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GARP DÜŞMANI 

~ark 'c ~•ya ınillctlcrinde 

}'lnı fikirli inkilfrpçıl:ır )3 ~a 

KCVnıi~lcnlir \ c ı,;Jahatçılık yap
ıııaktadırLr, 'uhut İ7.<ı;hamları 
U}:.:1dırnıak LtZrcdirlcr. L'zak 
Afrika kıyı:arıı ,·an t~ Çin niha
)CtJcr,nc '.ıl'ar her\ )e'Ol' lıu 

U\a :ı~ hare etler.ne :·,ı,rdi\'oru:t 
her yerde ink•lapçıbrın kar

~ıs: a heli• başlı hır ka~ ha,;ın 

l'l'SL'r Ç1lc~ı•r. 1 f',kj llt<i'lerin 
1 ar:ı kal:ıh eni.. 1.ı, 2 Rcjil'•krin 
\'C 1 afalar11 de • ·~ ... irt1 r Z"''".:tr 

~tirl'!llcr 1 

Bu ı ~un u ' 111 < ırıı \er 
nılz< n C\ d ku hı nıcıııale 

ihtı l' r l > lckki lıa .~m 

ır l rl • ~~ı. nk"ap-
ar ı.; ı ı ır t r. \,,J 

n(ı,kLJ.t hı ' nlı' klı ,,tleri 
h. rck.ıc el n ı.ı ı·.ı;ın, tcç 
hi7. <:<:'tn, .... l.t ... 

1'at t.:ı)an_ ~ n 
.'clh' . r . ·td.ı \ akm \ c uzak 
'arkca "OfJ \'ll 1 ~ın e:" ko 1 

L·TIÇ 

olu m~nı 1 izz.at ( ;,. ·11t1r. 
~:ırk mil.cıkıı, i garplı \cınl 

den! oldukları için kok olnrnj!;a 
'ayık •ören c 'Phl.Lr, :ı nı ncil 
et· rin kc di l'"«knivctkrirıc ı,'İr 

rrnını ınrııctı-ıck için hLitüıı 

>olit ka \C 1 un ':ıh fabrik:ılannı 

,,;, 'ıcr c.tmi, ı;ıbidirlcr. 

, mli Cari a · .ır ı \lu !uman 

U! .'ıuııı• ~tc 'ı'~' le• Carp pa 
I a,· ınL'tr. 1 • le • r.lu',ın t,ın,. 

t·ya., ıh ~r .. nlarııı.ı 'ld ran kili
<c, l uf,ÜP l"ıt"lı .. un.ıatlanm 

(;aqı d::ın: 1 ıp L )tııi ruyor, 
Büı llk mc r:ı;Lt, i anİ\'ct itlc:ı
li"'t c:rin1~ \ıilfll\arr'ar ı" ·an \!tı 
ycmudn faHI:ı1'ırııı< ın h~h.-nlc
n k hdk roknnı tlır. 

Ba''.ııı'arda ·ı urk ak~lr}ltlcrinc 
Carp hJrfkrini rcddcttirmcj!;e 
valışnnl:ır, or 'anla C:arp nıcde 
Tlİ)cti;ı ı o; ı~.ı~ı el; ak vazife 

ını a:m~~ ul. ı l .1n ~ardın1 
: oı · , tedirlcr ın di en !ıuy iık 
(;arp c ,rıı r ·- t; trr.! 

ru tl, ~ • ,, • t lfl \nad ılı;ı 

T "~· ri •il .ım ' "1 ı , .. ım.ııı, 

hlıtu'l "r' vat. '.ırı \n.ıduı,ı ~ hi 

ISTANBULUN MERAKLA BEKLEDiGi MAHKEME BAŞLADI 

Cinnet nübetleri içinde ne yaptıgını bilme)·en aşık Bediayı öldür
düklcn ~orra mahkemede anlatıyor ve diyor ki •.• 

. Aşk, cinnet, cinayet I 

1 ıran kırmızı bir kalp ve vahşi 
1 

bir zevk peşinde 

Bedia bir yol kenarında 
ölüme boyun eğdi? 

nasıl 

1 

1 

Geçen teşrlnlevel ayında feci bir cinayet ol· 
mu,,Feyzl Ati talebesinden Tevfik Fikret 

efendi aynı mektep talebesinden Bedia hanımı 
bıçakla öldUrmüftü. Dört sene devam eden bir 
ask macerasının kanlı bir neticesi olan bu ha- , 
di'se Ağır ceza mahkemesine intikal efmls ve 
muhakemeye dün baflanmıftır. 

M aznun Tevfik Fikret efendi 18 yaşında uzun boylu bir 
gençtir . Dört senedenberl Feyzi Ati lisesine devam etmek

tedir • Katil maznun genç jandarmalar refakatinde salona geldi , 
ve dava evrakı okunmaya başlandı • 

Mustantlk kararnamesinde T • Fikret efendinin eUnnü şöyle 
hulasa edilmf'kte idi : ~ Bedia hanımı bıçakla katletmekle maznun 
T. Fikret efendi Bedlayı nlklhla almak istemiş , fakat ret cevabı 
alması üzer ine , Caılde Bostanında Bedlayı cerh ve katletmiştir • 
Bedlayı öldüreceğini evelce de arkadaşlarına söyleyen T • Fikret 
efendi ceza kanuunwun 448 , 450 ncl maddeleri ile IDzumu muhake
melerine karar verilmiştir • 

Davacı ınevkllnde maktulenln valldesl Halide hanımın vekili 
bulunuyordu. Müddei vekilinin verdiği bir istida da okundu,bunda: 
maznunun Bedlayı 3,5 senedenberi takip ettiği , fakat bedlaoın 
bir gün bile maznuna müsamaha etmediği söyleniyor ve istida 
şöyle nihayet buluyordu : 

,,. ARİCİ ı İk • ıy ALAN 
SİYASET ramıye . . HABER ---· .. -----

TEVFİK RÜŞTÜ Dün kimlere MAHKEMEYE VERİ 
BEYİN BEY ANATij çıktı LEN GAZ~~Cil,f:f{ 
HARiCİ SiYASETiMiZ FAALDiR; 
DAHiıJ iNKiŞAFIMIZDA KAT'İ 

SAFHSINA GiRMEKTEDiR 

SULJI VE )3İZ 
-·· .. --

--.. ........:-
300,000 liralık ikra· 
miye bir yahudi 

tacire çıktı 
...;. .. "O't 

TEVFiK Rf1ŞTf' BEY l(ız muallim mekte-
0 YOR I'İ... binde iki kız kardeşe 

11 \'ek mız ı C\ fik 'uını 
1

1 
"e c V rmer / tung 1T'~Jhahııinc 

ıtidekı he) ~atta 
buı,•nmuştur : 

B 't anlaı için 
r il ''·an J.ohr 
nosıı l tc,mil'C 
edilen nenden 

de 100,000 lira 
çıkmıştlr 

Dan bütün ikramiyeler çe
kilmiştir. !I inci sahifemlze 
dercettiğimiz bu numaralar 
içimizdeki talihlileri ayırıyor 

hcrlıangı bır mi akı 1--·-----------
muhtcmcl gör - K. . ler '2 
mc"'. Bu Lokar- ım • 
noya , -tirak ede-
cek kimlerdir ? 
Bo\ le bir muahe
Jrnin ıncn'yctini 
tfJ olacak nedir? 

Bu mesele bir 
IAtifedcn ibarettir. 
Bil.im imdi yal

nız F'ra'lc:.:ı ile , 
"uriı c hududuna 
lıir, \ uııanisuııla 

ı 
llı.•liııin mt had~lc 

".~·ll'lll!ırJ c cm\'alir'~ ta 
-~~ l C'ii hak\ın<l~,vc 

"evtık Rll tll -F. ' ugosi>nra ile de 
'" lüm;cı muhacirlerin cınvıılinc mü 

ıc-aallik muıllAk davabnmız vardır. 
.\lahaza ben fi fikirdc)Ln ki bu son 
mc>e!e hızi Yugo<lavya ile bir mua
hede aktine kofa !ıkla sevk edebilir. 

Türklye ve Yunanistan 

T•yyare piyankosunun be
şinci tertip son keşidesl dün 
darOJ!Unun konferans salonunda 
icra edilmiştir • Bu keşldedeki 
ikramiyeler müteaddit ve dolgun 
olduğu için kalabalık her za
mankinden fazla idi. 

Bu keşldenin de tıılililerl birer 
birer anlaşılmaktadır • Bu me· 
yanda Çarşıkapuda köseleci 
Hamail efendiye 300 bin, Sultan 
hamamında Şlmşiroğlu birader
lere ve Yüksek Kız muallim 
mektebi talebesinden Muzaffer 
ve Şahsine hanımlara da (100) 
bin liralık lkramiyeçikmıştır.Dlva
nyolu Maliye şubesi ıetklk memuru 
Rağıb beyin blletlue de (4) bin 
lira isabet eylemiştir • Bu keşi
dede 200 bin liralık bir de mü
kafat vardır • Bu mükafat on 

3 gazetenin sahip ve 
müdürleri ne ile 

maznun? 
Slvasta tevkifat yııpır<1ığı Jııik
kındakl neşriyat üzerine Ak am, 

Son Sanı, ikdam gazeteleri 
mahkenıede 

14 KA. SA~i 
~~lAHKE'\fEGÜ~ (DflH 

ikdam sahliıi 
Naci, müdllrL 
Son saat me 
s'ul müdürü 
Selim Ragıp 

Akşam m!idürU 
mes'ulu Enis 
Tahsin beyler 
hakkındaki ta
hkikaı evrakı 

ikmal edilmiş
tir. Evrak be
rayı muhakeme 

imtiyazı Ali 
·,.ııı Bllrha· 

,..ı;gum facıası olmuş, 

hanım ismindeki resmıni de·ce· 
ttil!imiz genç kadın bu fnc•a) a 
kurban gitmişti. 

2 Şubatta bu facı~~ın mıı a
kemesine bnşlanacak ır. ı1aılise 
vukuu itibarile net&( r elim 

1 

oldu ise muhakemesinin de o 
kadar ehemmiyeti haiz olac:ığı 
şimdiden anlaşılrnakt:ıı;ır. 

1 • 

PEKYAKINDA 
- ------ -

J\1 U HAK~~l\11~) E J nci ceza 
mah kem es in ı;. 
verilmiştir. 

Sonsaat \'e 
.t n !'.iaJı r<; 

.kşam ~ahibi ı 
81\ŞLANl)'()R 

~~-~-'""";::, llnkkı Tarık 
•ıe Necmettin 
Sadık beylerin 
aleyhinde dava 
ikamesi ıçın 

Mllddei umu -

ŞİŞLİDEKİ oo(;L ı 
:FACİASI \ E 1 AH-
KE~IEY E VEI İLE 

İKİ DOKTOR 
milik -etı:ıueıe Bir müddet aval Şlf
moracaat et - ' ilde vuku bulan brr 

mlşdr. ı do§um facıasından ba
Ankarada te 

l vklf edildiği hsetmlfllk. Konya po-
• bildirilen lk - 1 lls mektebi m U d Ur il 
ıınm muhabiri Nazif Beyrn kızı L mia 

\ unani ıanla mıioasebamnız göz 
göre !ry, n ı dir. Müzakerat eyi 
bir ecre · n ta 'p ı:diyor . .'on zaman
larda cpev terakki ;ıasıl olmuştur. 
Xetice hakkında ben nikhiııim. 
.\)ıisyü \"eııizc;osun aklıselimine 

ı Tmk n, •eyya beyin ı hanımın ölümUyl ne. 
teksim edilm"• ve en u: bu zevat ı " r•i;ııe mch- ' tlcelenen bu facıe et-

~--,-- ~,,.---...,..: akeme edilmele:i muhtemeldir. rafındaki adUye. tahkl-
•:lete 

himadım var. 
Türk - Bulgar misakı i Gayri kanuni tefebbüsat katı tekemmül t 1 

\ enıden tabkıkat )lptlıyc-r e m • 
Mevkuflar hakkındaki tah· ve müddei Umumilik 

kikat evrakı müddei umumilige kararnamesini hazırla-
verilmiştl • Müddei umumilik mıştır. 
tahkikat icra ederk~n mevk_uf- ! Aldığımız malQmata 

n:•J 1. \L' ..,'"<.fi ~ 11 Jr(ll. 

Hakin 'l k ık iki \L t iıı,2 tık 
kalrnı\'a~.ıkt'r .,., q ııu• h!"T1ıek. 

1 
,ar lın•n \leınir ·• ı, ;.,m k·nNnı ! 
• 1 v:ı '"kt· (,.ırp huriı ı.:ttcn,ılimden, 

Tevfik Fikret efendi emeline muvaffak olamayınca birgUn 
tamamiyle masum olan Bedianın önüne çıkarak canavarcasına 
kızın üzerine saldırmıştır. Bu e-nada kırmızı boynuz saplı bıçakla 
Bedlayı kalbi üzerinden Uç ve diğer yerlerinden dört 'defa cerhet
mış ve işkence ile öldürmüştür. 

Bundan onra maznunun istic\alıına ha~~anm~ştır. Scrbcs. fakat 
boğuk bır sc k ce\ ap veren mcktcplı kntıl genç lkdıayı 4 

liulgari tanla Turki) c arasındaki 
münascbata gclin1.,.·c.\ mes:ıil cariyeden 
başb bir me 'demiz 'oktur. Türkiye 
llul1'aristanı daima dootane bir ~azar- 1 
la müıahedc ctnıiı!ir. Bulgar mıtlet!
nin harpten müteHllit mü külattan 1 
çıkmak için sarfeniği gayretleri dıı<tça 
bir alAkayla takip ettik. Bu dostluğu i 
muzu ııaj!;lam bir misokl ' itad~ye 

hcrdem hazırız. iki hukı1mcı hevnındc 

ıardan Nasır bey ıle kadnye 1 göre lstanb 1 x. 
hanımın ifadelerinde bazı nnk- 1 u auır ceza 
sanlar gördüğünden evrakı tah- mahkemesinde 2 fUb • 
kikat hakimi Hayrettin beye 

1 
tta muhakemeye başla. 

iade etmiştir. nacaktır. Maznun m y. fu,ı\n . d k k · , ~\J~c, l ,uur an ı)r ·uyor. 

(,"'Pltl ·.ır~r. :mdi şu haykırı,: 
C,;\f)r \nan<: . ..-ılı clnı:ıy•ıız. 

,•rl r llctkrnc il' iiğrctile-
1 ek h:' , ıt l ,,!ur l lcr ~erde 
r lıcı d 1 ,, k . 

l t ıı.: , c , c a\uğun u:-;~ 

lu ·•'ch·ı ıı'r.' ' ,, c~ el, , ındir 

' · s~ı ı~ çıkar-

r 

1 #\Ll H RI FK.I 
;--____-----~~~~~~ 

BUGÜN 
2 incı ahifemlzde : 
' 'r 
l .:lrlı I tt'l ·t"ı' \ ·ııctr ıı l.1r 

f \:nı1n\' m 1 rııbu• T ırı r.ır rnc· 
dı \lnı ı .. /J.ıın hidJc i. 

~ il ' J· r.tt ; ıı:J.;ruı .u ıı hı ; •ıtlald 
• 1 111. rl k ' 

1 
11 , Jcbık ek mi 

1101 ' 1 

3üucü sahifemizde: 
1 An ıd re an cd 'Tur 

n:ın ıııuuL;cratı ıınltb.ıh bi k Yu~ 
.. ~ · r tı.'11dtdlr 
~ u Çttl ı ıl t r:ır bl.ikum 

ca.ıı " 
c~~mıfı :ı .ıcz~fcrıt 

Rl(": 'lf ulnı k ı Uı,;oıı 

4 Uncu Sahifemizde: 
fl.l\ 1 ı ;ıpoı G 

.. -- Frk. 1 

> lhı unJ ıL:I r, nı1. 
~ l'clcl 
S ;\ k('", bahı 

1 llk4ve.karihtur V S 

ttc mur<ı-

f .ınct re-

5 inci sahifemizde 
ı Dun ·ıkr. n \ c k:tzanan ıı..ımua1.ar 

6 inci sahifemizde: 
1- 1·u · ı et mekteplerine 
de, .ını edenler için ko 
lay okuyu )azma sü~ 
tunları - . 

<cneclenhcri tuıııdııtını: mektebin ıhla gcıinti>indc rnnı~tıklarıın, 
mektepte uilen mlısanıcrc ve sinemalarda ara ·ıra gürdiil\iinli, 
Rcdiayı seı diğini siiylemi~ ve sbzlcrinc şöylece devam etmiştir. 

Severdim, onunda bana karşı alakasıvardı! 
o da beni severdi! 

Alı\kası t lduğumı neden anladınv: 

lkimildc Şi~lidc oturnrdu~<. bazen trnnnayda rastlardım, hen 
avakta dururdum; yer oldul\lı h:ıldc oda ayakta clururdıı! sonra 
heni horduı; ı zaına 1 rengi nı.ır h lıclcca~la"lırdı! 

Hu ızı · \ diginemi yoksa <i1.dcn körktuıtun&mı deıildir. 

B' ,~ .\ilah bil;•! 'ıana ıki ·-ı.' tup yaımıştı. ilen pzdıpro mck
rııpta \>enirrl~ nışanlıınma7.srrn intihar adcccjtim clcmiştim.B:ına 

ceva'ı c .m:k şu mektul•u yazrr ştı: "Fikret, 'tizin bir çocukh' 1·ta 
buluıı:ıcağınızı i;ittim., höyll.) fena şeyler dlişünii~cni7. ~ize acırım. 
yapmayınızJ,, Sonra mşanianmamız için bir '!1cktup .yazdım. huna 
cevaben hir mektup yazdı Bund? sadece ~ıwet.. dıyordıL 

E' et cc\'ah.ndan sonra nişanlandınız mi? 

J Jayır! ne ıçin vaz ı;cctij!;ini bilmiyorum, Gç sene >a.de 
giizlcrimizlc hir hirimlze bakardık nihayet ~yhil ayında tak_dı~1 
edildik. Son defo ol:ırak KAzlnı heyin kızı , 'cyyire hanıınlard11 goru-
smli~tük. Attık birbirimizi iki gönde !ılr gtiriiyorduk. 
' Bu esnada mahkeme rci,-i kırmızı ı;aplı ekmek hu;ağını gt· tcrc

rck ,unu şortlu: 
::iiz mektepte aşcılık felanda okuyormt,,unuz, bu aşçı hıç:ıJtını 

neye taşıyordun ·? 
Hilmiyorum! 
Si?. bunu fkdi:ıyı ölçiirınck ihin almı,smız ve bıı Hkrınizi 

arkada~brınıza da söylcmi~sini7., 
Ililnıvorum, \'ıırdujtumu bilmivurm, l'zerimdc hir buhran 

gelmiştir, -

" - 'iz, Hedianın :\lüfit isminde biri ile ni~anlııudıjl'ını ha!ıcr alınca 
vurdum,, dcnıi~sinizl 
i\Tazııun sırıturak hu suale de ccrnp vermedi. Evclki ifadt"ini 

itiraf ediyordu. 

Bütün tahkikat evrakından anlaşıldı ıııa gorc hadise ~üyle 
ceryan etmiştir: 

\Iaznun mektebe J9dip ftclirkcn, sinem.ı v~ mıı0~mcrclerdc 16 
yaşındaol:ın çok güzel uz n saçlı Bcdiayı gormu- vctakı'ıe ba,lnmJ.Ş''lr. 
l.J_ç sene. dev~m ed bu n,ık hulyalan n'havct t.ıha' k ık etme'iı ce 
fik,.ct cıcn~ı cvgil ı öldurmrye ve b'ınd .n or•a ıntih~r etl!"C\c 
karar vermı~tır. Hulyalı geııç masum bir kız ol:ın Bcdıayı edi 
yerinden yarahya,·ak ölc1Lirmüş., fakat şonra intihar etır.ek kudreti-j 
kcrdindc r;o terrnı:oıııi~tir 

Muh:ıkc-r.~ bıız• ş:ılıltlerin celbi ve kar ' bıçaj!-.n ta ili! ec!ilmek 
i:zre nbbı adliye gôndcnlmesı için k:ılmışur 

cereyan eden milz3~erıt. uıu ·1 ~i.ıd· 
det im hal cdildık" ~ <ımrı. c udcn 
ba<lamıştır. 

