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NUSHASI 5 KURUSTUR 
Ball!'m.aharr:lrl ı 811r~ mebwır1111wır _...__mIUT 

ffoover'in bir teklifi Maliye ve kilin in 
Amerika Reisicümhıiru M. 

lioover erzak taşıyan gemile~in anı ela"' ta 
.~arp zamanında ablukadan ıs- mu 
tisna edilmesi hakkında bir te-
~lif ileri sürmüştür. Bu teklif 
naiz olduğu ehemmiyete bina-
ın cihan matbuatında derin a-
tisler uyandırmış ve yakında 
toplanması kararlaştırılan ba-
hri konferans ruznamesine bti-
l'İik bir kıymet izafe etmiştir. 
1' eklifin Amerika gibi bir dev-
let tarafından vaki olması haddi M. } · k · ı · · 
~atındaki ehemmiyetini bir kat a ıye ve l ının 
daha arttırmıştır. Harp vakt:ı- B d k • 
!ının en can ahçı bir noktasına orsa a ı vazı-
lemas eden bu teklifi yakından d . .. h. 
tetkik etmek hiç bir millet için yete aır mu ım 

Bir açık 
Pangaltt ])Ostane 
si teftiş edilince .. 

Müdür Ekrem 
beye iş~en ~• 

çektirildi 

Yerli malı 
japonya'da bir 

Türk sergisi 
11çılacak 

Ticaret odası tarafın 
dan hazırlıklara 

başlanıyor 

BUGÜN 
2 inci sahifede: 4 llncu sahifede: 

bor-ıasında ~ 1-Felek, -2..:._ HlkAye, 3-- Roman ı - Amerika 
buhran. 
2- Son haber. 

~ !i inci ~ahlfede: 

3 llncU sahifede: ~ 
ı- Yeni ve billnml:yeıl bir 
hazine. 

I· En mühim nokta fakir ve 6 ıncı sahifede: 
orta halli halkın tedavisi. Fkonoml, Şehir hal e ıerı 

1 
Yatın: Sllrl M•busu Mahmut 

1 

Tarlı gazeteleri nasıl olmalı? 
Matbuat kanun dairesinde hurriyetinin. 
mahfuz olduğuna emin olunca şu ve ya· 
bu zatm ue ya memurun bir gazeteyi faydasız değildir. beyanatı 

Devletler bir taraftan harbi 
Ortadan kaldırmak için uğraşır 

Posta ve telgraf hey'eti tef- Şapon - Türk cemiyeti tara- mahkemeye Vermesinden korkmamalıdır. 
tişiyesi Pangaltı postahanesin- fmdan Şaponyada Ozaka şeb- . . . . . .. 

larken diğer taraftan o daima 
,devam edecekmiş gibi tetbirler 
Ve kararlar ittihaz etmekten de 
!teri kalmıyorlar. Tecavüzt 
harp bütün milletlerce mah
küm edilmiştir. Fakat müdafaa 
harbi Kelloğ misakma göre de 
lnevcut ve meşrudur. Tecavüzi 
harpla tedafüi harbi tefrik ede
cek ve buna hüküm Vef'ecek r..e 
bir ölçü ve nede bir hakim bu
lunmadığı için harbin ortadan 
~alkıp kalkmaması gene her 
devletin niyet ve iradesine ba
e'lı bir meseledir. Bu sebebten 
devletler gerek teslihatın tah
didi ve gerek beynelmilel mü
llakalatın tanzimi hususlarmda 
daima bir harbin zuhuru ihti
tnalini düşünerek ona göre tet
birler almaktadirlar. 

Hükumet tarafın
dan mühimtedbir 

ler alınmıstır· 

Yalnız 4 Ay içinde 100 
milyon liralık nıal 

idhal edilmiştir 

d tığ t ft. . · d n'nde bir Türk yerli mallar ser- merkezdedır, bunu dahıle ve ha- demış. Şımendıfer mustahdem. 
e yap ı e ış netıcesın e · ani t k t tb ı · d b" · ·· ı · .. · ı p lt t t 1 f .. gisi açılacaktır nce a aca vaaı a ma uat • enn en ırı o aoz en uzenne ,, 

d'~~aEkı pmosbaeyve. te gral mıkı= Martın biri;ci günü arılacak tır.Şimdiye kadar hariçte mem- mış. Dava etmiş. Dava bende -
uı u re e ış en e çe " 1 k · · · B b ı ı k · · hk ld" 

t . ·1 · tır' Dün b h t , _ olan bu sergiye Türk tUccarmm e etımızın ar ar ar mem e e- nızın ma ememe ge ı. 
ırı mış . u usus a J a ti "b" t l'kki d"I . . b' G . B h"k' . . 

\ 
ptığımız tahkikata nazaran me- iştiraki de istenmiştir. Fakat g~ ı e a e 1 meaının !r se azı - en u ~metım.u. 

1 k'ılde olm tu . mesafenin uzaklığı ve gönderi- bebı de matbuata ehemmıyet memurlarının - hangı aıruf vıı 
se e şu şe uş r · · · · d" M bu hl bed 1 1 1 1 

'. Posta hey'eti teftişiyesi pos- lecek eşya orada uzun müddet venneyıtımız !r. at atı - fU en o ur arsa. o sun ar ·-
taneleri teftiş ederken Pan- kalması icap ettiğinden hiç bir maye e_tmek lazımdır.. . ha~a ve a~a~ete rıayt;t edecek 
\galtı postanesi hesabında bir tüccar bu işe yanaşmamıştır. . ~aan Bey - ~b alinızd~n lennde_n emı~ım. Ha~ıka~ mah· 
açık görülmüş. Mesele tamik e- Bunun üzerine ticaret odası ıstırhamımız: Hükilmet bıze kemenın tetkikatı netıcesınde çı 

Maliyı vekili Saraçogıu Şükrü P. dilmiş ve neticede Posta müdü- sergiye ke~di hesabına iştirake aykırı nazarla .bakıyor. Matbua- kac~tır. . . . 

ANKARA 3 ( • A) M ı· kili S "I ş··krü· B rü Ekrem B in uhtesine para karar vermıştir. tı, yalnız tenkit yapar, zannedl. Bıdayet reuı - Bendenız hu· 
, .,, - a ıye ve araçog u u ey . . · . 1 O 1 be d · kuk' fikri · d · . M ı· 

A d ı A · h b' · b b 1 geçırdığl anlaşılmış ve Ekrem Tıcaret odası yakında hazır- yor ar. ç sene eve n enız ı mı arze eyım. a u-
na 0 u ıansı m~. ~ ırı~e şu eyanatta u unmuştur. . . . . . Kunıltay gazetesini çıkarıyol'- mu alinia Cevdet Paşanın me-
«Hatırlanacaktır ki yenı gümrük tarifesinin gerek müzakere- B. e ışten el çektırılmıştır. Talı · d H"k" tt k .. k" cellea 1 k t" · d t tb"k 

sinde gerek tatbikinden eve) Istanbul gaz6telerinde intişar eden kikata devam edilmektedir. 1.~".. d'~ u~ t~n ç~. '"!1';; .,::· edili 
1 

me: e e ımız e bk" 1 

bayanatımla, mühim bir !asım ithalatçıların gümrük resimlerinin Zimmete geçirilen paranın ka- a gor u~. k~ ! sızını be - f kh'yor .. dunun esası.at amı 
artacağını ve tarifenin tatbikinden sonra eski ve yeni gümrük reı ti yekO.nü henüz anlaşılmamış- yda~am(Senız çkı ılgtı zdam) an 

1 
n- 1

1 ıyemt ız en ve şenat an a-
. ı · d k' f k · t'f d d ki · · d" .. k · t enız anca a ın a ser ev- ınmış ır. 
ım erı arasın a r ar tan ıs ı a e e ece erını uşunere pıyasa ır. ~ h ·ı t H"'k" t G · E · d · t' t 

'h · ah ")il d f J ı · h 1 "ki · · ası e yazmış ım. u ume o- azı - n zıya e ıs ına et-
nın ı tıyaç ve t ammu n en az a ma ıt a ettı enne ışaret kö 1 .. d d" t' .. d" t d' ? 

· b 1 b b d b la b" b h .. • • nu y ere gon erme ı. ıgı us ur ne ır. 
etmış ve unun a era er e u cereyanın ya n ır u rana mun aç aylıklar G · B d ki B"d t · · K • k 

1 • ·· 1 · • azı - uyur u arınrzı na- ı aye reıaı - ur anı e-
cer o acagını soy emışım. . 

Harbin tanzimi hususunda B •• k •• A • • • zan dı~ate alırı~. rım. · • 
tnilletler arasında öteden beri ug11n U llffiUllll pıyasa Vazıyetın- .B.aan Bey-.Bır d~ Paşa Hz., Gazi - Zaman ile ahkamın 
'nuhtelif fikirler caridir. Bazıla- u d .. . ] l l .Bugün küsuratla hakimler aleyhınde_ hır ,tey yaz: tagayytirü meselesi ••• 
rına göre hattı zatında fena bir C lTillt'SSir O aI1 Se )Cp er verilecek madı~ ,fakat. Müd~e.ı ~~~· Bidayet reisi (devamla) -
§ey olan harbi en zalim· şekilde .. .. • . .. .. . , . kendı~ı~. te~kit ettığımız .ıçın Ezmanın tagayyürü ile ahka-
bile idare ederek bir an evet bi- Bu gunku umumı pıyasa va- Bu gunku pıyasa vazıyetı bu . . . . .. aleyhımızde il..amei dava ettı. mın tagayyürü inkar edilemez. 
tirm k f k .. "lm kted" ziyetinde müessir olan sebepler neticenin maalesef tahakkukun- Eytam eramıl. '1o · b el.~didmn ,utlç Gazi - Milli hükumetimiz Mecelle yapılırken o zaman için 

e muva ı goru e ır. k ki d .. h d d 'b . . aylıklannın tevZJatına ugun en ı · . . . . 1 h f 
Diğer bir fikre göre ise harbi deme. zar:ıanın a muşa e e anı a_rettır.. .. . • haren batlanacakbr. Bugün verilecek v~ onun s~y.asetını . takıp.~~~n masa atı nasa ev ak olanlar 
biih k olmayanları im- edılmış ve alakadarlar da bekle Hand tedıye taahhutlennın kinunuevel kanunusani Şubat üç a- rüesası sızın tasvır ettıgınız konulmuş. Halbuki git gide ih-

assa as er · b.. 1 b · 1 d 1 .. h 1 h k 1 · · ' ·ı · b 1 
ha etmiyecek surette tanzim ve ıf~mdesı ta ı~ o ad'.1! uknet!che.etra

1
- va e en

1 
ıdt ka'akt far~ .e

1
t erü~run yılıklakr~ ile b!rliktMe evvelce k1 enihs~ er. . zihniyette olmamak lazımdır. tıyaç aşka aşmıştır. Bu ihtiya-

ic k d h . • b' ın a ten vır e ı ere ı tıyat ı . son ay ar a ı esa etı ı e m te- maaş usuratı ve ayı1 gaye& a- gazetelerden korkmamak icap cat, eldeki esas at ile tatmin edi-
ra etme a a ınsanı ,r mua- k d d'l · l d' j ( M b d' 6 h' f d ) eti kadar maat küsuratl verilecek Nemli zade Mit hal bey 1 · 

~eledir. Sulh zamanında hayli hare ete avet e ı mış er ı. · a a ı ıncı sa ı e e rır. ne eder. Gazetelere geline~: o.nlar emıyor. Kanunlar, ihtiyacata 

ınsaniyet dostluğu edebiyatına lı~l~ra. başlayacaktır. Sergiye ~~vc_~t kanunlar d~ı~esınde tekabül etmiyor. 

Yol açan bu münakaşalar harp La-ğved ·ı ıen ku·· rsu·· ıer Ihtı"dalar b~t~ ıhra_cat e~yamız?an birer burdur. Kanu~un. hancı~e çı- Gazi - Ne yapalım? 
lamanında ehemmiyetlerini ka numune gönderılecektır. karlarsa mesulıyetı kanunıyeye Bidayet reisi _ Bütün kanun 

l'bederler. Harp esnasında Ed I . f; ] .. 1 • d 1 · T Eşyayı hususi bir Japon va- maruz kalırlar. Matbuat ta ka- lar içtimai hayatımıza göre tan· 
her milletin ilk ctüsündüğü şey ~ e )l~rat a {U teSII1 en -t, ıp 150 kişinin muamelesi puru Japonyaya götürecektir. nun dairesinde hürriyetinin zim edilmelidir. 

llepahasn.&olursa -olsunkendi f' 1 ··ı . d sk·· .. ıA~ ı·ı ı· yapıldı mahfuz olduğuna eminolun- Gazi-Evet .. lçtimaiveik-
Selamet ve muvaffakıyet:dir. a (ll tcsJn en ursu agve< 1 ( l M. Karahan ne za- ca şu veya bu zatın veya memu- tısadi hayatımız, medeni millet 
ll:n mühim hukuku düvel kai- lhtı'dalar hakkında Dahiliye man geliyor?. run bir gazeteyi mahkemeye I · erin vasıl olduğu derecelere 
delerinin bile harp zamanların- Kadrohar·ıc·ı kalacak mu·· derr·ıs Vekaletinden gelen talimatna- vermesinden korkmamalı. il- göre ıslah olunmalıdır. Bizim 
da nasıl ayaklar altına alındı- me u"zen'ne 150 gayri müııliınin Rus hariciye komiseri M. Ka mi ve içtihadi tenkitler için ·ıı 
1< lf ki · b' d b kkı mı etimizin adalet derecesi, baş 
ı;ını bu nesilden görmeyen ve lerİ DarÜ Ünun divanı ihtida .muamelesi Müftilikçe ya rahanm bu ayın ortalarında An msenın ır şey emeğe a ka milletlerin adaletinden dun 
İşitmeyen kimse kalmam!ştır. 1 •t d k pılmıştır. Talimatname geleli he karaya gelmesi bekleniyor. yoktur. Şahsi tenkidat ta haklı kalamaz. Her milletten ziyade 
aundan baska her devlet harbi espı e ece nu"z bı'r sene olmamıştır. noktalara matuf olmalı. d 1 . il . Yı ,.ç i [A 1 a a etı tece i ettirmeliyiz. En 
ancak kendi i~ine ve kendi hu- Darülfünun Tıp ve Edebiyat fa. ye ve Ahlak). Edebiyat zümresinde Fakat müracaatlar evvelce bi anan SeıİT ne Sa n- Bidayet reisi Cevdet B. - • müterakki ve mütemeddin dev. 
Stısi vaziyetine elverecek bir külteleri meclisleri dün toplanarak, (Türk tarihi edebiyatı), (Garp tarihi rikmış olduğundan yekfindaki h • t •ldi ki kelime müsaade eder misiniz Jetlerin kanunlarına muadil ka-
Surette tanzim etmek ister. De- Bareme tevfikan divan tarafından ya- edebiyatı), (Şark ve lran edebiyatı). fazlalık bundan ileri gelmekte- ıye veri Paşa Hazretleri. 1 b I 
nizlerin serbesti si hususunda pılması bildirilen yeni teşkilat bak- Tarih zümresinde (Kurunu kadi- ATİNA, 3. (Apo.)) _ Salli- Gazi - Münakaşanızı dinli- nun ar yapa i İriz. Eski ihtiyaç 
t kında müzakeratta bulunmuşlardır. me), (Türkiye tarihi), (Asri hazır dir. G ·ı T ki d lara göre yapılmıt şeyleri, ihti-
ngiltere ile cliğ'er devletler a- U .. k 1 tı' . d b f t 'h') C • f .. . d (B İhtı'daların mu"hı"m kısmı müs hiyettar mahafilin beyanına gö yemem. azetecı er ür ye a- .1 I d'k .1 k 1 r · .. . zun muna a,a ar ne cesın e u a- arı ı . ogra ya zurnresın e eşe- .. . . h·ı· d ·ıı . fk" . yaç ı er e ı çe yenı eme azım 
asında bu sebebten muhım te- kültelerin kadrolarında ehemmiyetle ri) ve (Tabii) coğrafya kürsüleri. limerkeklerle evlerunek istiyen re Yunan hilkO.meti mümkün 1 ın e mı etın e arını tenvır dır. Bu noksan vesaitle arzu olu 

lakki farklan vardır. Cemiye- tadilat icra edilm<k suretilc teşkilatın Bu suretle (11) kürsü kabul edil- gayrimüslim kadınlar teşkil et- mertebe teehhtirata meydan ver ve efkarı uınumiyeyi banz au- 1 . . . k~ k 
ti akvam haricinde kalan ve A- küçültülmesine karar verilmiştir. miş ve ipka edilen diğer (7) dersın mektedir. memek için Ankara Yunan se- rette tecelli ettirecek mesaile- nan kyke~ temıne ım an yo • 
\>rupa'nın mütemadi kavga ve .. Bu ~çtiınalar e.sna.sınd~ alakad~r serbes! mual~imler tarafından idaresi f!rini müzakeratın kesildiği no- rinde serbest olmalıdırlar. tur. u u mutehassısları he-
,,. .... 

1 
.. 

1 
. k A mudenı.for, kendılerıne aıt dersTerın tekarrür etınıştlr. Jkt" t .. • d k l d h · l B' d t R · · C det B men bu yolda çalışmağa başla-

.,, uru tu erme arışmayan - Şimdiye kadar mevcut müderris- ısa encumenın e ta ar an ve ya ut yem esas ar ı aye eısı ev ey - 1 d 1 
tnerika'nm kendi ticaretinin i- !er tarafından vekaleten gösterilen ANKARA 3 (Telefonla) _ dahilinde başlamak husunda Paşa Haretleri! Türkiye ha- mB~dır ·~· . . S b k Adl" 
leride çıkabilecek her hangi bir münhal dersler, alakadar derslerle bir İkt t .. ' . bu gu"nku·· ı'çtı'- muhtar brrakmıştır. kimleri hiç bir kuvvetten çe- ki

1
l. aRyef'kreŞısı -k aBı ıye 

h 1 • ·ıd· - · · · · k d d ı · ısa encumenı k" zl K d ve ı e ı ev et ey zama 
arpten müteessir olmamasını eştın ıg• ıçın :ı;:en~. ~ ro .. a y~r e"! .. .. . h" k'l" y • • d ınme er. anun an kuvvet a- . .. · 

,.,.. .. . b"d' B'lh kalmamııtır. Aslı kursü muderrıslerı mamda Tutun ın ısarı teş ı atı unan s.Jırı ran evu I k . . h"km d l A nında bızden bazı mulahazat so 
uuşunmesı ta, ıı ır. ı assa h ü .. 1 •• D "lf" l"yih t tk'k t başlaın t ara ıcrayı u e ere er. - nılm E" k~I I b' 
h h' k. " .... 

