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tcUSHASI il KURUSTUR 

2 lııcl ntıtfe•• : 4 l•cll ealılfMe : 
1- Batırt talıdldl tnlllutara- ~ 1- felek,2-Hldye,1-Ro-
larmı açıyor! 2-Son haberler 5 lnd aalılfcdc : 

1 l•cl ıalılh•• : 1 Yanan kaptanı tnkll edll 
1- Marfyoaera avukatlarını dl mi? 2-Eczacllar meaeleal 

-tıı, taıı:.t alacaldılannı 1 .. ., eallifede ı 
atlatabllecelı: aıl? 1- Ekonomi 2- eblr haberi 

Alın1 satım ahlakı 

İktısadi münasebetlerde, sırf 
iktısadi mahiyette olan kanım
lar kadar ahlaki düşüncelerin 
Qe ehemmiyeti vardır. Girişti
iimiz iktısadi cidalde bwılan 
da behemehal nazarı dikkate 
almak mecburiyetindeyiz. Ti
caretin esası bir çoklarmm zan
IU hilifına olarak doğruluk ve 
IÖzde durmaktn'. Ne mahiyet
te olursa olsun karşılıklı müna
lebetlerin tanzimi ancak bu sur 
etle mümkün olabilir. Hileye, 
iğfale istinat eden kazlinÇlatın 
neticesi yoktur. Çünkü onlar da 
bir gün daha kuvvetli diğer bir 
hile ve iğfalin kurbanı olabilir
ler. 

ın a arı 
.~••••o•o~~~~~~~.,--~--~ 

Bütçedeki tahsisatın dörtte biri memleketin inkişafı ve 
halkın sıhhati ile irfanına tahsis edilmiştir. iI'tı8!:f;:ı,,ız~~i 

rrtıriııg kliip -------
l}igtın Pcrapal?.: a 

içtinıa c!.kcek 

l,emiyet ecnrhl •rgg11hlar 
i{·in satış nıağa:uuı B{ rııor 

- . .. --

Heyeti vekile ------Dünkii içtimaa 
Gazi /iz. ı ipaset 

etmişlerdir 

İçt~nuıda 1'er.ı:ıt Pş. Hz.de 
l:azır tuıur.nıuştur 

. Türk .. seyrahin cemiy_eti(1:~ • Ankara, 28 (Telefonla) -
nng klup~ idare heyetı ~ugun Heyeti vekile bugün ~eisi· 
Perapalas ta toplanacaktir. 1 ı cumhur hazret'erinin riya~e

Bu içtimada, son üı; aylik tinde Büyük er cim harbiye 

-86-

''Meclis,ancak milletin em
riııe mutavaat etmek 

mecburigetindedir,, 

Yerli malı kullanmak zaru
reti alıcılara tahmil edilecek 
bir külfet şeklinde telakki edil
ınemelidir. Bu sahada satıcıla
rın da mühim vazifeleri oldu
lunu kabul etmek lizımdır. 
Alış veriş muamelelerinde müş 
terinin itiyadı kadar satanın 
da maharet ve kabiliyetinin te
ıiri vardır. Asri iktısadiyatta 
ınal arzedenlerin rolü daha mü
hiın bir mevki İ§II8l etmektc
-dir. Yerli amil ve müırtahsille
rimizin bu ciheti hiç bir veçhi
le ihmal etmemeleri icap eder. 

1 faaliyet hakkındaki katibi u- .-eisi Fevzi paşanın iştirakile riyuetine geçenler mutlaka ay- Efendiler, dün
7

ada ba kadar aa-
mumi raporu, cemiyetin reisi ·met ·pa~anın Çankayadaki -ni -• tebaiyet eclec:elderdi. kat ft mlnHu bir ·fCJ" oı-. 
Reşit Sa.ffet Beyin. R~ya ve öşklerinde ic;ti~a . etmiş ve Diler bir eaaa ta adalet - B dün ada lienliiini, imanlı.. 
Fenlan<lıya seyahatine aıt ma- 6 da başhya.-ı ıçt!ma saat ,111ır Ş6ra muamelitı naaı ifa ı:::., miÜı hakimiyetini anlemıı 
lfıınat, Haziranda İstanbulda 1 e kndar devam etmiştir. I ede;_ ·diı· "f edecektir bir milletin .. ıa L-L-1 -=-. 
toplanacak olan lıc!Ynelmilel Çü;~en ad 1 antte ı,~ 1 • ce-"= bi --L-ta .. ~M--~Hı--

Dan fırkada içllma tdtn avukath r 
-'-:- . t1 . kul . y • t db• a a e en m ...... ~..,.. oan 150 • r ,...... ...... ...,. .. , a-

seyy....,. cemııre en gresı en ı e 1 r Şiira, Allabın emretti ti bir Şura lifenin deiildir ft olamaz t (Al-

-····- _ olamaz. O Şuranm bihakkin kıtlar .•• ). Mecliı yalnn miHe-

Her vatandaş gibi· 
Dünkü içtimada mühim 

kararlar verilmiştir 

Her hangi bir mala ihtiyacı 
olan vatandaş bunu nefaset ve
ya fiatmda fedakarlığı göze ala 
rak dahilden temine çalışmağı 
vatani bir vazife telakki edecek 
tir. Çünkü vatan iktısadiyatmın 
i.nkişafı bu vazifenin ifa edilme
.;'.ne bağlıdrr. Ancak bu vazife
de o malı satanların da mühim 
bir iştirak hissesi vardır. Yerli Avukatlar da her vatandaş gibi mah 
nıalı istihsal edenlerin ve sa-
tanların ekonomik mahiyetteki keme huzuruna çıkacaklardır 
endişelerden maada ahlfilci ve Dün öğleden aonra Baroda bir heyet umumiye içtimai yapıl-
ınilli mülahazalarla da bu alış dı. Fakat bu içtimaa takaddüm etmelc üzre Cumhuriyet Halk fır 
Verişi kolaylaştırmaları lizım- kumda fırkaya men1111p avukatlar tarafından imzari bir toplan
dır. Karşılıklı, ihtiyaç, k~rşılık- ma yıapılmıttır. 
h yardnn, karşılıklı emnıyet ve ı - b" d d k d" · 
itimat milli iktısadın ilk isti- Bu içtimada avukatları alaka 1 açtıgı ır ava a en ısıne ve-
ııat noktalarından biridir. dar edea men=leler göollf!lk•ÜŞ kil tayin-edere? ... ahkeme h1;1Zu 1 

tür. Öğleden sonra Baro salo- nmda hakkını • iafaa ettr.c-
Yerli malı kullanmak itiya- nunda vakı olan heyeti umwniyc miyordu. Bu va.:ıyet ise teşkila, 

dırun kökleşmesi ve mukaddes içtimamda 1930 senesi bütçesi tı esasiye kanununun "her va
bir vazife haline girmesi için mevzu bahsedilmiş ve münaka tandaşm serbestçe Cumhuriyet 
yerli müstahsıl ve amillerimi- şalardan sonra tastik edilmiş- adliyesine müracaat edebilecek Tilring k/Op rtisl Rt1il Safiri lıey 
sin derhal gerek iktısadi ve ge- tir. !eri,, şeklindeki hükmile taarruz hazrrbklen, otomobil ile &eya

rek. ahliki cephel~e . faal bir Bütçeden sonra ruzname- v~ va~daşlarm hukukunu talı hat eden ecnebilere telhilit 
vazıyete geçmeıeı::ı ık~z:a eder. nin en mühim maddesi olan "ha dit ~Y?,rdu. . . göstennek için Maliye vekile-
Bu am kuvvetlenn ıttıhat ve keme müracaat, meselesinin Dünkü Baro heyeti umumıye tile bulunan nıUYakkat süreti 
İştiraki aandır. Her ıubei faa- mı~n&ı.&~a.•na ge~ldi içtimaJJ1da bu esaam leh ve aley tesviye mevzubahlolacaktir. 
liyete ait müstahsil ve amiller, ... _....- · . . hinde hararetli münakap.lar ol- Bunlardan başka. yeni te-
koopen.tifler teşkili surctile Meııel_e ıudur: Bar? fUDdiye mil§ ve neticede mahkemeye mü şek>kül eden Milli İktisat ve 
ınallannm istihsal ve sürümü- kadar ~asaa ücreti vekilet racaat edilebilmesi teklinde eski tasarruf cemiyeti~ teşriki me-
nü kolaylqtumağa çalı§!Dalı- maelenınde zuhur eden ve avu karar tashih edilmiştir. ai eııatılan da göriifülecektir. 
dırlar. Memleketimizin muhte- ka~ .mahkemelerde muhumı Konuşulma11 takamır etmiş Cemiyet, ecnebileri alakadar 
lif noktalarında umumca bilin- vazıyeUne 80~~cak • davalarda diğer esaslar vaktin ademi mfr eden Tiirit mamiılituu toplu 
ıniyen inziva halinde kalımı ~emeye gıdi~eyıp hakeme aaadesi dolaynrile müzakere edil bir halde bultmdurmak sureti
bayli ııan'atlar ve bunlann mah m~tı mecbun ldlmqtı. memiı ve aym 11 ine tekrar iç- le muayyen fıatlerle ve kolay
IUlü mallar vardır. Bunlan bü- Fılhakıka bir vatandq bir tima edilmek üzre müzakereye lı4da tedarikini temin e1rnek i-
l'iik iıtihlik merkezlerinde top vatandaş bir avukat aleyhinde nihayet verilmiştir. çi11: şimdi Beyoğlu postanesi-
layacak .ve ~terilere arzede- nin bulunduğu binayi satış ma 
cek te§kilit liznndır. ğası yapuıağı müvafık gönnek 

tedir; 
.RC$it Saffet Bey bu hususta 

demiştir ki: 

- Beyoğlımda açılacak yer 
li mallara mahsus satış yeri, 
memlekete ecnebi parasının 
girmesini, miut maınUiat ic;in 
biiyük bir propaganda yapılma 
sını temin edecektir. 

Bu SUt"etle memleket dahi
linde ihracat yaparak milli ik
ttsat faaliyetine yardım edil
miş olacaktır." 

Maliye müsteşarı 
dün gitti 

. . 
Ali Riza bey tekrttr 

av Jet ed cek ır 
1 İngiliz lirasının frrlamasma 
karşı ·tedabir almak üzre şehri
mizde bulunan Maliye müste
şarı f\li Riza Bey Aıı!karaya git 
miştir. 

Ali Riza Bey alınacak yeni 
!tedbirler hakkmda vekaletteni 
talimat alaca · 
ve vaziyet h&' 
kında izahat " 

c« '-tir .. 
Dün bu &e)' 

hat hakkın· 

şehrimizde k~ 
lan ve alman te 
birlere nazare 
eden Ali iktisa 
meclisi kitibi u 
mumitri Nurol 
lah &at B. bi 
muharririmize 
şunlan eöylenı 
tir: 

- Ali Riza B. Ali Riq B. 
Vekil B. le tenuııı etmek •e 
Borsa vaziyeti hakkında izahat 
veımek için Aı*araya gitti. 
Ali Riza Bey ayni zamanda bu
rada •aziyetin tetıkikinden alı
nan intibalarla alman tedabiri 
Vddlete arzedecektir. Vekil 
B. in bu husustaki mutali•Jan 
alındıktan sonra Ali Riza Bey 
avdet edecektir. 

Borsa müşahede edildiği gi
bi temamm ·nonnal cereyaniıu 
takip ediyor. Vaziyetin yakın
da c;cık daha sağlanı bir istikrar 
manzarası arzetmeı&ini kuvvet
le bekleyebiliriz. -- --
Mektepliler 

milsabakası 
33 üncü hattanın 

eticeleri 
Mektepliler müsabakası 

33 üncü hafta birinciliklerini 
kazanan talebe beyler tı:"lar
dır: 

Yerli müstaheil ft mniHeri
ıniz inkipfmı ancak çok istih
lal ederek çok satmakta arama 
hdırlar. Satıcının en büyük 
nıenfaati alıcının ınemnuniye
tindedir. Müşterinin her hangi 
bir dar ihtiyacından gayri ah
laki bir surette istifadeye çalı
§an satıcı nihayet ticaret ale
tııinden çekilmeğe ntihkilm 
'lhır. Bizde umumiyet itibarile 
kazanç ve kar mefhumları da 
!Iıarazi bir şekil almıştır. Üç 
&iinlük tic~retle servet yapmak 
İstiyenler çoktur. Hakiki aer
Vet şu veya bu suretle para top 
lamakta değil firmanın iıtikra
l"ln.da ve halka telkin ettiği em-
lliyet ve jtimattadır. Yerli malı Jıv,ç gtmlsindt Vtrlltn çay zlya/tti 

Cemiyete gelen malftmata 
göre, yıl başı yortulanndan 
sonra seyamn akını başlayacak 
bu sene 30 vapur seyyah gele
cektir. 

1 - Darli§fal11ka Lisesinden 
109 Hüsamettin Bey; ..........•...... , ..•.... , 

• • • • . . 2 - Galatasaray Lisesinden 

:=:~~=:ff-:1~~ Türk-Isveç dostluğu 
~şılıkb olarak memleketmiz-
de kuvvetle yerleşmesi ilk dü
tUnülecek tedbirlerden biridir. 

ZEKİ MESUT 
.... .._. --

Dün lsveç gemisinde samimi bir 
· çay ziyafeti verilmiştir 

kine~. ?•ka~ suvansı ~e_nd!sı- 685 Feridun Bey; 
le gorüşen bir muharririmıze J - Galatasaray Lisesinden 
şu beyanatta bulunmuştur: 960 Rağip Bey: 
"- Türk ve İsveç milletleri 4 - D~riişşalaka Lisesinden 

arasında eski ve tarihf dostluk 968 A. Tursun Bey: 
rabıtalannı takviye ve teyit fır- S - Ga~atasaray'dan 140 
satını bulduğumuz için çok Mahmut Şerıl Bey: 
memnunuz. Türkiyede dost bir Yükarda isimleri yazılı Bey-

lr~ k sefiri itimatname- Limannmzda bulunmakta olmuş bahri b"tl .. 1 memlekette bulunduğumuzu lerbugündenitib~ren ~dare1?i: 
Olan dost İıv...-m· İkin · O kar · f.' İ Y1~1 za 1 .e~mız e anlatan ve bize derin bir inşi- ze müracaatla ıkramıyelerını · · l' -,. cı s mısa ır şveç ı er samımı saat- . . . b .. 1 sını vere ı zırhlıll ıuvari ve zabitanı ııe ler geçirmişlerdir. rah veren bır samımıyetle kar- ala ~~ır er:. 

ANKARA, 28. A. A. - Ye- refine Cuma akşamı İıveç aefa İkinci Oskann suvariai dün ş~lanıy~z. ~una emın olunu~ 34 UllCU hafta basladı 
,.,.r--; R~· • ~:!• c .. dı:-dı retinde bir ziyafet verilmiştir. akşam zırhlıda Türk matbuat ki bu zıyaretın hatıralarını asla 34 üncü hafta başlamıştır. 

~ç-~n .. Çan.kayada ~öşkünde B.u ziyafette Vali vekili Muhid- mümessillerine bir çay ziyafeti unutmayacağız. Önümüzdeki Perşembe günü 
~aıcümhur h~etlen tarafm- din 1?eY• kolordu kuman<;1aru, v.emıiştir. Bu ziyafet, misafirle- İsveçli bahriyeliler, refakat- aksamına kadar gazetemizde 

mutat mera~le kabul ~u- bahriy.e kumandanı ve zabıtanı ~ !1~zaket ve mihmanper- !erindeki mihmandarların deli- ı;ikacak haberlerden en mühi
~uş ~e . ıtimatnamesini da ve~ o~ hazır bul~-ı verli~l ıçın~e çok samimi bir letile dün şehrin şayanı temaşa mini seçip Cumartesi akşamına 

dım etmıştir. ta i<Qler. Zıyılfet ço! ~ te~~linde geçmiıtir. 1- mahalJ.rini ıı-ezrnişlerdi~: __ kadar ırazetemize ııönderiniz. 

tevzii •dalete muktedir olabil- tinclir. Ancak milletin nkille
mesl için de mütehaHıı olmaaı rinden mürekkeptir; milletin 
lizımdır. •erdiği aalihiyet •e •azifeyİ ifa 

itte bizim Meclisimiz ve o- eden zevattan mürekkeptir. Bi
nun ·mutemedi olan zatlardan naenaleyh yalnız •e yalnız mil
-ıürekkepHükUınet heyeti şerin letindir. Meclis, ancak milletin 
tamamile emretmit olduğu bir emrine mutayaat etmek mecbu
!ekİI ve mahiyettedir. Buna na- riyetindedir. Yoka iımi •e 
7 Uan ba:.ka bir makamı Hila _ makamı ne ouraa olsun Meclis 
fet mevz~bahso•abilir mi? kimseden emralmaz; itaat kıı

Efenc!iler, milletimiz kurdu- bul etmez (Allo9lar ...• ). 
ğu yeni de lelin mukadderatına O kitabı yazan Hoca efendi 
muamelatına istiklaline iımi nin , •ezaifi Hilafeti tetkik •e i· 
Halife olıun,' Padişah ola~, ne fad4: için kantbrdığı kitaplar, 
olursa olıan biç kimseyi müda- Y ezıt zamanında yazdınlmıt 
'.ele ettiremez. Allah ta böyle feylerdir. O Yezit ki, Halif 
Jir teY emir buyumıamıttır. Bu ünvanile dünyanm en salim n 
tibarla millet. tam AHahm em- müstebit bir hükümdan idi. Bi
ttıği gihi kurdufu de•leti •e naenaleyh o kitaplard, yezaifi 

nan iıtiklllini muhafaza edi- Hilafet olarak yazılmıt olan fey 
or ve ilelebet muhafaza ede- ler, Yezidin ınüıtebit ıaltanatı-
ektir. (Sürekli alkıtlar .. ). nın YeZaificlir! (Allotlar •.• ) 

Efendiler, Halife •e Hilafet Bqladıfun ıilıileye denm 
ıevzubahıoldufu zaman bu ediyorum: 
·alna Türkiye •e Türkiye hal- Efendiler, tarih bize pek açık 
'a için dütünülemez. Belki bü- ıröıteriyor ki lalim llemmde 
ün Alemi lılüna tamil •e mfit- Devlet riyaaetinde bulunan -
erek bir makam olarak mevza.. ••ta Halife denilmit. • • Onun 
Jahsolabitir. İçin I>e.let riyaaetine ye •ükü. 
Yakında bir Hocııl-'inin çr· mete mtiteallilc YeSaİf te (wza. 

lcardıiı riıalecle okudum. Hoca ifi Hillfet) _....,balan altmda 
di7or ki: Meclia, Halifwı! diri. [Bitmedi] 

Meşrutiyetin llAnında Serveti Filnanan 
bilgiik bir waharetle neşrettiği 

ilk renkli resim 
[ Ahmet lhaan 8-yln matb•al lıatıraı.. 
rına alt ikinci maıı:.ıeoı S lacı .. ıı-) 
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~·~ s_ b~rler -~ 

1930 bUtçesB 
H ÇTEN ALDIGIMIZ R E 

Tahdidi teslihat! 

e çatallas
bas adıl 

~ giltere ve Amerikanın müş· 
rek kararı ne olursa olsun 
ransa bunu kabul etmiyor! 

