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"-ESE Açıcı 1 Ortalığı boş, bizi g tfil mi zannediyorlar?. 
İş bankasınıın tasarruf günü 

lanı yerinde bir te~ebbüstür. •••••• 
'iılda bir günü değil tanrının gü 
llij tasarruf kelime:ıi üstünde 
düşünmek bilhassa bizim için 
1trin bir ihtiyaçtır. j 

içli dışlı bir kısım diişınanlarıınız iktısadi cer)hemiz aleyhiı1de gcııe 
clıırıııadan talıril(at yapıyoalar, akla gelnıe<lil l1a herler çıl\:arıyorlarl 

Memleketin umumt hayatında gayrı tabii hiç bir hal yoktur •• 
•••••• 

Hemen herkes kese açığın
dan ıztırap çekiyor Yeni hayat 
la.rzırun masrafımızı arttırdığı 
ile kadar doğru is~ Türk baba
lınm ve Türk anasının hiç bir 
hesap teriıiyesi olmadığı ve 
9trınediğide o kadar doğrudur. 
İsrafı bu zamanda bile efendi- dah"I b" · ·1cr • 

- 7 -

Çocuklarıı1ıız ııiçiıı okııyan11,rorr . . 
" Yalnız vekaletten, merkezden ilham 

beklemek doğru değildir ... ,, 
Gazi - T ecrübenizJen, fikir ı 

lerinizden Vekaleti haberdar et 
miyor musunuz? Dütündükleri
nizi, tetkikatınızı vekilete yazlik'e atfedenler az olmadıg"ı gi- Bu günlerde hükumetin ı i ır ıstı az yapacagına, pa 

b ramız hakkında bazı zecri tedbirler alınacağına dair ortalıkta 
ı yapacağını, Yunanistanda olduğu gibi evrakı nakdiyeyi iki

ye bölerek kıymetleri üzerinde oynayacağını söylemekten 
çekinmiyorlar. Yazık ki, vatanda,Iarımızıdan bazısı vatan ha
inleri tarafından kurulan bu tuzağa düşüyorlar ve telat edi
yorlar. Bu yüden paramızda müteessir oluyor ve dü§üyor. Bu 
gibi rivayetleri yapanlar yalnız yalancı değil, ayni zamanda 
haindirler. Hakikatte öyle bir tasavvur ne hükumetin aklına 
gelmiş, ne de düşünülmüt bir ıeydir. Milli mücadelenin de
vamı sırasında, nihayetsiz müşkülata rağmen bu gibi mali ted 
birlere lüzum görmeyen hükômetin, beynelmilel münasebet 
noktai nazarından en müaait bir vaziyette bulunduğu ıu sıra· 
da bu yola gitmesi nasıl kabul edilebilir? 

mıyor musunuz? 
i her adımında hesap yapanları · h 

bir çok uydurma haber ve şayialar dönmektedir. Bu nevı a 
trı hafifi cimri sıfatından baş- berlerin kat'iyen yalan olduğunu esasen bilmekle beraber, 
!ayarak ağır ithamlara uğra- A.nkarada da bu ,ayialar hakkında ne düşünldüğünü öğren-

Maarif müdürü - Tecrübem 
noksandır. Yeni geldim. Bir 
teY yazamadım. Bendeni>< V~n
da, Diyarbekirde bulunmutlum llıaktan henüz kurtulamamış- mek istedik. Bu hususta dün telefonla en aalabiyettar zevatın 

lardır. 
teminatına istinat eden şu beyanab aldık: 

Hiç bir servet hesapsızlığa «- Şu günlerde çok dikkatli, çok hassas olm~~ ~~~buri-
lahammül edemez; Buna kar- yetindeyiz. Halkımız uydurm~ haberlere, _he~ ış.ıttıgı ş_eye 

Gazi - Bazı esaslar var ki 
V anda da, Diyarbekirde de hiç 

it bir öğün etmeğin bile üzerin- inanmasınlar. Unutmiyalım ki, bu memleketın ınkiıafını ıste 
de hesap yapılmağa tahammü- miyenler vardır. Bunların bot duracaklarını düşünmek saf-

bir tarafta değişmez. Maziden l\lilllyetln ıar.hi resim 
kalma programlardan sarfı na- kolek~lyonlannd..n 

lü vardır. Bütçe açığı ta batın- Irk olur. 
tıya kadar imparatorluğun iki Bu menfi ruhlu unsurlar en ziyade iktısadi cephemiz aley 

zar, tetebbuatınınzın, noktai Gazi Elllıişehlr treninde 
nazarmızın hülaaası nediı·? ka kurtulu, yolu yoktur. Mü· 

Yakasını bir araya getirmedi; hinde paramızın kıymeti etrafında mütemadiyen tahrikat ya 
tğer Cümhfiriyet kılı kırlı ya- pıyorİar. Borsada ve halk arasında akla gelmedik yalan, ve 

Tekrar ediyoruz: Halkımız uyanık bulunsun .• Bu gibi ri
vayetleri çıkaran yalancılann, hainlerin tezvirlerine alc., ol
masın. Memleketin umumi hayatında gayri tabii hiç bir hal 
yoktur. 

Maarif müdürü - Noktai na- nevverlerimiz ıibi bütün efradı 
zarımın birisi tahsili iptidainin halk bununla alakadar olmalı
tamimidir. dırlar. Yalnız Vekaletten, mer

Gazi - Böyle programlarla kezden ilham beklemek doğru 
tamim mümkün olmaz zannede değildir.Herkes bu ihtiyacı için 
rim. den duymalıdır. (Maarif müdÜ

l>arcas~a ~esap yap~aı;ıış_ '?"" luydurma haberler neşrediyorlar. Bu cümleden ~lm~k ~z~ gu 
~Ydı, şımdıye kadar ıstıklalı- ya hükumetin Devlet bankasını teşkil için dahıli bır ıstıkraz 
llın kim bilir ne büyük kısmını ' 
8atınış olacaktı. Devletin bu rü- -
itüniin Cümhfıriyet vatandaşla
tından dahi daha çok gecikme
llıesi Hizım gelir. 

Memlekette şahıs kredisizli
~İnin gitt;kı;e artması hazin bir 
haı almıstır. Bunun sebebi he
sap ve bütçe mefhumundan u
(a\t dumıak günü giinüne düşün 
llıekten ba~ka bir şey değildir. 

Tekmil iktisat milletin ka
~anç ve tasarruf kabiliyetinin 
uyanmasına bağlıdır. Bu mem
leketi hiç bir mucrze <liriltmiye
tcktir: 

Maarif müdürü -Tahsili ip- rüne dönerek) Kız çocukları na-
tidai için muallim lazımdır. sıl yetiıtiriliyor? 

itilaf nıtizakeresi Vali ne diyor? 
• 

Mevcut muallimlerle bunu ya- Maarif müdürü - Vatana 
pamayız. Onun İçin Darülmu- nafi bir ana olacak tarzda .•.• 
allimin İster. Gazi - Her halde kadmları

Yunanhların teklif Şiledeki te/tişatının Gazi - Kifayetsiz muallim- mızı da erkekler gibi ayni tah· 
lerle bir çok mektepler açmak- sil derecesinden geçirmelidir. 

}eri ne İfil İŞ'? verdiği netice/er tansa muallimlerin kifayeti ka- Onlara, erkeklere öğrettiğimiz 
--- dar mektep açmak daha İyi ol- teylerden b.ışka kadınlık vazi-

Ha/laga miizskere Periye bankas/le borçlar maz mı? felerini de öğretmeğe mecbu-

ge başlanması halıhuıda müzakere yok Maarif müdürü - Evet, efen ruz. 
dim. • • • 

muhtemel Gazi - Mevcut muallimlerle Gazi - Burada gazeteniz var 
Yeni Yunan sefiri M. Polih- ı<ôylerde birer mektep açılabi- mı? 

ronyadiı bugünlerde muallak lir mi? Basri Bey (istiklal gazetesi 
Ancak harcialem basit ve 

~a~aısiz ~ii,.turların bilinı;ıesi Tayyare fı"lomuzun büyük 
Ve 'layat ılmı halıne gclmesı dı-
~ltecektir. Giymede, yemede, • jj k • t • 

meselelerin halli için Hariciye Maarif müdürü - Hayır,Pa- sahibi) - Yok, Pata Hazretle-
vekilimizle itilaf miizakeresine şa Hazretleri. ri. Fakat bendeniz latanbuldan 
başlayacaktır. Gazi - Her köyde mektep makine getirttim. Bir haftaya 

itmede bilh1sra her türlü siis- bır mu va a ıye 1 
\p tasarnif r lilli '-'i'.lzifelerin ba-

Bazı rivayetlere göre, Türk • açmak gayri mümkündür. Doğ- kadar (istiklal) gazteaini çıka-
Yunan meselelerinin sureti halli ru. Fakat köylü çocuklarını da racağım. 
hakkında M. Polihronyadis ve okutmak İstiyoruz. Bunun için Gazi - Gazete lllzım, gaze-

~ında tutulabilir. İktisadi uy
anış milletimiz için bir hakikat
tır. Fakat yaşayış ve görüşü
:;tıüz bunun icaplarına göre dc
tişmedikçe bahusus istihsal ve 
kazanç hayatının ilk cetin tecrü 
heleri eyi anlaşılmadıkça bu ıı
Yanış kuru bir teselli olmaktan 
Yukarı çıkamaz. 

İs bankasının teşebbüsünü te
brik ederiz. Tasarruf günü bizi 
Vatana ve cemiyete karşı en bü
Yük borçlarımızdan biri üstün
dr •liişündürecek eyi bir fırsat 
Olacaktır. 

FALİH RIFKI 

---~---

Ya lova'nın }stanbula 
ı-a ptı 

ANKARA, 2 A.A. - Büyük 
~illet Meclisi bugün eRis veki· 
li Refet beyin riyasetinde top
lanmıştır. Meclis Yalovanm ka
~aya tahvili ile İstanbul Vila
Yetine raptı hakkındaki kanun 
lyıhasını akabul etmiş ve ruzna 
llıesinde müzakere edilecek baş 
ka ınevat bulunmadığından per 
~rnbe günü toplanmak üzere 
1Çtimaa nihayet verilmiştir. 

Pek yakında 
Yeni bir tefrikaya 

b:ı~lıyoruz 

Aşk 

ortakları 
Milli, edebi, eğleı~celi 
bir gönül nıacerasıdır. 

Yazan: 

Seliimi izzet 

Sekiz tayyareden mürekkep bir 
hava filomuz çok muvaffakiyetli 

bir turne yaptı 

M. Diyamandopulos ayrı ayrı ne yapalım? te. . • Demin umumi cehilden 
noktai nazarlara malik olup, her Maarif müdürü - Bunun i- bahsedildi. Bunun izalesi için 
ikisi müzakeratın kendi kanaat- çin mıntaka mıntaka leyli mek- yalnız mekteplerde ehemmiyet 
ları dahilinde hallini ileri sür- tepler açarak elimizde mevcut vermek kafi değildir. Şimdiye 
mekte imiıler. muallimlerle çalışmak lazımdır. kadar cahil kalanlara da fikir 

Söylendiğine göre Yunan ıe- Beş altı köyün çocuklarını bira- vermek lazımdır. Bunun için de 
firi hükômetimize atideki tekli- raya toplayarak mektep açılabi- en iyi vaaıta matbuattır. Mat. 

ANKARA, 2 (Milliyet Telefonu) - Muvaffakiyetli bir tur- fatta bulunacaktır: lir.Fakat onun için de bina yok. baalar elimizde olunca ufak ri-

neden avdet eden tayyare filomuz hakkında şu malumatı aldım. Türk ve Yunanlılar tarafın- Gazi Paşa (haziruna) - Ma- aaleler çıkararak köylere dağı~ 
Filo sekiz tayyareden mürekkepti. Seyah.at. Diyarbe~ird~n. baıl~- dan terkedilen emlakin takas e- arifin ehemmiyetini izah etmek mak mümkündür. Yalnız dağıt-
mış ve şu istikametler takıp edılerek devır .ıtmam ed.ılmıttır: I?ı- dilmesi. fazla bir fey olur. Bu memle- mak değil, onları okutmak ta 

yarbekir, Kayseri, Eskitehir Istanbul, Edırn~, İzmır, Al~ıehır, Buna mukabil Yunan hükil- kette eskidenberi bir cehil de- mümkündür. Ben çok yer-

Antalye, Konya Adana Ayintap Mardin, Ercış, Kara, Erzıncan, . . vam ediyor. Eski idareler, bu !er gördüm ki ajansları bile yol-

Diyarbekir . Vali .Muhıddın bey cehaleti devam ettirmeyi kendi !arda postanelerde kalıyor.Halk 
Birinci tayyareye filo kumandanı Zeki Doğan, ikinciye Fey- Evelki gün teftiş için Şile- be~aları .için bir lüzum ıibi mü- okuy~ıyor. Matbuatın büy~ 

zi, üçüncüye Şükrü, dördüncüye Ata, betinciye Salahatt!n a~tın- ye giden vali Muhiddin bey dün' talaa edıyorlardı. . .. , ehe!°m~yetl v.ardır. M'?1le~etııı 
ciye Hakkı, yedinciye llhami, sekizinciye Nuri beyler bınmışler Şileden.avdet etmiştir.Muhiddinı Bu memlekette cehaleti sur - vazıyetı, efkarı umumıyeaı ne 

dir. bey kendisini ziyaret eden bir• atle izale etmek lazımdır. Baı- [Devamı yarın l 
Seyahat çok muvaffakyetli devam etmiş uçucularımız ~ütü_n ı müharririmize gerek bu tefti-

hava yollarını iyice tanımışlar; hazan sislere bürünüp denız yü- şi ve gerek diğer daha bazı me 
zünde ve kara üstünde sürtülecek kadar alçalmışlar, hazan buz 'seleler hakkında şu beyanatta 
dağlarının üzerinde kalmışlar ve bilhass betik içinde imit. ıibi 'bulunmuştur: 
sllandıkları Erciş ile Kars arasında yağmur sağnaklarmın ııdd&-

1 1 h ·· ı·· ·· k··ı•t · ) Bozhane mektebi tine rağmen hedeften ayrı mamış ar, er turu muş u a ı azım e ş·ı 
1 

·ı B h d 
rile yenmişler arızalara meharetlerile kartı koymuşlardır. Uçtuk ' .-;ık Kllnıil h M. Po/ihronyaıtis ı -

1 
ıke yolu ı e k ozb. anef . e 

' d d ı b" ı t · f d Ank 'yapı ma ta o an me te ı te tış !arı tayyareler hava kıt' asın a evam ı ır surette ça ıtmıt ay. metı tara ın an geçen ara' u· B 
50 55 

b" 
1
. f"l 

k ı d ·· k · d edd · e ım. u - ın ıra sar ı e yareler olduğuhalde büyük muvafakiyet azanmıt ar ır. muza eresın e tamamen r o- pt 
1 

k 
1 

.. 
1 

b"" 
Bu filonun altı bin 6,000 kilometrelik ikinci bir uçuşlarına or lunan 500 bin sterlinin 200 bine Y~k ıbr~ ma ktat 0 ~n guzt · e veb. u 

h d ki · d 1 ·ı · d"l"k ·ı· ·1 · ·ı·f · · yu ır me eptır. nşaat ıt-du maııevresi sa asın an geçece en o ayısı e tım ı ı muva- tenzı ı ı e ıtı a namenın ımzaaı ek .. d" M f" b f k 
ı.. d"l · · ·· .. h"·k· . . d" . m uzre ır. ama ı azı u a 

fa,...t e 1 memıttır. gunu u umetımıze te ıyesı. tef k h t 1 .. d"" d 

M. Ludvig geldi ve gitti 
Saltanat pa1aportile giden fi k" em a a ar gor ulm vBe orha a
·ı . . ı emurumuz o an oz ane 

rarı ere, mallarını tasfıye edebıl mekteb" s ·· t · 
1 · · . d . ı urveyanını evzıye e-

me eri ıçın mü.aaa e ıtaaı, fakat derek işinden çıkarttım. Bu 
•• h. A k d k bunların. Türkıyede tavattun et hatalar, mesela beton harç tah-

:\ l n1 all llllJVCl'rİ l fl ara an pe memelen. . ta üzerinde yapılması Iazrmge-

d ~·rb~l Trakyada
1
ki T

1 
ürkkl~r~n lirken toprak üstünde yapılmış 

l )T l J )} ti ba 1 ar] a ayrı 1 1 Vazıyetı C mCfgU O ma . ıçı.n olması, divarların diiz olması i-
l Garbi Trakyada muhtelıt bır cap ederken muhaddep k"ld 

Alman müverrih ve alimi M. Lud- na emin o unuz.,, k • t 1 k • t kil" şe ı e 

-... -·-
Çatladığı doyrıı olmıy1111 Bii!Jiik bent 

Dehşetle karşılantıcak 
bir tehlike var mı? 

vig dün aabahki ekspresle Ankara-r••••lllİİll•••••.. on ro omıayonu .~' ı. yapılması gibi şeylerdir. Mal-
dan gelrniı ve 45 dakika sonra, kal· i11e,ı..teınlile' .. I Garbi Trakyalı Turk~erle .ı.-.zeme iyi olduğu halde işçilik hu Büyük bent çatlamamış taşmıştır. 
kanHalep ekıpresile hareket etmiıtir. 1'J4 H y ı tanbullu Rumlara etablı vesıka susunu biraz fena buldum. Me-' .. .. . . . . . .. .. .. . . 
M. ~u.dv.lg, ken~iıi.le ı:?rüıen bir mu· mÜSabakBBI larınm altı ay zarfında verilme- k b" b h l k k h . Dunku akşam gazetelerınden bırıl etı fennıye muduru Zıya B. de fU ız~. 
harrırımıze demıthr ki: • te ın a çe O ~ca a şaı:nı a-ı Belgrat ormanı içindeki büyük ben-

1 

batı vermittir: _ 
"- Anka.radan çok iyi in. t

0
ibalarla 30 UUCU hafta . aı.M b d I kkmda bazı emırler verdım. din son yağan yağmurardan çatlaya-. - Bentlerde tehlike yoktur . .su 

aynldım Hükumet merkezınızde kal Ü a e e komisyonunun as- Şile yolunun ehemmiyeti rak sular~n tattığını, vak?Ie. bun.un ö-1 fazla ı:eldi_iii zaman aavakln~ nim~ 
dığım müddet zarfında bu ıehirde ça 80uncu haha başlam~nı. ôna- ııari bir kadro dahilinde tensik Şile yoluna gelince· bu İs- nüne geçılmeue ~?tteki bır mıl.yon.ı bentler daıma taşar. Son y~gan yag 
lışmak için müaait bir muhit bulundu müzdckl perşembe günü akşamına edilmesi Te komisyonda esaslı b l . . k .. . ' . ton ouyun şehre hucumu tehlıkesı murlarda da su fazla gclmıı buyuk 
ğunu, devlet adamlarınızın yorulmak kadar gazetemizde çıkacak haber· bi t fiye le a tan u ıçın ço muhım hır yol- mevcut olduğunu haber vermekte idi. bent taşmııtır. Bu fevkalade bir hal 
b·ı b" f ı· ti ı tı"- ·· r aı eki" r 

11
" dur. 93 senesinden beri bu yo- Dün bu huıusta kendilerine müracaat değildir. Daima olan ıeydir. Eıascn 1 

mez ır aa ıye e ça 
1

t ,..nı ııor- !erden en mUhlmlnl seçip cuma:· Bu t . ıfler ta.r. afnnızdan .. ' .. •· ı !un yapılmasına bir çok defalar ettig" imiz •ehremini Muhiddin, mua- büyük bent bir müddet evel müteah. 
düm. Gen9 Türk hükumetinin çalıı- ıcıl aktamına kadar mllıabalı:a t tk k k ) • 
k d ğ 1. "d ·ı · eml ket ya·n· 1 

•• e ı ve muna •ta goı u -
1 
teşebbu··s ed"ıldı"g-ı" halde bı"n tu""r- vin Hamit .beyler .. kat'.iyen. bö.y.le bir, bide ihale edil.miş olup tamiratı dc-an ve e er ı ı arecı en m e memurlug-umuza gönderiniz. -

için emin bir lıtikbal banrbyor, bu._ - ~ muttür. (Mabadi besinci sahifede) şey olmadıgını aoyledılderı gıbı hey vam ctınektcdır. 