1 
erg n yarınt gun ennı aru unun- a asını e ı a a ış ır. , Jdı d k . "h ·ı~fı Uftu. ger ve "et er ız-

unu za ıren pe ınsanı goru en da geçirecekler ve bu müeB1esedeki <l ra a no taı . nazarı ' ı tı " d b"' 1 il ak 
b kl'fl · t •. ı . . . d B · b 1 en oy e aua er sonn teııez-
..... u kte ı l ektemın.ke m

1 
~~keb~a hrş- Dar8illmesaıl~rınde1 ç~lıhşac~~larddır. I' iŞmdi ikişer müderriıi ~lunan Fi- ANKARA, 3 (Telefonla) - 1va~ ırh. kkıasrdı b~y,btren YI> cu- züliinde bulunurlarsa -biz her 

«ıa par a ve psı o OJı ır a .. u ~esaı s~at eı;ı ~rıcın e ası zyoloji, teırihi marazi yenı kadroda Yunan sefiri Hariciyeden yarın ugu a n a ır ent neşret- .. b iki kö lül I h 
~ketti?'. Tıpkı dritnotlardan mudemsler harıçte ışlerıle meşgul O· birer kürsü olarak teıplt edilmiştr. . . V k'l'B .1 d ' l mi• Bu bemte "Polislikten gun a e, Y er e temas a 

· ı bil ki d' k ı.-da · k 1 ıçın e ı ı ey ı e ran evu a mıı< ~· 
d h k k tt ld ;; a ece er ır • Bu vaziyete nazaran aaro yen a " b" · · · ük' Jd" ! [ D l . a a or unı; ve ga ar o u,, u D'ğ d ali' 1 . • d h kkı "kt 1 . . tır Randevu saatı 17 dir matrut ırısının sesı y se ı ,, evamı yarın 
ldd• d'l t ht lb h"rlerin '] ı er ers mu ım en ıse ere mıyan zevatın a mu eaep erının . . .... , .. , .. ,, ........................ ,, .. ,.................... ·-··-.. --

ıa e 1, ~n . a. e a 1 1 - saatleri haricinde serbesttirler. mahfuz kalması için müderrisler ara· _ .. .,.. 

P;ası teklıfı gıbı: Edebiyat fakültesi reisi köprülü sında kuvvetli bir cereyan vardır. y alovada yeni bir 
zade Fuat B. dünkü içtimada Kadro Tıp fakültesi aıli bocalarınm saa- • 

Deniz harbinin en müthis si- ioimsiz olarak yapıldıiı için henüz ti mesaiai de diğer fakültelerde oldu- men ba 
l~hi ablukadır. Ablukanın . en kimlerin tertip haricinde kalacaklar ğu gibidir. . . 
lnüessir tarafıda aclıktır. A- maliim olmadığını, fakülte meclisinin Fen fakülteıi perşembe günü ve Yalovaya gıden fen heyetı 
..... · şahsiyat ile meıgul olmadığım kadro- Hukuk fakillteıl meclisi cumartesi bilhassa yeni keşfolunan bir 
"''erika cihan harbi esnasrnd a d k · · ı r1 • • ı kad ı 
bitaraf Jcaldıg· 

1 
müddetçe müt- a kalaca zevatın ısım e ve ıımdı gilnll toplanarak yen ro ar yapa- menbam evsaf mı tetkik edecek 

kaldırdan ders hocalarının hakkı mük caklardır. tir 
tefikleri abluka tetbirlerine kar tesepleri mahfuz kalıp kalıruyacağı Darülfünun divanı ise pazar günü jiiiı" •••••••••••'!! 
i; protesto da bulunulmuştu. oi/i Ekrem 8. cihetlerinin ve maa§larm Darülfünun toplanarak bunların kat'! şeklini tes 
·~arbe girince aynı tedbırleri . . .. .. .. .. divanında gÖrÜ§Üleceğini beyan et- pit edecektir. 
ı\J d h k b" vazıyetı goruşulurken hazır bulunma miştlr. Asli denle ilhak edilen deraler 

manyaya .karşı .a a ~1 1 ır rruşlardır. Edebiyat fakültesinde ev- Tıp fakültesinin yeni kadrosunda müderris muavinleri tarafından gös-
Surette tatbık etti. Bugdaym velce mevcut (32) kürsüden (14) il müderrialiklerin miktarı (17) ye in- terlleceğl, yeni vaziyetin ve blhassa 
'\>e muhtelif erzakın en büyük kaldırılmlştır. dirilmiıtir. sııatı mesai meselesini halletmek ilzre 
bir anbarı olan Amerika'nın Kaldırılan dersler diğerlerile bi.. Dr. Sait Cemil beyin göıterdiiii bulunan mutedl sureti tesvlyenin iti· 
harbe iştirak etli p etmemesine leştirilıniş.tir ... Yapılan !<"dr~ya naza~ Emrazı harre, Galip Ata beyden mlln- razlara mahal bırakmıyacalı: mahiyet· 
lla k h d h ran, Şerhi mutun dersı (Turk edebı- hal kalan (tarihi tıp) kaldınlmııtır. te olduiu ve binaenaleyh fakiiltelerin 
lt' zar~n ablu a ususun a a- yatı tarihi) ıı,, (Terbiye), (mantık) HıfzıHıha (Bakteryolojl) ile Serlri- son mukarreratı ile dedikoduların ö-
ım hır vaziyette kalmasına ve (ablak) dersleri (içtimaiyat) ile, yatı veli.diye (seririyatı nisaiye) ile, nüne geçilmlt olacağı Darülfünunda 

Qiğer devletler ne dereceye ka- (ınabadilttabia) dersi (tarihi felsefe) (ameliyatı cerrahiye) ve (Ortopedi) beyan edilmektedir. 
da .. . kl d' ) ile, (Yunan ve Roma tarihi) ve (ak- (Teırlh) ile birleştlrllmiıt!r. l'ıp fakültesinin diinkü içtimama 

r tahammul edebılece er ır · vamı kadime) dersleri (eski şark mil Mebadli emra:ırı dahiliye seririyatı iştirak etmlyen müderris Besim Ömer 
}:>ek mühim olan bu süalln ceva- letlerl) ile, (Türkiye • Avrupa mü- dahiliye ye mebadli hariciye seririya- paşanın istifa ettiği şayi olmuşsada 
hını Bah • konferansın müna- nasebatı) dersi (l'ürkiye tarihi) ile tı hariciye ye Fizyoterapi Rontkeno- Darülfünun Emlnl Neıet Ömer B. bu 
it rı .. • • . birleştirilmiştir. Asli kilrsiller şu su- loji ye ilhak edilmiştir. Emrazı nisa, hususta aderni malumat beyan etmiş· 
aşalarından ogrenecegız. retle tespit edilmiştir: fennin velede, emrazı hariciye ve da- tir. Beoim Ömer paşa da, bu ciheti 

Pek yakında 
Yeni bir tefrikaya 

başlıyoruz 

Aşk 

ortakları 
~lilli, edebi, eğlenceli 

bir gönül macerasıdır. 
Yazan: 

Sellimi izzet Felsefe zümresinde (Felsefe tari- hiliye, Püeri kültür, fizik ve tebbtkim ne tPrit v~ ne de t•kı.ip etmiş ve sa-
ZEKİ MESUT hi), (Ruhiyat) ve (içtimaiyat, terbi- ya ders olarak ipka c<lilmlttir. ite<~ "L;lmiyoruml,, .ı~m;~tir. i'ııı!!!m __________ _ 

Hanım - Hemen gözümii karartıp güze/ilk müsabakasına girece
ğim geliyor. 

Bey - Gözünü karartmonın faydası yok. marifet alemin Jiöziiııa 

bovamakto ı 
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HARİÇTEN ALDIGIMIZ L 
ı :~·"/ilifiiin~i ı 

t.... . .... _ ... ___ .t 
Cinde 

Endişe .. 

~-_g on Haberler 
Ankarada bir mües· 

sese iflas etti 
Denizde mü

dafaa Fransa bir ııota 
Müessesenin 200 bin lira 

borcu vardır Bahri tahdidi teılihat konferan .. 
önümüzdeki ayın nihayetine doğru 
toplanacağına göre konferr-1sta ta· 
kip edilecek yol, tahdit edilecek ge
miler için Avrupa ve Amerika mat
buatında salahiyettar kalemler de
vamlı neşriyatta bulunuyorlar. 

1 ngilterenin en maruf amirallerin
den biri tarafından ahiren yazdan i
ki mekale bu ehemmiyetli neıriyat 
arasında bilhassa habrlanabilir. Me
kaleyi yazan eveli düşmana kartı iki 
yoldan gidileceğini söylüyor. 

Bu yollardan biri dlİfman eraziıi· 
ne hücum etmek, yahut ta düşmanın 
ihtiyacı olan şeyleri tedarik etmesine 
mani olmak. 

lıte donanmaların tahdidinde, 
meşru müdafaanın temininde behe- ~ 
mebal bu iki yoldan gidilir. Amira
lin fikrince beynelmilel bahri kuvv~. 
hakkında en doğru ölçü en zayıf bah
ri devletlerin kuvveti olmalıdrr. En ; 
zayıf bahri devlet, karada bulundu- '-

DOnyanın cenneti denilen 11-fontekarlodan bir manzara.. ğu için bu yalnız kara müdaf~asına 

Amerl.ka borsasındakı· buhran 1 ~a:~~tl~~~~r~:;eJ~.::=n~:,m.::.ı°~ae~ 
• defi münakalat yollarının kesilme

mesini temindir. Ticaret gemileri bu 

Para boilugv undan şikiy··~:t.eden Amerikalılar bile ~~~":~';..~;ra:;=aer~~~ni~;n;:;:t;;~ 
gaye düşmanın aııl lc.uvvetini mahvet 

~inde 
ket 

Ingiliz1t. . 

haricezn , m 
İıntiyazıan 

l 1 d ı 1\1 t 1 l d k • Q 1( f mektir. Ticaret gemileri asker, er-ıpaf3S l Z ca 1 ar, on C .. (ar o a ımse y . .. zak, mühimmat naklettikleri için Çan Kay Şek 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Ankarada Mizanci zadeler mü
essesesi hakkında Ankara icra dairesi iflas kararı venniştir. 

Uzun müddettenberi borçlarıru ödemiyen bu müessese satışla 
rında tenzilat yapmıştı. Piyasada altmış kuruşa satılan kıravat
lar on beş kuruşa, on yedi liraya satılan kumaşlar 7-8 liraya satı
lıyordu. .. 

Alacaklıların müracaatı üzerine bunun önüne geçilmiştir. Mu 
essesenin 200 bin lira borcu vardır. 

Askeri Şura dün toplandı 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Askerişura bugün Milli Müda· 

faa vekili Abdülhalik Beyin iştirakile içti~a etti. 
Ehemmiyetli asker! liiyıha ve nizamnameler görüşülmektedir. 

Suriyedeki Türk emlaki hakkında 
müzakerat baslıyor 

J ANKARA, 3 (Telefonla) - Yarın (Bugün) Hariciye vekale-
tinde murahhaslarımız ile Suriye murahasları ilk içtimaını akde
decektirler. İçtimada Suriye'deki emlak meselesinin müzakere
sine başlanacaktır. 

Ücretle müstahdem memurlar hakkında 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Maliye vekaleti ücretle müstah· 

dem memurlar hakkında yeni bir layiha hazırlamıştır. 
Bundan başka lüumsuz evrak ve vesaikiıı, vesaiki müsbiteniıı 

sureti imhası hakkında bir Iayiha ile vakfa ait tapu borçları içiıı 
diğer bir Iayiha da haı;ırlanan Iayihalar bu günlerde Heyeti ve· --------•••• düşmanın asıJ kuvveti arasında sa_yı.. . ..... 

A • k labilir. Fakat ticaret gemilerinin •ca- PARİS, 2. A. A. - Hukumet Bu sene dünytt.nın bu sefahat yerine merı a bmda harp gemiıi haline k?n~aoı Moskova ve Nankin mümessil- Bir caninin idan11 medin ağır hapse mahkumiyeti • J • ug"ramaz 0Jdufar, 0t~fc'fer 1'şfert'n pekiliikabilolduğugör~medı .. ~?. \ ıeriniSovyetveNankinhüku- nitalepetti. Z eOgJfl eff .._ ı Onun irin tahdidi te•lihat sozu 0 - • • d'· ı"stenı"yor 

kileye tevdi olunacaktır. 

• . t T metlenne bır nota tev ııne me- S"J ] f • • 't d'X.' • .. I" l lurkenbudahatıragdıyor. ngıız d 'k'h·· lahtasınıa\yasa( iyi gı me Ju-Jfl) SOY UyOf ar amirali bir devletin bahri kuvvetini mur etmiştir. Bu nota a ı ı u-
1 

ANKARA, 3 (Telefonla) • . 
~ top, silah, ınuka_vemet v~ s~r'~tle kumetin de Par~s mi_s~kı11;1 ka-ı Ayaşlı Nuh efendiyi parası için IZMlR, 3 A.A. - Bergo.mede ye-

. .. . . . . .. 1 · d · n tahdit etmek dogru olmadıgı fıkrn!-· bul etmek suretıle gırışmış ol- öldüren eski çoban Mehmet ile ni bir pamuk fabrikası açılmıştır. Amerıkadan yazılıyor: Dun- gın olan herkes nıkbındı. Bu panın guze~ Y.er erın e.yıye. tiedir. Tahdit işinde toplu bir yekun d ki t hhütler hatırlatıl- K h." · d H.. · IZMIR, 3 A.A. - Tekerrür eden 
ya piyasasında meşhur New- güzel kazanç günlerinin hep bö borsa zen~ınlenne tesaduf edıl tayin edildikten oonra b_u yekunu ken ı u karı ~a h .. kfun fnin . araş~n k na 1 :\'.esın ;n us~yın valoyiin önüne geçmek üzre vilayet, 
York borsasının ehemmiyetini yle sürüp gideceği herkeste bir memektedır. . eli ihtiyacına göre tevzı ebnek~~ h~r ma Jaç,. _rans~.f ~eri ~~se- :;ı mu a emesıne evam 0 un- polis müdürlüğüne ve mülhak kaz• 
tekrara bilmeviz ki lüzum var ı kanaat halindeydi. Bu Amerika borsasındakı buh d~vle~ s~rbest .. kalmalıdır. ır .e şar_ . ın şımen ı er u. .. . , . . . kaymakaml.k:arına, silah taşıyanlar 

? B'lh • h ft 1 O k d r ki Amerika ın aruk randan ileri geliyor. Bir çok a- bır mılletin mudafaa~mda e~ıh b_jr les~n ortaya çık.r:rıasından .~on Muddeı umumı ıddıanamesın hakkında tak'batta bu!:mulmasıru ent mı • • ı a~a son a a ar sihirliabi~ tılsım bular~k bütün damlar artık havadan para ka- d:,'::"!;ai~r ;:r!'ha~.:: ~:;:: {;.,~: r~ ~ın - ~usya mun~~~~~k~~~i de Hüseyinin idamını ve Meh- retmiıtir. 
. ..._....... dünyanın parasını çekebileceği zanamadıkları için Amerikadan di mürakabaıı altında bulundurabil- rınd.e t~~ır Y~~mı~t'? •. b B (> 1 F 1 1 

yarı şaka, ciddi, söyleni- çıkmıyorlar. Onun için bu sene mesidir. . . <m ışe 1 e .ta ıp e ıgı eyan :· UfS8
1 

_,orsa ır \a gru )Ul1llll 
du Fakat kuvvet denilen Mo:ıte Karlonun büyük otelle- Amiralin fiknnce devlet adamları· dilmektedır. Bundan baş .a Y 1 1 ki •• .. b. g .. 1kü İçtimaı 

yor · . . . ' · d" d nın düıüneceği ıey, donanmaların Temmuzun 19 unda yapılan hır an iŞ 1 arın onune .. şey ister siiah kuvv-etı, ıster pa- rı hemen hemen neşesız ır e- alo bır' müdafaa vasıtaıı olmala- bb" d d h t tt' ·ıme- • Bu gun Halk fırkasında ~e: 
. . dd b·ı· Y ız tese us e er a ır e ın geçılecek h .. M h'dd" b . d . ra kuvvetı olsun, bır ra eye ne ı ır. rıdır. Her millet kendi müdafa ted- k · d' M 

1
,.,._ ld • .. bu · remını u ı ın eyın e ıştı 

· k' 1 A "k b'" .. 'k 1 · · · · · be l ı te ır. a wıı 0 ugu uzre p "d ·ı B k k"l C · t " b 1 d" f l·ıı gelır ı sarsı ır. men a utun Her Amen a ı zengın ıçın en bırınde ser ıt oma ı ·· · · bb.. . . d R a osta ı aresı e orsa om- ra ı e emıye ı e e ıye ır, 
. • F k t kısa ·· attığunız mü- teşe us netıcesın e usy ve . •. . b' b b" · · k d k Avrupadan para çekerken nık- büyük arzu kazandıgı parayı ge , a a şu. . ca goz ... ki h serlıgı arasında garıp ır mese- gru u · ır ıçtıma a te ece ve 

b. rk . b"" l .. .. . d' d kf ş· d" talaarun neticeaınde diyebiliru: ta 1 k b "çf d kt l . bir M t C 1 . ın ı te ışte oy e _:ıurupt gı_ :- !ip Avrupa a ye:me _ 1ır .. 00
:m

1 
ı didi teslibat işinde ibti!Mın can da- r e çı mıştır. . k J ukliı. hım1a1 a o rdu~1 mekse. esı on e ar o gazuıosu yordu. Fakat Eylfilde ngılız Monte Karlo muşterı en Ye man ortadan kaldırılabilecek mi?.. Bursaya gıdecek me tup ar şe a _!: rapte ı ece tır. 

zarfında bu borsada oynanan o- bankası iskof\tO fiatini arttırdı. azalınca tabiidir ki büyük ku- Müdafaa ih!i)'. cıpı tespit etmek o kelimeler birbirine çok benze- Ş b )- ·t· ) v 1 d h t . ·rı- ı ··ı.. A 'k d k' t ·ı· 1 ı d d d ı k d · 'b • ıa d .•. d B 
1 

k a· ar on 1as .ı ı 11ının yun arın e şc ı, ı as ar, o um meı ı a a ı ngı ız para arı mar salon arın a a o ar zen- a ar ıtı an . , · · ıgın en orsaya ge me te ır. .. .. ,.., 
ve intiharlar Wall-Street namı da memlek'lflerine yollandı. T. ginleri azalmıştır. Borsa komserliği Posta ida- onu alındı 
verilen bu borsanın şöhretini evelde New-York borsasında _Artık işler iyi gitmiyor!.. TrOÇkİnİn resine bu hali bildirerek önüne Alınan tedabir neticesinde 
dünyaya yeniden yaydı. İçinde 1 teHişbaşladı. Artık esham düş İşte Monte Karloda otelcile- hatıratı geçilmesini rica etmiştir. Posta şehrimizdeki şarbon hastalığı· 
milyonlar üzerine iş yapılan bu tiikçe düştü. İlk günlerde gene idaresince kat! tedabir alınmış- nın önüne tamamile geçilmiş! 
borsayı öyle yeni, büyük bir bi- nikbinlik gösterilmek istendi. f'·~;_.l;,~ f. ·~· . , tır. tir. Gizli zebhiyat şiddetle takip 
na, saray zannetmemeli ... Bu- korkunç <bir şey olmadığı ileri -~ ~ '' · • · .. ~!1.ff / Alınanyada dava Borsada vaziyet edilmekted~•-
rası bir sokaktır ki Mısırın ka- sürülüyordu. Her büyük mu- ' M· ~ı ' {( 1 M · J"I · "h b 
!abalık, gürültülü bir çarşısını vaffakiyet gföi New-York bor- . ı ·~ , d 8Çl ıyor Dün İngiliz lirası borsada Üezzın ı c ıntı a ı hatırlatıyor. sasının kazancı da acı felaket- ~· \ ~ : . . . .•. .. M. Brland Karahan 1079 kuruşta açılmışt~. Bu an- Dün Tevcihi cihat komisyo-