Mecliste gürültüler oldu, Fransa kendi 
bahri programını terketmigorl 

Paris'ten 20 tarihile yazılı
or: - Bir taraftan bahri tah
. di teslihat için toplanacaık 
onferansa hazırlıklar yapılır
en diğer tara~an da her dev
et kendi donanması hakkında 

ami hassasiyeti göstermek
en kendini alamıyor. Mesela 
ransa meclisi mebusanında 
ahriye bütçesi mevzu bahso
urken gösterilen hassasiyet bu 
u ispat eder. Bahri tahtidi tes

ihat konferansının kararı ne o
ursa olun Fransa kendi prog
aınından vaz geçemiyecektir. 
aten Fransızların dediğine 
öre kendi donanmalan konfe
ansm tahdit edeceği kadar faz 
a değildir: Fransız parlemen

undaki müzakereye gelelim: 
Fransrz meclisi mebusam 

30 bahriye bütçesinin müzake
M. Pau/ • Boncour 

C9İne başladı. Ba<hriye encüme dirilen 7 mubarnip vardır. tah
. namına mazbata muharriri telbahirlere gelince yeniden 17 
lan M. Dumesnil Fransanın tahtelbahir yapılarak donanma 
eniz programını izah ederek ya iltihak etmiştir. 4 t<11htelba
ransanm uzaık denizlerde.ki birin tecrübeleri yapılmakta, 
üstemlekeleri, hususi vaziye- . 8 inin inşaatı ikmal edilmiş, 14 
· iıbarile şimdikinden kuvvet- tahtelbahir denize indirilmiş

. bir donanmaya malik olması tir. Bütün donanmanın mevcu
ap ettiğini söylemiştir. Bu- du 1930 senesinde Fransanın 
unla beraber eğer yeni prog- gerek donanmaya dahil olan, 
am tatbik edilse dahi Fransa- gerek henüz inşa edilmekte o
m 936 senesinde bile İngilte- lan gemiler de dahil olduğu 
e, Amerika ve İspanya donan- halde tonaj mecmuu 527 bin 
alan~dan ~şa_ğı kalmış olaca- ı 780 rmktanna baliğ olmuştur. 
mı soylem·şnr. Bunun içinde 9 safı harp ge
Bundan sonra saatlarca söz misi, bir tayyare gemisi, 1,000 
öylemiye büyük bir kabili tonluk 6 kuruvazör, 3 tane 8 
et sa'hibi olan Paul-Boncour bin tonluk kruvazör de dahil
öz alarak 927 senesi Cenevre dir. 78 mul:ıarrip ve torpido, 55 
hdidi teslihat konferansının büyük deniz taihtelbahri, 33 sa

kaklığmı hatırlattı. Ame- hil tahtelbahri vardır. 
ka ile İngiltere arasında bir • Fransız donanmasının 930 
"lafın .kafi olmadığını, bütün senesindeki mevcudu 58 bin 
lakadar devletlerin iştiraki la- 500 kişidir. Geçen seneye naza

geldiğini söyledi. Bu hara- ran 1,000 kişi fazladır. 
e!li hatibin nutkundan çrkan Londrada tgplanacak konfe 
etice şudur: Fransa, kim olur- rans ne karar verirse versin 
a olsun öyle bir iki devletin Fransanın bu programına hiç 
irleşerek karar vermesini ka- halel verilmiyecektir. 
ul edemez. Tahtrdi teelihat i-
'nde bütün ala.kadarlar birle- Konferans için ne diyorlar? ..• 

rek 'karar venneli. Eğer tahdidi tesli·hat konfe-
Yeni bütçeye göre 2 milyar ransı Amerika ve İngilterenin 

83 milyon fraık bahri masarif nüfuzu altında iş görecek o
in edilmiştir. Bahriye en- lut"6a bundan Fransızlarm hiç 

·· eni bu m86rafm 100 milyon de memnun olamıyacağmı söy
al1k tenzili taraftandır. Japo- lerneğe hacet yoktur. Amerika
yanm bahriye bütçesi 22 mi- n~ k()llferansta ne ~dar ha
on 160 bin; İtalyanın 13 mi- kim bır rol oynayacagmı da te
on 544 bin İngiliz lirası tut- krara lüzum var mı? ... Neşre
ğu bu münasctıetle zikredili- dilen bir karikatiir bu itibarla 

or. Bu taıkdirde FraııSanm c;ok manalıdır. Amerika, git gi
alhriye masrafı senede 21 mi- de Bahri muhiti Atlasiyi aşa
on 464 bin İngiliz lirası ola- rak Avrupaya el atmağa hazır 
ağı söyleniyor. bir vaziyette gösterilivor. Bu 

Fransanm sulhperverliğine 
isal olarak 930 senesi bahriye 

·· çesinin 914 bütçesinden 570 
ilyon frank daha az olduğu 

resimi yapan san'atkann, mi
zah ruhu altmda hakikati an
lattığını söylemeğe hacet var 
mı? .. 

eri sürülüyor. j 
Fransanm 922 de tatbikine Meksikada tayyare kazası 

aşlanan bir -bahriye programı NEVYORK, 27. A. A. _ Me 
ardır. Bu programın tatbiki ksikadan ;ılınan bir telgrafa na 
afında şimdiye kadar alman :-:aratı M"'·.,ika ıı<keri tavyare 

etice şu olmuştur: te kiliitı re~i ceneral Ju~nı-s 
Beheri 10 bin tonluk 2 kru- Karate il,. Jl>f,..ı,.,.;.J<anın me~hur 

azör yapılarak donanmaya gir tayy1'.-eril .. rlnd .. n mira lav Si
·ştir. Son aym inşaat vaziye- dar f,.k~luı !l:ehrinin 60 kilo
ne göre 2 kruvazörün tecrübe metre ga"h;nde bulunan !xta
yapılıyor. 1 kruvazör ikmal huaca civarında bir tayyare ka 
ilmistir. 1 kruvazör denize ~'\Sı esnasında telef olmuşlar-
din1miştir. dır .. 

8 bin tonluk 3 kruvazör ya- Belçikada mebusluk tahsisatı 
ılmıştır. Bir de tayyare gemi- ı 
i,1şa edilmiştir. Bundan baş- BRÜKSEL, 27. A. A. - Me
yeni yapılarak donanmaya il b'usan meclisi akdettiği hafi 
aiı: eden 27 muharrip vardır. bir celsede mebusluk tahsisatı

enüz tecrübeleri yapılan 8, in nı 20 !binden 42 bin franka çı
atı i'kmal edilen 2, denize in- karmıştır. 

Fran.flada 
. ı 

Hindistanda 

Milli gaye 
Bugiin ~f 

Müstakil 
hükümdarlar •• 

Bir hadise 
Yeni sene bütçesi büyük bir· 

Hintliler ittihadı 

kongresi 
1 

lngiltere kralının bir unvanı da 
Hindistan İmperatorudur. Hindistan 
meseleıinde bütün fngilizlerin pek 

Bütçe müzakere 
edilirken .. 

fikri tasarrufla vücude 
getirilmiştir 

M. Gandi cebir ve 
şiddet taraftarı ol
madığını söylüyor 

.. ---

hassas olduğunu aöylemeğe lüzum 
yok. . . Hindistan aoırlardanberi ih
titam ve azemeti, Maharacalarının 
ıervetile dillere destan olmuştur. ln
gilizler Hindistana sahip olalı beri 
Mahracalann azametine de mİra$ÇI 
olmuılardır. 

Mareşal Foch'unRen 
hakkında bir 

mektubu 

Bütçedeki tahsisatın dörtte b ·ri n l'l!lle· 
ketin inkişafı ve halkın sıhl ati ile 

irfanına tahsis edilmişiir 
LAHOR, 27. A.A.- Hintli- Hindistan imperatoru ve fngilte-

1 kral B . . G ' H' d" PARİS 27 A A M b' ANKARA, 28. A. A. - Bü-er ittihadı kongresinin idare re ı eııncı eorge un ın ıs· , . . . - e u-
tand · d" b" kili d B yu .. k Millet Meclisine tevdi edil-

heyeti Pazar günü kongreye te a tun ' ır ve var ır. u san meclisinde hariciye bütçe-
kl.f ed"l _,_ . . h Lord geçenlerde Hindistan millicile· sinin müzakeresi mu··~sebe~le miş bulunan 1930 senesi bütçe-

ı 1 ece... ruznameyı azır- rini okıar gibi beyanatta bulunduğu . •= ". sinin esaslan hakkında istihsal 
lamakla meşgul olmuştur. He- için Londrada hücumlara uğramıştı vakı olan ıbeyanatmda M. Bn- t".. . l" .. . 

aıh · · · · H" d" · · · d L h ıh · · Al et ıgunız ma umata gore yeru yet, t nr komıtesmın ın ıs- O zaman sık ıık uıru mevzu bahso- an , e ancıye nazınnın j h.. . , ' 
tan umumi vıalisine yapılan sui lan Lord lrwift timdi de Hindistan manya ile Fransa arasında bir " .. "' ' ı- ~r eqınc • . . 
kastın taklbihi ve valinin bu sui dahilind~ filler ~zerinde yap~~· se- mukarenet vücude getirilmesi- ?~tç~lerın~e oldugu gıbı ga}'.et 
k r ku l yahatlerile kendınden bahsettırıyor. 1 ne L h" t h""k" t" . h" 1 ıyı bir tertıp ve hesaplama ıle 
asıttan sa ıme_n. · rtu masm- Hindistan umunü valisinin Haydara· . e ı~ an • ': ume ının. ıç- başlanılan memleket işleri bil-

dan dolayı tebn'kı hakkında ka had hükümdarı Nizamı ziyaret ctıne- bir veçhıle manı olmıyacagını, h "k d" h . 
leme almış olduğu karar sureti f si etrafında verilen tafsilat sözde böyle bir mukarenetin Lehis- k~ssfa ı 

1 
tısal ~ ayatnnız!11 ın· 

• "f 1 •• t k"l 1 N" L d d k' ta · l" · · ı•a pır · r 'ı ·at 
nı 69 muhalı reye karşı 117 rey mus • 1 o an ızamm on ra n 1 nın emnıse ametını artırması . 

1 

ile kabul etmiştir. J!indis~n imp~toruna. olan sadaka- mPhtemel cılduğunu evvelce a- muhafaz~_smda ve _maarıf haya-
• . tine delıl addcdilıyor. Bıraz cografya k . • tımızın yukselmesınde temer-

M. Grandı. bu .karar suretı- malumat fiıru,Iuğu etmemize müsa· çı tan beyan etmış oldugunu k.. ttıİ .1 k b 1 . . b .. 
nin kabulüne taraftar olduğunu ade eduine diyelim ki Haydarahlld, hatırlatmıştır. M. Briand, Çe- uz. e rhı ere .. 1 :~n a~ ıçı;ı <lut-
b · b' "d<l H" ıli d ·ı ,_ ı k h · · M çenın ta ammu u netıcesın e a eyan etımış, ce ır ve şı ete ın stanın ortasın a otuz mı yon- ıı:..os ova ya ?.ncıye nazırı . • . . 
müstenit hareket ve siyasetle- luk vasi bi~ m: mick.cttir. Hindista· Benes'in de ayni tarzda beya- zamı mıktarlar tefnk olunmuş 
rin men'i bilhassa arzuya şayan nm en ze.ı:ıııın .h•_r yen sayılan Hay· natta bulunmuş olduğunu illive hır,. 
1 _ . . _. darabad ulke.sının başında bulunan · · M B · d iL ı ş· _,. k d b l l 

o dugunu yemden teyıt etmegı hükümdara Nizam diyorlar. Nizamın etmıştır. . nan , ıueyanatı- ımuıye a ar aş anı an 
bir vazife addeylediğini söyle- payitahtı Haydarabad şehridir. Bu na devamla demiştir ki: "Ken- , çok mühim ve faydalı işlerin de 
dikten sonra "İstiklalimizi el- m"!hur payitahtın 400,ooo nüfusu dilerile mukarenet tesisinde vam ettirilmesi ve yeniden Iü
de etmek milli gayemizi teşkıil vardır... , . • . fayda gördüğümüz memleket- zum görülen barı hususların te 
eder" sözlerini ilave eylemiştir. 1 ti"bar'ı:ı,gilıdzler Hınd~~~nın .. co,grafl: I• lere d;nrlar tıir ziyaretçi srfati- mini, hulasa bütün devlet hiz-
M G . .. l ı e e cesameu•~ soy emt en l .. I l k l 1 · · "f • · · b"" 

. raı~dı,te~r:ı heyet ere .• ve l"'evk alırlar. I e mu:acaat me~mr o aca ? ~ ~e~ erın_ın ı ası ıçı_n yem. utçe 
mahallı teşkılata oykot ılanı Valii umumi Lord lrwin in Hay- sam bıle yene bır sulh havansı ıle ısterulen tahsısat mıktan 
hakkında tanzim edilmiş olan darebadı ziyaretinden uzun ~zadıya olara<k kalacağım hiç şüphe 1929 bütcesine nazaran 2 mily
karar suretinin ka;bulünü,ı:niLl<:el bahıeden Lo.nd~a C!"'etelen kral yokmr ki vücude getirilen mi- on 425 .bin 849 lira fazlası ile 
lefleri vergilerini vermemeğe GR.,.,,.ııe'hun. H.n,dıs~a~ ımp;:-atorlut" saklar manevi mahiyette birer j 222 milyon ~34 bin 330 liradır. 

--'·'-. . b" ,. d l l usya nrıç oma uzre, vrupa ,. . d b k .ı...: d •. 1 teşv"" ıçın ır muca e e açı ma tası cesam tinde olduğunu, bu büyiik mama an aş a vırşey egı - . Büyük bir fikri tasarrufla 
smı tekli~ etmiş ve demiştir ki: y"':.ana.:ac'.a 319 milyon. nüf~s _bulun- dir." . . . 

1 

vücude geti r; let ı ve ırı ı'1 • .., r ,._ 

"Teşriı ıheyetlerde ve mahal- dugu'!u _anlatır~en yerlı .. ~uku":'~.a~- Sabah celseısınde, şıddetlı ktarlan m~nlekete umran ve 
1i t-1rilatta aza olarak kalma- ların ıstıklallerıne (?) ılı,ılmed,gını, bir h:ı.dise vuku bulmuştur. M. ş f · k h h · 

~51"' • • • • • • • • dahili islerinde serbest olan bu Malı- . . ere getırece · ususata ta sıs 
k!ıgııın~~. ıı:ı-tıklalı?1ızı t~ın ~- . racaların Nııvablann lngiltereye sa· ~,eı~el! Foc~ ımzalr ve 1926 ta- ve tefrik olunan yeni sene bi:t
çın ettıgımız yemıne mugayır dık bulundck'ımnı ih\ve etm kte:ı de nı.1h bır vesıka okumuştur. O çesi masarif ve varidatr hakiki 
düşer." M. Grandi'nin tevdi et- J kendilerini alamıyorlar. Meseliı Har- tarihte Reisicümhura ve Baş- rakamlara istinat ettirilmis bu 
tiği bu karar suretinde Londra- d~rab:<l .. Nizıutıı nm ıözde müstak~ vekalet mevkiinde bulunan M. lunmaktadır. Bunun harici°nde 
d 1 k İ ·1· H" bır hukumdar olarak muhnfazn eth- p · ·ı · 1 bu . . . .. a top anaca ngı ız- ınt u- _. . hah d 1 il" 1 N. oıncare ye verı mış o an hıobır hızmet ve butçe muvaze-

• k f . . ak . . gı vazıyetten >e en ng ız er •· .,_ d l F h R · 
~~ı , . on eransma ıştır. ıçın zam ın latetbih parlAmmto gibi bir 1 ves•:-<; ~ mar:~ :ı oo. .en nesini muhil hiçbir masraf der-
g?ndenle~ _davetnamenın red- meelisi de oldu.ğunu ~ylüyorlar.. erazısı~ın alelac~le ta~~ıyesın- piş edilmemiştir. 1930 bütçes;n 
dı de teklıf olunmaktadır. M. Nizam kendı namı~ para baı=· den dogacak tehlıkelen ızah ey de 2 milyon 425 bin 849 lira faz 
Gran<li'nin teklif ettiği bu ka- yor, PD!ta. P';_'I~ ç:k :;ı;f0•-c;ı?!·; !ıte 

1 
!emiş bulunuyordu. Bu vesika- !alığa gelince: Bunun bir mi-

rar sureti kabul edilmiştir. bunlar ıstıklalın .• aıru:nctlcn ım•t· • nm okunmasını müteakip M. 

iyon küsur lirası gelecek sene 
zarfında taahhüdümüz muci
bince fazla verilecek olan 'hari
ci borçlarımıza ve mütel:ıakisl 
memleketin asayiş ve halknnı
zın huzuru emniyeti ile alaka
dar olan Jandarma bütçesine 
ve yeniden tam te0 1.;ıatlı nahi
yelere ve merkez hükumetin te-
!\ '""t. i · , ...ıa 

memleketin cok mu•htaç oldu
ğu ağaclı sahalann tesisine ta
hsis edilmiştir. 

Bütçeye mevzu umumi tah· 
trisatın dörtte b;ri memleketin 
inkisafı ve hall,.,n srl1hati ile 
ilmü irfanına tahsis edilmiştir. 
Hu<""~ , talı 
sis ettiği miktarlar da buna ya
kın bir miktara baliğ olmak
tadır. Eütı:enin yüzde 14/76 sı 
düyunu umumiyeye, yüzde 
15/17 si nafıaya yüzde 25 / 32 si 
müdafaa bütçesine tahsis olun
muş ve müteba'.-si devletindi
ğer hizmetlerinin ifasına ayrıl
mıştır. 1930 senesi biitçe kanu
nunun bir maddesine ır.öre, mez 
kur sene zarfında bütcelerden 
tahald.-uk edecek tasar;.ufat ile 
varidat fazlaları diiyunıı umu
miye bütçesinin karpb"yo mü
bayaa ve imha karsılıg-ı maclde
sine tahElisat kavdedilerek dü-
yunu umumiye tablolarına da
hil borçlar senedatmdan miiıba
yeatta bulunmak hususunda 
maliye ve ı.aletine mezuniyet 
verilmektedir. 

• Fakat daha ganbı Nıbm ın 20,000 1 B · d ·· • 1 k ._ 
ıc;şilik bir de erduya•Sahlp olduğu nan__, ursıye ge -~re ·uu tarz 

ınnilterede söylenmesidir. Bu kadar kalabalık da muzakere v.e munaka~a ya-
- Karı-K.oca b'.~ °.rduıu oldukt~n,ıo!"a bu Hint l p~lmasına itiraz etmiş, böyle 

hukumdarmm muat'1kıl olduğunu , bır vesikadan asla malfunatı 
şüphe. kalı~ ":'i .. ? Fakat, 1".tife berta·ı olmadıP,-ını temin eylemiştir. 
raf, kim kimı aldatıyor .. ? M 'ı· · ·· · d ff. 

İngiliz müstemlekeciliği cür'etkar e~ ısın ru~ameııın e a . ı 

Kapitülasyonların son izi 
de silinmistir 

LOUI ralk/and 

olduğu kadar bu•uıi bir tahaflığa 

1 
umumı meselesı hakkında bır 

da malikti<. Hin~istan.da. b~r. ta~?" istizah takriri bulunmakta idi. 
hükümda.·l•u•n sozde ıst·klalıne ılış-1 Sosyalist meb'uslardan M. Mou 
menü,, bunl?ra .~ürlü ~ür~ü unvanl~r I tet Leon Daudet'nin Fransa ya 
vennekt< beıa gormemı,tir. Bu 'ekil· .. ' . . . .. 

1 de iıt!kl'lline sahip olan Hint _hü·, donmesı ıçın yapılan murac.aa~
kümdarl•r ·; .. lnız Haydarabad Nıza- !ardan bahsederek umwnı bir 
mı de~dir. Yalnız Hindistancla de- af ilanını istemistir. M. Tardi
~I, dünyanın .ı..ı.a buka yerlerinde eu verdi <>i cevapta af halcltının 

ı lncilizlerln ı,.,.,.I.abildiği kadar yarım R · · ·· bh · l·" • b" 
veya çeyttk ır.- istiklal ile hükümdar eısıcum ura aıt o uugunu, ;-
lık taht.nda f'\11 gelip oturan nice naenaleyh, parlamento<la bır 
kimoeler Yardır .. 1 istizaıh mevzuu olamıyacağmı 

söylemiş ve bu mesele hakkın

italqada 
da verilen ta'kririn müzakereye 
konulmasını kabul e1:memiştir. 
M. Tardieu itimat meselesini 

M. Mussoüninin kızı ileri sürmüş ve istizah takriri

M. Mussolini yakında damat 
· sah~bi de olacaktır. İtalya bas
vekili, çok sev- ---
diği ıkızı Signo· 
rina F.dda'nm yr 
kında izdivaç mr 
rasimi yapıl? 
caktır. M. Mu
solini kızını Y< 
n.i senenin ba~ 
lanğıcında evleı 
direcektir. Signr 
rina Edda Mu· 
solininin bu ı 
nasebetle bir re 
mini dercediyo
ruz. 

Signorina 
Edda 

nin reddi 266 muhalif reye kar
şı 303 rey ile reddedilmiştir. 

Mali sene 
PARİS, 27. A. A. - Ayan 

meclisi mali senenin Nisan bi
dayetinde başlıyacağına dair 
olan •kanun layihasını kabul et
miştir. 

Kabineye itimat 
PARİS,. 27. A. A. - Meb'u

Ban meclisi Tardieu ıka'binesi
nin ıharici siyasetine 17 muhalif 
reye ıkal'Şı 342 rey ile itimat be 
yan etmiştir. 

Vergiler tenzil ediliyor 
PARİS, 28. A. A. - Maliye 

encümeni ile maliye narın M. 
Oheron, 1 K. Sani 1930 dan iti-

' 

Mahmut Esat bey Adliye müsavlr
leri serefine bir ziyafet verdi 

Müşavirler husu.,i memurumuz olarak 
bir sene daha hizmet edecekler 

Ankara, 28 (Telefonla ) - Adliye vekili Mahmut Esat Bey 
dün gece Anadolu Klübünde Adliye müşavirleri şerefine bir zi
yafet vermiştir. Bu ziyafette Adliye erkanı hazır bulunmuşmr. 

Müşavirlerin vazifesi hitam bulmakla kapitülasyonlann son 
izi de silinmiştir. Başvekl hazretleri mecliEte bu münasebetle be 
yanatta bulunacaklardır. 

Müşavirler bir sene daha devlet hizmetinde hususi memuru
muz olarak istihdam edileceklerdir. 