1 • 

riçten Aldığımız 
L Bu (ifiii=i j Atina mektubu 

lttifak1-n fevkin- Talebe grevi 
de insaniyet DarülfUnun mesele-

~1 S'on Haberle-;,--~ 

Alman alimi 
1 ••••••• 

Aıl. Ludvig.in Gazi 1 iz. ile inkılap 
ricali hakkındaki ihti.sasJarı 

-... Sl uzayacak ANKARA, 2 (Milliyet) - Gecikmiştir - M. Luclvig le 
in~ ~...ela1i .Mr. ~~. Doaald kelinden eve! ihtiıuab ha~cla beyanatta bulunarak ezcü!ll 

muhtelif yeaiJeJerle ırat ettiği n~tuk- Greo ciddi sebeplere istinat demittir ki: 
larcla ıulhtan hararet ve ehemmıyetle im kl h "k • I 11 y·· ki · ·ı • · 
lıalısedip .::::ı;ı:;;,!:flU baJvekili· e e e ve u ume m ı- -. ~r yey.ı ı .k zıyaret ettığim zaman lstanbulda iki Tü 
nin eon · natuldarmda kQI oazlyelle bulunmaktadır kelıme oğrenmıştım. «Çabuk ve yavq11 Esk devir pek yava 
u-balnayan bir cihet de Amerika . diyordu. O zaman arbaalara «Çabuka demek zanıretindeycluı 
seyahabnclan ~ ?lduiu. inti~r, ~'!'iN~ 29 (~yet) - ~~~~ Bu defa vaki olan ziyaretimde öyle bir aürate •ahit oldum 
ha seyahabn neticeaınden ızhar edi· clahilı vazıyet hayli karıtık gorunu• b'll b . . 7 

len nikbipliktlr. Ameriluulaa avdetin yor. Muhalif firbya -P meb'ua- otomo 1 ere «yavaş» demek mec unyetıncle kaldım.11 
den beri lıir •J ~halde Mr. Mec 1- parl-toJa iftirak e-mıılıı. M. Ladvic Gazi Hz. ile 1mıet paşa Hz. leri tarafmdan vaki 
Donald ha ııe,.ahabn hedef ve netice cıe... .... edi,..rı. .. Hal~uki -ı..r.f lan hüsnü kabule temas ederken de demiştir ki: 
terini henüz iıtecliği gibi anlatama· ~ !Wkm mihım bir kımunı .tem~ - Reisicumhur Hz. leri tanfmclan kabul olunmak tercfi 
mıt olmak mnkündedir; diyenler •· si! ediyor'. Faka! f~ olarak haç bır mazha old B.. ük claa 1 iki t k t G . H b• 
caba yanılıyorlar 11117.. Ortada bir ııun geçmıyor ki bir grev olmamı. .. r , ım:1· -~~. .. a • a IU OllUf um. . azı Z. 
hakikat varsa 0 da amele firkaımın Bu grevlerin hepıi büyiik ehemmiye- «Gute» nın bır ıozunu hatırlattılar. «İm•nlar &)'Dl zamand d• 
IDDY.tfakİJetİle it ..... geçen Mr. ti hazi bir takım vakaJar aayılmaaa bi· fÜDÜrler ve hrekete seçerler.» 
'ltac Donald m koca Bahn muhiti at· le mu~kbk olan teY, ıu~ ki ııaz. Gazi Hz. ile mülibtım o bdar kıymetlidir ki bunu iki keliı»< 
llİ yi aa~e amele fırkaaı reiıi diye el"!""k, .~:V•Y ve tıme~difer ame- ile ihtisar etmek imkinı yoktur. 

f lllalln'd• gezginci arapların çadınnda Çllld• all,hlı bedellllerln vurdukları bir par. JejillmalnııildtereB':-t~liz·~ .. ~~·tiı!ji;r ::ı_ cı;:ye"::~~ı:,i:n':;.!,-'~ ,._ Bu huausta bizzat kendim kalem yürüteceğim. Bütün dünY 

F• ı • ı• y h d • k ı ~ .~·~yı ~.,mı: M. Venizeloı geçenl;de-M.ı.edo- Gazi Hz. nin yalnız faaliyetini lnlirler. Fakat ben keadilerile B 

1 1 S 1 ne a U 1 a 1n1 Var. si ilk defa oldu. Onun için huna aalh .,..,.. ıritti, dolafb. Fakat ha seyaha- rütürken dünyanın meçhulü olan cliier bir meziyetiai ketfetliıO-
,...ıunda atılllllf en bü1ük adun ele- bn üıtünden çok zaman geçmeden Gazi Hz. faal olduktan kadar da bir mütefekkirclirler 

••••• IMlde Mr. MK Dı-aW • tanıftarlan 1-!~". köyl;ileri ~iiıma:rit ~ Kendilerim M. Muolilli ile mukayese edemeyiz. Ç~; u-
\ alnı h k d ... rt . . h l d. ti k hiç ~diit.:.~-hı.rar edibe o :::'!:11:.:..ı:..~=!;-;:,;..dir~Jt tebbüalerinin bütün esası, milletlerinin içtimai teteldriilleri Ti 

Z U 8 10 a en agır Şa ŞU. er ya lU l IDU a a kadar ;~otunnP. tnııiliz -. ... ekili ea ,.etİfmİ,.cırmat ırilıi dün de ı... hat~ ~akterleri arasında fark vardır. Her ikiai demilletlerin< 

1 Oüo • • l • } • b b · d • k f geçen :/.n ııeM ıl nutuk ııöyledi ve men bütün ırün Atinada büyük bir yenıden hayat ve kudret vermek istiyorlar. Fakat içinde buluıı 
lllgt iZ Irası era erın e gettrece . ııw Mr. H- ill'olaa ~ luırb_ ~lı:iın ~ Mııele t~,: duldan ahval ve ,erait makayw edilenwz 

_ .. 11 .... ..... ı..ı-tti. Mr. Mac Dwl~ m; cıe... H~ fiı!'dir• laıdar ~ Muhterem Bqvekil Hz. leri ele beni kabul etmek hitEuncla b 

Şimdiye kadar gldenlerln çoğunu hahamlar ::. -:mm: ;:":"aaiy~:;...t ...i :.":t!8!7!:';'_ç;k~ i~·;: lun~ula~: lı~et ...... i_lk_ ~öriqüaıde.~ay~ ve ıamimiyetimi cc 
cucle getirmek ieap ettiiini, bu hazır eeler vennedıiını ııonmıttar. imtihan betti. ~ Ba9vekilımzı Alman ilimleriodea «A)'Dftap» 

ta,kll etmektedir· Flllstlna gidecek allanın ı--· ... lld.tarafmha.,..~ mı:etine !ar.ela~ bir çok k~lıldardan benzet~. ı.met pa.- benimle büyü~ bir sami~iyetıe "°.a'!fı. 
' ratmen, lıuint'" tedbirin de bir mu ıatifade ediyor:. ~.u ııuretle. '!il~ Gazi ıle 1sınet pa9amn karakterlen araaındaki fark calibı d 

behemehal yerli OlmaSI ,arttır, bUnU ~Jel.._,, nıyacatuu anlatı- :.'.;~J!liu::s.;uu ar!:;: kattir. Fakat~ tarihte~ gibi ~~tere tesadüf etti~. K_ara'. 

k b 1 t i 1 rl 1 1 1 
Bat..-.. · ... tıauıclan br. Halbuki hunu• bir takım mahzar ter~ ~mdaki bu fark mılletlerimn refah ve saadetıne hızını. 

a u e m yen e a mıyor ar 1wı aeticıe ,. :Ol' ki Aa.rika r 1an ııöriilmiiıtür. elmlftir. 
•••• lnıriltere arumda bir ittifak menıı Bunun İçill hiikiimet .. lrolaıJlık· -------------------

· : Kudlsttm y .. z~lı~or:-:- Geçeni~ da soo lira i!e.ge~ekte·ı~ ıımıf.i~rile !1i~ te iyi tak· 'tW:. .e7ie ':\~:_t:.".t ı:y~::!'o::! :.::..·ı!.~k Zabıta abidesi nasıl yapılaca~ 
agustosta Fılisttn dıyarmda dır. Bunlann haricmdeki YA- sıın edilmiş değıldır. Meseli. ~ A........,. iti · ~ lıöylüler çoculdarmı A.tinaJa ,...ıı... 
baş gösteren kanlı vekayiin tah hudi~n de hiç olmazsa 1,000 mimarlar, inpat itjçileri pek ı.a-daılıi ..W Z:,1:t;,.ı11n •:mi· JIP 7iikaek tahlil göateriyorlar. Yilk- A k •d k d · ı k b • d • 
kikatı hlll bitmedi. Buraya ge-

1
: lira .{le gelmeleri iktiza etmek· çoktur. Hekim, avı*at keza. •• ...,_ıs. F.a.t l.,.am 1-tnldli ı- ~ tahai1 gördükten._. tekrar,... 11 ara a ı·e ze 1 ece a ] eill11 

len tahkikat heyeti bir b.ç kim tedir. BlDllar ticaret gibi itler Hele Haham ve saire (ibi ruba- nun leYldıacle oluü iwnir« p,..U .... ::-hav~ ~ ,.w. ..-, l • d") d • 'Ik 
seleri dinledi, muhakeme etti, için geliyorlar, Bu yahadiler nf memurlar pek çoktur. 927 de "i:!n'i!'!:_lun8.. bam-:.tı:ıii" · 1ıep ;fallaılıi ... ~:a.J:i noktadan~ esas Rfl tespit e l l 1 
sabitlerin ifadelerini aldı. Ban Filiıtin toprağına ayak bnar· işsiz Yahudiler 80 bin kişi idi. görmek uti~ nun - kadar zararlı bir ..,. olaeaiııu ıı61le- t d • ? 

- ken kendilerinden aranan bu Bunlara ·tabi olanlar da he11ba ...P ı... ,....._. asa VVU f Il e Ir. 
paraiarm çok olduğunu söyle- katılmıa 30,ooo kişi işsizlikten Almanrada · ı,te lıi" 0 tı. ı.. .!1-*•"'!" ~ 
yip şikiyet ediyorlarsa da bu muztarip demektir. Siyoııilıt R i t hlt pnıteato~ huluTnmakaJ_L u~e. bır ıçti· AN~ 2 (Telefonla) -. Bir 1 c:alrtır. • • • . . . . . . en a ge ana aktettiler. """ birliti tarafın. memleketin .ıanclarma kuvvetlen o Etrafclalıi menıun ayakların ıçer 
pkiyetler netıcesız kilhnrıtır. ~şkıtatı ışsızlere haftada 10 !it· dan hu huıuıta hükıimete m&rıcaet -O.et h•llnnm can n mallanıu da ye müteveccih cephelerinde kary:ı. 

Yahudi akmı lin verip yardım edebilmekte· edilmeıine karar ... ..adi. Faılaıt ı.. bili ciiifmanJıırdaa mulıafazıı eder. J f'*li w1e taama edeni• .... miiclaf, 

Son OQ 
--n f da Fili'atı' dir. Mamafi bugün işsizlik ıay Hu f/Jrajta ıenlllı tqebbİİI~ bir n~:rit pklini ala.. D..ı.ilİJe Velcileti lıu ufurdıı ölen eda .iandanna ~i bir tel<ilcl 
- e zar m - ri tabii b. kild d - . ld' . ma anam olımk IÇlll polia tenfındaa kehnmanmm talılri . . An- he kıellerl ta . edilecektir 

ne tam 75,000 Yahudi muhaciri . ır te. .e egı ır. lıgor l..ılıirler aı.& T.W.. lçtirM ettik- lrıını'da bir alıide ~.'~.ı..ı. Y Orta~ ~v;r.,...ha her 
0

taraft3 

yerleştirildi. Bu nüfus tabiidir Yahudiler ~ye kadar me- BER A A. _ Ren 8• leri ti,..- hıine7+"' çıı:-n:ır dotnı ballmı, ~yetia bir ı.&-eai olaa eie bir tesiri lıe.lii ricada getiı adı sı: 
ki artıyor. Onun için Yahudi ktep açmak ıçın çok para sar- . . . .. .. • .. • k ca .milfıi! ı ı . k Ş. ı'-, fa. Ilı ile -ıu d&tüniiliJOI'. Ortada.-. rette_ ....... olap ,,..._ Wr oep!1 
nüfu1t1 bugün: UiZ OOO'ld~e fettiler 'il bll" rtıiktar 160 bin razı~ı~ı~.~~cu m~ta ~mm ~ ~ ~ ~ı ~· ~ llüa .... saadet jpıde ,....Y.an Mr tıilıt deiil..-. 
mıştır B"t" F:li tİnİft üfu:. İngiliz lirası. kadardıı: Mektep tahlıyaın· •-aıunasebetıle bi.ı: çok elan~ .talelıe bat"~ ıııi5P Pr· .... etrafmda da lıııınların • IMcletiııd ıSütıı..ı.- 4-ioe l..: Tili7etiıı 

1 • u un . 1 1 n 1 h id' F kat h:'kQ . şehiıılınfe pmlUı §COlikl« .ya- melı: ıateı 11lılt .... l ı 11 w lıet- _... için her taıının 1-t• ı.o,.... limleri ve haıuaiyetlerini göıterir r 
· su sıo.,ooo kişi oldu~~ göre der 

20
uaub. s 1ır. 'lia 

1
. u mk edtin pılmıştır.1111Aili-la·Chapelle de Tekili~ huln~ ~·~ lro:. '!e dirim Y•Pllnım. •ü:;oılwle e4en nıizler lıiık ohmacelı ve bat taııenl 

Yahudiler mevcudun yuzde ı&- e ın_ ngı z ırası • a ar M. Virth;ıcobeltıllce de meza- nut;mlııil~ ao~-ttir.&.~4 • jmdannıı Aleprik gruplarla -ııil yıuii ııflô kıınnlar üıt&nede Tiirk a 
19 miktarım teşkil ediyodac yardımı olmuştur. Mesela Ya· hip ~L· -·~-•- .. 1 • zenne adetlerı el~ artma ..ı··-• edllec:ektir. muı "'~...,_ ~ ~ 

F'li · d 
8 

hi . . ·. h di Darfilfün da bö l h na~ırer DUWA IOY emış 1ıu- razı ohnayaı:ek mutlaluı batYe- Ahide zeminden bir kaç beaamak- eden jandarmalarm iaimleri ve veia 
ı atin e 0,000 nstıymı ı· u . . unu Y e u- leniir. BU ·iki pim belediyeleri kili görecelderini ııöylemitlerdir. Bu- ı. akılan eni bir set üstüne · o- tarihleri :ruıJac:ekbr. 

le 580,000 Arap · vardır. Bundan susıdir. Streııııınann'm Berlindeki nıe- nun üzerine polisle gürilltü çıkmıt· ıu!.:.ktır~ AJ abide bıi Mt li=de A1He nrf senlıolik " talıiri o' 

başka Filistin diyan dahilinde Arap mektepleriııin çoğuna zanı;ıa çeleııWer •öndennitler· ta:· ,~ ...ı. cidd~ bir telde gir· ao metre 04,Jiade bir auındıbııa tet- ıhrlmıdaa realist .-W• .......... 
Kadıu"r ltıcrd d la'd ilci tt oradan oraya dolaşan bedevi A· hükftmet tarafından para veril· dir. miftir;l.~ il::~ do,...~ idi ~ ~ ......,. ıılii~ ~ '!"ad•• "!"!I~ ,.. ı tı'hw'ılı 

r m rn p. raplar da vardır ki bunlann 100 mektedir. Yahudi hastaneleri Jfesi biT arbede ~ tar• 
1 

bdar ..i::";; ayaldarhsd':""e ~ - dilrt gore vucude getirilmit &JlU _,. 

l\r ıplan ve iki de. Yahudiyi i·1bin olan mikta~~ ~kardaki rak- de Yahudi cemaatinin paruile BKRLİN, 2. A. A. - Çelik kifcidilmi:, ı.i.. üçı da ,.aralanrnıp. ::..z.ı eıı;.L-:! =~,..::.: !: ~ıız! !:.::!in 'h..i.~~' 
:la na '!\\ahkam etti. Fakat tah- kama dahil degıldır. yaşıyor. .. miğferler cemiyeti baaı ile a· Talebenin üzerine yangın tulıımbaıile unda &at& apk bir .... ıu ricada gele- Abiclenirı Kriepel tarafmclen JllP' 