Hır aı \t!l • llu~ "" h, k meli, \n
karadaki elçisı :\lıı''" l'n Lf 'ı-ıta 
siyle hizc. C~fe\ m rct1 ik cdılcn. hir 
muıt.he<lat projesi gundcrmışttr. Bızde 
bugünlerdo Sof;-ay• muk ııl tek 
Llflcrımızı yollamak tıSAV\ı..ır ınd. ıız. 
Fikrimce , llolgar Türk mu ','edesi 
bir hakem~ ndenıi teca' u1 'Ve t nar.ır 
Jık muahede i <imalıdır . 

Türkiye ve sulh 
~:!hasıl, siyasetimiz ancaK he e le 

mıina'-ebctlcrimizin tak,iy~ini, l".line 
matuftur. 'l'tir~ İ'ıiC dahili inkisaf1ı-ın 
kaı'i safhasına girii'lll'. ()bu işe. t..ım 
bir sükün ve cmniyct!e hasnncf:; 
etmek i~tcr . 

Siyasetimiz binnetlce faaldir. 
Harict siyasetimizde faydalı va
talar ve tahakkuka! ile iktifaya 
karar vermişizdir. 

Hiıııın diıJ;ı d" lctkı ve bilh ·a 
kom<ıılarımızla hcı hal:ldr dostane, 
devamlı ve ~arih müna ebetler tc is 
etmek ı"tİ\•lrllZ. ·----
i\IUI1İ1'TİN BEY 
Dt' ı ANK .\RAYA 

GİTl'l 
Vali vekili ve &lırrınini 

~lıılıittin IL dtin ah.;m ı\nlm
mya gitm"~tir. M;ıhiıtiıı B. 
~rıkaraıl:ı , afia Vek,ıldi ile 
Eınaııct aı·asıııda akdolıınan 

Adalar elektırik iıııtivazı mnka
velcsini imza eılcd;t,ir. 

~luhitıiıı B . \ ilüwt ve 
Eınaııeı isleri ha kkınd,ı da l la

lııliyo Vı:!h;iletiııe şifahi ıııaliımal 
Y('rco·ktir. Vali Yekili ile lıera~ 
her Vilayet J lıı ıısl ~lııha ;ıha 
Müdürıı Crnıal B . do ıııka
r:ı v·ı gitmi~ıir. Mıılıittiıı iL 

aııkarade lır,ş gıin kaıl:ıı ka' l
l"lktır . n,ı n' ürltkt z:u fııılı:ı 
l\lnhitıin bcve Vali nıı •. wini 
Fazlı B. vı l.ilet eduı'cktir. 

-~r.ra çckl!en on ııu ara 
rmlşcr bin llrn ıs bet Hır.iştir. 
Bu müktıfııttan başka bu 

keşldenin 36,000 tane de amor
tisi vardır. Keşidcnln sonunda 
ikramiye dolabına (5) den (9)a 
kadar olan numaralar atılmış 
ve altı tanesi çokllmiştlr. Bu 
altı numara ya amorti isa
bet etmiştir amortiyi nlhayetle
ri 0,1,2,3,4,7 olan bilatlar kaza
nmışlnrdır. 

kazanan numaralar ve diğer 
haberler beşinci nhlfamlzdedir. 

-····---
Abide komİs\'onu 
\hircn tophııao Tak~im abido 

komisrnnıı , ahidc}o ait hc.'3baıı 
tetkik cdcıck bıtirmlştir. Şimdi Ema
net hey eti fr•nni}esı Tak-im mC\·
danrnda keşfi yat \ aprn:ıktadır. 

fley"eti fcunil·e, meydanın alacağı 
şeıJi, tramv&\' "e elektrik şebekesinin 
"aziycıini tespit ederek raporunu 
verdikten sonra, komisyon inşaat 

faali\'etine başlıyacakıır. 
--4-,,.__-

ilaçlar pahalanıyor 1 
\ldığımız ma!Omaıa göre ilaçlan 

mahsus ispirto fıyatlannın tezyidi 
hakkındaki karar, hcntlz tatbik edil
medi~i halde ilaç fııatlannda tcrc'fu 
bajlamısur 

1 :ezacı! nn tir kı -::11, t'". -indeki 
ıspi ·to bittilcten ~onra veni mal ın 
pahalı alacaklannı ı"e i <ıir<•ek tu 
ıhlikılıt tatii ve zaruri •dd •r.: tcdi . 

\ c' alet, ec ıhtık;;nn~ meydan 
Hnıck ı~in bir t , ifc 'ıa~ilaın \tadır. 

Bunun üzerine Hayrettin bey 
1

1 
kllnde Lamla hanımıR 

dUn tevkifhaneye giderek Kad-
riye hanımın ve Na,1r beyin zevci Cemal Beyle ron-
tekrar ifadelerini almıştır. Sim- iken mutahassısı Ke-
di~e ka<l~r ya~ılan tahkikattan nan Hasan, doğum mU-
müf~cı lıır netıce çıkmamıştır. tahassı 1 Atıf beyler 

Sımdi}c kadar yapılan tah- dl 
klkata ait bir rapor ihzar edi- bulunmaktadır. Ha sa 
imiş ve rapor dün vektılcte Ş 1f11 mahafilinde ve 
gönderilmiştir. 1 bütün lstanbulda bUyük 

Hayrettin bey bu son istic- f • 1 k d 
vabatı ikmal ettikten sonra , bır a a a uyan ırmıf 
evrakı müddei umumlliğe vere olduğu cihetle 2 fUabat 
cekttr. MUddei umumilik te sabahı mahkeme salo· 
müddeti kanon.iyesi olan u~ nunun pek ziyade ka-
gon zarfında ıddia nameslnı bl" 
ihzar edecektir. Bunden dolayi labalık Olacağı ve .-
maznunların tahliyeleri bir mu- hassa samllerln müh-
ddet daha teehhür edecektir. im bir kısmını hanım-

Mustantlk kararnamesinin bu ların tefkll edecekleri 
hafta zarfında tanzim edilmesi anlaş;ılmaktadır. 
ve maznunların meni muhake- - ·-- _ ........... 
mesine karar verilmesi kuvvetle M. Grandi 
muhtemeldir. 

105 ~1E~IUR 
62,000 LİRA İHT1LAS 

ETTİLER 
BU \IE\ll'Rl.ı\R Tl':VKlF 

EDIL:'ıllŞLF.RDIR 
Maliye lıey'eti teftişiy .. sı 

tarafıııdan 1929 ~eııesi yaz 
tıırııesi esnasında İşten el çek
tirilen ve va !ahtı tevkifıı aldı
rılan meı~ıırlar İli' zirnmet ve 

ihtilas miktları kspit olıınmu~lıır 
1 hına ııazareıı i~tı'ıı el ç.ek

tirileıı, tevkif olunan ıııeınnrİn 
adedi 105 lİr. 

Tespit cdİ'eıı zinım l ve 
ihtila~ mık.darı da 62 lira 
13 kuruştur. 

Tqk,ıiıfi m ılıtı 'ı~ v 
ikmalen lah:ıkkık 

vaıidat rn 

hır 
l ·1n 

ı, da 

Atlna. il (fos) - 1. Grandi 
Brindizidcn hareket etmiştir mü~•-

runilyeh yann (bu gün, Pireye '"sıl 
olacaktı;. YunL1 hancı e nv:•rı 
:\1. Karapano> ile mihmandarlıj!;ın• 
tayi.rı edilen sabık Pnris sefiri \\ 1. 
Ato:< Romanos tarafından ı ukb 1 
edilecektir. l\I. t:randi ı\lioacla uç 
,;ün kalacaktır. 

Atina 1 l (fos Cev3t B. çar-
şamba ı:Unu Yunan relsi rnmhanıns 
vedanametjni verecektir. Cevat Be in 
halefi hakkında henıiz Yunan! tanın 
fikri istimtaç edilmemişti~ 

200,000 liravı muı11ravizdır. 
18 ki~i <le m:ıhkcmeyt· "'ı il
mi~tir. İ l"n f'i çektiı ilen' r 
ara•ııııla lzmit llclieı tlarlıjlı 
ı. ·azım. l\lalal\a drt le' arı 
Şeref, Rı•,•azit Jı('fierı1aıı 1. a 
Manwr , K ıv~ ri ]) efı • ı 

ıza n ı lıo) lcr i Jı. zı mal 
mrınıırları vaı Ll:r. 
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MİLLİYETİN HAR1ÇT N E TUP VE• f LGRAFLA 
- ----

Sırbi tan Vaziyeti NE OLACAK? lar 
Bu 

Raş vekil fikrini 
Tecrübe Sondur, Endişe sövledi Fevkalade ted-

Ve:ren Hadisele:r Vart Pam, ı i (,.. A..>-=- , ıtt.. ııı birlere lüzum ol-
- --- - • cC de İst• ;zahJı• a cevap duğUfl!.J itiraf 

Sırhistandaki Zarbei hükumetin vuku- ~e.ı·rlic lP•ıincarc !'" 
1 

al' lcrin, 
• " • J wl•'l ll'e a•' pek baka ediyorlar 

unda lngiltere , e B"ransa damı amil oldu~ •m ur, [( cidc c.1c.!!;u h tdc -·- . 
-- -- . . 

11 
ıtım,:l •. ;ru gen ılrnJk iç11 ne Kralın hareketı her 

Belgrat, 8 (Milliyet) 'at arın rn ı ( ı·. ınac k ) 1 ;eb,lıc rıcl " tıı :ı;ı.n• k ıulu 1 k · ·· ·· 1 ·· . , 
ı ı A" .ı lı b itııı ku . 1 ııkt ıı ,ıı hık , ılaıııı ıl:ın ~)'.l' r,P nu ~•'. ·cır.•ş Jklı.:1>. arınıı ızar esçe musıp goru uyo. 

' ·I 1 kt11H t il le 1 İl' l ti· r il e\ l~rııl.~\ ~ ,sJ..H.i l. hıı (lfıı - -~ıck r .ağını be)<. et Betgrat, • o (A.A. - Zagrcp 1 

lı uı uyu. Bu r,un ~11 p .. , , ,;ı9 ı mı ıle telıdıl eıkr'1k ıı~ı..r ıe mllnleşir Novesti gazetes. 

llıı \ ıılar v 1 lav ar lıukı'ı- l\:ıa a (Stqıaıı H.ılid iıı olu- .ılun>ıilt·ıh 'lilll bır b:-ı ;,t• dlyorkl: Siya t fırkaırra or. 

11 
lı• Po1ı 1 

ıeııl ırızı•ı k ıı- murııleıı ı'W'1 ı>\'leJi·'"'i gıbt l de ct<n ~ rılılu~u netiı:ekri sene vaki ıecrObe ve yedi sene 

ıill 
11 

tıı, k uıunı:ır }' ra' !nrekPt e\ıııe 11
; t•tv•ıv. e rl ve I • .J. a franpr i>tıkrarı~ı meşrµtiyet 20 haziran hadisesi 

' ve Fransız e'haını fiyatları ııı vaki olmasnydi dahi fevkalade 

\ ti !ı ~ 1 ıo1yoı, h.u ıı k,ı ' 1 ııııs 11 terL'fL"'lll "1tırle.m•şt1r. \~ l'o· tednbiri haklı gllstermeğe kllfi 

ı ı' ı ı ı 1 r'l.1 .\ e ıı dr Stt']ı.ı:ı H.ı lic 1•!11111 ılıı~e iııc·ı·c onı;rag~c·yıınlar 1 ıkkıı gellr<li. HllkOmet devletin yeni 

ı ı ı l" . ızıı ı ı 1 ı il j!iı k )"le ti 'il ı, ı . ( \rtık lı!..a !! ,ıdc krinir lrik k :ııınl· a teşkilatım ve yeni p.ırlamento 

ıı ı• t n ı w ıı ı tll\01' lı fi v- ııe le kı'a!ı "a-ı)t ıı kamu ıunf,k nıtlu u"·ı ~ç glrck k,n hayatını lh1:ar etmelidir. l(rnlın 

10f.1 1 !; ı ıı t hırı. ı ııv e , 111 il'. ı :ug,ın .ıııl . k "ııal ,Jılcrini ~Lr•' nifeka, ırı bı arzusunna devletin Sırp Hırvat 

ı ' h ıtıııı kıı- k J.. 1 ) · ( · t maddder, riayet ~·tı.1Peğ. karur ve 1 lav millctiuln umümen 

ıı 111 ·a ''ll'i ır ıslı• :-,, ' laıı ı '·I ıntmlnl e. 'sına i-llnat etnıekten 

1 
ı ııı 1111 el ııle 1 ernıi~ o. u~ rını lıcyal' et nı~tı . " ~ 

" . ·ı imdı lııı vazıyllh' olııp '" al Jına1lcrlı r .. t ık.. , alıııaks1z., başka bi şey olam z. 

• 'l ı 11 1 ( A ,. andr) lıııtıın ııır~'ıılıv»ı • ıl , , , ye 1 .n te;ı-ıl c.tmc~ Belgrattn münteşir Pol!tı 

J: ' 'il fı•ıı \" rJıjiı llZo'I n•' alınış lıı1lm11;ı1 . flı 11cc1'tıriHt11dc );aJnıı~ ol'11U,ll'J ka gazetesi diyorki: « f\rahn 

ı h lı \ ı l ıık lın 'l t • kı "llt ~ ııı cıı ..:ı lazım o'an t' ·; nıeın •ecsııf et~ , , c fakat lıi.ıtç~rı TJ beyanname yalnız eski hadi· 

1 ''' 1 
1 

•il ı: ~ı ıtta ılk jlek~t·nrlt''Ulhve ükıl:ı'11111ıo'ıııiı vaktı ve z~nıuııidc k.ıbıılu H' satın bir neticesi olmakla kal-

•l ı ık ı ı ,. mı\" I•, ki , e ''ek k:ıcla, kııvet ı ılrı . .ıkl11 ,g,,,ir·ıt mc ,Je ,in h~lli iı,:in ını;or bu beyanname sulh ta· 

l ıı • ıı l·ı lııı) lı• sıv,•ısı t lıu'd- t" k ~'e b t ~r ıl)' "ııııln giri,ilııı·~ rılıın nıuzake atın kabi rlkilc memleketin sclilmetlni de 
, ,.un ·11 , . ., ı· ıı ' l ı,, ç stihdaf etmektedir, şimAiye ka-· 

ı ı rcnir hc"1lcn tc'kilir zaruri " 
1 • • ı 'I ıl o ll ıııute ldit mııvaffiık olnıa"''" dıktatorlükt dar irtikap olunan hataların 

kılmı~ oldtıgn:- lıl'yan eı kmi,t r 
rı ı ayuı:ık lJlL lllk,ndiı aı'ı>•nı ınuvıffaki ·etle 111.'lırPlt tamirine inlizar edilebilir. 

\lr. l'oınL ıre bt. ı;~., mevzuu 

l ı ilik O!ıl\'OJI kı ,, ııdıki rıai ııirıse Avrup:ıııı~ı ı.ı ıe şiılı'etle ıah- olaı c·he !•u esere btı Tekrar avdet edilecekmi 

\ ıı lı , ı ~e'ef Pi n n vap- sar $ lına ı k:tvın•eıı nııılılL' - k.ıt i •eni" mi v ık,;a lıa~ka lıir Belgrat, ı ı (A.A.) - Jeneral 

ıı·-, ııı aıı lıaşka lıır ,ı~ı· yapma nıeldır Bn sar~ıİıtıı ın ncıwe- kabıneoın mi ıle,um etnıL~ı Zivkoteh yeni hükOmetin vazi-

llı Ilı l ·•kuı tıı·· ,•ı·kla ı.: 1·nıdı ~.n tavi.ı1' elıııPk ı<P bııı.?ıııı J·' , 1 fc~inin mahiyetini tarif ederek 
, ,, ıu ~ ı.ı:ını gekl'ejtini lıilmeı-. ok uı;uııu 

, 
11 

u, it•) 1,.ldııl ııek dalıa lıeınaıı h"ınaıı Ç!!'ı\'l'ı nıii111 s<11l ·ıııi,tir. Hundan ~onra \I. memleketin yapılan hatalarının 
kı ndiıı , • dQzeltilmeslni müteakip rnemle-

111 ı'.lkul s ıı' 1 thlıı d.ı vııkıı:.ı ------- Poinca-·0 kısı hir ımnıanda mail ketin parlamento usutune avdet 

· · " k · 1 · 1 · B R S ıslahat, tao;arrufun hiııı:wcs'~ 1 
• "rııı. tıı. (,:ılı ·ır ~:r ıı t:ın l ı- ''I \H:'«LL () S.\ 1 ı eyleyeceğini sııy emiştir. 

.
1 1 1 

. k 
1 

. 
1 

ı. TIKR \Zl.AR 1.ı•a:ıcııı tcjçrinir, içtiıııui sigor Kimse dışarı çıkmadı 
ı ı ıı e ııı ·ııırıııl ııt tır zıını.ı.ı ~ huı.r.:.z.ı t.lahııl 1 8b 6:>'05 tala.~ tcrtiJl \\,. tanzimini, ha\.ct 

" ı l'ki gibi p:ırl'a'aıııııak ll'lı- Duyunu muvaM ac z.ı~ ·s ışkriııiıı tcn•ikil'ı, f\ellog migah llclgrat, 10 ( \.\) ,\\iılc 
" ıı m:'ırıız k:ı nndığı gibi, lkrom1v •; Jcmır yolu «> ıo nııı ta,;di' ını, tamirat nıc<delcri.niıı a_tarıs1 bildiriyor: Yııgo,ıa, Y•' 

l·aı ı'ı i ı el Vt' ıkl• .]ıs hep- 5F."'f'.TW-:R tetk kini tahakkuk sahnes~·ıc bal parlaıııcnt<1>t1 ;1zıı-ındıın ÇnP;unuıı 
iş b1ou · ı ı 50 

lı lı' ık hiı· lııı zaman hu guıı- An.,ıoıu Jeınır yolu ı3 70 etmekten ibaret pro~anıını izah memleketi tcrkcderck \tac·ıristann 

kıı gıbı ıı ııskııl Lı · ın•vkide 1. Tran'"ı ~ "'' ıe tc~rilı ı:tıııi~ti•. 

lıdılııırrıın t r. Kralın, lllP,ın- l l' 5 şır~eıı nııımııiley h-;ayct nıucclıa"''"ür:ı 

1 1 • • I I l Su Sirkeli 43 75 lransıı tahminlerinin mutedil \'c 
•'n»lım ııı içinde bııluı ı ıığıı T Tutun \. s, ıı ıo dojfTu olduıtuı"ı k~lıul h tcsliııı 

ı\ ısı ft rıs~ı lıktaıı kuı tarınak 1. De~rmen S 40
'
5 ecıı:ıevccck o!urları;:ı fransanııı 

ki 1 k 
~· ı)e~trme• 5. 8 lO 

' rı ) ptı, ı f' · ı ti. ·ı1nıet A. Çımento ş. 38 30 "dawl' pl:.nıııı~ rııct. ctmeıı;, 

t l.J'ddiil "' (Hel~11 at) ıııılı.ıli i 1. ı;e•clon ş 30 HO hakkı olacıığıni \(: ıııutdıass"la' 

;y ı ı ırııle aıı 1 ;ılı tld'.\ırı:ı n'lı.ar n ş. M Fcu ş. b Ol fran"ı noktai na1.arını , ,ılıul et 

1 j ~ı.1' in 1 ıeı t' v. Fı an. aııııı ş. t'av•lyc T~H~Jı AT 
18 50 tikleri takdirde lıcynclnıııttcfikin 

' JI 1 il lızermıı v11kııa 

l 1 1 . 

1 it kı lı lrn ıı •tlo l lırvat-
la ' , ı :• .ıı .u ı ımfakı ılıti .. fa 
.ı ı k kılı bi!' •ııreıı ... ııilı:ıyet 

' ı ı · .ıı 1a\sıye rlmi r 
ı İıı it , fı.·i (KPıırnı~d) 

\ ılı' ıkı ııwrıııPkL'1 aI"a-

ı 1 •p' ıl }•,} ı r b ıe nılış-

11 ıı. 1.-ı\•ı Kıal \lek,,ıı11!r 

, ı lııı\ ı t lııı ı 1<' k.tlı.ıi 

1' 1 ıi 1 olııı:ııllµ"dll :ııı'.ıdı. Çiıı.kiı 

( \ ıı ı '' ı ) lıaricı ke Pdiye 
11 1 lı' •t f>'\ Uf· rrtı ,.•I ı!P!llt' 

1 ı ı bl'ı" 'i .t ı lııı· ı'eı tı~ . ) "' 
tıl ı ı~:ı ınlclııır idi. Bıımlaıı 

),;, l"ı ıl:ı, (İLdy:ı) i.(· olaıı ılo .• t

lıı' ı•ıı ılıL' lı•-;i lıit:ıın:ı eımek 

ıızı ı ı ldı:jııı,ılaıı, S11"hısl;111 -

1 'ı ı ıııııııa"ı lıalıtııtı tarızııııi-
11« ,ı, sııldı.- l' lı1zııııı Yardı. 