• 
lzmir tayyare cemiyeti etrafındaki 

münakasa devam ediyor 
Ankara 28 (Tel~onla ) - Anadolu gazetesi sahibi Haydar 

Rüştü B. Tayyare Cemiyeti reisi Fuat beyin son izahatına cevap 
vererek ve şahsının ve nede gazetesinin piyango ve müdüriyetten 
bir. santim almadığını ve Anadolu gazetesinin aldığı paranın de 
ğer gazetelere verilen piyango ilani ücuratından başka şey alma 
dığm söylemiştir. 

insanın aslı 

Bir Amerikalı profes6r 
insanın maymun nr.~llnden 

gelmediğini söglÜf/Or 

.Alnıanpada 

Lahey ho11f eran.ç11ıa 
hazırlık 

BERLİN, 27. A. A. - Ka-

baren vergilerin tenzili husu
[n <' İl;z. Rus miinasehntı sunda tatbikata giri!'mekte mü 

ta4:ıik kalmrslardır. Bu tenzilat, 
LONDRA, 27· A. A. - Ha- ıı milyar 4j milyona baliğ ola

riciye nazareti Rusya sefirile 
M. Henderson arasında propa- caktir. • NEVY:ORK 28. A. A. - A-

d 
. Bahrı program ' 

bine, Lahey Aconferansında mü 
zakere edilecek meseleler hak
kında uzun uzadıya tetkikatta 
bulunmuştur. Bu konferansta 
Alınanyayi M. Curtius, M. Mol 
denhauer, M. Virth ile M. Seha 

ganda meselesi hakkriı a teati PARİS, 28. A. A. _ Bahri 
1 
meri.ka tarih~. tabii müz~si ~u-

edilmiş olan natalan neşretmiş programın bir kısmının daha hafızı profesor Osborn un, ın
tir. Bu notaların tetıkiıkinden icrasına dair olup bu sabah me- sanın tekamül mahsulü olmak
anlaşıldığına göre iki hükfunet 

~ir koca, zevcesinin her mas 
rafını kabul etmeğe, yaptığı 
borçlan ödemeye meobur mu
dur ... ? Böyle bir mesele Lon
drada mahkeme huzurunda 
mevzubahsolmuş, ve ıhakimin 
kararile halledilmiştir. Falık
land namında bir Lordun zev
cesi bu yaz bir otelde parlak bir 
balo vermiş. Fakat otel sahibi
ne 690 lira borçlanmıştır. Ote
lin saıhibi bu parayı -kadının ko
casından istemiştir. Fakat 
Lord bunu kabul etmediiYinden 
mesele mahkemeye düşmüş
tür. Bir kadının masrafı ıkoca
sına ait isede Lord Falklan'ın 
kendi namına borç yapmaması
nı zevcesine daha evel söyle
miş olduğu sabit olmuş, mah
keme de kadının aleyhıine hü
küm vermiştir. Londra kibar a
leminde hayli dedi kodulan 
mucip olan ·bu dava böyle neti
celenince Lordun zevcesi 690 
İngiliz lirasını mahkeme mas
rafile ·beraber tediyeye mecbur 
kalmıştır. 

8 Ağustos 1924 tarihli İngiliz- b'usan meclisi tarafından kabul la beraber kendisine has bir 
Rus muahedesinin 16 mcı mad- edilmis olan insaat projesi bil- menşei ıbulunduğu ve maymun chtın temsil etmeleri muhte-

. . . d has.~a bir kruva?ör ile altı tor- . 1 ed·~· · d 
desınde zıkredtlen propagan a .d , b" k d t ht 1 : neslınden gem ıgı suretın e 
meselesine müteallik teahhüt- r1 ho.nu.n ve ır ot~ ~l a ek venniş olduğu teminat bir ço
lerini teyit eylemektedirler. ' u:ı!d nn ınşasını na ı · umna ıklannm hoşuna gidecek bir ma 
Kanada, Avusturalya, Y eıni Ze- ı ta ır. _ ~ ~ - hiyettedir. M. Osbom'a naza-
landa, cenubi Afrika, Serbest Niş'te bomba . ran insan nesli diğer nesiller-

meldir. M. Schacht'ın istira:'.d 
murahhas heyeti teşkil edendi
ğer aza ile başlıca meseleler 
hakk'Tida itilaf hasıl etmesine 
ınuaıı~·~ bulunmaktadı ... 

İrlanda ve Terre-Neuve hü.ku- NİŞ, 27. A. A. - Banka ıt-, den küreiarz üzerinde ilk bü-
metlerinin isran üzerine İngil- tihaz edilmis ola.n ~i~k bir. bi- yük yaylaların zuhu-u xaman·n Rusya - Romanya 
tere hükfuneti yükarda zikri ge na bir bomba ınfıl<l' ·ı netıce~ da aynlmış ve o zamandan bu BÜKREŞ, 28. A. A. - Hu-
çen teahhüdün Rus şuralar hü- sinde harap olmt~ş ur .. IJ:omba~ güne kadar, arzıyat mütel.assıs dut ibtiliiflarmı tetkik ve halle 
kumeti ile bu hükumetler ara- ı koymuş olan şenrler ı .ınde bır !arının tahminine nazaran, tah memur Rümen Sovyet muhte
emda da mer'i ve müteber ola- ı m;ktar para bulunan kasalar- minen elli milyon sene geçmiş- I lit komisyonu- Tighina'da tol> 
_c_aitını ·bevan etmiştir. dan birini alarak ka~mıslardır. tir .Jı.nr.ı::~ 
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Mesdut Yıldız kumarhanesinin salonlarından biri 

aryoserra avukat
larını nasıl atlattı? 

Avukatlar Yıldız mu~tecirinden 
200,000 lira alacal{la.~mış 

ayinler niçin ifla 
sını istemisler? 

\ vukatlar da ücret
lerini isteyecekler 

lacakhların emanete 
llıüracaatlan doğru 

değildir 

, 

J1~1c nıes.-l~si , 

Eczacılar ceıni veti 
reisinin beyanatı 

D~ğru değil Milli tasarruf cemi-
Gümrühıerde otomo • • 
bil/erden bir resim yetı aza .kaydedıyor 

almmahtadır 
Yerli 11:!st~~~~~'::ıir;:üessir Son zamanlarda ticaret file- c . t rışJvlt~G'fŞ~~:: ı !it-~ 

•- minde garip bir şayıa deveran emıyet e yarın ıs: Milli Tasarruf cemiyetil 
Eczacılar cemiyeti umumi diyor: Denilı da toplanılacak ~Istanbul şubesi faaliyete ve 

reisi Tokat meb'usu Hüseyin ·or ki İstanbıı ~aza kaydına başladı. Mem-
Beyin iştirakile dün cemiyet ıthalat gümrü- ~ leketini, Vatanını seven her 
meııkezinde idare treyeti ıo- 'f1ras iicreti ğünde Galata it Mili tasarruf cemiyeti tstan- ferdin cemiyete ~esi ~a-
planmış ve milli mustahzerat ' haliit gümrüği 'Jal şubesi mütezayit bir faali- ıs: znndrr. Fakat cemıyete gırc 
meseıesile meşgul olmuştur. Berbed er cemiyetinin ne nazaran <lah . tı a1ı kta<lrr Aza ka eli ~ cek olanlar, aza kaydoıun-

1dare heyeti bugün <le içtima zarip bir kararı azresimalmıyo ,e e c; şma . y ~makla iktifa etmiyecekler, 
-"e ek · t ·ı uht l"f •' -· - muş. Hatta" bur. 1ı~lmi~su~ ::ılaııedmakb~~lar tabe ~yerli mal giyeceklerini, ta-
i;}e~ ıh~ı:~~~z:~e~tta ~~- Hem ücrl'le zam yapılmış keşf eden İstar : ı . ş bve ııcap en mcues~esa!'l ~ sarrafta bulunacaklarını is-
lunacaılrtır. Hüseyin Hüsnü B. hem de biitün berberler bul otomobil at evzıe. _aş ~tır. emıyetın ~ rafattan içtinap edecekleri-
bir muharririmize dcm~tir ki: fiatçtı .~i:_ 111' f't ~t1.<;! entalan getiı 1ayesını temın hususunda Halk ~ ni de taahhüt edeceklerdir 

- Sihhiye ve'kaleti cemiyete Cuma gunu Beyoglu halk dikleri otomobil rrkası olanca kudre~le c;alr!i· ~ Ancak bu sayede Cemiyeti~ 
icap eden yaııdrm ve müzahere- fırkasında kongrelerini, yapan lerin beyann< naktadır. K~a, nahiye. ve ı>- ~ ulvi gayesi ve memleketin 
ti daima göstermektedir. berıberler, ü_cret meselesi~! mü- ı mesini lstanbu -ak ır.erkezler•ııde halkı ırşat e- ~ iktısadi istikliili temin edil-~ 

Vekalet, eczanelere verilen zakere etmışler ve tıraş ucret- ith;ı.lat gümıı.ı lccek konfera.,slar tertibine baş ~ıniş olur. ~ 
!erinin semt ve sınıf faııkı gö-

1
g-u·· mu"'cl"rıu··g-u·· 11 • •nm .. ış_olup bu hususta a,nca ~~~- ~ ~ ~~ · ispirtonun ucuzlatılması hak- u 

kında vukubulan müracaatları zetilmekınin bütün berberler- vererek çok ha- eyli Hey vası mıkyasta reklamlar yapıla makta o~dug.: da sorulmuştur. 
nazarı itibara alarak tekrar Ma- de ayni olmasına karar vermiş- fif hir rcsin' ıe rnaLarını erkan- caktır. Mak~:;,dın yalnız ceıııiye Sanayi birJigıııden gönderilen 
!iye vekaleti!P leııdir. yoriarmış. · te aza kaydolmaktan ibaret bu- cevaba göre y<.rınki içtimada bu 
temasta bulun'· Esnafın çoğu bu vaziyetten Bn mesele hakkında tahki- lunmadığı, bilhassa aza ka, ı:e-- • "k• "d" E f hususta da müz:ı.kere yapılacak 
Caktı·r. Ta"-clı· §ı ayetçı ır. sna ın e•kserisi, katta bulunduk,· temas ettig-ı·- dildikt.en sonra cemiyet ni , .. -. n • ~.. trr. Hali hazırda mevcut bulu -
ıkanununun ta ! san'atın sınrflara ayrılması ve miz aliikadar mahafil bö"yle b;r namesın ria"<tın şart ol·iu!!_-,1 . ~ , -~ nan fabrika ve imalat!ıaneler ih 
biki üzerine rer ücretlerinin ayni olmaması ta- şayıanm hakikaten ortacıa don- halka tefhim olunacaktır. Bir 
men kapatıla' r~ftandrr. Bunlardan biri diyor düğünü fakat bunun mümkün taraftan yerli malı kullanmak tiyaca kafi görülmediğinden 
eczanelerden ba kı;, . . . . . __ bul~adığını söylediler. esas ol luğu ı;,ibi diğer taraıtan ~:;:a~~~~yi~uiçi~~~~: 
zısmın gizli ola , . - Fıatler bırleştınl?,ıgı tak-

1 
•• ~tin b1:1 hususta .. kendisilc da isrcıftan ka1.mmak, hele ·~ine 

rak iş gördüıkler dıirde parası olan en liiks ber- goruşen bır muharrırımize güm t" t . _1 heyeti idarenin perşembe gÜn· 
"d kt" B" , .. k b .. .. .. .. ına, ıya ro 'e saır eg ence ma kü içtırn" d · b. 1 ... anlaşıldıg" ı içiı "ere gı ece ır. ırçoı;: orta ru aş muduru Seytı bey de- h 11 . f 1 .nh. kin b"' ama a sanayı ıı ıgı 

bu hususta taki- halli kimse de artık berber dük- miştir ki: ~ e~ne aza~ ıma e.. u- mümessileri davet edilmiştir. 
bat yapılması kanlarına ayda• · - Böyle bir şeyi düşünmek lı1:1.k .. ısra{ o~u~u :ın~tıla..:~~· Heyeti idare sanayi birli~ı 
Vilayete tebliğ Eczacılar aya uğrayacal bile gülünçtür. Bu hal değil İs- u~ te~e uı;ennal u u ~' i{a mümessillerile temas ettikten 

ed
·1m· · tir. Dükkiinlar.ı ~anbul gümrüğü gibi bir baş mü yeyı .~fnııne ça ı~mh. arı .. u~~- sonra memleket dahilindeki fab 
ı ıştır. .cemiyeti reisi mızı kapatmal Jiriyet d hT d k" .. . .. 1 sunda ırka hemen emen outun "ka . 1• h 1 . . . 
Bazı müstahze- Hüseyin . . . . a -~ ı!1 e ~ gumruıı: e- cemi etlerle temas edecek ur. :1. ve_ ıma at ane erın tezyıdi 

ratm iyi olına- Hüsnü Bey mec·burıyetıınde ·ınde bır hukumetın başka baş- Min/ f . . 1 bul ıçın venlecek kararların tatbiki 
dığı ve muhtaci tetkik olduğu ık~acağız.'~ b" ka B~ümrükler!nde bile olmaz. şubesi ta=~ f~n;1~etıde 5t~ hususunda makamatı resmiye 
iddiası ıhiç doğru değildir. Çün- una m a : ... ız otoınobıllerden tarife da "kn . . . ak nezdinde tcsebbüşlerde buluna-
kü müstahzerat nümuneleri ber?er~: cem~ :11ınde ve ki •o hesabile resim ı cı ıçıımaıru yapar. . ~ad. ı- cakttr. Müteakip içtimalarda di 

S''-h" • . f yetı reısı İ6maı alınz Bu meselenin şundan ga lar yuııdu, hanımlar birligı, ve _ 
ın ıye velkaletı tara mdan tet- -o d" k". 1 t lm. uh idi Gala biçki y ·rdu 1,um·· essillerile tema ger daha bazı teşekküllerin mü 

!kik -""ltl"kt fa"d li .. Dey ıyor ı. a o asım teme r. ta .. " ·ıı · d d . ~ı ı. en, ı e ve mues- " F" ti . htnru .. . d d s e<lec~kti . Bu temasta 1.asar messı en e avet edilerek her · ld - - ıya er rı uzenn e uran otomo- ~ • · - . . . . .. . 
s~r o : anlaşı~~rtan sorı:a yükseltmekten billeri ve büyük ambalajları İs- ruf ccmiyetini.ı gayesini temin ş1!beı ihtısas ıle mudavelci ef-

Emanet Yıldız sarayını 

ne yapacak? 
:~~edi:s~:tün~l~~de .. ı:~~ maksadrmız, sa- Berberler tanbul cihetine naklettik. Belki husuı.unda bilhassa kadmların kar olu~acak1t1:· B~r .t~ftan da 

Maryosuranın tn mllhlm alacaklısı tım · 
1
• g ld" ~.mus d n'atm telkamü- cemiyeti reisi bu mesele bundan meydana çık nasıl b;.- yolda yürümeleri liiznn t~sarru un u vıyetmı, ısrafm e-

olan Abbas Hı/nıı Pş. zkeulral ılız ,~zım et_
1 

ıg_ı .dl'.er e lüdür. ücret ay- lsmail B. ımştır." geldiğı görüşwecektir. T.~sbit lim zararlarını gösteren lavha-
~- an ma11. şar ı e ıyı ır ve . - h D"" l . ı · h ı d 1ar afiş kli d h ~eterden beri bir çok dedikodularır mucip olan yıldız kumar T" k · d t şıh" d"ld"k na oldugundan erıkes &yo- ıger taraftan stanbul ıt- o unac.dk esauar anım ar an şe n e er tarafa ya-
~eai meselesi meraklı bir safhaya mrdi. t ıp ongre~ı~. el e. ırartme 1 tı· - ğlunun lüks berberleri~e gide- halat gümrüğü müdürünü de mürekkep dan muhtelif c~ıni- pıştrralacak ve bu afişler ayn 

•. en sonra sunım erı ı:ş ır. k .. . k ·· dlik d eli ki 1 ·ı · di' k d lmak Maryo Sera ile"Emanet anamda yapılan itilifname mücir ile B nl ddkt 1 t" ce , uu vazıyet arşrsmda boş gor e : yet er vasıtası e temıru e ıcce ayn tarz a o üzre değistiri 
d 

u arın, or ara eşan ıyon k 1 b"lf k - .. ·'"- ... __ " Eld bi "f . t b ld ı· - 1 ktır" T . 1 .• tecir araım aki ihtilafa hatime çekti Emanet, bu itilaf muci dağ tım k til tanıt im · a an ı arz aragum. ..... ueı- - e mevcut r tarı e tır. stan u a yer ı mam.ılat ece · ertıp o unacak kon-
Maryo Seraya(30,000)lira vererek yıldız sarayını tesellüm ra~tar:::ca~. ı ası ber~eri de_ dükk~nlarıru, her- var. Bu ta:ife tatbik ediliyor. yap~ı nekadar fabrika mevcut feranslarda bütün iktisat müta-

İ• ve bu saray dahilindeki demir baf .. •yayı devir almak için İl f" tl · A . kesı Beyogluna gıtınekten va- O halde bır ayrılık tasavvur e-ı oldugı., bu·.,.&ıın nerelerde bu- hasrslarmdan istifafe edilecek-
b' ...,. aç ıa erı, vrupaya ms· b . dilel)lir .,, ı d · "b" · 
. ir komisyon teıkil eylemittir. Fakat hakkında iflas kararl petle c;ok ucuzdur. Hem Halka re5te ıraka~aık. bır şeı!de sok- 1 mı un uı;u ve ne gı ı şeyler y~p- tır. 
lı:ııeai dolayısile Maryo Sera ile alacıklan ve vekilleri arar ve hem de eczanelere kolayhk m2! meoburıyetıınde kalacak- •••••••• ••••••••••••.-...••••••••• .. •• .. • •••••••••••••••• .. " u••••oo•••• ......... .._ 

da yeni bir safha açılmıttır. . im k ·· b" "f · h tır. h· 

1 

o a uzre ır ecza tan esı a- C . ı· .. ud tird" _, 
'"!yasada borcu (900,000) li- Alacaklrlar, Maryo Seranın zırlanmaktadır." . ~ıy~ ~ vuc . e ge ıgı 
1~. balig- olan Maryo Seranın Emanet aleyhindeki davasının H"" · H"" ·· be fıat lıstesını dercedıyoruz: useyın usnu y yarın , , 
ışin içinden kolaylıkla sıy- neticesine intizaren iflas talep Ankaraya avdet edecektir. 10 kr. tlraş, 40K~. sacSkr .... ,.,m 
ıyacağı muhtemel görül- etmemek niyetinde idiler. --+-- pres, 5 kırern, 10 kulak etrafını 

l:tedir. Emanetin, yıldızı ati- Fakat Maryo Sera tarafından ı l ı düzeltmek, 5 tuvalet, 20 frik-
,_ nasıl kullanacğı hakkında bazı tedbirler alındığını anlayın . ıl amur siyon, 10 burla.ş, 20 saçyıka-
l olarak ittihaz edilmiş bir ca, eshabı matlubun müşkül va " • "·-- mak, 50 manikür, 100 pedikür 
~r yoktur. ziyette kalmaması için kendileri Çay her tıtr afta 40 elektrik masajı. 
~amafıh Şehremanetinin Tü ni b~?an haberdar ettik; Cemiyet bu listeyi henüz ber 
~ ltlüp ve mühim bir sermaye Son ı~ ay. zarf,!llda Maryo Sera kalkıyor bedere göndererek tatbikata 
la. anlaşarak yıldızı gazino ve davasıle. hı)< aliik_:ı.dar olmuyor, başlanmış değildir. Fakat key-
olarak işletmeği düşündü- davetle";1111ze ragmen yazihane Hariçten ıhlamur ithal fi olarak fiatlere zammeden ce-

Söylenmektedir. ye gelmiyordu. ediliyor mu? miyetin lıu listesi tatbik olu-
ı. Eııh nunca lüks bir berberdt! bi·le 
"laryo Seranın alacaklıların- abı matlQp bunu öğrenin Artık çayın yerini ıhlamur 

Zarflarını açmadan okuyabileceğiniz 
mektuplar hangileridir? 

bir kısmının Emanete müra ce kanuni salfilıiyetini kullanmış tutmuştur diyebiliriz. Resmi ve 50 kuruşa çikan tıraş ve saç 
ettikleri şayi olmuşsa da ve iflas vuka gelmiştir. hususi müessesattaki kahveci kesme bu takdirde 10 ıraş, 40 lkhsat encümeninde .kulak mlMf/rlli/I - ll.utudan alınan ue okunmadan ~pten 

M lar .. .1 . saç, 5 krem, 10 kulak etrafını 11erle1tirifen mektuplar- llft:mle.k~tln ikhaat barometreal nedir?- Bir de "Ada 
aryo Seranın vekilleri, Ema ve _çaycı muşte~ı erme çay düzeltmek 5 tuvalet 70 k -