New-York rıhtımında bir yer !erle sekteye uğradı. 6 ' },'C..1!':-:___ __ - . ~erlinden bıldırıld~gme gore T~- ç· h"ku 1 · h b hi bir dan itibaren yükselmege başla- nu toplanarak Valide ~:.mii şe· 
•ı \~ ! 1 kinın hatıratını net .mek meıelesın- ın u met erı ar e. ç dı "B ralık 1089 5 kuruşa ka- f' d ·· h 1 b ı · z· işgal eden bu para çarşısı yir- Amerikada umum! harpten '' ~ den Almanyanm vechile müracaat etmıyecekle- . ı ~ a . . , r~ ı~ ~ ~un a u u~an mue 

minci asırda dünyaya hakim o- sonra artan refah ve servet A- maruf bir tabii il~ rini kat'! surette beyan eylemiş- dar yukseldi ve nıhayet akşam zınl~k ıçın açılan musabakay~ 
lan bir merkezdir. Bu para çar- merikalıları şaşırttı. Bu refahı Troçki arasında bı · 

1 d' 1090 kuruşta kapandı. dahil olup evelce kadro harıcı 
şısının etrafında cesim binalar, daha arttırmak için her şey ya- Rulet masası başında *ti!~ b ç71tır. er ı. A A A Borsa komiserliği İngiliz alan kalmiş cami hademeleri arasın 
daha ba~ka ticaret merkezleri pılıyor. Fakat her şey Ameri- • .. .1 r'::i uk •rP:~ LONDRA, 2· M İı d - !arı şiddetli bir kontrola tabi tut da imtihanıru yapmıştır. 
vardır. Öyle bir gürültü ki tas- kadarı ibaret zannedildiği için rin, gazin?Cu~~rın agzından du- ~;ın:;,:'(::ı,:;:.:ka vam ka~arasında · . e'?- er- maktadır. . . -~~-:;-
viri kırlıil değil... 'beynelmilel piyasa, bugünkü şmeyen bır soz olmuştu~ .. Fa- vdcyi imzalarken son ha~ıçezme.ml~ket ımtıyaz- Alın ve Lirette yükselmiştir. M. Pı.ıu 15 gun sonra 

Borsadaıki sayısız adamların dünyada her zamankinden faz- kat bu söz evelii Amerıkanın bu kitapçının dah• !arının ılga edılmış olmasının Altın 960 Liret 855 te kapanmış geli ,
0

r 
h b 1 W 11 St el K k" ·ı bu imtiyazların ortadan kaldı- . . v • • • • • • hiç yorulmadan çalışması, mü- la artan beynelmilel iktisadi meş ur orsası o an a • • ev . erenı 1

• •. 1m hakkında hükumetin gi Müskürat bayılıgı Gazı proıesını tanzım eden 
temadi heyecanları çok görüle- bağlar ihmal edilir gibi oldu. reette söylendi. Orada da bor- bd? bır hkaatırelat akıçı; r~ as_ı h ,._ 

1 
dug·u müza l . mühendis M. PiJÜ 15 gün sonra k d . ö- ·· ·· f' · t b h d b · d h oyunu ile para kaza- ır mu v e rışmege azır ..,u un - mese esı t ce şey ır. gle ustu ha ıf bir şte son • u ran a unun netı- sa a ava ettiğinden haber k 

1 
. vaffakiyetle neti- projeleri hamilen stanbula ge· 

yemek, sonra saat beşe kadar cesi olmuştur. nanlar: dar değilmi§. Ker· .ı. TRO<,K1 ere erın. mu . 
1 

cag· ı- Bir müddet eve! teıekkül eden lecektir. d . · A k · 1 · · "t "yor! ki h d L · il T ki · celenmesıne manı 0 mıya ·· k" t b ·ı··· t kil"t ·ı ·· k" gene ımdik. Ondan sonra bor- Monte Kar/oda kimse yok! - rtı I'Ş er ıyı gı mı ens atıratm a enın e, roç ~ . . Um · bildirildi- mu• ıra. ayı ıgı eı a .1 1• e ~uı 1• Gazi köprüsünün projesi bu· 
sacılar gidip yıkanırlar, yahut ~?nte Karlodan bildirildiği- De~eğ.~ mecbur o~dular. Av- ~Pu.':,~°.:~~~~e~":::!:~ t:J~:. ~i ~:y:~ketm~:~~:. :,!:.~';ta1:.;1;;ı;~:g:d~~ ~:~~ i~~ rada tetkik edilecek t~dile_ muh 
golf oynar~aı:! ·: . ne gore bu sene oraya gelen Aynı cumle A_merıkadan duğunu yazmaktadır. Troçki bunun g M Mac Donald sorulan bir raf da aralarındaki mukaveleyi feıhe taç noktalar varsa tadı! edılece· 

Her şey ıyı gıdıyordu. Borsa- seyyahlar arasında artık öyle rupaya kadar ışte bu suretle üzerine bu kitapçıya hatıratını ver- .. 
1 

· diğ' cevap~a bahri kon ve bayilik teıkilatını kaldırmağa ka- ktir. Proje katiyet kesbettikteıı n<> ınm k k A ld" . . F-'-- ka ı t 1 sua e ver ı . . . d . ~:·ayan, para azanan, zen havadan para azanıp ta vru- , ge ı. . . ~ memııtir. ......t mu ve e mevcu .. 0 • f , na yalnız bir rar vermııtır. • . sonra bır taraftan son aJ ame· 
# / , - 1 v a·nistanda duğundan kitapçı mahkemeye mura. erans ·programı Haber aldıgımıza nazaran bayıler !" I k d". t fta!l 1.ngi terede Akvam cemıyet ı un caat etmiıtir. Bu davada ceneral Lu- madde konulduğunu bunun da bakkallar bayilikten müıkirat alma- ıyau Y.ap~_ac~ !. ~ger ara.. . 

ı • · B rsada tedbir dendorf da lutapçı lehlne ıehadette hükfunetlerce kabul edi~miş makta taannüt etmel!~i yü~ü~den iı da yenı koprunun ınşası muna şsızlığe karşı Ne gün içtima O . bulunacakbr. kuvvetler esasına müstenıden yap~ad~klannd~n ııkayetc~~ırler .. kasa~a ·~_onulacaktrr. .. ·. 
LONDRA 2 A A A ATİNA, 3. A. A. - HlikO- h ·ı inin tahdit ve ya Muakirat fabrıkaları bayılık teıki- Kopru korkulukları turk mı 

k d '. ·. ı"ğ · ka vam edilecek? met altı ay müddetle borsada Fransada t arpk' ~ehmı er da anlaşmak ı !atının iıtediii firmayı satınasınd!'n mart uslO.buna muvafık olacak· amarasın a ışsız ı e rşı sı - ' . . - en ısı ususun " • sik&.yet etmektedirler. 
gorta layihasının müzakeresi PARİS, 8. A. A. Hükfunet- vadel_ı ~uameleler ıcrasını me- Taleb ümavişleri çin en muvafık çarenin aran- Ad l tır. 
esnasında nazara çarpan en mü ler akvam cemiyeti meclisinin netmıştır. . . e Il masından ibaret olduğunu söy- a çam arı Fırka kongreleri 
him cihet amele fırkası müfrıt içtima tarihi hakkında mükale- Darüllilnun rül LİYON, 3. A. A. - Ali me- !emiştir. Evkaftan Şehremanetine de Halk fırkası nahiye kongreleri b~ 
Azasından M. Brockvay tarafın-' n:eye devam etmektedir. Mec_li .. ATİNA, 2· A. A. - Da 1: ktepler talebesinden 400 ki~i t!'- M. Henderson, Amerikanın vredilen Ada çamlarının m~h~- hafta tamamile biteceği cihetle gelt 
dan verilen bir tadil takriri ol.il sın Lo?drada .. t_?pla~ıyaca~ı fununun miıvak·~aten kapau k lehe cemiyetleri!'1e mahsus bı- teşebbüsü üzerine Çin ve Rusya fayası iç.in Eman~t~e . y~nı bır c?1' haftadan itibaren kaza kongrele-muştur. Bu takrirde yeni taz- ve İngılte~e hukumet~nın mü- ması ha~kU::d~.kı karar geleceit naların kendilerındeı; ge~i alın- hükumetleri nezdinde büylik de kadro vlicude getırılmıştır. rı başlayacaktır. 
minat baremlerinin Şubat bida-1 vaf?l<at ~ostermemesınden do- Pa.za~e~ı gunune kadar temd masını isteyen beled~ye ıdaresi vletler tarafından müşterek te- ______ ......:. ____________________ _. 
yetinde değil, fakat gelecek layı ~a~rı konferan~ın ~oplan- edılmıştır. aleyhinde bir niimayış yapmış- şebbüslerde bulunulduğunu ve 
Martın 13 ünde tatbikine baş- 1 ":~~ı ıçıı:_~v~l~e ~ayın e?ıle'.1 ta- Man{,I denizinde !ardır. Nümayişçiler .. sokakl~- bu hükftmetlerin Kellog misakı 
!anması teklif edilmektedir. Me . rı ın degıştırılmıyec~~~ hemen v da ve caddelerde murur ve u- mücibince girişmiş oldukları 
sai nazırı bu tadil teklifine mu- ı h~men muhakkak gorulmekte- /ırhnalar buru rnüvakkaten durdurmuş- taahhütlere nazarı dikkatleri 
halef et etmiş ve bu takrir kabul dır. . . , kA LONDRA, 2. A. A .- Bu ak tur. Zabıta amelenin de muza- celbedildiğini temin etmiştir. 
-edildiği takdirde 250 bin ingiliz l

1 
• ~-~vam cemıyetı ~mumı ~- şam Manş denizinde şiddetli bir heretile müdahale etmiş, tale- İngiltere ve Amerika hlikfunet-

lirası fazla masraf ihtiyar edil- tıplıgı ~~nferaı;s~n kanunusam- fırtına hüküm sürmüştür. Rliz- beden 3 kişi yaralanmıştır 3 ki- Ierl yarın matbuat vasıtaslle 
mesi lazım geleceğini söylemi- nın 13 u ıle 20 ısı arasında top- gar saatte 100 kilometre sürat- şi tevkif olunmuştur. müşterek bk beyanname neşri 
ştir. !anması hususunun kararlaşt~- le esmiştir. Berri Avrupaya se- Young plb.m için anlaşmışlardır. M, Hen-

rılmas~ı. M. J:Iender~o~dan rı- fer yapan posta vapurları bu se PARİS 2. A. A. - Young derson Sovyetler hükumetinin 
Bahr1 konferans ca etı;ııştır. İç~ı~a .tarıhı o~ar.~~ ·ferlerini pek büyük müşkilatla pHlnının ta'tbikine müteallik ni- müzakerata girişmek için der-

LONDRA, 3. A. A. - ~- 13 K.anunusanı ıntıhap edıldıgı yapabilmişler ve uğrıyacakları hai protokola dercedilecek mad miyarı ettikleri şartlar Mukden 
vam kamarasında sorulan hır takdırde ~- . Hend~~sonun ak- limanlara büyük bir taahhürle deleri kaleme almağa memur hilkftmetince kabul edildikten 
sual~ cevaben, M. _M~c Don.al? vam cem~yetı n;eclısı?de hazır gelebilmişlerdir. Bir .alman ve hukukşinaslar komitesi Kanu- sonra .Man~~~de bir müt;areke 
bahrı konferansın ıçtıma tarıhı-ı ~ulun.~cagı, aksı takdır~e mec: bir felemenk tayyaresı Lympne nuevelin onunda Briikselde to- akdedılecegını zannettırecek 
nin 21 K. Sani olarak tespıt e- lıs '.11.Uzake~atında İngııte:eyı de karaya inmeğe meobur ol- planacaktır. kuvvetli sebepler mevcut oldu-
dilmiş olduğunu beyan etmiş- harıc:ye .?1uşteşarmın temsıl e- muştur. Poincare Lubnana davet edildi ğunu ilave etmiştir. 
f decegı soylenmektedir. R ır. --- • . • ltalya kralı ve Papa BEYRUT, 3. A. A. - Lub- MOSKOV_A, 3: A: A. - us 

Londrada zelzele Yenı reısıcumhur ROMA, 3. A. A. - İtalya nan reisicümhtlru, M. Poincare !arın Mançurıdekı ış.gal hare-
LONDRES, 2. A. A. - Dün BERN, 3,. A. A. - Millt me kralının Papayı 5 K. Evvelde ye bir telgraf çekerek nekahet ketleri esnasında bef~z. Rı;s 

gece burada bir zelzele olmuş- clis, reisicümhurluğa M. Graber ziyaret edeceği rivayet olunu- devresini Lubnanda geçirmeğe muhafızlar?an 32? ~ı~ı.yı esır 
tur. i intihap etmistir. yor- davet etmistir. aldıkları Çıtadan bıldırılıyor. 

1 

ı r 
1 

!' 

L·T·PIVER 
PARIS 

t<OLONYA, , EAU DE 
COLOGNE · SUYU 

N° 11 N° 11 

Porfümöri L. T. P 1 V E R A. Ş; , lııanbul Şubesi 

şı~ıı Ahmet Bey aokak No. 56 < Tel. Beyo~lu 3044 

\ 



. 
MiLı.JYı'I' 1929 a 

stanbulda mevcut vekalet, emanet ve hususi hastaneler 
'~ehrin ihtiyacına tekabül ediyor mu? Ne gibi tedbir alınmalı? --······ En mühim nokta: Fakir ve orta Tehlike var mı Pipo tütünü 

--~--

halli halkın tedavisidir şımdilik tehlike 

1

, mevzuubahs 
Fiatlar hemen ih.i 

misil pahalılaştı 
Yeril pipo tütünlerine 

rağbeti celp için 
tedbirler .• 

Enıanete merbut ha~~elerin mecmuunda değildir 
ancak 550 yatak vardır. Bu ihtiyaca kafi1111? 
]{ esn11 \7 t' lı ususi 

ha~taı1eler .. 
Şehremini muavini 
Hamit bey diyor ki .. 

"Şehremaneti blltçesinln 
mllsaadesi nlsbetinde 
sıhhat işlerine ehem
miyet ı•ermehtedlr.,, 

--Fakat bentler yıkı
Son günlerde şehrimizde pi-

/ırsa hakiki bir po tütünleri fiatleri eskisine na 1 
afet olur zaran hemen iki misline yakını 

denebilecek bir raddede pahalı-
Belgrat onnanı içindeki büyük laşmıştrr. 

bendin tehlikeli bir 'VaZiyet almrt ol- Buna sebep inhisar idaresinin j 
duğu hakkındaki haberler üzerine hariçten gelen pipo tütünlerile 
dün de tahJ.:ikat yaptık. . . rakabet için aldığı bazı tedbir- ' Bu bendın arka k smmdalu yalak . 
muhtacı tamir olduğu için bir müd-. lerdı~... . . . . . 
det evel müteahhide ihalo edil<!rek tai Tututn mhısar ıdaresı bır kaç 
mirine batlanmııtır. Tnmir eanaımda ı seneden beri dahilde pipo tütıinü 
yalağm etrafı kazılmııtır. Eaaıen Bel imal etmektedir 
grat ormanındaki T oııozhı namında İni · 'd · · b · Ü .. ki 
d.• b" b d" da B'· ~k ben usar ı aresı u tut nun ıgc:r ır en ın suya uyu 
de akmakta olduğu gibi aon yağan !osunu 300 kuruşa satmaktadır. 
yağmurların da teoiri neticesi su faz- A vnıpaaan şehrimize pipo tü 

Halk fırkası nahiye kongre- la _gelerek. b~~ ~..,tır. Dün de yaz tünü getiripte satan müesses-:-
Jerl hitama ermek üzeredir. Ya ~:-J:zı:b.~i.!':;::..!':t'';...rat:";!~ ler bir ikiyi a.şmamaktadır. . 
kmda kaza kongreleri başlıya- ,· ~ mir dolayıaile bendin bazı yerleri açd . Ha~er aldıgı;m.~za m~.z~ ın-
cak, on~ vil~y~t kongresi t:ıkip Deniz tıastanesı mıt olduğundan tayet timdiki vazi- hısar ıdaresı butun ragbetı yer-
ed.ecektır .. 'l/.ılay. et kongresı ş.e- cevabi ret verilmektedı"r. Ha.mit beyı'n ifadesi bu vadi- y~tin ~nü~e go:Plinceye kadar tekrar li pipoluğa celp için hariçten ge- 1 hr h kile" h l tıddetli bır yagmur gelecek oluna o len pipoluk tütün resmine bir ı ın a. 1 1