1 lı' h 1 J.CI ı>llılı~llJ t·uızırıti 
iı il Jlikl:tlııJ lıik jl;lıı Pdilıııe· 

•ıtı 'ı· lııı ,,, ı'l'lı lıancıyc du
·' ııcı· ı·rn iıı dt te~ııı olmu~tıı. 
) ··ıı ( 'ııµ"ıosla,·va) lıiıkı'ımf'tİ 

loıı gıır, pek ci idi lıir sallıaya 

ı 1 alııı olııııı lııı iıııl'ıyı•I. Kralııı 

•ır •.Fıı.ı•ıi 11111 1, ıııeıl• ,,. -.iındıve . . 
l •la kı :ı , ':ıyı ki1111•11ıdaııı ol· 

~fi ,j nrfi f,;ı '~kil oları (.fı>ıı ral 

1•,,. Zi kını•) lıu <11.ı'' p('I"i 

a ı ık<• ıa ıi !:ııı (Yııgoslavva) 

yı' •ı J'ı'ız ı·ı ,, k uııını lıaıa-

ı ı • ı'ıll"l'll r:ı 11 tııı:mak mf"ı -

lı 11 H·lrı ı~ılı . E~er hıına 

ı ı ı rraı.., ·ıııı 11laı; E~ı·ı dikta

' .ı,ı.k" lııı Lılı• ı.ıre,,;ıı o'-
ı ı ı ( ~.11 ~) hiıkiimcliııııı 

t ı ı n ı " ı ıle lıa~ atı ııilıave
ı · ııı ' dcı11 ıi . 

Yıırrrı~l.ı\\ ıı ııı ~a1.ıveti si

' ; iı ı anı.{,a ılar Lu .ııımak. 
k.ı' n I• ılıı <111 ı lıaliıı, aıwak 

lııı k,ıı a \" ı I• ı lll I edecerıine 

k ı ı ıl ıp de) oılarki: Yugo

. .. 1,' •ııııı lı,ı dahili karışık'ıi{ı 

ı .,•\ iiklı.ılıa ıplidalarına 

J.. ı l ıı t ı ı• lı.ip. 1 lııvallar:a 

: ı uııı .ıı 1 ,ı~ın·ısı '"yine 
'.111 ı ı, ı ııeorııı. ı lıir ~ukıl al
tı 1 ı l:'lzııT\ ır •. ;ı ıpllf' ı ,,1,tıır

ki l 'h.ı ,·azi,·t'l ıı dt:ıo.ı·nıııa İnı
k ·, 1 ,.,,. 'ıı ı · ~ıı rı. ıl .ıf·-

{ 

T horçlarııı lıa~ka bir su•ctl: derpi< 

ı'ınau .. ıu ~· T 41 cdnchitccc"in Suı.·lcmi,tir. 
n. y J. T ~ 

\1 l'•)i ııc1rc 1\1 llriand n 
·r ıı' şirketi 

E le~ı ı~ trkctl 
it, .. -. .,irketl. 

il Paıa liman ıtrketl 
ÇF.Kl.F.R 

Lond ı 

At1nı 

(enevre 
i-tnm• 

Auk .. 
.r\msterdaru 
Brııı:..seı 

Sof ya 
Prıg 

BerUn 
Vi)•ana 

o.48 
fi 
.17 

'i 
9 

1 ,, 
67 
lb 

ıo 
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H.00 
OtJ.74 
52.25 
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--··-TiCARET ve ZAHiRE 
BORSASI 

12 KAnunnsani 1928 

Buğday 

Yuın~ak 
K.t.tılca 

Sünter 

Sen 
Oönnıe 

Yumuıa.I. •ıahl• 

Sert " 
Ront1oy• 
Bulprietaıı 

Zahire 
ı,;.vdat 

Arpı 

Mı!lır 

Yulaf 
Keten tohu.nı• 
Fa.-ulyc 
Mercimek 
Nohur 

Börüke 
Bakla 

Hububat 
Sus.ım 

Kuşyeıni 

Un 

Birinci yumu,ık. 
Birinci sert 
ikinci 
Oçüncu 
Razmol 
Kepek 
Pa.<pal 

AZA!\ıl 
LP 
00,00 

·. 
17, IO 

. -
-.. 

14,35 

ı3,25 

12,35 
ooo.o 

J6.00 

21.20 

. 
34,IU 

17,35 

lS00,00 
ı:ı:ıo.oo 

IJ50,00 
1350.00 
IOJ0,00 

0000.00 

t:<;<;ARI 
K p 
00.00 

16,S:ııi -.-

1 1,'io 
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lstanbul Hayvan Borsası 

1,12,1928 Diri satışlar 

Cinsi Adet Kııu fi•u 
aumi asgari 

Kıvırcık 

Dağlıç 

Karaman 

'56 
188 

38 

28 
28 
20 

2.l 

14 
1 

k~ııdisiniıı her nokta hakkında 

daima mutabık kal!' ~ olduklan
nı ven.tice ola":ık l ıuıııi lıir Sil· 

reti r.ıllin hıit ııı cılıanın arzu ve 
tcnıcnnilcrini t.ıtf'liıı edccej(ini 
>Ü) lcıııı,tir 

Komünist meb'uslar 
l'arb., 11 \ \) \lrh'us.ın J 

\ledbindc konıiinisL ıııeh"tıslardan 
\1. \la reel ( .a1,fı ı hillhas.a 
kom unizııı akid ckrd cır bahis 
olarak irnt ctmi, olduj::u bir 
nutukta e<ki sol cenah ittihadı 

mensuplarını "Para dıvarı ,. iiııünde 

kaçkınlık etmi, olmakla ıtham 

ctmi,tir C:ümhııriyetperver sosi· 
yalist :\1, Fredric llrunnet lıükıJ. 

metin ciimhuriyctpcn•er mesai 

:;arfetnıck kabili yetinde olma, 

dığı nıutalılsını ileri sürmü~tür. 

Radikal Sosyalist l\1. Berthod 
radikallarııı ~imdi hürriyetlerini 
btirdat edebilecekleri mutaltla
sıııda bulundıııtıınu süylemi~tir 

Hatip fırkasının dini sulhu 
btemektc oldugunu teyan ve 
.'\!manya ile ıııuııaselıat mes"elei 
Yahime,;iııi halletmek ve sulhu 
nıuhafa;o:a eylemek siyasi refikle
rinin kcndisisinl' itimat edecek

lerini :\1. Puincarc ye- temin et· 

mi~tir. :'llumailcyh l\J.Poincarc

den hali hat.ırdaki büyük mesa, 

ile vermek istedi)t'i .,iyasl istika

metleri tarif etmesini talep et-

miştir, 

Kat'ı itimat 
Parb, 12 (A.A.)- · 1\1.Daladier 

nutkundan sonra :\lcclis2:'i3 reye 

karşı 317 rey ile radikal sosya· 

listlerin hukumctin şimdiki tarzı 

teşekkultiniı zımnen mu~haze ed

en takrirlerini rcddetmhjtir.\leclis 

bunu ıniıteakip hükumetin beya 

nnamesini tıı.<vip \c hükumete 

itimat beyan eden takriri 251 

reye karjı 3l!:; rey ile kabul 

eykmi~tir . 

Radikallerin reyi 
l'arb, 12 (A.A.) Radikal 

sosyal' tler kabine lehinde rey 

vcrmijlcrdir Gazeteler :\1. Poin· 

care'lin en rikhinlcrin hile tah· 

minJeriri'l fevkirıdc olarak ka-

7.andığı mmaffakiyetten dolayı 

izhan memnuniyet eylemektedir. 

!(ittikleri hakkında \"iıana nıcna

hiindcn tcrC,jl'h edip ecnebi 

matbııatıııdn neşredilen halıcrkr 

Bclgnit, 1 O \. r\. ) - biitiin 

nar.ırlar idttrt.: nıakinesiniıı tl'nsi~ 

kine ait cnL ,kanunların t;ı.nzi

ınilc rıe7 Jı . . 1 u ;ıir et ta 

hakkı cttir~ği unıit cttıği 

progrıını ılck yakında nc~rc

decektir. L ' 
halk dn böyle istiyor 

Ik' 'rıll, ıo \.ı\. Zafırepdc 

muntc~ir \'oı t~,:ı.ı g.,zctc'i Kral 

\lcksann,ln~ heı a 111 •• :ncsi•ıi mevzu 

bahSL(krck divor ki: Krıılın si\z. 

lcri yeni hııkı1mctin proğraml'ıı 

tc,kil et. lcktcdır. l'ierrı: Zivkovıc 

hııkıinıctin rctıcc,i halkın ihtiva
catına 'e de' lulcr<'1 menafi he 
en nıııı afıJ.. yeni tc~kilatın tat· 

bikı olacaktİİ· 
Şayanı dikkat bir mutallla 
l'aris, 11 rA. ·\.) \LI lerriot 

~:r . 'uvcl gazete. imk BC'jredilen 

ilk mckalc inde • ugoslavya ha

diseleri hakkında bazı maliımat 

s~rdettiği sırada mü~kiltltın ancak 

kuvvete ıniiracaatla halledileceği 

fikrinin uınıımil~tiğini görmeği 

Avrupa için vahim at ve telakki 

eylemektedir. 
:\Iumaileyh bunun aıikar bir 

riic"at olduğunu ve bu rUc"atın da 

1848 scııL-sinc ııit fevkalade ümit· 

terin l 8SO senesine doğru tıık:ip 

etmi~ olan usulü idareye t~pih 

edilebileı:cıtini söylemektedir. 

Muallak ı,ıer 
Bcrlin, 1 1 ( • ·\.)- · lkll(rattan 

bildiriliyor: \:"eni hiikiımetin ha
rici siyasetinin başlıca gayesi 
Yugoslııyy,a ile ltalya, .\Iacaristan 
ve Bull(aristan arasında mevcut 
muallak mes:ıilin hal ve tesviyesi 
olduğu beyan olunuyor. Reisi 

nuzar l\J. Zivkeviç ecnebi mat

buat rnıuııc.·<illcrine beyanatta 
bulunup diktatörlük idaresine 
nıünıkUn nıcrtdıc bir an evci 

nihayet 'crileccıti~i soy!emi1tir. 

Gazetd.:r gayet uğır ha,;ca bulu· 

nan hariciye na7.ırı M . . \lariııko

viçin yakında kabineden çekilc

ccğini tahmin cdıyor. 

Mısır ile Sudan arasında 

Loııdra, 12 (A.A.) - Ka-

lııre deıı hilJinlJi~iııe ı.r<'ııe 

lıiikıiıııet M fla11ri Fort 

(l leııry Ford) un otomobil ve 

kamyrıılımııııı serbııstç.., ~lısıra 

ı:rirmesiue mııkahil Kahire -

A'ran şosasını inşa etmek 

suretindP,ki teklifini reddet

mi~tir. 

CEVAP 
---·-

f,EllİS1'A' Rl SYA-
YA Cf:\' ABINI 

\ f,RC>i 
-

DE\ L.bTLEH-'>l(;EH 
LE ~,\Şl\1\1\. 1 

i .A./,i~I 1 .. 
\",ı ~(I\ ,ı (.\ . .\) 1 ı•-.1 

f İ'İ il il J' C'
11

ll'. nıisa ll'ltı leı-

lıa ır•ı'Ykıı ıı ı n" ı ırıe ı 

lr k"ııııL •..ı\ • ·I Hn•yl\o.ı ' 
olaı ı ,.e,.ılıı ı ır 1 · sı l 'ı•ı şc·ı lıı' 

ıJ... 1111 r .~lı· la il ı ~lıı~krva 

nı.ı lalıalgiızarı laral'ıı laıı <;<ı

vrl'I ill lıaılı 1 ırıcıye k.ıı.ıı· 

P i •ı ıı ıviı,i 'I Liı ıf·ı lL·\·ı ı 

Ptltlııı ~\ ı. 

••• 
~. ın ı'I ltıı p tıı afıı laıı 

LPl,ı'-l ll lıLik ·ıııı, lıııı• hir ııol:ı 

ı·ı nl,·n k ıkı lıııkıııııct a ı.-ıııda 

f 0 1111• llllSı' il ili llh'\ l,11 tllL -

1 iy ·ı · k·ıı ıı. ı lı:ıkk ııd: 11111-
ıaı .ta ı•ıııldıı,ı ıı ı··ızııııstık. 

llıı ıııiir:· a.ıı pPk !i:waııı 

ılikli.ıtlir. L»lı• ı .. •1 lıiı!Jıı ıoli 

tarafıı ıılaıı 1 lıısv:ı va al ıı ı'f'll 

vP.ı ilrıı vn lıııl:l.<:
0

1 ı;ıı :ı~a;.ıya 
dr,ı·ı\~ıı ~İııtİI. ('f1\rap lll«\~j)

1 ı'llİll 

elı< .ııı.iyetiııı ı,rostı•riyııı. 1 e· 
fıj,\·ıı. ıaral"ııııb ı \'Hl 1"11 r~

v·ıpla dmııyıır k 
«29 K. l·:,·ı·I 92ii larılıli 

ııııl ıınızla llıı,; hiıkiııııcliııiıı 

Lı•lıi,ıaı. lıiikıiııı.-tim h'.ı-l'nr• .-
ıııis:ıkıııııı ıııııayyeıı olaıı ıııii 

lı ~lkıı "' Pl laI":ıfoyn :ıra ııııla 
ııwvkıı nıerıytılP vazı'ılilıııı•si 

teklifiıııl" oldıı~ıııııı hilılirıııı~

tiııiz. 
Bıı ııolavı alıııı~ o'ılıı~uınu 

lıer:ııı edl'ıek lııikıiıııı·ıiıııılen 

a!ıııı~ oldıı~ııııı eıniı· ı'iıeııııe 

l11'r1'f"hi ati rev'lbı hilılirırn~kle 

kı· lıı t:ıhrcdnı iııı: 
LP!ıistan, koııı~ıılarnıa k.ır~ı 

sıı'lıpı:n·ewııı• hi-leılı• ıniitP

ha ı; olıııı laraliı~·n f11".ıs11ııla 

aklı>dileıı adrnıi tecavüz re 
leık le lilıat h:\kkııııiaki mıı:ı

heılatııı ııctiı·e~iz kaldığı lıak

kııııl:ı LPh si ıııı nııı:ıhaze iı;iıı 

Jııııııı vesile ıttihaz eıın ... si ş\\

vaııı lıayrcttiı. 

Lı,Jıi,ı~ııı lıiıkıiııwtı e-.ıs 

itibariyle hu lı•klifi k:ı\ııı'e 

mıı:ıı!eılir \f:ııııafi J .dıi,tıııı 
lıiik•'ııııı'li ~mııı da siıyleıne~·i 

arz erlı•I' kı ınezk1ir nıi>akııı 

iiçiiıırii nı:ıdde,.:ııırtekı <ci lıu 

mııalıede ıııııkaddeırıl' hildi

rilcıı diğer akitlerce !astık edi

leı·ıık ve lastik ve:<aiki Vasin-• 
gtoııa giıııderılinre mevkii nııı-

riyele koııaı·;ıktır.>ı denilmesine 

göre hiilıırı akitler arasında 

miite-aııit bir tastik vazift•si 

tahassul etınektediı. Lehistan 

bu itibarla mczkı)r muahede· 

nin birinci derecedeki vaziül

imza olan devletlerle anlaş

ması lazım gelmektedir.» 

otada bundan sonra Le
hi<tanın sulhperverli~i hakkın

da i7.ahat verilm11ktedir. 

MÜKEMMEL TAhLlSIYE 
Londra , 12 ( A . A . ) -

Dover limanı yakında diinva

ııın en büyiık ve en miitı~kı\·· 
mil llthli~iye saııdallarıııa ııı:t. 

tik olaraktır. Uç motiirle işle

yen bir telsiz cihazına ve kuv

Yel li bir projekiıre rııalik bıı

lııııaıı ve saaıte bir milı bahri 

( 1852 metre ) k:ıt eılen bu 

sefinrıie bunlardan b:ı~ka tay

yarelerı alm:ığa ıııalısus hir 
dıı platform ınevrııllıır. 

lugiliz filo kumandanlığı 

1 •"ııclra, 12 (A A) - Kon

tr amiral Edvar Evans (Eıl

"aı·s Evaııs) vis amiral Bayt 

ııı (Tleyd ) yeriııe Avustralya 

filo u kumaııılaıılığın:ı tavin 

edilıni~tir. · 

Bulgar HarbiYe-Nezaretl 
Sofya,12(A.A)- Kral 

tarafından isdar f'rlileıı bir ka

rarnamı•rle 1 l:ırlıİyP. uez:ıret n

de jeneral Volknf un verine 

umumi crk:\nı harbiye. reisi 

jeııeral Jlakarriyef in tayin 

edildiği beyan edilmektedir. 

-

1 rJf L-~ =-=-=--=-=-== .;;::::;..b ..:;::;:e_ r;._;;;o.l~~ ~ 
Şehirlernıiz ara ında telef on 

1nda bir haftaya 
kadar muhavere l aşh1yor ....... _..._._ .. 

Ankara- Eskisehir ha 
• 

C1ç dakikalık bir muhavere 75 kuruştur 
\n' · .ı, 12( '\ \ 'ı T ırkiycnir ilk ıız ır a e e~ r1cr am>ınd 

tc' f ııı ~tirakı lan .\ ık ıra L eh - tc f mu 1-ıu .ıı ı yirl!' ı '!Jcn 

ı·ılı-ırn i; c ffil)l' .ıç lac w.f:c ı,: 1 ıirder l'tıl' 1)ulr.. k \ar obn kt • 

iin• z< lki if hah •rda ik 1 e< •lece t r. 2 Hı kı ome•rc uztınll. 

~111( ı ola" ~ kur d, re u erindeki mulı.ıh• le r 

lÇ :ule } pı ın ııık · r.,ler k ıd r ıaLır ' A'uılı • ıırı 

den cec · ı ıukcnırrcld . 

\• 1\ tra şctı ı 

c::-ıınacr. 

Ark tradıı oıo ıtık ıclduııa 11lııııw 01.111 l•,r kl· e-.ıdc'l ve 

yı;.hut tica ctha ,s111(!_n L kıl:' r, tı.ı -crık,d•ır \1' ı:ıe olrc }iln 

l" tdp,ri! IJJncv~ gidip urıdm g,urlljL"LCklcnllr '\lııı k ııcret iıı, 

dakikalık 'Ill!' ı erL için~5kuru,t r Pu,,·• tı l{!,r d·• L bu h· susda 

n" talim, trıa e ta zinı cdcrd, Ank ıt b.ı~:lıudı il• •ine tebllg 

-~~ .......... 11:»·+-4~~-

HARiCiYEDE YENİ TA )'İNLER ------
Ragıp B. Moskova, Saruhan meb'ubu Sa?Jri 

B. Bükreş, müsteşar Enis Bey de Atina 
sefaretlerine tayin edildiler 

Ankara, 12 (milllYet)- 1 laridve 'Lk.' tin 'c yrnl taıin 

listc'ı h.v.ırl~ ııı,ı·r. ı ,i;;tcyc göre Buı. ·eç SL iri 1 ilıSL \in Ra;ı:ıp B. 

\loskorn •c'arLtinc, 'anı han mcb t:,ıı Sa1 ıri HC) de llıı\;,r~ sefareti, 

tayin cdı ıııi~lcrdir Sh :t<ı ım.şavir Raı,'lp Ra• il. i,tııkiır',ı ın, sl<1 

hatg,ızarlığına, nılidlllcrdcn İlır-ıhım C:randi B. l'ra~ maslalıatguzaı-

1 ğı'.l:t hariı:i\ c nıtHL~rİ Enis Bey .\ti na scfar~·inc', l'trag lıa~k~t;oı 

C'c' 1t Bey tk l lcb,nkfurs nıaslalıatµ;Lizarhğına tıl\ iıı cılilmi~knlir 
1 ı a ı • 

Vasıf B. meb'us ·intihap edildi 
lzıııir, 13 (.\ .. \)- ,\lcıcut 250 muntchibi sani in.fakla Vasıl lk)i 

nıdı"us intihap ctıııi~lcrdir J\lUlhakatuın gelen halınlcrdc de \ a ı~ 

Beyin ittifakla intihap edildil';i bildiriliyor. 