!1~tin mutazarrır olmaması için yerme ıhlamur verıyor. '. . ' . uru çamları mulılplerln cemiyeti nıi ?- Gazinoya giden koridor ÜZt!rlnde 
ışı sulhan halletmek niyetinde Gösterilen bu rağbet karşı- şa jıık?-cak!ır kı b.1:1 tak~~ııde ber bir aanlye, bir sahne ve bir münalıaıa ' 
idi. Hatta bu bapta Şehremini sında ıhlamur fiatları da biraz ~r enn T?~et gorecegı zanne- --·-----
beye müracaat edilmişti. yükseldi. Biraz daha yükselme dkıurulmemelı~ır. Bundan -~aşk~ 6 

si de muhtemel imiş. şluk bir tıraş bıçagıle <lort İktısat encümeninin kapısı Ben onlarm içindekini okumuş misin? } a:uhanı:sinae daran 
Eshabr matlubun hiç olmazsa Evvelce ıhlamur okkası ni- ·beş .d~fa tıraş ?lrn~k kolay ~e önünde bir toplantı, Hep güler gibi bilirim. henüz muamele görmemiş 4500 

yüzde yirmi nisbetinde alacak- hayet en eyi cinsinin 120 kuruş kab1ıl ııken ~u ~ste ıle ~_meriık yüzlü insanlar, ve hep güler yü Adrmlar hafifliyor. Mektup- tavsiye mektubu . .. 
!arını temin etmek istiyorduk. tan satılırdı. Fakat bu fiat ya- san ~tının derlımeyecegı ıhalk zler. Sempatik Maııdin meb'u- lar ceplerden çıkıyor. Ve: Encümende Iayihasmı mü-
Her halde Maryo Seranın hare- vaş yavaş yu""kseldi. Şimdi eyi ve bır kısım ıbe~:ler tara~m- sunun sesi duyuluyor. Anlatan - 1Şte bak sana zari/arı aç- dafaadan çıkan Tütün İnhiıııa-
keti. avukatlarını da ig"fal mahi- dan uh '-'-'- rülm ktedi d" ı Al" Ri d k 1 k ""d B bir ıhlamurun okkası 300 ku- m a ......... go e r. ve ın eten gene o... ı za ma an me tup an o uyayım. rı umum mu ürü ehc;et Bey: 
yetınde oldğu için iflas masası, ruş. Kara~~k!. tı:r be~ri Beyin ziraatçılığı tutmuş, ada Şu Kayseri'den dayımın oğ- -Maliye VekiliBeyeyibuJ-' 
~::n::::cı::::ı~ ücretlerini hesa- Diğer taraftan bazı gazete- ~r:ogl"?°a ıkıi lu!<5 berıber dük- çamlarından bahsediyor. /undan, para ister. Şu Bursa'- du doğrusu, diyor. Bundan son-<oı Sadi B. Esat B. Ier memleketimize hariçten kül kiinıle ~ı~ tutmaga kalkışmak - ihmal edilen bir mesele, dan, lstanbuJra tahvilini ister. ra tütün satrşrnı, memleketin 

'a.rıet muavinlerinden Hfunit Maryo Seranın vekilleri de liyetli miktarda ıhlamur ithal h~m gulunç .hem de zavallı fa- diyor. Memleketin en bedii bir Bu, Beyoğlundaki tetzimden, iktısadl vaziyetini anlamak isin 
.bunun doğru olmadığını söy al~caklı srfatile iflas masasına edildiğini yazıyordu. kir ~rberlenn zararına olacak köşesini teşkil eden bu çamlık- borç için kefalet ister. Bu, lz- barometro olarak kullanma/J. 
ıştir, Maryo Sera Emanet muracaat edeceklerdir. Dün bu hususta tetkikat yap ve y~zler~e esnafın raç ~ı- lara büyük bir itina lazım. Her mir'den oğlunu bankaya yerleş .. Hazırladığımız beş aylık.llir 
11ıind~ 5 ~I.yon liralık da- Ticaret ve Sanayi merkezlerin tık. Kendilerile konuştuğumwı na mi.ıkabıl ~~ 5 - 10 kişı ka- sene biraz daha seyrekleşen bu tirmek için tavsiye ister. Bu, ' i.statistilrte Gireson, Konya ve 
l\ı takıp ettınrken Emanet- de kumarhane tesisi, kredi iti- muhtelif ıhlamur tacirleri hariç zanacak ve şimdiye kadar ber- çamlıkların kesafetini temin i- Kars'tıın terli için iltimas ister. Edirne de tütün satışlarım bu 
l>tışınuş ve avukatları olan barile çok muzir olduğu için yıl ten Türkiyeye ıhlamur geldiği berl~de tıraş <>l~ da kendi çin çare bulmak lazım. Bir Hi- Çatılan kaşlar, Hiddetli gö- sene biraz kırık gördük. Bunun 
it Şevket, Hüseyin Sadet- dızm kapatılması çok hayırlı ol- ni fakat bunun çok değil bila- ken<!ıne tıraş olmaga ıcbar ede- mayei Eti al cemiyeti, bir Ağaç rünmek isteyen bir hareketle: sebebi malum. Gireson lrndılı-
Sıddık Sami, Cemaleddin muştu. Avrupada da böyle şe- kis ihtiyaca nisbetle pek az ol- cektir. Koruma cemiyeti gibi bir de A- - Ve hep bunlar aym hikii- tan zarar gördü. Konya Kefen 

·ıl, Sadi Rıza, Birinci Tica hirlcr cıvahnıda bile kumarhane dufunu söylemişlerdir. Ziraat fı' g~tı da çamları mu.bipler cemiyeti yelerin devamı. Yalnız. phıslar seneki lıuraklığm yükünden .1ııı 
~ah.kemesi sabık reisi Esat açılmasına müsaade edilmemek Bu işle~Ie_ u~aşan bir tüc- ANKARA, 28_ (Telefonla)- diye bir cemiyet te§kil etmelı ve mevzular değişiyor, Tavsi- lille~ğe çalışıyor. Traltyaila 
~tle İtalyan hukukşinasla- tedir.,, car dademıştır ~: Ziraat müşteşari İM:ııı Abidin lazım... yel Tavsiye/ Tavsiye!?... hayvanlarından sarsıldı ..• 

n Mtr Voçinoyı atlatmış- - Memleketın her tarah ıh- 'b . • inde. • O. Zd. H. Beyin muhatabı Gazinoya giden koridorun 
M. Muhtar lamur ağaclarile doludur. İstan L~yılan nyaset :...h 2/IJ"kialatçı m: Mülga hikaye encümeni a- cevap veriyor: orta6mda gürükülü bir miina-

'11 f d kili · d paşanın b ı f bi ıhl .., us rımızm ·.-~ra e ve zı.- d b" ili kili M B d h kl F-L kaşa 1 · meb' 1 .. _. maru ava ve en, a- • • u un etra ı r amur ormanı raat e1t•let" rtk• h b za1!Ill an ır m et ve eı; - un a a ısın. ..at on- . zınır us arı .unıır 
~aryo Sera lehinde netice- em)afn gibidir. Hatta şehrin içinde çok lund v_ ah~ :1. : : listeki dolabında bir haftadan- lar asil ve sen vekil oldukça dedikodusu yapıyorlar ..• 
ı!ğ~. tak~rde_ (200,000) lira Divan Alice 22 bin küsur al- ıhlamur ağacı vardır. Ihlamur t d":ı· B . ti 

1~ ~- -: beri biriken elliye yakın mek- dertlerini dinlemeğe mecbur- -Usulsüzlük yok!. .. 
il!' uc t k ı t 1 akl dı ag-aclarımızın b" lik malı e 1 ş ır. u ıç ma a ır zı tu dest · · 1 ·ne taksim sun. Bale sana bir hikaye. Dün - Sui istimal yok dernek İl-
·~ rek ı v

1
e da e ba. a.c. 2:r. · tın tediyesine mahkfun edilen 

1
.. . ır shelne k 

1 
- raat !Ugatr vücude getirilmesi ed~ yesıru dc~f.: en'·-da ıı avu at ar .an ın ısınının Mahmut Muhtar Paşanın em- su u çay yerme ı amur u - tr f d .. ak t ıyor. anın .u... ar..... şı so- akşam Zekai Beyi gördüm. Is- tiyor sunuz galiba?!. .. 

trıamasmı nca ederek şu valinin tesbit ve haciz vazeclı"l- !anıldığı vakit bile-iki, üç se- e ~ m. a muz era ceııeyan ruyor: tanbul'a gidiyormuş. Artık Pa-' - Beyiye, ikramiye, hizmete 
1'1ıatı vermiştir: . 

1 
. d 

1 
nelik ihtiyacı tatmin edebilir. e ştır. - Birader, ben olsam mera- ris'e giden lstanbul'da çok kal- mukabil alman para ... Ne der· 

M S 1 ki 
mesı muame e5ıne evaın o un- 6 .. ""kl d · ~ . ---- ---- ·-- ~- ld E k d b d" k Id "E · · · d · · ı aryo eranın a aca ı- . umru er en gecıyor mu. atfen hançten çok ıhlamur gel ktan çı ırırım. ve a ar u maz ıye ta ı ım. pey ışım senız eyınız .... 

~~tasında Ticaret ve Sanayi ma'ktadrr. Tahtı hacze alman e- Gümrüklerden hakikaten çok diğini yazıyorlar. Ellerinde baş mektupları okumadan nasıl gi- var. Bitirinceye kadar, bir haf- Tayyare cemiyeti reisi Fuat 
ilııi!e iki mühim tüccar da şya meyanında meşhur katırcı ıhlamur geçip geçmediğini de ka delil varsa bilmem fakat şu- dersin? ta lstanbul'da kalacağım." de- Beyin hiddetli sesi: 
ll1tıaktadır. oğlu hanı da vardır. İcra daire- j Gümrük istatistik müdürü Mus nu söyleyeyim ki Gümrük tari- O. Zd. H. Bey dudaklarında di. Paris' e giderken de iş o/ur - Fazileti ve dürüstüyii ken
'ııkamn alacağı (470,000) sinde mahcuz eşyanın kıymet ~a Nuri Beyden sorduk dedi fesinde ıhlamur diye aynca bir beliren müstehzi bir tebessüm- mu, diye sordum. Müşkirattaki dine gaye edinmiş bir müesse
~tacirlerin ise (350,000) lerini tayin için bir hey'et teş-ıkı: madde yoktur. ki böyle bir id- le cevap veriyor: 'devir muamelesinden bahset- seye leke sürmeğe çalışan kim-
•tlarrlır kil olunmuştur. - Giimriik istatistiklerine dia ortav'I at•lryor - ~esini' merak edeceksin? 1 ti. Devir dediii de neymiş bilir. dir bilir misiniz? MEC. S. 
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~JııtJ.t t~ .J ~ t~~i;~~~~tp~~:~:: "::=: ~;~~~ u- r u·· Ll ı· lıf AY[ 
!arı adi görmelidir ~ r' , ,, • , 

Asrın Umdesi "Milliyet" tir Gazeteler bu işte çok güzel hare-

~IPLAK lSllLAH 
fill'Tlinde 

29 KA l 1929 ket eımeye başladınız. Fakat ıiz ga... 

anunuevve zeteci\erin ne tarzda hareket ettik.. Od.. .. ti tt , 
iDAREHANE _Ankara caddesi. !erini bittabi bilemeyz. Kağıtlarını umu pa a ın. 
No. 100 Telgraf adresi: Milliyet, ı .. zı ve ilinlannızı da yerli elden te-

tanbul darik etsen!' pek isabet etmiş o!u~- Torşil, kansının yardnnı ile, - Ya ne oldu. 1 
Telefon numaraları: sunuz. Ne ıse bunlar mevzu haricın yumurta dtld b K 

latanbul 3911, 3912, 3913 dedir. Fakat şu iblamur meselesini .. .. san arını ara aya - ocanızı · · • ı ..ıı 
hakikaten teşvik ederek milll bir iç- yuk~uyordu. . - E?.. 'il 

ki haine koyabilrsiniz. Ancak sebat Gidecek ve Gerikur pazarın- - Tren ç.iğnedi, yumurtalara 
lazım. Mesela siz şimdiye kadar yaz da yumurtaları satacaktı . bir şey olmadı. 

Tiirkiye için Hariç için dığmız fıkralardan hmğisinin en ne Torsü ile karısı yirmi senelik Kadın rah::~ bir nefes aldı, 
ABONE ÜCRETLERi 

,G 

1 
3 aylığı 
6 .. 

400 kurug 800 kurut fiı olduğ~ hakkmd~ bir anket aç~r- evli id.iler. İkisi de fevkalade sonra sevLıçie haykırdı: 
?50 " 1400 " sınız, kelıme bekelıme olmasa bıle . . . . . 

1400 ,. 2700 .. takriben gelecek cevapların içinde ek hasıs oldukları ıçın çok tyı an- - Ödümü patlattın yz.hu ..• 

'im aeriyeti kazananı bildrenlere bir ih laşmışlardı. Yalnız kazançları- M. M. 
laz N 

Gelen evrak geri ven ez lamur dansan verebiErsiniz.Bu suret nı düşünüp gül g~bi geçinip gi- M ki l'I b 
Muddeti geçen nuahalar 10 ku'llştur. le hem kendiniz, hem karileriniz,hem diyorlardı. e f~ 1 er IBUH auıı 

I 

.. .. ' g-nnu. ~RENE ADORElle tagannl edecekti .. Gazete ve matbaaya ait işler için d~ mensup olduğu~uz gaz~te. müste Herkes bu karı kocayı par- l'ürkürı t sar-rui 
rpüdiriyete müracaat edilir. fıt olmuı olur. Hünnctlerımı....... makla gösteııiyordu • 

Se1ll komedllerin en eğlencelisi, en orijinali. en fevlcalldesl 

YIKICI 
Ga:octemiz ilinlarrn mesuliyetini Kariiınizin fikirlerine diye- Torşü sandıklan yükleyip 

kabul etmez. cek yok! Yalnız iki noktaya ce- kendisi de arabaya binince, ka-

----~--~-----ı vap vereceğim: nsı: 
BUGÜNKÜ HA VA Gazeteciler okadar tasarrufa - Yavaş ol, yumurtalara 

Dun bara"'t en çok 6 en 2 aı 

<rece ldl Bugün havanın kapalı 

riayet ederler ki değil mektup dblııkat et, sakın kcrmıyasm ha 1 
ta tavsiye edildiği gibi ayakkap diye tenbih etti . 
!arını kendileri boyamak, hatta Torşü: 

hiç boyamazlar.. - Hiç merak c~e. dedi. A-._ ___ L_E __ K _____ _. Anket bahsine gelince: Yaza ğır ağır giderim. y alruz allah 

F E madığımız, nefis tarifine uygun verede kısrağın inadı tutmasa. 
fıkraları beyhude aleme arat- Biraz geç kaldım . 

KÖPRÜ MADDESİ makta ne mana var ... Farzr mu- Kadın kısrağa bi.r tekme vur-
Tarihin tozlu sahifalarmdan bil böyle bir şey bulsalar bile du: 

ıöküp gelen _bir söz vardır. ~'.1~- bunu. bulanlara bir ihlamur zi- - Kısrak değil, katır! 
kele ~addesı,, .. B~nun t:angı 1~ Y.afetı ':'e.rmeğe tasarruf fikirle- Kısrak sahiden çok inatçı 
kelerun ne maddesı oldugunu bı nm ve ıtıyatlanm manidiirl idi ,A,klma esti mi bacak gerer 

lene tesadüf etm~dim._. Fakat FELEK yoiun ortasında dururdu. Yü: 

ı;ı_ık kuvvetle tahmin ~dıyorum.. 1 rtitmek için kırbaç fayde etmez 
iri yarnn asır sonra yıne bu ne- Kulak misafiri ıd· Arab d · _ .. yu1 d 

'd b. "K" .. 1 · 1 ı. a an ınm.,.., arm an 
vıka enak ır belki~pru mdese esıol,, dç çekmek lazım gelirdi. 

c ve onun a ne u Ax-ız kokusu o .. k aıc d · l 
fu bilinemiyecektir. f''. . . gun: ısr • et?~r Y~. ~~ 

MalQ rtada bir k·'prti Hususı hır şı.rkette çalışan geçıt yerme kadar ıyı yurudü. 
. . mA ya 

0 
lsun duobalı arkadaşlardan birini ziyarete 1 Hat boyuna geldikleri zaman 

ışı var.. sanıa mı o ' . . . T . ı: k alı b !dul T il 
? B' b 'ki k mda b~ gttmıştım. am da yemek za- ge91U'1 ap u ar. orş 

mı. ız u ı şı aras ~ .d. ha• .... ırd 
calarken daha şık bir şık daha manı 1 ı: r- ı: 
meydana çıktı... - Hadi: dedi, ~alk: seninle - ~olu aç_y.ahul 

Şimdi bir de deniz altından ıuradan b~~ .~f. yıye~ 1 Geç1t beicQlsı: • 
yol yapmak fikri varmış ... Istan Fa~a~. so~u tekmı! _etme- - Açamam, dedi, nerdeyse 

bul Liman şirketi müdiri. Ham den zıl ust uste çaldı. Bızıın ar- tren geçecek . 

di B. f. köprünün asma olması- kadaş, şöyle bir toparlandı. Torşü saatma baktı ve kendi 

nı müdafaa ederken Ticaret O - - Eyvah, dedi, beni çağın- ıkendine söylendi: 
dası Reisi Hamdi B. f. de Kara yor. Kim bilir gene ne ağız ko- - Bu ne söylü}"Or be? .• Tre-

köyde::ı Emin önüne yapılacak kusu dinliyeceğüz? nin geçmesine daha üç dakka 

yolun deniz altından yapılması - Kim bu çağıran? var. On kere geçerim. 

ru isteyormuş ... Köprü mesele- - Müdür... Torşü arabadan indi, geçidi 
sinin bu iki Hamdiler tarafın- Gitti., ve çatkın bir çehre ile açtı, sonra yerine atlayıp: 

dan halledilmiyeceğine hamdet döndü, P3:ltosunu giyerek: - Deheyl deyip kısrağı kam 

meliyiz •. Çünkü bunların müda- - Hadı, dedi, çıkalrm ! çıladı • 

faa ettikleri fi.kirl~rin birbirin~ Yürti~en. hiç . ~on~şmadık. Hayvan kmııldamadL Torşü 
Y.~t~şmasına ım~~- y~ktur. Bı ahçıya girdık, bızı~~de hala evvela kamçının ipi. i.le sonra 
nm J\smalarda uzum.,, der- o durgunluk. Çenesını bıçaklar tet:'Si ile vurdu Krsrak bir adını 
ken ... Öteki: "Denize dalayım- açmıyor. bile atmadı · 
mı?,, şarkısın söylüyor.. Ahçının çırağı geldi: · 

BİR MEKTUP - Ne istediniz efendimi - Hay domuz hay!.. 
İnmek, kısrağı yularından 

Karileriınizden biri "C. Ç.,, Ben bir et yemeği ısmarla- çekmek lazım geldi ... 

imzasile bize bir mektup gön- dnn. O düşünüyordu: Bımun üzerine yüriidü. 
derdi .. Mektubu şayanı dikkat - Bilmem ki, dedi, piyaz mı 
buldum .. Aynen dercediyorum: yesem acaba? Fakat Torşü trenin geldiğini 

Felek B. fendi. Sonra karar verdi: görmüyordu. Bir hamlede lo-
"İh~amur dansan., fena. değil. Fa. _ Bana bir piyaz getir ama komotif onu altına aldı ve geç-

kat h~ner sadece çay yer~ne ılhamur soğansız olsun. • • ti• 
kat huner sadece çay yenne flhamur Dedim ki. Kısrak ürkmüş, gerilemiş. 

içmekte değildir. İlhamuru Çanak.. S • · . yolun öbür ucunda, araba ile 
kale destisi ile su"1malı, toprak ka- - ogansız pıyaz da neye 
se ile içmesin bilmelidir. Zannede benzer ya? beraber sağ sal~m kalmıştı . I 
rlm porselen ve kristal mevad için Yerinde doğruldu: Tarlalarda çalışan çifçiler 
harice çıkan paramız çay _için çıkan _ Adaaaaam, sen de ı dedi, facıayı gördüler, koşup geldi-
paradan az olmasa gerektır. Bu nok alemin ağız kokusunu biz nasıl ler. İçlerinde Torşü'nün bir de 
ta üzerine nazarı dikkatinizi celbet eki B · ·· d b" · komşusu vardı . 
mek iaterim. Kaşık meselesini de ç. yoruz. ır gun e . ızım 
halletmek icap eder. Aceba, tahta ka agız kokumuzu onlar çeksın! Torşü'nün kansına felaketi 
tık mı muvafıktır, yoksa çalkalama Tabağa vurup garsonu çağır- o haber verecekti. 
faalı mı daha iktisadi ve usulü mua dı: Köye geldiği zaman, kadını 

ııerete uyğundur, onu sizin takdirini _ Oğlum, piyaz bol soğanlı tavuklara yem verirken buldu. 
ıe bırakıyorum. Vakıa bunlar ufak 1 cakl Adamcağız, müşkül bir vazi-
'eyler fakat emin olunuz ki ehemmi 

0 
a K l k . 1. i yetıte kasık.ellini elıinde r,.virip 

yetleri büyüktür._ u a mısa ır :.-
İktisat ve tasarruf her noktada gö.. duruyordu • 

rünıneli ve bu huıuıta ne ayıptan Uşak Kara halli bele- Kadın sordu: 
çekinmeli, ne de ayıplanmaktan. tk - Ne haber? 
ttoadt hareket edenlere dudak büken diye riyasetinden: _Felaket .•. 
ler en büyük ayıp itlemiı telakki Yüz lira ücreti ma.ktualı Karakal Kadın haykırdı: 
edilmelidir. T~ ~i. i~h!"'t ve tasar- h belediye doktorluğu münhaldir. 
ruf kanımıza ılıklerımıze kadar it· Talip olanların srbhiye vekaletine - Eyvıdı 1.. Araba dC".rrildi, 
!can.. Akııi taktirde tedbirlerimizn müracaatları ve ayrıca belediyeye ma yumurtalar mı kuddı? •• 
ırarım kalmasından korkulur. Neden ltlmat venneleri ilan olunur. - Hayır ••• 

"Mllliget,,ln lefrllıaM22 

- Şimdiye kadar olmadı anı
na bundan sonra? •• 

- Gene olmaz • 
- İstanbula gidersek olmı-

yacak mı? 
Sözün mecrasını değiştirmek 

istedim: 
- Bu hayatı süren yalnız biz 

olmıyacağız ki ..• Öyle ıiileler 
var ki ... 