• ~ıyaç arını t"'~pıt Vekalet emrinde 15 Oyataklı de emanetten fazla bir şey bekle zaman biraz müıkülat !'at göstennit mikdar zamma karar vermiştir 
ed~ektu:- V~la~et kongresı ş~ Etfal hastanesi, 1000 yataklı mek doğnı olmadığını gösteri- ~la~:-· b~mafi bendın yıkı:!:' ~eh Mamafi bu hususta faaliyet~ 
hnn hakiki ıhtıyaçlann~ ~e~~ıt Yeşilköydeki emrazi akliye has yor. Şu takdirde işvekalete kal- ~~~. llır::dz::'n':~ğine ~ö:.; henüz geçilmiş değildir. 
edec~k ve bunların. temını ıpn tanesi, Haydarpaşadaki . 100 ya ma~ta~ır • • . taYet bir yı~tı_. olu_~"": bu cidden bir Bunu işiden ve hariçten tütün tedbırler . alma~aktır. Nahıy_e taklı istilaiye hastanesi, kuduz Sıhhıye vekaletı bu hususta afet olur:. Çun~ Bu~k bent ~tal• getiren müesseseler hemen fiati 
kongrelenn?e .bı_r ~ok temennı- tedavihanesi ve 35 yataklı iken yukarı lı:uçuk bır dem" ceaametinde ilksel . l dir H b .. 
yat aerdı:d.ıldığını yazmıştık. 50 yatağa iblağ edilen Heybeli olup hemen bmıen Haliç bclar bir Y • tmış .. e~ .: atta u Y~ 
B_unlann ıçınde en fa7la naz3:n sanatoryom bulunmaktadir. ıeydir. içinde ı milyon 250 bin ton den pıpo tutunu buhranı bılc 
dıkkatı ~el~eden cıhet şehrı~ Bunlar içinde akliye ve kuduz :ı.v:ı~:;.ımı,~~ ~~~ee'::ı!::k muhtemel görülmektedir. 
hastane ıhtıya~~ taalluk edı- hastahaneleri ihtiyaca kifayet et fabribaını tah~~ edebile~ek bir kuv Mütelerrih. H. 
Y_Or. İstan~ul gıbı nu~us ges.afe- mektedirler.Fakat bilhassa Hay .ette olduğu gibi Halıcı bile tatınna· I' 
tı 800,000 1 geçen hır şehı~de darpaşadaki İntaniye hastanesi il ihtimali meveuttur. Böyle olmakla T rr· . -ı : 
h.astane mev.c.udu her. h. alde ıh- le Heybelideki sanatoryom mü- beraber gene tekrar edelim ki bu telı e iZ lŞ Cl 1 k bill 1 d F k t tike mevzuu bahis değildir. icap eden tıyaça te a . e~me 1 ır. . a ·a racaatlan daima reddetmek za- ~ata devam edilmektedir. Ben~ Dahilue vekaletinin 
maalesef şehri1!1U:de ~~ milvaze ruretinde kalmaktadırlar, Çiln- bır kısım suyu bnf& akıtılmak oureti- 1 
ne mevcut değıldır. vucut ve a- kü boş bir yatakbulmak imkanı le tıoıaJtılmıtbr. yeni emri 
demi vilcutlan arasında farkı oktur [ -~] olmıyan bir sınıf teşkil edivor- y · . . spoı D istihkak mazbataları mu-ç.. ki b 'b" h. · · Bu vazıyet karşısında yem has 'J. l !ar. un u gı ı astanelerıııl 1 k b'lh . t • 4/i Rıza bey Neştl Ömer oq _ _ kabilinde başlayan tef/iz bu az iyicelerinde bir yatak te- tane er yapma ' ı assa ın anı · · . · muameleleri 
min etmek aşgari günde 10 li- ' t~davi müesse~eleri vücude ge- teşkılatını tev~ı .. etm.ek ve yenı Milliyet kupası maç- Mübadiller baldunda dün Dalıili-

bilm kl k b'Jd' k" b 1 tırmek zaruretı hasıl oluyor. Fa hastaneler tesısı ımkanmı bulur V-'-" . de ril . . ra vere e e a 1 ır -ı u. l b l or ve -.uetin n . ivete •enı bir ... 
h tal f l l f 'I kat bunu yapmak acaba ne dere sa lstanbulun bu çok mühim der art cumaya a"- ıg ' ' ' para as an en az a o an a- . . di h ll d"lmi l k y tl Y mir gelmİflir. Bu emir teffiz itleri 

k. mıf d ğ'l h tt t ceye kadar kabıldır? a e ı Ş o aca tır. ap a 1 dildi hakkındadır. Bu emrin neye dair ol-ır 6 m e 1 ' • a a -~~ a- . cak işler hakkında şu noktalar ki futbolcu tecziye e duğunu haber vermeden eni Dabili-
bakanm da veremıyecegı hır pa Emanet hastane mıkdanru tez ileri sürülmektedir: Futbol Heyetinden: ye Vekiletinin eTVelce gönclercliii 

_ Haydar paşadaki intaniye 1 :- Küçükler anumda yapılacak bir emrinden bahsetmek Jizımdır. Ha 

,---------------------Muhtar intihabı 

30 Kanunuevel Cuma 
günü intihap başlıyor 
Muhtarlar arasında bir haylı 
tebeddül olacağı anlaşılıyor, 

kimler tercih edilecek? .. 
Vilfı yetin Polis müdiriyetine emri; Hakkı 

Şinasi paşanın izahatı .. 

latanbul mahallelerinde hey'eti ihtiyariye intihaba tının b. • 
günde bütün mahallelerde yapılması takarrür etmiştir:. 

intihap 20 Kanunuevel Cuma günü yapılacaktır. Bu hu
&uıta Vilayetten polise emir verilmiştir. 

Muhtar ve ihtiyar heyetleri azasını Halk fırka11 tespit e
decektir. Namzet defterleri bir kaç güne kadar hazırlanarak 
fırka ocııklanna tebliğ edilecektir. Aldığımız mal\ımata göre 
bu aene yapılacak İntihap eanaaında muhtarlıklarda vaai deni
lebilecek bir mikyas dahilinde tebeddülat yapılacaktır. T e
beddülde baılıca faaliyet, gençlik, vazifeye verilecek saatla
rın çokluğu ve fırka mefhumunun tespit ettiği meziyet ve va
eıflar nazan dikkate alınacaktır. Halen muhtarlık yapan ze
vat ta esasen bu vasıfları haiz olmakla beraber pek çoğu sene 
lerdenberi ayni vazifeyi &Ören ve muhtarlığı değişmez ve teb
dil kabul etmez bir halde telakki eden kimselerdir. Yapılacak 
tebeddülatın saiklerinden en mühimlerinden birisi de budur: 

Dün kendisile görüttüğümüz fırka müfettiti Hııkkı Şinasi 
Paıa bu huıuıta demiıtir ki: 

-- Muhtarlık için namzetler henüz tespit edilmiı de~ildir. 
Haıtalık dolayııile devam edemiyen, taıraya giden ve yahut 
baıka bir sebeple tebdili icap eden muhtarlann yerine yeni· 
leri intihap edilecektir. 

Muhtar intihabına eaaı olacak deherler mahalleler tara· 
fından hazırlanmaktadır. Bunlar bir kaç güne kadar fırkaya 
ııönderilecek ve namzetlerin teıpitine baılanacaktır, Yapıla
cak bazı tebeddülat esnasında yeni muhtarlar daimi olarak 
bu itle meıııul olabileceklerden ve bilhassa gençlerden İnli· 
bap olunacaktır.» 

Yeni kanunlar 
İrtişa kanunu yakıııda 1\l~cJjtil r 

müzakere edilecek Milliyet kupası maçları aıağıdaki ıe- tırlarcla lralmıt o1acaiı •e?ile bun-
hastanesi kadrosunu genişlet rait dair~si':'de yapılacakt~.. ela':' ~-•Y b~ eni. ~~iye v.eıaı- ANKARA, 3 (Telefonla) - İrtişa liıyihası yarın meclistfll\ 
mek ve yatak adedini artımıak. A. Küçiıkler kupaoına ıttırak ede- leli ..... ıayete gondercliii bir emirde gelecektir. Uyiha derhal mecliste müzakere edilecektir. 

2 -Heybeli sanatoryomunu cek Futbol talomlan azaaı 327 - 911 (Murettep oldukları IDllhallerde t&- .. • . 
hiç olmazsa 100 yatağa çıkar- tevellütlülerden büyük olmayacaktır. fevvüz edecek mal var iken hiçbir mil . A!'lKARA, 3 (Tel~fonl~) - Te~ut Jt:ınunu tetkikatı ıkınaı 

B • Bu Futbolcular birinci ve ikin baclile ba§ka yerden mal nrilmeai i- edildı. Yakında Heyeti vekileye verilecektır. 
m;k_. Yeni hastaneler yapmak. ci takımlar maÇJ>ll ittirak etmemit çi':' '."azbata verilemiyeceği) bilcliril- tib'k.j;.;;;..b.i;i.,.-;bj;u1-;.iii.;-e1ı:-mu Gümrük'k~~·i"s-yo'Tı:--

olacaklardır. lttirak ettiren lı:liipler mtfti. bbilindc mal teffizine batlamıı olan 
Bu hususta Kasını paşadaki hükmen mağlup adedilecektir. Gelen yeni emir Dahiliye Vekile- mübe.dillere ait muameleıerin ibtal • cuları 

Bahriye hastanesinden de istifa C - Bu Futbolcularda Liaansiye o- tinin bu eski omrile alilı:adardır. Ma· clilmemeai ve tefia muamelelerinin ne C" ··k k · la biri'"' 
de kabildir. Jacaklardır. halli müretteplerinden istibaal ettik- ticelenclirilmeai bilclirilmİftir. Yalnız . b ~·da o~ıy;},nb r it 19

' ~· D • F .. tbol Heyeti küçükler arasın leri baloyeyi istilılı:ak mubataaile mü yeni emirden sonra yeniden vuku bu "! . eye 1' re !n.t ~ 1 ".e ongr .. • Bu hastane bütün mükemmel f k .. . ederdı: batb ·ıa ti den . nnın yapı mas· ı• u-teaisatile bugun·· kısmen muattal ~ .°!aç yapmaoını mi uva 1 
•· g~~elcli- raalcut~=-= talebinde bul vı ye er lacak m'!n~tlara- ut muameleler rakiplıfına müracaat etnıiı1•dlr. , ğı ırı yapılı oyuncu arı muaa ........ ara m ""~~ . ~nan ve ~ua- bbul edılmıyecektır. 

dır. Burada mükemel bir hasta iıtirak ettirmeyecektir. °!elel~n ileİ'l."!"'f olup. bı~ ~ok muba: Şikiyetlere meydan verilmeıneai T' -<>--
ne yapılabilir ve ocivann 60-70 E. Fiküstüre dahil olan Calataaa· dill~nd pahi~ye ~~lı:aletinın1d •ıili,1ki vekiletin emri iktwumclancbr. ıcaret <><lası lll.! nJr-
bin nüusu yokluktan kurtarılabi ray, Fenerbahçe, Betiktaf, Vefa, Is- ::ha11 ° ~yıa e J b lttdep x..~ ı: ? -O- }arına İkr.ı ffi Vt! 
li tanbul Spor Altmordu • Hilil, Sülo- er e emv .. u un ~·u Y~~- Ec "b _ . . • r. . K' ,__ • Top'--pı ve Ka- le) muamelelen ıptal edilmekte ıcli. za mu ayaa Tıcaret odaaı memuruwıe ber sene ' ı ymamye, umaapı ,... H bu 'b' b' k "'bad'll · ril "kr · bu b nede cerrahpaş_pıfa y p ıı 'yon 4 -Hususi müesseseleri sıkı snnpaf8 klüpleri üçüncü takım kap- alo~ talıı_ı,:,dilrtır ço mu ' -ebandilin. ~v komisyonu ve .,en ı . amıti. ye seee er ...., 

d H lb k. h 1 ·· de E · · b' k l al 1 k b ı 5 u ı 929 p ra ıp CUH en sonra mu n ven mem11 • ra ır. a u ı astane ere mu- yıt e mez. manet muavını ır ontro tına ama ve un tan arının .... nunueve .,..,em .. old • Vil" t • d 1 o·· Sıhhı ··dürü Ali Rıza be- o- f 1 da .. 
d • · 1 ' 1 H• · b b h d' · h" d I k be •· ·· ak saat onı....·te Mıtaka mürettep ugu, eye e ıa e o un- un ye mu un ıcare o 11 memur ve m .... te avısı uzun suren ntanı ıas- amıt ey u ususta •, .::ır kı; lan ıç e o mazsa orta taba a gkun~ 'lmeı . ""' muttur. Jİlı riyaseti altında mübayaa lı:omiayo tahdiminine yarımııar maaı nisbeti,.. 

racaat eden hastaların ekserisi «- Şehremaneti kendi bütçe nın istifade edebileceği bir hale m"; e;n~~e . en. d"l k k" .. ki Dahiliye Vekiletine vuku bulan nu içtima ederek haıtanelere IBzım o- de avana verilmittir. Bu avansm , .. talıklara müsap olanlardır. Bu sinin azami müsaadesi nisbetin- getirmek ihtiyacı yan yarıya ha • u ta ıcra e 1 ece uçu er fİl<iyetler üzerine gönderilen bu yeni lan eczaların mübayaaaile met8'ul ol- ri alınmayıp ikramiye olarak veril .. 
kabil hastalar aylarca sürecek 'ı de sihhat işlerine ehemmiyet fifletmek demektir. Bu nokta e ma.S~~:~C:.:~aaray aaat ıı hakem emirde her ne suretle oluraa olsun is_ m.,tur. ceji oörlcnmdı.:.o..•edir.._·.,·-----
bir tedavi için mühim bir para vermektedir. Bunun haricine çık hemmiyetle nazarı dikkate aJm Kemal B. Taksim Stadyomunda. 
vermek zarüretmdeclirler ki yal mak bugün ıçin kabil değildir.» malıdır. lstanbul Spor - Kunıkapı Topka-
niz bu nokta bile hususi tedavi pı ıaat 12,15 hakem K mal Rifat B. 
müeseselerinin ihtiyaç kadro- ---- Takıim Stadı. 

F enerbahçe • Betiktaı saat 13,30 sunda yer alamıyacaklarını an- hakem Hamdi Emin B. Taksim Stadı 
latmaya kafidir. 

Şu halde İstanbullular hasta. 
ne ihtiyaçlarını yalnız Sıhlııy~ı 
vekaletine ve emanete merbut 
hastanelerle tesviyeye mecbur
durlar . Fakat acaba bunlar his 
sedilen ihtiyaca cevap verrniye 
kafimidirler? 

Bu suale hiç rüşilnmeden: 
- Hayır! cevabını verebi

liriz. 

İstanbulda Şehremanetine 
merbut üç hastane vardır: 300 
yataklı Haseki kadın hastanesi, 
50 yataklı Beyoğlu hastanesi, 

l t'ft'T:• ıuısl ı. t ı a ' .ı 

Harbiye - Askeri Sanayi ( huouıi) 
Kadıköy aahaıında 

Beylerbeyi - Topk11pı saat 10.30 
hake mNuri B. Z inci taknn. 

Kasnnpa,a Eyip - Altınordu Hiliıl 
aaat 11,45 hakem Hilonet 

Beylerbeyi - Topkapı Kumkapı 
saat 13,15 hakem Nuri B. 1 inci la· 
knnlar. 

Kııaımpafa Eyip • Altınordu Hiliıl 
saat 15 hakem Hilonet B. 

3 • Hakeme brtı sposeulukla b
bili telif olmayan harekiıta içtiııarlan 
dolayısile Beylerbeyi klübünden 999 
numara ile LİSUlsiye Nail ve 195 nu
mara ile Seyfi beyler bu seneki reo
mi maçlara iıtirakten menedilmitler
di. 

200 yataklı Cerrahpaşa hastane Türk ocağında Borsa ı e telgraf ida-&i. 
Mecmuu 550 yataktan ibaret konfrans resi arasında ihtilaf ~erfien Tem~z azalığma nak 

Refik Bey 
bulunan bu hastaneler ihtiyaca v _ b' bo ., ta tel ledılen lcra dat• Ki li b · • be ""'m ıyo raa11 e pos ve • . . . R fik nispetle o kadar kifayetsizdir .. .. aknunn.ve nt ~''".cıb' pderkiı~ graf icl:ıı-esi arasında bir ihtilif çık- resı reııı e 
k. l .. gunu tamı aaa yırım ır e mya. .,. h . · d k' banka! B • b 'fc ı arka arkaya ge en muracaa t- M b t Ar be f eli tarafı d nuşlir. uorsa ıe nmız e ı ara eyın, u vazı 
!ara istanbulda bulunan hasta- ki'~ d e me ti' .• aliy en tarih•es? banak fiat temevvücünü bildirmek için bor- yi kabul etmedi-

agı ın sure un ve • ı aaya bir t lgraf ınakineD k lmu • • • neleri başlıca üç kısma ayırmak kmda projeksiyonunu konferan• ve- . f . t': onu •· ğinı bır gazete 
k . B knf "eaki D nıısemııır. B h kabildir: rece tir. u o eranoı mut . P .. u Telgraf idareıi telg .. af kullanmak; yazmışb. u -~ 

1 
1 

1 - Hususi tedavi müesse- ~!Var"._?,· s".,'_~aat, Ckune nıBnkmunfn- hakkının yalnız telgraf idaresine ait: ber doğru degıl-
. uuııp par,,...an ,,...maca tır. u o e ld • 'dd' d' d' R fk be - ,_,.., l'l b h b k 1 ~elen. nıns ve konserden herkeo istifade ede 0 uBgunu ~ •.a e1.1!.obr. I al maki ır. . e 1 Y. , al Un sa a Q Q n U a 2 - Emanete merbut hasta- bilir. . '!raa 0.~ıaer ıg~ ~ le P' . - dün bır muharrı =ıJ 

neler; • . :i.i~i:n~b..::ı::~m;~:: ına.::. rimize J?Ck y~kıı: lar nıyırtan eşıt çeşit çıglıklardak kurtuluyor 
3 - Sıhhıye vekaletıne mer- Ç 1 · • bulunacağını ileri siinnektedir. Bu ih ·da yem .vazıf~~ı •••••-----------

but hastanele~.. ata c~ cı~ayetı tilaE henüz h~dilmemittir. b~şı~a gı?ec:egı- ~manet seyyar satıcıların yalnız türkçe bağıracak/arını tekit etti Bunun hanemde evkafa ve faıllerı y · · · _ · nı soylemıttır. .. . . . . . .. . . . ·1· "d - h . . enı ıcra re ısı K ti' b' ~IK BEY Seyyar ıatıcılarm Turkçeden ha§- ennenıce, yahudıce gıbı lıaanlarl• oto beledıye memurlarına bir eırur Vef'.. vı ayet ı areı ususıyetıne mer- ıyme ı ır ~· ka 1. 1 ba" 1 ld be · tt ki h tt kul d ı h Bugün Çatalca cinayeti faillerinin Son Adliye tebecldülilı lstanlıul h k" • - 1 '" f"k be · b 11an a gırnuı an memnu 0 u- rı aa 1 arı Ye 8 a uy arın an mit ve bu kabil seyyar aabcılar bak· Ut hastaneler de varsa da bun muhakemelerine devam olunacaktır Adli-ine de teblil. olunmu•tur ı' fi ımımız 0 an ne ı yı te - ğu halde Beyoğlunun ekser cihetin- uyandırd;kları nazarı dikkati celbet- k d 'dd 
1 

ak'ba b la im ı k akl j l H - . ,_ o ' • 'k ff k" f • l . , . ş· Ji fi da • b h taki • eki d.lmi ın a 11 ete t ı tta " nu •ar :ır ç~ az yat ıc !r aı. ususı Yarın da komiser Ahmet efendi- Yeni it:ra reisi de vazifesine baıla- rı ':'e muva a ıye ını emennı d~ ve bılh~ıaa •t tara arın aon ~'ve u usu~ .. emır ~ te '. ' . . . . 
etlavı müesseselerı karşı daima,nin r:od,•ke"·--.i , . .,,dor. rn:·ttr. le-1~ z. gurılcrde bır cok ııatocıların rumca, tır. Şehremanetı dun vcnıd~n zabıta• nı bıldınn""' 





Mfi.LIYET 

Yem ve bllinllleiJen bir hazine 

merika'da ho'-a giden ve 
ranan Türk dansları hangileri?! 

·----- ---·---·····---·--------
on se rvatuvar müdürü izahat veriyor 
e hayreti celbedecek şeyler söylüyor! 

Yusuf ziya Bey 
~ sevahillnde 60 ı mütecaviz 
ltkü ve 6 türlü oyun tarzı tes-
1_ ediJdi. Şark vilayetlerindeki 
~tneler, rakıs şekilleri çok kı 
k ve o nispette çok oci jinal 

· !erdir. 
l.ieseıa Trabzonda Gi!mUş

L eli ihtiyar bir adama rasgel 
"'Bu adam, bize Ana·lol;ınun ' 
tarafında namı anılan das

ı bir mahlQkun, Köroğlunun 
~ eski ve çok canlı havalarını 
dı. Gene burada Aşık Kt'rem, 
~ip gibi meşhur halk adamla-

11\ nağmelerini plaklara al
k münkün oldu . 
. &ayburtU. «folklor» dedik
~ halkıyata karşı şiddetli bir 
'ıt lt:ı müşahede ettik. Bilhassa 

Çocı ki Hi/ttllahmer taraJtndan tevzi eauen yemelfl yerıcen .. 

