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CLMA 4 T. cvcl929 

ijHNf!Bııınrıııunmmw~wı111. 

lstanbul, 
Te~gral _adresi: 

l<uınl ul, ~llf.LIYE.T 

idarehane: 
Ankara caddesi, No 100 

Telefon numaraları: 

lsıanbul. 3911-3912-3913 
CıtıZl'lı! ı t matbaaya ait hususlar içın nıüdiriyefe müracaat edilmelidir. 

Afüıldi'li ;;rçen nushalar 10 kuruştur. Gelen evrak geri verilmez. 

Nu.8hR•• 15 H:waru.111*-r 

BERLIN, 3. A. A. - Dün fD"ka· 
!ar arasında iııizliğe karşı ıigorta 
meselesine dair cereyan eden müza .. 
kenıt ~· ~tresemannı pek ziyade İş· 
gal etmıştir. Saat yirmi iki buçuğa 
doğru mumaileyhin tal tarafıiıa nü

\ zul iıabet etmittir. M. Streıemann 

1 
kendisini kaybetrnit olmamakla dok'. 
torlar ümidi keıınernitlerdi. Fakat, Muhtelit komisyon t'Jlnası ve reis M. Holstadt 

Komisyonda faaliyet 
Murahhaslarımız toplandılar 

Gayri mübadiller dün Maliye vekilini ziyaretle 
tevziatın arazi sahiplerine teşmilini rica ettiler 

Muhtelit mübadele komisyonunu faal bir hale getirmek için 
ittihaz edilen karar üzerine dün Türk heyeti murabbasaaı mü· 
lıim bir İçtima akdetmittir. Bu içtimada Yunanlıların çıkardık· 
ları müşkülat yüzünden sürüncemede kalan meıeleler mevzu
bahsolmu§ ve bilhassa gayri mübadil Türk emlakinin iade e
dildiğine dair Yunan murabbaslan tarafından ileri sürülen id
diaların doğru olmadığını göıteren vesaik tetkik e-
dilmiıtir. .... 

Bir rapor hazırlanıyor 

4 i.Jncü ı;cne 1"\o 1309 

mıııııııııııııınııııııamı:ıııııııııııııııı · 

Gazetenrizde çıkan yazıların hukuku mahfuzdur 
Abone ~artları: ıı lıan tarifesi: 

n 
T11rlı.ıye Han> 

---
3 ayıı~ı 
6 • 

4(X) ku. 800 ku. 
750 • /4f){) • 

l'! 6 ıntı sahijrrll• sanhmı 
i 5 incı • • 
~ı 4 tin,·tJ • 

2' tu 
51) • 
80 

12 • 1400 • 2700 • U 2 inci ,. fOO 

istifa eden kabine reisi Mahmul Pş 1 

l 

Bir rekor - 1 

Mısır kabineleri 
İstifa eden kabine 

rekoru kırdı 
- ·---

KAHİRE, 2. A. A. - Son on &e· 
ne zarfında iktidar mev kiine gelen 1 S 
Mısır kabinesi arasında Mahmut pa· 
şa heyeti hükfunet mevkiinde 463 
gün kalarak müddet rekorunu kır· 
mıştır. 

Mahmut paşa hükumetine izisı· 
nm çoğu Velt fırı.asına mensup mil
licilerin mümessillerinden ibaret bir 
kabinenin halef olması muhtemeldir. 

Asıl hayati mesele İngiltere • Mı
sır muahedesine müteallik yeni tekli
flerin kabulü için umumi intihabat 
yapılmasıdır . 

l lğrilik, doğr11luk 

\ 
1 

1 
1 

l'Wu.•hRliil• a ~ ...... -. ..... 

. Dedeağaçta sütçu Panayut nezdin 
de çalışan Kanber Salih isminde 23 
yaşlarında bir Türk genci ile Şüayp 
Rıza isminde diğer bir Türk Türki
yeye gelmek üzre Dedeağaçlı kayık· 
çı Polizoi Valsamidinin yayığına bi· 
nip Eneze müteveccihen haraket et
mişlerdir. 

Fakat bir müddet sonra kayık te' ı 

muamelatını teftiş etti ---Vekil Bey emvali metru • 
. ke lflarl hakkında 

izahat aldı 

Maliye Vekili Saraç Oğlu Şiıkrıi 
bey, dün öğleden sonra saat ÜS bu
'ukta Defterdarlığa gelmiştir. 

,V~lril beye kalemi mahsus müdiırü 
Mu".'~ Bey refakat ediyordu. Maliyt 
Vekılı bır ashabı masalih gibi evrak 
oda~ın:ı girmiş ve muamelatı tetkilr 
etmıştır. 

Bilüıare memurlara bazı sualler 
sormuş ve memurlar vekil beyin dai· 
reyi teftiş ettiğini anlamışlardır. 

Defterdar Şefik bey, Maliye V r:
ltili Şükrü beye ıube müdürlerini tak 
dim etmiş ve Vekil bey her ıubc mü 
düründen ayn ayrı izahat almıttrr 
Saraç Oğlu Şükrü B. muhasebe kıs
mını da teftiş etmiş, banka usulü 

l yap~~r.'. tadilatı beltenmiştir. Vekil 
B .. butün kalem odalarını da tefti§ et· 
mıı ve memurlara igleri hakkında ıu 

\ J aller sormuş ve vazifenin ehemmiye 
\ti hakkında memurlara irşatkir ley· 
anatta bulunmuştur. 

"şehit Ramber 

Emlaki metruke müdürü Ali Rua 
beyden emlaki metruke işleri haklan 
da izahat almıştır. 

