eder ..... ._, 3 ·-d ,o ,, .. l ...... o ••• 

• Wvt ... Ge'• 

BDIDK TAYYARE PiYANGO~~ 
YEDiNCi TERTİP 

6. INCI KEŞİDE 
ıı KANUNUSANİ 1929 
Büyük ikramiye: 
200,000 liradır 

/ ynca : 50,000 
40,000 
30,000 
20,000 
15,000 
10,000 Lirahk ikramiyeler 

ve 100,000 » Bir mükafat 

7 
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KARON :i2J 
Ta.~aı·ruf günüdür 

•• ı 
Mu~anya ~ustası 
Cuma. Pızır, Salı, Çar

şıımbe. giinterl idare rıbnmın· 
dan 9 dı kıılkıır. 

Gilkuc bıça~ları mevcut en l1a 
çch'ktm mam61 ve q:u:lırırua 

~ kcUin olmısı dahi ziyade ve 
daha iyi trq olmayı tc'min eJ«.J 
Buaun bir piket ııtın alınız. 

BAKTERiYOLOG 
Dr. IHSAN SAMI 

Alman kıtaphanesı 
Beyoğlu Tunel mtydanıııd~ ---- --------------... -------

KazmirciAli Riza~ u 
Hepin1iz herşeyimizden 

i 
rrufa 

BAŞLAM:lLIYIZ J 
Tiirkiye iş Bankası t ............. ~~~············· 
NEZLE .. OKSÜRÜK 
BRONŞİT - BUGAZ NEZLESİ 

için hakiki •• 

GUDRON GUYO 
içiniz, bütün müstııhzerııtı üzerinde 

ıntıı~k~e: ye~il ve kırmızı renkli etiket

j,·rindc ( Maison FRERE Parls nıe 

Jacob No. 19) adresi yazılıdır. 

Belsoğ'uklufu, Frengi tedavihanesi 

DOKTOR A. HORHORONI 
Be11oğlu Mektep sokak No !J5 Tel. Begoğlu 3152 

R l D i 1 M r ~ M i E·l ~ 1 • 
ltomac,, m ı, ,iyatik ve sinir (nevralji) den muztatip olanlara 

RADIUM POMADASI 
tedarik etmeleri tavsiye olunur. 

Rıd:um pomıdası, sdlr bütün buna mümasil ilAçlara faik ve tesiri 
laı'ı ve mııhakhkıır. Radium pom•d.uını kullanmış binlerce hasta, 
llıüsmir neticeler (Orerelt şlfayap olmuşlar ve ekserisi teşekkilrnamelerle 
ttkdirıttı bulunmuşlardır. 

Attkadarlar ile '1 flrlc!yede mümes•ıtllk etmek isteyenlerin ılrdeki 
•droe müracaat etsinler. Muhabere Türkçedir. 
~aruh Boııçeff, "Rııdlum,, lmalıl.thaneııl, "Robotnik,, sokaP;ı N.6 
q:;;;:::t Sofya (Bulgaristan) C 

DAVİT 
\tAGAZASCNDAKİ LİKİDASYON: 

NOEL ve YILBAŞI i~in 
l~n nıakbul ve en güzel hediyelikleri 

1 
Fabrika li:ıtlarından daha ucu1 fiatlıırla rakdim etmek 

~ atını size bah~etmektedlr. 

iSTİFADE iÇlN ACELE EDİNİZ!!. 

lzınir - MersiB sir'al p~~sı 
( KONYA ) nruru 24 

k!nun ·ve! Salı 12 de G~lata 
nhtımından hareketle çarşamba 
sabahı lzmire ve akşamı lzmlr· 
tlcn h~rtketle Antalya, Alaiye, 
.\ler>lnc gidecek ve dönüşte 
Ta~ucu, Anamor, AIAiye, Antal
ya, kuşadası, lzmire uğrayarak 
ırclecektir. 

TRllZJl BiIDN~i POSTl~! 
(Cümhuriyet) vapuru 23kılnu
nuevvel Pazartesi 12de Galata 
nhamından hareketle lnebolu, 
Samsun, Gireson, Trabz,ın, Rize 
Hopaya gidecek ve döneişte 

Pazar iskeleı.iyle Rize, Sürmene 
Trabzon , Tirebolu, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldağa ul!;rayarak gelecek 
tir. l lareket günü yük kabul 
olunmaz. 