Türküye • lsveç muahedesi kabul edildi 
\ııkara, 1 ~ (A.A) - B. l\I. meclisi buğün rd vekili Nurcwn 

Ali Beyin riyasetinde toplanmı~ ve Turkryc ilı: lsıeç htiknnıetı 

ara,1nda aktdedilcıı ticaret ve Sc)riselain ınuıh<·<lc,i· i ikinci ıııii

zakercsiııdc kabul etmiştir. ;\lcclis Pazıırtc~ı güm toplana<.aktır. 

Delet dalrelerlnde kullanılacak yazı maklnaları 

Ankara, 12 (milliyet) - Devlet dairckrim1e kullaııı'a· 

cak )'Rt.ı makiııuları nııınakıısası bitti. Remiııgtoıı. ideal. Torp.:Jo 

marlrnlar kazanmıştır. 

Manf denizi al.tında tünel 
Lontlr:ı' 12 (.\.A) Ncvkastdde nııtuk SÔ) lcycn Lort ScJl 

(Cccil) ınan~ deniz altında bir tiıııel lıı~asına pcj( zirade tnraftıır 

olduğunu beyan etmi tir. - --· 

Tamiı'at İşi 
- -............. -

KAT'l SAFIIAYA 
GİRİLİYOR. ---

TA,llRAT ı !ESABINA 
BfR SERl EVLER 
i~ŞA F.DlL(YOR 

_...._ 
Kafl safhaya glrlllyor 

Paris, 1 1 (A.A.) - VI. Poincare 
ve 1\1. Briand kahine meclisinde 
ınul~.h35sı~lann tayini üzerine kat'l 

bir safhaya girmiş olan tamirat 
mes'clelerinin hal ve tanzimine 

matuf müzakerat hakkında i?.ahat 
vennlşlerdlr. 

Frnnkfort, 1 '1 (A.AJ - Tamirat 
hesabına tı•r s.ıi eYle· inja>t için 
siparişte bulunmak üzre Fransız 

ıeknisien mimarlar komisyonu bura 
ya gelmiştir. 

Paris, 11 (A.A) - S&llhiyett&r 
mahaflle nazaran tamirat mes'eleslnln 
wıkike memur miitehassıslar komis
yonuna iştirak etmek üzre tamirat 
komisyonunun Alman hükOmetiyle 
birlikte tayin edeceği Amerikalı 'Ze
vatın isimleri bir haftadan eve! me
zkOr komi<yona blldlrilmiyecektir. 
Bu t.:ahhur muamelatın usule müte· 
allik cşkM ve merasiminden iled 
gelmektcdl•. 

Tayin edildiler 
Paris , il (A..A..) - Tamirat ko

misyonu müttefiklerin mütehassıs

lannı tayin etmiştir . 
Belçika mütcho<Sı<lan ; M. Franc· 

qııl ve 1\1 Gutt . 
~'ransa mütehasmlan; M. Morceau 

ve M. Parmenlicr . 
lngiltere mütchassıslan ; Sör Jo· 

siah Stamp ve Lort Revelstok . 
lta!ya müteh•ssıslan ; M. Pire!ll 

ve M. Suvich 
Japonya mütchnssı<ları ; 1\1 . Kon

goneri ve Jı!. Takashiaoki 
Vaşington, 11 ( A. A.) • Nuyork 

llara!t ~azetesıne nazaren M. (',oolı· 

d~e tamirat umum ajanı M. Parker 
Gilberti kabul etıni~tir. 

Bcrli n, 11 (A.A.) - Pariste mü
nteşir :'\uıork llarald gazetesinin 
istihbaratına. nazaran tamirat umum 
ajanı 1\1. Parker Gilbert Vaşington 
hükumetine Amerikan tamirat siva
setini kararlaştırmak hususunda mu
avenet için kAnunusaninin sonuna 

kadar AmerilmLı ikametini temdit 

edecektir. 

Harici 
_..._....... .... -

l\'lüteferrik haberler - .. 
Kiralın sıhhati 

Londra, l 1 • ( ı\ ,\, ı Buglln saat 
8,15 de aıidekı bul n şrolLnmu~ 
ııır K mi glindüzil tam rnhat olarak 
gcçırmış, cet ed,iL' gı.rWmemişt!, 

Gelecek bulten yarın ak, m ne~r ılu. 
nac:ıkur. 

M. Kayonuıı m ek ı u bu -
l'aıü. 1 1 :A. o\.) - Gazc•elerden bir 
otc•mohil kazasında yilzünden olduk· 
p ağir bir sureti< yar•l.mmış olan 
M. Kayyenun sıhhi vazlreıl sa!ıth 

kesbattiğini yazı fOr 

., Fransa ayanındıı - Pıı.rb, 

11 (A.A) .\yan meclisinde M. 
Fcrnand Robier ile M. Millies laca 
cız eski reis vekilleri C'iıaıı M. Pey 
ronnrı ,le lf. Hcrveyln yerlerine 
intihap olunmuşlardır. 

G. Maden ıtrevl - Parla; ı ı 

(A.A.1 - Gard eyaletindeki maden 
amelesi grevi hemen hemen umumi, 
leşmiştir. 

* Almanyada ltslzler -Bedin, 
12 -(A.A.)· 31 Kanunu evvelde AJ. 
manyadaki Jş.tzlorln mlkdan 1 milyon 
yedi yüz bine ballt olmuştu ki 
KAnunu eveUn ilk on beş gilnUndekl 
mıkdardan ;JOO bin kişi fazladır . 

* Devri !lem seyyahı -Pana· 
ma. 11 (A.A.)-Devrl !lem seyahaıı 
yapmak Ozre Panama kanalı tariklylı 

San Fransiskoya gitmekte olan 
• Dollar • kumpanyasına mensup 
"President Adams, posta npunı 

Grisıoval civannda kayalıklara temu 
ederek karaya oturmuştur. Üç romor
kör kazazed• vapuru yüzdürıneğe 

çalışıyor. 

Alman mecllsl - Bedin il, 

(A.A..) Rechsteg 22 ktnunusanld• 
toplanacaktır. MezkOr meclisin reisi 
Mr. Löhe Balok seyahatinden Rerline 
avdet eylemiştir. 

* ltalyada yeni bir tebeddut -
Roma, 12 (A.V) -- • N~rolunan 
bir kararname ile Plezans ve 

Katane (Plaisance ve Gatane) 

eyalet meclisleri ilga olunarak 

yerlerine fevka!Ade komisyonlar 

ikame olunmuştur. 
* Amerikanın Parli sefiri 

Va~iııgton, 12 (AA) - Tama· 

ınen iyileşmiş olan ParL~ sefiri 

!ıl. Ilerrik Fran,;:ıya miiteveccl' 

hen vapura binmiştir. 



MES LE IPETRÔDJl 
NE SAFHADA Trüstü 

H. 

D/\RÜLB ~DA YİDE tstandard ile Neft sen-
ALiı ı,\ r, EOBİRLE- dikat ara~ında uz: 

RiN NE'fiCESİ )aşma muzakeresı 

Şehremanet~ Darülbedayl tl
Jarrusunu düzdtnıek için redbir
ler alıyor. Bu rcdlıirlcr san 'atkar
lar tarafından si;künla karşılan· 
maktadır. Darulbcdayl reıisörü 

E. :\Juhsin B., ortada hiç bir ihti

laf bulunmadııı;ını, bütün artistle
rin vazifelerini Ha ermekte oldu
klarını esasen yakında hepsinin 
rcrfihi cihetine gidilmiş olacağını 
•<ıylemiştir. 

L'mumiyerle arrlstler, vızly~
tlerinden memnun ıtörünmektedır. 

Bunlar, kıdem itibarile ikl 
kısma ayrılmışor. Son zama~~ar
da yapılan zamlar istisna edilirse 
kıd;msizlere 84 kıdemlilere(! 25) 
lira isııbet etmektedir. Diğerleri 
kıdemlerine ıtöre ( 125-150) lira 
nlmaktadır. Son zamlardan isti
fade etmiyenlerin müracaatlan 
hi.ısnü telakki edilmiş ve kendi· 

!erine rcfrik edilecekleri vade
dildiıtinden meselenin kapandıg;t 
SÖylenmektcdir. 

Cemiyeti hclediye Azalarının 

ınühim bir kı>mı Darülbcdayiin 
rekamülü için cll"anetçe olan 
kararlan tasvip ederek şunlan 
ileri sürmektalir. 

Her halde Darülbcdayı san'at· 
kdrln serlıes iken daha az kazıı
nıyorlardL 

Aralarında daima ihtil;lf vardL 
lscanbul şı:hrl şimdi Bunun için 

\'Ok fedakllrlık ediyor. l\1amafi 

muc.scse inki:jaf ettikçe sınıf ve 
maaş farkları kaldınlaaıktır. 

::iaziy ! !anımın ma&ıjl 125, 
Bedia H1JL le Muhsin, büyük 
Behzat ve Galip Beylerin muş
lan ( 1 SO) liraya çıkarılmıştır. . . . - -
ASKERi MALOLLER 
MAAŞLARI NASIL TEDiYE 

EDiLECEK 

Askert mahlllerin maaşlannın 
ne surcttle verileceği hakkında 
1\laliyc V ekdletindcn defterdarlıjta 
atideki teblig gönderilmiştir: 

11;.incj dL'Vre muayeneve !'CV-
~d . . 

.len ve cllcnnden reşml senet 
len •lınar k k · b · ·· ıl . " a · tc · aıır şu c>ıne gon-
. cnlcn nıalı)l!erin muayeneleri 
IC'T, Ve r ı 1 • .. 1 . . csm 'enet en gonı erı-
lıncc'" k 1 rfih ı - ac ar maa:;Jarı ve te 
arıı an kt:ı;ilmiyecektlr. 325 rarih

ıı Kanundan mukaddem cekaürii 
ıcra k l 1 ınmı~ olanlııra ait muame
l:ıtın 1 
. ıazı sebt:plcrdcn dolayı 
ıfa edilmemekte olduğu anlaşıl
maktadır. Bu )\ibilerin maaşı 
a<l!lcrile fcvkaJıtde tahsisatlarının 
\Crilmesinc devam edilecektir. 

521 
numamJu kanunun neşri 

tarihi olan 25 şu hat 34 ı den 
sonra 

muayeneye müracaatla 
rapor v~ . • ti . . . • resmı sene en muaye-
n.~ cdılmek ıi:ı:rc ıckaiıc şubesine 
gondcrilcn ve ir>al rar\hindcn bir 
ay sonra o malı)lun maaşının 
kaı"ına <lair i~r va1<i olnu yan. 
!ara alt muameleler bir , __ 

....,.ara 
raptedilememiş ve ya kesrcb mua-
mele heı;ahile intaç olunmanııŞSa 
bulunanlann ma tahsisat maasJan 
Verilecektir. 

325 tarihli kanundan eve! ve 
S<ınrıı rekaüdü yapılmış olan efradı 
a' keriycden 341 scneı:indenberi 
mua~ eneye miırncııat etmemiş ve 
•aporlarile rc~ml senetleri tekaüt 
şlibdcrine göndcrilp-;em~ olan
lann mah~li askerlik şubelerile 
n "· ah<.Tc edilerek rcspitinden 
:tnra " malO!ıi muayeneye icbar 
çın maa !arı vcrilımvcce1 tir. 

talullcrc air raporlar dosyele
rınde .., . d 8 ar ır un Jra 11:crek maaş 
~erıJirken k 
1i '· gere • aro7.i tcffiz edi-

••cn rap · 
Y<ıl\ • ır ı renmcsine lü7.Hm 

tur. l\luamcl ı 
"apı] e rL-sm senetlerle • ac.ıktır. 

tstandar ve ;\eftsenikat gaz 
kumpanyalannın aralarında b~r 
anlasma esası hazırladıklan bır 

' refikımız rarafından yazılmıştL 
Al~kadar kimselerin verdigl ma
lılmata göre, filhakika biı;. müd
det eve! her iki kumpanya 
arasında bir anlaşma temini için 
bazı müzakerıir cereyan etmi~tir. 
mah:ıza bu müzakerarın müspet 
bir netice) .t vasıl olmadığı iddia 
edilmektedir. Dün bir muharrl· 
rimlz bu mesele hakkında lstan· 
dart gaz kumpanyası müdürü 
;\!. Kambel ile göriişmüş ve bu 
hususta izahat lsremişrir. 

1\1. Kambel bu haberin kat'i
yen clol';ru olmadiğinl söylemiş 
ve vaziyetin ıteçen seneye naza
ran da dcıtişmlş olmadıgını ilave 
etmi~tir. Diğer tarafran Neftsen
dikat şirke9 de me7.klır haheri 
tekzip etmektedir. Bütün bu ret 
ve rekziplcre rağmen her iki 
kumpanya arasında bir itilaf 
esaslan kurulduğu temin edilmek 
tedir. 

* Borsada vaziyet - lngiliz 
lirası dun lkrs:ıda 997,25 k ı ruşta 
açılmış' 998 kuru<a yükseldikren 
sanra 997 l<uru:i& düşmtiş, akşam
da 997 5 kuru~tn kapanmıştır. 
Düyun; muvahhade 227 lirada 
açılmış, 228 liraya yükseldikten 
sonra Akşam 227,?!'i lirada ka
panmışnr. Alnn Borsa haricinde 
858 kuruşta açılını~, 859 kuruşta 
kapanmıştır. Dün. istikrazı dahill 
tahvili üzerine hiç bir iş olma
~or. 

* Feribot meselesi - Demir 
yolu umuml müdürü M~h~r 
beyin bu günlerde şehrımıze 

geleceği söylenmektedir. Haber 
aldı~mıza göre Muhtar bey, 
lstanbulda Feribot ~le de meş
~ olacaknr. Feribor tesısatı 

meselesi pir miiraahhide ihale 
olunmuşnır. Bu müreahhit Feri
bot tcsisannın projesini ve diger 
nzart aksamını tetkık ve ihzar 
edecek ve neticesini Nafia veka
letine bildirecektir.Sahlhiyettar bir 
zat Feribotun bifiil ancak 6 ay 
sonaa tesisine başlanacağını söy
lenmekrcdir. 

•Abone usullyle dolandıncı 11k-

Blr müddet eve! [\!illiyet mi:es
sesan müdürii)namı nlnnda gazc • 
temiz namına abone kayderti~in
den bahsettiğimiz şahı~bu defa
da Ticaret ve Sanayi isminde 
mevhum bir salname için kendi
sıne Ticaret Odası Kfttibi umu
mlsı ..Usü vererek ve bu mev· 
hum salnameyi Ticaret Odasına 

izafe ederek abone toplaıruığıı 

başlamıştır.Bu şahıs evelki ıtün 

de telefonla inhisar idarelerinin 
birine müracaat ederek abone 
yazmak istemiş fakat kabul edil
memiştir. Tıcarer Odast bu şahıs 
hakkında Zabıtaya mürac.;at 
ederek takibat yapılmasını iste 
yecekrir. 

Zabıta bu şahıs hakkında bir 
çok defa tahkikat yapmı~-nr. 

MAARiFTE 

ETEKLER UZUN 
DlznEN 10 SANTiM 

AŞAGI 
Kız muallim mektebi mudürl

yeti talebeye bir ramimle erekle
rinin dizden en aşajtı on santim 
aşa!tJ olmasını bildirmistir. 

Talehcniıı ..ıteklcri cumarre-; 
günii muayene edilmiştir. 

* lstflahat komi yona - l'. mi 
ve Fenni ıstilahan vucııda getir
mek üzre Darülflınun m derris
Jerinden müteşekkil komısyon., 
her fakülte için bır encümen 
tefrik ederek istilahların tespitini 
muvafık ı;örmüşüir. Komisyon 
hey'eti umumiyeycsi bugtin tpla
narak eııciimenler tarafından coes
pir edL"1 istilahları tetkik ede
cektir. • 
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B1\Ş VEKİLil\.IİZ 

BÜYlı'le ŞAiR! TEBRİK EDİYOR 

1 
MÜTEF'ERIK HAB LER 1 EMANETTE MEMt.EKETTEj 

lstanbul mcb'usluğuna in
tihap edilen Şairi azam AbdU· 
!hak Hamit Bey efendiye Baş 
Vekil ismet Paşa Hauetlerln
den dun şu tebrik. telgrafı 

getmlştlr: 

lstAnbulda Şair AbdUlhak Ha
mit Bey Elendiye 

M~b'uslulı. hayatında da 
memleketimize yüksek yllksek 
hizmetlerinize ve &llzlde mu
vaffaldyetlerinlze itimat ile 
gliveulyoruz c:lendlın HUrınetler. 

~ Vekil 

ismet 

SÜTÇÜLER 
DÜN DE TOPLANDI 
SÜTYERİNE YOCURT 

VE PEYNİR ?.fİ? 
t~t.-ınbul Süt miistahsilleri 

cemireti idare heyeti diın 
top anarak te çrafla hiikOmete 
miıracaa1a karar verrnişlerdır. 
Cemivt'tiıı ıei~i Şevket D. bu 
hususta denıi~tir ki: 

- Emanet, süt mnayene 
ve ~aıış şekli hakkında ittihaz 
ettiı::ti kararları taılıik edemİ\'or. 
Fakat lııı t;ı k \'idaıta ısrar 
ederse, ı;ııtleri, kapalı kaplarla 
satmak iç:n peynır ve yoğurt 
haiıırle pıyasaya çıkarmaya 
karar verdik. Çiınkü kapalı 
rriiğümlerıle siitleıin bozulduğu 
fenni olaıak tespit edilmiştir. 
Bııııdan do'ayı ~üt satışı y( zde 
sekrnn ni~pelinde azalmıştır. 

B'z Aııkarava m\ıraraat ' -
ederek, bu işin doktoı· ve bay-
tarlardan miırekkı>p bir komis
vona haYe ~ esı için teşeblılısatta 
bulı nıaı · ajl'ız. 

M iistahsiller cemniyeti, Es-
naf bankası aleyhindeki (20.0:JO) 
liralık tem nat mektubunu 
il:\msız icraya vazetmiştir. 
Bank;ı müdürü, bu mektupta 
kıııııneıı hıılıınma~ı !Azım ge
len iki imıadan aocak birinin 
hulıınduğııııdan bahisle kanııni 

sıfatı haiz olmadı~ını bildirmistir. 
Dıınıın üzerine al:\kadar, banka 
aleyhine dava ikamesine karar 
verilmi~tir. 

=--...,,...-~---

i S KAN İŞLERi • 
MÜFETTİŞLER T AK1KAT 

YAPIYoR 

Mülkiye müfettişleri isk:\n 
muamelaı ının tesrii ile meş
gul olmaktadırlar. Teffiz mu
amelAtı, 1.anun mucıhinre 
Temmuı.a kadar mutlak bit
mesi la1Jmdır. 

Bundan dolayı mfıfettişler 
hiç bir iı.tihkak erbabının 
mağdur olmaması için teffiz ve 
vesaiki tetkik komisyon'.annın 
faaliyetlerini tetkik ediyorlar. 

Müftelişler komisyonların 
içtimalanna da iştirak etmekte
dirler. 

Yeni teşkil olunan 2 ve 3 
numaralı tefJiz komisyonları 
da bıı hafta içinde faaliyet ge
çeceklerdir. 

Umumt lskln MlidUrO 
Umumi Isk:\n M üıl\ırü Hacı 

Mehmet beyin yakında §ehri
mize gelecej!i haber alın~ıştır. 

Mumaileyh burada ısk:\n 
işleri ile meşgul olacaktır. 

KAZALAR: 

Deniz ve fırtına 
G n karı yel fırtınası dolayısile ,eçc 

Ak d iz ve Kara deniz limantannda 
en ··kA kalan ~emiler , dün havanın <o uneı 

kesbeımesl üzerine limanımıza gelmiş· 
!erdir. ~Java lodosa ıa.havvill etmitş . 
Yalnız Sadık zadelerin lnönü vapuru 
hAIA gclmcmlşıir. Kclken eıvannda 

bulunduğu anlaşılmıştır. Kırk dört 
ton cosametınde Kıh~~ \il ve 1 lüda 
verdi mavnaları, kömür hamulelerile 
Çanakkatede, geçen fırtın yüzün den 
karaya oturmuşlardı . Bunların tahli
sine çalışılmaktadır . 