Fakir talebeye yemek 
•••••••• 

I lilltliahı11er 3,8CO talebeye 
ycn1ck tevzi ecliyor 

~ı gençlerden Mehmet Bey 
llıınde bir zatın bize çok fay
lı dokundu. Bu genc;in dela
le 40 ı mütecaviz türkil no- Hilali ahmer cemiyeti tarafını Verilen yemekler bazı mek-
~ alındı. Emrah'm ve Bay- dan ilk mekteplerdeki fakir ta- teplerde sıcak ve bazı mektepler 
~ lu Zihni'nin .. p~:çalan ?u leb~~e haf.tada üç gün öğle ye- de soğuk gıdadır. 
/andadır. Gumuşhane. ı~e megı tevzı olunmaktadır. Hilali ahmer reisi Ali Paşa 
~}'burt arasında çok eskı hır Geçen sene 3000 talebeye ye .. . . . kınd 
k aşireti ile karşılaştık. Bun- mek veriliyordu. Bu sene bu yem.ek tevzıı ışl.erını ya a.n 
'l'ebriz'den kervan halinde mikdar tezyit olunarak 3800 ta tetkik etmektedır. Bu sene fakır 

~la. çıkmışlardı. Kalecik mev- . lebeye iblağ edilmiştir. Fazla va çocuklar için Cemiyeti belediye 
~de karşılaş tık. Bu öz türk- ridat bulunduğu takdirde bu ve Vilaye~ ~umi mect.isinden 
~ e temaşımız çok enteresan . mikdar da tezyıt olunacaktır. fazla tahsısat ıstenecektır. 
il. Erzurumda da çok ori- ------ ·-, ----- - -. -- - -
1 parçalar bulduk. Hasan-' Temaıa ve tıyatro omnıum 1 s - Şırketın umurunu tedvir ve ida 

ll re edecek olan meclisi idare azaları-ed k d' ' ah .t. Uld. .ı-\.01 .. hl•Ul ':lak K -t.. ~ ':r e oranın en ısıne m sus run veya müdürün ücretini tayin için 
' 1k 7 8 ·· k" " 1 d B Hey'eti umumiyeye davet ilam • tur usu a ın ı. un- . . meclisi idareye salahiyet itası. 

1\ içinde o havalinin gördü- T~maşa ve tıy.atro Omnıym Turk 6 - Meclisi idare azaları tarafından 
~ ı,.. . d'" · k · · · t" Anonım Şırketı hıssedaram, esas mu- şirketle yapılan veya yapılacak olan 
ı ' geçır ıgı ve ayıe aıt ur- k ı - · 47 48 ı'nci madde · · ~ Ct . . a~e enam~sıntn ... ve . .. ışler .hakkında esas mukavelenamesı-

li • · <;ok şayanı dıkkattır. Çe- lerıne tevfıkan, Kanunuevelın 23 u.n- nin 32J üncü maddesine tevfikan me
.;ııniz filmlere gelince başta cü _Pazertcsi günü saat 14,30 da şır: • uniyct itası. 
tırum barları namile anılan ketın, Tepebaşında Tebebaşı bahçesı -.-'.'-'-=-----. --.--

~!\tipleri gelir Bar bu ha- ıuarenanc"' ""'- ·~."" ' ' " "·•··" ·- . •· ı 1 a,ıınnıış bır şırket llıd ' ' kalade olarak ıçtımaa davet olunur. .. . ~ e toplu olarak oynanan o- " . .. k • Usulu muhasebeye vakıf ve hızme ,'l\I r-: n7.ru\...,., ı TTtU?A. era • . •1 l"k . 
~ l><ırın adıdır. Bunlar arasın- ı - Bidayeti teşekküllindenberi şir ~·~~erıye. 1 c a ar ası olmayan hır 
ı. "-Örog'lu Dudular hoş bile- ketçe y .. ,. •• ~ . ı ı .ıuaıncıat hakkında urT g1.encı1 arlayo ·(F M) .1 ' t ' . . "d a ıp o an arın . . rumuzı e 
İt avuk, dudular «bar» ları meclis~ ı are ~port . . 

23 
.. İstanbul Yeni postahane 176 nume-

,_ 1Calandır. Götürdücrümüz .. 2 • ddııaı .mu avb~ enames1ı?ı.n.d un- rolu kutu adresin~ tahriren müraca-··•le E • 0 d cu ma esı mucı ınce mec ısı ı areye ti 
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"r r rzurumda, plaklar a aza tayini. •-•-"-·-----------
~11\canda tükendi. Seyahati- 3 - Es•s mukavclenamesinin 39 un Ferah tiyatrosu komik Cevdet Bey . • . . • · · l e eni bir ba modası 
' esnasında 200 den faııla tür cu maddesi mucibince meclisi idare llafız Ahmet !ley sız hcy'eti Bu sene 1ngılterede yenı bır ı açık olduğu ıçın, alın~arıı;ıı ~ ett8ırnııh9tır. I I I kı k Y Pi Y d 1 \,. •c 600 _ 700 metroluk film a- azalarına hakkı huzur tayi~i: birlikte ve Mösvö 1 lan ı iJor, slndc f"P!<a modası çıktı. bulundumuk mecbunyetı.nde •· u anım ar a ~ ~rıru. ~.rı mıf ar ır. 
'i:,;I~. Şimdiye kadar toplanan 4 • E~aa m~k.avelenames~nın 4.6 ncı Büyük Varyotc sinemada Vil.!uf lıu · ı ~u modaya ria7c t ed ·~n kadın mitler. Fakat bu moda bı~ çok saç~arı, serbest kaküllerıle ort· 
'"illerden Halk türlcülPri na- ~~:i~sı mucıbınce murakibe ucret yilk kome il d•n>. lar, yeni biçim 9a1>l::ı!arm .;;.,;i 1 genç ve gü7.el kadınlan ısyan' mee:e başlamıılar ve bu auretlej 

çıkar-
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Ekonomi Et milnakasası 
komisyonundan: 

İzı n i rde doku illa fal ırika ları il da kul VilAgette Maarifte Ev/lafta . Mektebin 930 Mayısı gayesine kadar iaşe ihtiyacı olan eti p 

1 k . . .. d . . 1 ı · Vali Vekili Tal1sı'l (·lerecesı' Evkafı is]ah layı hası zarlıkla ihale edileceğinden taliplerin 5ı 12 929 Perşembe gün lanı nıa · 1~.·111 etU\' en Uf'\'11'1 nıc ı... . saat 13 te teminat makbuzlariıe mektepte toplanan komisyon 
--- '' - tetkıktc gelmeleri. 

ANKARA, 3 (Milliyet) - izı miz hakkında bir rapor hazır- ı\\uhıddin B. Yal ova- Evkafı ıslah komisyonu me ' o ( t d • il ı; 1 d d-nırde mevcut, iplik ve dokuma. !anmaktadır. ya gidiyor Talim ve terbiye saisine devam. ederek P.rofesö; ev e ueınır JO arı ve ıınan arı umumi iuaresinuen: 
fabrikaları ihtiyaçları için icap· Raporun ihzarı için borsada dairesinin tamimi Lemanın tetkık ve tespıt eyle-
eden pamukların bir kısmının kabiyo vaziyeti hakkında tetki- Vali Vekili ve Şehremini Mu- Eski tahsil dereceleri nasıl diği esasları bir kanun layihası Ankara - ~ayseri hattında Karafakılı istasyonu içın foı 
Adanadan pamuk satın almak kat yapılmaktadır. hiddin B Yal • laıhih edildi? haline sokmaktadır. 1ki içtima boru ve .. teferruatı.k~p~Jı ~adla münakasay konmuştur 
suretile temini ~ususunu_ is~~ - d k . ey iafo:a ı~:ızıı:u~ sonra komisyon mesaisini biti- · Munakasa 9 ıkıncı kanun 1930 Perşenbe günü saat 15,30 c 
mekte idiler. Malum oldugu uz Müskirat fabrikaları- kece tır. . k .. E k. h .

1 
d 1 . · b rerek layihayi başvekalete tak- Ankarada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. • • 1 azası meyanına gırme uzre s ı ta sı erece ennın u . . . . Münakasa a · ·t' k d ki · kl'f k ı mı re İzmir ve cıvannda yetışen pa • • J b 1 d . .. .. . tım edecektir. Tespıt edılcn, . Y ıl? ıra e ece enn te ı me tup arını ve 

muklar Adanada yetişen pamuk nın ışı aza ıyor u ıın uğ.undan orada tetkıkat·gunku. derecelere nazar~ vazı- evkafın ıslahı esasları şunlar- v~k~:ıt temın~tlarını ayni -~de saat 15 şe kadar Umumi :M 
!ara nazaran daha iyi bulunmak Şchri:mizde bulunan müski- yapacaktır. --o- yetlen .hakkında . maarı~ v~ka- dır. durluk ~alemı~~ vermelerı lazımdı~. . . . . . 
tadır. Binaenaleyh gerek ~arkı rat.~abnkala~ın adedi 26 ya Z •I . }=> • • leti. talım ve terbıY_e ~ey etınce 1 • Mütevellilerin vezaifini tes- Talıpler munakasa .şar:ııamelerını on (10) !ıra mukabılı111 

fiat ve gerek fabrikaların ışıne balıg olmuştur. C {l aşa g-ıttı verılen karar, emınlıklere, ta- pıt. ~nkarada, Ma!.le~e deı;~sınden İstanbulda Haydarpaşa ıtl· 
göre Adana pamuklarının fab~ Bu f3:'>?kalardan ancak bir k?ç t.?mum ja~darma kuma.nd~ru mim edilmiştir. Bu karara na-

1 
~vkaflann ihy.a m~s~aflannı gazasından ted~rık edebılırler. ~ 

kalar tarafın~an alı~as~ kendı ta~esının .malı satı~makt~~ı;. ~ekı Paşa dun Bursaya gıtmış- 2aran 326 ve 329 senelerindeki tam~r mas.rafları ıle bırlıkte e~: Devlet deınırıvalları YC ıı·nıanları UOIUDI~, ,· dı1reQ1'ndeD 
Jeri için binnısbe faıdesıbulun- Dıger fabnkalann elınde kullı- tır. . 7 !' k · dad·ı . dereceleri kaf ıdaresıne kaydetmek ve mu U J Uu o 
maktadır. Fakat Adana pamuk yetli miktarda mal kalmıştır. Zekı Paşa orada teftisatta bu- send~ldı. 1 

B ı'derıdn. 1_ ' tevellilere şimdiki aldığı para- Ankara_ Kayseri hattı uz·· e ·nd al . t • ınd 

Adana pamukları MİLLiYETİN ŞEHİR HABERLERi 

4'1 
5, 1 

7ı 

8 

9 

ıo 

ıı 

B · k d b' k lunduktan sonra h · · d.. mua ı ır u ı a ı mezun arı, 1 .. d 11. . . b . d b. n e paş ı ııı asyonu cıvar !arı pembe kurt denilen bir nevi u vazıyet arşısm a ır aç . şe nmıze o- . · . . . arın yuz e e ısı nıs etın e ır 305/800 üncü kilomct ede ak· t - dan 13600 , bala' 
haşere ile bula:ıık olduğu ve bu imalathanenin kapanması muh- necektır. lıse mezunlannın ıstıfade ettık· . maaş vermek, icareteynli mü- ihzarı kapalı zarf usul~le mvun·· ıkaaş ocagın dilmi t. M~. k85 ı. 

İ , ld. o-- l . h h t . ııamele 1 t 11 . . k ld k k a saya vaz e ş ır. una haşerenin znur ve cıvan pa- teme ır. ·· - erı e.r usu a aynım ca aa usu e~~ı a .ırara a- 25;Xllı929 tarihinde Çarşamba günü saat 15, te devlet deı:Jll 
m~. zeriyatına sıray~ ~tme'?1~ _ _ -:-<>:- • . • l'ic~ret odaları kanunu ye tabı tut~lurlar. . ~AU?u '?~d~nının ta.sfıye madde- yoll~? ve limanları umumi idaresinde yapılacaktır. 
sı ıçın bunların İzınıre ıthalını Tutunlerımız ıçın hır Bır mahalde yeniden ticaret İlk tahsıle ıstınat eden ve rı mucıbınce tasf1ye yapmak. Munakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muval-
İktısat vekilligi ziraat dairesi kitap ha ı:ırlanıyor v~ sanayi o~ası tesisi. h~k~ın~a liselerin birinci devresi, da~i l ziyade gerilediğini göstermek- k~t temin~tlarını ayni .gü.nde saat 14,30 a kadar umumi mildiİ· 
muGvaıkkbluim:amfakbt~dkır. 

1 
. . Tütün inhisar idaresi tütün- k.ı kanun Vılayete bıldırılmış- denilen 3 sınıfı ikmal edenlerın tedir. Bu mükayeselerden isti- lukTk1~e1mıne v~rmkelerı lazımdır. . . . . . • -•·•' 

ere zmır a rı ~tor ennı~ !erimiz hakında bir kita ıka- tır. ellerinde ki tasdikname ve ya harç edilen hüküm şudur ki: a ıp er. mun~ a~a şamamelerını 5 lıra mukabılınde tu.,._ 
gerek Adana pamuk zıraatçılen kt B k•t b' k P çl' l --<>-- h d t Ort mektep de hal edilmiş bulunan emtaanın da muhasebat daıresınden ve Istanbulda Haydarpaşa veznes!r 
ni ve gerek memleket ıkusadiya rac~ 11:: u ~·~P ~ ~~ ~sa- ·tiş:ı laviha~t şe a .edna~~ .1 .f ~ eder 1 Defaten fazla miktarlarda it- den tedarik edebilirler. 
tını alakadar eden bu mesele ü- ~~. :rt~~t~el ~ ~ece r' ıç~nde İrtişa maznun; memurların rec~s3~n3 e e sı. ıda k~ 5 se~elik büyük bir mıktan son ayların J t b 1 f • b - -;;-~---~· ı ·ı · ·-~-

. d b k t tk'kat yapıl- ur u un ennın ne asetın en senesın e • · h l' · .. · S an U Da ıa a~ OIU en IS 1 ID en zerın e ır ço. e 1 
. bahsedilecektir. doğrudan doğruya takibata ma- idadilerle 7 senelik idadilerin ıt a at noksanı ıle muhıın su- y 

mış faka~ her ıkı. t~r~!ı memnu~ Tütün kitabını yazmak için ruz kalmaları hakkındaki layi- 1 5 inci sınıf mı· bitirenlede orta rette t.elafi edilmiş~ir ... B~'.ian. 25 Teşrinisani 929 tarihinde ihale edilmek üzre mUnaka&Z 
edebılme çaresı u unamamış bir heye~ ayrılmıştır. Bu heyet-ha. bu ha~ta mecliste müzakere mektebi.bitirmişçesine muame· ı ~aşka ıthalat teha~umunuı:ı ta,, sı ilan edilmiş olan Porsuk istikşafma ait mukavelede baı:ı t. 
tırç. . . k . . el b·ır !erden bır kısmı tütün zeri ya ti 

1

1 edılecektır. leye tabı tutulurlar. \ ~ kdanund_ı;nubn men yete bgırr.ıc- dilata lüzum görüldüğünden tadilattan sonra münakasaya konu unKU ço ıy-1 ve guz h kk d · h k . K' sın en ort eş a yevel aşladı- .. .. . • . • . . . . . 1 . h 1 1 1 n·r pan1Uklcın- a ın a ıza at verece tır. ı• • d'kk 1 . h mak uzre ınunakasa başkaca ılan edılccegınden şımdılık ıh•• 
n~~ ~~ i~ .fıt: O:üsaade edilme tapta tütüı:ı mıntakalannı gös-;. Mal ı·ye vekı· ıı· nı· n beyan atı f.ıb~az~~ ı· -~teıa ınırdve1 •tı aö- muamelesinden _sarfınazar edildiği ilan olunur. ' ~ • teren harıtalar resimler bulu-' a n mu eamı o an ve J! er e ~--------
sıle pembe l.urt h. a t~ıgma. ma nacaktir. Kitap bir kaç ay son-' dendiği düşünülürse. ~ezkılr ayı p T T 'evazıın mu· duurıu·g~u·udeu 1 ruz kalması zıraat ıdaresı~ce ra c;ıkacaktir • . . !ardan kanunun tatbıkıne başla- IJ U U 
kati yen tecviz ecHmemektedır. :....O-- . u;ron•• ••hi'.od•.n .'"~hat • 1 bırler ıttıhannı karar. altın.a al- ruldığı tarihe kadar girmiş olan 1 1 1 

• . . • 1 
Bilhassa, penbe kurt denilen bu E f I ) .. _ naı.ıp olarak, bırbınnı takıp c- mıştır. Bunların mustemırren l emtaanm büyük bir kısmının be 1 - Posta vesaıtı ııaklıyesınde kullanılmak üzre 6000--100 
ha ere yalnız pamuktan pamu- .. sııa_ ~an <ası mudu- den Y.akın fasılala~la geld_iğin- ta~ibine it~na edilecek ve tes_ir~ dellerinin ödenmiş bulunması kilo benzin ka~alı zarf us~lile münakasaya. v~zedi.lmişti~. 
ğa sirayet etmeyip bir çok neba ru nun heyena tı den pıya~ada dovıs .~alebı art- 1~'.ı kısa bır. zamanda kendını l aşıkardır. Piyasa, görülii yor 2 -:_- Maddeı. mez_kürenın 19/12/929 .~anhi~de .ıhalesı icra kı 
tat vasıtasile sirayet ettiğinden f b k . mış, dovıs kurları yukselmeğe goı.terecektır, Sadece bu bır ki vaziyetteki gayri tabiilik de- nacagından tahplcnn şartname almak uzre şımdıden teklifnaJ!l · · ·· ··ı Esna an asının esnafa ıh- b ı K ı ··k ı k m·ıyo 1 h · k ası · · · · 1 • · t d' · · d k" t ·h ·· d"f P b " ·· • vıkayesı de çok muşkü bulun- . . . d k . . _aş amıştır. ur ar!n yu seme <;o ı . n ann arıce çı m . · vresinı geçırnııştır. Memlekete ennı ev ı ıçıı;ı e me.z ur an e m~sa ı erşe~ e gunu ~· 
makadır. !17aç nıs?c.tın e .r~dı vermedı- ge başlaması, harıce borçlu o- na ınanı olacaktır. Bu tedbır- lüzum ve ihı açtan fazla mal 14 te Istanbulaa Yenı Postanede mubayaat komısyonuna milrf 

Bunun kabil olabılmesi içın gınden şıkayet edılı~.o~: .. . !anlan borçlarının karşılığını !er bilhassa bütün devlet daire- girmesini tabii bir neticesi ola- caatlan. 
ancak bir çare bulunmaktadır B f b 'k" 1 . h , me uz yenı ur tere u erın en erın,.... ovıs mu ayaasını ıs ı - rak hadis olmuş bulunan bu gün Esnaf bankası muduru Faık Ih · k ff··ı · d ı · '" d · ··b · t'l , 
ki o da bır vakom cihazı tedari~ · esna ın. ~ şı . ayet erı H- eve! temin edebilmek için mev- zam edecek mahiyetteki bilü- kü mı.ivakkat vaziyet makul bir 
ki keyfiyetidir. Bu cihaz sevk kında demıştır kı: . simsi~ dovis mubayaasına sev-