!ynlık sor·aı poslası 
'lfersln)vıpuru 24Ktnunuevvel 

,Salı I '?de Sirkeci rıhnmından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçülcicuyu, Edremit Burha
niye, Ayvalığa gidecdı: ve 
dönüşte mezkQr iskelelerle bir
likte Altunolujta ul!;rayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, vük alınma7. 

Mesajerl Marltlm \ePake 
luoıpaayalann vıpın ile 
Güzel seyahatler 

Her hafta "illarsilyı,. ya ha
reket eden vapurlar Pire ve Na
poli limanlarına dahi uğrarlar. 
Tafslliıt almak üzere Karaköyde 
Lorant Rebul ve şürekAsına mü
raca ·ı t olunmasL Telefon Beyoğlu 
203-204· 1704 

!111 ................... .. 
SAUIKZADE B1H.\.UEH

LER V APURLAlU 
KAHA UEl'ilZ MU:\TA 
ZAM VE LÜKS POSTASI 

Sakarya 
vapuru Ç b 

25 kAnunuevel arŞaffi a 
ıtınıı abamı Sirkeci rıhtı

mından hareketle (Zoni1JI· 
dak, lnebolu, Samıun, Ordu 

resun, 1 rabzon ve RIH lake 
Iolerlae azimet ve avdet ede
cektir. 

Tafslllt için Sirkecide Mes 
adet hanı altında acıntalıjtıo 

müracaat. Telefon:lııtaııbul 213 

ZA Yl: Çamlica Orta Mektebin· 
den aldığım ilk devre şahadetname
mi zayi ettim. Y l,.1ıi.Jni alacağımdan 
cakiainln hükmü yok~. 

Qillette· 
K. Z. A yekta vaparlan 
Muntazam Akı;cşehir · Cide 

bahahk posusı 

İnönü 2 
vapuru kAnunuevelin 22 inci Pazar 
giinü akşamı Sirkeci nhtmından ha
reketle ( Akçaşeoir, Alaplı, Ereğli, 
Zonguldak, Baıt n, Amasra, Kuruca
şile ve Cide ) iskelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 

Müracaat : Eminönü lzmlr sokak 
No. 11 Ahmet Yakı• v:pulan ida· 
resL Tel. lst. l 39<ı. 

LLOYD TRf ESTİNO 
Limıınımıza muvasalaa beklenen 

Vapurlar 

(DIANA) vapuru 22k:lnunu
cvvel pazar ( Romanya ve Bul
garistan) dan 

( SE.\llRA \!IS ) 

kanunuevvel pazar 
Yunanistan) dan 

vapuru 22 

( !talya ve 

Yakında Limanımızd:ın hareket 
edecek vapurlar 

(DIAN.\) yapurıı ':!3 kılııu
nuevvcl paz·ırtesi saat 22 de 
(Şelanik, \ ' olos, Pire, Pıtras, 
Ayasnraııda, Brcndizi, Ankoııa, 
Vencdik ve Triesce) ye 

(SE\tlRA.\llS) vapuru 26kıl
nunuevvcl per,emlıc (Loyd Ek:;
pres olarak Pire, Brcndizı, \ 'ene
dik ve Tr!c te)yc 

( AllAZIA) vaporu 2G kıl· 
nunuevvel per~cmbc 14te (Bur
gaz, Varna ve Kfütence) ye 

[COSULICH Line} kumpan
yasının lüks vapurlarına aktarma 
edilerek Şimali ve Cenubi Ame
rika Hnıanlarınıı gitmek için ten
ıililtlı doıtru bilet verilir. 

Her nevi tafsilat için Galatada 
mumhıınc ( Lloyd Triestino ) 
ser acantesıne. Teldon Beyoğlu: 
2 ı 27 vaya Galatd sıır1yında 
sabık SelAnik bonmarşası bina
sındakı yazıhanelerine. Telefon 
Beyoğlu: 2499 ve yahut Sirkecide 
Kırzade hanındaki yazıhanesine 
müracaat edilmesi. Telefon 

1: i 5' 

akteriyoloji laboratuvarı 
Pek dakik kan tahlllAtı 

(Vasermaa teamQIU) kürey· 
vat tadadı, tifo ve ısıtma 

hastalıkları teşhisi, idrar, 
halgam, cerahat tablllatı, Oı
tra mikroskop! ile frengi ta· 
harrısı ve sUtnlne muayenesi. 