ki'cat, laticvahat, muhakeme hi En çok nereden> Filistin hük<lmetinin bugün- hali aruaıda Darmatadt İituy- 111 •ıktınhmtbr. Bu auretle toplenan c:ekıir ki lıailla tenıail eden U1e gnıbıi ,_., .... Y.Uplıir'da ba""' 1ıııfma 
ı· bi · · . .. und ·-·1-· bul bi bede talelıe dafıtdmıttır. ._ ""• ~°'-~~=-=loe~n=·=~:·~•:•:na-:,!,!r:•: .. :.· =__........~=~· ::_· __ _ 
' tmemııtır. Filiatine ~rleşmek üzre ge· kü bütçesi 2,500,000 İngiliz lira on a """" ~ r ar . . BU auretle cl&n b6t6ıı cin A~ -
Araplar namına bir avukat,! len Yahudilerin çoğu Avrupa- ııdır. Filistine İngiltereden ge· esnaamda ~ili zabıta amın ela he.JeCl!D lıüldim aiinli. N~,,et ~ s • . " . 

~~~~~:nrı:::ti~ebi:u::ı- '~~daki mlanem~etlerle len •thalit 1 milyon ~ngili~ li- :çe~ r:ıt:!~ .. tfı:!:~ :t:;e:.~~~~~tel;r. urıyedekı emlak meselesı 
u mşu o ya me-- raaıdır Buredan lngiitere tm• dan ki . kif edilm' renbdi, Tnlı:if edilmit ohm talehenm '• '"' •' 

' orlar. 1 mleketlerinden geliyor. Garbl · . . za.sm 200 ıı tev ı- tahliyesi n hükUuıetle Umma ıre&- .. 
Ağustosta Gözyeşı duvarı de-IAvrupadan gelen Yahudiler perat~luğunun dığer yL!e??e ştır. temaaın mubaf~ll için talebe ~li; Muzakereye memur Suriye muralr-

uilen yerin ~den, daha dot pek batka !ili'iü diifünüy~rlar. oıan ihracat ta 
700..000 gılız FransiJda :..~ ~_:ıaı-= hasları An karaya aeldiler 

rusu bıı behane ıle Arap ve Ya- Bunlar yem memleketlennden - - ---L • •• .ı: 1.L~ ti' • ._,dı. & 

h d·ı ld ki 'b' y h F 1 k .. ..-- ıı--, - - UllS ... 
u ı er arasında çıkını' olan memnun o u an gı ı a U· eC aza Yımaaiıtanda haltı arumcla bir ANKARA (Tel f nla) ı · · · .. .. · 

kanlı vukuatın tahkikatı bitme 1 diliğe mahsus olan bir takım •• •• botnutıuzlıılı: vardır. Bu hotnal111zhı- .. . • 2 . e ? ~ tı .mıllı eml_ik m':1~ur. muavını 
den şimdi yeni bir vaka daha ahlak ve adetleri bir tarafa hı· Enkaz altında olu lun her Yelİle ile ııöz.: çarp~~ Turkiy~ _ve ~unyedeki e~. Milnür, vandat bınncı şube mu 
oldu ki o da Müddei umuminin rakıp kendilerinin de kullan- Ç ka ıyorlar lliyor. Halkm M. Venizeloı • m-.ı. meseleaını m~z~ere etmek uz- dürü Talat, Suriye heyeti mu 
Abdili Gani nammada bir s' ·1 dıklan bir kelime ile burada 1 r vanada '.':'kada,tlanna 1-t• botnut- re Ankara' da ıçtıma edecek olan rahhasası Halep delege muavin 
polis tarafından katil ~l "temail,. edilmek, yani büsbil· MAR~İLYA, 1• A.A. - Dün ıazluk goateriliyer. komisy~na S~ye hü~etin- M. Reflüs ve M. Deferier, İktı· 
·--'•R-•- ima d cu d' L- tü b 1 lmak · · 1 yıkılan bir kaç evin enkazı al- A rl.'lı d. den tayın edilen beyetı murah· .r--·.., o 11 ır. Y"m ı uu n ura ı o ıstıyor ar. tında kalan'-- ekQn · d' me B a . .. sat işleri ajanı Talit beyden m" 
vaka yöztinden de bir takmı Bunlar Yahudi milliclliğini mu . . . .-ua Y . u I~ ~· hasa Haleppoıtaaile bugun An- kk · 
kimseler tll'Vkif edilmiştir. hafazaya lüzum görmüyorlar. li~ 1 2':iti. olarak teapıt ~~lnıı· H b k 1 kara'ya geldi. Bu müzakerata re e~tır. . 

Böyleıen·n F'l' tı' .. d .
1 

ıtır. Miifnt ameleden murek· ar e arŞl çare · memur Türk heyeti murahhasa Sunye heyeti murahha1a11 re 
F'J' t'nd ki Y hud'I 1 18 ne gon en - · · · h · · • · d ı ıs ı e • ı er memesi için Si onist t kilit kep bit grup toprakların ~· ŞİKAGO, 2. A. A. - Ame· aı hariciye müeteşan Menemen ısı yarın ancıye vekiletın c 

Filiatinde Araplarla Yahudi· aarfı mesai edi;or. Faka'i bura~ ~ ağır hareket ~ıl· rika aeyriıefain idaresi sabık li zade Numan beyin riyasetinde heyeti murahhasaınız reisini ıı 
ler aramdaki diipnanlık de- ya gelenlerin çoğu mütaauıp digım iddia ederek niimayış te reisi M. Edvard Hurley beynel· birinci daire umum müdürü yaret edecek ve bu ziyaret esn 
vam ediyor. Fillıtine yeniden birer Yahudi sayılamazlar. şebblistlnde ~ulunmll!llardıl'. milel ticaret odaamı Belçikalı Mehmet Rifat, Dahiliye hukuk smda komisyonun içtima güniı 
bir çok Yahudi muhacir geli· Filiatine bir taraftan Yahudi Yıkılan ~u evlenn yakının.da bu reisi M. Theunis e bir mektup müşaviçi Ekrem, Maliye vekile ~edecektir. 
yor. Bu muhacirler bazı şerai- akmı devam ederken diğer ta· l~~ ~ığer binalar ~liye e- göndererek bütiin milletlerin til!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!İ!!!!!!"!ll!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!'!!!!'!'!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!'!'!!!!!!"!!!!!!!!!1· 
te tabi tatalmütadır. Çalış· raftan da ipizlik buhranmm ıf!lmiştir. Yapılan .~t bu caret liderlerinin muharip dev· 
mak için gl!len ve parası Olmı- baş gösterdiiini söylemek yan. Ahalide siltih yoklaması I bınalann Hınellennın farel!1' letlere demir, kömür, kavçuk 
yan Yahudiler Siyonist heye- lış olmaz. Gelen muhacirlerin lirasını buluyor. tara;fmun adeta muntazam bır manganez, nikel, krom, petrol, 
tinden a~ v~_ikalarla gel!- çoğu ziraa~e I?eşgul olacak a· Filistinin bugün İngiliz İKA· faaliy~ aşmdmlmıl olduğu vs., g_ibi _iptidai mevat\.. .venne-
yor. İhtısas sahibı olan san'at· damlar değıldır. Tetkikat gös- li altında olması Süveyş kanalı ortaya. çıkannışt~. kten ımtina etmek suretıle har-
kir Yahudiler 250 İngiliz lirası tenniştir ki Filistine yerleştiril için bir emniyet addedilmekte- Fııanııt- Lehıstan maçı be nihayet vennek lehinde bit 
ve hekim, avukat gibi meslek mek için getirilen Yahudi eha- dir PAR1S, 1. A. A. - Futbbl harekete ittirak etmelerini te-
- · maçında Paris takımı Polonya klif eylıemektedir. 

Japongada Cinde ADlllllıuyada t~ üçe karşı bet sayi ile Az mücevherat mı? .. 
maglup etmiştir. BUFFALO 2 A A - P0e 

Bir rezalet ihtilaf halledilivor Havdut taarruzu Fransa- Almanya dostluğu lis bundan 15 ~ ev~l kibar il· 
- -- - · VİYANA . CH~MPİGNY, ı._ A. ~ -. leıninin bir müsameresiı;ıde ya-

Tokyoden 1azılchit- göre Ja- MOSKOVA, 2. A. A .- Tas f . d• 2· A ·~· - Greı· ~~~el' yapmak ıstedıklen pılmış olan ve hazır bulunan eı· 
ponyacla büyiik bir rezaletin tahlritra. Ajansı bildiriyor: Harbindeki keı:.:gl J~r:ı~ t ~anı numavıpn za~ı~. ~~~dan hasın takriben 400 bin dolardan 
tile meıgul olunuyor. Bir takım Jİ· diplomatik komiser şarki Çini da b? kaa gıh dged tuettme ak . e- hatırasını tedbit ıçın eli.kilmiş Oe ibaret olan mücevheratmm yağ 

dil lnmı ·-•·- ·ı en ır Ç ay u u ı11r menedilmesi üzerine ölülerin d"--il · 1 . bu 
men . er "!e npur !""',. ...... , • • şimendiferleri idare azasından tedi.:;.ı esnada öldürül-"-- 1 bidel . takmı tak . ma e uu..,.. e netice enmış -
!ıazı uyası adamlann munıuebeb tet • • • . ~· ~ .. "9•:"': an a en un zıya· ltman tecavüze iştirak etmiş ol· 
'k edilmektedir. Devletin Yereceii bınle beraber hududa gelmıştır. Şakiler, lıımnandmm ceııedıru rete gi+-1..t...rdir. Bir çok hati· mak •1 9 ki . . 'f 

K · l ç nk _,,, k d b 1 bi de · · "'""'l"" zannı e şıyı tevkı et· 
ımti,.azlarcla ha bmP1Jnyalarm bir omıser cenera a ayşvaall Y~ m a u unan r renın t· pler ~lnıanya • Fransa müka· 'ştir M kuflardan d~rdü 

. nüfuz sahibi eclamlarla ittinık Sovyetler tarafından vaki olan çme atmışlardır. r~eti, l~hinde nutuklar söyle- ::.ı1~ ça.:.ru. olanlar ~m 
- ettikleri IÖJleniyor. Bu itte 4 tekliflerin hepsini kabul ettiği- İ . "dde" .. mıflOfdİr. Bu esnada komünis- dan tanınmıştır 
ı.;,; mazmu1 hulımmaktadır. ni ve bazı meseleleri birlikte zmır mu ı umumtsl tlerden mürekkep-bir grup poe ~~-.;.....-·-----

NiŞAN ALMAK iÇiN müzakere etmek üzre hariciye ANKARA 2 (MilH,..e) _ ı..... liderin u~emd!' u~ usul ge-~ nihayet bulur ~ 110e 
Banclan 1-tka bur ~ngjn irim.. k . l' _... . mah m ...... -umiai lıqila ..Wi - çerelı: hatiplenn soyledikleri ayaliatler ile koaıftmftler arıto 

erin hülriimetten nitaa aı.bilnıak i· omıser ı~ımn ~em~. .. • 1 wwwİ)>ıı1İiw affet etti. Kıaı&ai A.ı&- llSzlerin iıidilmesine mani of.. euıda müteaddit aıbedeler oı-
·n sekiz bl nlnıriliz liraaı ...,. clajrt. susunu gönnek ıstedıgını soy· ye .....taili ve Anlmra ın&ıldai • mak_sin haımıpn, bir ıurette mQftlır. Komünistlerden blr· 
hlduı rh 1 ıdır. kmiştir. 1 tarııfmdan tetJi •,filmlıtlr. baimşıp çainlmJllardır. Me- kaç kiti yara•mnı,ur. 

( 

pudra. 

8-şlıca 1118ğualarda atılır. 



• MiLLİYET 

Poliste 

Y eşilköy hırsızları adliyede .. 
~-~~----·----=--······· . 

Uç çifte diğer eşyayi cürıniye ~le beı~ab_er adlıye 
eınanet dairesine t~slım edıldı.. 

-~---~--... ·--------
Mustantik Necip Nadir Bey tahkikata memur edilmiştir 

SALI 8 KANUNUEVVEL 1929 

a ı ne iyor'? 
Birinci sahlleden mabad 

lil manialar çıkını~ yapılama-
mıştır. 

Biz bunu yapmak için birse- 3/ 12/ 929 programarı 
neden beri tacil ediyoruz. Mii- (lsanbul ayarile) 
teahhit taahhüdünü ifa etmedi-
ği için bunun da mukavelena- lstanbul 1200 m. 5 ~w. _ 
mesini feshettim. Emaneten ya 17,30 18.3.0 Saz heyetı Borsa ha 
pacağız. Hazırlanan taşlar mü- berlen. 
k 1 Ye mu· gayirdir Büyük- 18,30 20.30 Jazz~band. Orkestra 

- Gene o mesele! 
... ı ............ ~ ..... --

8 i r terzi hanımlar arasında 
başlıyan ceryana gülüyor! 

Memleketimizde ki hanımlar ancak 
yüzde yirmisi iyi giyinmeyi bilir 

ve modadan anlarmış! 
'i eşilköyde Hayık Keresteci

''an efendinin evine girerek eş
:alan sirkat ve Mme Keresteci 
'anı ölümle tehdit eden çete ef 
'dı dün adliyeye teslim edilmiş 
r. Maznur·.ll' Zekeriya, Meh

bet Ali, Mustafa ve Sait olmak 
llre <lort kişidir. Hadiseye müd 
ei .ımumi muavinlerinden Fik 

ave e · p · · F .. R b g 
t.. Bu yola nezaret eden me- uccını, antaısıe, om er C 1•b U k h •ddeil•' ~~~hakkında da takibat yaptı- Ro?1ance, Drigo, Serenad,I a l e ııanım pe l l. 

Trıo, Tango orkestrası. J 

B. va~iyet etmiş \'e evrakı 
ınci rr;.ıstar tik Neci;-> Nadır 
~ tev li etmi~f r. 

1VI r u ı rla b raber e' ~ • 
olan e·y;:ı ı cı.rr.ıi e \'ı' ıs 

e cı hı c:.ı. ı a ;J,f; e.ı:. 1 t c.~ 
n tc. ı.M eu mi f r. 

-0--

, J 1- ılı Hıı a ı d<lin 
h ko ııı. ·• v ıral:l( ı ,, 

?1•, :.nıde "P p gan lok nt, 

nyorum. . . 20.30 22.30 Saz heyeti. Anadolu Hanımlarımız arasın.da: 
Şilede Millet ~e~teple~ı, z~- ajansı haberleri. 1- Türk kadını moda~a t~bı o-

raat, Halkın faalıyetı ıktısadı- --o-- lacağıııa modayı kendılenne u-
yesi hakkında malumat aldım. ydurmalıdır. . . dıye b;r no-
Bu sene zeriyat dört misli faz. Relgrad 429 m. 2,5 Kw. ktayi nazarın dedikodusu ba~-
ladır. 19.- Radio Quartette tarafın- ladıgırı yazmıştık. Bu fiknn 

Periye bankaçile miizakvre 
yok 

dan kon8er. etra ın la bazı noktav• 'lazarla-
23.30 Tambu or'!estra~l tarufı ı rı ela r .;retti . Bunlart'a kad n 

dan konse-. e !rf. kenJ 'er;ne sı 11 tevc•h 
Pe ive bankasile E~anetİ'l ec.'!ilen vat c ı:ı .. , uc:.cır do, uva 

J alı rı., ıkerede ol J•ıgu ha' km t 
1 

b. ' · 'T 'l ı yh ı 
daki ha!)ere ;;eli ıce, böyle b.r Rıı1aı. ,t ' ı 1 2 Kw. hıı i' c.t •' r e r 1 

rıu 1kere yoktur. Yal uz C\'vC1• ll - 1'. 1 t > M ıne r m rır , ıi t c -
ce ban ·an.n vekil er.le bır • r 1 

' k n \' ı 
1 

kr • 
r ıa>. va ım ;k Orac. ka!Jı. Yb ()• l ::ı ert ~ r 1 L-ç~ h'lr n•tl b r 

• · , kit ı t, vala h c O t~ s y.ır _.rr l ı 1 r ı l" !:. ı ı ı 

Et r. PSDlc sind~ n ı;t Ve. ~"ı.. c r t rden, ( 
l"n 

a 
p itr rı. l l\.v.;. mm,. , ı c <lı ı 1 ı f mi so -

Cıf.~!:.'l _n Cemiyeti bel '.Jc J .l , 
1 1 

, r , , t d .,iz 
ede cele!>l. le k . plar aı ı ,1 . 1 , .. e r , Ş.ıb n , ı r. e nı.:. t k o rıa.nı : 
<ıki Mt'tavas 1 r ı- ı.ı 'l.; ~'.: r; lr.ı , ·.se . Meda r 

1 
• <. e 'enm, ba 

zake e cereyan e•'1l <>tı .ı ı · na bt ı<la'.'1 t '1 et nevır.i ı 
din hey l>t, n fı k1un I • la· , Deri·~ ten onra r • .ı .ı h. k-

-:- B.u ıneml k tte p-~'·k~ Dwer, r/ 15 4 rı. 25 Kw. lkmC:· sJ~ söy~eme.,r sa.iihiyet 1 

C:.mır,. 1)1• a~a~er 1 1-,ı, ın o- 19,15 Çocuk $ ı• t r olmıyan hanımların mod-vı 
ru-ıe ı t s;ıdı hı. t e~lolle ~~" ?I.45 Radio oı k trcısı tarafın- ke ıdilc,.ine uydurmaktan babj-

1 m~k la,.ıt'1dır. !3:• ll',1
1 ır. de ;ı•r dan -onser etnelerir:i manasız bulduğunu 

l·red; ı'1üessesısıne ıh• Y• c ver- 22.15 Be Jin Filarm-:ıni orke.;- söylem ş ve şıu1ları ilave etıni- 1 
dır.'' demiştır. . trası tarafından konser. ştir: 1 

Rum başpapazının zıya~etı . 24.30 Mançesterdcn naklen _ Gazetelerde çıkan haberi 
Rum başpapazının valı beyı h 1 ı· ı 

. · A · t dans ava arı. okudum ve ne yalan sBy ıye- kları elbiselerin en pahalılarl zıyaret ctmesıne tına gaze e- -o- . .. .. ld B ' 
]erinin atfettiği ehemmiyet ha:c Y.ım, çok gulunç bu um. · · ~- 100 _- 120 lir~ ~asında~ır. Hal· 
kında da muharririmizin suali- , Daventry 479 m. 25 Kw. zım memlekette modadan, gı- bukı or~da bızım paramızla ~u-
ne Muhiddin bey şu cevabı ver-

1

23.- Konser valetlerıne ayda 2000 - 30~ lıra 
Zekeriya. Mustafa, Mehmet Ali ve Sait adliyeye sevkedilirken 

muhtelif vııziyetlerı:k alınan resimler 
miştir: 24.15 Askeri bando tarafından masraf eden kadınlar nadır de 

_ Patriğin ziyareti yoktur. konser. ğildir.'' 

1 Çünkü patrik yoktur. Başpapaz - o- Düşman gibi değil! 
i' her vatandaş gibi hususi bir iş Diğer bir kadın terzisi de ~e birahanesine komiser Süley-j Şoför. k<1;ldırrma ~a. ç~~!ş, ı için gelmiş beni görmüştür. Breslav-Glaviç 253 m. 5 Kw. moda için şunları söyledi: , 

·ııan B. girerken sabıkalı Hüsa- ahçı Alı Rıza efendının ~uk~.a- 17.30 Kafe Hinderburkdan na-

. · · b l d k • .. .. - Moda, bir dUşman gibi me neddin üstüne atılmış ve ken- nınm ıçıne gıren otomo ı u - <xu111r11k mt•nı11rları klen konser. mlekete girmez. Göz kamaştırı-
lisini yaralamıştır. kanın camekanlarını ve 4 masa- arasında 2221.3105 SKonfse~k isler cı renklere bilriinerek, şuh bir 

F yı kamilen parçalamıştır. H b ld _ .. 
1 1 

b 
1 

e . en onı va . . . . . • 
Mecruh Süleyman B. ransıa -o -- a ,.. a ıgımıza core ' an u v. kadın gibı ınsanın ıradesım ~-1

a3tanesine kaldırılmıştır. h zet ve bıraderı Ahmet ı e n :ı- d .. 
1 

il .. f tt' 
1 

d tebed ın en a ara er tara a u u . . .1 A k Galata gümrüklerİ!lde bazı daire mu -o-- l' d 1 k h f h l"l 1 ll"Şlll1 ı ı·sı 7.\ • s·· ur er e DlU c •ter :ıraaıu a .. . K • 