METRUK Kömür Bandırmada 
"' 

EMLAK ihtikarı yok mu? D . . "dd tı· d 1 ı sa . - enızın şı e ı a ga arı .. VERGİLE HİNİN SU- Emanetın tahkıkatı l "ld k" b.. .. k t l } t 
RETİ TAHStLl HAK- neticelendi 11 e ı uyu aş arı 1a 
KL\'DA E~UR GELDİ Şehremaneti iktisat l\Iüdür- boyuıı_a kadar attı 

lügü kömür ve odun fıyatLmnda -
Firar veya teµan•iip eden 

rcım ve eı mımi er:e miıbade
ltwe tth! nırnların metruk 

ı;ayri metruk em~akinin ver
gileri hakkıııcla l\!a!iye Vrk:\
letinden Defterdarlık 'ara bir 

emir jl'e'mıştır. Ilıı emre gl\re 
fir.ır \•eva te~vyfırı eden rum 
, .. ermeııiıerin emlrtki I lazineye 

intikal etıi~inderı vergileri 
dt.>vlet em'.akinde yapıldıj:tı şe
kilde mahsup edilecek, b.ıkaya 
bırakılmaya•'aktır . 

Mübade:~ye t.ıhi romların 
emlak \•ergi!eri· mübadele mu
kavelenamesini~ tastiki tarihi 

olan 26 ağusıos 1339 a kaclar 
olan nıikt:ır tecil edilece1'tir. 
Ilazinı>ye intikal eden emlakin 
vergileri tahakkuk ellırilmiş 

ise tekin edilecektir. M fılı:ı. -
dil '.ere ,-eri mı~ olan eml:\ki;ı > 
vergileri yeni ı;alıipe:eri o~ar. 
mi lıadillerden ahııacaktır. 

Gayrı miıhadillere veriıecek 
ol;ın Yunanlı emlakinin mü
sakkafat vergi !eri bedeli icar
lanian tahsil olunacaktır. 

• Gizli fabrika - Dolapdere
de Falusuba sokağında Yorginin 
kahvehanesinde 150 kiloluk bir kazan 
1000 kilo cibre 50 kilo kaçak rır. 
musadere edilmiştir. 

• Huduttan çıkanlacalı -
Şehrimizde bolunaıı 4 çini! ile i J• 
ponun -nzlyeılat f(lpbcll ~rüldil

f;ündt-n hudut lıaddne çıkanlmalan 
takaırilr etmiştir. 

ihtikAr yapılıp yapılmadıl';ını lstanbuldan İzmire 30,000 asma ru
anlamak için., üç murakib~ d ·ı· T d b. ka a 
tetkikat yapnrmıştır. l\lüral<ipier- buğu goiı erı_ır.~!__:_ __ ren e ır z 
den bıri Rcyor;ıu, bıri lst:ınbu:, Saiı günü bandımac:ıa mül - Ü7rfl hir rıtomohil ile J\[emle-
biri de t1

sküuarda retkikat ya~· hiş dir f ıatına olmu~tur • kel Hastane.~ırıe g"f fırıi l mfıştür 
mışnr. Netice hakkında Kerr.ıü Dalgalann şiddetile deniz kena- * Asma çubuklan f,,tanbul
Ömer B. diyoıl.i; rındaki büyük taşl:ı.r şömerı- dan İzmir vi':\yetinıı bildiri!

•- Komür odun ihti!-:Arı döfer hattına kadar sürüklen- diğine göre Ere;ıköy Amerikan 
yrıknır, Mıirakipler şel:ıu, en miştir • Tren kendi iskelesine asma fidanlıklarında İzmir 
liem köşelerinde kömCrü 8,5 l'anaşmak için halli temizlemek ba!kılanna tev1j olunmak 
kuruşran yukan buimamış;ardır. ıne.· bııriveıinde kal mıştır. Ilir üz~e muhtelif cinsle 30 bin 
34 kuruşa sanlmaktadır. Fahr ye ic~nllu"in iki taifesi dalgalar asma çubuğu h:ızırl:ınmıştır. 
Koyun bo-sada diri olar ... \ ~~." taıaf ı.'1dan aiınmı' ve kapları Bunlar ı;evk edilmı)k üzre 
dıgı için bu fiata koyunun bötun mü~külatla kurtulmuştur. Va- ~ ücretinin irsali bildi
teferrüan dahil olmakradır. yapılan pili lar saat !arca iskeleye yana- rilmi~tir. 
tetkikata göre bu tefe;rüat semiz şamamışlardır. * ALTIN 1\fADALYE
bir koyunda da '/,50-~5 mikdl- * THE DE D!n KAZA- Tayyare Cemiyeti İzmir türa-
nndadır. Halbuki kasaplar da saf Ea .kapınaı istasyonunda mü- ranından atideki zevaıa ma-
et sanlmaktadır !d. • yukardaki him hır ka1.a olmu~tur. dalye vermiştir: 

d tı1 Bandirma treuiııin ıı;tasyona A · ı· ı IT ı· b hesaba göre bu borsa a sa an l:\ıye ı zaı e a ım eye 
muvasalatında makinist Halil ı ·· Al" bl·, hayvanin rakribcn nıshna l\forassa madalya, J\azi .ı i ı 
efeıııli talıaııra kııı <;tınıı ile sag ş 1 ı 1 ı li mıık1'1ildir. Bir.a nalevh Emanetin llaydar, • ::ım ı zaı e :ı ız 
memesi ıizeıir:den ağır suretle ı '1 ~ 

tctkikanna göı- lhtikAr mevzuu Yara . anmı~tır. ~·apılan talıkik-ıta Mehmet, Ş;ımlı zac e n ıı et:ı a 
babs d~~ildir. "göre hadi~de kimsenin tak. iri I\afız, Şaııılı zaıle Orner :)iık-

* Et ihtlkAn var mı ? - k n d tr rii. Kemahlı llıralıirn aif.ı, yo ·tur. 1n ırma enının 

Du··nku·· ak"'m rdiklcrimlz<len biri ll lk lat esna arabacı ba~ı IV:ınyalı l\lelımct 
v- ihtik'- a apırıar:\ mııvasa' 1 

- alfa ve bevlere aıtın madalya-et fiyatlarında ' }. f 40 · · ili ya- sında makinenin arka cihel 1n- " · 
pıldığını yazmıso.Dün bu hus~sta de dolapta.ı e:bişelerini almak lar vermiştir. * 
icap eden yerlerde tahkikat isteyen ll:ı ... -ıı efencli: elbiseler BALIKESlH VALtSl _ 
yapnk. Refikımızın yanıldığim ara<;ındaki tabancayı vere dıi- Ila lıkesir valısi özdemir salim 
anladık. Arkadaşımız etin hayvan şürmO/tür. Tabanca birden- Ilf. refakatinde 1~k:\n mfıdürü 
·oorsasında 34 kuruşa ı;anldığını biıe a•eş almışt•r. Halil efendi 

Hikmet B. biilunduiııı halda halbu ki hariçte 80 kuruştan kendi halası yiızüdPn sağ mıı-
Ayvalığa hareket etmıştir. vali ... ,., et olmadılhnı yazıyordu. mesi üzerindoo ağır surette . k . 

1 
.
1 ~r.· e;• ayvalıkta ıs rı nış en e meşğul 

Fiil'--L"·- et ha"van bursasında yaralanmıştır. . . . . 1 k . k 
~ ' J:I ı·ı fenci" lbıselerını olar"'" ve ayva ı ıs An mua • Kanalizasyon albllmll a ı e ı; ;ş e -..· 

k · k hö l 'ec 1 melatını kat'i blr safhaya lth!I Ka-·""·~·on ~irketi ş.!hremini çıkarma ısı.er en Y e ıı , ı · 
·~, · t d- üştu-r BaA edeceıt. tahmin edilmek~. Muhittin beye şimdiye kadar bir vazıye e uşm · """ b' 

1 kadar ya bir hafta kadar devam edeceği E k f E t Yap,,lh inşaatı gösreren bir albüm mana stasyonuna -v a - mane tık.ti: etm><tir. rasından fazla kan aktı~nd:m anlaşılan ııevahadn öteden bert 

Camilerin de Emanet 
tarafından müraka

besi muhtemeldir 
Kanunu medeni, eskiden ev

kafıı ait bulunan vazifelerden 
bir kısmını belediyelere tahmil 

___, b" Jıa'de aidobilen derpiş edil· !lmkte olduuğ anhışı-8eledlye intfhabab - Yeıi baygın ır • e· 

Cemiyet\ be1edij1'e intihabı için Ha;il ~fendi teda"!0~~1~Tı.?.~111 ... ,?,?.!!!.~.~~!"--""' .... " ...... 
!::~~~~Ü ~::a;.ir~i~~:~j;~~ ~ ............... ı.'t'""iiii' edildi mi? 
onar kişilik birer encumtnı inti-
hap teşkil edilmiştir. 

etmektedir. Bunlann 
ret olduğunu tespit 

dün bir komisyon 
tinde toplanmıştır . 

Encümeni intihaplar bu gün
den itibaren faaliyete başlamıştır. 

neden iba- d · · dahi Şimdi her belediye aırcsı . · 

Ankarada ceryan eden 
müzakere ümitbahş 

görünüyor 
etmek üzre 

Şehrtmane-

Bu komisyan Şehremaneti 
umuru ı lukukye Müdürü Muh

lis beyin nyased altında.. Mıi
essesan diniye müdürii Esat 
Mekrupçu Osman avukat Bahir 
ve Hüseyin Hüsni! Beylerle. 
Mütevelliler Cemiyetin dengelen 
iki azada<ln mürek keptir. 

Koınlsyon, evkaf işlerinden 
şel:, ,, taalliık edenlerin şehrema

neti tarahndan mürakabe edilme
sine karar verilmiştir. 

Camilerde sehir müe~sesesi 

addedildiği taktirde Emanet rara
fından murakabe edllecektlr. 

MAHKEMELE~tıE 

Opora sineması 
hadisesi 

Opera sineması sahibi Cavaı 
bey aleyhine 
:yeni bir dava 
llcame edilmiş· 
tir. Opera sine· 
ması sahiplerin
den Diyomoto
yos efendinin 
oğlu darbedil· 
miş olduğunu 

1 d d i a ederek 
mahkemeye 
mür~caat etmiş-

tir. Cevat beyin muhakemesine ya
kında başlanacaktır. 

* Yangın davası görUldU -
istiklal caddesindeki berber dükA· 

nını sigona bedeline tama ederek 
yakmakla maznun Dimitıi Koço 
efendilerin muhakeme<ine düu devam 
edilmiştir. Dün J 2 şahit dinlenmiş· 
tir. Şahıtlcr dükandıı ~an3n mu tar 
ve kabili işci:ıl maddeler olduğıınn 
söylemişlerdir. 

!inde intibaha iştirak edeceklerı:ı 
llsres! hazırlanmaktadır. 

• latılıad mazbatası 

Yeni meb'usumuz Adbülhak Ilamit 
beyin intihap mazhatll!iı, diin 
Şehremanetinde toplanan heyeti 
teftişiye tarafından hazırianmışnr. 
Mazbata villyete gönderilmiş, 
vazifesi biten heyeti teftişiye 

dağilmışnr. 

* Dl!eııc:iler topl8Jllyor -
Zabıtaı Be le diye ıtilencilerin 

toplanmasına devam etmektedir. 
Burılardan lsranbullu olanların 

Acizleri Darülacezeye, çalışabile
cekleri de mahkemeye sevkedil

, mektedir. 

Taşralı olarılardan da acezeden 
olanlar memleketine, diğerleri de 
mahkemeye verilmektedir. Mah
keme burıların beledi ye işlerinde 
kullanılmasına hükmetmektedir. 

• Gazi köprll~O - Emanetin 
gazi köprüsünün in$ru için muracuı 
eniği 10 m~bur A\TUpa miihen· 
disindcn cevııp gelmiştir. Encümeni 
Emanet bu hafta toplanarak bu 
cevaptan tetkik edecektir. Eman;ı 
bu sene köprüyü ihale etmek niye· 
tlndedir. 

Ankarada. Muhtelit :\lüba
dele komsiyoııu Baş müralıhas
lar arasıııda caı yaıı eden mü
zakeratın ilk safhasının itilafa 

müncer oldu~nnu dün bir 
akşam refikimiz Ankaradan 
aldığımız hır telgrafa aıfen 
yazmıştır. 

Bu habere göre: « Y unanis
tanda bulunan ve Türklere ait 
oiup iacleye tabi bulunan 
musakkafat Yunanlılar tara
fından eshabına iade edile

cektir. Mu:n·a~.aya dahil olan 
eml:\k ve umval hakkında 
Yunanlılar ~Ttırk eııılitkinin , 
fazlalığını kalıııl eııniştir. !hı - · 
nun için Yuııaıılılar bir rnilyı ıq 
(200) bin küstlr !ıığıliz lira_ı-ı j 
verrneği kabul edı orlar. nıı
kOmetimiz bir milyon (400) 
bin lira t~lep etmektedir.ı> 

Bu haber üzerine Muhtelit 
Mübadele komisyonunda ta
hkikatta bulunduk. Bu ma
haf ilde ıtil:\fa dair maltimat 

Diplomasız dişçiler helmediği beyan odilmektedir. A vnıpada tahsil gördiip;üntı iddia ıs 
eden bazı diplom1S1z <14çıler. Darill Mamafi bir itilaf husulü 
fünuna müracaat etmektedir. kuvvetlidir. 

Bunlar. diş tabclıeti şubesi son Al<lıjl'ımıı malı)mata göre 
sımfa kabul edilmeleri için t~ebbü- Mıılıtalit ;\lübadele komisyonu 
satta bulunmaktadır. Bu müracaatlar h 

1 Türk ve Y nııan ha~ mııra -Tıp fakültesine havele edi miştir. 
Al' basları mııavazay:ı d:ı.lıil em-' Tayyare IAk hakkında yaptıkıan tet-

kikat ve hcsahat netıet: rini 

B ı üç gün evci Tevfik Rııstii 
a OSU 1 Bevle ı\l. Papaya vermi roı. 

d ller iki lıeyeli ıııu ı lıa-17-1-929 a J 
saııırı R"österdikleri mıktar 

•••••P•e•raıİp•a•l:ı•st•a•••••· üzeriıııle hır uzlaşma bıılıın-

ması ktıV\•etle mnhtrmr'ıl r. 
Yalnız alakadar ı.evat telgr:rll.a 

gösterilen rakamhr uzeriııde 
tevakkuf etmektedir. 

HEKİMLER 
DÜNDE TOPLANDI 

TOrk Etfbba Cemiyeti Heyed 
idaresi dlla attam N. Oemaıı 
beyin evinde toplanmıatır. içti
mada yapılan tebligata rafme• 
bazı gazetelerin nefrlyatfnl 
tekzibe karar verilıaıfhr. 

iLANLAR 

lflTIJlAL 
Mekkei Mükerreme Kadıı 

sabıkı Hacı Salih Sıtkı efendi 

bir müddetıenberi müptefa ol

dn~u hastalıktan rehayap ol
mıyarak Cuma glinü irtihali 

danbeka eylemiş Ye cenazesi 
ert~i güııü Sultanahmet Diz

dariye mahallesindeki hanesin
den akraba ve ahilıh:ısı tara
fından ihtifalillı L:\yıka ıle 

kaldınlarak merkez efndıdııkı 

medfeni mahsüsiin:ı vcclial 
haki gııfran kılınmıştır. 

fRTllfAL 
Zahireci Muharrem hey 

zevce~i Faika Jıaıııın iiç scıw
de nberi miiptel:\ ııldııj?ıı tı:ıs
lalıkt:m kıııt11:11mayarak dün 

vefat etmiştir. A kralıa vo t;ırıı

y:ml:ı.rının saat on.J:ı. Kıımka

pıda Aram Dağıncla 20 niıme
roln lıaııede buluıııııaları rıra 
ohınıır. 
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ASRl"I l'?.!DF.SI "MiLLiYET.TiR 
13 KA-;L· 'CSA:\I 1929 

BUGÜNKÜ HAVA 
llu gun hafif J)dos rüzgtn c>

cek. hava açık olacaktir. 
Oün lıuaret ' ten t ye kadac 

diı>müştiir. 

FIKRA 
RENl{U ESEF 

Her vesile Ue diyorlar kt ı 

- Ermaııllerden Marallya'ya 
lılcret •- lenler Halıcılıtı ve Bel
çika 'ya yerle,ealer d• erıtıcıı

latU aflD'flar yllrlltmllfler • 
- Bunlara ,a cevabi •ereblU~ 

- Bllyle kantık mea'cleter 
lele flmdWk dunun da baaltlaı 

hkal.t:m. 
T .. trar edip danıyerlar ki : 

- Atine ile pire arastnda 
• :fdenler - llyle balı tczlı:ahlan 
ltıırm:ıtlar lıf yalnız bu bavall 
rel< abete klfldlr . 

Onla!• da bu ce.abl verelim: 
- Bu &lbl mühim işleri son

raya bırakalım daha yaloa ko
laylıklara bakalım ı 

Şunu şöyle diyorlar buna 
lıDyle ve 'una bu Aklı ııtretl

yorlar, buna şu. .. 
Şeblrlerde•bas TDrlı: evlerini 

geziniz, Anadoluda halli yaktlle 
Türk elnalannı dol-..uız, man
zara şudur: 

Sedirlerde Avnıpaam on pa• 

ra dtmez uydurma, berbat hah 

ta!dltlerl .. 
Duvarlarda ot lpeklbl aecca. 

de bozmalan." 
So.,aklardald ayalt sabcıla. 

•ıl'ın omuzlannda ayol tapon 
şeyl~r ... 

GümrDklerde deste deste bu 

çeşıt mallann beyannameleri, 
ve bankalarda bunlar için hazır
lanmış demetdemet kambiyolar •• 

Uş~akta, Gordeste, l(ırşehlrde, 
hatta şu Herekede halı ticareti 
edenlerin evlerinde bunlardan 
sırasıra bulabilirsiniz deyen çiksa 
iddiasını reddedebilecek vesika 
veya kuvvetimiz yoktur. 

tleryerde ve bertarafta (renlı:
ll bir esef ) gibi gllzlerimlze 
batan bu manzaradan kurtul
duğumuz glln llteki mühim 
işler ve mes·eıeıer hallolunmut 
demektir. 

Bunun da çaresi başltten 

mürekkebe doğru bir yUrllyilştUr. 

i İZ 
DARÜLBEDAYIDE 

lstanbul şehrinin bazı mDz· 
mln dertleri vardır : Terkos 
suyu derdi, ekmek derdi, mez-

baha, hal, süt derdi: Fakat dertler 
bunlarla hltmez • Şehrin mühim 
dertleri arasında bir de Darlll· 
bedayl vardır • 

Hafta, batta gUıı teçmez: ki 
darülbedayldc bir mes'clo çık

ma ın • 
!{alı reJlallr isyan bayratım 

çeker dünyaya meydan olı:ur , 
l{lh artistler birbirine geçer • 
behl• halla ikide bir can ıılı:ıca 

şır dedi kodu karşısında bırakılır. 
Elı:mek, 111 n süt derdi•• 

lkatlanmata medıunız: • Çünlktl 

bunlar birer ihtiyaçtır • Fakat 
tiyatro derdine neden lı:atlaaa 

lım ? Şetılr ballo DarUlbedayle 
bedava tiyatro lılnast verdi • 
Talımat •erlj.w. Hor dottll yar
dımı yapıyor i Nlçla? Şehir bal
kının tiyatro lhtlyacıııı tatmla 
etmek, tublyeyi filı:riyeslae blz

met ve onıa etleadlrmelı: için '" 
Yokla febrlll b~na dert olmalı: 
için delfl "' . 

Sanat için olaa, bn derde 
katlanalım • Falı:at aon piyesler 
cııstermlftlr ki itin içinde sanat 

ta yoktur • O lıald• kendi pa
ramızla aedea batımıza bir 
dert alalım 1 

FELEK 
GARIRI BAHRi NOKSANIM 

tkl Con evvellı:I • ikdam " 
reflklmlzde iri harflerle yaı:.11-

mış ve Vakup l{adrt beyin dlr 
ılluetlnl tafıyan bir bent vardı. 
Bu bentte < Dişi Aşk " lsaılle 

ıon gUnlude DarDlbedaylbe 
oynanan bir piyesten bahseden 
bu bentte piyesin maruf edibi
miz Yakup l{adn beyin bir 
şark eseri olduğu zikrediliyor
du. Bunu okuyan Yakup l{adrf 
beyin !şlnalarl Aakarada bulu
nan edibi telgrafta tebrik etmı
şlersede cevaben şu telgrafı 

almışlardır. 

O eser telif değil < La piri· 
zonlyer• ismindeki plesln ter

cumesidlr. Muterclml de ben 
değilim. 