- Kan koca grbi yaşamağa 

tam birıhürriyete alışmış yalnız 
biz varız. Bizim sürdüğümüz 
hayatı süren evli bir erkek pek 
'ladirdir. Ben senin çok kere 

evli olduğunu unutuyor, kendi
mi senin karın zannediyonmı • 
Galip beyin bu hususta da hak
kı var. 

- Ben hakkı olduğunu zan
netmiyorum. 

- Hata ediyorsun. Birdenbi
re taŞkın, çoşkun, tam bir saa
dete alıştık. Bundan sonra kı
rın tısına tahammül edemeyiz. 

- Neden?.. Aşk, insanı her 
şeye tahammül ettirir. Eğer be 
ni cidden seviyorsan ... 

- Seni elbette cidden seve
rim Şefik ••. Hayır, cidden de-

.. _ ~-- ... . . - - . 

ğil, seni sadece «sevenm». Sa
na sıfatsız ve iza~iz aşııkım • 
Fakat bu bir şey değil, asıl 
müşkil olan nedir bilir misin? 

Sesi titriyordu. İşi biraz şa
kaya vunnam lizmıdı. Gül
düm: 

- Aman pek meralı: ettim, 
söyle bakaym nedir? 

- Sevdikten sonra, sevme
rneğe çalışmak ... 

Gene gözleri yaşardı • Elini 
wttum. 

- Neden böyle llizümsuz 
şeyler düşünüyorsun? Neden 
sevmemeğe çalışacaksın? 

- Çünkü senden severek ay
nlırsam yaşayamam • 

- Benim sensiz, senden avrı 
yaşamama imkan var mıdır?. 
Bizim aramızda yalnız etin ver
diği hazlar yok; biz birbirimize 
yalnız vüciıtlanmızla bağlr de
ğiliz. Fikren ve kaföen de müş
terekiz. yalnız vüoiıtlanmız de
ğil, duygularımız da anlaştı ... 

Bu aralık gat:'Son geldi, bir 

33 üncü haftanın birinciliğini ~~OkAnunuevvel pazaatcsi akşamından., 
Daruşşaıa .aua,1 n:~ ı:ı.u,,aıııcd- ..ıitib~en ELHA:MRA SINEMASIN .. 

. 'llda illveten: Sozlu ve seslı 5 No.lur 
dın Bey kazanrruştcr. Yazrsr şu- ~ dünva havadtslerl ~ 

dur: •••••••• .................. ••• 
Vatanın sesi geliyor:•!!'•-•••••••••• 

"Son bir kaç gündür gazete Taçlı Canavarın 
sütunlarında mühim bir mevki 
işgal eden ve İktısadi hayatı
mızda pek müsmir neticeleri 
görüleceği şüphesiz olan bu ha
ber haftanın· en mühim bir ha- J 

beridir. Türk cümhuriyetinin 
dehakar reisi büyük Gazi başta 
olmak üzre açılan bu iktısadi 
cidal muhakkak ki istiklal mü
cadelesi kadar zor ve ehemmi
yetli olmakla beraber, bizi yep 
yeni ve tasavvurumuzun çok 
fevkinde bir varlık llemine gö

Dehaklr mümessili 

EMiL YlNiNG~ 
ELBAMlll SiNEMASINDl 
mu:ıaffer olmakta berdevamdır. 

Her akşam ROSITA BARRl
OS ve KASTROLAR. Hamiş: 

Son iki gilnden istifade ediniz. ..................... 
türecektir. Türk mallarmın Av- 1 Melek sinemasında 
rupa mallarına tefevvuku ve Neşeli ve eglencefl balta 

kabulile Başlayan bu mühim ATEŞ GİBİ 
cereyan, genç Türkiye cümhu
riyetinin iktısadi hayatında mü 
him bir rol oynayan "İş Ban
kası" ile tevessü etti ve bugün 

filmi 

HAROL LOYD 
hemen hemen (İftiharla söyle- un en müth4 kahkahayı kopartan 
nilebilirki) her vatandaş bu ci- seridir.Ayrıca;ODUNDAN HINTL 

Önümilzdeki çarşamba günü matinelerden itibaren 

OPERA SİNEl\fASINDA 
gösterilecektir. Şayanı hayret gülünç ubnelerl havi olan bu gayet 

tuhaf ve mera.kaver filim Valter Ford tarafından teınıll olunmaktadır. 

m::::::::::x:::xxxxxx & •==---·- ........ =~=~~· 
! ALTIN 

a.MONTE KRiST 
Pe!ı: yakında: lstanbulda 

HtLl.L ve ALEMDAR SİNEMALARINDA 
>ıo<>C< GösterllmeOe bafhyacakbr. 
~"'V"'V-"'V''V' __ ..,.. __ - -~"'V"'V"'V"V'-'V"'V"..,... ..... 

Bugün 

OPERA SİNEMASINDA 

SON ÇARLAR 
dale iştirak etti. kt kısımlık komedi. l\l,•eten: be 

" Bir milletin yükselmesi di- akşam ROSITA BARRIOS ve filmi ile aynca ıesll ve1özlll dünya hsvadlıleri ve ALP DAGLARI 

ğer milletlere iktısaden tefev- i-•••K•A•S•T•R•O•L•A•R••- şırkısı gösterilmektedir. 
vuk etmiş olmasile mümkün- -
dür." İşte bu prensipı' takdir e- !111 .. ı:.••••••••ıml!, - ()():~:x:~::;~)()()::X:)C 

2 kanunusani perşembeden itibaren .-·--------------., 
den Büyuk Türk; 1.-Ümhuriye- 6 kAnunusanl pazartesiye kadar 
tin mes'ut günlerinden evvel 
türk topraklarında yer tutan Fransız tiyatrosunda 
ve onun parasını harice taşıyan meşhur dansör 

kendi kanından olmayan ser- YEN,..ENTE EeK"DERn 
mayedarlara yer vermiyor. Yer lJ O U U 

ve refikleri CARMITA GARClA, 
LINA PEREZ AKOSTA, KAR
ME:"< ALMk:IRA, NINA PAT
ROCINO, PILAR KRUZ. LUIS 
MA YORAL ve l\INO ALKALA 

Heyecanlı bir filmdir. .................... 
tJUDİTvt HOLOFERNİ 
1 Muhteşem bir film .................... 

li mallara gösterilen rağbet sa
yesindedir ki bugün, yedı sene 
evvelki Cümhuriyet türkiyesin
deki darüssınaalar % 60 nisbe
tinde artmış bulunuyor. Milli 
serveti çoğaltmak, ve onu hari
ce kaçırmamak; ancak .. Bugün 
tatbikine başlanılmış olan ta
sarruf prensiplerine riayetle 

iştirakile icrayı lubiyaı edecektir. 
Cuma ve paza• günll saat 

t 6 da matine. Kişeler bugün bilet 
satışın• başla)'acaktır. 

JftlLL~YETIN EGLENCELE 
12s 4067 sg 

oulr. 1 
e:ee:::e•:ooeo c••••·:::::::: 

Ömrünilzdo unuıamıyacağınız film ... Her kesi ağlatarak 
ve teessür içinde bınkacak filim. Dehaklr artist 

KLA YV BRUKun en muazzam şaheseri 

SiLİK ÇEHRELER 
Önümüzdeki çar~ambenon itlbqrc., 

MELEK ~iNEMA~INDA nugw.ua.u. ; t;Ui 

bilmecemiz 
gösterilecektir. 

-------··••••· c···- ••=••••• SOLDAN SACA 

-------- w • t - Irat (6) 1 
><:><><:><><:><><><><><><:><•xxxxxxxxxx:xx 2 - Taraftarlık (7) 

3 - Süıleyen (3) Cama ,-onııa11 
(3) ALlS JOYCE ve RIŞAR BARTELME.S elyevm 

FRANSIZ SiNEMASINDA 4 - Kazanç (3) 

gösterilmekte olan 5 - Nokta (3) Dört haneli rak
kamlarm ilki (3) 

KELEPÇE 6- Aoap (6) 
7 - Kııın akü (3) Kabul etme

mek (3) filminde muzaffer olmaktadırlar. Bu faheserl gidip görmefe istical 
ediniz. Her gün 11aı 16,30 matlııesinde meşhur MAKSln yeni reper

tuarı. Saat 18,30 matinesinde Duov Rlngenfeldin zengin varyete numerolan 8 - Dini meraıim (4) Ya11n akü 
(4) 

türlü bitiremediğimiz, tabak
larda soğuyup ıkalan yemekleri 
önümüzden kaldırdL 

Sözümüzü tabiatile kestik. 
Garson, arkadaşına, yan gözle 
bizi süzüp, imalı bir şeyler fı
sıldarken, biz konuştuklarnnızı 
ziıhnen hülisa edecek zaman 
bulduk. 

On dakka sessiz duı:duktan 
sonra, ben birdenbire sordum: 

- Ne olacak Şidim? 
- Bunu bana mı soruyonun. 
- Evet. · 
- Olacak bir şey yok. lstan-

bula gideceğiz • 
-Ala! 
- Amma beraber değil • 
-Niçin? 
- Bir çok kişinin rahatını 

kaçırmam• için dostlarını en-
dişeye düşürmemek için .. . 

- Dostlarım da kim? ... Biraz 
telaşa düşmüş gibi görünen Ga
lip var. O da ... 

Sözümü kesti: 
- Sus, dedi. şimdi dA arka-

9 - Darlık (6) 

daşmı çekiştireceksin. - Ben hiçbir fecaat gömıi-
- Çekiştinnek istemem am- yorum . 

ma... - Bir fecaat var Şefiık: Se-
- Gene çekiştirme. Bir kere vişmemiz • 

Galip seni seviyor, hem çok se- - Anlryamadnn. 
viyor. Sonra seni pek iyi bili- - Sevişen iki kişiye kimse 
yor, seni bildiği kadar da mem- tahammül edemez. Sevişen bir 
leketi tanıyor . kadınla bir eııkeği kimse çeke-

- Bunu nerden anladın? mez. Hele sevişenler ayni sevi-
- Y a:ııd~arından. Yalnız bi- yede insanlar olursa. Eğer Bur-

raz basit bir görüşle, halkin dü- saya laalettayin bir kadınla, bir 
şünebileceği şeyleri söyliyor. fahişe ile gelmiş olsaydın, buna 
Basit görüşlii dediğime kuıına ehemmiyet vermezlerdi. Omuz 
Eğer böyle olmasaydi, yapıla- silkerler, dudak bükerler, alay 
cak dedikoduların mahiyetini, edip geçerlerdi. Galip bey tela
bu kadar teferruatla sezemezdi. şa düşmezdi, Nimet hanım al-

- Amma biz basit görüşlü dınş etmezdi. Beş on günlük 
değiliz • geçici bir heves için üzülmeğe 

- Bunun için de dediıkodula- değmez değil mi? Fakat ortada 
rın mahiyetini evelden sezeme- laattayin bir kadın yok, ben va
yiz . . . nın. Aşknnız, geçici bir hevese 

- Sezdikten sonra da ehem- benzemiyor. Bu, endişe edilme-
miyet vermeyiz. yecek, telaşa düşülmiyecek ba-

- Doğru. Fakat... sit bir macera gibi görünmiyor. 
- Fakat?.. Aramızdaki münasebet devam 
- Bizim maceramızın en fe- edecek. Senden para istemiyo-

ci tarafı nedir bilir misin? rum, senden başka hiç bir er-

Dlınku bılın~cemlzla 
balledllmlt f !kil 

YUKARDAN AŞAClı 
1 - Taze olmıyan (5) 
ll - Göstermek (4) Nida (2 
3 - Mükemmel (3) Kibw ( 
4 - Köpek (2) lolifham (1 
s - Bahayiiit (7) 
6 - Çoiun akııi (2) Ennenl 

11 "Zo" ıriJıi (2) 
7 - Nobamız (3) Suri 

tehir (5) 
8-C'..eçmiı zaman (4) Erk 
9 - iyi söz IÖ e,-ea (5 

kekle düşüp ıkalkıruyorum. 
tehlike buradan başlıyor. 
hazmedemezler Şefik, bu 
çekemezler. Gönlü uğrun 
erkeğin kollarına atılan k 
telin ederler ve eriı:~ğe he 
düşman kesilir. 

- Belki; yalnız makul 
nillürse, bunun böyle ohn 
lazmıdır. 

- Bilikis. Atk, sadece 
içtimai cemiyetler nizamın 
gayirdir. Cemiyet buna · 
de etmez. Düşün, yüz b · 
dmla yüz bin eı1kek, birih' 
ne, her şeyi feda edecek d 
aşrk olsalardı, dünyayı a 
bullak ederlerdi. İstanbul 
birine katmıyalım . 

- Peki ne yapalım? 
-Bilmem. 
- Ayrılalım mı? 
- Kelime evvela seni 

zından çıkmış oldu. 
- Amma nasıl çıktı d' 

ettin mi? 
[Bi 



mahkemelerde 
...... ---111111-lm!!!.111!••'- . .. 
Resim~i Ay aleyhinde dava ~ 

Mahkeme efkarı tehyiç davasında eski 
kararında israr etti 

Üzeyrin nıuhakeıresi
ne Clevam edildi 

VFL 1 

Rusya'ya ihracat 
meselesi ---

T l · ti İhracat Ruslar tarafın
op {apı CIIlaye dan mı yapalacaktır? 

Bahçıvan Apostolun 
katili gakalandı 

Faciadan mes'ul kim? 
Yunan geınisinin talı lis ''nsıtaları 

noksan olduğu anla~ı lclı 

• 
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ı:abyttle Müteferrik H. Emanette lzmirde ilk 

-- -
Yunan başvekilinin 

yeni beya11atı 

Muhacirler Se,rahat Sf'r- 1-,aksim ın~)'flanı nıaçları · ı rürk- Yurıan münasebalı 
3 senede kaç ticarethanenin ~ - ·- ne lıalde bulllnuyor? 

.ı. • d "ld • Zati eşyadangümrüh l)estliği Yedi metroluk yolun Altay ta k1nıından Vehbi ATİNA, 20 (Anek.) _An· 

kaydı teFHlR e l 1 . B. ağırsuretteyaralantlı karada .. cereyan eden Türk-Yu· 

. . resmı alınmıgacak açılması bitti I 
Ticaret odası şehrimizde 1 Düı1 borsada lngiliz lır_a~ı Dahiliye vekaleti yeni ---- İZMİR, 28 A.A. - Bu hafta n~ ı:nuzakeratında e:'kaf mes~ 

1926 senesinden şimdiye kadar ı 1025 kunışta açılmıştı. İngıliz Himagei hagvanat cemlge- bir talimatnaıne iki ev de lstlmll1k yapılan lik maçları neticesinde lesınm de kurcalandıgı İstan· 
faaliyette bulunan, odaca kay· bir aralık 1030 kuruşa kadar tinin 

1 
bl 

1 
bb .. .. edilecektir Karşı yaka spor kliıbıi ikinci ta- lı.uldan bura~a bildirilmesi üze-

dı terkin edilen ve iflas eden y ükseldi fakat akşam üezri dü- yen r eşe usu hazırlıyor Taksim Tarlabaşına açılmak kımı sıfıra karşı bir sayı ile nne gazetecıler bu mesele hak 

ticarethaneler hakkında gayet şerek 1028 kuruşta kapandı. Bulgaristan'dan son günler- ta olan yedi metro genişliğinde Anadolu ikincisini tasfiyeye kında M. Venizelosu~ fikrini 

;astı bır ıstatistik tanzim et- İngiliz lirası on günden beri d~ y~niden otuz m~ha~ir _gel- Dahiliye vekaleti vatandaşla ~i yolun .. ameli:l'.e~i dün bi~iş: uğratmıştır. .. .. :~~ş~f:"dır. M. Venızelos de· 

miştir. Bu istatistiğe nazaran 1020-1030 kuruşlar ~sı:ı;ıda o- mıştır. Bunların getırdıklen eş- mı ve ecnebi tebaasının memle tır. B~ gunden ıtıbaren tesvıyeı Karşıyaka spor klubu ve Ba- ,? .. . .. . . 
1926senesinde1zmirde faaliyet yanmaktadır. Bu vazıyetın nor- yayı zatiyeden gümrük idaresi ketimize girip çıkmasını tayin türabıyesine başlanacaktır. Di- yraklı birincisi takımları arasın f- Tur~ı!'e ~u~~un~etı .ta-

te bulunan Ticarethanelerin u- mal olduğuna bir delildir. yeni tarife mucibince resim al- eden seyrüsfer talimatnamesini ğ_er taraftan bu yolun iki köşe- daki maç ikinci devrenin 17inci ~ ı~d~t; hılafetın lagvı uzen!1
6 

'<>umu 1335 tir. Bunlardan 70 --<>- mak istediği cihetle muhacir- yeni ihtiyaç ve tecrübelere gö- 5!°?~ ~uı:ınan iki evin de istim dakikasında Bayraklının saha- ne'Y. e ır mesele yok?,"' ve hın· 

fevkalade, 74 ü birinci sınıf, 94 Piyasada portakal ler eııyalamıı çıkaramamışlar re tebdil ve tesbit etmek niyetin laki ıçın lazım gelen muam~leye dan çekilmesi ile nihayet bul tı~~f~'lalanamaz. 
ikıncı sınıi, 391 üçüncü sınıf, u ve Vilayete müracaat etmiştir. dedir. b:'-ş~nmıştır. Yolun tesvıye~i muştur. Karşıyaka spor klubü . • .~8 (Anek.) - -~· 

/06 sı dördüncü sınıfdı. 1926 se bollugu Bu hususta Vilayet Dahili- Bu yeni seyrüsefer talimatna bıttıkten_ sonra_ otomobiller bu bire karşı iki ile ve hakem kara V~nıze~~urk - Yunan ı;nuna 

nesinde üçüncü smıft~ 12 ve Rusyaya ihracat yapmak için ye Vekaletine meseleyi bildir- mesi yapıldıktan sonra seyahat yoldan ışlemege başlayacaktır. rile galip addedilmiştir. Karşı- se hatıb. . 1!1~da Ak_valba ajansı 
' · d.. ·· ftan 31 tı th ki · · V kAl · · k b t G'' 1 1 · 'ki mu a ırıne atı e ı eyanatta 

aor uncu sını care a- teş 1 edilen harici ticaret.• liini mış e a et cevap verımştır. ve pasaport meseleleri gayri -o-- ya a s~ a ve uze zınır, ı - b ı . 

nenin kaydı terkin edilmiş ve tet şirketi daha işe başlamamış Bu cevaba göre muhacirle- Türk anasırın · gelip gitmeleri Emanetin kambiyo şer sayıle berabere kalmışlar- u ~·m~şt~ · .. ha 

3 ticarethane iflas etmiştir. tır. Şimdilik tetkikat yapmakta rin z~ti eşyasından ~~k esaslı surette halledilmiş olacak mübayaası için bir dır. pek i~ v~ i:t:af:.~:s~ssf-
1927 senesinde faaliyette bu- dır. resmı alınmıyacaktır. Vılayet tır. · Günün en mühim malı İz- yati dostane ile meşbud l· 

lunan Ticaretanelerin adedi Şirket müdürlerinden Rana B. bunu gümrük idaresine bildir- Aldığımız mütemmin malfuna müraı:aa1 ı mir şampiyonu Altay ile zmir nız teferruata ait bazı :· Y~. 