-o-- " l ' · ra otel müstahdemlerınden u diilat yapılacaktır. B cümleden ol- Katovıç 409 m. 10 w. eder. Havanın nUfuzuna manı 

{! lJ l · k • Beyazıt merkezi polislerinden leyman arasında bir meseleden mak üzre Galata '!Ü'mtiik rirıüdürii ' 17 .20 Gramofon olmak kabil mi? 
eyaz gü e )lr va a Hasan Ef. gece Şehzade başı dolayi münaza çıkmiştir. Kav- Nimet B: müfettit ~!i ~emal ~· ile f,l8.45 Varşovadan naklen halk Moda da hava gibidir ve bi-

Beyaz gül birahanesinde otu camii avlusunda devriye gezer- gaya mani olmak isti yen zabi- tebdil edılmekb.ve ~ud:c.tt•• tHı.lanet' musikisi :ıe kalırsa onun kadar da lazım 
· ' · d b' -· f b' Ah 1 t B. de ayrıca ır mu ırıyı"te ayın e• K _ . . 

an üç şoför Y orgı ısının e ır ken arkasında ku e taşı?'.an. ı_r ta memurlar~na . me~ ve zze dilecektir. 20.15 onser dır. Eger o herkesın arzusıle de 
damla kavgaya tutuşmuşlar- şahıstan şüphele?erek. kufesını 

1 
tabanc~ te~hır e~tıklerınden der - ·•• • · . . 20.50 Poznandan naklen opera. ğlşen, yahut değişmiyen bir şey 

lır. mu<: ;ene etmek ısterruş, fakat 1 dest edılmışlerdır. 1'lül k İve 111cktthı ıı ı n - 0 - olsaydi, bu selin önilne dura· 

Şoförler Yorgiyi sol böğrün- meçhul ada~. küfeyi bırakarak , . -v- " .. S' erc~i Langenberg 
473 

m. 
15 

Kw. cak pek çok erkek bulunabilir-
len yaralıyarak kaçmışlardır. kaçmıştır. Kufe medrese ddalmla lkı hırsız V<ıkal~ındı l1lll.clll1 · . . 1210 Gramofon . · t d nlay n hanım- di:" 

-o-- 1 rmdan çalınan kurşunla o uy- · Yarın Mülkiye mektebının 31

1 

· yınış arzın an a ~ 
d Tahta Kalede aşçı Abdullah . . 1 d"' .. .. ldugu" ndan 21.- Konser. lar yüzde 20 yi geçmez. Fakat r/' • • • • u . .. ... . "d' k ıncı yı onumu o ' \anlı hır donııno partısı -<>- çavuşun d~k~nın~n k.ıh ın ır- M"'lki e mektebi müdiriyeti -<>-- çok gariptir ki yine her~es m?" 

. . y } · d 1 mak suretıle ıçenye gıren Meh- u Y . . 1 d ' ı d dan bahseder Benım bö-Sabrkalı Alı Rıza ıle Cafer er nıese esın en cer l t .1 kadaşı Araçli Mehmet Galatasaray lısesı sa onun a . Milano 500 m. 5 Kw. al l l • · k aktim 
C 1 d A .. d d mi G. b h me ı e ar b" .. t fp edecektir d kl k y e şey er e ugraşaca v 1 <ı ata a rap camım e o - Yeni Bahçede ure a asta- cürmü meşhut halinde derdest ı~. musamere ~r ı. . · 118.- Tor~no an na en onser. k Bakınız i erde müşterile-
bo oynarlarken kavgaya tutuş- nesi çayırında bahçevan Ha- d ' l . 1 dir Musamereye Mulkıye m_ezu.nl~- 21.30 Torınodan naklen konser.1Y.0 ·b ki' ,5 
"' d . . ı e ı mış er . . d t dılmışt r rım e ıyor. ' 1Uşlar ır. san oğlu Sadık yer meselesın- -o- rı ve saır zevat ave e . ı -o-· .. . . ~ 

tt·· · · 1 K ·ı 1 
_ Guzıde Hm. ne dıyor. 

Cafer, Ali Rizayi kamından den use;:ın o~ u en~ ı el G • 1· R 't f' davaya bakılmasını istemiştir. Moravska-Ostrova 263 m lOKw Gene kadın terzilerden GU-taralıyarak kaçmıştır. kavga etmış netıcede Sadık ha- 1 aıp po ıs e~ı C • h • .d h d' k'. 

-o- mil olduğu tabanca ile Kenanı hulundu . M.üteakiben m":hkeme ey~- 1 20.- Prag operasından naklen: zı e anım ıyor .. 1.: • Fatih dairotinde dün nikihları ic-
ll 1 . f" .. t v iki yerinden cerh ederek kaçar- . . .. .. tı muzakerey; çekıl.mış ve net_ı - 1 mocede Figaro. - Mo<laı;ın ~uru~leyı.cl ca- ra edilenlerin iıimleri bervechi ltidirı 

sta )ır şoıorun yap ıgı ken yakalanmıştır. Bundan yırmı beş gun mu- cede hadisenın cüriım olmadıgı -o- zibesinden hıç hır mılletın ka-
1 

.Şükrü B. ile H.acer ~; lbr~him 
Fatih dairesinde 

.. 1466 numaralı otomobil şofö- -o- kaddem Salacik polis mevkiin- , şeklindeki kararını vermiştir. Prag 487 m. 5 Kw. . dmla~ı ku~~alamamıştır .. Es~~I ~.,;ı~l0k~ı!;'J ~~~e ~:;';,~H;ne 5:" 
!'ii İbrahim Şehzadebaşından Zabıtaya ta.banca den tagyyüp eden polis Reşit ] k t · la· '\';ı 19.20 Bırnodan naklen fransız-ı sen b.~ze go:e. mo~a zev.kı seBlıı· 1 man ef. ile Hihmeı H; Haydar rl il• 
~eçerken 8 yaşında Seher ismin . efen~ini~ İstanbulda serseriya- S ·_a 1

, cenııı -~ ' .. < • ca ders. ıı:e gore gıyınebı~mektı.r.. -
1 

Servet H; Ahmet ef. ile Firdeva Hı 
~~bir kıza ve Hasan namında Çl:'kmışle.~ . . ne hır surette dolaştığı görül- Üskudar d~ kondoktor Raşıt 19.50 Moravska Ostravadan na-ı zım hanımlarımız ıse -. ı~tı~a'.-11~ ~akla el. ile Saime H; tı..:a· 
bır rençbere çarpmıştır. 1 Sirkecide otel mustecırı İz- müştür. efendı zevcı:sı F:'ltm~ hanım~ klen la söylüyorum - çok ıyı gıyı· ı "?.n el. ıle Z?ıra Hı ~am~ rl: ıl~ 

darbederek ıskatı cenıne s~bebı 20 _ Prağ tiyatrosundan noce niyorlar. Bu defaki Faris seya- Şuhret H; Kirkor ~· ıle .. ~urupııma 
l d nin istilamı zımnında talık olun yet veren Abidin ile zevcesı Ce- · . h . d İt 

1 
kısmen Al-1 H; Papadopulo ef. ile Futı H. 

}14 hkeme er e,• . . . d de Fıgaro. atım e, a yayı, I . • 
1r.1a • du. mıle H. aleyhındekı davaya . e- -o-- manyayı dolaştım. Müşaha.~e- 1 Bevazıt daıresınde 

:!U,000 lıralık sahte vam olun~ud. Fat~a h3;.~ın ılk Roma 441 m. 3 Kw. !erimin neticesi ş~dur: Turk Bey.:ın dairesinde nikahlan icrn 

S • k • h • d rr:~ayenesın .e goster ıgı ara~ı 18.30 Konser ve taganni kadını, her haı;gi. hır Avrupalı, edilenlerin esamiıi ıunlardır: ır e tı ayrıye a vası nıakbuz davası g?steren tabıp rapo.ru ~elmedı- 24.30 Manon lesko operasının kadın kadar zarıftır, onun kadarı 1
1 
bankası memurlarından Ahmet 

İkinci ceza mahkemesi::ıdc ğ~nden .b~ hı~m~taki muza~ere- nakli temiz giyinmektedir. Şimdi, B: ile Müziyyen ':f ı Rrz.a ef .ile ~a-
"'\.. .. b }". h l Mme Maryem aleyhine Dr. Va- nın tekidı kararı le dava talık o- -o- bir kaç hanım ortaya çıkıp bu • h~de Hı. Yaş'!" ~f. ıle Şefilu H; Hu~e-lİ-UIDrUğUil vapurların anı a a] ta ta arın- lyanos efendi tarafından açılan lundu. • Torino 273 m. 7 Kw. kadar güzel giyinen Türk hanı-: ~=.:~zı~.Lutfıye H; .Apraram ıle 

d . esim istemeğe hakkı var mı? 20 bin liralık sahte makbuz da- Dı'vanı muhasebat 21.30 Konser. mına "sen, şu veya bu tarzda · 
an f vasına devam olundu. --o- giyineceksin!" diyor. Ben ~u7 . ._ ... 

Dün birinci ceza mahkeme,;Jyanname verdik .. İcap eden ka- Mme Maryem Dr. Valyanos men1urlarının nıu- Viyana 516 m. 15 Kw. nun umumi bir cereyan halını Aydındakı 1.Jt:)anna-
;inde Şirketi Hayriye aleyhinej°allerden bu vesıkalar geçerek efendiye olan borcunun 18 bin h l lCSİ 16.- Telsizle resim neşriyatı. alacağını hiç zannetmem. Fa- n1eJerİ kiın attı? 
':iümrük idaresi tarafından açı- neticelenmesi lazımdır. Yalnız lirasını verdiği ne dair bir mak a cen · l7.30 Konser kat şayet böyle bir şey olursa b .. 

1 

A d da 

an kaçakçılık davasına devam burada bizdeki bir memur zih- buz ibraz etmiş ve bu makbuza Dün ağırceza mahkemesin- 21.05 Rusalka operası. ilk 'memnun olacak gene biz iz. h~unbd.an okn "'
1
g':'n eve na: iç,:ri-

1 ' b d ' ' · · k ' · · · b' d " "'d h l 'f l · d 'hm } ht l şe rın ır ço yer erıne zar 
l,Undu. Hadıse u ur: nıyetını ışaret etme ıstenm. ıstınaden ır e men ı mu a e e de vazı e enn e ı a ve .~a e- Program nihayetinde telsiz- Sonra bir şey daha: Moda- , sinde beyannameler atdmıftır.Bu ı.e. 
, Şirketi Hayriye Al~man>'.ay.a 1 ~ükiımetin_bir liıtuf olarak re- ka~arı al~;ştır. Fakat müd- karlığı görülen divanı muhase- le resim neşriyati. nın doğurduğu masraflardan şi- yannameler~e valid.en adliyede~, n~· 
~ahav fabrikasına ikı gemı sı- 1 sım almadıgı eşyadan memur deı taraf bılahare bu makbuzun bat memurlarının davasına de- -o-- kayet etmekte en az haklı olan fuı ve tapu ıdarelerınden. d~vletın b~I 
ıariş vermiştir. Bu gemiler ge-1 zihniyeti o eşya sahibinden bir sahteliğini isbat edecek delai- vam olundu. Maznunlar şunlar- Var~ova 1412 m. 12 Kw. millet biziz. Mesela Parisli bir ümum m~mukrla1~ınd1an .'ıt~Y_~t e

1

d•I· 
' 1 ) d · 1 .. İ b J uh t f . .. · mekte, ag-ır e ıme er 11 ım... o :ı.: ·en sene limanımıza gelmış er başka şekilde o parayı çıkar- e • estı.~es o muş ve mustantı- dır: st.~n u m . ~ssasa. 1 za _ı· 17.25 Gramofon Madam, ayda bır degışe~ m.o· 

1 

makta idi. • 

·e muvafık oldukları için tesel- mak ister. İşte misali: Şirketi k.lıgın !uzumu ı:ıuhak.e~e. kara- ye ı:'~u~ m.u~a.sıbı . Salahattın ı8.45 Halk şarkıları. dayı takip etme.~ m7c~~rıyetın-, Hükumet keyfiyetten hab rdar oloı. 
U!l1 edilmişlerdir. Yalnız gemi Hayriyenin bu günkü vaziyeti. rıle Mme ~leyhın.~ bırıncı ce~a ıta amırı .k?tıbı Selım, 1!=yup 20.50 Poznan operasınd.an na- dedir. Düşününuz. kt ş?yle orta ca derhal beyann~mebri toplattır 
ti inşa eden fabrika bahri m~ Gümrük bizden keresteler için mahkemosıne muracaat etmış- masa k~tıbı Mustafa, Dıvanı klen. halli bir kadının bıle hıç olma/.- makla beraber ıaı,k!k•t:.ı ln , la:n ı~ t•r. 
ıit seyyahatine tahammül et- 800 1 .. t'~naiyeyi ade- lerdi. Fakat bu davanın rüyeti mühasebat evrak mukayyidi. sa !5 _ 20 kat robu vardır. ITabi beyannamel,.~e imza ?'ok! ır. 

• muame eı 
18 10 

d t 'l k k Hü · d m"temet Ah ·· s· F k t apılan ta~k·t.at ncbceı·nd• lıesi için bu siparişlerin etrafı- . 'f d 400 g minin fazla esnasın a ecı anunu çı mış seyın o acı ve u - Dul Madam Haıganouche B. ına- _ Seyahatim esnasında va- a a Y . ·· d • 
1 

· 

· mı 
1 

a an .' ~ . ve Mme Maryem bundan isti- met sarraf Aleksan, Şakir e- niiin ve çocukları, Mile Manno ve A- .. 
1 

M damlara rasla- beyannameyı .yazıp agıtan arın Y ~t!~1a i~:~::a6~3:~~~~?~
1

;~ ~;~~:~er:Sem~aır~1::~~· ~~e~a:l f1ade etmfiştid ... Bilahar~ D;
1
. Va- fendiler Bve Fatma Şa1hendde hb~- ~~:i~~le ii~":i7!~~~ T~:ı~~a~i:~· ~;~ ~~d~i 0~e: ye~ekte elbise de- · ~;;t'a;v;t:~~~. e:td:te':10:!t, 

0
: 

·est 1 , · t 'feye tabi oldu- . . . H lb yanos e en ı ıcra vaıııtası e te- nımdır. u maznun ar an ır e1ı· .1• 1 • ' 0-iştiriyorlardı. Halbuki bizim sıl olmuş ve bu zan altında bulunan· e er.nın arı ceman 1800 !ıra ıstıyor a u- k 1 ı. . . M 1 800 " k t' d k' n ı aı e erı "' 'k dil . 
;ltn ·· "'k rasını ver- . . • ' rar a acasını ısteınış ve me kısmı , •tra ıyme ın e ı ze c peder birader ve akrabaları hammlarımız - tabii hali vakti lar hakk.nda ta!-kôkattaım e uq-~ ~ ve .g~':1ru pa . . kı gemıler resme tabı olsalaı:<lı Maryem tekrar eski sahte sene- deyin senedini 400 lira göstere- B A GHİ>IQUE S1NAN1AN ·. d !anlardan bahsediyo- tir. Kııt'i bir şey s_öylene~em ı klc be-
l'~dı~lerı ıçın kaçakçılık 1~:~- 1700 lira vermemiz Iazımgelır- d~ ibraz etmiştir. Müddei vekil- rek sahtekhlılı:ta bulunmaktan efendinin uzun veiztiraph bir hastalık yerı~en~hayet altı ayda bir kat ~abe~ zabıt~. b~ ş.uphd edılen 1cthaı .~.e şı:ket ~ahke~eye ~~~ N ı- di". Bundan sonra Gümrilk ve- leri sahte makbuzların tekrar V'e bir kısmı da mürakabe va- tan sonra vefat et~iğini kemali tees· r~;. e yaptırırlar. Hem bizim ~zer;?de ~a:: baİ~~.;1•ıim:-;:ı;;,;~e~r;;: 
,
1

~· BŞırketı .Hdda.yrıye ve 
1 1

k'lde- kili müdafaasını yaparak idare- istimalini cürüm mahiyetinde zifesini ihmalden muhakeme e- sürle.?e_ran ve 4 kanun5ucve;1 cadrşaBm· heant~mlarımız fazla olarak tutu- Y ';.ı;Yb~ldi~~lmit ehemmiyetle na::ar: ·Gtı . bu ı ıaya şu şe ı e . . k h kk l'kk' d k ki d b . ~· ıl Alf hk hrpgunu saat onbc§tc eyQ
6 

un a a . . . . M el . •. 
·e . nın bu parayı ısteme te a ı te a · ı e ere es avanın u dılme te ır. 11ırceza ına e- lı d St Tri-...... Erm•ni kil- ludurlar Elbıseyı çok ıhtı- dikkota alınıruşbr. t!$ enın csasu 
· Vap verdı' d ·ı ti · · · t · 1 di r: ed t: ..-...---'- ~-""- azarın a · ... ..,, m · b' k'ld tahkiki 'çin al'.k>darlara B · .1 .. ..k olduğunu ve ceza kesen memur ava ı e r yetını ıs emış er ~· "'- ....... .,,. aeslnde yapılacak unaııe meraılmlno marnla giyerler. Siz kadın el- ır. şe '. e .

1 
.
1 

• 

8
• da b 

- u gemı er gumru res- . . . . . . I D"' k"' h k ..,._ ....ı... al -•-Aı ...._, __ '4 • • • • b ·ı· da . . . c.ed~t emırlcr ven mııtır. un :ı a1 ıı· Ş h ld !arın vazıfelerını ıfa ettıklerın un umu a em.,...., mua~ a rort m ye v .... a eunuen i'tirak etmenızı rıca ve ı9 u 1 anm blse masrafını gıd•nız de Avru- • ba "f t. 
1 

. d tahkikata ı ınden m~aftırlar. u al ebo- söyledi. Mahkeme bu mesele e- mail Hakkı B. iddiaamı d4ı'me- .. rerekM muhauasati zadye- votlye makamına teliklri edilmesini a kadınlarında görünüz. B!- k a zı m~ycd::.!_ e;:.,d;l:ndcrinc iu-
Un teferruatı demek o an u . ı b kb f-J-'"'ı-1- d .__ h t n 

1
· tila· mı i--4n ilin eylerloc. P n;-cmurcn 

<a.h · d f ı trafında evelce gümrük ıdare- yan a u ma u.zun _._,._, en -zı ususa 1 11 "' zim hanımlarımızın yaotırJr- tı7•r oı .. ,,uyor. talar da resım en mua o -, . d 1 cürüm olduğunu söylemiş ve davayı talik etti. lııak iktiza eder. Mamafi biz be sınde cereyan e en muame e-, _ 
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Ekonomi -------Maliye vekilinin beyanatı Müthiş intikam lr MiLLiYETİN ŞEHİR HABERLERİ ] 

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

Memlellet H. 

\ 'ergilerde '·'a ı)aca.ii:1 rnız tad i I<\, t 
L '

1 ll-iüteferrik H. J\:Iutekait zabitler VllllgetttJ 
arzularıııızdaıı çok {azladır. 1 latlat Jlııı"ı klt .. ıp 

Bir amele kendisini işten çıkaran
dan dasll intikam aldı 

1 1 
. J l 'fckrar hiznıete alına- Kazanç vergjsi Zafranboluda müthit bir vaka ol· Bundan maksadı hem kendi evini 

bazı V('l'!?."İ]crİll )j](' (lğ\ 1 Hlll l(('Jllt ' - - - - muttur.Hadiıenin sebebiintikamdır. hem debititikteki Hilmi beyin evin 
< . < , K cakları as1ls11d1r - -· Yetilköyde Reiı oğlu falwikaoında yakmakbr. Lakin yangın birdenbire 

T
. 1 . . 1 . Maliye Vekili Beyin Turgut arneji muessesesi- Ve~yiden kimler ç~ıan amele Mehır»din bundan bir fevblida lıüyümüı, Mehmeclio, JUi 
ıcaret O< asına aıt ış en ta- Deniz mOsteşan M. A il n;ıuddet evel itine nihayet -..erilmit- mi beyin evi ile beraber iki ev dahı 

kip eyleme~ üzre ?eçe~lerde beye v_:ı.k!. bu be~a~atından an- Illil bir teklifi B. in beyanatı muaf tutuluyor? tır. yanmıttır. 
Ankaraya gıden İzmır Tıcaret laşıldıgı uzre hukumet kazanç Mehmet bu auretle fabrika ile alt- Sarbot adam bir müddet alevler< 