« ikdam " refikimiz bu cevabı 

ISğreolnce « Garlkt bahri nlsya
nlm dahllelı: ya resullahl• diye 
feryat etmiştir. 

52 YAŞINDA 

Ceybanda bir ceset bulmut-

üstübi mübayaası: 
tütün inhisarı Müdüriyeti umumi yesinden 

1 

. 70'.X> ki:o Avrupa malı beyaz üstubi alınacağından itaya ta

lip oiaııların niimııneledle birlikte 19,1, 929 Cumartesi günü 

G1laı:da miilıayaat komisyonuna ge:me'.eri _ 

lar, hlıvil eti mçchul imiş ama 
52 yaşlannda imiş.. Aceba 
merhum bogulmadan evvel ya
şını yazıp cebine mi koymuş? 

KIVAMIYORUMI 
Rllfekamızdan bir zat var 

saatini dalma ileri kullanır· beş 
on dakllı:a bir fark ne ise ama 
bu zatinkl elli beş daklka ileri 
gitmişti. Dedim ki: 

- Beyefenbll Saatiniz pek 

Deri, tunu bir duzeltlnlzl 
Cnaı: verdi: 
- Ben de ayar etmıt isti• 

yorum ilkin bir torlO lı:ıyam .. 

yorum bukadar llerllenıış bir 
saati şimdi nasll geri alayun1 
Güaah olmazmı? 

FEU{ 

Askeri bahis 
K•dınların aakerllOI 

C.,çerılerde yozdiğımız bir meka

lede kadınlanıı dahi nan müdafua 
dansına ııu olarü: girmeleri 7.aıııa

nııun uzalı: olmad11tnı söylemiş ve 
o zaıııanld Uhamıml7A Fransızlann 

Vaun müdafaası hususunda geçen 
yal yapaklan bir bnıındaıı almıştık. 

Görülüyor, ki bu fikir artık ol· 
dukça intişara başladı. Fransızlardan 

aoorı Sırpların memleketinde dahi 

kadınlann silah altina çağnlmalan 

propıganduı yapılmaktadır. Son gün

lerde Belgrıtta. Yugoslavyının harp 
hazırlıklan meyanında kadınlann 

dahi askerlik talim ve teıbiyesine ve 
seferberolmaya tabi tutulması le
hinde bir askeri ceryan uyandın!-

maktadır. Yugoslavyada bu ceryanın 

başında miralay Milas Stankoviç bu
lunmaktadır. 

Miralay Stanlco,1ç • Adriyatık 

müdafaa Cemiyeti • mensuplanndan 
olup bu ~miyec Yugoslavya.ltalya 
aleyhinde taarruz siyaseti takip edil
mesini iltizam etmek ile taUınmı~tır, 

Sırp miralayının ifadesine göre 
Noel günü kırlarda ve bahçelerde 
süslü süslü gezen ve tiirkiller çağıran 
melekler "Sulh mele~leri değil harp 
melekleridir .• Miralay, Yugoslıvyanın 
bugünkü harp hazırlıklarının ceksif 
edilmesi lüzumlJllu ıı.ın ediyor. vr 
bu feryıdile Belgnc ve hatta umum 
Yugoslavyarun fikrini temsil eyle• 
mekte olduğunu iddia ediyor. Mira
layın tcldifleri ırasında tunlar vardır: 

1) Mecburt askerlik hizmeti 50 
yaşından 60 yaşına_ çıkanlmalıdır. 

it ütü~ Hil(~n: 1 

~) Bir harp halinde askeri unut 
için istifade edllecelı: oluı bilcün 
sı.nal ıııüessescler hududu dvanndaa 
alınarak memlelı:.edıı ıç tanflanıuı UlaK ~k. ·Stl'l'HU.l l.ııl' ıl.ılı· ı ı eıı .• h 00\J·ekt ı, ., ... ıi.ı ıh-

nakl~dilmelidir. yardı. lamıır. t;ok ılı:amıır ictiği için 

:ı) !Jarblye Nıuredne Htve f '!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!o!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!! 1 ' 1 d J 

ol..nlı: bir de San:Jil Harbiye NJ1Z1r- tanzimi zam'"' gelip çatmıştır.. ooıın ıl il :ıy e en ere: 

lığt lh~ edilmeli Miralay sözlerine C:o\•amcdiyor : - Hayatta tatlılık l&1Jmdır, 

f) Askerlik kadınlara dalır t"'· «Kadınlar dahili memlekcttekl lnzı- çok tatlılık lazımdır! derdi. 

mil edilmeli bat kıtalannda , telgraf işlerttıde Çalışır, ekmei;ıini kazanırdı. 

Bilhassa işbu dördiincU madde genif mikyasta kullanılabilirler. Ka- Her VPl'ilen işi yapardı. 

hakkında miralay Stankoviç aşa«ıdald dınlar lı:ezılilc aslı:ert kararglhlırda B 
f L'-' ri d dl ir akşam, "ı<Ç vakit, onu 
İiune ermeyan e yor; ve kamplarda , blsikkt kıwmr.da , " 

"Für;ı e~nasmda bir Sırp piyade şoförlilkte hizmet edebilirlor T~yyı- çağırdılar. Komşurfa biri öl-

fırl<asınd.ı bulunacak: olan 36,000 recilikte dahi onlardan istifade'edilir. müştii, gere ölünün bsşında 

adamıt.n yalnır. 9.000 1 muharebe Cephan• depolan ve diğer biltün bekliyerekti. 

cephesinde çalışacaknr. Bu halde depolar kadınları terk edilebilir . " 

bir fırkanın areş ve süngü haricinde Ben bu sanrlan aynen n&klertilı:- - Kimdir bu ölen? 

geri rnunnıkada çalışac•k olan bu te:ı sonra evvelce bu mevzu hakkında - Bir deli ... 

dörtte üç kısmının erkek olması şart yıızdıklanmın bize komşu sayılabilen Bunu duyunca sarardı, Te 

degildlr. Bunu lı:adınlardan seçebiliriz. milletler arasında dahi ciddi bir 

l:linaeoaleyh 18 yışır.dan 50 yaşını s rette dilşüoülmeğ'e başlandığını. reddetti· Dedim ki: 

kadar olan bütün ~ıdınlann askerlik- g(irmelde hayrete düşmiloorum. - !'\eden gitmedin? 

!erini m~cburl kılacak bir kAnunun Clnojlu Cevap Vl'!':nedi ... Biraz 

GÜN UN 
<~••6 11:1111, ,,ııeııııı1111111111111 

rd 
• • sonr.ı so u : 

LA TIFELEF 1 - Bu ölen evlimimiş acaba? 

- t.una bak. ya paralari çık ya baınna kıyanm hal 
- Hay Allah senden razı olsun bende iki saattir intihar etmek istiyordum da bir turlu karar 

veremiyoadum. 

- .... J Jarik, lıayat. ka1A'\ ~e olo'l10bil sıgortaıarıııızı ~~ 1 Üçüncü Kolordu 1 
Oaıatada Onyon haııında kaiıı Onyon ıf>gort.& kumpanyasına ~ 

yaptınmz. mübayaat komsiyonundan 

Türkiyede bilafasıla irrayı muamele etmekte olan ı 

ÜNVON 
Kumpanyaıııııa bir kere uğramadan sigorta yaptırmayıwz. 

- Hilmı>m. 

- l\eden sordun? 
- Hiç ... 
İlııiyar hıçkırarak ağlamaya 

başladı. 

- Ilakkmız var, bu yaşta 

ağ amak gü;iinç olııyor ... Ama 

ne yaparsın . İns:•nın hatını:a 

birdenbire öyle şeyler gelıyor 

ki ... 
- l\edir bu gelenler? 
- Gençliğim çok bedbaht 

geçti . 
Bana herkes ; kendini er

kcklenlen şakın, derdi . onlar 

yalancıdıı-. Snzleriııo geç inan, 

inaııdıktan sonı a da kalbini kap 

koyver • 

• 
Günün birinde bir gence 

tesadüf ettım . Iloşııma gitti . 

Levha imali: .- _ _ .... Telefon: Beyoğlu - 2002 

* K 3. Hayvanatı ihıiy;ıcı 

için dokuz ka lem mııytabiye 

kapalı zarf usulile miiııakasa

ya konmuştur. İhalesi 29 kfı.

nunus:ıni 929 Salı !!'ünü saat 

14 de komisyonumuz müna

kasa salonunda yapılacakır • 

Taliplerin şaı1name sureti mu

saddakalarını komisyonumuz

dan almaları ve teklifnamele

rini şartnamııds muti.1rrer ol

duğu tarzda imla ve ihzar ile 

şartnamede yazılı bulunan şe

kilde ve yevm ve saatımüay

yeneyi ihaleden mukaddem 

Pa 1.ar ı ığın ı lıa ıes ı 17 kanuııu

şani perşembe günü saat 14te 

komisyonumuz mfınaka~a sa
lonıında yapılacaktır. Talip

lerin şartnameyi komisyonu

r.ınzda görme:eri ve yevm ve 

Faaıı rnuayyenei ihalede şart

namede yazılı olan şekildeki 

teminaılariyle birlikte muna

kru:a salonunda hazır bulun

maları ;ıa.n olunnr. 

'.\! iilhakat için 300 aret kapı lavhası yaptırılacağından talip 

nlaların 19 1 929 cumartesi günü saat onda Galatada müba

yaat knmisyorııında buhınmaları ve her gün nümuneyi görmek 

iızre miiraraatl:ırı : 

Polarimetre 
mübayaası: 

aleti 

Kimyalıan6 için Zays mamulatından bir adet polerimetro 

aleti alınacağından itaya talip olanların 19-1-929 cumartesi 

güııü ~aat onda Galatada Mübayaat Komisyonu11a gelmeleri. 

DEFTERDARLIKİLANA aj 
Satılık c,· Yeşil köyde şevkctiye bulvarı no 47 - 384 hissede 

ıııı, 50 hi «e~i muhammen bedeli 3545 lira peşin para ile müza

vcde l 2 şu hat 929 defterdarlıkta yapılacaknr. 

1----1111!!!~--------'!""------
--------Ta y yare piyangosu 1 

amortilerini 1 
1 Tediye ve yeni keşide biletlerini iskonto ile furuht ediyoruz. 

Bahçe-kapu· f.rtuğru[ mağ~zası. 

~-n !~!;:~~m ~~~~r~ 
mtizmln rksürtikler ve zaa!iyeti umumiyeye karş ı en iyi 

devadı r. Hurıin doktorla ıarafından tavsiye edilmekı:e olan 

E.M l '1.SIYO ~KOT içilmesi ' af olup çocuklar ve en 

n 7.ik ' talar tarafından kuı. vlıkla hazmedilebilir . 

flihı~ull' ecz1h cerle eC7.a depolarında satılır . Urnuınl 

A en·1 1 H :har Yuda 

İstanbul ithalat güm
rügünden: 

adet: 

14 
7 

25 
1 

160 
6 
8 
1 

1 
1 
1 
6 
2 
8 
1 
1 
1 
8 
t 
1 
1 

sandık 
çuval 

fıçı 
sandık 

sandık 

çuval 
çuval 
sandık 

sandık 

~andık 

bal ye 
bal ye 
kap 
çuval 
ha iye 
ı;andık 

kalıp 

sandıkçe 

balya 
balva 
saııdık 

avarya şeker 
Çimento 

balık yağı 
gemici feneri 

boş şişe 
kuru üzüm 
ııünhik 
manda kö~e!esi 

mıizeyyen koltuk 
alektirik saatı 

kanaviçe çuval 
pamıık ipliği 

eşyayı zücaciye 
Amerikan bezinden mamul torba 

balık ve ~ebze bağlama~a mahsus saz 

kundura cilası 

külçe parafin 
mum 

matbaa kağıdı 

tfoni7. yosunu 
demir makiııa akMmı 

1 « dinamo 

1 << fiardalya balığı 

4 adet fa re vitlaf ıııa m:ıh. ııs müstahzarat 

l çıı val piriç 

1 ·ıufl ~emaver 

makbuz mukabilinde komisyon 

riyasetine vermeleri ve saatı 

ihaledeıı mukaddem komisyon 

da mevcut nümnııeyi görme
leri ilAn olunur. 

* Kolordu kıta tı ihtiyacı 

ıçın 7500 çift yün çorap 

mııbayıası aleni münakasaya 

konmuştur. İhalesi 5 Şııbat 

929 Salı tiunu saat 14 te 

komsiyunumıız miinakasa şa

lonunnda yapılacaktır. 

Taliplerin şaı1nanıe sureti 

musaddikalarıııı yirmi kurıış 

mukabilinde komisyonumuz

dan almalan niimnııesini lıer

giiıı komisyonumuz 'a görıne

lerı Y f' yevm ve saati muay

yeııe ı i lıı l ede şar1namede ya

zılı o l aıı ~ekil deki tPminatlarile 

kom i syoıı m ı iııakasa salonun

da hazı r hııl ı ııım a la rı ilan 

oluı . tır 

M. M vekfı.leti 2 nuınerolu 
müstakil numero ve zabıtan 

divani harbi riyaseti. 
335 senesinde Fındıklıda 

a8kerı Anoorda [ifa yi vazife 

eden yüzbaşı Mehmet Ali efen

dinin on beş gön zarfında 

Dolmabahçedeki divanı harbe 

lüzumu mıiracaatı ve aksi 
takıir<le muhakemesinin gı
yahi olarağı . 

1 Şehre.maneti ilanatl 1 
Şehiremaneti Mezat idare

sinden : Satılmak üzre bıra

kılan Mustafa efendiye ait bir 

adet Ma~anın ilAn tarihinden 
itibaren on beş gfın zarfında 
kaldırılmadım takdirde bimü-

" ' 
zayede satılaraj);ı ıl:\n olunur. 

• 1 SATILIK EV 
Süleyınanlye semtinde çok kulla 

nışlı mazbut bir ev satılıktır. Evlıı 

6 oda 3sofa 1 hamam terkos bahçe 
ve kuyusu vardır. Evi görmek ve 
görtişmek isteyenler Mesadet han 
liman şirketi kapucusu Mustafa 

1 efendi va;ıta s il e B.S. beyle temas 
edilebilir. ...................... 

Zayi - 4229 numaralı ihra-

cat beyannamesinin 12- 11-928 

tarih ve 3689 giımruk vezne 

ınakbuzLnu kay! crtim. Ycnisinı 

çıkaraca~ımdaıı lıükmu yc>knır. 

ı U<1a lıeııı lıeyeııdı. lla plııı 
çehresi degi~tı ... l\lesut olnı~ya 

başladım. Sevi şiyorılıık. ı,t k. 

halimize daır pıojcler yapi

yorılıık. 
Fakat fe'ek bıı kı~a saadeti

mizi çok gördii. A~ıkım çı ı rlırdı 

Rrgere içinde çıldırdıC:ını·,:; •. ,.. 

diler.E•kiden beri d" ı i o l <lıı ij'ıı ıııı 

iddia edrıı 'er ıle vardı. 
Den farketmemiş, an '. ama

mı~tim. 
Ama bu irimo dert oldu. 

İçime kurt girdi. 
Kırk yılda bir giın biri 

ıtŞık olmuştu baııa .•. Ila 'bııki 
n da deli imiş ... 

Aceba bana : Seni seviyo

rum, dediğı 1.amaıı aklı başın

da değil mi idi? .. 
Yaptığı projeler, söyletli~ 

sö7.ler <leli Paçmasımıydı? 

Senelerce hep bunu dlışiın
düm, ve ·senelerce bu ştiphe 

içinde yaşadım _ Bir gün o, 

iyilıışm~'fien ölüp gitti. 
A ı ka~ın , ıa bıı acı hatırayı 

bırııktı... Bu hal ıra hem scı, 
hem de ar.i7.di ... 

l~to huııun için ölen tleliler
den korkarım ... Kim bilir bJ k( 
oniar <la arka '.arıııda böyle hır 

şüphe, şiıphe ; i hır hatıra bıra

karak ölmüşlerdir ... 
Derdimi döktiım .•. Fakat 

bu dert ömrıim oldukça içim

den çıkmıyacak. 

* 
Ufah, sevimli bir ihtiyardı ... 

Nakleden 

SELMIİ İZZET 

iLANLAR 

Alakadarana 
Masif ve k:urbe mefnışatln ve 

bılhassa sıındalyclrin imalinde gayet mu• 
tedir bir mütahassıs bir mefruşac latri 
kasının tesisi zimnın<la ayni meslek

ten sermayedar bir şerik ve ya banka 
kredisi anıyor. Alakadaranın zirddd 

adresine tahriren müracaatları. 
W.J. 8019 l RudoH MosseWlen L 

Se!lersmte 2. Autriche. 

Zayi - l\lühürü ıatlm ile 

evkaf dairesinde aldığım maaş 

cüzdanım zayi olmuştur. Yenisini 

alacağım cihetle zayilerin hükmü 

yoktur. Dolma Bahçede Bezmalem 

V alde camii şerif müezini san ile

rinden lsmail Necati 

r TiYATRO 
VE 

SiNEMALAR 

Naşit Bey bu gece 
Millet tiyatrosunda ( kanlı 

izdivaç ) dram 4 perde ( Surpik: 

dudu ) komedi 1 perde dans 

duet rakslar ---Ferah sinemada 
Mandragor ayrıca mükemmel 

variyete 

Darülbedayi 
fepe başı tiyatrosunda bu 

akşam saat 21,30 da 

,Dişi aşk 
Pics 3 perde 

• 
s~~:!çl M.EMIN 
Kıtllyeo acısız sünnet yapılır. 

Beşiktaş Müzdan Nazif han No ı . 

İstanbul Mahkemei Asliye 

altıncı hukuk mahkemesinden: 

l'i ıırive hanım tarafından 

Edime Kapıda Kaariye camii 

kayyumu Izzet efendinin ha

nesinde mukim iken elyevm 

ikameti hazın meçhul Kenan 

elendi aleyhine ikame eyledi~ 
boşanma davagı zımnında mü

ddei aleyh mumaileyhe 1ebliğ 

irsal kılınan istid'a tebliğ ilnıı· 

lıaheri zahrında mukarrer 

şerhte ıııumaileylıin filhal 

ikametgahı meclıul oldui(ıı 

bildirilmekle hittalep hukuk 

usulu mahl,oııı c~i kanıınıııııın 

141 inci ıııa. ld e~i mıırilı iıırr. 

on gün miidrletin tebligat 

irrasırıa br'l ı veriLrıiş ve 

yevmi tahkikat 929-3-7 per-
n ı he gı,ıııı . .ıa l uıı ııç lııı çıığ' 

m ıı:ı :la k hıı ımd ıı ğu tebli ı? 