Dhanıoiunda , ultan ~labmJt 
türbesi: • ·o. 189 1 lcfon Is. 981 

MAMA 
Dr. H. SıNASİ 

Ya\TUnuzun en <ıhhl gıduıdır. 

Darüşşafaka müdür
lüğünden: 

Talebe için alınacak 350 çift 
yerli mamulatı çorap münaka
sasına iştirak etmek istiyenler 
pey a1cçelerile 24-12-929 Salı 
günü saat 10,30 da Nuruosma
niye camisi mahfelinde Cemi
yeti Tedrisiyei İslamiye n:crke 
zinde bulunmalıdırlar. 

-- -lıtanbul Aıliye Mahkemeai Birinci ikinci Ticaret Malıkemeainclen: 
Ticaret Dalı-esinden: Galatada Minerva hanında 9 nu· 

İstanbulda Aşir efendi sokağında meroda komisyonculukla müştcğil 
mukim tüccaı;.dan Bükrü zade Hacı ve Beyoğlunda Asmali Mecit sok:.f' 
Musa ve Mahtumları şirketinin malı- ğında Sam.ıa hanım apartımanında 
kemece iflasına ve 5-10-929 tarihin· mukim Yusuf kağıtçı efendinin mah
den itibaren iflasının açilmasma ka- 1 kemece iflasına ve 21 kanunuevel 
rar verilmittir. 929 tarihinden evvel iflasının açılma-

1 . Mumaileyh şirl.etten alacak ve sına karar verilmiştir. 
istihkak iddia edenlerin işbu bakla- 1- Mumaleyh Yusuf kağıtçı efen
nm tarihi il~ndan itibaren bir ay için diden alacak ve istihkak idda edenle· 
de ülas idaresine müracaatta kayıt rin İ§bu haklarını tarihi ilandan iti
ettirmeleri bu babdaki delillerinin a- baren bir ay içinde mahkemede if. 
sıl ve ya musaddak suretlerini tevdi laa idaresine müracaatla kayıt ettir
eylemeleri. meleri ve bu babdeki delillerin aoli 

2 . Müflis şirkete borcu olanların ve ya musaddak suretlerinin tevdi 
dahi keza ay içinde kendilerini bil- eylemeleri. 
dirmeleri (hilafına hareket cezayi 2 • Müflise borcu olanların dahı 
mesuliyeti) muciptir. keza bir ay içinde kendilerini bildir• 

3 • Müflisin mallarını ne auretle meleri hilafına hareket cezayı mesu
olursa olsun ellerinde bulunduranla- liyeti muciptir. \ 
rın o mallar üzerindeki hakları mah· 3 • Müflisin malım her ne suretle 
fuz kalmak şartile keza bir ay i!jindc oluraa oloun ellerinde bulunduranla• 
if!As idaresi emrine tevdi eylemeleri 1 rın o mallar üzerindeki hakları mah
ve etmezlerse cenyi mesuliyete oğ-ı !uz olmak şartile keza bir ay içinde 
rayacakları gibi makbul mazeretleri ifliil idaresi emrine tevdi eylemeleri 
bulunmadıkça ruçahanl haklarından ve etmeders.a cezayi mesuliyte oğ-
mabrum kalacakları. rayacıklacı gibi makbul mazeretler! Dok tor A. kutiel 4. Bliro tetkili için ilk içtima 1-1· bulunmadıkça ruchanı haklarından 
930 tarihine mfuıadif Çarşamba glinü mahrum kalacaklardır. 

Eletdirllı tnillcltıeıeriyıc .,."'°'ıılduta. ldlmr aaat 14 te mahkemenin iflas odaoında 4 . İlle içtima 1-1-930 Çarşamba 
cl;ırlıRt, proo"11, ademo.ıctldar, bel ...... akdedileeetmdcn alacaklıların yevm günü aaat 14 te Mahkeme lfllls oda
U~ dil ve Hrenglyj a{insız ıacııı.ı eder. ve nkti mezkfirde bilasale ve ya bil- oında alat edileceğinden alacakları-

l<arakl!Vde 00-0 1 hrını • ...- 34. vekale ha•i.- bulunmaları ve müflisin nın yevm ve vaktı mezkiırde billisa-

B~STDRAN TUHl~AZ 
mutterek borclularlle kefillerinin iç- le Ye bilvekfile hazır bulunmaları ve. 