odı.&ı Umumi ka~ib~ Turgut b. ve muamele .vergilerinde esaslı Hukuk ta kültesinde ilmi Bir sabah refikimizde mütare Maliye vekliletlnln d~ter- kası olan ve lıendiıini itten çıkaran lıalıarak luıhkahalarla gülmüt Hilmi 
lmıire avdet etmıştır. surette tadılat yapacaktır. _ darlığa bir tebliği lıerate tüccarı Hilmi beye kin baila- beyin entari ile yanımdan 'tıaçııın 

k l up aça k} keden itibaren tekaüde sevkedi- mıtbr. zevkle ıeyretmittir. Bundan aonrc 

1:~rgut beyin verdiği i zka~~- J zmir limanının tevsii .. :. ca . ar len 500 bahriye zabitinin tekrar Kazanç kanununun ikinci maddeıi- Mehmet ile Hilmi beyin evleri lıi- Meh- ortadan kaybolmuı, 1ikir 
ta gore, Rusyaya yapılaca ı - İ . . . • KameJı muesscsesı tarafın- vazifeye alınacağı yazılmıştı. nln fi inci fılırHmda mezkür ve ka- titiktir. Mehmet ıeçen aktam içmiı, pek u ıonra intilıam için eYini atef' 

racat işi kat'i surette halledil- -:ı-u:gut •. Bey. zmırın tıc~ dan Istanbul Darülfünunu hu- Hadiseyi Müdafaayi milliye zanç vergiıinden müoteona olan iıçi, evinin merdivenlerine, perdelerine veren unelenin YanDllf çeaedi ankaı 
miştir. İhracatın mahsulau ar-, v.e ıktısa~ . ışler~ hakkında İK- j kuk fakültesinde bir ilmi kulüp denı"z mu· ·steşarlıg" ından ·~rduk. ~üıtahd~i'! ve seyyar satıcıların ta-

1 
ıaz dö~ü! ve bir kilwit çakarak a- ~tından _ç•~arılmııtır. Mehmedln in· 

Z
. b k tısat V ekılı Şakır beyle d t - • :rın ve tefrikinde bazı mahallerce te- teı vermıtbr. tihar ettıği zannediliyor. 

ziyeye ait kısmı ıraat an a- . İ . . . .e e- tesisi için vukubulan müracaat Deniz müsteşarı bu mesele reddüt edildiği ıınlaııhnasuua binaen 

sı ve mahsulatı.sınaiyeye - de- mas etınış ve . zmır ın ıh~ıy.aç- kabul edilmiştir. hakkında dedi ki: «Haber kati- bu bapta tatbik edilecek muamele •- A k •• d 
ri v~ saire -.aıt olanlar da Sa- lan et~afında ı.zahat vennıştır. Bu kulüp için lazun gelen ki- yen yanlıştır. Böyle bir muame f&iıda ıröıterilmiıtioc (' 1 go ry o acı 
nayı ve Maadın bankası t'.l'"~fın: ı Şakır _Bey tıc.ari._ı~esa.ilde te- . tapları Karı:eji müessesesi te- le yoktur.» da~~;;~ b:.i,~d:i: !~~;e~·;;,•sın- Y ~ 
dan yapılacak~r. Bunun ıçın Zı saduf edılen muşkulatı ızale e- min edecektır. A s· • •11 • 

raat ':'e ~aanayı Bankaları me~ deceğini vadeylemiştir. 1 Müessesenin mümessili şehri Adlı' ve ta"'Tİilİ DllBf beıttenki·~~?.c;;e:ı:e,n aıağı ve alt Adana he ı ed İ)' t'Sİr1i n "t' zn (·sin d eıı 
l~ketımızde ve Rusya?a . t~şk! : Sakir bey İzmir limanının mize gelmiş ve Hukuk fakülte- 1 - gozu ama o an, · 

!at yapar~k mahsullenmı~ mu Halkapınar körfezine nakli ve sile bu hususta temasa girişmi ş Tastiki aliye iktiran ~ = ~~f~:;:':;: ... n ın ikiıinden 6 ayda <)( 00 lirayı nasıl HliJJ'Jllllif 
bayaa ve ıhraç edeceklerdır. b 1 · · · her şeyden tir ...,. " ' ' 

u suret e tevsı ıcın • eden lıste veya birinden mahrum olan, · 

Rusyaya neler gönderilecek 1 eve! Odanın tetktkat yapmasını Hukuk fakültesinde büyük 1 - lıçiler, Ad n.1 d' . d al I ba hal" .,_ • dil 

b. 1 b kul""bc h · d"l ANKARA, 2 (Telefonla)_ Bün- 2 _ M .. tahd • ana..., e ıye nzneom e tı ye an rı ıne ıırag e en vezneye 
Rusyaya yapılacak ihracat ve limanın Halkapınara nakli ır sa on U u ta sıs e 1 - yan Huk k hakimli.. B""nyan Ceza 3 Sus eı;:'nj "t b 1 aydanberi devam eden bir ıirkat fi- biti,ik odaya, gizleniyorlar. Yapıla• 

listesi de Türk ve Rus murah- hususunda ne gibi esbabın mü- 1\ miştir'. . .. . hakimi R~ıat Büny!~"~e,: hakimliği maktadır.eyyar sa cı ara aı u un- ı linin fiili. yakal~ıtır. . bu tertibata dikkat edilecek olursa ı< 
haslan arasında imza edilmiş- · ldug· unun Oda tarafından Kulupte, muderrısler tarafın- ne Bürhaniye aza müliızimi Hıfzı, t~iler: Belediye daıreaı veznedarı kasa- rülürki plan cidden eyi tertip edilmlt 

1 essır 0 d k f 1 ·ı k · " d f k tef k k 1 bulmağ B .. ·· b h 1 ki 
t i r. Bu itfüarla bu sene zmir tesbitile Vekalete iş'anm musip an on erans ar ven ece tır. Bürhaniye aza müliizimliğine Hukuk Kanunda işçi tabiri mutlak olarak sın a u a e no san ar . . • ut~." .. u .azır ar. yapıldıkt~." 
T icaret Odası mmtakasından bulmuştur. Kulüp işleri için 13zun gelen mezunlarından Hayreddin, Milas zikredilmiftir. Bu tabirin içinde kanu batl~t .ve bunları. da kendı seh.vıne •_?nra bülu? daıre ~~ruyor. Fey~ 
Rusyaya 16 bin ton incir, 14 bin -<>- talimatname hazırlanmaktadır. müddei umumiliğine Ankara Huku~ nun 34 üncü maddesinde tadat olu-1 atfetmı,tır. Hal~ukı zaman l!ec;tıkçe ı lah bu vazıyetten ıstı~a~ e~el< ıçı'. 

K ·· Ank h k k k mezunlanndan Refik, Tavaı Müddeı l nan serbestçe it deruhte eden her ne-! veznerun açık mıktarı artmaga batlı- telefon memuruna gıdıyor Haydi 

ton üzüm, 10 bin ton palamut, Rusyay~ ihracat hu . arneıı .. a".1 u ~ me ~e umumiliğine Mustafa Kemal Paıa kavi iıçiler gibi, ikinci knon mükelle- yor.Bittabi bunları kapatmak içinken git yemek ye,. diyor. Telefon memu 

4500 ton valeks 2 bin ton ham- h f b l bınde de boy le bır kulup tesıs 

1

. za11 aza mülazimi Ihsan, Mustafa Ke finden gerek kendi hanelerinde ıe- di çiftlik varidatını vezneye yatmyor\ ru da haberdar edildiği için gidiyor. 

pamuk ve 4 bin ton pamuk ipli- a ta aş ıyor etmek üzre teklifatta bulunmuş mal Paıa kazası aza mülazimliğino r~k dükkan, m~~aza, i!"8!ath8'!e, fab du. .. Feyz~l~a~ ken~.ni y"J?.'z bulunc• 

ği ihraç edilecektir j "b T . . An- ve bu hususta mutabık kalınmış Hukuk mezunlarından Sıtkı, Cezre rıka veya vesaıti naklıyeı bemye ve Bütün takibata rağmen ortada fUp~elerıru ızale ıçın bütün odalar• 

M·ıı· ba k lanın. ızm bu" tun·· L. Rduıbyayl • 1 racaS t ~...,, ı ;dı~ ban trr Of Müddeiumumiliğine Bartin Müd- bahriye de, her nevi inıaat ve imalit fÜphe edilecek kimse yok. ı' ıezıyor. Aıağıya iner<k Cümle kapı -
l ı n a ... ra a u unan anayı ve maa ın • d · • · · Salih S b · B ta kt h • · ·· ·· ti 1 k "d k k d k 

· ı - d·· .. S d dd" L _ 
1 1 

. . 1 -o- eı umumı muavım a rı, ar· ma u, şe rı veya yevmı ucura a Bittabi bu hal daha fazla devam aını orı orun ar a apısmı a apa .. 

bu mevaddı bu sene tamamı e kaoı mu uru 8 e ın uey e mec m B kk IJ k • ·· tin Müddei umumi muavinliğine Hu- çalitanlar ve keza birinci kıamı mü- d di Nih t eznec1 et af . dıktan sonra ıalık cala çala vezne o· 
ihraç edecekleri muhakkak ad idare reisi .. Y~ •~f Ziya bey ve Ziraat a ·a ar operatıfı ne kuk mezunlarından Yuıuf Ziya, Er- kellefin nezdinde ~alııan ve kanunun . ~of.:·. ba tye v ar r 

1 
1 da11nm kapısına yakla~arak iki kilidi 

d olunmaktadrr. 

1 

~nka11. muduru Ce•det B. avdet et- cevabi telgraflar meniık Müddei umumiliğine Hukuk
1 
dördüncü maddesinde (amele) kelime ' B gada t:::::;;,, "k de hazır anahtarla açıyor, ve yakal•-

V . . . mıtlerdır. c ' mezunlarından Necip, Karı - Zülkad.' sile ifade olunan İfçiler dahil bulun.1 9000 ':;ara bu~ ıf"':d.i..:' tan ruyor. 
ergıler ışı. Aldığunı2 malUınata nazaran Ruı- Bakkallar kooperatifi tarahndan riye Müddeiumumiliğine Hukuk meı maktadır. da ra{' b"uy~r ..• u . e~.118 , Zabıta oarılon evinde yaptığı ta· 

Turgut be:ır muamele ve ka- yaya ihracat için bütün tedabir alın- ali makamata çekilen telıraflara tu !arından Nezihi Elmalı aza mülazim- Mü•tahdemin: ~n . la nız ...;r, şıruÔ;a21yetı~piİ harriyatta 900 liralık işbankas; fiti 

zanç vergilcricıhakkmda Maliye ~Jlır. ihracata nihayet bir hafta i- cevapla~ ııelmiıtir: . liğine Hukuk .;,ezunlarmdan Şem- KaZllllç kanununun ikinci madde- d eyıF av~·~1aı. t ıyor. acı ve 1 

1 

al!ı kalın burma bilezik bin lira kadar 

V kT B l ·· ·· a. çınde haılanacaktır. C. H1111yatınıza teşekkur edenm. settin, Elbüstan aza müliizimliğine ıinin il inci fıkraunda (müıtahde- ar .eyzu • • faıze verilmiı para ıenedatı 100 lira 
. e 1 1 ey e go~uşm.., ve ver- Zirut bankaıma emir ıelmemitte Reisi~ümhur: Hukuk mezunlanndan Sıtk, Cezre min) tabiri mutlak olaralı mezkür •• . Ni!'ayet, hırsızı yakalamak için kıymetinde bronz karyola büyük bir 

gıler hakkında. !.•<:aret ~aıını:ı de bugünlerde beklenmektedir. Gazı Mustafa Kemal Müddei umumiliğine Hukuk mezunla binaenaleyh birinci ve ikinci kııım bır plan h"';ırlanıyor. 1 Gramofon bulunmuıturki bunlar yal-

denneyan ettıgı metalibatı bir - C. İzhar olunan oamimi duyıulara nndan Abdullah, Tokat Müddeiumu- mükellefler nezdincleki müstahdemi- Tam tabi vaktında bütün daire ruz 3000 liraya yakındır. Kendisi her 

kere daha •ifah~ arzetmit~· Pirinç resmi 12 kurus tetekkür ederim efe~cl'.m. - mi mua~inli~ine Hukuk mezunla_nn: ne ıami!.olmakla.bera~.4.üncü_m.~d tahliye edilecek,ö~le nöbe~ni alaeak "~.kadar inkar ediyorsada bir otomo· 

Bunun üzenne Saracogln B. M. M. Reısı: KAZIM ~~n Salabattin, Balkan Sulh hak~~,_ dede mustahdemın. tabırının,, m:-ıdur, olan odacı Feyzullah ta. daıre .~e ~~· bılıde varmış. . . . 

Ş"k ·· B T t be aynen Maliye vekaleti hariçten ıetirile- Kooperatifin kuruluıunu müessis gıne Hukuk mezunlarından Kimıl, memurdan sonra zıkr ve 27 ıncı mu- · beıt bırakılacak. Beledıre mufettııı Veznedar şımdıye kadar 9000 h 

U ~ l ~Y .. 'f~ . }"8 cek pirinçlerin beher kiloıundan 12 terini tebrik, muvaffakiyet ' temenni Tarauı Ceza hakimliğineMerain Sulhi addel madde dahi müstahdemin kay- Kemal beyle muhasebeci, evvelce bir ralık bir açık kapatmağa mecbur kal 
§U SOZ en soy emıştU:: ' kurut resim alınmaııru ıfunriiie biJJ ederim efendim. hakimi Saffet, Mersin Sulh balıimli· dırun (mükellefin iıtihdam ettiği ame dehliz iken bilihare ufak bir lnrtaıi- mıftır. 

- Odanın ~etali.~tmı e-: dirmi,tir. Başvekil: İSMET iine Unak aza mül~mli.ğ.ine. Hukuk le, çırak ve ıair m~ot~demin) ibareıi • ..._ • • * * * 
heınmiyetle tetkılı ettırıyo~ . --0-- ·--o-- mU;"nl.~ndan Tah11n, Silind~ Ş~h ! ara"!'~ beyan edilnuı ~unmaaı ~ Afyonda uazı Hz. nın muhasebei hususiye bütçesine 

Çok muhtemeldir ki tetkıkat l d' d • . ' . . hakimligıne Balkan Sulh hakimlıgme zarı ıtıbara ahnaralı •erııden muafi- va~edilm· olu hazır bulunma 
netkcainde bu metlılibatı daha Buğday ıyasası urj!nU Dahılıye vekaletının Hukuk m~u.~l~rmdan ı_<funil, Tara•~· yeti mev~1!ah· .?lan müıtah~nin, heykeJi kt. d ış p . 

· • , · • · bi ·· cld • d h' • • Ceza hakimlıııne Mer11n Sulh haki- her han&ı bır mue11eıe veya ticaret- a ır. 
fazlaaıle wı af ~ebilecefim. Y~- .B~ılay P1~k11 ~ ~u /tt~n yerın e ır tanıım1 mi s.Efet, Menin Sulh halıimliğine hanede .. yü unelini icar etmit ve yap M. Kripel Afyonda olup Gazi -o-

pacafmıız tetkikattan IOllJ'a J-: lıir "::"Ar:-' :..eç·ı:;~e ı:: u Dahiliye vekaleti vilayata ııönder- Unalı aza miilizimliğine Hukuk me- tıkları hizmette daha fazla el iti ıa- hazretlerinin heykellerinin rek- Derdine çare ararl<en 
craSI mUkarTer tadil&t arınılan- A.!';:'upiy-:d. yaptıiı :eıir '7: d.iğ.i müh.im. ~r. ~imde. halkın itle- ~nl~ılan Taboin, Silind! ~ulh ~- lip n hakim .bulunan itçiler anlatıl- zi tasavvur edilen mahalli tet-

nızdan çok fuladır. Hatta bu:ı mı olmuftm. ~nın _ıeciktinl.~ğmde'! pkiyetler ço- kim!i~ BalkJ"! Sulh h~ki~. Salih -" ~ırelir. . .. kik etmektedir, Rizede feci bir vaka olmnt 
.. nerl lAıt...: ihtimali b'l 1 da . bir galdığını valdu zamanile eeveb. alın- Zeki, Adilcnaz Sulh hakimli11ne C&- Bu itibarla, faraza bir mueueM M Kr" l h""kt>.- d t a· h tal ğ ~•- ....., 

ver.,~ n -·· ı • Dün lıoruda lıai Y pıya .. aı ma an huıuoat halılonda telırafla ic- yhan Ceza bakimi Abdullah Hilmi, •ey• tiearethıınenin aYUbtı, dolrtorm • ıpc u_ wuct mey an- ur. ır 86 1 a •UTIUC1n .,. 
vardır. 'u -'•nmıtbr. raı~na mecburiyet haııl olacak tekit- Numan Sulh 1uılıimliiine Meeidözü veya mulıuip, kuadar veya t..,ilı- lığının dar oldugunu, oraya rek genç bir mütetabbipe müracaıı( 

Fındık piyasasındaki müşkül vaziyet 
Berlindeki Türle ticaret odası bir 

rapor hazırladı - -
Fmdık pl7aauı aılutılıı 't'UİJo- mahaulün ümit edilmeyecek dc

tini muhafua1a ,,e fmdrk fiatla recede u olmaıından fiatler250 
n da ytlkael-1e devam etmek 9iline çıkmıttır. 
tecllr. Avrupa mahafilinde Türk tüc 

Türk fmckk.larllllDI lıa •- cannın taahhüdünü ifa huıuıun 
azalmuı bütlin diln7a fmdık pi • bütün imkansızlığa rağmen 
yasasını tamaınile altüıt etmit- g&terdiii hüsnü niyet fayanı 
tir. ' ıükran görülmekte Ordu ve 

Bu huauata BerHn Türk Tica Trabzon ticaret odalarının fora 
ret oda11 tarafından dün7a piya majör ilin etmemekteki iarann 
tasında Türk fındık ve kuru dan ve Türk hükUmetinin fm
meyvalarından bihia gayet mü dık ihracatının men'i huıuıun
dellel bir rapor bazırlanmıttır. da vaki olan bir teklifi reddetme 

Rapora nazaran dün7a fındık sinden sitayişle bahsetmektedir 

hatta kuru meyva piyatası Türk ler. 
ihracat tacirlerinin alivre tahtı Aldığımız mallımata nazaran 
icra etmemesi te.iri altında bu- Alman tacirleri Gireson ticaı·et 
lunmaktadır. oduı tarafından verilen ve aliv 

Fındık üzerinde bu aene bü recilerin taahhütlerini o/o 7 nia
yük bir rekabette beklemiyor petinde ödemeğe mecbur oldu
du. Bu yüzden fiatler evelki sc- ğunu bildiren karar tasdik edil
neye nazaran az olarak kilosu diği takdirde teşebbütatta bu-
100 şilinden gidiyordu. Halbuki lunmağa karar vermişlerdir. 
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ler ücretlerinin müaebbiplerine tu- Hukuk oatuı.; ";-~ Ahmet Fahri, bın o müe.aeae •e J• ticarethanenin! zedilecek heykelin, gelip geçen~ etmiştir. Mütetabbip bu genct 
min ettirileeeiini n teehhürata aebe- To~t ce.za hakimlı11ne .An.kara Sulh rne'."!"u o~~ukl~ndan, müıtahdemin ler tarafından ayıkile temaşa b" il~ . . · • b" 
bivet verenler hakkmda inzibat ceza- bakimlennden Haaan Hilıru, Ankara tabm dahllıne giremezler. ed"l • -· . Af nk ır .. ç vennıştır. ilacı alan ı· 

, . . . . . . . . S iL haki ı--· H k k nlan M .. tahd . •·- chna, • • 1 ı emıyecegını, yo ara- b" d_... ı · 
lan tatbık edılrnesını bıldırmıştir. un m ıgıne .> u mezu n uı emın .... y lfÇ>, ame e, h" .b. f . dıd" l çare genç ır ay sonra .,,.şet ı 

--<>-- dan Muzaffer, Sivaı Sulh hakimliği- çırak, kalfa taife, lıayıkçı gilıi bedeni usar gı 1 za enn m ı 0 an sancılarla vefat etmi tir 