Pttvr 111s 

Ba da cius ve ın kr,arı ~c teri len 26 ka l e rıı şııYanın 

16- 1-929 ~arşaııba güıı ıı ve ıniitPakip satış güulerinde L tan

l ı u l iı)ı, l.ıt g ,ı 'lırfı~ıı satı~ anb·ırıııda bilnııizayede furıı l ıt 

e li ı C" ~ i il<'uı oluını • 

"" r rılo i tı kıta:ıt ı Jı•ivac ı 
ıçiıı altılıirı lı'ir1 yüz ki.o 

0

gaz 

\ a.;ıı ı ırı pazar!· k ~uı o> I ile ııı u-

f-ıay,:ıası takar rur etmı !İr 
ı\ta sudi}e han l\Jo 39 

Nazif Şı.krii ı 
ııwkarıı ıııa kaın1 c, ,mık üzeı-8 

ll:'ın olunur 
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00,000 liralık büyü ikramiye 

1 
48,444 numaralı bilete çıktı 

0,000 lira kazanan bir büyük ikramiye 
de 39,644 numaralı bilettir, sırada 

ba,ka kimler var 1 
Tayyare piyanko~u

nun dünkü keşidesinde 
ikramiye Jrazanan nu
rnaı alar ş~ınlardır. 
3uw,uuo lira kazanan 

4...'t444 
too,ouo lira kazanan 
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l'i4 uuo lira kazanan 
1874\} 
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43806 3332~ 51434 32455 
13705 27930 5417 33372 
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59982 12883 50820 42935 
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52185 32148 40081 41425 
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30532 54270 11218 28429 
44.125 7138 30137 17223 
16413 13461 43802 57245 
3695 44862 56535 25847 

52544 4727 8846 23381 
41510 41683 37543 2298 
15185 
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SCi196 
232711 
IHılO 

17040 
9501 

'4444 
501 

1073 
3759 

17910 
13679 
39786 
4836j 
Sf 985 
31179 
15570 
20725 
48421 
295Q<t 

1539 
5546 

20\!87 
53889 

29 
2404( 
59MS 
12026 
40969 
3374( 
21201 
18440 
20098 
16145 
39951 
il 156 
il 146 
31937 
22878 
33126 
35597 
17793 
551)87 
30534 
4-0414 
35676 

:Tf 38 
12:1'.!8 
46.'l.1 ( 

2%6 
35237 
24650 
8272 

10449 
36718 
18796 
50499 
26125 
3654 

498fi7 
17272 
1179 

4Q787 
>C)Q4 

'.!.ı-000 
47915 
28661 
5881i2 
55086 
18.121 
18890 
8580 

2524'3 
4-0963 
:15105 
58194 
5'2409 
14722 
4523 

.lCJQ02 
51;170 
54550 
l IQ48 
.f.4857 

4682 
42109 
57764 
271';!2 

:1728 
4M9;J 
.38966 
46585 
5;14'2 I 
55170 
!l"8fi8 
l 499i! 
41ı·IB9 
2:1887 
54037 
16267 
40:<87 
.H542 
529.f.;J 
5J859 
,,lt;lıO 

J.1059 
40789 
647~ 

3.14 lı 

6(18) 
1 fi85C) 
5449 
9488 
47238 

!556 
15435 
26619 
24009 
26401 
'4299-
4630 
48840 
58166 
322 
23394 
854-07 
5989'! 
58790 
33085 
38779 
24602 
29960 
14694 
54026 
28298 
56843 
20329 
47080 

7419 
31030 
7684 

12030 
87 

18775 
17920 
45166 
11644 
41841 
24295 
4.1840 
37421 
41125 
30947 
38870 
16325 
38204 
:ıoı 

42999 
21245 
46.135 
45946 
31876 
19700 
7;149 

50.11 l 
46382 
2559 

l::l624 
4205 

4.1479 
10272 
2.1125 
:!00;33 
5.1.152 
22191 
3.1481 
51208 

~56 

12fı09 

29.J..17 
7585 

22;;;ı3 

28.146 
26498 
20819 
35133 

.1883 
2.H90 
13460 
5627/j 
4fı497 
~.201 

55207 
17406 
2510 

470'27 
12148 
S343 

4:1148 
:ı.l ( 77 

:li'CJ4 
ı.111:ı 

44<>61 
-J.b99 

24824 
11617 
3991 

;;7743 
21\:l(ıO 

.l78 
:"784 

35205 
12.i07 
:ı~ l:J8 
.l(ı 9~ 

f OliQ7 
9724 
168&2 
58.1 
1 .ı ~ı 
ı:-, (1 

297S\l 
1~147 

1143.1 

• • 
11426 
21650 
7000 

54304 
'7418 
51$0( 
34199 
15130 
6142 
11033 
5680 
42._43i 
161!7 
4805i 
16054 
41454 
34019 
34034 
4J79 
548 

14886 
49728 
il 386 
43020 
15672 
58415 
5623\! 
58451 
31:123 
50021 
3818 

27381 
26875 
45896 
45280 
50823 
20544 
53876 
g;J65 

~,lf 43 
55974 
}()()2,ı 

832 
5 ((16 

211113 
47255 
55084 
17749 
23792 
2CJ5:J6 
3fi423 

%82 
3(X>l 5 
3047,3 
26845 
272fı9 
29461 
:17795 
45131 
247.18 
huJ7 

20727 
52800 
.ısııqcı 

30773 
41987 
45.+57 
17510 
ıııoı 

(;1853 
ı262 

25783 
58860 
I0'207 
20507 
5,l'.?08 
24.l76 
25842 
,'i05h9 
ı98b4 

:llC)60 
4!045 
:34270 
:'lb%3 
36<187 
5Rfıl)9 
:ı.wr.o 
15:ı;ı2 

14178 
.) ( 559 
2.1720 
.l:l8Q7 
;12249 
47987 
54SR() 
4i<'.!43 
2:ı.w:ı 

2:.!'lJ:' 
41,ı;n 

20'>;-Q 
l., lfı9 

25876 
ll502 
.}':l66 
9fı"'l 

'> o 
14 '),l l l.>624 
88806 
ıs7~a 

9479 33706 
9251 13554 
25593 35097 
28331 40104 
52794 41673 
54593 32:103 
45968 1O'.!1 ( 
57351 4402 
( 1438 56545 
21893 4&370 
28963 499-:19 
37561 9506 
44233 28fı68 

9333 55599 
3922 10790 
2335 17492 

951 38115 
48492 6606 
43086 36955 
2281 58090 
6~41 4891S 

111080 37565 
5Ql80 - 52280 
50J8! 481\07 
23429 5014'! 
10176 38649 
46596 16991 
12163 3357 
53523 15557 
4824 441ı21 

35005 il 151) 
56575 J2:!b7 
39876 35021 
39904 46053 
52882 8444 
23650 47937 
18755 6863 
55589 13223 
43581 16204 
25389 10532 
56485 59508 
29-!02 45027 

5969 il 139 
17912 4'1141 
1015j 45108 
56708 15441 
24624 ta425 
4 l l 59 86q,35 
23696 48218 
3531 59276 

54528 48551 
91552 52945 
:ı;1 r ı 6 8969 
2Mü4 57069 
4&),12 5.i6 
44528 35429 
15090 :ıt 71 
55306 59737 
39037 59057 
3,3ıı~ı 41145 

7656 38493 
15:335 17584 
3f.>651 40544 
51259 2704a 
35.338 1 ( 909 
36406 30fı29 
51160 49918 
28879 4.15.lO 
3401 ( ta6.'i6 
26548 485-18 
23448 517.'lO 
252:i9 ISI02 
35S69 12'.:!02 
90459 25294 
7192 25S41 

.'iQ742 480f>9 
9984 ll335 

19103 41440 
;ı.3483 2l:<530 
8667 42.15.1 

56:138 2.l886 
:1812:9 ~;)O:i l 
56001 3::07 
27873 .\lı705 
~0812 l 5U.J7 
IJK5 52018 
14.108 428tı5 
4.1:12 ·l2 l 9Q 

2105:1 ı .H7 4 
;'(>C)() l!ı201 

5771(> . 184 
5.124-0 ısıı2•ı 

(iJ() ı 1 O'l2 s 
.'i6757 Jh374 

;:;o:!9 :-~57 
!ıh 18 4:'800 
1241 .1(QQQ 

15717 .ıorıı 
5 r ıo.ı J.S!XXl 
12'lO'i ICJ278 
581811 :!().170 
2fıl)~8 2.11>94 

2842b 55713 
32.'il 4CJı67 

45909 1h57 
54-85;1 l 4'l07 
9'l7<ı .'IO ( 20 

21018 2CJS3 
29sr..1 .1scı r 7 
30816 14.14 
36:129 511 54 
:J5h79 .'i492;l 
29259 1907 
l 800.1 41 Of.>6 
99.14 28146 

,)Q.l'2fı .19:24 
4Q:l35 ıo~.37 

27688 s.11ı<n 

·l04h~ :1~5:' I 
.'i 195 5MC)O 
88fı.l c?.f.0 1 1 

.'>7097 sııo74 
• lYl9<l 5.i ( 4;; 
5J(ı81 ı.1078 
hl 19 2~ '&' 
1 t.i<J<J5 ~5h77 
8596 58h:l7 
2;i579 Y.ltJ,1 
2,J 1 40 5~' illi 
,,1986 517~.ı 
287'i2 191119 
l!><l'(ı 20785 
42949 <)() ' 13 
( J.104- ,, ı ı<Oi 

14~.9 bQ089 
56714 9tı8J 
'7410 2370't 

53680 52633 
42131 . 23186 
32059 39247 
42783 10076 
6774 30775 
31557 311148 
14733 19655 
47535 57(.08 
34''382 4873 
20037 46359 
38647 
53192 
564..14 
32623 
2900 

29004 
1873j 
IJ695 
25828 
49475 
842~>0 
42093 
51851 
4.H99 
4014.'i 
59671 
32027 
20.'l9'l 
53(ı08' 

Ufı71 

599 
10644 
39041 
13394 
57515 
35973 
13268 
57525 
22209 
35300 

5920 
15114 
5926 

35376 
7325 

38080 
23328 
57806 
95239 
17541 
52420 
41795 
20691 
43198 
50068 
16952 
h6587 
318Sh 
54917 
43777 
44<ıo9 
50819 
14595 
!4567 

( 5'.l6 
6025 
7042 

41546 
4;l59'l 
48002 
51827 
715fı 

19918 
3502 

57609 
4.'l385 
53414 
9007 

.l7,l64 
34615 
.17187 
21)220 
~810 

57595 
54120 
4:i~25 

4-0892 
57\!0 

.l7Q96 
12.12s 
;-271 

40'228 
1685 

.l:i,'l87 
5,1974 
.197:!7 
58815 
2.1517 
.15.14.l 
31782 
44445 
51>097 
41:225 

'il47 
J9420 
'25478 
288'12 
23245 
IO!!ti5 

5.161 ( 
5429.l 
!l6840 
l.lh4l 
82270 
.l;'5tı() 

~6'092 
;15416 
.32854 
.ıooı ı 
12fı61 

.l<JOI() 
~tı94 

12 ıı.o 
.il 180 
,ıOQ 

228.•7 
2 ..... t-4 

4'170 
5r ' .ı 
~8<145 

21870 
35.><8 
5Q9(ı 

..t5Jb 
lJI 19 
JO:ır4 

81213 

25220 
18078 
59610 
39886 
58261 
3.3727 
48773 
27620 
22808 
9%6 

42797 
21875 
4873 

30875 
42038 
15787 
9364 

2J-l59 
9061 

43113 
29689 
35144 

8951! 
40664 
21114 
23080 
tl086 
J464S 
47078 
52710 
41.l5J 
54566 
51088 
86365 

9171! 
18J!8 
1!8279 

4179 
31209 
45402 
34(164 
52498 
4llı20 
5.H97 
17913 
5185 

56765 
19:174 
40059 
47307 

4.'lll 
12196 
14606 
53695 
48671 
ıoı 19 
57fı95 
40108 
42584 
10756 
17.l.33 
6049 

38009 
39694 
29509 
57642 
25497 
37014 
s;ıso1 

40442 
22465 
45043 
8283 

26812 
22.504 
12574 
29881 
1228.1 
36349 
58170 
4.3750 
44772 
16073 
38:!.ll 
57908 
191~ 

26%3 
22.170 
19532 
37852 
26fı8.1 
4.~218 

35181 
1408.'i 
l 2:'i09 
.l-\S!)fi 
-lfı~28 
41824 
.18824 
41 lfi9 
20'-M 
5.1718 
;l5X58 
20.1116 

l4'l47 
2tı51JJ 
11171 s 
2.1911 
.i:ı!<JOO 
!i7•l:l;l 
-lJ'l'll 
~Ol 

2l7:>b 
2080 
CJ'.'CıO 

.ı. ~[) 1 

500' !i 
51!!28 
582~ 

l 7&C-7 
2, "'ı l~ 
4 JOO 
'1'30 
( (' 1 
13562 
2246e 
10895 

--
Bin Bir çehreli ad•!I' 

Lon Şaney -

5 

üiger büyuk sinemalar J(ibl 

ALKAZAR 
Sineması 

dahi 16 Kinunusani Ça~aml>a 
akşamından itiharcn irae~inc bas· 
fayacagı LON ŞANEYiN en mu
~mmel Dllmlerinden biri olon 

Siyah maske 
yi tedarik etmiştir. l· ılmin ""'"·eclt ,. 

cazip mevzuu ile mümcs:'ilintn 
dihiyane tarzl temsilinden mute
hayyir kalacaksımr.. 

üiin d 'ı! 

Alhamra sineması 
Cuma günü bdu hıncahınç dolu idi 

(Tolstoy);nın ,ahesert ,.. (Greta Garbo) ııe 
Con J ilbert 

Temsut maazzamlan 

'===="~!1!1! -~!!:::~~ . 
Y..!:.~ !.V 1 Şehrazat 

........................ .. 
Şahzade Başında 

HİLAL 
sinemasında 

Yarından itibaren 

Ölüm çenberi 
.... - ............... 1 .. 

ALHAMRA 
Sinemasında 

1929 senesinin ikinci süper fUmi 
(A.NNA KARENtN)deo. sonra 

Kanlı 
Canbazhane 

(VARYETE) 
(Slıiı: diver) in Parisll Canbaz.ı 

meşhur (ALIS Rı\11.'DAL) in ha
iki ve feci tarihçesidir. Pek yakınd 
OLGA!VOLGAlve ŞEHRAZA 

l ler türlü istirahati müemmin 
e 1 yt teshin edilmiş bir salond 
müessirvc cazip ve meraka ve 
bir film ıoeyretmclt iste.rı;en · 
bu gün 

Melek sinemasına 
gidiniz ve (ANNA MA Y VONC 

un şalı eseri 

lstanbul gölgelerlnd 
kısmen şehrimizde sinemaya alın 
mış fevkıllde filmi göriinüz. 

QOZEF :E.RON) un en iyi bir 
romanınd&n muktebes gavot gür.el 
bir film ve meşhur vai.u sahne 
( LEONS l'ERRE) nin eıı son 

eseri olan 

ÇlÇEKI.ER 
MELİKESİ 

(ÇIPLAK KADL!'ll) filiminin unu
dulmız mübdiast <J,uız Lagranj) 
ile dilber Vly-ana yıldızı (KSENIA 
DESNf) nin vilcude getirdikleri 
mevsimin en birinci Fransız SÜ· 
perflimdir. Önümüzdeki çarşamb• 

akşamından itibaren 
MEi.EK SINAMASINOA 

gtısıerilecck olan şayanı havrct \'C 

müstesna bir ;i<ilıeseıdir. S!~~~~el 
------- -• ._ _ _____ -.:i 
( 189 
24570 
51739 
33628 
49174 
21052 
26012 
3581,I 
59209 
25344 
43980 
45985 
57019 
36737 
22345 
47550 
22519 
404..37 
59157 
10723 
29803 

60 
39372 
56661 
53763 
36883 
44106 
51614 
4619 

45159 
38137 
30972 
40022 

5260 
:lf 991 
23875 
#877 
.l9J39 

1.118 
.188~.ı 

4662 
4974-0 
J0792 
~1322 
S9065 
.11979 

~j()(ı7 

~oııs;ı 
J27'9;' 
10714 
521Q2 
:H955 
;174.16 
4;4,H 
,1706.1 
22098 
11784 
>0817 
;ı\!974 
39850 
:i75fl 
50445 
39893 
4'584 
284ı~ 
3252.l 
,,t< .1 • 

4!>01 
44454 
4Jl83 

34047 
57496 
3918 
l!ı931 

31169 
17281 
94.39 
25610 
69'.!Q 
.'i0704 
:i4;l42 
41867 
11482 
,19044 
8778 

48695 
.1028!l 
56250 
20725 
14134 
47.'il6 
31207 
8909 

39073 
25223 
44.'120 
382.'l() 
( 1445 
30307 
11 S63 
58992 
16254 
( 1806 
39276 
.13552 
4,1547 
ı•ıı .10 
15824 
'i8.13!l 
'i2.l:i0 
31951 

48161 
52521 
21969 
~ı.188 

2016:ı! 
59Q8I 
.ıo:uo 

52760 
!8J.l7 
9852 

214h4 
24019 
26000 
IOJ8'1 
.ı:.ı<.ı04 
27769 
4 17:12 

2h~85 

17871! 
522<t'l 
l 2'i;ı<i 
21l%6 

t<JS 
281;'9 
ı 74.1 

74 
J4Q08 

16307 
38473 
20777 
48.194 
8213 
29208 
7228 
ı676 

40.37 
445(ı() 

7430 
;17216 
40484 
220 r 8 
50450 
15141 
11357 
486.'i'I 
16617 
51S39 
4MJl9 
59728 
2269 

56715 
97 

24482 
13637 
18:l07 
15400 
7845 

43844 
35423 
7125 

13813 
59280 
8692 

38577 
1 &864 
.16986 
:i%70 
.f.500 
5169 

ıcı<ıı 3 
37000 
25699 
2504:.! 
• 8763 
2fı260 
5805 

36595 
226(18 
3734;ç 
40861 
21958 
24:iJI 
4Y.38b 
58470 
5Y3Y4 
244;)6 

(ıfi.~ l 
S.1 '8Cl 
;~2805 

57.159 
91<)() 
2Q70 
81 2 
2184 
6757 

54094 
s. (>J!°' 
13913 

02 
56891 
51664 
llO'l 
16067 
58898 
56095 
17784 
31879 
3.3004 
43878 
15593 
55214 
17233 
4.1769 
1?5120 
14104 
13207 
23883 
4.1732 
50059 
58720 
15381 
55562 
1411)2 
50.'i71 
41175 

419:1 
4730 

50180 
58.'i5( 
31816 
52291 
22325 
39356 
2123!1 
25921 
47343 
~8568 

45766 
16109 
1240'l 
4Qf69 
25729 
50341 
29175 
59686 
32609 
50139 
28636 

Q,157 
I0786 
4ö205 
52224 
37 ı 12 
J7383 
42~6 

6861 
20 04 
ll4018 
n4•4 
2 

6 
.?4 

.;(i, 4 
b684 

:ıın6 
49145 
14538 
11080 
21643 
59320 
2784 

26319 
30974 
2805 

18464 
10881 
53516 
367fı4 

47185 
455QI 
31626 
45974 
28091 
59201 
11632 
42366 
5888 

54523 
51005 
42962 
51160 
3036 
6365 

54807 
( 4.'191 
11573 
55929 
12644 
54612 
47820 
20549 
14978 
55975 
40512 
lb08 
( 1747 
8447 
22439 
5J269 
49431 
20482 

42483 
46419 

1486 
18418 
51418 

4773 
516 

4110 
1807 

52342 
23322 
26659 
14780 
23 9 

55661 
43489 

7616 
45744 
41.52 ( 
15234 
16549 
37830 
1!7998 
36.130 
54938 
33784 
12966 
25~ 
1491:; 
20035 
4.1718 
.~1642 
ltı445 

20178 
32274 
49748 
510J8 
'l511 
~lfı 
41588 
lfi511 
~7llli 

3416;3 
44510 
420<ll 
10081 
.'i4446 

49193 
( 199 

5Cı5;ı:ı 
45,lO 

29779 
~4'l':!4 

36060 
51493 
984.1 

27761 
8218 

!l50;14 
:i[()JJ 

4!ı ı 19 
45ı!62 
42941 
4.1075 

6830 
9135 

21194 
13844 
47(124 
57882 
14167 
2498J 
~521 

.'i3995 
;lQ812 
38288 
(!l9f.>5 
löl70 
10600 
6815 

32.362 
59049 
27922 
!l 15J(ı 
8892 

52300 
18417 
5tfı3n 
:l215Q 
!lti'l2~ 
27299 
2391!7 
24856 
4"'...'9 

5211 
4147. 
2809 
3837 
1587! 
4789. 
4592. 
2942 
2147 
419'11 
38450 
344S 
47 

4610' 
26591 
3591 
!l.'l ( 6 
5fı921 

3!.ı06 

* Hanımlar ne diyorla 
Dün çekilen Tayyare piym 

gosunun ıoo,ooo ~iralılc ikram 
yeslnin ondu biri Kız mualli 
mektC'bi son mıf talebesindc 
Şahsine ve kardc~I dönhinc 
sınıfta :\\uzaffer 11. !ara çıkmı,tt 

Dün M<.kteht! ı.;ickn bir m 
barririmize ~alı ine 11. L iT' -tir 

- Bizim bilc•i .u/. 39,644 
nuırara idi. Bı, t rtil ı !' c:ı\c 
ti •de" bcrı l1i ıp ediyorduk 
I' ·anı sur~ti sarfını r.cKtcptu 
~ı"tı' L: ı l c; nc~c,., z. 

1 drd , ıııı l u kc lede lı 

lkr >ıi 1 c çık .,ıı;n" eır t} t 

V"'~üt. 
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Tuhaf 
fıkrrlar 

BiRiNi BULALIM DERKE:l 

Zengin bir zatın evin
de büyük bir ziyafet 
veriliyordu. Evin Ha
nın1u11n nıücevherleri 

fevka l'ade idi. Yüzük-

PAZAR 13 KAJ'\Hl\'USANT, 1929 

-A-
so - Ay var, 

besler, yıl var 
besler. 

vıh • 
ayı 

87 - Ayın 

keserler de 
eskisini 
yıldız 

fendi .. 

sı<r
ö 

baş 

Kutular açılıyor, Pan 
tantif, Kolye , Broş, 

Yüzük, Bilezik, Küpe, 
çeşit çeşit mücevherat 
gözleri kamaştırarak 

birer ikişer meydana 
çıkıyor. 