1651 olup bunlardan ayni sene bu maksatla Adana havalisine miş ve muhacirler de eşyasını ta göre rumve ennenilerinde,sey Şehre~anetinin ~azı acil ihti ikincisi Altın ay arasında yapıl ler vardır ki el evın b 1 es~ ek 

zarfında üçüncü ve dördüncü gitmiştir. Rana B. avdet ettik- çıkapnıslardır. rüsefere ve memleket d<>hilinde ya~lan ı~ın ~am~ıyo almasına ~ı~tır. B~ tD:a~~ se:l'.ri~in 2000 kında Ankaralı mük':ıe':ıeı:r 

sınıflardan 63 nün kaydı terkin ten sonra ihracata başlanacak- --<>- seyahat meselelerinde cumhu- musaade· edılmesı hususunda kişı seyrcı tnbunlen ışgal et· ce d" İki f . . 

olunmuş ve 7 si iflas etmiştir. tır. Fa )'dalı kuş! ·ır riyet vatandaşlrg" ı hak ve hürri- Dahiliye vekaletine müracaat mişti. İlk devre birer sayı ve d reyan e ıyor. . tara . ıçın 

1928 
· d 18 - ı · " - · ı B • b be !'ki b" · İk' · d e şayanı memnunıyet hır ça· 

. seııesın e b tıc!!retane Şirket henüz mal almadığı i - yetinden tamamile istifade et- o unmuştur. u bapta vekalete era r ı e ıttı. ıncı evre- · h 1 b 1 - .. . . 

faalıyette bulunmuştur. Bun- çin tüccarın elinde mal yıbaılmış Himayei hayvanat cemiyeti meleri ve hususi müsaade ve ku izahat vermek ve bu j.C: takip et nin yedinci dakikasında Altay reı ka bu unl acagınıd umıt ettı· 

1 d 149 ka dı f d lı k ~ ı ·· ıd ·· · ·ım k '!" lib" rece se ep er var ır 

~ ~ nll?. .Y t~r ın e· tır. Her gün Dörtyol, Rize por· ~:l'. ~ . u,..ann ° A uı::ı em~- yudata artık tabi olm ~~:.üzre _Emanh memurin mü ga ıyet sayısmr yapmıştı. . · 

dılmış ve 11 ı. ı flas e_tmıştır. takalları şehrimize gelmektedir. sı ıçın lktı~at. Vekaletıne mu- tekarür etmiştir. d"!ru. Samıh B. Ankaraya git- Bundan sonra oyun çok sert Yunanıstanda sahte Türk 

1929 senesıne gelın.ce: Oda· İhracat yapılmadığı için fiatlar racaat ~tmıştı. B-u yeni karar e z~ıandan nuştır. oynanarak ~l"t:ıy~an y ehbi be~ • . paraları . 

ca mukayyet 2032 tıcaretane düşüyor. Vekalet bunu muvafık gör- itibaren tatbik eceg1 henüz ~ karnına yedıgı hır diz darbesı Selanıkten gelen haberlere g~ 

mevcuttur. Bunlardan 98 fevka -o- müş ve Ziraata faydalı kuşla- kat'i surette>nıiffun değıldir. Eknıck narhı daha neticesinde oyunu terketmiştir. re Serez'de sahte birer liralı~ 

iade, 80 birinci, 124 ikinci, 449 l\Jallara etıket vaz'ı rın öldürülmemesini Vilayete · -o- d - I Altaylılar oyuna 10 kişi ile de- Türk evrakı nakdiyesile beşer 

üçüncü, 914 dördüncü, 375 be- · bildirmiştir. Kağıtlar İ İ azete uşece < vam ettiler. Biraz sonra Altın drahmilik Yunan evrakı nakdi-

şinci smrftır. 1929 senesi zarfın layihası Ağaçlara ve ekinlere arız o- _ _ Ç g e Narh komisyonu bugün E- Aydan İhsan bey Altaylı oyun- yesi meydana çıkarılmış. 

da 162 ticaretanenin kaydı ter- Yerli ecnebi malları tefrik et lan hastalıklar ile de mücadele gumruk bonaları manet:te. ~oplan~rak yeni ~- culardan birisile çarpışarak sa- Bu. sahte paralan çıkaraıı 

kin edilmiştir. Kaydı terkin e- mek içi~ eşya üzerine etiket kon yapılacaktır vc-rilecek mek fıatını tesbit edecektir. hadan çıkarılmıştır. Oyun onar ecnebılerden ve Yunanlılardan 

clilenlerin 8 i birinci, 7 si ikinci, ması hakkındaki layiha maliye- ·-o- Ekmek fiatlerinin biraz daha kişi ile devam etmiştir. Netice mürekkep bir kalpazan kumpa· 

22 si üçüncü, 112 si dördüncü, ce ikmal edildi. Muhakemat müdürü ~azete.lere ~:sus ~gdi-~dres1 mi tenezzül edeceği tahmin olun- de !\ltayldi~ire karşı iki sayı ile ?1yaGsı o11!p bilhassa Makedonya 

9 zu beşinci ve 4 dü de fevkali- Ecnebi mal olduğu halde müş .. . . • .. . . n_ın ye~ tan e . tezr . o ayı matkadır. galip ge ı e arbı Trakyada icrayı fa-

ledir. Bu sene zafnnda üçüncü terileri aldatarak yerli etiket . Mus~rat .umumı mudınye- sıle verilecek pnm layıhasmm S . . Altaydan Vehbi bey hasta- aliyet ediyor. 

!llilıftan 2 ve dördüncü sınıftan koyanlardan ağır nakdi ceza alı tı.ne tayın edilen ~ .:8~~- !.la hazırlığı bitmiştir. Kabul edilen abık levazıın reısı neye nakledilmiş ameliyat ne- ----------

~ ticarethane iflas etmiştir. nacaktır. zıne . ~uhake~a~ mudurlugun- esasa göre gazetelerin getirebi- nerede? ticesinde bağırsağı 4 santim Muhtelif hırsizlık 

A -o- - denHıs~fa eVtmik~ltıl r.. f d ldi~c1eklkeri senmikevi kağ~ he:ıap e- AnS'lZın şehrimize avdet eden ~atlamış olduğu tesbit edilmiş-

/\ ' i i l< tı~at ınedisi Halı tacirleri Ankaraya .. azme e ı en tara m .an .ere • .. o tar. ~rük r~s- sab!k levazımcı İsmail Ha:kkı tir. Hastanın ahvali srhhiyesi vak' alan 

Ali iktisat meclisi azası te- . • d~ akşam ~smı ~ey, ~ere_f~e nune gore,. kendile~~e hazıne Paşa biraderinin evine inmiş- vahimdir. 

gıttı hır veda zıyafetı verılmiştır. bonusu verilecek, kağttları gel- tir ------- l - Sipahi ocoğma meçhul 

-!iye mu<aze:ıesi etrafında tet- Baro reisi Halil Hilmi Bey bir diği zaman bu bonoları ibraz e- • --<>- Emvalı" metruke bir hırsız girmiş bir keman ça· 

kikatta bulunmaktadırlar. Tet- Şehrimizde halı ticareti~ . :: nutuk söylemi", Asım Bey ce- derek gum·· ru""k resmın· e mahsup lıp 

kik h . d t b ld d gun1 k · dir y Yunan murahhası savuşmuştur. 
atın ıtamın a stan u a ur u _geçı_nnekte ·. vap vermiştir. Yeni Muhake- ettireceklerdir. 

bir içtima yapılması muhtemel Halı tacırlen namına hır he- mat müdürü yakında tayin edi. -- M. Diyamandopulosun bu- Sabık müdür İsmail · 
2 

- Beşiktaşta Sünbüldede 

lir. yet Ankaraya gitmiştir. lecektir. Kaymakamlar kursu gün memleketine avdeti muh- Hakkı B. iadei memu- cam3 iindKenomıl ·sseycocancdue Hçaalıynnm· eı~~ 
Bu sene tetkik seyahatleri Heyet Ankarada Amerika hü --<>- temeldir. 

1
"•• 

yapılmayacaktır. kfunetinin Türkiyeden giden ha Mil/1 emlak Ankarada bir müddetten beri --o- riyet edecek mi? dinin Üsküdardaki evinden mut 

~ lılara karşı ağır resim tatbik et E A · · · devam eden kaymakamlar kur- Muallin1lcrin mecmuası Maliye vekaletinin sabık Is- fak eşyası çalırumştrr. 
Bnrs.1da vaziyet mesi münasebetile hükfunet nez mlakı metruke müdınyeti .. gun·· b't kti 4 P al d s··ı ,__ 

tahsısatının muvazenei umumi- suBuç .. ddsonraarfı edce .~· h Muallimler Birliği heyeti i- tanbul emvali metruke müdürü - ang tı a u eyman ~ 

Dün borsada Altın 898 ku- dinde teşebbüsatta bulun. acaktır.. . umu et z ın a mute as d . b" b . uk d be . 1 ·ı Hakkı B · · d · yin evine giren meçhul bir hır 
Me 1 d Am rik h yeye ıdhali üzerine ismi de Mil !ar tar fınd k aml aresı ır uç sene en n ta- smaı . ın ıa eı me - bazı 

:uşta açılıp 900 kuruşta kapan- s.e e şu ur: e _ a .. u- sıs a an aymak ara . . . . . ş , d 1 sız eşya çalmıştır 
kfun tı d f 0 . Ii emlak müdürlüğüne tebdil "d • 1.t krll kan tili neşrıyat eden muallimler munyetı ıçın urayı ev etçe ve 5 _ Şehzadeh~~-da· Yakup 

rnıştır. Liret 9,10 kuruşta açı- .. e : s~n e a yap gı gum- · · · 1 an muame a • va ar, un · ed · ·ı M M 1 tid ·· · -· 

tıp 9,07 kuru.:ta kapanınıştır. ~ _tanfesınde bazı eşyanın res edılmıştır. !anınız hakkında müfit malfi- mbareecmuasının ye~ sen en ı n enf ved . .tiks di~l enckararaumem ağa cami önünde elektrikçı" Re· 

Y 
-o-- "imi . n tekrar neşnne lcaiar - tara m an tas e en 

Borsa meclisi mıra artırmıştır. mat ven ştır. · tir .. .., itirazen bunun M. Meclisi heye şit efendinin ?nüne çık.an 4 kar-

Bu meyanda halı için ağır re Hakkı Şinasi Pş. --<>- ~-~ ... ..:.,_, .. __ ,___ ti umumiyesinde müzakeresini manyolacr 4 lira çalıp sawşmut 

-o- sim tatbikine başlanmıştır. Bun Tı k idi Piyasadaki çaylar talep ettiğini geçen gün Anka- !ardır. . . 

Borsa meclisinin yeni idare dan başka Türkiyeden Ameri- _ ra gaga g yor bo k f k radan aldığımız hususi telgrafa 6 - Meçhul hır şahıs Düzce 

heyeti intihabı yakında yapıla- kaya transit suretile giden halı Trakya vilayet k<>ngreleri- ZU ve <arışı atfen yazmıştık. Meselenin esa- den Istan~u!a gelen Hacı Meh-

c?b~tır. BMors1:ı niza;:'.;n1a~esi mu- maktalardan dah
1
a ziyade ~esim alın- ne riyaset etmek üzre Halk fir- Şehremanetinin yaptığı teftiş sr şudur: n:et efe~dinin mantarcılık ııure 

cı tınc.~ a ıy~ ve,... eBtı 14 nam d 
1 

dır. ran transı.~ ~~ kaısr müfettişi Haldri Şinasi Jer arasında alman çay nümune lsmail Hakkı bey bu karan tile 45 lir~sınr çalmıştır. 

ze gosterece ve orsanın n - ınan resme .Turkiyedeki p ç b ·· ·· T ak !erinin bir çoğu bozuk çıkmış- aldıktan sonra Maliye vekaleti . 7.- ~iktaşlı Seyfullah efen 

Türk olan 25 acanta tarafından gü. riik resmi de ilave edilmek ~d arşk~Vail~u kr ya- tır. Emanet sıhhiye müdüru·· Ne Fatih dairesinde ne mur·· acaatla ı"adeı· memun"yet dini. n 51 lirası mantarcılık sure 

d . . . "ha d"l k . dir Halbuki b ya gı ece< tır ayet ongre-
ye ;ı 1!1tı t ~ ı ecle tıkr. tke . . . . u ~ memle !eri evvela Edime, sonra Kırk- şet Osman B. bu vesile ile şu Fatih dairesinde nikfilıları ic istemiştir. Bu esnada Maliye tıle 2 meçhul şahıs tarafından 

Win e~ ~~~. ~ ge e1~e dıraym etımiZb. d ğie. 1eırdi erken hiç bir reame lareli ve daıtıa sonra Tekirdağm sözleri söylemiştir:. ra edilenlerin esamisi şunlardır: vekaleti İstanbul emvali metru almmıştır. . . 

cı gunu ıçtımaı aznn * · *ta •1 e r. da toplanacağı için Hakki Şi- - Piyasada satılan çayların Mürteza ef. ile Şahzer H., Lut ke müdüriyetine Ali Ri.za beyi 8 -.se~et ıımunde bir çocuk 

1135i Paşa sırasile bu vilayetle- yüzde 9 u çay evsafına ınalik fi ef. ile Nigar H., Bekir ef. ile tayin etmiş idi. Ali Riza bey em Kadıköy ıskelesinden 5 knllll 

ri dolaştıktan sonra avdet ede· değildir. Necmiye H., Haşim ef. ile Bel vali metruke işlerinin pek fena halat ç:ınruştır. Bu vakadan mi 

celı: ve Kanunusani içinde de Bunlarda , tein denilen mad- kıs H., Faik ef. ile Saffet H., idare edilmiş olduğuna dair mu ada 2 sırkat vak'ası daha varda Kam/Jio Borsa•ı 281121929 
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Diri aatıtllll' Et ••tıflan 

Cinsi Adetu~ llyı 
cıaı 

u1ml 

l{llo ftatı 
Aııaıl AuJlll 
~ . ıc. 

K ı\ ı rcık 'n !6 33 ıı:ıvırak 14 90 59 50 
1 ıt> h; 109 t7 2• D•lıç 90 56 64 
Ka1am q 353 28 29 Karomu 00 56 64 
kozu 000 00 00 Kuzu 00 00 00 00 
Kc( 113 to u Keçi 89 00 45 24 
~ ;1. raya1ı:;ı 277 20 28 Karay ata 80 4i 9') 

~ıtı,. ı ı,. s Ol! 28 ~ .... 19 50 29 86 
Danı 03 )ol ,, Vana 90 4l 90 
M•nda 02 00 ()t) ~1.nda 14 04 24 96 

İ&tanbul vilayet k<Xllgl'CSi top- de yoktur. Esasen çay içmek ~ehmet Ern~n ef. _ile Urnı;nü gül fassal bir rapor gönderdiği gi

lanacaktır. bizde eski bir adet değildir. 30, sun: H., ~eşıt ef .. ile Nadıde H., bi, Maliye vekaleti de müfettiş 

40 sene evvel İstanbulda çay Salıh ef. ıle Hatıce H., Osman leri vasrtasile yaptırdığı tahki-
Yeni neşriyat 

Muhit çıktı 

De vlet bankası 
pek az kullanılırdı. Yalnız Şeb. ~f. ile ~ürüvvet H., Ahmet ef. katta ayni neticeye vasıl olmuş 

zadebaşmda bazı iranlı çaycılar ile Man H.. ve İsmail Hakkı beyın bu vazi 

· çay yapar ve satarlardı. Evler- Heyazıt dairesinde feye iadesine muariz bir vaziyet Bu nefis ve ciddi aile mec· 

Osmanlı bankası 

ehemmiyetsiz bazı 
tekliflerde bulundu 

d · f" ·k d'lm t muasmın 15 inci Kanunusani 
e mısa ıre çay ı ram e ı ez- Beyazıt dairesinde nikfilılari .alını_ştır. sm_ail _Hakkı. bey ise 

di d d ed sayısı çıkmıştır. On beş aydır 
· icra edilenlerin esamisi bervechi ıa eı meınunyetın e ısrar e- inti.:ar eden Muhit her nüsha· 

Çay asaba zararlıdır. Biz, he atidir: rek tekrar müracaata bulunmuş Y 

kimler, ;ayı terketmeği tavsi- Simentof ef. ile Sara H Ham tur. Kanunen mumaileyhin ia- smda yeni bir nefasete bürihıil· 

Ye ttigı""miz hastanalrnı az bir za ·• d · · t tın · ı· 1 yor. 80 sahifenin içine memle· 
za Hamdi B. ile Mükerrem H., eı me~unye e esı azım ge ketin en yüksek kalem şöhret· 

man içinde limon kabuğu, nane, Cevdet B. ile Adviye H. mektedir. ı · · h b 

ıhlamur gibi şeylerin de tiryaki D.. k' Fakat vekalet tetkikat netice ennı er ay gibi u ay da top-

Geçenlerde Ankaraya giden si olduğunu börüyoruz. Binaen- un gece ı yangın sini nazarı dikkate alarak iadei lamı~tır .. Ayn_c~ r~.li _ve~-
Osmanlı Bankası direktörleri aleyh, çay tiryakiliği yerine baş Dün gece Yeşil direkte Al- memuriyet karannı kabul etme ton uz~n!'~ bıİ~·mı§k ~b e(lbı5' 
Maliye vekaletine Devlet Ban- kası kaim olmak üzre, çabuk ge bert efendiye ait ardiyede yan miştir. yapın Mıçın e ıse. a 

1 
pat· 

k · · h · · ı1aru · d ···· B 1 b" iki .. kad ron) ve ozartın pıyano ve ke· 

l 
asr ıçın ek emmıuk yb~~sız mebla~ çethlam d k dar .. L gınydc; ş ~imse ede dte~salsuu.?e M ~ mes~ e ır 1 guktırne D". ar man için bir menuetto notaııı 
ar verme , m a ilinde kendı- ur a çay a muneır me an ven en cıu son ec ste onuşu aca . ıger d 

si için bazı imtiyazlar kopar- bihdir. Sıcak su bile içseniz ay dürülmüştür. taraftan emlaki metruke müdü- varMır. "f v '-"l . . b'lh--.. 

ak 
· · · hi d · · ·· Al" Riz B d k di · · aan e...a etinin 1 

...,..... 

m tasavvurunda bulunuyor. m tesın 11Se ersınız. --<>- ru ı a . e en sının bu takd" · d har lm bil 

Osn:anlı Banka~m .. eshamı -o- Köyde yangın ~ulaşık ve iyi ~ edi.~emiş yeg:~ıee =muas!r ı:tÜJI 
Pa~ıs ?.<>r~da hır muddette!1 Bar ve meyhanelere Bolunun cenubunda Semen- ışten kurtanlınası ıçın muracaat karileriınize tavsiye ederiz. 

ben duşmege ba§laınış, hatta t ] r k I k da. kl . d k" kü ük Ilıca ta bulunmuştur. 
bir aralık ihraç fiyatinin bunu· e eıon onu aca k .. ~. e~e erın ~ 'ı ç .. Milyonlarca lira kıymetinde -o-

na bile dÜ§mii§tür. Banka bu Polic _ _. __ z m- lan mm ~yunb. e ~eçen ahğ~ pazd ar CU- emval ve emtike taallftk eden Rize vilayeti haritası 

t 
.. 
1

.. il hi ıucıaıc ~~ur nu ır evın saman m a yan- b · "t d 1 . k k 
enezzu u ~ev. ve sııedarlara takalamıdaki bar ve meyhane gın çıkmıştır. u ışe aı. osye e~ ~ a- Rize z· t ··a·· ·· A Kc--
kar§ı vazıyetı kurtarmak ve aıı· ~ · · ı~-....A. .. • .. nşk oldugu ve mutefem diğer ır:ıa ~~ 111:'1. • , 
hisse senetlerine karşı rağbet. ıs ıp nnı ~~,.-~ muş-ten • ~?Y o gece P.~k t~ C?.ldu- işlerin de binnetice intHmnu mal .be~, Rize vilaye~ I:ıat!' 
sizliği izale etmek . . . tarafından tstenen bır şadmım gu ıçın yangın buyük bir surat- gtti •. anla ılmakt dır talı ılmi namı altında hır J:ıarı· 

ta ha lamı Devi tıı;; neşnya- çaldırılarak, diğerlerinin gürül- le büyümüş ve beş altı kola ay- gı ş a · ta neşretmiştir. Harita ıuUl1 

i tirat ede~e. ini e tm ankas~ tülerine meydan verilmemesi olarak bütün köyün etrafmr a- •••••-••Tİt8-1 --; bir tetkik ve mesai mahsulü· 

:unun ehem!y~ti e oıa:~Y!~~ v~ munt~. bir ~rogr~ ta- teşten bir çenber halinde kuşat RESTORAN U ~l'I • d~. Kema~_Beyi_ t;hrik v_e ~1 
• ünk .. hiiktim tin b" k kip olunması ıstemışlerdir. Bar mıştır. Ah : dır eder, dıger vılayetlen.ını:ııı 
:C~deb~raberç~ tığ~\~l- v~.~anelerde Y?-Pılacak en . Köylüler canlarını güı; hal 31 k.Anuncvwl 1929salı a~amı• de bu kabil haritaları yapıJınıı· 

kine başlamıştır. ş mühim_ışlerd~n bın de diikka- ıl~ kU:tannışlardrr.A ~üf':1.s~:ı YILBAŞIREVEYONU: sını çok faydalı buluruz. 