Be l ı • kd'd . l ne Şavtet hakimi Arif Hikmet, ~av- hizmet ifasmı deruhte etmi, olanlar bir şehire dikilecek heykel il- V .. . § · .. 
( e 1 na 1 e VI a- t~t .Sulh hak'.mliğine Rize ~ ~ ithal eclilmek icap eder. mi ve tarihi mahiyyette olaca- aka muddeı umum.~lıkçt 

Yet hissesi ~ th..._.., .Söke ~ukuk ~ğine ~YY~ '!'tıçı~:. ğından, herkesin huzur ve isti- ha?er alınmış, hemen muteta· 
Vıze ha.kuru lbrahım H~klo, Vıze ha- Bır rulıkan .. ıubi olmayarak oey- h • • d ·· bil ğ" b" bbıp yakalanmıştır. 

Vakti hazarda alınan askeri bede- kimliğine lnebolu Müddei umumisi yar bir halde, etyayı ıırtmda veya bir ra at 1~. e ~ore ece 1
• 

1~ ~ Öl . "h .1 .. 
li nakdilerden alınmakta olan ':'. 10 irfan, lnebolu Müddei umumiliğine el arabaımda tqnnak ıuretile .. tıcı- ı hal taıhsısı lazım geleceğını si>- en genem cı azı dahı ıs 
vilayet hi11eıinin ıon askerlik mükel- Bartin aza mülazimi Ahmet Medeni, . !ık eden faraza üzümcü, kavuncu, aeb

1 ylemiştir. şişelere konularak morga gön-
lefiyeti kanununda bu meıele hakk1n Bartin aza mülazimliğine Hukuk me-ı zeci, basmacı ıibi eıhaıtır. / Heykelin tahsisatı evvelce derilmiştir. 
da bir oaralıat olmama11 dolay11ile ci- zunlarından Mo.ııtafa Necati, Bala Seyyar halinde icrayi faaliyet eden - • - . 
beti ma_)iy~c~ bu hiosenİ_? al~nmaaı i!· Hu~u~ hakimliğine Ba~aeoki Hukuk .. natkarlar, ıimoarlar, dell.al~ar, kab- 1 Mühim bir icat ıdü~n~ mü,temil lı:ir(İr ft l>eto!' u-
zam edılnu,tir. Bunun uzerıne Dahı- hakimı Ekrem, Babaeıki Huk:ık ha- zıınallar bu maafiyetten 11tıfade e- \ LONDRA z A A _ Daily sulile ınşa olunmut &ayetle metın v• 
liye n Maliye •ekillikleri araımda kimliğine Uzunköprü azalığından demezler. Bu gibiler her ne vaziyette . . . ' · · : . . ı müceddet apartnnan şeklinde bir baı 
buıule ıelen nolı:tai nazar ihtilafının müstafi Mehmet Zeki, Bur"" azalığı- olursa olsun verıiye tabidirler. Maıl ın ~e.rlın m~habınne göre sahilhanenin izalei şuyu ~in bilmü-
halli ciheti Baıvekillik tarafından Şu- na Ordu Hukuk hakimi Abdullah, Or - --···· -- Alman fızık mutehassısların- zayede satılarak paraya cevirilmesi 
rayi devlete tevdi olunmuıtu. du Hukuk hakimliğine Gireson, Hu. L • d dan profesör M. Plank rontken I mukarrer olmakla tarihi ilandan iti· 

Şurayı devlet meseleyi tetkik et- hk hakimi Cemil, Deraim reiıliğine ıman a şuaatının nufuz kabiliyetini kat baren bir ay zarfında yani 4 kanuni· 
ti. Dahiliye vekaletinin ve maliye ve- Yozgat hakimi Cemil, Yozgat hakim D .. k •• f rüsefıe k t t k b ta elektrik ı sani 1930 tarihine musadif Cumartt· 
killiğinin son 1111 numaralı mükelle- liğinc Kastamonu hakimi Ruşen, Kao Un U S S Seg -, ~ a.r ıraca .. ve aş .. .. , , si günü aut on beşte ihaki evveliye-
fiyet askeriye kanunile alınmakta o- tamonu hakimliğine Dersim reisi Mch ri ihlal elti zıyası olmak. u.zrı: her turlu ışı·ıcı si icra kılınacalından talip olanlarm 
lan 600 liraya i}aveten 1000 numar!'· met Emin, .Güm.üşhane !'zaliğina K~s- . . I ların kuvvetını ~ı~ ha:,:lı .te~ıt kıymeti muhamminesi olan on altı blı 
lı kanunla kcsrı munzam olarak daı- tamonu Muddr ı umumı Çoru~ muı- Dün sabah ıene lımanımızı kesıf edecek gayet milhım bır ıhtıra- liranın yüzde onu nisbetinde pey akçe 
rei huıuıiye namına cibayet edilmek! tanıklığına t k dağ mustantıgı Ah- bir ıis tabakası iıtila etmiıtir. Siı, sa- da bulunmuştur. sini mUstashaben Beşiktaş Sulh Mah 
te olan 50 liradan başka idarei huıu . met Fevzi, Bozk.r mustantıklığına bah 7 de baılanuı, ancak 8 de dağıl. eett t••••••-•ttU ••++•ffı kemesi icra memurluğuna müracaat 
ıi!elere hios~ tarikınm al.ınması. im- ı Ç~lmeri~ mustantığı ~asan Ta~•.i.n, nuştır. Siı dolayısile lim!n~aki s~~ i TİYATROLAR eylemeleri ilan olunur. 
kanı olmadıgı hakkındaki noktaı na· Çolem,rık mustantıklıgına Eyrıgoz sefer intizamını kaybetmıştir. Bogazı-
zarının varit g?r~ldüğüne ıurayı de v! mus~antığı Eyip Sab~i. ~ifi mustan- ç~ ve adalar, Kad kö?' hattı vap.u~ları SiNEMALAR Eı n n i '. T f> t sa Il-
letçc karar venldı. tıklıg~na Ko~ya Ereglısı. m~~~ntıkı 11s dolayısile sabah ılk seferlerını ya· t t t t tut ...... .._ ... t t t t u T 

-o-- lbrahım Samı Erdek hakımlıgıne Er- pamamışlardır. • { ,.] 
ı.ı h il l d l · dek Sulh hakimi zübdü Erdek müd- - ( ıg>·ıılt ıa il: 
ll a a e ara arın a o dei umumiliğine hukuk mezunların· H ·d t . ŞEHREMANETi Tepeba~ı ti· 

bar ve meyhaneler dan Huluıi Amaıya hakimliğine sulh a arpaşa raınv.tyt ~ yıtrosundı A . 
. . • . hakimi Ebhet Köle Sulh hakimliğine Üsküdar - Haydar pa'8 hattının hu akşam aut !iye H . nın 16564 ıkraz nu-

Dahılıye vekaleti mahalle araları- Amasya hakimi Şaban Gemlik hukuk kabulü muvakkati dün yapılnuştır. 21/SO ds maralı deyn senedi mucibinct 
na kadar ·~kulan meyh8'!e .ve. barlar hakimliğine lnegöl ceza hakimi Meh- Pertembe günü de küıat reımi yapıla yalnız muıl· Emniyet Sandığından istiLraı 
hakkında bı_r ~kım tedabır ıttihuına met Cemil lnegöl ceza hakimliğine caktır. llmlerle ııla· eyl*ği meblağ mukabitindt 
karar venruılir. . . .. . Bursa aza mijlizimi Nizamettin Ce.. beler lurı ru dahil \ '" 1 

,, ra.-lyclt t!r•lr yı ·f• • o O 

SV.a.TU:R 
n .. ı 11rh11 
t .ltlUrlt 1lık<d 
lllı- ~IR:ctl 

Anaıdolunun bır çok vilayetlennde yhan ceza hakimliğine Ereyli ceza ha C d Aynaror; Sandık namına merhun bulıınar 
bar aç•~ ... ~u~r. lıtanbulda kimi Baki Ankara müddei umumi mu Zayi üz an kadılı Samatyada Sancakdar Hayred· 

.'-::.~ da Karagumruk, Fatih, Şehzadebatı avinliğine Odemit müddei umumiıi 30 Teşrin.iaani 929 Cumartesi gU- illi 1 tablo din mahallesinde Sancakdar sc 

17 JO Sultan Ahmette mahalle aralarına ka- Kenan Rize aza mülizimliiina Bala nü aabahleyin Kadıköy vapurundan 
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dar ıiren barlar lrimilen kaldırılacak- ceza hakimi Zeki Gireıun bakimliji- çikarak mağazama gitmekte iken iki hlpzade CelAI maralı ve üç yüz elli arşın ars• 
tır. .. .. ne Edime Sulb Hakimi Ali Fuat Ua- lrrt'a lrunturat Ye iki adet gllm_rük be- Bey 

.Bar ve meyhaneler hulıibnetce gos küdar Middei umumiliiine lıtanbul yannameai ve bir lrıt'a senet ıle dört Cuma günleri üzerine mebni ahşap üç kai.taı. 
terilecek olan muayyen n mahdut uasındaa Maotafa A- lıtanlıul .. kıt'a malı:puz ilmilbaberi yClaİr nrala madne - J5/30 .. her cumarte~i ibaret on iki oda, üç sofa, bi' 
yerlerde açd~tır. .. zalığma lotanbul Müddei umumi bat DU havi cüzdanımı zayi ettim. Bulan a1t,..ı.,, lçlıı e 1 .. tenıll~t yapı l· mutfak, üç kuyu , dört yÜ7 r . 

_ lJ_~uınhanele~ kapa~aı .da du muavini Zel&i Bor ceza bakimliiine Ayazma kapıda seksen altı numerolu · arşın bahçe ve mıiştcmiliıt • 
tunuluyor. lıvıçre n '!"! bır salı Orgllp m6ddei umumiıi Kimil Nazil matazaya getirdiği takdirde derunun ıaıttır. reyı' havi bir hanenin tan.~ 
memleketl~rde olduiu ıılıi fubuı me li ceza hakimliiine Etme müddei amu da bulunan meblait kendisine ait ol- Na•lt Bey lemılUerl 

ı ı ı2 . ;s nedilecektir. miıi lamaii Lütfll Anlıara aza müli- malı: ve ayrıca memnun edilecelıtir. T vadesi hitamında borcu veri!ınt 
ı.ı 31 .50 ---<>-- :Umliiina hukuk mezunlannclan lı· Bu gece Mllleı ılyaıro~u;;:a Na~iı mesinden dolayı satılığa t;ıkarı 

1 
88.<S Behçet Bey ne zaman nml Halda lıtanbul Ceza reiıliiine iuua mealek mektelıi meaunlanndan ve Fahri beyi.er birlikte z taban larak bin üç yüz elli bq lira b< 

I .. .. Uslrüdar Müddei umumioi Suat Me- Şerafettin Mustafa Ereyli muıtantılı• Bvn bacak rolunde, aynca canlı karagöz del ile müşterisı naınma kat' 
(onuyor rat müddei umumiliiine Bitliı azaım lığına ıneolek mektebi mezunlarından k k"lın" k b k ü 

Maliye vekaletinin daveti üaerine dan aziz Bitliı uıılıiına Saray köy E .. t lıtanbul middei umumi bat mu· Bqiktq lcraamdan: aran çe 1 
. ış 1 en ~ e~e Y · 

Ankaraya ıitmit olan tiitün inbioan hakimi llırabim Etem Manioa Saib .. inliiine Adliye müfettitlerinden Bebekte merhum dalyancı İbrahim de on zam ıle başka bu muşter Jstanbul Hayvan Borsası 21121929 
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müdürü Bebı;et B. in Cumarteıi günü halrimliline Utü eeza hakimi Meh- Kemal, '!~ ce_a h~kimliiine :nr.e reis veresesinin tayian mütasarrif ol- çıkarak müzayede bedelini 1 ~9 1 
tehrimize ıelmeoi muhtemeldir • met Sadullah San kamıt müddei umu ceza hakimi Salih Rize ceza balümlı- dulı:ları Bebekte cevdet Pata cadde- liraya iblağ eylemiş olması cıh< 

-o-- miliğine hukuk mezunlaruıdan Meh- ğine lçel müddei umumi muavini Ru sinde Polis karakolu karşı11JJ1da kain tile mezkur hanenin 7 l 2; 92~ 

F k b 
met c-ıettin Bize hukuk halömli- bi Eliziz müddei umumiliğine Balıke bir tarafı Cevdet paşa caddesi bir ta- . . .. • . . .. / .. del< 

ır a gru U yarın ;ine Ed....Ut hukulı hakimi APh s.- ıir müddei umumiıi lbrabim Etenı rafı denize çikan tarik bir tarafı Le-! tanhıne musaaıf onumuz 

t J k ray köy lıalıimliiine Bire hulaılı ı..- Balıkeolr müddei umumilifine Si .. ı biderya ve tarafı rabii Madencidis ar-· Cumartesi günü tekrar son mı 
Op anaca lıiıni Ahmet ş .. ld. Llpoelö muatan- müddei wnumioi Cemil Smı müddei sasile mahtut cedit 29, 31, 33, 33 - ı 1 zayedesinin icrası ve muaınel · 

Cemiyeti belediye fırke ınıbu ya· blılıfma .,..19 melıtebi -.ılann- uınumiliiine Elblz milcldei wnumiıl 33·2 nümaralarla murakkam bir katta! sinin ikmali mukarrer lıuhındu · 
•2 oo nn Hallı fırlıumda toplenacalı" bu elan Haoan Sıtlo Seydi '?-zl ımaı- 0.- Suni Beylerin Tayinleri ve yedi oda. bir banyo, bir mutbah ve\ -und talip olaıılanr me:ı.klı 
46 ili lçdmu Mabiddin bey de İftiralı ede- bldıt- ıneslelı meldelıi ınezunlenn Kangal Muıtantılu Rıza Tevfik Beyle bir kilar ve bir hala ve tahtında bir g .. an . • k<l 
•t 'lll celrtir. Tadil edilı 1 te olan o1ıtru ... elan Melunet Ali Alatehir mnata.blılı Onye .... ıtantıln Hüaeyin Avni Be- bodurum ve bir bala ve ta9lık medhal gunde nıhai'.et sa~t on beşe . 
00 00 tarifeoi hakkında bu içtimada Wi Wr ima -1e1ı ....... elıi mezunların... Jleri• de lıecaJi!lerinin İcrul taıtilıi ye bir nerdiban baıı taşlip ve bir kU- dar Sandık ıdaresınde hazır Ll !.. 

27 30 kanır YCrilecokli•. Alunet TeTfilr E7"ku• muıtantıkb- aliye iktinın ebnitt;• çük kapıcı o<Maı ve tahtında dört bap. lunıualan lüzwnu ilan ol uııur. 
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MILUYET Sill KANUNUEVVEL 1921 J 

rcadznlarzn Meclisten bu hususta kanun çzkmayznca belediye 
yoktur mahalle intihabatına istirak etmelerine imkan , 

(adınlar muhtar olacaklar mı? Ne kadar var? 
~------~-----.. ···~·--------------~ 

1Iakl ı ~İnasi P:;ı.(li~ <)rki:Ka<lınların şirndilik l)f'ledi)·e 
ve lııahalle int ihahatına i~t1rakine İınkan yoktur 

Betedive kanunu meclisten çıksın 
kadınlara intihap hakkı verilsin 

Ecnebi ve gayri 
türk acentaların 

vaziyeti .. 

13ul'sa heykeli 

Ticaret o<lası 

Heyeti idare istifa 
edecek mi? 

Oda reisi Hamdi HflilJ 
beyanah 

Darülfünun meselesi 
rrıp ' '" l~~dt'biyat fakiilteleri <livtıtl 

siiallcrini l)11giin tetkik Pdec('k 
Darülfünun divanının muhtelif fakül 

ingilizin tereffüüne karşı alınacak tedbirler 
vekalet\·e tespit edildi 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Maliye vekaleti kambiyonun te
reffüü için tasdikine karar verdiği tedabiri tespit eylemiş bulun 
maktadır. Tatbikata geçilmesi bir P"iin rneselesidir 
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ASRIN t:MDE.51 •.MILLIYl!T ;rtR 

2 K!nunuevel 1929 

lff. i. z a.. h ., 
ralama vak'alarının yüzde 80 i 
sarhoşların itidir. 

1\ltLL!Y~T SALI 8 KANuNUEVVEL 1929 

i.kaye. 
• Jl&.o .. a 

Kütü~ Hi~~TE 

--Bir filmde vapurlınn dağlar üze· 
rine yürüdüğil ve dağlann deniz 
ttzeıinden suraıle hareket ettiği 
görillso, kahkahalarla gülmemek 
kabilmidir ? işte bu harikaları 

ASRİ SİNEMANIN Dı\REHı\'I;; -!\•'ura caddul. No 100 

Sevinçle öğreniyoruz ki hükU 
met bu bar ve barbarların hak
kından gelmeye karar vermiş
tir .• 14 milyon kitinin rahatı 
namına bunu alkıtlamalıyız ! önümilzdekl perşembe akşamı 

irae edeceği 

Teırraf adresi Milliyet, lstanbal 

3 
6 
2 

Telefon numaraları : 
lstanbal 3911, 3912, 3913 

FELEK 
-içtimai bahlsi!!! 
İlmi ve Milli bir Türk 

Ml~EK ~iNEMl~I ABONE ÜCRFTLERI 
TUr/..iyt i&in Hariç için 

O)llttı 400 kuruı illO kuruş .. 750 .. 1400 .. .. 1400 .. Z/00 .. 

UL r n e az 

ute ııv 

TA .E.' 

da t n- re 

., 
mı. 

l:'r tı ıın 

b &ev 
dar iyı 
'tı av 

Uunk.u oilmı!ceınızıo 
halledilmiş şekli 

YUKARDAN AŞACI: 
1.- Eskiyi yenileyen adam (7). 
2.- Cemi edatı (3), 
3.- Kuıu uçuran (5) Cet (3) 
4.- Ayetler (4) Zaman (2). 
5.- Sem (5) Rabıt (2). 
6.- Çevik (4) Nota (3) 
7.- Tek batına (6) 

filminde g,.receksiniz. Perde ara· 
larında zengin ve mükemınel var
yete proğmnı . - eh/.adcba~mda ~ 

E\1ASr J)A 
ile sc ,,., n ıkı rruazzam flıııı birc'en 

Para Kurdu 
ınRI ı ı hl ı. ı 

Sevda 

IÇ 
\ . 

ALIS Tl I 1 
/fer f/İi11 18,1-2 111ali11esile 

21,4.5 suııarclerinde 

EOL \RI>t> 
Bl \NKO 

Arjantin orlıestrası 
yeni repertuar • • •• M FJ EL SİNEMASI l"ransız Sinemacılığın bu akşam " -' ft güne kadar vücude getir· 

diği en muazzam şaheseri, Damanın ölmez romanından muktebes 

MONTE • KRISTO 
filıı:ini muhterem tcmaşak:lrana takdim ed:cektir. Milmeasillen: 

jan Anjelo, Lll Dagover, Bernard Göçke vo Gaston Modo 
gibi en meşhur beynelmilel sinema yıldızlarıdır. 

ilaveten: SPOR V~; GENÇLiK serisinin üçüncü senesinin birinci 
filmi BAYRAK YARISI. 

ll!!l .. ml!! .... ~'!!fl!!!!l~-.ı!lf!l!llllm!!l~lll!!fllml!!ll!!lllll9 .. 

Her a~~anı H~ZiTl B!Hi~~ ile Mes~ur 
Kitaristleri. Fiatlartla zanııniJat yoktur. 

il 

akşamı saat 2 ,t5te 
Fıransız tiyatrosunda 

1\1<. şhur viyolonist 
JAN .KUBELİK 

tarafından birinci resi
talı verilecektir. 

Konserlerin proğran1ı 
tiyatro kişesinde talık 
ediln1iştir. Kişeler her 
gün bilet satışına de
vanı etn1ektedirler. 

5 k:lnuııuevel !Q29 perşembe akşamı 21,Wd:ı f ı e Roayalın parlak 