Zengin zat bir tah
tada işi bitirmeğe ta
raf tarı, soruyor: 

- Bunlara ne isti
yorsunuz? 

- Son fiyat 1m lira. 
- 7500 verıyorum, 

kabul mü? 
Olurdu, olmazdı, fa

kat neticede uyuştular. 
Zengin zat, cebinden 
" "k bir def ter ı-

Gördünüz mü 
hüneri! 

Pariste bir çalgılı 

kahvede hünerli oyun
lar oynayan Thea Al
ba isminde bir kız 

varmış. Bn kızın her
kesi büyük hayretle
re düşüren bir hüne
ride sağ ve so1 elinin 
heriiç parmağı ile aynı 
zan1ndı ayn ayn raka
mlar yza bil mesieir . 
~fatmazel The, bunuu 
için parmaklannn uç
ları tebeşirli nzun so
palar takıyor ve böy
lelikle mesela şebabet 
parmağı ( 4 )rakamını 

yazarken orta parma
ğı da yine ayni büyük
lükte (3) veya (5) rak

kamını, öteki de bir 

başka raklı::an11 çiziyor
n1uş. 

Hünerin bu çeşitini 

görmediniz değil mi/. 
KAPIO BAHŞIŞLARr-· 

Londrada bazı bü
yük otellerin kapıcıla
nnıa aldıkları bahşış

lar senede bizim para

mızia 50 bin lıraya 

baliğ olmakt imiş. Bu 
kapıcıların taht oto
mobilleri, konakları 

varmış. Hey gidi dün· 
ya hey! 

9- Armudun sulusu 
insanın sulu sun dan 

iyidir· 
10-- Bir yastıkta iki 

baş, her sene çöker 
on yaş .. · 

bir iki satır yazı yaza
rak uşağı ile kona
ğına gönderdi: 

((Azizem. 
Kağıdı getirene 7500 

lira ver!» 
Uşak otomobile bi

nip gider. Beyfendi de 
mağazada Hıntıryan 

ef eııdinin ısmarladığı 

kahveyi içerek bekler. 
Uşak yırmi dakika 

sonra 7500 lirayı hamil 
olarak gelir parayı 

Beyfendiye teslim eder. 
Sayarlar: tamam. Te
şekkürler, minnetler 
arasında Beyfendi oto
mobiline biner: Gırrr .. 

* Hıntıryan Efendiye 

aynı akşam karısı me
rakla soruyordu: 

- Kuzum, bugün 
benden 7500 lira aldır-

Günün haberleri arasınd 
YUNANIN VERECEôl PARA 

Ankarada Yunanlı

larla mübadele mes'
e1eleri hakkında ya
pılan müzakerenin 
ilk kısmı bitti Vt; iki 
taraf anlaştı, Şimdi 

İşi vekillerin1iz tetkik 
edecekler. Bu anlaş-

maya göre, yunanis
tandaki türklere ait 
mallar sahiplerine VC" 

rilecektir. 
Oradaki türk malı-

AÇ ÇOCUKLARA YEMEI( 

Aylardan beri sö 
lendi, yazıldı. Nihay 
neyse biçare aç ya 
rucuklar, çok şük" 

ölmeden Hilali Ahın 
imdatlarına yetişti. 

Gittikce de faaliyet 
ni fazlalaştırıyor. Şi 
diye kadar günde 25 

çocuğa bazı souk gıd 
lar veriyordu. Dün 
itibaren 3UUO çocuğ 

karnını doyurn1a 
başladı. 

nın buradaki yunan Hen1 bundan son 

malından çok olduğu- bazı günle~ sıcak y 
nu da yunanlılar ka- mekler kuru köfte g 

bul etmişlerdir, şeyler de verecektir. 
İşte bu fazlalık için Bugünün, çocukla 

yunanlılar, bizim para- yarının gençlerini 

mızla t2 milyon lira leyen bu şefkat yu 
vermeğe razı oldular. sına aferin! 
.................................................. ~ 

Millet mektepleri için 

Millet Alfabesi 

Jap·o.n 
J·imnaSti·k 



. Türkiye lş 
Sernl"ı ~i: tediye edilıuiş 4,00U,000 liradır 

Pınuıni ı üdürlük 

Ankara 
ubeleri: 

Ani. ra 
lst:ınhul 
Buı·. a 
İzınir 

Adana 
Trabzon 
Bali.kesir 

Ayvalık 
Zonguldak 
Kayseri 
Mersin 

"Aspirin,.i 
komprime halinde istima.l ctmok 

en sade ve basit bir usul 

d u r . Her kornprimeııin veznı 

tam O, fı gram olurak ı.esbif edil· 

mişl.ir 

Alınmaaı gayet kolaydır , Bir 

bıo::::lllL bardak su içine atilınca 
hemen erir Bir tara• 
tında Aspirin. lllg•r 
taratlnda .. ıa,_., aa-

lllllnl llavt ••-~••· 
lart retldadlnla • 

~ULLl\ Ll' l' \Z_\.l l 

Dııl. 111 a ~lLŞllL'l 
,_·eni ctik"tlı' PRA s .. TT taklitlerinden 

tenekcler takp ediniz sakınınız 

0••0000000000$000 ENZINI ••••••••••••••••• 

BÜYÜK 

• 

1 • cı ı ·eşide 11 Şuhattachr 
ikramiyeler: Lira 

M'Jkifat: 
Lüllen Dikkat ediniz: 

30000 
18000 
150o:> 
12,()()() 
10.000 
1000() 

Bu >cneki Ta)?ıtrc pi) nnkosu ~i;mliyc Lıdarkilcrin en :ı:ı:ngidir. C'lınkıi: 
1 10000 !ıra n· dah.ı yııbrı hiı) iik ikrnmh eler geçen ı;cnc valııız "3. ıune idi. Hu 

;ene "5. tir. l»ılıct ilııimali •" (17 artıııl'tır ' . 
2 ~mum kr .ım ye adedi: l;cı;cn ,cn~ki kl.-,.idckrdç yrılnız "2,000~ idı. Bu 

sene tanı: 3 9()). d.ır. L ıııttm i>.1lıcı ihtinınli (le tnm: " , 'J:} (~·ani IU n;i li) art~ıı~tır. 

3 Plyanko yüzünden zengin olanların adedi bu sene ~sçen 
senenin tam iki misline çıkacaktır. 1 

-

• 
ERi r·- ':;;;;:·~ ·:: ~~~~!!!!!!!I!!!!! 
K,N "VATERMAN,, 

:\ lcııılckctim· .. ye " ızdc tecrubc devresini g-cçiııni~ olan 

satı gane yazı makinesidir 
nıııhıılleıi-

ı ı.uıt ı ı < · T ·· lnı~ . ı. r·ılızon, •3111 un, ·!\~nkarıı, l~rnir, .\dapaı.ıır, llolu, 1:0.kişchir, 
na. Mersın, Konya., Denizli. 

Marka fnğiliz 
Gramofon lan 
Jı.ır yenle nı-avıııız 

1 imuını aceıİta 
Vfl OOJIOSll 

VaheOtoctyan 
fll!lllllllllHUIHHllH Sultan hamam 16\«3~ 
~ İst bınının11 "!"1HH1111u111111111111111~1119' 
~ an ul bırahanesı E 
: (Sabık St = 
: lıcr gıııı saat ııc1en . barasburk> = 
- T · ıtırerıı -:: azo lı r.ı - mıikemm ı du . ı<a oıı oı kcstrası = 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltİt=ıİım nefis mazeler. § 

l>~·vlct de1nir yolları v r nu11111111111111111111111 
'l aresindcn : e ımanları uınuıui 

ll:ırıl:ıqı ısıı l.iııı· , . lııln arı 'e Hıhtıııı ıd;ırcsiııe o.'t 
, ıııııııak:ı ·ı sııret'I . ı «2ıı ıuııırwı!ı ·ı ı ·' · ı e ve vev · ·ı ı ' ' . ı ıııd.ı tamiı eıı· ·ı k . . mı ı ıa edıııı itihari•n hir ay M ırı ece tır. 

uıı ık ı a 28 1 liııf 
1 - -929 tarihiııde \ . ı J _ 

111 "' uııcı' ı · · ıı.ır 0 ıı-H:ıı.tıhı 1 lctıne 
1 ı \<la . yapı acaktır. 'famiı at ., ·tı . . . . 

' 1 pasa Lııı ·1, 1 Bas 1\f · ~ . . _. şaı ı.une ı sıındıdeıı 
ı ha aı zıı 1 ıılrr ' u ellı~lı;:ıııdeıı alıııahilir, ve ııınzkiır 

• ı ıı ı-b · · ·ı· taraf ındaıı Ha vda · . . . 1 ır. ·llnııaıa l' r 1 . 1 p.ışa ıncndıreğımle 
• chli~~i fonııiye satı~ u anların_ «300» liıa teminat :ıkresilc 

1 
'mi ınezkuı lo sa~t ıa<letııaınelcrıle lıidiktc teklifııaıııelerini 

1 rıı ıoe ki\ « 4 30• a ka<l k ıe k ıtihi ıımı; T~. ar . apa!ı zarf dalıiliııdo 
mı ıı;ııw towh riylPnır•lr.ri lazımdır. 

DOima kalemleri 
I )iinyanın en eski ve ı:n ıneşhur ınarkasıdır 

, . " " .._ 
1 EMVALi METRUKE ILANATI 1 

Semti mahollcl ·o 11\.'\ i 

l\C)"Qglu ı\le;rııtirct ntik ,l8·54 h'.ıirh~r 
Ahmet ıparnman 

be)· 
cedit 
Nlı:tr 

mustcmiloh 

.\laa hodurum :; kat 
olup 1 nıuıtrolıı tlaı 
resi 7 oda ikı hali 
bir mvıfalı; 1'11~. ban 

' ' 1 2 \e l19iinw 
koılanla -sek er otla 
•klşcr hal~ hiıc.r ınuı 
fnk. hıtn\ n. kil<:'r çatı 

l~att; t.ır.ı · t ilr hir t'll 

th·po:-u. ı.\ı küçül. 
oda: bn<lurum knt1n ~ 

d.l n1iıtc:ı-.l l t odun \C 

J,ünnııiuk 'c airc ile 
ııı~n tarıfııı,lı 100 
ınctro tcrbiindc hah~ 

hudıldu bedeli bedeli 
muhammen( müzayede 

iki *ııfı crses efendi· 4.o;()()O lira 71:'i00 llra 
nin 56 'lıı-73 numrolo 
fahritast hah~ . \"C bir 
ıoralı Akabl luııum hii· 
~sine ıah ik kılınan 
nl"l'a \C ıarafı rabli Ni· 
ı:~ı •okn~ıle mahdut 

çcvi havi. . 

ll:tlada cı;afı ınuhamr .ıpartoıaııııı k<lcli scki7. .cncdc ınuk.ı--·ıtaıı tcdiıe cu·ı .. . 
tarihine müsadif <alı günii -..ıt 1:; de ihnlc<i icrx ve hll'i,liı•ın ıı~,iıınlen nİ , . k'. ın, ., ,arıılc mulkiı cıi 2~-1-929 

1 1
. ı · d ' ın.cn cmr" gıırc mı am 1 ·r dil k 

üzere tekrnr müzaı ede) c '37. o uıımuıtı>r. ta ıp crın he eli muharrer iiltrindtn " • 50 ~· c c 
1 11 

c me · 
depıızito nkçclcri ,e )8 mı t<her banka ıncktuhlarİI le Eım ali metruke 1 • • •" hc.obılc (5.152,50) lira 

Scınti Mah:~lcsi Soka~ 

Balat Karabaş Balat caddesi 

• 
1\ dıköy Cııfcrağa 

• 
!.kele caddesi 

• • • 
\ eşllko~ Köylçi . 'apur i<kele<i 

Kadıköy Osmana)ta Dut 

• • • 
l le)'betiacb Yalı c~dde<I 

• 
" 

satı~ h.nmı,ron1n:ı nıUracaut e\leme1eri 
* * * . . 

~UIUl"'(),'ill 

187 

1811 
-12 
44 

10 
28 

28·1 

88 
90 

hane 

Dük Un 

karı ~luhanınıcnl 
l.ira 
20 

10 

Şehri 

• 
t\ir odalı kılgir dükkı\n 

Kagir dükkAn 
Hane 

;ıoo Senevi 

Mabahçe dükkı\n 
Dükkı\n 

210 
144 
156 
96 
80 

ikametgah 240 

• 
• 
• 
• 
• 

ll.'
•
1
t hızır ç.l\ÜŞ .\7. "ııır 92 DilkkAn 120 2fi-23 Hane 60 " 

Kadıköy Rıslmpaşa Birinci >okak 197 DükkAn 72 • 
" Caferaga l\ahriye 3ll·87 apanmaıııı. ikinci dairesi 360 " 

.. • .. • ~ 1 ühiirda 102 llane .540 • 
Kuçukpazar Rustempaşa C3n\ıa,.me caddesi 19·50 kAglr diikkln 480 • 

T r ~al_Ad~ evsafı muharrer emlakin 19,1,929, tarihine mUsadff Cumartesi güuü saat (15) ıc ihaleleri mukarrer;i, 
• 8 11' erın m\•all metruke icra komi<yonuna müracut eylemeleri . 

Milliyetin Eğlencesi 

6 

1 

& 

Yalnız bu bıçal·l:ır 
1lc tıraş olunuz. l~u
nların enı~c.~li ':ol ur . 

Tıra · ınahnalarına mah .. u,; tıras bı · ı n ıı en 
:ılfü;ı (ROTB.\RT) tır. 

l\lii ıh:ı-.ıı ·n t.ır;,ıhtnııJan ı•n \\ t.d Jınç' 
~İ) ede lbdı ım' n mı altH d tıl ı ıı 
amınt:nin taktiı i ıe m:ı har o1mu~tur. 

Fabrikatnı,..ca im l c1Jiln1cktc ol l:ı nı · u h · lk' l 1 

kcrre 'jUrki\c pha al:ınnda Polhart al • ı ti • .. tı L'ıniz (, 
br meı kii fııı uhte çık. rıkııı-tır. · 

lşlvı (l{otha. l bı\,"lgı l\cı11in 'l'cmpL:lh ıff ıda ""J'ot ı ıhı\ 1 .~ l 

nıııazıaın falırika-ınm mamul.ttıııdondır. 
(ltoılıart\. (,ı ·a~ı ıaınanın tıı kk11at \e t kt ll'nt llıı 1 1 

Miıre (,, cç hakiki ç< r ile '"l"lııı ıır. C:a et hafif t. ın·ı, , , ~ _ ın 
l:\~imanc J..:L ... ınc: .. ilc t\1H (Rnt ı tl 1 lı· ·11;.ı üzu daiı, ı t '·ol 1 1 Hı-
hafaz:t eder \ı.: :-hilcc \C hıı ı.uhhl..lır p.ıdJ olını-.ın ını•i olır. 

1\u (\1aıka~ıı ta-.ı~an hıç:ı~ın lııkiLıt~ 1 l ';'il\tnı ı ... • r , 1,.1 11 u 
kanaat hasıl ı:tınc1 için )811111. hir lh.:f·ı ti.'1.·r ıh1. tlmı.:1 k .. lıd ı. ·u ı ıl ... 1 · 
fRoıhart) bıçoğıle ,iıı 11\e bd·ır kullanmıj nltluAuı 111. dığtr bı ı~I 
arn .. ında 1111.\Ctıl ·a) lHı\lı. Lulı ı.;,·n1ck için y.ıl·ıı ı· .. d1.:~1oll 1 
ruuha)ı..::,c (;.\ınız. 11'11 'rt hı aklın d.:ıima toptaı tı, (;} \ı ılr.. 
nu).J1.11:ıri \: tu\ h.:t ~ . ı \C tll f \C \ı.: ':tire ~ t d ı nlı!dJ 
~·ıtıln11kt ıd1 ·. 

il": I<. 
t 4 1H11 

il 

~•200 adet küçük bidon.-><>< 
İ.-pıı-lo \'e ispirtolu içkiler inhisarı 

unıuıni ınüdiirliiğ"iin<len 

Seyrısetnin 
Z'ftl-ıi-ll!llllııİlllllıılıii ... 

Marsin sür'at postısı 
(KO;\ YA) vapıırıı 15 Kft. 

saııi Salı 12 rlc Galrtla l'ıhtı
mııılhııı lı:ırekııt!ıı Çarşaıılıa 
10 da hıııirl' ınıırnsalat ve 
ayııı ~iiniın akşamı lıarokeUe 

Antalya, Alaiye, Mersine gide
cek YH Taşııcu , Aııamor, 
Alfıite. Aııtalya'. lımire :ığ
rayaı~ ııclocekbr . 

~ yva ik sur' at postası 
(MEBSL ")'apııı n 15 K:\

ııııııusaııi Salı 17 de Sirkel'İ 
rilıtımınılaıı Jıarokr11e (;eli -
bolu, Çaııakkalı', l\ii~ükkn
yıı, Edn~ınit, Bııdıaııiye, 
Ayvalığa ı.:idecek rn diiıılı le 
mczkı)r iskelelerle hirliktıı 
Al:ıııınluğa ıığ..-ayac<ıktır . 

t:cliholıı için yalımı volcıı 
rıl:ııır yiık alınmaz. · 

iLA 

tlc ... ı · 1 \ ~ 

YELKENCİ 
YAl'llll 1.Alll 

VATAN 
Kaı-a llcııiz liik' H' ~ııı 'at 

1 ·(l~ta 1 

upuru ııı p 
l..ılnun-aııi azar 

gliniı akşamı ı;ırke ı ıhıını n laıı 
hareketle 7..onr; !dal<, lııcb hı. 
Samsun , Ordıı, Gire 
l'nıbzoıı, urmcnc ve riıe i'kelderi 
ulmet \e &\·det edecektir . 

Tal lllt için Sirkccıdc 1c 1 t 
hnıı illi alinde ) · lkcııci ha· ı b 
Hin ac•nta.ın• n · ·ı· '4 ıJr .. :aa'. c . 
lsıanbul 1Ş15 

amı ____ nım_• 

LATiN l\IL \ \ \ ~:RI 

ile Turkçe ı azı 
} azmak için her 

nevi }Ul mak. 
nelerinin tamir 
e tebdil olunu· 
Müceddct ve 
kelepir makine 

lcr satılır. Makinelerin 1 urkçe kıla 

)Cleri l.Aıin kıla>1rei ile deAiftlrıı . 

14 l\aıııııııı ,ıııi l ':ız ı l Mahiye dort lırı ile daktilograf ders· 

Tıı alı;rııı Jıirirıei po t ı !eri ,·erilir. Kapel en miıkcmoıel.va ı 
pılııııyacaklır. ın· kinclcridir. l.Pıkyoko Galata l lar 

Gala11 koprü bn~ında 
acentesi Beyoğlu 2562 m sokağınd• nümero 39.Telcfon llcı<lğ 
hanı altında hususi dalrrd 1 M~ 

fUbeel acnıesiınlıutsı. ---------· ı MES'ULM0D0R0:B0RHANE1Tı 
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Ta Y) arc pi) :ıııko.,wrn çeken g-ızlar. kazanan nuıııa

ra!arm yazıld;::tı ~i,·ah tahta: 

MILl.IYLT. PAZAR 1929 

_IEKl V.El<kttr. 1GÖS~TERE.IYI !RESİMLER 

Ta yare piyangosunun alancı keşidesi dün çekildi. 'alon her zamankinden kalabalıktı. Artık 30,000 liralık ikramiye olmaym:agı 

içffi herkes kcşideJ i heye anla takip ediyordu. Resmimiz bu sahneyci göşteriyor. 

- -

:\1ck ı,>li Bedia 1 [anımı aşK l.Lİzümlcn. yedi verinden Yaralavarak öldnien katil T. Fikretin muha',eme~inc dlin 
. . . 

Kış gelir gelmez köıııdr ve odun pahahlaşmaya başladı. F:manet ihtikar o~ur 

olmadıp;ını tespit ettirmektedir. 
ba landı. Katil cüımuııü inkar etmektedir. 

ıtl:ı11nı ;ırtın.ıııar. Bunun sebebi cvcl hava tumamile kışa çc\ irmi~ti. Falrat dLinki.ı güneşli. hava 
lı,_;,unı verdi. 

Şehremaneti p::0 •a \ c hirahanelerdc ca1ışan 
!arı sı~ , muayeneye tabi tutmuştur. 

s 

ti 