. .. nm ~rt, ~ına bır mahalle mutla- hır zayıat yok~ur. 1;-a~ın butun • . .. . • İktısat Vekaletinin de talı· 

Ankaradaki bu muracaatlar ika bır telefon konmasıdır Bu evler eşyaları ıle bırlıkte yan- ,supe dan~•n ·~urprız l cr. J\la,alırınızı•, d" · h 1 b H ··~· 

ık. b" .. .. .. · ırıne maz ar o a·1 u arı ... 

o te mata ır esas gostennek telefonun ustunde en yakm po- mıştır. Yangın sabaha kadar • evvelden tutunuz. • ela Ri ·ı· · ; z· • t•·tl' 
mak d"l im ı k li k · · f . . t T 1 1 8 1 • ze vı ayet ıa 'l ıraı, .... _, 

t
. Bs~ ı e alyapıh 0rş o sa gere s mer ezının tele on numara- devam etmıştı~. . . _ • ••on eyoğ u :ı.ııııı _ • sadi, ihsal idari ve umtıW' 

ır. ınaen ey smanlı Ban- sı bulunacaktır. O gece kesıf bır sıs oldugu • T k h · • h · , ı;sııl 

kasının Devlet Bankasına işti- Küçük bir hadise vukuunda için yangın Boludan görülme- : ur .uaz pasta a~1esı • a v~lı hakk10<la çok mufa fiJc 

rak keyfiyeti temamen nabe- diikin ııaıhib' r erk . miş ve neticede hiç bir d : Bonbonıyelcr, pasu ve ~ekcrıcme · : malun:ıat vnrdıı. •. unlar _gra ·ı 
mevsimdir mal"-- 1 P~ 18 -~_._urdezıne d .. d .1 . t" yar nn !erin bütün çeşitleri . Reklam filtı e ve resımlerle ayrı ayn gostefl 

• wı ... t venneıre ~ ur. a gon en ememış ır. •••••••-••••••••••• miştir. 



Jlar.k. ı.1,··1~ b. av oırı·n' '' - :ırlt l"ı ı :t <ıı!!-&ıtıı.~ 1 

Gaıatad:ı. l ııy·ııı haıım.h kain Üııy~n si~JrG~ kumpanya~ın:ı. ' 

ııtınnı,. 

Tüı kiye,;a 1 ilafa.<ıla icrayı m11a'11e:e etmekt~ olan 

ÜN YON 
ınpanya"ına bir kere ıığramadan sigoıtıı yaptırmayınız. 

Te:.ııon: ı ı'v.)ğ~n -2 002 

~alılık kal~ı'if er kazanı 
!moivcl sanJıJı MJjiriJeli o~en : 

29 - 12 - 929 Programlan 
(1stanbul ayarile) 

lstanbul 1200 m. 5 Kw. 
17.30 18.30 Saz heyeti. 
18.30 20.30 Jazz-ban- Orkestra 
20.30 22.30 Saz heyeti, Anadolu 

Ajansı haberleri. 
--<.r--

Belgrad 429 m. 2,5 Kw. 
18.05 Tzigan orkestrası. 

Santıkta mevcut ve aksamı tamam bir adet Kalorifer kazanı 21.- Konser. 

llnuevelin 30 ncu pazartesi günü bilrnüzayede satılacağından 1 23 10 Dans havalan (Palas ote 

enlerin Sanciık idaresine ve görmek için her gün levazım linden). 

urluğuna gelmeleri. 

Ylef llenıf fJD il arı H. Pa~a oıa~azasıo~ao; 
lıfağazamızda mevcut muhtelif elektriık telleri, ampul, izola

ınanyato ve dinamo gibi muhtelif miktarda 41 elektrik mal

esi aleni müzayede ile 2/1/930 tarihine müsadüf perşembe 

.. saat 14 te Haydarpaşada satılacağı ilan olunur. Gerek di

lar ve gerekse ampuller 110 voltluktur. 

lev'el ~eınirJolları ve limanları uınunıı rnaresin~en: 
liareket ve münakalat dairesinin Haydarpaşada bulunan hası 
kısmına bilimtihan üç memur alınacaktır. İmtihanda muvaf

olnalara derecelerine göre seksen liraya kadar maaş verile

. r. Taliplerden Ankaradakilerin nüfus tezkeresi, askeri vesi 

ı, hüsnü hal maZ'batası ve sair vesaiıkle istasyon otelinde Zat 

ti müdürlüğüne 've Haydarpaşadakilerin de ayni vesaikle Hay 

aşa işletme müfettişliğine(nihayet 15-1-930)tarihine kadar 

acaatlan. 

lahlık e~Ja 
tnıniyel Sandııı MüdiriJelin~en: 
Sandıkta mevcut ikamete elverişli bir adet kulilbe ile demir 

saç ve doğrama bölmeler ve camlar ve saire ufak tefek bazı 

a kanunuevelin 30 ncu Pazartesi günü bilmüzayede satılaca

tlan istiyenlerin Sandık idaresine ve görmek için her gün le

memurluğuna gelmeleri. 

Jlel Uenıiryol!arı ve Limanları Umumi f tlaresin~en: 
470 meşe ve 200 çam travers kapalı zarfla münakasaya kon

§tur. Münakasa 15 ikinci kanun 930 Çarşamba günü saat 

.30 da Ankarada Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

kat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar Umumi Mü

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

ada, Malzeme dairesinden, 1stanbulda Haydarpaşa mağaza

dan tedarik edebilirler. 

Eczacı ve dişçi mektepleri 
müdürlüğünden: 

Tıp fakültesi diş tababeti şubesinde münhal buluQllll 

llıeliyab Sanniye - Emrazı esnan ile Protez dersleri muavin

°ki imtihanı 1930 senesi Marbnın 9 uncu Pazar günü icra 

ileceğinden imtihana iştirak edeceklerin şeraiti görmek 

ere mektep idaresine müracaatlan ilan olunur. 

arnsun sahil derniryolları 
l'ürk ;:ı non nı şirketindeıı: 
'samsun Sahil demiryollan Türk Anonim Şirketi hissedaran 

'eti ı.imumiyesi Maliye Vekaletinin talebi veçhile şirketin 

iyeti atiyesi haıkkmda ittihazı karar etmek üzre 20 Kanıınsa-

1930 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 10 da İstanbulda 

çe Kaprda Birinci Vakıf Hanmda şirketin meritezi idaresi 

n b .ıumaralı <hialarda fevkaıade surette içtima ede-

tir, 
Bir hisseye malik hissedarların dahi müzakereye iştirake 

la'hiyetleri olduğundan hissedarlann ham.il bulunduklan his

·~ mı ıctimaa takaddüm eden on gün zarfında İs-

ulda ve Samsunda şirıketin muhase'besine tevdi ederek dü

. varakası makamına kaim olmak üzre alacaklan makpuz il

aberini hamilen yevm ve vakti muayyende şıirketin merkezi 

resinde hazır hulunmalan rica olunur. 
RÜZNAMEİ MÜZAKERE 

1 - Şirketin vaziyeti atiyesinin tayinine daıir karar ittihaz 

ek. 

İYİ OLAN 
BİR ŞEY DAİMA 

İYİDİR. 
Dünyada okıijen sayesinde istih

zar olunan yeg~ne diş macunu olan 

BiOKS 
Ağzın sıhhati için en mükemmel 

bir muzad1 teaffündür. 

HER YERDE 
SATILIR. 

--<>- -

Büdapeşte 550 m. 20 Kw. 
18.15 Şehir orkestrası konseri. 
21.- Esıki operet parçalan or-

kestra koı:ıserL 
Program niıhayetinde tzigan 

Ol'kestrası (Cafe Erke, den). 
-{;-· -

Daventry 1554 m. 25 Kw. 
22.45 Erganon (Canterburü ka

tedralinden) .. 
23.05 Askeri Bando konseri. 

--o--

Glayviç-Breslav 253 m. 5 Kw. 
20.45 İki piano konseri. 
21.30 Şarkı Rüdolf Bandler ta
rafından (Bass). 
22.10 Konser havalan (Berlin

den). 
-o-

Milano 500 m. 7 Kw. 
17.30 Radyo orkestrası. 
21.30 Konser. 

--<>-

M oravska ?O strava 263m.10Kw 
17.- Koru;;er (Bırnodan). 
20.- Fransız havaları (bımo

dan). 
22.- Dans havalan (Bratisla

vadan). Saat 23 ten sonra 
Cafe Lloyd orkestrası (Prağ
dan). 

--0-

Prağ 486 m. 5 Kw 
19.05 Şarkı ve konser. 
22.- Gramofon 

-o
Roma 441 m. 3 Kw. 
18.- Konser 
22.02 Vagne!_gecesi:_ _ 

Harp malullerLtin 
Ziraat Bankasındaki ı. ranın 

tevzii için bir defter tal6. edil
diğinden İstanbul cihetındeki 
ma!Uller 28/3 Üsküdar Kadi
köy 3/8 Beyoğlu ve Boğaziçi 

9/15 Kanunlarda senedi resmi 

maaş cüzdan numaralan ve 2 

fotografla cemiyete mürao..aat 
etmeleri. 

;;; ••• M. KURİS •••• ;I 
1 KÜRK MAÖAZASI 

1 
Beyoğlunda lstlklt.I caddesı 

No. 40~ H uı r ve ııımarl ama 
her nevi kürklerin en aon 

1 moda ve müntahap çe~ltlerl. 
Fiatlar relcabet kabul etmez. 

tanb·ıl 8 nci icra daireaindenı 
Bir deyin mahkUmbihin temini is

tifa;:, ,_ ,_•nında mahcuz ve furuhtu 
·· '·'• >ı'et kraysler markalı 

otomobil 29-12-929 Pazar günü sa
at ıu dan 12 ye kadar Taksim me
ydanında bilmüzayede furuht oluna
cağı ilan olunur. 

Liaeler mubayıuıt komiayonunclanı 
Çapada kız muallim mektebinde 

keıünamcsi mucibince yaptırılacak 

olan inşaat ve tamirat, 12-1·930 tari 
hine müsadif Pazar günü saat onaltı
da ihalesi icra kılınmak üzre kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuş
tur. Taliplerinin şeraiti anlama.!.t ve 
keşifnameyi görmek üzre komisyon 
kitabetine müracaatları. 

--Ta~i~-a-ranı-Jor-
Tahlisiye umum mü

dü lüğünden: 
Anadolu Tahlisiye mıntaka

smın 80 lira ücretli Tababeti 
münhaldir. Tab~bin ~kameti i
çin Anadolu Fenerinde bir ha
ne tahsis· edilmiştir. 

Talip olanlann 2 Kanunusa
ni 930 tarihine kadar vesaiki 
lazımeyi müstashibcn Galata 
nhtımında Maritim hanındaki 

merkezi idareye müracaatleri 
ilan olunur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERA Tİ 

"Kundak mekanDnıa11nda iala
hat" hakkında 1 Mayıs 928 tarihin
de takdim edilmit olup, Vilayet ev• 
rak kalemince 12190 numero ile mu
kayyet ihtira berat müracaatname 
sahipleri. ihtiralarmı bu kere ahere 
satmak veyahut İcara vermek arzu
sunda bulunduklarından satın almak 
veyahut isticar etmek arzuaunda bu
lunacak zevatın latanbul, Yeni pos
tahane arkaoında, Türkiye hanında 

18 - 22 numerolarda ISTOK efendi· 
ye müracaat etmeleri ilan olunur. 

r , ™ ; ı· ı ı· ı IST ANBUL VIL:\ YETi f j 
,, .. ~e~ikö;;a::·esinden~Bü- DEFTERDARLI r IT.(AN~1 TI L 
yükderede tuğla vaz'ına mah- .,,, _____ ..., _____ ,, ____ ..,......,.,.,_=_,--=-== 
sus mahallin icara rapt oluna- Beyoğlu ·mal müdürlüğünden: 
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_çıı:rş~n a miş olduğundan taliplerin 4 Kanunusani 930 tarihine müsadif 

Marie Dubas 

MAS RUJ 
Her kesin i>emafi zevkle kul 

landığı parfüm clü • 
Her yertle satıl•. 

Parfömü, takdimi makbul 
hediyedir. 

İstanbul Dördüncü ictıİ d:ıiresind;~, 
Tophanede Hacıminu mahallesi

nin Tercüman Çıkmazı sokağında 

(Beyoğlu Kumbaracı yokuşu) kfiln 
olup Ahile Prasinos evladlari Kos
tantin ve Y orgi efendilerin Tahtı 

Tasarruflarında bulunan atik 27 ve 
29 numerolu iki bap hanenin beşer
hise itibarile birer hisseleri Karabet 
efendiye olan borclarını!an dolayı i
halei eveliyelerinin icraai için kırk

be§ gün müddetle müzayedeye konu 
\arak ikiyüz ellişer lirada talibi öh
desinde olup bedel müzayede hadi la
yıkında görülmediğinden tekrar bit 
ay müddetle muzayedeye konulmuş
dur. 27 numerolu hanenin hududu 
cebheıi ve yan ıarafi tarık, Katingo 
ve Olympia em!aklerile mahdut dok
eandört arşin sekiz parmak murab
baında, zemin katile beraber be§ 
katli hali haricen kargir, alt kat de
mir parmaklıklı olup müştemeliıti 

yekdiğerinden camekanla müfrez ze
mini mermer iki taşlık, bir earniç, 
zemini çini mateferuat maltiz · ocaklı 
mutfak, odun ve kömürlük mahali, 
iki hfila, iki kilar, merdiven başlan 
camekanlı birisinin zemini çini, diğer 
!eri ahşap dört aofa, sekiz oda, çama
şir asmağa mahsus korkuluklu kar
gir terasi havi olup, bir kismınıu his
sedar diğer kısımlerinde müsyü Ku
ber, Batakin, Safi bey, madam Kar
jula mustecirdir, Elektrik ve terkos 
tertibatiyle muçiz, muşterek aydın
lik mahalini muhtevi, temami beşbin 
yüz doksandört !iradir. Atik 29 nu
merolunun hududu cebhesi tariki 
has, terafeyni Vitali, Olimpya ve 
medyunların müllrile mahdut, yetmiş 
altı buçuk arşin murabbaında bodu
rum katından maada beş katlı, hari
cen kargir muşterek aydınliği bulu, 
nan alt katlari demir parmaklikli 
pencereli, yüde otuz derecesinde muh 
taç tamir muştemeHl.ti bodurum ka
tında maltiz ocaklı, halası ve dolab
leri ve kömürluğu mevcut mutfak, 
iki kilar, ve tas!ik, beş lrtıçuk sofa, 
iki halii, yedi oda ve klirgir korku
luklu taraçi muhtevi, dernrunde his
sedar Yorg!, diğer hisderinde bale 
Niko ve Polikeviç müstecirdir. Te
mami ikibin dokuzyüz lira kıymetli
dir. Fazla tafsilli! 928-7881 numero
lu dosyesinde muha•erdir. İsteyen
ler müracaat edebilirler. mezkilr his
selerin iştlrasına talip olanlar hissele 
re musip kıymeti mubaminelerinin 
yüzde onu nisbetinde pey akçelerini 
Istanbul icra dairesi veznesine tes
lim etmeleri. 3-2-930 saat ondörtten 
on beşe kadar ihalesi icra kilinacağı 
ilan olunur. 

Doktor A. kutiel 
Elelıtlrllı molduelerİylı lıllooluklullu, ldıu 
darJılı, prootaı, adtııılildklar, bel .... 

1111 elit .. ıınınııı,ı •-:·ledMıl ..... 
ıc.takOJde ll6relıcl. lırllll ......... ~ 
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..:. muracaat anı an o unur .• 
an a ıp enn 'u e ı muuam- --- --------·----------

mene olan 15000 liranın yüzde M una kasa tehiri 
yedi buç11!!:11 nisibetindeki temi

, nat aıkçalarile birliıkte teklif 

zarflarinm meııki)r saa·tta ka
dar makpuz mbıkooilinde Encü
meni Vilavet kalemine vemıe
leri ilan olunur. 

Aseı. GArson 
Bulasıkcı kadın ve kızlara 

iıhtiyaç ~ardır. Serian Galatada 
CENYO lokantası müdüriyeti
ne müracaat etmeleri . 

lstanbul Üçüncü icra memur
lui{undan: 

Gü•nrü 1dtT un1unı ,, üdürliı· ü ·den: 

1 - Muhafaza memurları için yaptırılacak ıkaputların müna· 

ka~a günü 30 Kanunevvel 929 olarak ilan edilmişti. 

2 -- Münakaşa G Kanunaani 930 tarihine müsadif Pazartesi 

gününe tehir olunmuştur. 
3 - Taliplerin 6 Kanunsani 930 günü saat 14 te İstanbul Baş-

mudür u•nrüıner lımı..m l~ıüdunu6u sa,ıı. 

alm:ı komisyonuna müracaatları .. 
-------~-------~ 

f u~sek orınan medeni rektörlülünden: 
!leni el~ise ve aJakka~ı nıünakasası: 

Mukaddema Beyoğlunda Peş
kirci sc~ağmda 20 numaralı ha- . Mektebimiz talebesi için yaptırılacak olan 32 taknn elbise 

nede mi.ikim iken elyevm ika- ile 32 çift ayakabı aleni müıı.aka&aya konmuştur. Taliplerin şe

metgahı rnechul bulunan Sil- raiti ciğrenmek üzre hergün münakaşaya iştirak içinde yevmi i

viyo Lonı;o efendiye: . .. . _Ç'.arş~~ba g.ı ui s~. 1·1 te Je terdarlı.lı 

Sancaz<ıtlr Sakir ve şürekası ~ınasında muessesatı zıraıye mubayaat komı~yonuna gelmelen. 

şirketıi;ıi;ı Birinci ticaret :nah-. Galata ıtha at gümrüğü miıcturıüğünden· 
kemesının 12 - 10 - 929 tanlı ve 1 

• 

312 numaralı ilamla zimmeti- Kilo: 5197 Cilalı ala muknvva ruşta talibı uhtesinde olduğunda• 

. ro 1 • l İki b' s - Kuruçeşme antreposunda bulunan daha fazlasına talip olanların 5-1-930 

n~ ~ a a~al?ı 0 an .. ın e balada muharrer mukavvalar bilmü- tarihine kadar satıı komisyonuna 

kızyuz elli lıramn tahsılı ve ak- zayede beher kilosu dört buçuk ku- müracaatları. 

tin feshi ve mebi Otomooilin 
istirdadı zımnında tarafınıza 

berayı te<bli ğ irsal olunan öde
me emri za:hrma mübaşiri tara
fından veriloo meşnıhatta ika
metgahmızm meçhuliyeti ha
sebiyle tebliii: olunamadığı mu
harrerdir. Alacaklının talebine 
binaen keyfiyetin ibir ay müd
detle ilanen tebliğine karar ve
rıilip işbu müddet zarfında iti
raz olunmadığı veya anı takip 
.eden sekiz gün zarfında mebi 
iade edilmediği ve borç öden
mediği veya borca kafi mal irae 
olunmadığı ta~tirde takibe sa
lahiyet geleceği mezkur ödeme 
emri yerine kaim olmak üzre 
keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

-DEVREDiLECEK lHTlRA 
BERATI 

Bin..., işk0le[eri~de madeni kafes 
i~terinde ve bunlara ait islihat hak .. 
kında bir kıt'a ihtira beratı talebinde 
u_.unn~•k !i Te 3 k>n•nusani 1928 
tarihin e takdim olunup Vilayet ev
rak kaleminin Hl9 numerosu ile mü
k. .. yyet müracaat sahipl•n bu kere 
ihtiralarıru furuht etmek veyahut 
icara vermek arzusunda bulunduk· 
]arından mübayaasına veyahut isti~ 

carına talip olan zevatın İstanbul 
Yeni postahane arka11nda Türkiye 
hanında 18-22 numerolarda !STOK 
efendiye müracaat etmeleri ilan olu-
nur. 

DEVREDİLECEK İHTiRA 
BERATI 

"Tüfek fiskesini idare edenmeka
nizmada islahat,, hakkında 21 Nisan 
1928 tarihinde takdim edilmi, olup 
1 atan bul Vilayet celileai evrak kale
mince ııon numero ile mukayyet 
ihtira ber•b müracaatnameıi sahiple
ri ihtirai mezkiiru bu kere ahere sat
mak veyahut icara vermek arzusun .. 
da bulunduklarından satın almak ve 
yahut isticar etmek anuaunde bu· 
lunan zevatın lstanbulda Yeni pos
tahane arkasında, Türkiye hanında 

18 • 22 numerolarda !STOK efendi· 
ye müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Bir Tashih 
.!\taliye kırtasiye dep<>

su ba, memurluğun
dan: 

Vekaleti celile hesabına 31 Mayıs 
930 tarihine kadar Avrupadan gele
cek levazımı kırtasiyenin nakline mü 
tedair olup 23 Ka.nunuevel 929 tari
hinde intişar eden Cilmhuriyet, Mil
liyet ve 24 K. Eve! 929 tarihinde in
tişar eden Akşam ve Politika, gazete
lerinde işbu tarih sehven 31-5-931 
olarak zikredilmiştir. 