ve sevimli aktri>i matmazel MARGF.RIT ü~'KURE ile komiklerin 

komiğı meşhur KLOD RIVORI rln ilk temsili Kleman 
\'otelin maruf komedisi 

MON CURE CHEZ LES RICHES 
Koltuplar .J 2 lira, Localar 8- 12 lira, llılkon ı 50 kuru~ 

,. ~ ''" ıtd., i '' c (( U teJrika"ii: ı<iii --- - Bir an sonra 0 ay~klarını ~ü- ; ö;e~ikle ~kunabili;, Bu ~efter< B.ird~nbir~ .~~zü~e i.lişti ve b~- 1 şey~en .. ~~~~et~_e.ı:nişti ... E~er sözünü şöy.le bitiriyo-;~ "Alla· rüye sürüye koridoru gerıdelde en çok harp sahnelen var. nı epıce duşundurdu. Satırlar hakıkat duşundugum gıbı ıse hnn, onu hır def'a daha ~ııı 

G ON Eş I• bırakırken ben de içi sızım sı- 1 Muharebenin ilk gününd~~: arasıı:d~, geçen bu c~lede di- hayret! He~ şey~. ya.J?a~ilen bu göster . . . göreyim, gözlerı~1: z~m yanan. k.abahatlı v_e n~çarl ~~lupınar'a kadar hemeı:ı bu-, yo~ kı: Bend.en aradı.gını •. ~~: Allah v~ secıye duşkunu kadın- d~n ~kan ~u ay?lık. yaşını dıll. bır hasta giıbı odama dogru ıler- tun ıbtısaslarını çoşkun, ıçten, dugunu ve nıhayet ıstedıgını dan yalnız bunu ummazdım! dıreyım, bır sanıyccık olsun b:I liyordum! gelen samimi bir ton ve ~da ile,koparamayıpda Hamra ile beni Demek bunu da yapabildi. Hey şını göğsümün üzerine ko)"Uf Elem izzet . . . . . . . . . . yazını§. Öteki defterlerı bu~a-,dudakdudağa bulunca hemen gidi baba hey.. Kaldır başını rahat ciğerlerimi yıkayacalt ".., -"•"""""' Odama girer girmez gene heri bilmeliydim ki beni kaybettı~- 1 kapının yolunu gösteren bu fe- ~ezardan da olanları gör ve tazeli~ccek bir nefes alayııt'· . . . . _, . . . _şey gözümden silindi. Murat •. ten.sonraki yazılannı o~uyabı-,?~ yaradılışlı kadın ~ene hıncı- dınle! . ıBu hakkım de " il mi?. Bu kads şey vermıyen, hıç bır vaı~de b~ O hıç ses1!11 çı~armadı, sara.~ aşk, ayrılış ve .. bu ayrılıştakı leyım! Defteri okumak ıçın neiıyıce çıkarmarnı11tı kı zavallı kı- Fakat merak edıyorum. Ne rı bana çok m~' " ı~.nmıyan , bendım :. Benım /u-, d.~· soldu,. ~ı~edı, ııarsıldı, go- bütün haile! Karyolamın üzeri- 1 kadar zaman geçti bilmiyorum?lzı da benim arkamdan sokağa oldu bu kadın? Ne gavur imam- z ·; · 
1 

ruınd71: ~ır kalP. ~0}'1e ba.~ r.cm- zun~~1:. hır ın,sıcak,kaynar dam ne dar uzandım ve bir solukta 1 Yalnız bir çok yerleri okurken attı ve . . O biçare ihtiyarı kan 1 dan, ne ondan hiç bir ses seda ava!lı Hasan .~ık·· ,nelen ı:;ı.nde çuruyup_ gı~ece.k lay uzune yuvar.la~d.1, y~na~:- yer gibi, içer gibi elimde sıkı sı.lhüngiir hüngür ağladım. Anne-'kustura kustura zorla öldürdü ... !çıkmadı?. Öldüler mi, kaçtılar .. .. ıs ~un ~onra ···al ve ben elım kolt~ bag.lı ~ıç ~ı~ I r1:':1d~.n sızdı, ~.lımı~ın .. uze. e kıya tuttuğum defteri okuma-\ sini buluşundan bahseden sahi-! Satırlar bundan sonra safha saf- mı, bir yere saklandılar mı? Hiç Gene butun cınlerım bu sab . şey yapm:ıdan bır seyırcı gıbı duştu. Sonra gozler~. gozl~r.ım- ya ba~ladmı. Öyle dalgın, öyle feler o kadar hazin, o kadar içli ha değişerek devam ediyor vel bir şeyin değilse bile yalnız başırı:a toplandı: Bu doktorlıı bu hailenin karşısında kıpran- den kaydı, ':>at~n guneş gıbı u: meraklı okuyordum ki bu anda ki!. Belli ki bu satırları hem ağ- kendi annesi ile analığı arasın-' Düzce ve Bolu isyanının güna-' rın agzında da bır: madan duracaktım . N etekim sul usu.l çekıldı, . uzak~aştı, eh ne olsa beni bu defterin üzerine 
1 lamış hem yazmış , Sonra bul daki farkları uzun uzun tahlil ' hını bunlara ödetmek laznndır. 1 

- Olmaz . . . . .. öyle oldu. g~~şı:ctı ~e · · Bır_sanı~.e ~~nra kapanmaktan al~koyamazdı. !satırlar arasında Feleknazdan, ediyor! Benim anlıyamadığımllMilletin yaşayışına kasdeden dır, gidiyor .. sabahleyın ~19 Elim onun sıcak avucu içinde muthış bır boşluga duştu. A- Hasan'ın enfeste bır yazış tarzıj onun üveyliğinden öyle acı şi-lnokta Feleknaz'ın Hasan'dan günahları affedebilmek hiç kim hat beye de goz doktoruna sıkıldı kaldı, gözlerim bu hailt- man yarabbim bu ne hüzün d?" var. Hiç sıkmıyor, usandınnı- kayetler var ki. Hasan'ın, ba-1 aradığı, umduğu, istediği veni- senin elinde değildir artık ma- ayrı ayn gittim, yalvardım: nin dehsetine yumuldu, bakış- lu bir sahneydi! Ne ben ona hır yor, fazlalık vermiyor ... Daha bamın kurduğu ve son nefesine! hayet koparamadığı şeydir. Bu1 zıinin bütün suçlarını ortaya - Ne olur müsaade edin bert larımda ·Hasan' dirildi, yürüdü tek kelime s.öy.lirebiliy~rd~m, ziyade merakı artırıyo~, ta~ik kadar gütm~y~ çal~şt~ğı . <?s-,ne ol~bilir.: Cümlenin geliş~n-;dö~mek .ve hesap sormak gün- de yanında olayım? .• beni kucakladı, bir ıs~tı:ıa nöbe- ne o b~n~! İk~mızın de s~!}~!e- ediyor, c;oşttrrıı.YO;fl İçinde oyle manlı devletı sıstemı aıle ~~~n: den .bırdenbıre karar verme~ ıs- 1 lenndeyız... İkisi de: tine tutulmuş um gıbı kanım, ceklerımız bogazımızda dugum- satırlar var kı ınsan bunları de ne kadar ıztırap çektıgını 
1 
temıyorum ama herhal<le ıste- . . . . . . . . . . - Olmaz ..• kaynadı ve dilimin ucuna tek 1 lendi, ikimiz de söyliyemedik, defterden çıkarsa da parça ?ar- a?lıyabilmek için bu defter~ei nilen v~ ~oparılamıyan şeyin Bu defterde kısa kısa benden, - Hayır •. Jir söz geldi: ı ikimiz de söyliyemeden ayrıl- ça neşretse büyük muharrırle- ki satırları dkumalı. Yalnız bırj ıehvanı bir arzu ol<luğu anlaıı- bahseden parçalar da var. Helel - İkiniz için de fena.·.· 

1 
_ Güle (!iile Murııt B"'v . . dık ı 1 rin yllT'lmrı kadar .ııcv1'. istek vı cümleyi pek kawıyaaıadım . lıyor. Huan bana hiç böyle biri bir yerde uzun UZUD vazıyorıh B1Tl!IED 

'• 



... 
lız !meli ~aJat ınekte~i nıo~orlü~On~en: 
Kız Ameli hayat mektebinde 
ususi keman ve piyano ders
er i ver ilmektedir. Piyano mu
lJ imi, meşhur piyano mualli
i (lskaçelli) keman muallimi 

lmanya ko ıservatuvarindan 
ınezun Mehmet Ali Feridun 
&eydir. Cumadan mada her 
ün saat 11den14e kadar tale
e kayıt ve kabul edilmektedir 

~~ün~ü ınınlaka elı~~a o~ası reisliğiö~en: 
R:ay!t muamelatına ı Kanunuevvel 929 d~n itibaren başla

caktır. Tababet ve suabatı san'atlarının tarzı icrasına dair 
~unun 15 ve 17 inci maddeleri mucibince (Türkiyede icrayı 
~·at salahiyetini haiz bilfimum etıbba ve diştabiplerile dişçi-

n odalara dahil olması mecburidir. Memuriyet bu mecburi
ten istisnayı istilzam etmez). Binaenaleyh diploması Sıh

t vekaletince tasdik ve tesçil edilmiş ve ya hakkı müktesep
i tanınmış bilfimum etıbba ve ruhsatnameli dişçilerden İs
nbulda bulunanların aşağıda yazlı zamanlarda diploma ve ya 
llısatname, üç kıt'a fotograf ve hüviyet cüzdanlarile Cağalo-
ilnda Sıhhiye müdürlüğü binasında Oda idare heyetine, di
~t vilayetlerdeki tabip ve dişçi beylerin de Sıhhat müdürlükle
'~e müracaatları ve dördü duhuliyenin üçü senevi aidatın ilk 
<l{siti olmak üzre yedi lira itası icabettiği ilan olunur. 
' ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 

mlak ve E~anı Bankası ~nıunı Mü~ürlü~ün~en: 
Mevktlerile krokisi ve evsafı mahsusası aşağıda yazılı Avrupa 

J 
·a~ajının satışı müzayedeye konulmuştur: 
1- :\Hlzayede (kapall zari) u~uliledir. İhale 9) 12 1929 tarihinde 

lare \1edisi huzurlle icra edilecektir. Talip olanlar beher mülkün 
İt.asında ıı;usterilen mikdarda teminat iraesine mecbur olup hu 
~llıinat varakasını teklif mektuplarile beraber makbuz mukabilinde 
il.zat veyahut ihale Meclisine yetişmek üzere taahhütlü olarak 
'"staya tevdi eder. 
2- ihale bedeli peşinen istifa olunur . 
3- Talip olanların lstanbul veya lzmlr şubelerimize veyahut 

lerkez ~:mlak Müdlıriyetine müracaatla mufaşsal şartnamemiz! 
•Utal~a etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nushasını bir 
a rr ukabilindc alıp imza ve teklif mektuplarına rapıctm ~leri 

~p eder. 
:\fevki! ve semti Nevi 

1), ml~huru 
•6< h h A. 

u Kamcç a1wı ma al- . ,..,vrupa 
le \ l lamıllu~ı ı;okak Pasaıı 

Hudut ve kemiyet 
ve müştemilıltı 

Maa oda 2:.! bap 
• dükkan . 

l?ezıfel'• ~ l: , /(rif'tn (,ıllesİ Ar,,.fımın 

Taminat 
mlkdan 

,Uça. 
1500(} 

~ .. 3 5 7 ' ff f 3 fJ 
~ f 17 1J 2., 

A """!'" JD<1s11jı 
~ı-· -l_..._'-_.,6 8 fQ 11 ft,. fG fi 20 f.'l. 

~ P•t"rılclu U-L...Lı-'-'--L--1--.,_~--ı 
'· lfınuf Post'"" Azaryın Aıırys11 

Emlskı Arartıwıı 

ŞAPKA 
KUMA~ ve BAT'UNilE 
Karamürsel fabrikası mamul3tı 

ŞIK - UCUZ - SACLAM 
Sultan Hanıamı ikinci Vakıf Hanı 

altında satış mağ?.zas1nda 

~PTAN ve PERAKENDE• 
liNIA . 
t>atırfhfarımn 

hakiki 

Ventzki,, 
'1 1ukıarı ve sair 
'llat maklnaları 
ıi en Hat ve mu · 

ıı. şeraitle satılır 
l mum vekilleri 

BAYl~DIHLI ESAT VE ŞERİKİ 
'-......... C:afatada "erşc mbe pazmnda Zincirli Hın Sokağı No 8 

~ lütset nıü~en~is nıetle~i nıü~a1aal 
~~IDİSJODUU~an: 
Ql<unıaşı mektebe ve diğer bilcümle malzemesi ı1e imaliyesi 
ı leahhide ait olmak üzre talebe efendiler için ( 124) adet pal
ı "e (272( takrm elbisenin 4-Kanunuevel-929 tarihine müsa 
ı~ar~~mba gün~ saa.t 13,3~ da aleni su~etile ~ünakasası icra 
\ı acııgmdan talıplerın şeraıtı anlara.ak uzre muracaatları ilan 
tıur. 

MILLIYf:T · SALI .3 UNDNUffiU. . 19?,9 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğii ıııüf ettişliğinden 

BUyükdcre sahil sıhhiye idaresi Bor katibi sabık Ahmet Vefik Beyin Galatada sahil sıhhiye merkezinde 
miifettişlik dairesine müracaat etmesi lAztmdtr. 

Müttehit Ermis Emniyet Kartal konserve Fahrik· ' m 

Ti.rk anonim jirkc ti Ga!.tt a<iJ kı ulardı ,eriı: ,10 

T. Sani Q2'1 tarihinden itibar~n zirdeki ye'li adre·e 
naklcylemi~tir. 

ViM 
YURTLARINIZI 

~eyri seiain 
---------

Merkez Acentuı; c,,ı u k!hril 
bıımda, Be ~-o~lu V6 l Şuhe 
ıcentest: i\.lahmudiye 1 lanı alııtda 

btanbul 2740 

Trabzon ikinci ~oslası 
[ IZ:\1IR] vapuru 5 Kanu· 

nuevel perşembe akşamı 

Galata rıhtımından hareketle 
Zongııldak lnebolu Sinop 
Samsun Ünye Fat>~ Onlu 
Gireson Trabzon Rizeyc ı,ıide· 
cek ve Of Sürmene Trabzon 
Polathane Gireson Ordu Fatsa 
Samsun Sinop lneboluya u~

rayarak gelecektir. 

Kereste tüccaranına 
Adet 

Çıralı fabrika kütük ı O 8 -~O .30 

• • fi atıl 100 4 2tı Otı 
Beyaz • Kütuk w 1ı .ıo .ıo 

• • Tahtası IUlJ 4 ~8 O.~ 
• • 200 .. 28 02 

Karaagaç l latılı 10 4 40. 10 

Yukard:ı ımkr·ır eb'at , .e 
cinsi yazılı kcre,tekr nıli>tu 

celen alınacaktır. \'ermek is

teyenletin 5 kAnuııucyel 92<l 
saat l Se kadar fi~t ıııckıup

larını levazım mLidtirllijtiinc 
vermeleri nan olunur. 

~ ERAH ve NEŞ'ELİ 1 ( I ( 2 ka.evel 929: Kadınlara 
GöSTERMEK JÇİ~ l-l / 12 Kıl.eve! 92!): fakcklcrc 

VİM Türkiye seyrisdain idaresi 
. yorgunluksuz ve üzüntüsüz hanelerinizi mtitekaidin, Eytam \' C ~:ra-

temiz saklanıakla rolünü ifa eder. milinin T.sani 9:.!9 maa~lan 
Nenı bir bez üzerine az mıktarda VIM ser- balada muharrer ğliıılcrdc vc-

1 rilecekıır. 
pere { eşyalarınız! siliniz ve anide lekelerin gaip ı----------1 
olduğunu göreceksiniz. Mermerleri teınizleınek l JYI l ık 1 Ü r' at ~ D S 1 a Si 
iç;nı "VIM , e çıkışan yoktur. Beyaz :fubta (Mersin) vapuru J KAnunuen·cl 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
masaları, nıutfak raflarını, çinileri, veihasıl hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

dan1dan ı~ahzene kadar bulunan büttı!f!~şya K~çükkuyu, Edremit Burha

Vt teferruatı tenıİz)cnıek ve parlatıuJko'ı.jf.:n niye, Ayvalığıı gidecek ,-e 
VI M 

• .,..'\'r dônüşte m.ezktlr iskclelcilc bir· 
ı birincidir. tcıla - ilkte .'..Jtunolujl;a uğrayacaktır. 

'VIM,ibiç bir zan1an kuru olarak kullantı~~~ınız. . Gelibolu için yalnız yoku 
• alınir, vlik alınmaz. 

c..EV ER t3ROTH E:.~Ş Llf\1iTt:!J 

Hilaliahmer kış balosu 
Dahiliye vekili muhteremi Şükrü Kaya beyfendi hazretleri

nin riyasetlerinde 19 Kanunuevvel 929 Perşenbe günü akşamı 
Türkuaz salonund :ı verilecektir. -

Biletler merkez ve Beyoğlu şubesinden alınacaktır. 

lstau~ul ~arosu ri1asetin~en: f 

YELKENCi 
hra den~ lüks ve sür'at ~oslaıı 

VATAN 
VAPLRl; 

4 k:;:ınuçarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhtımın 

dan hareketle doğru (Zoııgul 

dak lnebolu, Samsun, Ordu 
Gireson, Trabzon, Sürmene ve 
Rize ) ye gidecektir. 

TafsllAt için Sirkecide yelken-

btanbui Emınönu meyd anı ko'.lrii ka., , . N.>. 12 

Telefon lstanbul 19 O 

lstan~ul Ziraat 3ankasın~an: 
Ta~ra şubelerimiz münhalatı için memur alınacağından talip 

olanların ııeraiti anlamak üzre şubemiz muhaberat şefliğine mü
racaatı. 

Doğramacılara ilan 
Zonguldak Yüksek Maden Mühendis mektebi için 
4 - Adet muallim yazıhanesi. (Kara ağaçtan san renkte cilalı) 
4 - Adet bahçe rahle•İ (Yeşilrenkte yaylı, boyalı.) 
imal ettirilecektiı·. Bu eşya tarihi ilandan itibaren (20) gün 

müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
izahat almak ve şeraiti görmek isteyenlerin İstanbulda Şeh

remaneti civarında latanbul Mıntıkası Maden Mühendisliğine 
müracaat eylemeleri ilin olunur . 

Semti meşhuru Tophane, mahallesi Beyazıt sokağı Kılınç Ali 
paşa, No:lSl, cinsi Apartıman kıymet i muhammenesi 15000 lira 

Evsaf vemüştemilatı: 
Kapıdan girince sağ ve solda iki oda bir taşlık hela ve musluk 

üç tane köınüdük bir mahzen ı;:amaşrrlık karşısında keza harap 
bir kömürlük birinci kat sağ tarafta bölünmüş karşılıklı iki oda 
bır daraca mermer taşlılL sofa muttasıl iki oda bir hela bir mus
luk ikinci kat altı oda bir küçük eda bir hela ve bir musluk üçün
cü kat ayni dördüncu kat iki oda birbirine muttasıl karşısında 
ıiç oda bır hela ve musluk beşinci kat daraça ve küçük bir odadan 
ibarettir .... 

* * • 
Semti meşhuru Tophane, mahallesi Sultan bcyazit, sokağı 

Kılınç Ali paşa No: 149, cinsi Apartnnan, kıymeti muhanmene
si 16400 lira 

Evsaf ve müştemilatı: 
Zemin katında üç eda bir kiler ve çamaşırlık ve bir medhal 

beş katta yirmi beş oda dört koridor ve her katta birer sofa bir ve 
iki ve üç ve dördüncü katlarda bir heladan ibarettir. .. 

Balada evsaaf ve müştemilatı ve mıiharrımen kıymetleri yazılı 
iki Apartımanm mülkiyeti 3 ' 12ı 929 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile müzayede vaz edilmiştir be