1 

mum sarliyat~~ın ~ürakab~.5~.i- himaye tesis ederek memleke-
veya ithal edilecek pamukları . - Bankamız sermaye n~sbe- ketmıştir. le bunların mumkun olan bı.ıtun tin seri bir ikitsadi inkişafa maz 
derecesine göre bir veya bir kaç Stinde esna!a yar~ım . edıyor. Talepler teakip ettikçe kur- aksamında yerli mamülat ve hariyetini ve zaman zaman ken 

. . . . . ermayemız 100 bın !ırayı te- ı ··k ım· k 1 f mu·· tahsala"t ·k m s·n· "st'hdaf · · · · · vagon bırlıkte cıhaz ıçıne alma- .. . ar yu se ış ve ur arın tere s ı a e 1 ı ı 1 dını hıssetbrmekten halı kalrnı cavuz eder Bu şeraıt altında r·· ·· d · ··b d k. h 1 etm kt _ _,. rak hamızı kiyanosma isminde- f : .k ro uu ovıs mu ayaasm a ı te a-, e =•r. yan tediyat muvazenesi açı"ını 
ki şiddetli bir müthi§ gaz ile ü- esna~ ~~k mı .:asta ya ım lük artmıştır. Eser ve müessiri Bundan ba ka önümüzdeki n da kat'i surette izalesini te~in 
tüden geçirmektedir. Bu ciha- ei~gı; J b kyo tur. . mütenasip surette icrayi tesir e ve miiteakip senelerin bütçele- için yapİlan yeni gümrük tari
zın tedariki de çok bir paraya . ~~ e a: b~!zk~ermay;sı- derek bu gilnkü vaziyet hası] rinde de harici tediye taahhüt- fesinin tatbikine devam edildik 
tevakkuf ettiğinden şimdilik te- ~~tiar ırsa : ~ı ır. 1 

d y~r ".° olmuştur. Bu meyanda bila sc- !erine karşılık teşkil edecek tah çe tekrar hudusuna imkan yok 
mini mümkün değildir. ıed yaEç arınfı a a bz~yab e kemın bep ve lüzum dovis mübayaatı- sisatm v.ız ve sarfında bu esa- tur. 

er. sna ın ayn ır an a aç- ı kt ld ğu d "la · • · d · · 

T
. ~ masına biz de memnun oluruz. nhın yapdı.lmma kta do' uB . at m~. sa s~retı ıye le rıayet oluna- . Ancak b~ günkü vazıyetten 
ıcaret odasını11 raı oru ş b k f 1· · aza e 1 e e ır. u ıs er ıs- caktır. Etter dev et nam ve he- ıstifade kastıle bazı eşhas ve . ayet an amızın aa ıyetı- k··ı · d · · h ' ·· · · • T. t od k d. .. . b - f 1 pe u asyon ıster ovıs ıc arı sabına yapıl.an mubayaat dovıs müessesatın borsa kanunun hu-

d ıcarte b a~ı ta ref 1 ;e iu- n~ ~ge~e:v.e~.esn~ va;sa ge - mahiyetinde olsun piyasa hale-1 talebini tesdit etmiş ise bu tale- kfunleri haricinde muamelata 
~1. e1ı:ıa şu e~ık . rda"ın a~ ı:- ~ın d'.l°ğ. a.b~ 'dısse a~ 0 sun ve ti nihiyesini ihlal eder. ıbin icaryi 1esir etmekten kalma- irtisar ettikleri alınan haberler-

gı ız ırası ve ı tısa ı vazıyetı- ıste ı ı gı ı ı are etsın. . . . " . . 
Vaziyet bu cereyan kapılmış sı vazıyetı.1 _n~nnal cereyanının den anlaşılmıştır. Bu gıbı ahva-

• • • olanların da büyük hisseleri avdet etmcsı ıcah.eder. ı~e ~eydan ve~emek ve bw;a, 
Kombio Borsası 81121929 vardır. Dovis piyasasının bu Fakatauılhaki~~tsadeceta- ıçtısar edenlerı kanunun derpı~ 
ı.ııslKRA7.l.AR TAHViLAT günkü temayüllerinde başlıca d~m eden ~ a~. ıçınd: nor~al ettiği şekilde cezalandırmak i-

lnıiru dıhıı ı 096 ıt~o AHdol•} 1 r. ~7.5o amil olarak kabul edilen bu iki m. ık tarı tecavuz ed.en. ıthalatın,çin vekalet daha müteyakkiza'le 
lltiJ••• D"•••hhldc tQI ııo n y 9. T 37.50 f t tb k k d B ltıın.ıydı tın.ır 1,,. • 70 · a. ·r 40 25 sebep haricinde düyunu umumi- n e ~an ununun. a 1 ~.ne t? a - harekete kru:?r. vern_ıiştir. un-

Tıncı rtrkett 4,:~.oo ye tekasiti seneviyesinin ve de- ta. krıb. en 10\l mılyon turk hralık dan b.a. şka hukumetın mev lanı 
· cl\t:TLıı:R Fl<iUrlt 1 iett < 3S 00 b b 1 d k k Rıhtım ~.::ro. ·,; ııo miryolları itilafnamelerindeıı ır nıs ete varmış o ~ası ır: t~dav?lde bulunan evr~ ı na -it bantuı 

Aıı.ııdotu denıh ~otu 
1. 1 nony. $. 
f, L ~ flrh<I 
1. f• Şlrl<tl 
T TLıüo A. ~ 
1 l"llrmen ~ 
Ş Ltllrmcı ;. 
A. ~lmcaıo ~ 
1. Ttltloa Ş. 
$. M. lcu ş. 
Ş. Hayriye 

!! 75 
11. Pııa um .. ıırt•d mütevellit tediyatın da müessir Memlekı:tte dovıs talebıne dıyeyı yanlamak suretıle halk-

73 ~ olduğunu zan ve tahmin etmek- miikabil do ;~s a~~ının şimdi~e ! tan cebri bir istikraz tasavvurun 
tt,oo ~Y.IU.Y.R te tam isabet yoktur. Zira haki- kadar nisbi bır m~:-razenetBtemmlda bulunduğu hakında bethaha-

1 3lı ıo kat şudur ki hu taahhüdat daha ;;It'mem:siııe ge ınce: unun ne şayi~t deveran. ettiği 8:nlaşıl 
ıo s 1 ondr ıooa oo.oo ll«wyork o.44 6 ,· s eve! derpiş edilmiş ve ihtiyacın uılhas.sa ıhracat sat.ışlarının bu maktadır .. ~!1 şayıyatın _pıy~sa-
! .ıo.ou., ~:~~... 1 ~ :~~ ~~'~; ~3 ~ooo mühim bir kısmı geçen 'Sene cto seneki beta.'.l.tında ıhracat em- run temayulatında rnevfı tesırat 

30 so Bukr 1 116 •Ho Ammrd•m ~ ~;~ vis olarak tediye olunmuş bu- taamızın bu sebepten dolavi he icra etmekten hali kalmıyacağı 
ı; 75 Brukul • .ıo oo soıya tı 8, 50 lunmakta idi. Bu işler için bu se nüz mutat olan mikyasta sürül- ve kalmadıgı aşıkardır. Bu ha-
4 75 Prıı ıs us oo Bullı ı sa.1s ne dovis olarak tediye olunmuş memesinde aramak zaruridir. inane tasnü ancak nefretle red 

Muttehit Ermis Emniyet Kartal konsern Fabrilı:aları 

Türk anonim şlrketı Galatadaki id"ehancsinl 30 
T. Sani 929 tarihinden itibaren ztrdeld ywl ıdrete 
nakleylemlştlr. 

İstanbul Eminönti meydanı kö!lrü br'11J. No. it 
Telefon lstanbul 1980 

E il T R u 
18 00 v•ru ı ıe oo bulunmakta idi. Bu işler için bu Aldığımız malumata na7:a~~n ve tekzip ederim. ı H 

11•---.--------&ı sene devlet tarafından yapılan ~tıslar hertara!ta gere~ı gıbı m Hükumetç.e al~nan v~ al.ına- 1 er 
Q yr' ' Y EL K ENCİ dovis mubayaatı geçen se·:ekin kişaf etmektedır .. Vakıa bu 100 cak olan tedbırlerın yakın bır a-

hususta emsalirıe faiktıı oe 1 se aın den daha çok azdır. Sarahat la milyon büyük bır ~a~kamdır. edeceği muhakkaktır. Halkım 
lara den~ lllks Y8 Sfir'al pOSIUI ifade etmek isterim ki düvıınu Ancak düşünülmek ıktıza eder iş bu neticeyi emniyet ve iti ~G _1\f_e_r_k•_•_A..:..c~.-~-G-'eİ-,1-1 -kö_p_r~- VA"fAN umumiye ve şimendiferlerinJki bu ithalat tarifenin tatbil.in- matla bekleyebilir. 

bııında, Beyo~lu ~.l6l Şube 929 - 930 mali senesi taksitleri den be~ geçen zama:ı. zar~ında tinde beklenen neticeyi temin 
ıcenıesı: Mahmudiye Hını ılotdı kamilen ödenmiş bulunmakta i- ~saslı bir surette telafı edı_Ime- Bununla .ber~lıeı·. muhakk~k Türk Anonim Elektrik şirketi umumiyesl 
ısr.,bu! 2740 VAPURl1 di. Hazine son aylarda dovis nıü ge başlanmıştrr. Bunu. aşa.gıda- olan bu netıcenın bıran eve! ıs- Galata: Bahtiyar han 

Tra~zon itinci ~ustası 
[ IZMIR J vapuru 5 KAnıı

nuevel perşembe akşamı 

GAiata nhnmından hareketle 
Zonguldak lnebolu Sinop 
Samsun Cnye Fatsa Ordu 
Glreson Trabzon Rizeye gide
cek ve Of Siırmene Trabzon 

4 k:~:uçarşam ha bayaa etmediği gibi bundan bö- ıl ki rakka~ların if~?esı~de~ sa- tihsalinde ~velemirde me~iaat- 1 ;;;::::::::::;:::;:::;nı::=::---------" 
yle de dovis mübaya etmek za- rahatla gormek mumkündur. tar ve aynı zaman?a vazıfedar . Beyazıt 

gtimi akşamı Sirkeci rıhtımın ruretini duymamaktadır. 
1 

Gümrük hasdatı 928 ~e 929 ?I~ ?alkımızın daım~ da~a.azfl.., ıı·eın.tnı:t• ılnnlarıl 14 Kanunuevvel Cmnartesl 
dan hareketle doğru (Zongul Kurların tereffüüne sebep Teşrinievellerinde şu mıktara ıstıhlak etmek ve daıma ıstıh- ı..: 1 · . 
dak lnebolu, Samsun, Ordu olarak gösterilen devlet müba-ıbaliğ olmuştur. Tlirk lirası 929-il~ edilen maddel~rin. ~i~liv.eti- ye:~rem~n~tıne nıensup 15 Kanunuevvel Pazar 

Glreson, Trabzon, Sürmene ve yaatına gelince: Filhakika dc-1679000, türk Lirası 928 4.863:0?0jnı a~aştırmak gıbı mı~!ı. ~t~s~t mutekaıdın ve eytam ~s~~;nuevvel Pazartul 
Rize ) ye gldeı!ektir. vl~~·kendi1si~~f mürettep umu-1görülüyor ki gümrük .. ~s~ının ~en daa_;ımıa~ emı;-eı:;~ı e ~: eramilin birinci kanun 

TafsilAt için Sirkecide yelken. m ı~et en ı a ve memleketin vasatı yilzde 12 de ğyuz e ~.ye e_re ~g1~ a a adzımb. adranfe ydu- gog 'JA b t 
930 

_ • • • 
masunıye~ ve ~ef.ahmı istilzam çıkmış olmasına ı;-a men, gum~ rumesı ~~un a . ır : a a- _ ı a şu a uç ay- Ş h . • fi.il' 

el hanında kAln ıcentasına mü- eden tedbırlen sıste matik su- rük hasılatının bır sene evelkı ha tevakkuf etmek ısterım. lık ma::ışları· k · e rcman~~nd~: Eın 1, racaat Tel. l<tanbul 1515 rette tatbik edebilmek için ha- aynı aym hası!Stına kiyaşla dör TEDBiRLER ' ' . amyo.nları ıçın luzuınu 0
111 I••---------•• riçten malzeme ithal etmekte- tte bir nisbetinde bir tenaküs ANKARA, 3 (Telefonla) - 1 - Şehremanetıne mensup 3628 kılo gres kapalı zarf)~ 1, Polathane Gireson Ordu Fatsa dir. Bu meyanda bilhassa demir kaydedilmiştir. Bu tenakils it- Maliye Vekfileti Borsa'da tatbi Mütekaidin ve Eytam Eramilin n.akasaya konmuştur. -:ı:'alı~t 

Samsun Sinop lneboluya uR· 

1

1 irtihali er yollanrnızm inşaatına devam hal edilen emtaanm kıymetile kine karar verdiği tedbirleri tes Birinci Kanun 929 ila Şubat rı.r: şartname ~~:W: ... lçın ge 
rayarak gelecektir. edildiği gibi gerek bu inşaatın ifade edilmek istenirse 1929 se pit etmiştir. , 930 maaşları aşağıda yazılı gün gun l~vazı'?1 mudurlugUne dll 

ı~-:,--~-------:ıı••••-••••••-• gerek mevcut hatlanrnızdaki ta nesi Teşrinievelindeki ithala- Bu tedbirlerin mahiyeti gizli !erde ai~ oldu~ları Dairelerde melerı.~e~lıf mektupr_:ımu gZ 

ZIDl'r su"r'al nostası . ŞDokkto~ Namnd"f Şakir Beyinla pedande- miratm istilzam ettiği malzemeltın 1928 senesi teşrinievelindekl tutulmaktadır. Elde mevcut bor tevzi edılMecektır. h' h
8

al
1
e ı:~~ olatn 24 bKan. ~·ııd' 

I' n .. ar . !'men u er memur nn _ bedelleri de eh~mmiyetsiz a?- ithalattan 20 milyon l~ra mikt~- sa kanunun.~ çok ~ıskan~ bir . 2 -.. .. aaş ~~ ıplerir:in ta~~ a 1 ~u .~a-~ .. ?n e§e eri· 
~utekait.Saraçba'ı ~ğullanndan _Şa dolunmıyacak mıktarlara balığ rmdan daha dün oldugu suretın tarzda tatbıkine geçılecektır. bık muhur ve cuzdanlarıyle mu mezkur mudurluge 'l"tınıel (Gl~LCE:\1AL) vapuru 6 kA

nunuevel Cuma l 4,30da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar· 
tt• ı s:ıbahı lzmlre gidecek ve 
Pazar ı 4,30 da lzmlrden hare

ketle Pazartesi sabahı gelecektir. 
Vapurda mıikemmel bir 

orkestra ve cazbant mevcuttur 

kir c!endı vefat etmıştır. Cenazesı bu h . • ..b b ld k 1• d ALI RIZA BEY GELiYOR 1 1 · ·ı' ı gün saat ıı de Pangaltıda Hamam olmuş.tu; B~. ~rıcı mu ayaat e e ~~durı anlaşı~~a azını ır. .. . .. racaat. ey eme erı ı an o un ur. • • • • , 
caddesinde boyacı oğlu sokağında 6 dellennın buyuk kısmı mevcut! Gumruk ldaresının geçen Te- Bu munasebetle Malıye mus- 7 Kanunuevel 929 Cumartesı Şehremanetinden: Emar 
numerolu haneden kaldırılacaktır. kambiyo ihtiyatımızla ödendiitl şrinisani vaziyeti hesabiyesi he teşarı Ali Riza Bey ile İktısat _8 » ıo » Pazar Be- şöferlerine yaptırılacak 17 !· 
------·--------- gibi mütebakisi de piyasadan nüz neticelendirilmemiş olma- meclisi umumi katibi bu akşam yoglu kım elbise açık rrünakasayıı JıO 

13eşlkıa Askerlik şubtıinden al· yeni kambiyo mübayasını istil- kla beraber mezkfı ayın ilk üç l ki ekspresle Istanbula hareket . 9 Kanunuevvel 929 Pazarte- muştur. Taliplerin şartna111tl 
mış olduğum vesikamı zay lııim ye- zam edecek miktarda değildir. haftasına müteallik olarak elde1 ettiler. sı. ı görmek için her giin münak116'. 
nl!lnl alacağımdan •'kisinin hokmü Mamafi, hükftmet te mesele ile bulunan rakkamlar gilmrük ru.I Bu zevat Borsa'da tetkikat 10 Kanunuevvel Salı ya girmek için ihale günU .?1~ 
•oktmr. Arr.aut köyundeı!6nomerolu yakın alakasının .. bir delil! ola-,sum:ı hasıliitı~ın son ay zarfın-lyaparak lazımgelen tedbirleri a 11 Kanunuevvel Çarşanba.25 Ka. E.929 çarşanba gUrııı ·'. 
hanede 324 doğumlu izzet oA-lu ı 'ecatl rak bu sahada muspet bazı tcd- 1 da btr ay evehnl" na7"raıı daha lacaklardır. 12 Kanunuevvel Perseıılıe Jvazım müdürlüğüne j!elıneıerı 

tgi 
9t 
de 
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MiLLiYET ÇARŞAMBA 4 KANUNUEVVEL 19"9 " ~ 

Maaş sahiplerinin nazarı. dikkatlerine 
Istanbul Zat Maaşları Muhasebeciliğinden 

4 12 1929 kadınlara Çnrşombı 
5 12 1929 erkeklere Perşembe 

7,'1211929 Cumanesl 
kadınlara 

8 I 12 / 1929 Pazar 
erkeklere 

9 / 12 / 1929 Pazartesi 
kadınlarn 

ıo / 12 / '1929 Salı 
erkeklere 

~ 
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~~ 

" " 
1 

ıa 

~~ 
" ı:: 

:ı 
-oı 
~ :ı 
.. 8 

" " 

Askeri tekaüdü 
Mülkiye 

" Asker Ailesi 
Mülkiye 

" ilmiye tekaüdü ve oytımı 
Hızmed vataniye 
Askeri tekaüdü 
Müllclye " Asker ailesi 
[Çıulkiye • 

Askeri tekaüdü 
Mülkiye • 
Asker ailesi 
Mülkiye • 

Sultanahmet Eylp Samatya Kasımııaşa 

den ye k. den ye k. den yek. den yek. 
10501-10350 38001-38150 40001-40300 2150: 21750 
6501- 6650 32001-32575 28001-28150 19001-19050 
8001- 8350 36001-36200 42501-42900 20001-20250 
5001- 5200 32001-32100 29001-29200 19501-19500 
501- 610 4501- 4525 4001- 4080 2501- 2.510 

10351 - 10350 38151-38300 40301--40500 21751-21950 
6651- 6670 32576-32636 28151-28300 19051-19080 
8351- 8600 86201-36400 42901-43200 20251-20500 