1 :ı 
timada bulunmağa haklan bulundu- milflialıı mlifterek borclularile kefil-

:::. tu icra Ye iflb kanununun ; 214 nci lerinln ve borcu tekeffül eden sair 
2~ kanunuevvel 9i!9 salı ak-

0 
maddesi mücibince tebliğ ve ilan o- kimselerin içtimada bulunmağa bak-

"' lunur. !arı bulunduğu icra ve iflas kanunu-! şamı saat 22 de n - nun 214 inci maddesi mücibince teb· 
~NOEL REVEYÖNU ~ Satılık lllÜcevherat llğ mekaımna kai molmak üzre ilar 
:; Noel ağacı hcdiyder, siirpriz- < Beyoilu Dördüncü Sulh Hukuki olunur. • 
,,.. 1 ) d 1 <> Hüunliğinden: ikinci licaret Mahkemesinden: :;;; er, ro ey, ans ar, supc . . . Müflis M. D. Şlrinyan masasın2 

28 kAnunue\ ve! cumarte.'i "'Ü· ~ Terekesı ~ahke~ece tasfıye edıl- ait olup merbun bulunan ZS Balye 
"'nü saat l 6dan l 9a karlar~ ~ mekte olan mUteveffıye madam Meh- ve 27 sandık Bafdat Pantolonluk ve 

C
.,, cuklar için l"ncl ağacı !'! rübe Gümiltcerdanm ~et~kitıodan keza 15 sandık Smara pantolonluk 

bul~n":" .ga~t kırmetlı mucevherat açık satış sı.tretile kiııunuevelin 25 3 31 KAnunuevyel salı akşamı ı:;ı yanı bır ıncı ve. bır l:'ı~laı;t. taıh. ger-
1 
nci Çarşamba ve onu müteakip gür.

: YENi SENE REVEYONU 8 d?nlılc, keza ellı yedı ıncıyı .havt .tt:ı ter saat 10 dan itibaren Birinci Va· 
• r:r bır ve gayet kıymettar dığer ıncı kıl hanında 32 numaralı odada s.tı· "' Supe dansan · sürprizler, ma- !: gerdanlık, bir adet bilyük pırlanta Jacağı ilan olunur. 

rJJ salarınızı ev •elden tutunuz. yilzük, bir adet zümrütlü incili ve .. rv--,~ ,.....,,.....,......_.....,,-..: o . 1 ı:ı. 1 :ı 1 elcfon BeyoJt u S388 • püsküllü pantatil, ince taneli burm~ NOEL iÇiN 
"" Turkuaz pastahanesi. ~ ve bir büyük inciyi havi diğer bır 1 ~ ~ 

1 1 
"; • . . . . :!. gerdanlık, bir çift inci küpe ve b!r 8 y K s E 8 p M z D E N Guzel Honbonıerl ın muh- !l antika arapkari altın kordon, (9) ka- U {f telif çeşitleri, p:ı-ta \'Csai re !! nunusan~. 1?30 tarihine müs~dif 1'.•r· ı 
ır.~~reklfim liatlırı<l:::!:~~ı:::a şembc gunu badelzeval usulı daıre- Refikalanııl7.t 
------------- 1 sinde İstanbul Sandal Bezestenindc UÜZf4iN YS\RALAR Bilmüzayede satılacaktır. 
1"1 \~\~IJ'.R.İMTANUÇIBANIJIRo Mezkur emval (26) kanunuevel 

'(P. SiKAT~İH :.- .q ' 929 tari?i.ne müsadif Perşembe gü: 
-"'-'' .. , ,._,.,.., a...--..,. _._,..,. ı nUndcn ıtibaren Sandal Bea:eatcna 