31 Mayıs 930 olduğu bu kcrro 
taahihan illin olunur. 

Şark Malt hUllsaaı 

f" 
~ 

istilıa, kuvvet ve sıhhat için 
en müessir devadır. BilOmum 
eczahanelerdo bulunur. Umumf 
depolan : Bomontl fabrikası. 

Telefon: Beyoğlu 583, vo lstan• 
bulda Ekrem Necip ec:za deposu 
Telefon: lıtanbul 78. 

Ereğli havzai f ahmiyesi 
müdüriyeti umumhesinden: 

Kilimli mevki.inde 18 inci derecede 12 lira maaşı aslili katip

lik ın ı e anunusarunır l i 1cı c•"ıı:ı .e~ı J 

İstanbul mmtakası Maadin mühendisliğinde müsabaka imtiha-

nı icra kılınacaıktır. Memurin kanununun 4 üncü maddesindeıki 

şeraiti haiz olanlardan talip bulunanların imtihanları icra edil

mek üzre yevmi me2lkurda saat 10 da mezkur mühendislik dai

resinde hazır bulunmalan ilan olunur. 
~~-~~c--~~~~~~~

~~-

1 kinci Ticaret Dairesinden: 

JVAHLPEN 

Ever sarp 
Kalem ve kurşun 

kalemleri 

Senebaşı mü

nasebetiJe in

tihap ede-
bileceğiniz 
en güzel 

hediyelerdir • 

Her yerde 

satılır. 

İstanbulda Sanas:·yan ham altın 
da deri ticaetiyle müştegil iken if
ıasına karar verilen Hacr Mehmet 
Şerif efendinin teklif ettiği kongoı:
datonun müzakeresi için masaca ala
cakları kabul edilmiş eshabı matlu
bun 8 kıinunhıani 930 Çarşamba gü
nü saat 15 Mahkemenin ifl~s odasın 
da hazır bulunmaları ilan olunur. 

-latanbul ikinci Ticaret Mahkeme
sinden: 

İstanbulda Çakmakçılar yokuşwı
da büyük yeni handa 1-2 numerolu 
odalarda hazır elbiıe ticaretile mü§
tegil iken illiu ifliama hlilanedilmif 
olan Hanri J eruzalmi efendi hakkın-
daki muamelatı iflbiyeıılnin Unyon 
suretile tedvirine karar verilmif ol
duğundan Unyon sendilf intihabatı 
için eshabı matlubun 6-1-1930 Puar 
teai günli saat ondörtto mahkemonlıa 
iflas odasında hanr buluııma(ın IB
zumu illn olunur. 

lotanbul 4 Uncil ICft H ::dU:' 
iundanı 

Yorgi veledi Vaıdl Tartop:: 
efendi kendi hisaealne bühale 
Elpidanm b!11ealno lıllnuy. . 
efendiden borç aldılı Ud bin Jln1" 
mukabil vefaen feraf eyledill :ıc.ıı.. 
dakik Hısır Bey mahallem Hace tıa. 
dm caddealnde yeni 112-110 No. dllli 
ldnı mUştemil hanenba yirmi hl-. 
itibarile Uç lıiue - " ldbıın -
kOrdan dokus bl"enln Oll iki 111111m 
ihalesinin yııptlımaı lç!n otwı ırllıt 

müddetle mlla.yedeyıı \onuluak bı. 
lira bedelle talibi ııbtealncle olup lıat 

Herkesin hüsnil 
intihabına ve ke
sesine uygundur: ,. i ihalesi icn lnlmmak kre ybde bef 

zamla on bet gi1n mtıddetle mllaaJll 

lot. Mahlmme:Ji Aaliye 8İrİllci deye kondu. ı •• 
Tacaret Dairesindea: Hududu Tnfllr efendinin Sille· 

yman efendinin Fevdye Huımım 

3-11-929 tarihinde ifl!sma karar- emlikl ve yolile mahdut yüz otus iki 

.erilmiş olan Safer zade biraderlert metre terbiinde aruiden elli dokuıı 
ait olup Kırzade hanında 3 No. Ju metre murabbamcla tahtında dülddl

yazıhanede mevcut eşyanın satılma- nı fevkanisinde ilı:i kat kirglr bina 
sına iflas idaresince karar verilmit mütebalıiai arkaaında anadır. Evsafı 

olduğundan müzayedeye iştirak et- ve müştemilatı zemini mermer bir 

mek isteyenlerin satış günü olan 1 koridor ve bir mutfak odun ve kö
kanunusani 930 tarihine müsadif mürlük zemini kırmızı çini aralık 

Çarşamba günü saat 10 da mahalli üzerinde bir kuyu ve arsada bir dut 
mezkilrda hazır bulunmaları illin olu ağacı diğer bir kömürlük iki sofa se· 

nur. kiz dolap dııtt çubukluk biri saliş 

lstanbul mahkemeyi Asliye Birin· muhdes altı oda iki hela iki aralık ve 
ci Ticaret Dairesinden: kiler bir taras olup derununda Artin 

11-11-929 tarihinde mahkemece efendi tahtın_daki .tahta kepe'.1kli bo· 

ü!isına karar verilmiı olan Osman d~rumlu ha~aç d.uk~;:ıda. Alı efen . 
Zeki beye ait Bahçe Kapıda Şamli kııacıdır. Do:t b": J:'UZ hra kıym_e\ 

hanında 19 No. lu yazıhanede mev- J mu~amm~nelı emlakın mezkilr. h.s
cut eşyanın bilmüzayede satılmasına sesıı:.ıe talıp olanlar ve. daha zıya~• 

karar verilmiş olduğundan müzayede mk·alum~t ıstheyenler ~ıs.scy~. dmusıp 
ye iştirak etmek isteyenler satış gü- '.yme~ mu ammene.sı?-ın yuz e on 
nü olan 31 kiinunuevel 929 tarihine nısbetinde pey akçesını .ve 926-9959 

müsadif Salı günü saat 10 da mahal- n~.ma.~alı .. d~sye numarasıyle İsta;,ıbu 
li mezkurda hazır bulunmaları ilan Dortluncu 1cra mem~r!uguna mura-
olun caat ve 13-1-930 tarıhınde saat o 

ur. beşe kadar birinci ihalesi yapıla"i(ı 
---- ilin olunur. 

Hayatı zehirliyen =;.;.....:==.:.,,... _____ _ 
nesli mahveden latanbul Ücüncü Hnk .. k Ma k 

Belso~ukl uıu 
mesinden: ~ 

veFRENGİden 

İstanbul Evkaf Müdiriyeti~'" ; 
metgfilıı meçhul Şehzade ba .. -da 
Balaban ağa mahallesi •d• ci;i.,., 
kağında 18 numaralı c'ükl .nı~ lı 

daranmdan Hati·e Akile h 
korunroalc için ınefkudiyet hasebile icarr'lin ' 

Protejin 
;stimaldiniz, 

yakında çıkıyor 

vak1f namına t ... · ilı J· 1 ., 
vf'ri.lmPsi tal b"l ac11 ., 
maileyhin il::., 
bile il§.nen yap lan t 

cevap verme· ş o1r 
tın icrası ic.i rı 

nusani 930 c · 

zır b11lunn1as~ i!:.n 



BlN SÖZ 
BİR RESİM 

Millet mekteplerin
de okuyanlar için 

ders ve havadis 
l\aime Halit - Aclualliın Ahrnet Halit 

. Hesap bilgisi 

Diizllne hesabı 
1 

-

2 düzüne düğm~ satın alıyoruz. 4 düğmeyi 10 ku
~-uşa pazarlık ettik; parasını hep 5 kuruıluk vere
~ğiz. Acaba kaç tane 5 kuruıluk vereceğiz? 
Şimdi bunu halledelim: 
4 düğme 10 kuruş olursa 1 düğme 100 para ediyor. 

2 düğme 5 kuruş edecek. Şuhalde 2 düzünede kaç ta· 
.:ıe 2 düğnıe varsa o lcadar 5 kurut vereceğiz. 2 düzüne: 

2X12 "" 24 eder. 
24 te 12 defa 2 var. Şu halde 12 tane 5 kuruıluk ve· 

• cceğiz den1cktir. 

3 kurşunkalemi 10 kuruta pazarlık etsek bir düzüne· 
l<t\Ç kuruşa geliri' 

Bu mesele de şöyle halledilir: 
1 diizünede kaç tane 3 bulunduğunu buluruz, sonra 

bunu 10 ile zarbederiz. Çiinkü her üç kalemin fiati 10 
lnıruştur. B!r düzünede 12 tane vardır; yani 12 kalem 

. kutu, 12 deste hep birer düzüne elemektir. 1 

l düzüne 12 iane olunca 12 de kaç tane 3 vardır? ' 
12:3 - 4 
Demek ki 4 tane 3 varını§. Her 3 kalem 10 kurut e· ' 

1ince: 
4Xl0 - 4f" 
Şuhalde düzünesi 40 kuruş olduğunu anlarız 

Bir de yukardaki meseleyi şöyle buluruz: 
2 taneai 6 kuruş olan düğmenin düzünesi kaç kurut· 

..ı r? 
2 tanesi 6 kuru şederae 1 tanesi 3 kuruş eder. Düzü. 

,-,e:.;İ yani 12 tanesi de 12X3 = 36 kuruş eder. 

İki buçuk düzüne makaraya 180 kurut verdik. Aca
• ~anesi kaç kuruşa geldi? 
Bir düzüne 12 tane ederse yarım düzüne 6 eder. Şu 

halde iki buçuk düzüne: 
2Xl2+6 =- 30 eder. 
30 tanesi 180 kuruş eden bir maim tanesini bulmak 

~in otuzu 180 ile taksim ederiz. 
Taksimde bir kolaylık öğretelim: 
Biribirlerile taksin1 edilecek iki adedin de sonlarında 

ıfrr olursa kolayLk olmak için iki tarafın birer sıfırlarını 
ıilleriz. Neticede kıyı·netfori hiç değişmez. Meesla 40 ta 
kaç 20 var? deseler 2 tane deriz. Şimdi 40 ile 20 nin 11-

fırlarmı silelim. 4 ile 2 kalır. 4 te 2 biliyorsunuz ki 2 
defa vardır. İşte netice ayni çıktı. 

Y alruz unutm$1.ymız ki iki tarafta da sıfır olacak ve 
bir taraEtan kaç sıfır silersek diğer taraftan da yalı11z o 
kadar sileceğiz. 

Şimdi meseleye gelelim: 30 taneye 180 kurut verince 
3 taney .. 18 kuruş vereceğiz demektir. Şu halde: 

18:3 = 6 eder. 
Demek tanesi 6 kuruş i.-nif. 

B~Ill TAYYARE PiJANG~IU 
YEDiNCi TERTİP 

§. iNCi KEŞiDE 
11 K ı\NUN USANl 1929 

Büy ·· k ikramiye: 
200,000 liradır 

Ayrıca: 50,000 
40,000 
30,000 
20,000 

ve 

15,000 
10,000 Liralık 

100,000 » Bir 
ikr~miyeler 

mük:\fat 

KAR ON Alrnan kıtaphane ı 
Br\ nlf ı Tünel mc~danında 523 

TlltOıı lnblsan eksperler kıırsu son sınıfı Bursa ve köylerinde tetkikatta bulunır.aktac'.ırlar. 
Resmim'z bu heyeti bıl tetkik esnasında gl!stermektedlr 

193.0 modeli Buick otomobilinde 

·şık ve cazip bir güzellikle beraber yeni bir 

kuvvet ve yeni bir sür· at-nazara. çarpn1aktadır 

yeni 1930 Dııick otomobili, bOIOn otoııı<>-
bil mahafilinde heyecanlı mı1kalenıelerc 

mevzu olmaktadır. Bu yeni modeli sevk 
ve idare edenler, gerek şekli haricisinı ge
rekse kuvvet ~e sür'aıini makemmel v• 
fcvkaltıde bulmaktadır . 

Zinı, elde edilen ve yOzde 8 olan nıun. 
&am kuvveti, arabanın şık ve caııp guıcl· 
·ıiği kadar calibi dikkatıir. Esasen, mı1kem· 
mmel ve seri yürilyQşQ ile ıemayı1z •·e o
na kesbi liyakat etmış olan Buick içın lnı 
munzam kuvvet çok şayanı dikkat bir c~ 
het olmakla berabeı·, işbu munzam knne
li hiç faıl• benzin sarrma ihtiyaç mesel· \ 
nıeksıxin temin etıirnıelerı, mı1lıendislerı ı 
için daha ,ayanı dikkat bir terakki n muJ 
••ll'"kiyeı •ddedilebilir. • 

'" 1!1311 Motleliııtıı, ınce ve uzıııı k•ı·u.erı· 
ferine, sıır·aı ve çeviklik ifade eden, dQz 
ve mustokim çizgilerin iltıvesile. lieııeral 
t.ıoı ,..· (oroserilerini imal tden meşhur 
.~ı, .. . fabrikal•f' bu ıerakkiyı mılıe•n

vıyeıı akıp etmi•l.rdir 

' 

s ... ~~ otomobilını vadeli lıtksitlerl• ,, ..... 
ıaıııı alıbilece4inizi i•ah ttme!l• auıadt)llo \ 
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DEKA 

t.ıfsiUt istiycnlcr,., c' e anıra müracat etmeleri ilan oluı ıır. 

PAZAR 
29 K. EVVEL 1929 

--
HIDi~M P~MlEl~I 

t•z mn, siy3tik ve sinir (nevralji) den muztsı ip olanlara 

r DIUM POMAOASI B 
tedarik etmeleri tav:;iye olunur. ına 

Rad ium pomada<r, s r Lütıin buna mümasil illçlara faik ve ıeslri 
kaı1 ve muh&Kkaktır. RaJium pomadasını kullanmış binlerce bası:; 
mü<mir neticeler görerek ~ifıyıp olmuşlar ve ekserisi ıeşekkürnımel<I cı 
tıkdiratta bulunmuşlardır. 

AlAi<adarlar ile Ttirk!yede mümeasillllı: etmek lsıeyenlerl~ :ıtrdekl J Y
1 ıdıtse müracaat ersinler. Muhabere Türkçedir. O 

ı ' p;ırulı Eonçef!, "Rad in '11,. imaUthanesi, "Robotnlk,. soka!tt N-~ trop 

~~~;;~~~az 11·••• .;;;;;.t Solya (Bulgaristan) ~ ha 
kik 

ŞAMPANYA SATIŞ 
ispirto ve ispirtolu içkiler 

inhisar idaresinden: di 
f ğ Idarei lnh sariye Vövkliko, Haystik ~ o· Bi 

nopol, l\tum gibi Avrupanın en meşhur ist 

ticarethaııesinden muhtelif markalı şarrı· 0~ 
panyalar getirmişt r. Perakende olarak la 

beher şi~esi 12 liraya ve bir sandıktan 9 
sandığa kadar beher sandığı 126 liraya ..;e 
10 sandıktan yukarı beher sandığı 123 lira~ 
ya Galata rıhtıınında Kefe1i Han altınt~akı 
idarenin satış mağazasında satılmaktadır· 
•• 1 

r ıe)Ti sc,ain ----=-... w=---- Vapurlar 
Mrrkez Acenıuı; Gılm kllnra (TEVERE'.) vapuru 29 ı:,eı 

bııın 'a, Beyo~ln l!36~ Şube (İtalya ve yunanistan)dan 
renı .. ı: Mıhnıudl:;• Haııı alntda (PALESTINA) vapuru 30 )' ılı 
Istan!rnl 740 evelde ltalya ~e Yunanıstarı~~ ' · 

Mu~anva noslası IMERA"-10) VAptıru 1 k.s.1~ -
J P Odesa, Romanya ve Bulgar!S le 

Cuma, Pazar, Salı, Çar- dan r 
t' şamba günleri idare rıhtımın- Yakında Limaııımızdan hart~ ,' 

dan 9 da kalkar. edece' ' apurlar bi 
Ayvalık sur'at postası (K . .\Ll'EA) vapura 28 ıc.e 
(i\lERSIN)vapuru 31 ktnunu cumartesi l 6da (Kavala, SeiJııl e 

evvel Sa ı (17) de Sirkeci rıh· Volos, Pıre, Kandia, Kalaıll V 
nmından harekede Gelibolu, Katakulo, Flume, Venedllı lı 
Çanakkale, Küçük kuyu, Edre- Trlestc) ye . '.1 
mit, Burbanlye, Ayvalı,tta gide· (PALESTINA) vapuru 31 ~ n 

h cek ve dönüşte mezkOr iske- eve! salı günü ı 2 de ( Salll' 1, 
lelerle birifkte Almoluğa uğ· Trabzon ve Batum)a J rl 
rayacaktır. ( MERANO ) vapuru 1 k.ı' 

Gelibolu için yalnız yolcu ' dillll . çarşamba 22 de (Se!Anlk. Mi 
alınır yUk Bhnmaz. · fi __ ,.;_ _______ •• , İzmir, Pire, Patrfts, Korfu, /..ir' 

TRlaZll ~ıMi,~j POSTU! saranda, Rrendizi, Venedik, 'f 
(Karadenır vmuruSOkAnu- este)ye 

nuenel Pıza•tr<I l l!d~ Gal•tı [COSULlCH Llne] kuırı~ c 
rıhtımından hareketle lnebolu, ı· yasının lilks vapurlarına ıkurlfl4 
Samsun, Glreson, Trabzon, Rize ediierdt Şimali ve Cenubi J.rf. 
Hopayı ~ıdecel.: ve dönüşte rit.a lim»nlorma gitmek için ıe 

. Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene ınlAtlı •ioğrn bilet verilir. 
Trabzon, Tirebolıı, Glrtson, l Her nevi ıafsllAt için Gala~ s 
Ordu, Ünye, Sam, ın, lnebolu, mumhıll<' ( Lloyd Triesıin° 
zonguldağa uğra.yarak gelecek ser ıcaııtesıne. Telefon Beyof r 
tir. Hareket günü yük kabul 2127 vaya Galata sarayını!' 
olunmaz. sabık Seltnlk bonmarşası blrıf 

sındakı yazıhıınelerlne. Tdef~ 
Beyoğlu: 2499 n yahut Sirke~ 
Kırzade hanındaki yazıhane!ll o' 

Bartın - <:ide Postası 
t A : iıL.AL 

vapuru 3o J>azartesi 
kAnunurY,! 
günü ak 1 ııı Sirkeci rıhtımından 
harekt: · F.reı:li , Zon~uldak, 
Bartın, 1'. Jru~a~ile, Cide, lnebolu 
iskelekrine azimet ve avdet 
edecektir. Yük ve yolcu için 
Sirkecide yml handa 1 oomrolu 
accncıısıııa müracaat. Telefonu: 
lstanbul 31 OS 

ALEMDAR ZADELER •ı , 
VAPURLARl 

Seri, lliks · karadenlı: postası 

B " ] t vapul'ıı 29 
l1 ~n KAnıin•ıevvel 

Pazar gıınü ak~mı 
m at 18 <1P. 

Si ;.., rıhtınımdan hıırekede 

[Zong;ıl,lak , İnebolu, ~;amsıın, 
Ordu , Glreson , Trabzon 
ve Rize 1 ye azimet .. ve aynı 

i·:kelclcrc ~ıı;örc!e Unytve, 
u~ray.ı rak avdet edecektir. 

l\lı ırar a :ı t maha.i: ht:ı n 1 u , 

.,, ir• .:~ ıt edilmesi Telef 
i 11 235. 

Kütahya • Bal:keair d ' 
TEVELLÜT ~ 

İD§all mühenıfülerinden Kamil f'I ' 
Deyin dün bir kızı dünyaya ıı 
adı "Ardın" konınuıtur. Ebe•• 
tebrik eder, Aydın m mes'ut ol 
nl temenni ederiz. 
.. iiiı:i::lalıiiDı::Z..: .......... 

, ....... ~ .. , .... ~ 
ile clhanşıımul bir ,ıı~rt 
haiz Tıra~ bıçağıdır. 

Her Jer~ satılır 
A DEi\1i İK1'lDA~ 

·ııt ve hel gevşekJiğı , 
En müessir deva Seroin f!Jr~ 

dır. Depo~u İstanbul Sirkeci~e eı;' 
deriye oteli ittisalinde Ali Ri<~~ 
nesidir. Taşraya 150 kuruş P ıar" 
gönderilir. l zmirde ecu depo j;/' 
ve lrgat pazarınd.kı eczanede 
nur. A 
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