5201- 2501 32101-32180 29201-29350 19561-19610 

10551 -10850 38301-38400 40501- \0700 21951-22100 
6751- 6860 28301--28360 
8601- 8800 36401 - 36525 43201-43500 20501 -20650 
5351- 5500 29351-29500 

Haydarpaşa Oskildar Beşiktaş Beyoğlu Patfll ~c::.._ 

den ye. k den ye. k den yek. deıı l c k. d .. r. re k. (!, .. r.: .: 
28001-28250 33001 - 33400 48001--48300 52001-52200 ı 1001 -ı nw ~001 - t;;o(' 
18001-18150 22501-22650 26001-26100 14001-14150 10001-10!50 ifıOI- tı 50 
26001-26450 80001-30500 4~001 -45400 50001 -50250 14001-14-400 1- öro 
16001 - 1 tıJOO 21001-21250 25001-25150 13001-13150 8001- 8200 ı - 150 
2001- 2060 3001- so.ıo 3501- 3601 1501- 15.50 1001- 113'i .- 190 

1- ~s 

28351-28650 33401-33800 48301-48550 52201-52350 
18151- 18:)00 22651-22700 26101-26200 14151-14250 17301 -ı ·500 3301- 3500 

26451 26900 30501-31000 45401-45750 50251-50500 10151-10250 2151- 2250 

16301-16550 21251-21450 25151-25250 13151-13300 14401-14750 351- ('()() 

8201- 8350 251- 450 

28651-28900 338()( -34050 48551-48700 52351-52450 17501-17700 3501- 3650 
18301 -18400 22701-22800 26201 26260 14251-14,125 10251-10300 2251- 2350 
26901 27250 31001-31400 45751-46050 50501-50650 14751-15000 bOI- 850 
16551 16700 21451 21575 25251 25350 13301-13400 8351- 8500 451- 650 

it ,' 12 I 1929 Çarşamba 
kadınlara 

:; Asker takaüdü 38401 38500 40701-40810 22101 -22250 28901-29125 34051 --34~10 48701 - 48820 52451-52530 1~701-17870 3651- aaıo 

1211211929 erkeklere perşembe 
~] MUlkl1e • 18401-18400 22801-22()00 26261 26320 14326-14400 I0301-I03SO 2351- 245-0 

'"8 Asker ailesi 8801- 8965 36526-36620 43501-43770 20651 20775 27251 27552 3!401-31770 46051-46320 50651-50720 15001-15200 851- 900 
~ Mülkiye • 5501- 5600 29501-29600 16701- 16850 21576 ~ 21675 25351-25425 13401-13470 8501- 8570 651- 700 

1 - Tekaütlerin, Yetimlerin, Dul- diye edileceğinden gilttil haricinde be 4 - Maaı tevziatında bulunan polis ceğindcn geçen seferkine nazaran her rem kanununun on dördüncü madde- niınen son numarasını alırlar. de haklarında zabıt varakası tutula· 
Kanuncvcl 929 ila Şubat 930 yhude yere maaş alırım ümüdile gel- ve jandarma ve saire hiç kimsenin maaş sahibi cüzdanındaki kesre göre si mucibince tahsisatı fevkaliidcle- 8 - Maaş tevzi memurlamun yedi caktır. . 

Şiarı balada gösterilen tarihlerde memeleri. maaşını ve numarasını almağa tavas- fazla para alacaktır. Noksan alanlar ri kesilmekte loduğundan bu gibiler kuvvetinde olmadığı halde bazı eşha- ZEYİL_:. Kkaa~d~p~şa şubesınden ma 

ııı Ş b d. · b la 3 M 1ma· il d d b nl il dd'' d 1 k 1. . k . 1.1 . . b 't k .. ti 1 d ta aş alan mute aı ının maaşları buker-
um ua atça te ıyesıne aş n- - aag a ga m racaat e en za sut e emez, ve u ara maaş ver - ve tere ut e en er ey ıyetı mer ez belki maaşı as ı erını ve una aı e- sın gun ve sırasr ge me en maa§ - B -ı be . d ilın' k 

. . . . re eyog u şu sın en ver ıyere 

t•r. tın içtimai mevkii ne olursa olsun N. mcz. den sorabilirler. sirleri alacaklardır. lebinde ısrar ve ıntizamı ihlfil etmek- Kasımpaşada eski Bahriye nezareti 
2. - Maaş geçen seferlerde olduğu almağa ve eırasını beklemeğe mecbur S - Bu seferki maaşlar dokuz aylık 6 - Mütckaidinden umumi bütçe- 7 - Elinde üçten fazla maaş cüzda- tc olduklarından bu gibi halata mey- kartısrndaki binada verileceğinden cı 

balada g~erilen N. ıuraaile te- dur. kesirlc beraber olduğu halde verile::___jen _üç~ ya_tahsisat_alarıJ!fl!l_ ba-_nı_olanlar için_mü_ra_c_a_"!_e_ttikl."_ri gü- dan verilm."_mesini rica ve aks!_ taktir babı maaş!!_l~a müracaatları_._ 

Manisa milli emlak baş memurluğundan: IST ANBUL vtLAYETl 

DEFTERDARLIK ILANATI 
Halkalı Ziraat mektebi i.lisi rektörlüğünden: 
25-30 kilo mikdarmda mevcut bulunan domates salçası pa

zarlıkla satılacağından taliplerin 5/12/929 Çarşamba günü def
terdarlık binasında müessesatı ziraiye ve ticariye mübayaat ko· 
misyonuna müracaatları. 

Mevkii Cinsi Dönümü Kıymeti - Lira Taksit müddeti 

leiralık dükkan, Galatada Yeni cami mahallesinin Fermeneci- Çoban lsaa Bağ 70 16879 6 - sene 

caddesinde Mehmet Ali paşa hanının birinci katında No 124, .v~sfı .yukarda yazılı . bağın Perşembe günü saat 15te açıla- çesinin veya banka kefalet mek 

·nelik kirası 480 liradır. Müzayede 18 Kanunuevel 929 Çargam mılkiyetı k~p~lı zar~ ~sulıle 18(. cağından talip olanlar bu müd- tubile teklifnameleıi.ni• kapalı 
&ünü saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (H-1017) 11/929 tarihinden ıtıbaıen mu . . . . 

* * * zayedeye konulmuş olup zarflar detzarfında kıymetı muhamme- zarfla mtıkbuz mukabıli Manısa 

Sütlicede İmrahor caddesinde vaki harmanlarda mevcut ve 12/12/929 tanhine müsadif ne üzerinden% 7,5 teminata ak milli dairesine tevdi etmeleri. 

BÜYlll TA11ABE PiYANGO~~ tgi deyninden dolayı mahcuz bulunan 50000 adet tuğla 8/12/ 
9 tarihine müsadif pazartesi günü saat onda mahallen bilmiiza 
~de satılacağından talip olanlann mezkftr mahalde Hasköy ma 

Hudut ve Sahiller Sılıhai Uınuın 
Ye tahsil şubesi memurluğuna müracaatları. 

* "' * 
Müdürlüğii müfettişliğinden YEDiNCi TERTİP 

5. İNCl KEŞİDE Yergi borcundan dolayı Hasköy maliye şubesince Halıcıoğlu 
\>i fabrikasında tahtı hacze alman muhtelif ebatta 25 şer kilo
~ 1250 sandık karfiça çivi 7 /12/1929 tarihinde mahallinde bil 
'llzayede satılacağından talip olanların yevmi mezkurde saat 

Bllyilkdere sahil sıhhiye idaresi Bor k~tibl sabık 

müfettişlik dairesine müracaat etmesi IAzımdır. 
Ahmet Vefik Beyin Galatada sahil sıhhiye merkezinde 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 11 KANUNUEVVEL 1929 
Büyük ikramiye: l da hazır bulunmaları. 

* * * Satılık köşk ve koru, Üsküdarda Kuzguncuk caddesinde eski 
' Yeni 86-86 numaralı sakit hanedan azasından Mehmet Se-
. efendiye ait etrafıduvarla muhat ve üç masura tatlı suyu muhı 

11 koru ve 7 oda 2 salon ve bahçe derununda 1 inci katta 2 oda • 
larabalık,bedeli peşin alınmak üzre tahmin edilen bedelil50001 
actır, Müzayede pazarlık suretile 24 Kanunuevel 929 Sair günil 
t 14 te Istanbul Defterdarlığında yapılacaktır. (H-1004) 

* * * 
Satılık Han, Istanbul Mahmut paşa caddesinde kagir 4 kat< 

~.ibaret ortası avlu ve 50 adet mağaza ve odaları müştemil 
Uyük Yıldız hanı) namile maruf han müzayedeye çıkarılmış
. Bedeli 1 senede iki taksitte verilmek şartile tahmin edilen 

~deli 98,282 liradır. Müzayede pazarlık suretile 24 Kanunuevel 
9 Salı günü saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (R-925) 

* * * 
(Satılık ev ve dükkan) Samatyada İmrahor İlyas bey mahal-
~ 11.ln istasyon sokağında No: 20, 2 katta 6 oda 2 sofa 2 mut
h ı milştemil ev ile müştemilatından olan 22 N o: lı 1 oda ı hala 
tnilştemil dükkan müzayedeye çıkarılmıştır. Bedeli 1 senede 
taksitate verilmek şartile ikisinin tahmin edilen bedel 3500 Ad 1 * * * 

~· m!izayede pazarlık suretile 14 Kanunuevel 929 Cumartesi gü a ar malmüd4rlüğünden: 
saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (895) li ymed Mahallesi Sokağı Cinsi No 

,. '" ,. lira ku 
Mesahası mıkdar 

Satılık ev, Kumkapıda şeyh Ferhat mahallesinde Hamam cad- 3076 00 kınalı ada sulıaniye kAğirhane 19 "606. metro murabbaı 
Sinde No 47, 3 kattır. Bodurum katında odunluk kömürlük 1 «Taksimat ve Müştemilat» 
İ katta 1 oda 1 hala 1 sofa 2 inci katta 1 oda 1 sofa 1 hala 3 Zemin kat 1 mutfak, yemek odası abdesthane, kuyu koridor, 

C{i katta 1 oda 1 sofayı müştemildir. Tahmin eı;.len bedeli pe- kömürlük: linci kat dört oda (1) koridor (1) sofa çatı katı (3) 
~~ verilmek şartile 2000 liradır. Müayede pazarlık suretile 14 oda ( 1) sofa ( 1) kilar. 
\tıunuevel 929 Cumartesi günü saat 14 te Defterdarlrkta yapı 1 İhale bedelinin nısfı peşinen ve nısfı diğeri tarihi ihaleden iti 
ilktır. (902) baren bir sene sonra nakden istifa edilmek ve ihale bedelinin ta-

* * * mamen tediyesine kadar Hazine namına birinci derecede ipotekli 
Satılık ev, Kumkapıda Şeyh Ferhat mahallesinde Havuzlu olmak şartile balada muharrer hanenin mülkiyetinin 16/11/929 
~am sokağında No 49, l Jcattır. Bodurum katında odunluk tarihinden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vaz edilmiş 
~Ürlük 1 inci katta 1 oda 1 hala 1 sofa 2 inci katta 1 oda 1 so olduğundan talip olanların 5/12/ 929 tarihinde perşembe günü 

l hala 3 üncü katta 1 oda 1 sofayı müştemildir. Tahmin edilen saat 14 te Adalar mal müdiriyetinde müteşekkil satış komisyonu 
~~eli peşin verilmek şartile 2000 liradır. Müzayede pazarlık su na müracaatları ilan olunur. 
:tıle 14 Kanunuevel 929 Cumartesi günüsaat 14 te Defterdarlık 
Yapılacaktır. (903) 

* • * 
1 .~atılık han odası, Çakmakçılarda Daye Hatun mahallesinde 
~~Yük Yeni hanın üçüncü katında No 45, tahmin edilen bedeli 

1
0 liradır. Müzayede 7 Kanunuevel 929 Cumartesi günü saat 
te Defterdarlıkta yapılacaktır. (1074) 

* * * \ 8atılık dükkan, Çakınakçılard~ Da~e hatun ı_nahall~sinin Va! 
'<hanı alt katında No 12, tahmın edilen bedeli 800 liradır Mü
ılede 9 Kanunuevel 929 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 

te Defterdarlıkta yapralcaktır. (1068) 

* * * ~i Satılık dükkan hissesi, Çakınakçılarda Daye hatun mahallesi-
~ rı \r alde ham alt katında No 8,9 hissede 6 hissesi satılacaktır. 
~zkfır hissenin tahmin edilen bedeli 700 liradır. Müzayede 9 
ı 1 ııunuevel 929 tarihine müsadif pazartesi pazartesi günü saat 

te Defterdarlıkta yapılacaktır. ( 1069) 

* * * 
,t S~tılık oda, Çakmakçılarda Da ye hatun mahallesinin büyük 
~~ı han orta katında No 47, tahmin edilen bedeli 500 liradır. 
ı 1lııayede 9 Kanunuevel 929 tarihine müsadif Salı günü saat 

te Defterdarlıkta yapılacaktır. ( 1072) 

* * * 

* * * 
Üsküdar mal n1üdürlüğünden : 

mahıllesl sokaıtı cinsi 'io k. muhammenesl müşiemil:ı.tı 

Altunlzade Topanelioğlu ahşapköşk ;; 6000 lira dürt katran ibarettir. birinci 
7 

., dükkAn S ı 000 

" " fazla bahçe 5-7 5000 
zirAı 26954 9 

katta m~rmer mefruş avlu üç 
oda bir mutbah hlr çama
şırlik hane ikinci katta 4 
od• bir <alon ve kiler nçü 
nen katta 4 oda bir salon 
ve kiler diirdüncü kat çatı 

arasından ibaret olup etrafı· 

nda bahçesi ve bahçesinde 
6 hayvan lstiabındn iki ahır 
ve samanlık ve arabalık ve 
bir odayı müştemildir. 

Balada evsafı muharrer emlak 64 hisse itibarile 39 sehimi yir 
mi gün müddetle satılmak üzre müzayedeye vaz edilmiştir. Dük 
kanın bedeli defaten köşk ve bahçenin bedeli bir senede iki tak 
sitte tesviye edilmek şartile taliplerin kıymeti muhammeneııin 
o/o 7 buçuk nisbetinde pey akçelerile 16/ 12/929 tarihine miısa
dif pazartesi günü saat 13 ten 16 ya kadar Üsküdar mal müdürMatiy e ve kal etinden lüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

'lı,;36 .~enesi~dtn l 927 mali senesi nihayetine ~a?ar .. m!lli hükO.- Üsküdar mal müdürlüğünden: 
(~r hutçelennden matlubu olanların gerek mıllı hukumet ve mahallesi sokağı cinsi dünümü No k. muhammenesi 
"1ilek sakıt hükumetin bütçe emanatı ve adi emanat hesapları evlek ltra 
~~ııh1u~ayyet alacağı bulunanlar , Şubat 930 nihayetine kadar Altunlzade Topaneli oğlu tarla 7,'!. 2-4 600 
lt al ıle bulundukları mahallin en büyük malmemuruna mü- Balada evsafı muharrer tarlanın 15-3 hissesi yirmi gün müd 
·ıi~at ey~~yip yetle~ndeki matlubat vesikalarını ~ererek muka detle satılmak üzre müayedeye vaz edilmiştir. Bedeli defaten tes 
~ d_7 muracaat vesıkası almaları lazımdır. Bu mliddet zarfın- viye edilmek şartile taliplerin kıymeti muhammenenin o/o 7 bu-
ltl'i tnuracaat etmemiş ve vesika almamış olanların iddia ettik- çuk nisbetinde pey akçelerile 16/12/929 tarihine müsadif pazar-

alacak 1513 numaralr kanun mucibince katiyen hı-ı:ine le- _t~.s~_.!ünü saat 13 ten 16 ya kadar Üsküdar mal mlldürlüğüude 

50,000 liradır 
Ayrıca: 

25,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık ikra n1i yeler 

mükafat ve 10,000· » Bir 

kıymed 

lira ku 

KARON 

* * * mıhıllesl sokağı cinsi No 

200 büyüle ada çakır çıkmazı ar,a 16 
İhale bedeli defaten istifa edilmek şartile balada muharrer 

arsanın mülkiyetinin müzayede müddeti zarfında talip zuhur et-. 

1929 Barsolon bıivilk müktfaunı dt 
kaz3nmış olan 

mediğinden müzayede müddetinin 1/12/929 tarihinden itibaren 
bir hafta müddetle temdidine talip zuhur ve teklif edilecek bedel 
!er muvafık göriildüğü takdirde 8/12/929 pazar günü saat 14 1 

te ihalei katiyesi icra edileceğinden taliplerin Adalar mal müdür 1 .._~~ lüğüne müracaatları ilin olunur. 
Adalar malmüdürlüğünden : - Plyu .... -d-a ... satılan saatler meyanında 

icarı lira tcu Mahallesi No cins 10 büyük müklfata malik olan ye-
550 00 heybeli adı yalı caddesi 1111 ahşap hane glne auttır. 

Taksimatı : Zcminkatı odun kömürlük 1 inci kat 1 sofa 2 oda 1 taf Umum! acentalan: lstanbuldı 
döşemeli ufak 1 sofa haficen matbab vul bahçe sarnıç 2 inci kat 4 oda Çarşıyı kebirde 
1 sofa üzeri ve etrah kapalı 1 daracı 3 üncü icat 4 oda 1 sofa l hell N. K. CEZVECIY AN ve mıbtumu 
1 balkon •yrıca bir oda 1 mutbah 

Mülkiyetinin furuhtunda tahliye edilmek şartile balada mu
harrer hanenin bir senelik icarının 9/11/ 929 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle ve pazarlık suretile müzayedeye vaz edilmiş ol
duğundan talip olanların 8/12/929 Pazar günü saat 14 te Ada
lar mal müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaat
ları ilan olunur. 

Üsküdar n1al lnüdürlüğünden: 
mevkii mahallesi iOkağı cinsi No M. kıvmoti müştemllAn 

kalamıt Zühtüpaşı Fener dükkan 

• • 

.. .. 

• • kalamıf 

42 
44 

24 
26 
28 

lira 

2200 Üst katta iki oda ve tah
tında bodrum ile zahrın

da 185 metro 25 sanlim 
bahçe 

1200 Fevkind 1 oda ve tah
tında bodrum ile zahnn· 
da 64 metro 50 santim 
mıktarında bahçe 

11200 Fevkinde 1 oda ve tnh
tında bodrum ile zahrın· 

da 140 meıro 25 santim 
mıkıarında bahçe 

2000 990 metro murabbaında 

bahçe ile derununda 
mebni dopo ile Oda ve 

10 hayyan istialıında ahır vardır. 