. . . mefherinde umuma teşhir olunacak-

Kocalarınızı 

Çocuk 1 arını zı 

Dostlarınızı 

l)evredılecek ıhtıra. beratı. . ı tır.Görmek isteyenlerin müzayededen, 
. Surat ha~~mda Se.taın. tek_nelerı- eve! Bezesten meşherin~ müracaat a~. FtrRııR SENll Rl'TillffJl ~ ısl~atı ıçı~ Senaı Mudırıyct U-, etmeleri ve iştirasmı tahp olanların j ut U bili iti ~ 

mımiyesın~en. ıstıbsal olu~ut . 7.33 dahi (9) kanunusani 1930 Perşembe ( Sabık Ş·ı n ) 

mtsut edecek ço~ ~üzel ve gavet 
mıı'ıtelif çeşitli sürprizler vardır. 

n.umerolu ıhtıra Beratı sahıpl ... rı ıh- 1 günü satış mahallinde hazır bulunma 1 1 
tıralarını bu kerre a!ıere furuht ve !arı lüzumu ilin olunur. 1 l\en1ğlu sciklıil caJJe•i •·o 30.ı 
ya icar etmek arzusunda bulunduk- - . . -- \,ok ehven 013n 
!arından iştira ve ya iıticar etmek ZAYl: Beylerbeyı 26 ncı ılk mek- 1 l'I'ATLARIMIZ arzusunda bulunan zevatın İstanLul- tebinden aldığım şahadetnameyi za- 1 ı 
da Yeni Postahi<ne arkasındc Türki- yettim. Yeni•lni çikartaca~ımdan ~s- butün 
ye hanının 18-22 nuınerolarında ka- kisinin hükmü yolrt.ur. Beylerbeyın
in H. ~; İatok efendiye müracaat de Kilplüce Caddeaınde 50-52 nu-

mıı~tcrlkr:n ku;dcrinc 
göre ııyb'llndur. 



BİN SÖZ 
BİR RE.SİM 

· -~illet mekteplerinVı=-
de okuyanlar için ı ı 

ders ve havadis -

·- '. I' ' , -~ • :."' . /.. . . . . 

Nain1e Halit - ı\ıuallin1 , \hınet Halit 

Şağlık bilgisi 
Yemek hususunda sıhhi kaideler 

1 - - Ne kadar yemek yemeli? 
Yenilen yemeklf"r vücudün ihtiyacına kifi derecede 

olmalı, eksiklikleri tridcrecek miktarı bulmalıdır. 
Az yemek yemek ınuzurdur. Bilhassa küçük çocuk

:ula genç yaşta bulunanların vücutlerinde fazla faaliyet 
•e o nisbette de sarfiyat olacağından fazla yemek yeme

-eri lazımdır. 
Hastalıktan kalkmış olanlarla zayıf olanlarında gı

.iaları ın miktarına son derece dikkat etmeleri lazımdır. 
2 - lştah ve hazım hususunda yemeklerin tesiri ı 

Y emeltleı·in insana ittah vermesi mühim bir meae
edir. iyi pişirilmiş bir yemek, iyi hazırlanmıt bir sofr<1 
•e temiz güzel manzaralı bir oda ittah açar.Yemeklerin • 
. okularnun da iııtah Üzerine çok tesiri vardır. 

Bazı kimseler gÜzel yemek buldukları zaman lüzu-
11undan fazla yerler. Bu çok yanbııtır. Mideyi boşyere 
loldurarak hazmı güçleştirmek, bazen oldukca büyük 
:iıhalsız1ıklara sebep olur. 

Yeşillik yerlerde, deniz kenarlarında, güzel manza
.. :J.ı yerlerde yenilen yemekle kapalı yerlerde, basık ta
\·anh, karanlık, !.ıJ...-ınlılı yerlerde yenilen yemeklerin 
-,azını ve vücuda yaraması arasında çok fark vardır. Bu
Lun için yemeklerin iyi hazırlanmasına sofranın mun
i azam ve temiz tertip edılmesine, bilhassa yemek odası
.ıin en ferahlı seçilmesine dikkat etmelidir. 

3 -- Ne yemeli 
Here-ün bir miktar et alırız. Fakat etlerin yanında 

rebzeyi ihmal e.tmcmelidir. Hatta etten çok sebze alma
!ta çalışmalıdır. Bilhııı•sa çocuklara çok sebze yedirmeli
lir. 