deli ihalenin nısfı tarihi ihaleyi müteakip on gün zarfında ve nıs 
fı diğeri bir sene sonra alınacaktır talipler müzayede kaimesi ve 
~atış 'iartnamesi mevadile münakasa ve ihaiat kanunu ahkamını 
kabule mecburdur. Talipler teklifnamelerini bir zarf derununa 

ı vıu ve imza ederek ve bu zarfı bedeli mılhanıninin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate makbuzu ve yahut m!ıte- ·· 
ber bir banka kefaletnarnesini havi diğer bir zarf derununa vaz " 
temhir ederek ve .rarfm üzerine (kaç numaralı Apartımana ait 
oldugurıu) yaazarak 22 / 12. 929 tarihine ınüsadif pazar günü sa .. 
at on be~e kadar Beyoğlu Mal müdürlüğünde müteşekkil satış 

komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri illin 
olunur ... 

1 -İyi şık ve ucuz giyinmek için 
Galatada Karal<öyde Poğaçacı fırını lttlsallndekl 

büyük mahalleblclnln üstünde 

BÜYÜK .ELBİSE F ABRİKASfNl 

Nizamnamei dahilinin on ikinci maddesi mucibince adiyen ci hanında kAln accntasına mli
içtima etmek üzre hey' eti umumiyenin 7 Kanunuevvel 929 ta- racaat Tel. lstanbul l 5 l S 1 
rihine müsadif Cumartesi gününe daveti takarrür eylemiş ol- •·----mı----•• 
makla avukat beylerin yevmi mezkurda saat 15 te Baroyu teşri
fleri rica olunur. 

Ziyaret ediniz. Kadın, erkek ve çocuklar için 

Pardesüler, muşanıbalar, paltolar 
ve kostümlerin· 

En muntahap ve p,al'et ştk ç~~itlcrini bulursunuz. 
• Tedlyatta t6shllat ~ 

Ruznamei müzakerat 
1 - 930 bütçesi 
2 - İdari raporun kıraati 
3 ·- Taavün sandığı işleri 
4 - Mecmua hakkında müzakere 

5 - Altmış beşinci maddeye ilave edilen ikinci fıkra hakkın
da müzakere (hakeme gitmek mecburiyeti mes'elesi). 

BjJllK TAllARE PiYANGO~~ 
YEDiNCi TER'flP 

5. iNCl KEŞİDE 
11 KANUNUEVVEL 1929 

Büyük ikramiye : 

Akşam ve sahalı Odol ile yal· 
nız gargara yapmak ve dişleri 

fırçalamakla daima ağza gü· 
ıeı hir nefes , tt>mizlik \'C sıt.. 
hat\temin edilir ·. 

Her yelllle utılır 

lstan~nl vilayeti naha ~a~ ınü~en~isli~innen: 
1- 20 Teşrinisani 929 tarihinde ihale edilecek olan Susığrrlı'.c 

etüdünün münakasa müddeti 4 Kanunusani 93(} tarihine müsadif 
Cumartesi günü saat 14 de kadar. 

2 -24 Teşrinisani 929 tarihinde ihale edilecek olan Mende
res-Gedis etüdünün münakasa müddeti 8 Kanunusani 930 tari
hine müsadif Çarşamba günü saat 14 de kadar. 

3 - 27 Teşrinisani 929 carihinde ihale edilecek olan Berdan e 
tüdünün münakasa müdtleti 11 Kanunusani 930 tarihine tesadüf 
eden Cumartesi günü S.Jat 14 dee kadar temdit edilmişlerdir. 

4 - İşbu etütlerin ihalei kat'iyeleri zikredilen günlenle icra e
dileceğinden taliplerin evvelce Iiin edilen şerait mucibince tekl,f 
le_'.'ini mezkur saatlere kndar Ankarada Nafia Vekaleti müsteşar 
lıgma makhız mukabilinde tevdi etmeleri .ilan ohnur. 

Sanatoryumda verem ·~~:ı-
oPE:RATÖR DOKTOR Rf<:HAE:TTIN :\iEI L\lf.T 

50,000 liradır 
Ayrıca: 

lsviçre ·Davus sanatoryumlannda tıbbi- cerrah! vercmlerin 
tedavisi usullerini talsilatilc göstere~ bu faidell kitap intişar 

etmiştir. Tevzi yeri lk l.ıal kütuphımesi, fiatı l 75 kuruştur. 

ı: ı !1 tm1jı:ıa .. 11 • 
,~~~;;;;!.J.----·ı~-----. ..... ~, 

25,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık 

ve 10,000 n Bir 
ikramiyeler 

mükafat 

ANKARA B E R L ,. T z ISTANBUL 

Taş Han . lstıkıaı
3

~:ddesı 

Husus! der~ler hanenizde 
ve ya mektepte 

Her lisanı öğretir. 
Tecrübe dersi nıec~~o en~ir. 

1 den 11 KinunueHlc kadar 

müptedi ve müterakki talebe 

için yeni kur;lar nçılıvor. 



BiN SÖZ 
RİR RESl\t 

~lualliın . 1 aiıne Halit ~1ualliın Ahınet Halit 

Hesap bilgisi 
10 - 5 = 5 ı Sizinle bir de m~ele halle-

Geçen denılerimU:de sayılan delim: 
ioplama ve çoğaltmayı görmüş- Bakkalla gittik. Tanesi 3 ku 
tük. ruştan 4 paket çivit aldık, son

Bu derste de sayıları biribi- ra 5 kuruştan iki yumurta al-
rinden çıkartmayı göreceğiz. dık. Bakkala 25 kuruş verdik, 

Sizin birisinden 10 kuruş a- acaba geriye ne alacağız? 
~acağmız olsa da bunun 5 ku- Evvela çivit parasını hesap 
.-uşunu size verse daha nekadar ederiz . 
.ılacağınız kalır? İşte bunu bul- 3 >< 4 = 12 
nak için yapılan işe tarh yani' Yumurta parasını da hesap-
çıkartma derler. lıyalım: 

Çıkartma işareti (-) böyle 2 X 5 - 10 
'>ir çizgidir. Bunlan toplıyallm: 

~·u· . (lJJNt ıy~t 

Şimdi 10 kuruş alacağımı:ı 12 J 
1
0 = 22 A1aarlf veldll Comel Hllanil boy tarafından M. Ludvlg şerefine verilen \A :ı:iyafotlnden bir inli: <arken S kurut alırsak şöyle Demek borcumuz 22 kuruş-

~österiıiz: tur. Halbuki 25 kuruş verdik. 
10 - S Aradaki farkı bulmak için 

Fakat bununla i5 tamam ol- tarh yapacağız: 
naz. Neticeyi anlamak için bu- 25 - 22 = 3 
1a müsavi işaretini koyup yekO- Demek ki 3 kuru ala-
ıu yazarız: cağız. 

10 - 5 ""- 5 Zihni hesap 
Cevap verin bakalım: Şunları-- zihninizden hesap-
14 okka şekerden 6 okka sa-

1 
layıp söyleyiniz: 

.ılırsa ne kalır? 3.5 daha, 4 daha ne eder? 
19 portakalı olan bir satıcı 4 15 den 4 çıkarın 2 katm ne 

.anesini satarsa kaç tane kalır? eder? 
18 kuruşu olan bir kimse bu- 3 kere 4, 5 daha, 2 daha 4 çı-

ıun 7 kuruşunu harcasa kaç ku- karın ne eder? 
uşu kalır? Bunları hep aklınızdan he-

• 
h 
4 
< 
~ 
.2 ., 

13 - 7 ~ saplayın. 
17 - 4 = Gelecek derste taksim, yani 
16 - 6 paylaşmayı öğreneceğiz. 

Istanbul TPamvay Şirketi 
Ev kat tarif esi 

1929 gene,ı T ~,rinısanınin 2!1 lncı ~ı.inunden itibaren 
UA ahir• kadar muteberdir 

No Hutut Hareket Birinci Son 
Fası' hareket 1 arekcr 

9 H / Harbiveden Si rkcdvc 7' 14 7,00 19,00 
arblye-Slrkecl \ Si; kecidcn-Aart iveve 7,.ll 19,:1 l 

1 O Şişli-Tünel / ~i 'iden-Tünele 3• 6' 0,86 24,14 
l l'L 1c1dcn· "\i..,Ji\.·e 9' 7,02 24,38 

il Kurtuluş-Tünel { Kurtuluştın·T;.nele ııo· 21.!0 2J,:ıo 
fL le1den Kur•ııluşa 21.50 24, 

f l larhivedenSıtihc 5' il' 6,09 1,00 12 Harbiye-Fatih \ fatihten Harl iyeve 6,21 ı ,.)5 
{ l\1açkac!·~-Tüncle 21,40 23,.iO 14 A\nçka-Tfinel Tunelden ,\faı;k ıva .10· 22.00 24,00 
{ "[ak-im n "ırkedrn 5· 8' 7,10 20,00 

·ı Kecider l ak'.'i ııe ıo· 7,.!5 20,.30 
f ~.ı~k :! .. Be'" ı· 7' l)' 7,00 21,30 

~ I " Tak"m·SI'""' 
~ 16 A\açka-Beyazıt \ Heyaz·:-an-.\laçk .. a 14' 6,53 21,J3 , !'aksimden. Varihe ,.,. .,46 11',~6 

Gllzel sanatlar akedemlslcde elektrik ışiğı altında canlı modelden çal·~an Kur c'o s• vAr taleb 
18 Taksim-Fatih \ Fatihten-Taksime 80' ~ .. ıa ı u, r 2 

19 Kurtuluş-Beyazıt( Kurr-'uştan-.HC\ vıdı O' 7,00 21,lH 
Bı v üt tın ırt 1 1 ~· 7,SO >: l,S4 

Manisa milli emlak baş n1emurlug undan: 
;\levkii Cinsi Diim mü Kıymeti - Lira Taksit muddeti 

i 
) 
: 
1 
1 
l ,. 

l 
ıH.:~ııı.ta~taıı ot:lı·c··_i!ıe 
lleoiktaşL1n · f.minonüne 8. 
Bebekten· f.minonıine L 6' 

fi.Ol 
tı,\12 • 

Çoban Isaa llait 70 l bH79 6 sene 

22 Bebek-Eminönü ı' ~:minb·n. ündcn-lkbc9;c 50" 
Bcbekreb· Karaki:>vc 
Karakiıı·deıı- Bebeğe 

o,;ıo 21,.+7 
6,4! 22,Jl 

Vasfı yukarda yazılı bağını Perşembe günü saat 15tr açıla- 1 çesinin veya banka kefalet mek 
milkiyeti kapalc zarf usulile 18/ cag- dan talip olanlar bı.; ınüd-1 tubile teklifnamelt:rini· kapalı 
11/929 tarihinden itibaıeıı mü ın . . . . 

.,. 
J 

ı Behekrı n-B.aşikraşa 

2220 2-1,45 
~.1.04 01,25 

- 02,0S 
zayedeye konulmuş olup zarflar detzarfında kıymetı muhamme- zarfla makbuz mukabılı Manısa 

23 Ortaköy-Aksar f Orıaköyde.n Aksaray• ıo: , 
' ayl \k>araydan Orıakovc 17 20 

12/12/929 tanhine müsadif, ne üzerinden ':'o 7,5 temin:,ta ak milli dairesine tevdi t'tmelt"ri. 
• • • • 
~I 
J 

• , 

34 Bekşltaş-Fatlh ( ~eıikraştan Fatihe Q' ~ s· 
l !· arıhtcn Hesıkta<a 20 

1 

\l;,,Jrayuan ı op,,a~ıya 6' 9' 
Topkapıdan·Sirhe ·" e 20' 

32 Topkapı-Slrkecl ~!rkeciden· Top~apıva 60' 
1 1 opkapıdan ·il ya <ıda l ııeyazıttan·Top!<Jpıya 
, Topkapıdan-Aksaravı 

l. \ 
r 

\ksarardao· Yedikuleye 6' 1 O 
1 Y cdikuleden ·Sirkeci ve 20' 
>- 33 Yedlkule-ı:nrl{ecl S!rkeciden· Yedikuleve 60' " 1 \ edıkuledcn· Be vazı da 
·j; f ( Beyazıttan· Y cdlkuleye 

Yedikuleden ı\k•arava 

6,09 20,411 
6,35 21..'3 

7,00 20,30 
7,46 21,16 
6,12 -,-9 

06,33 22.10 
07,09 22,4 
24, 01,00 
24':10 ol ,40 

• 02,< o 
6,10 
6,33 
7,13 

24,-
24,:'10 

.-
22,ı+ 
22,~4 

1,00 
l,40 
2,00 

ı J ı\ksaraydan ~:dirntkapıya ~· 11' f\,01 
,1 [dirnekapıdan-Sirkecıvc !5' 21' 6,31 
• I Sirkeciderd:dırnekapıva SO' 7,04 

37 edlrnekapı slrl{eC 1 Edirnekapıdan Faune 23,40 

00,00 
22,25 
22,58 
01,20 
01,45 
02,-

Farıhden ~:dirnekapıya 114,05 
Edirnekıpıdan.\k,araya -, 

Galata ithalat gün1rüğü müdürlüğünden: 
Adet 

27 
178 

1 

2 

9 
15 
19 
2 

1 

2 
4 
1 
3 
s 

1 

3 

Fıçı 

s. 
• 
• 
• 

Kap 

• s. 
s 
s 
s 
• 
" 
• 
• 
" 

• 
• 

i\lark 
bilA 

• 
BC 
bllA 

• 

K 

CB 
A'I 
JRS 
ili\ 1 

l\JZS 

.JC 
AK 

~:ı.ı:-. 
NK 
ELl:'-1 

r\o 
hilA 

• 
• 
• 
• 

l /19 

1000 
151 

1 (1(15 
hild 
827 
8:.!8 

8.55 1,4 
1825 

120/122 
98/100 

Kilo 
~8;15 Şekersiz toz kakao 

18K6 • • • 
4 500 makine vaj!;ı 

50 
25 
30 

410 
l 65 

5IQ7 
58 500 

Kestane hülAsa<ı 

Pancar tohumu 
Çiy bhvc 
Kurumuş sehze 
Çiy kahve 
CiiAlı mukavva 

tohum 

Döşemelik !Astik IAvha 
\Udve kabuğundan düğme 
Derider kasıkha~ı 
Demir ors 
Aj!;aç al4tı fennive 
Sellüloir bilezik 
l\lukHva horu 
Tıbbi pamuk ve gaz 
Rezistanc; 
Pamuk, 1,ıek men>ucnt 
Porstlen izolatilr 
Müstamel çamaşır, ruhani eşya 

S. Cam sotra eşyası AR 5304 
M. muhtıiif muhtelif KAğır blok defter 

RI l 388 Yitrina c•mı Avu•rurva fabrfkalan bezaran ••nclallvelerl umumi ••~ş depos;htanbuldıuı • l\JP 1723 ı\.laden ,•uvu 
.\atırcı ogıu hanında 46·47 numaralı joz. N. Aclman telefon lsranbul 2409 Kuru~eşme antreposunda bulunan ba!Ada ev<afı muharrer <ahip•iz eşya 
lamiş; ıym.depodı envai ç:şir p~:de ve. ~cişemelik kadife hare ve fantaz 8112 9119 tarihin~! lribu•n 20 giin müddetle müzayede e konmuştur. Ta· 
.umaşlar, murenevvi ısrur, ~~de 'iti ter, ttil; keren perde, onuler; marok~n 11 Jerin mahallindeki sarış k.ımı>yonuna muracaatları 
rıler~ pınç Kornı~ masif pınnç ve lake karyolalar ~e çocuk karyolaları fabı~a .;;:P.;_.;_ _____ --'-::-::::::------------::----

ı~na. "ll. ·' ··p~rakcnde ·~tıl~akıa~:r. ~:~ı m~~~u~~r.lla~d· as•n"'' vardır lls tan bul Barosun dan 
~lulkıye mektebı rnudurlugunden: 

1 
u • 

Mı.ilKiyenin yıl dönümü 4 Ka. E. 929 Çarşamba günıi saat Baro~un her sene çıkardıgı ay111.dalar<lar:ı 
ı altı buçukta Galatasaray lısesie konf n.ıns salonunda tesıt 930 -.eıı<·sıne n1ahsus olan ınarokenlı ve bezh 
dilecegındcn mülkiyenın mu! tereı.n mezunlarile a~i\kadar.zcva- ajandalar hu kere İınal ettirilıniş ve baroda 
kiramın ışbu mer 3; ııc ıştiraklerı ve bu fıkrayı bır davetı mah i· h I I 

t ı 'kk. 1 ' · 1 ıru tuna );t!> an1111--tır. ı.1sa e a ı P.tm,. en nca " unur. 

.\ld.L~plikr paza ı 

Necati ,\1emduhların 

1930 
Cep 

Ay gün 

hilgileri J;ır, ı ıkrı 

Flatları ucuz, kAğıtları AIA, 
tabı"ları nefis, elitleri gayet zarif 
ve mükemmeldir Görmeden 
başkalarını intihap etmeyi r iz. 

rl . ~~-~-. ~·k• -ı ı,ıe y •• .:;- •• 
1 ~. :::-..... :=~!~;!n. 
1 r r: .... I ... t oe~ii 

~ , 1 

"'I ve hrs·• .: t-,ir r. :~;)dan rtt:r>ul 
pye:t ~ık Rou:ıe! !ı.tcıerl h.ıli h:ızır 
~~il(J mucihin .. ! ~tze rr'dup tcr.a· 1 
r U, l 1:çan1;ı2 ),·t1fct \'C 7.lrlftt vu~ 
t:udtff'tır.a 1'Umt';1\l·k ve ce\1 \·aııyct 
vqd!:~ .-.>ht do "ı d•Jl"IJltnlZI da lC'".111!1 

eckr. i\~~zalantr.ızı .ı::ı~·uet ve ın 
51.t')'cr k:tılogumuzu tıltp cd; ııı 

Yc~":'le satiş mahalli: 
r.:.rn;tı:ld 

lst:.n~;.I çıılıesi : Beyoglunda 
T'.:nel meyj(iiııdıı , N° 12 
l•'Jıti 6 1.trıdın itibaren. 

S \LI 
3 K. EVEL l 9lc, 

-

• 

• 

-----~--'., 

Efhaeı meçhule tarafından bazı aksamı kırılıp yok edilmek suı<· 
boyu kısaltılan Sultan Ahmet meydanındaki burmalı sütun 

Et münakasası 
Istanbul Nafıa fen mektebi mubayaat 
komisyonundan: 
Me <tebi; 930 Mayısı gayesine kadar iaşe ihtiyacı olan eti r' 

zarlıkla ihale edileceğinden taliplerin 5/12/929 Perşembe gıı~ 
saat 1 .l te teminat makbuzlarile mektepte toplanan komis}'O 
gelmeleri. 

Bir kaşe •Jl!ll:!••ll!! 
NEO K A LJ\:1 l NA !lf•)ü.Yı,;•,E•, ,•,ı.•;v•A ,•T•L•,•N ... n':"l~I 

R.~s n: ))!~ .\!;RILARl:'-JA 
Sl\IR ll\S'L\T.IKLARl\ı\ 

R0\11\TIZ.\IA Yı\ 
J.:IRIKI .tC:A 

L \J·:zu-: \.E GRIPF. 
k.ıar~1 <.·u müessir devadır. 

NEO KALMINA 
ller ccZAncdc bulu ur. 1 

l~ehreınanctı •l{'ınla•·ıl 
Şeremanetinden; Unkapanı 

köprüsü için lüzumu olan 200 
adet 25 mumluk, 100 adet 50 
mumluk, 150 adet 100 mumluk 
ampül ile 400 metre kablo teli, 
15 top bandı izule açık münaka 
saya konmuştur. Taliplerin şart 
nameyi görmek için her gün mü 

nalrasaya girmek için ihalegünü 
olan 23 Ka. E. 929 Pazartesi gü 
nü levazım müdürlüğüne gelme 
!eri. 

...... !'1 A K 1 L '~ • 

1 Dr. ROBERT ABIMELEKI 
Deri ve zllhrevi hastalıkları 
mütehassısı Beyoğlu Tepe-

. başı 20 Pedrelll hanı No. !m 
.... Tel. B. O. 606 ~-

PERTEV Surubu 
' 

PERTEV Briyantin 
PERTEV Kolonyası 

Ilamhurg, Rrı-m, Aııverq 
Jsfanl.11! ve Rahri Siv;l'ı ar"· 
'ınrla azimet ve avrl~l rnuııı:ı 

zam postası llamhurg, Broııı 
Stetiıı, Anwrs ve R0terdaııı 
dan liman m11a muu eiel 

hek~eneı va'l ır 1r , 
PERA v Jru 4 kAnunoevele do" 
GAL:\ T .\ " 9 K. evele değ" 
lMBROS • 9 • • • 
Odcrland • l 1 • • 

Burgaı, Varna Köstence, Kalr' 
ve lbrail \çin limanımızdan 

hareket edecek vapurlar: 
Pf:R.\ vapuru 4.7 K. cveld< 
rahmi ide 
J:\lBROS vaporu 9· 10 ., • 
rahmilde 

l lambuqr, Brem, ı\.nvcr"- Rotcrd•111 

ve 0Jnçig için yakındı limanıınıı· 
dan hftreket edecek vopurlard: 

Troya vapuru 2·4 klnunucvcl ' 
tıhıni!d' 

Pomercn • 10-1 l ktnunuevveld' 
tahınild' 

Oderland vapuru l 4· 18 kAnunu•· 
vele doğrO 

Fazla tafoiAl için l~a:ata.d· 
Ovakım yan ilanında k~ 1n 

umu ıı •t acentelij!ıııe ın ıırar;ı:ı 

Tell'loıı: Beyo~lıı641 -67.ı -

E 
·ıığı 

Yumu<uklıgı \'e da) n ı . 
1 cıı ile cihanşümul bir 1-ııhr 

haiz Tıraş bıçnğıdı·. 

Her ~er~e satıltr 
.. ,. .. ·····' .. , ·-······ . ............................ ıt•' 

Mes'ul •·1üdüı: Burhııne 
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