Balada cinsi evsafı muharrer emlak satılmak üzre 20 gün müd 
detle müzayedeye vaz edilmi§tir. 42-44 ve 48 numaralı dükkan 
ların bedeli iki taksitte diğerlerinin defaten tesviye edilmek şar
tile taliplerin kıymeti muhammenenin % 7 ,5 nisbetinde pey ak 
çelerile 5/12/929 tarihine müsadif perşembe günü saat 13 ten 
16 ya kadar Üsküdar mal müdürlüğünde müteşekkil komisyona 
müracaatları ilfuı olunur 

~-

Preventorium n1üdür

lüğünden: 
Validebağında Preventorium 

erazisi dahilinde inşa edilecek 
pavyonun kapalı zarfla bilmü
nakaşa ihalesi 9/12/929 saat 15 
te Fındıklıda yüksek mektepler 
mühasibi mes'ullüğünde müna
kit komisyon tarafından yapıla
caktır. Taliplerin yevmi mez
kurda teminatı müvakkatele
rile mühasibi mes'ullikte hazu 
bulunmaları, keşif ve projeleri 
görmek üzre de komisyona mü 
racaatları ilan olunur. 

Doktor Kokolatos 
l~mra1.1 dahiliye 'C:öğü•. kalp, mi

de) mütehaısısı, lleyoıtlunda Sakır. 

ağacında 32 :'\o. banede sa.t 14-16 

lıtanbul ikinci Ticaret mahkeme· 
sinden: 

Müflis Kemal Nasi ve İbrahim 
Lütfi beylere ait olup Taksimde Mer 
kez garajında mahfuz bulunan az 
müstamel 1126 numerolu Buik mar
kalı bir adet otomobilin şehrihalin 
dokuzuncu Pazartesi günü saat 10 d.:: 
bilmüzayede furuht edileceğinden ta
lip olanların yevm. ve vakit ve mahal 
li mezkurda hazır bulunmaları illin o· 
lunur. 
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lerinde oku
rs ve havadis 

~luallin1 Ahmet Halit 1 Üç aylık maaşlar 
Üç aylık maaşların veril

mesine bugün başlanıyor. 
-0--

Sağlık bilğisi 
Yiyecekler ve içkiler 

Darillfünun kür-
Niçin yemek yeriz? süleri 
Bir lokomotiie kömür vermeden yürütebilir miyiz? D "lf" d • k d 
Hayır değil n1iı L_ okomotifte yanan kömür bir kuv- ~~u Edub. a yenbı ~ dro 

vet hasıl eciecek, makineyi işletecektir. ~~~ k:. ..e1 ;Y~~ ş~. esı~ e 
İşte vü:.: ı.ıdiimüz de tıpkı bir lokomotife benzer. Al- d' 'ld' uTrsu b u~sudye ıdn-

d ~ · .. el ·· · · d · · d h ırı ı. ıp şu esın en e ıgımız gıc:a vucn ıınnız e yanar, bunun netıcesın e a 5 h 1 k kü .. il k ld I 
raret ve kuvvet hasıl olur; böylece yaşarız. dı oca 1 rsuıı a ırı -

İşte her gün yemek yememizin sebebi çalışma neti- • 
cesin~e betl~·nim~.zin ka_Ybct~i~ni tamamlam~.k içindi~. Bursa lkBorsa .. 

Eğer vucudun ckı:ıklennı vermezsek gunden gune P .• 
kuvvetten dtiı-ıeriz. Şu halde biz yaşamak için yemeğe " ara alış~erışı yapılan 
muhtacı~. Borııa,, ya gıdecek mektup 

Yemek için yaşamamalı yaşamak için yemeli l~ı". yanlışlıkla "Bursa" ya 
Söni meşhurdur. gıdiyor. Burııarun .mektup-

lllilliyctı 

--~ -

2 

ÇARŞA~IBA 
4K.EVEL1929 

1 

j 

Bi:.ıi beı:;ley<.n gıdalar dört kısma ayrılır: la~ı da Bor~a ya geliyormuş. 
ı - Bunlardan birincisi vücudilmüzün kaybettiği Bır daha böyle yanlışlıklar 

1 - Clemeııceau'ııun lild/Jkten sonra yOzOn/Jn alçı ile alınçn kalıbı. 2 . - öııım dlişe/lnde iken yapılmış bir desen. 
........ 

şeyleri taınanılıyan ve bize kuvvet veren gıdalardır. Bun yapılmıyacak. 
lar yumurta akı, yağsız et, peynir, süt gibi maddelerle Japond7Jda Türk 
nohut fasulye, buğclay, mısır gibi hububattır. · 

2 - İkincisi: şekerli ve nişastalı maddelerdir. Buğ- sergisi 
day, mısır, patrı•es, üzüm, şekerli yemişler bunlardandır. Gelecek ııene martında Ja
Sütte de bir nlikt ar şeker vardır. ponya~": açıl:ı-cak türk eşya-

3 - Üçüııciiısü yağlardır ki et, yumurta tereyağı süt sı ııergıaıne tıcaret Odaııı da 
ve peynirde bulunur. Bazı nebatlardan da alınır. Asıl kendi heııabma etya gönde
kıuvvet ınenbaı hu yağlı maddelerdir. Yalnız hazmı güç- recek. 
tilr. --o--

4 - Bir ele hayvani ve nebati maddelerden başka Muhtar intihabı 
madeni yiyeceklerinıiz vardır. Bu da su, tuz ve çelik gibi Muhtar intihabı 20 kanu
şeylerdir. Çelik bazı nebat[ gıdalarda bulunur. nuevel Cuma günü bütün 

Acaba bu dôrt E>mıf yiyecekten her birini ayrı ayrı mahallelerde birden yapıla
alsak yani y11lnız şeker yahııt yalnız et yesek vücudUn ek cak. 
sikleı i tamamlanmaz mı -<>-

Fakat s\\t ile yumurta mtistesnadır. Bunların içinde Kuyruklu yalanlar 
bütün ına<ldoler vardır. Mese18. sütte yağ, şeker ve su var Düşmanlar bot durmuyor 
dır. Fakat her halde bu dört kısım yiyeceği bir araya ge- lar: Ortalıkta gene kötil kö
tirmelt IAzımdır. tü laflar dönüyor. Gfıya, pa 

Bnhaı at - Baharlar çok yenilirse zararlıdır. Hele ramız ikiye böldünecekmiş, 
çocuklara hh: verrnemelidir. Az miktarı yemeğe lezzet yok borç para alınacakmış 
ve hazroa kolaylık verir. gibi laflar .• Bunların iki pa 

Ekmek: - Vfü:ut için ekmek kadar faydalı hiç bir ralık kıymeti olmadığım aö
şey yoktıır. Ekmek hayatın direğidir. Biraz tereyağı ile ylemeğe lüzum yok. Fakat, 
eKmek btlti..n ihtiyaca temin eder. Mısır ununda oldukça bu dünyada doğrudan ziya
kıyın1.ıt vardır. Yulaf daha çok besleyicidir. Pirinç nişas- de eğriye inanılır. Şom ağız 
ta itibari1e _,erıg:ndir. Fakat hububatın en az besleyici o- lar ııöyleııin dursun. Ne pa
lanıdır. Patatef, lıa.ırru kolay olduğu için perhiz zaman- ramız ikiye bölünecek, ne 
!arı çok ~arfçılilir. Patatesin iiçte ikisi sudur. Tatlı pata- de borç alacağız. Bilen bil
teslerde nişaşıa ve şeker fazladır. Yaş meyveler hazmi miyene haber verııin! 
!•olay Ja~tıı ır. GıJa itibarile büyük bir kıymetleri yok ise -<>--
de diğer yiyerekleriınizi tanzim ederler. Çocuklar ıçın Bentlerde çatlakllk 
fay?:.ı;arı ı,oktıır. Şeker ve pekmez kıymet itibarile mü· yok 
8avıdır. g· ı t b ı . ır gazete s an u a su 

Bezelye, nohut ve fasulye hubabatın en kıymetlıle- b tl · ti d v 'd' veren en erın ça a ıgıru 
n ır. h b · f B h b · 

Yaş sebze!t0rde faydalı maden terkipleri bulunduğun alı f ~erm~ 1
' u a erın 

dan •.ri.iruda fav<laiııiır. as B astlı Y.0 
• d 

E ,, " 'f en erın sa e suyu taştı. .t: -- .Ltı nulıteh hayvanlarda nalırız, balık. . • t t h · k d 
Tavuk ı•c l.ıalık gibi beyaz etlerin hazmı kolaydır. ş e epaı 0 a ar. 

Diğedcrinden ökiiz ve koyun eti, dana ve kuzu etinden 0 zıkkımda içilir mi 
hazımca daha kolaydır . 

. T.~z: - 1-!ız günde yirmi gram tuz çıkarıyoruz. Me- Şıranın çok ekşiııi insanı 
sela goz yaşı ve ter tuzludur. Şu halde kaybettiğimiz ka- körkütük ııarhoş eder. Bur-
dar tuz alm<.İ·ı ıı:. aada bu ıiralara rağbet art-

Tı.: -p ma ıl '- · b' b mı•.İki bardak •ıra ile evleri ? · ı ı , ısparıaY. gı ı se zelerle yumurta sarı- • " .. " 
,;ında bır takım n1aclen terkipleri bulunur. nın yolunu guç bulanlar var 

St•: - Biz ter, idrargibi vasıtalarla her gün bir çok mış. Bunlara ııon günlerde 
su ı;arfediyo•·ıız. afyon da katılıyormuş. Buz 

Bt:na karşılık su içmeliyiz. gibi taze şıra dururken o 
. .. l-.(er. su .icnıeğe clveô.şli değildir. Çünkü su içerisinde zıkkım da İçilir mi ya? 
~l~urr'·u ını~oplakr .bulunabilir. İçilecek su, berrak, ren- BAKTERiYOLOG--11!! 
,tsız, ezzet~•.7 ve oıı:usı.;z olmalı, sıcak olmamalıdır. . Dr. IHSAN SAMI 

Yazmak için Altın ve 

Osmiridyumu kullanınız 

~Türekkep hiç tazyik 
etmeden sırf kalerrln 
k~ğı•la temrn ile akar. 

Çelik kalrm 11çları11ızı 

her daim deliştirmeğe ne hllcet? 

Parker Duofc,lu kalemi lıafif~e k~~ıt üzerine kay<r. 
lm~I cdildiıi altın elAstıki ve yumuşaktır. l'arkcr ucu 
kı\jl;ıtla ilişme?. ,.e dcg;i ştirmep;e lüzum l(Ö<termez. Sene· 
lerce j.;(İm.1lden sonra nSmirid\'umundan ınamOI ucun
d ı hiç •şınnu •\:\imi gür jJmez . 
( (~a ırt nce. orta, kılın orta, düz, mail.... gibi altı 

muhtelif uç arası~d ı elinize ve yazınıza uvgun olanı 
mut: ka bulaca~sınız. 

Kaltm tam hir 'llUvazene ile gayet hafif ve rahat ola
rak elinizde durıır. 7.arh kırılmaz hlr maddeden yapıl· 
mış tır. 

.\lürc>kkep husu"'ı surette imAI olunmuş bir horu va!lı
t"ılc do~rudan dn~ruya uca kadar gelir ve muntaza· 
mar. akoır. 

Kakın t.iç bir &!etin muaıcnttlne ihtiyaç olmadan doğ· 
rudrn do~r ıy;ı hokkadan doldurulur. Parker Duolold'un 
muh ~li f h:ırikuL\de çe~it~eri gôstermesini kırtaslyecinlz
<lcn cılep t:~lini1. ve tel'rühcsini ıizzat kendini1. yapınız. 

4 cinsin fiatı 

Talsllııt için l•tanbulda 
O. Dlelmann ve 8111 Ticarethanesine müracaat. 

De\'let Denıiryolları l Jaydarı>aşa 
~uıa~·. ı ~asta!ıklar zamanlarında suyu kaynatma

Jan ıçnıcmelıdır. Alkollu maddeler umumiyetle zararlı
Jır. Kcıhve ve çay az miktarda hazmı kolaylaştırır. Fa
<at fazlası çarpıntı yapar, sinir bozukluğuna sebep olur. 

mağazasından : 
Bakteriyoloji laboratuvarı M •• d • ı 

Pek dakik kan tahlllAh uzaye e 1 e satış (Vaaerman teamtllO) kUrey-

Bütün yiyer:.,Jder pişirildikten sonda daha lezzetli 
:>lurlar; ve rıvni zamanda ıizerlerinde bulunan mikroplar 
o ~;ıu ttle öldürülmüş olur. İyi yemek pişirmek ona güzel 
>ir lezzet vermek demektir ki kıymeti bi.iyüktilr. 

vııt tadadı, tifo ve ısıtma . ~dare~izin. kullandığı ti~ ~.arici olması itibarile 5/12/929 ta-
hastalıkları teşhisi, idrar, rıhıne musadif perşembe gtinu saat 14 te müzayede ile külliyetli 
balgam, cerahat tahlilAh, üı- mikdarda asma, masa, lüks gibi muhtelif liimba satılacaktır. Bun 
ıra mllı.roslı.opi ile frengi ta- arın kısmı azamı yenidir. 
harrısı ve sütnine muayenesi. Taliplerin yevmi mezkurda Haydarpaşa mağazasına müraca-

Divanyolıında Sultan !Vlahmuı atları iliin olunur. 
Günün• h·a~adislerf türbesi:::· ıKs9UTıcıojn ı.. 9sı ---~---ıD;;--:::ıO;;:--:""::K~Sz-"""'A,__ __ 

1 / l ki• il'~· 1 IT li B v / d I,_,.... ,n. R S Tanınmış markalı saatlerin en mtllcemmel 
ış en e çe ır ul t' a ey I a ova B KÜRK MAÖAZASI ve en Ucuzudur. 
Pangaltı posta müdürüne Vali Muhiddin bey perşem Beyoğlunda lstiklAI caddesı Her kes tarafından tercihen aranmaktadır. 

Devlet Denıiryolları ve Limanları Dnıumi rnaresin~d: 
Ankara - lzmir - Ankara nrasmda ve haftada bir ~Un seyriısefıl 

etmekte olan Yataklı Vagon 4 ı J 2; 929 tarihinden bllitibar hafııdl 
iki gün seyrüsefer cdecktlr. Bundan mada Haydarpaşa - Anksf"~ 
Haydarpaşa arasında ~eyrusefer etmekte olan ı 0/ 142 ve 143, 
No. katarlara da 2/ 12[929 tarihinden itibaren haftadıı iki gün tıırtl 
Yataklı Vagonun ili\ve edileceği muhterem ahaliye llAn olunur. 

Ankara - lzmir - Ankara arasında Yataklı Vagtnların seyrusell 
ettiği glinler: 

AZiMET 
Ankara I iare ket Çarşamba Pazar saat 1 t,3S 
Eskişehir 

" Çarşamba Paıar 
" 

20,40 
Afyon .. Perşembe Pazartesi 

" 
2.--

iz mir l\.luvasalat Perşembe Pazartesi 17,SS 
" AVDET 

İzmtr - Hareket Cuma Salı saat 8,06 
Afyon ,, Cumartesi Çarşamba 

" 
t,42 

Eskişehir 
" Cumartesi Çarşamba .. 1,...-

Ankara Muvasalat Cumartesi Çarşamba 15,38 .. 
Haydarpaşa - Ankara - Ha-ydarpaşa ara~ında 10/142 ve 143/9 ~ô 
katarlara llAve edilecek Yataklı Vagonların seyrü~efer ettiği giiuıeı 

A Z 1 ;\! ET 
Haydarpaşa 

Eskişehir 

Ankara 

Hareket 

MuvaMlat 

Ankara Hareket 
K~kişehlr ,, 
Haydarpaşa Muvasalat 

Pazartesi Cuma saat 20.-
Salı Cumartesi ,, 7,.-
Salı Cumartesi ,, ı s,:ı:ı 
AVDET 
Pazar Perşembe saat 11,s~ 
Pazar Perşembe 21. 18 .., 
Pazartes 1 Cuma ,, s.-

. ',,_,,. . ., 

FILIPS RADYO 
Dünyanın en basit en mükem -

mel radyo cihazıdır. Artık akü-
mlılAtöı, anod bataryası ve 
saireye lüzum kalmamıştır. Bir 1 

elektrik ütüsü gibi hu radyonun 
fişini cereyan prizine koyduğunu?. 

zaman bütün dünya 
konserlerini dinlersl -
niz. 
Phillps Radlo 

_, ----i"'~ 
··•A~- ..................... ~ ...... ~~ ..... ~ 

Lı 1 ,.ırı 
Fi PS RADYO cihazları ·01 Jııi· 
telsiz telefon meşherinde _cı:ıır· 

yuk muk:lfau kazanmı~l,tr 
Türkiye umumi ıckillcri: 

HELİOS MÜESSESA Ti şten el çektirildi. Sebep, pa beye Yalova gidiyor. No. 409 Hazır ve ısmarlama Türkiye için umum! acentalığı: 
d . - • d .. h d'lm 1 her nevi kürlclerln en ıoıı . İ Galata - Posta kutusu +00 ./. ·~re ıgın en şup e e ı e • --0- moda ve müntahap çe,ıuerı. RIKARDO LEV ve BİRADE.Rt . . . . d•~ J 

ıdır. /ngıliz lirası Fi atlar rekabet kabul etmoz' . lıtanbul lkincı Tıcaret Mahkeme-j ZA YI: Seyrisefcr rncrk«1n ''f'ıt' 
--0- •• • • a - Saat ve mücevherat deposu sınden: dığım 2774 numerolu şoför ehi• F' 

İngılız lırası (1089 kuru- ZAYi: Namıma muharrtr Galata lstanbul, Mahmut Paşa, Havuzlu Han 9-14 r.ımero • Mahmutpaşa~a 103 nuı:neroıu_,ma memi zari ·~~im. _Yenisin• a:::atl Jlüslüman olacaklar şa çıktı. Fakat yakında dü-' gümrüğünün 34336 numero ve 12_3_ g~z~da h.a! ır clbıse tıcaretıyıc mu~te- dan zayıın hukmu ~oktur. ık· s· .. d .. 
1
.. ~· d 929 tarihli makpuzun 37571 nurnero e: l:!eyoğlunda .'11elek sineması knrştsmd _

1 
gıl ıken ılanı ıflasına karar verılen taksı mahallınde solor Hay 

ır sene ıcın e mus uman ş~cegı e muhakkaktır. Hü- ve ı 2-3-929 tarihli depozit senedini · a ~po~tol _Pal~v~çini efendinin muam<· 
ılmak icin ISC kişi Müftü-,kumet, var kuvvetile bu işin gaip ettiğimden hükmii olmadığı i- RUF 1 OKANTASINDA· 5 kfounuevel l'cr~embe l~t~ ıflasıyesının unyon surctilc t• d • 1 •• ~ • t'd d" .. .. ~ lan olunur. Galata Tıinei sokak 40 nu ~ •buüyllk gala mıl•anıere vırıne ve Avukat Sami ve S roc! G-1...ıll.Jı.,l\Ji:.f~--ıli;,,,.i;_.. uge ı ı a ver ı. onune gecmege çalışıyor d k · At· R. · · Pa b ı · ·· d' · · - ...... , . • mcro a omısyoncu .ı ıza. Proğram, kotion, iütoriz. Tclefo, B.O. Q{{ - po ey erın .unyon ~en ıgı ını.l•a- "-·--; ··- -~ .. ·-----L.- ilel 

• bına karar vcrılclı~ı ık:ı olıt'lur 1 Mes ul mudu.-: Burııil 