Dlla venml• macadeh cemiyeti idare heyeti Dlr lçıtma attetmlttir 

PAZAR 
22 K. EVVEL 1929 

~hr~~~~tiilanı~~ı J. ~!':r:':~iü~tığ~=~ef=~e~f.· 
; Şehremanetinden: Zabıtai * * * ·ı 
j belediye talimatnamesinin 415 :je~remanetinden: Otorııob;_ 

nci maddesine fıkrai atiyenin lerın on tavanına ayna konu 
tezyili encümeni Emanetin 24- ması encümeni Emanetc;e rrıen 
11-929 tarih ve 1303 numaralı 1 edi_l~iş ve. b~l~rın kal?ı~ılıtl:~ 
karan iktizasındandır. Alakada , sı ıçın tarıhı ılandan ıtıbıır 
ranın maliimu olmak üzre iJan bir hafta müddet verilmiş oJdıl 
olwıur. ğu ilan olwıur. 

(Sirke ruhu (Hamızıhal) ve !ll!IP.lfll-..... - ... 111!1•••-
saire ile imal olwıan swı'i sir- Misket üzümünden hu~usi 
kelerle fıçı ve ya kavonozlar de surette imal edilen 
rununda okka ile ve ya peraken kırmızı kordonlu 

de surette açık olarak satılmak ... •u~ara rakısı 
üzre turşu yapmak ve yahut 1 il ! 
sun'i sirke ile yapılmış turşula-
ra bu suretle yeni açık olarak Kibar gıazinolarla lüks 
satmak memnudur. Ancak sun' bakkallarda bulunur. ,,,. 
i sirke ile Avrupa turşuları gibi iııı-ıiıiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillİİİıiiiiiiiiiiill-
küçük şişeler ve cam kavanoz- Beyoğlu ikinci Noterliğine: 

, tskenderyede Şarki Karip ccııe· 
lar derunwıdan ağzı kapalı o- ral Motora Anonim Şirketinden ~; 
larak turşu imali ve furuhtu 13.hiyet ve vazifemin tayin ve tes"'
caizdir. tina dair aldiğim resmi mektupte fen 

ni müşavirlik ve Türkiye cumburiY': 
ti dahilindeki muamlati suret uı:o~ 

Şehreınanetinden: Sarıyer ıniyede mürakebe ve tefti9 etınek ,., 
yangın yerinde 284 harita nu- intihap edeceğim merkezde yerleş~·. 
maralı arS'a arkasında 26-46 rek otomobillerimizin sürümüna btı~ 
metre murabbaı yüzsüz arsanın met edecek mahalleri ziyaret ed_<~. 
metre murabb_aına 5 lira kTVmet her mahal ve mıntakarun husus• 

-J 1 "ht" ı kinal ra •< takdir olunarak satılmak irin va ve 1 ~yac~t ve _ma . a. si 
l ~'- · "·· araba şekıllerınc ve sısteıruna ıçra . 

a ...... adarlan arasında açık mu- iktiza eden tadileri bildirmek v• ıııı· 
zayedeye konmuştur. Taliple- na•ip merkezleri ve oıılari idare ede; 
rin şartnameyi görmek için her cek halda bulunanları tavsiye et~~ 
giin müzayedeye girmek için :veıhasil ihtiyacat mabaliyey~ ted~~
ihale günü olan 12 kanwısani ıle olbapt• r~!'.orlar ve_rme_k ile ~ •c 
929 P ·· ·· 1 ··a·· 1 hlef olmaklıgun -ıe hıç hır vakı 
.. _ .. azar gunu evazım mu ur- biç bir suretle doğrudan doğrul' 

lugune gelmeleri. ı muamelatta bulunmaktan ve parıı 
• * • tahsil etmek ve ıirketi ilzam ede«~ 

Bayazıt dairesinden: Daire ve yahut şirketin mümesili ve ya~: 
dahilindeki parke kaldımnla- centasi olduğun! •ihabini tevlit k 

d . cek ballardan katiyen içtinap etııı• 
rın peraken e tamıratma rııuk- rğim k" f • ..,_;11 ifa· . l . . ı ve mcz ur cnnı vezaııu•.u _ et 
tezı mm mahallı ~melıyatta si için mahiye verilecek maktu u,~ 
teslim edilmek üzre beher met- ten maada bir şey istycmeyecegı~ 
re mik'abı fiatı kapalı zarf usu- tasrih ve beyan edildiğinden ke~liYı~
lile münakasaya konulmuştur tin alakadar olabilenlerin nazarı 11 ~ 
T li 1 il . : laina vaz'i için bu hulasanin neş~ 

-~ P o ~n arın şartn~esı~ ilani zimninde Vilayet gazet~11: 
gormek u~re fen .~a-~emıne mu- cümhuriyet ve Milliyet gazeteJefill.ıe 
racaat ve ıhale gwıu olan 14-1- iraalini ve bir nüıbasinı dayretU" ı-
930 Salı günü saat 14 e kadar hifzini ve birinin badel tasdii< iad•· 
teklif ve teminatı havi zarfları- ni rica eylerim. dl 
m daıre encümenine tevdi eyle- - Galatada Minerva ba~~ ş. 
meleri ilan olwıur. General !'lo~~rs :"!•ar Eaıt . i 

* * * 

Mektep talebeleri de gıdalarına çok dikkat etmeli
rlir. Bunlar kahvaltılarında yulaf onu, bayat ekmek, ra
fadan yumurta, bir bardak sütlü kahve, sucuk, sıcak bis
lı:üvi almalıdırlar . Telidir aurellle para l•lemetten maza atırcezada iki sene 15 ıı;lln hapse mabkOm olcu Şehremanetinden: Fatih yan-

fennı muşavır ve mubabll' 
Cari Lindemsnrı ,. 

İtbu ilan berayı neıir Milliyet g 
zetesine ıraal kılındı. 

OKSIMENTOL (P'EflOOfNl oı...ı,.wı.-lotai llutahlılerınd•. 
,.. __ imi!"' .................. .. 

YEllElfLİLCRC, $/RllCALltAlfA, llW. 
ve KCHIK IA'r/Fl.11(1.Alf/NA, llAlllL 6 
VE 5VT 11111111 11/lılN/llLAltA, ÇOClllUA• 
1111'1 siiriJ11csl11c. KElftK lft1111t1.1ıu'1 
RiNA . HASTAl.ll<DAll KALlfANl.AlfA. 

VELU1 A SABUNU 

DOl<TORLARA SORUNUZ 
SAF TR1 KAL Si N 

WOMPRİMl!, l\A~f.TOZ VE GAANC>LS 

Günde 3 adel yahot 3 l<ıifİH 
ocuklar11 nı:Jı' 

21-12-929 :r.fl 
Beyoğlu ikinci Noteri: IJlL~ 

ALBAYRAK 

gın yerinde Softa Sinan mahal 
lesinde Dedepaşa sokağında 
178 adada 4378 ve 4377 harita 
numaralı arsalar arasında 36-50 
metre murabbaındaki arsanın 
metre murabbaına 2 lira kıy
met takdir olwıarak satılmak 
için açık müzay~deye konmuş
tur. Taliplerin ~artnameyi gör-

:;;;ı;;;;;;,;..;,;,,;;;;;;.;-.~;;;;;~.;~~~iilııl-i.. ..... ;;;~;;;;;;,;--;.;;-. -;-;;-~-; .. IRlilÜ~;ın;;;;;;;~;.;~;;ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;-~ı--;:;:;-:-:-:-:::;;;:::--;:;,:;;;:;--:;;~:;;;. 1 mek için her gün müzayedeye r .. : '.. -~ · ·• ı "'' ı..n ın;;.J: DaŞ mu- 1 girmek için ihale günü olan 12 

. J 

D 

Dünyanın bütün diş macunlarını tecrO~e ettim 
Bunların içinde tercih ettiğin1 yegane diş nıacunu oksijen sayesinde istihzar olunan 
(Bioks) tur. 10 yaşında olnıanıa ravı11en ( Biok ) diş n1acunu ve fırçası sayes.nde 
dişlerim nıükemnıel olduğu gioi diş etleritn gayet teıniz ve ağzıın dainıa iyi kokar. 

durlugunden: · 

Ha15ç iskeıes_i_nd.~ .. ~zbut Maarif Veka"' letı.nderı 
2000 kılo meşe komuru ıle 120 
kilo İhlamur çiçeği ve 175 ki- V k'l . d . . .. d _,,_ .. . jo~rı 
lo mahlut kömür ve 294 kilo e a et ınşaat aıresını ı are etmc-.n. uzre ınşaat ve . ar< 
mahlep ki Cem'an dört kalem i~_lerinde tecrübedide ve kudretli bir mühendis veya rnıı1l 

1. 12 29 p luzum vardır. rı• 
orman emva ı 29- -9 azar T 1. 1 1 b . · . . . ki . 1 k .. Jktllfl 

·· ·· ·h 1 d"l k ·· ·· a ıp o an ann u ış ıçın ısteyece en ay ı - ucret m ·ıjtı 
gunu ı a e e ı me uzre muza- ak .. b"t 1 .1 b" l"kt h · k'l t b"ldi lerİ 1 

yedeye çrkarılmıştrMalları gör ı:~r ı mus ı e en e ır ı e ta nren ve a e e ı rme 
mek ve izahat almak isteyenle- 0 unur. ~ 
rinİstanbul or:nan müdiriyetile 
Haliç orman idaresine· müraca
atları ve yevmi ihalede· saat iki 
buçukda defterdarlık binasında 
ihale komisyonunda haz!r bu
lunmaları ilan olunur. 

l layatı zehirliyen 
nc,fi mahveden 

Be1so~u~lu~u 
veFJ~ENGİden 

korunmak için 

Protejin 
•stimal cdini7, 

~ akındaçıkı)'Or. 

E 
Yumuşaklığı ve dayanıklığı 

ile clhan,umul bir fGbreıl 

haiz Tıraş bıçağıdır. 

_ Her ıer~e sabhr 
- M. KURiS ..... 

1 KORK MAÖAZASI 
Beyoğlunda latiklll caddesı 

No. 409 Hazır ve ı~marlama 
her nevi kOrklerlo ea aon 
moda ve müntahap çefltlerl. 
Fiatlar rekabet kabul etmez' 

Ambar tamiratı 
C iiınrLlkler Urııurn l\1iidiirI1i· 

ğiin<ieıı: 
l ' tııı< 

1- • Istanbulda bulunan merkez ambarına ilave edilen ~)iri 
da yapılacak tamiratı esasiye ve tadilat bedeli keşf olan ~70·ıe J6 
41 kuruş dahilinde 20 gün müddetle ve münakasai alenıYe ı 
tanbulda münakasaya konulmuştur. .. ··1<Jtf 

2- Şartnamelerin musaddak suretleri Ankarada Guırıfll {idÖ' 
levazım müdürlüğünden ve İstanl>ulda Gümrükler uınultl 111 

lüğü le\·:ızım memurluğundan alınacaktır. lirll ıı 
3 -Her talip bedeli keııfin yüzde yedi buçuğu olan 203 l>U vt1 

kuruşluk hükumetçe muteber milli banka teminat mektı> wıbııl 
meğe ve yahut bunun yerine yevm münakasadan ev".el Js 

11 
ıııtC 

Gümrük baş müdürlüğü veznesine nakt olarak para ıtasın 
burdur. .. adif pa 

4 - Münakasa günü 13 kanunusani 930 tarihine rııU11 

zartesi günü saat 14 te dir. .. baş ıııif 
5- Taliplerin yevm münakasa da Istanbul G~l< .. ba.yı;ı 

dürlüğünde müteşekkil Gümrükler umum müdürlüğU rnu __,/ 
komisyonwıa müracaatlan. _ ..• ___.-:-,. 

Eınla~ ve ı~aın Bautası Oınonı Mö~örlı· 
~ün~en: , ııır'l~ 

5 Kanunuevvel 929 tarihinde sekiz taksitle ve kapa~ ~çc 
müzayedeleri icra edilmiş olan emiiik meyanın~a Bebe te1tlifle~ 
siyle Maçkada silahane cıvarındaki araziye ".akı olan ıaıdrt J.1 
haddı layık görülmeyerek aynı şeraitle bu iki .. parça ~";i ıert1 ~ 
birinci kanun 929 pazartesi gününe kadar mu_za~_ec!.e ~-ıat ort ~f. 
edilmiştir. İhale 30 birinci kanun 929 pazarte~ g:unu 5;ıneee1<t\ıı 
tıda Ankarada bankanın idare meclisi huzuru ıle ıcra c j\rıJ<llfll~;f 
Talip olanlar Istanbul ve İzmir şubelerimize veya ve tel< 
umum müdürlüğe müracaatla şartnamelerini a~~ıarı 111nu<:..c 
mektuplarını umum müdürlüğe irsal eylemelerı ıla~ ~diJI 

M··d·· ·· Mes'ul BW" , u uru / 