Maliye Vekili Şükrü Bey, defter
dar Şefik B. ile defterdarlık odasın
da mali ltJer hakkında görüşmüş ve 
geç vakıt defterdarlıktan aynlmıştrr 

ŞOKRO BEYi ZIY ARET 

Osmanl1 bankası müdürü ile M üs
kirat umumt müdürü Zekai bey dü• 
Maliye Vekilini ziyaret etmiştir. 

ADLiYE VEKiLiNiN 
TEFTlŞATI 

Adliye vekili Mahmut Esat B. dtln 

• 

Saracoiflu Şakra Bey 
Adliyeye gelmi' ve teftişatına devam 
etmi§tir. 

:....~~~~-..~~~~ 

Kazım Pş. Hz. 
Büyük Millet meclisi reisi Kazım 

paşa hazretleri dün şehirde bir te
nezzüh yapmışlardır. 

Ceneral Ernest geldi 

~ihai Bt"y macerasını · gazet('ı11İzc' 
gönderdiği mektupta anlatıyor. 

"Mile Viyolet'i nasıl sevdim, niçin 
kaçtım ve intihara teşebbüs ettim?,. 

Matmazel Viyolet namında bir plaji bize sorarken ıaniştık. Yanını· 
kızı sevmesinden dolayı ortadan ta- da kiracımız bulunan Mösyö Rafacl 
gayyüp eden ve Bilecikte tahtı' teda· Abov ile birlikte plaja gittik. Zaten 
vide bulunan Nihat beyden bu karan· bizde gidecektik. O günden beri ba~ 
!ık aşk macerası hakkında uzun bir lryan ve kalbimi hırpalıyan bu aşkın" 
mektup aldık. Vaka kahramanının galebe çalamadım. Bu meseleyi pedt• 
mektubunu aynen derece diyoruz: rim de hatti bütün aile erkanı da bil 

Bilecik iyordu. Bahısta etmiştim. Bu üç ay 
.. . . .. . .. !ık görüşmeden sonra Matmazel Vı· 
Millıyet gazetesın~e ~egayyup yoleti tanıdığımdanberi kendisini le-

ettiğimi okudum. Dedım ki mesele na ve çirkin bir muamelede bulunr11a 
dım. Öyle şeyleri de fikrimden geçit 

( Ma/Jadi 3 ilncü sahifede ) 

' 13ugün 
Şehltllklerl imar cemi
yetinin rozet gUnUdür 
Bugün Şehitlikleri imar cemiyctinir. 

rozet tevzii günüdür. Çok hayırlı 
bir maksat için toplanacak olan pa
rayı hamiyetli halkm esirgemiyecc 
ği şüphesizdir. Rozet hasılatı Şehit· 
!eri imar cemiyetinin yeğane varidoı 
menbaıdır. Cemiyet Edirne kapıd; 
Şüheda namına bir abide yaptığı 
gibi, Edirne kapı şehitliklerinin dı· 
varlarını tamir ettirmiş ve Karaca 
Ahmette de bir abide yapılacaktır 

İlk yazıyı bugi1n diir- Nihat Bey . Rozet tevzii arzu eden mektep 
diillCÜ sahifemizde ok meydana çıktı bari bütün safahatıle talebelerini bugün hüviyet varakala-

[ u- jf size anlatayim. . .. 1 rı.nı ha~il oldukla~ı haldc .. Bayazııta 
lr yıınu:z • li Matmazel Vıyoletle bundan uç ayl kı cemıyet merkczıne muracaatları 
•;;:==:ı==::~==:::=::~•~o=:1 il • • mukadden. Erenköv istasyonunda bildirilmektedir .. 
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illlLLIYET 1929 

r - · · ·- ) ~ Son Habei'ler -:=:=~ 
.. ~ HARİÇTEN. ALDICIM iZ HABERLER 1 M. Ştreseman'ı~ Posta ve reıu~a~ m• 

Eylülün 28 inci günü yola küçük donanma taraftarlarile ~ 1 
- J vefatı mÜDaSebe- mur/arı Samımıyeft 

cıkan İngiliz Başvekili Mac bir cephede bulunması ve adeta d tı"le Harı"cı"ye vekı"- çaltşıgor/ar 
Donald yarın New-Yorka mu- beraber hareket ederek bu ifşa- Rusgada Küçük itilaf\ e ~Im-::r• -
vasalat edecektir. Bir buçuk a- atı yapmaları ve davul zuma i- Kabine buhranı I" ANKARA. 3. (Telefonla) 
sır evel istiklalini kazandığı ta- le rlünyaya il3.n edilmesi de A- Sınat faaliyet \' uııanistan ·-- ımiz taziyet telg- Teftiş seyahatından dönen Po 
nhtenberi ilk defa olarak bir merikaltlarm canlamu hayli sık işsizliğe karşı sigor- f •• d d" ta ve Telgraf umum müdii 
İnsi-tiz Başvekili resm~n Ame- rruştır.B.unun içindir ki bu re~a- Bu sene istihsalatta l i ra 1 gon ~r 1 Fahri bey şu beyanatta bulu 
nkayı zıyaret ~uııektedir. Ame- let tahkikatının, Mac Donald ın t üt M. Venizelos'un Prag' ta mese es ANKARA 3 "T l f nla" muştur: 
. . . d - ·f · · t sh·ı · ksa · •-~' ezag Var , . - e e o T f . .. 
rıka gazeteleruun yaz ıgına vazı esını e ı mı, yo ış""'" da sulh hakkında . . Alm h · . S - e tışatun neticesinde bu 
aöre, Mac Donald New-York'- mi edeceğini tayin etmek kolay MOSKOVA, 2 A A. - Res- - BERLİ~, 2 A.A. - İ~sızli- an anf cıydel ~l Htre;ı~- tün memurlarımızın mahrurniY 
,, · k d ~· di • * * · · beyanatı ge ı..~~ı sıgorta meselesınden manm ve atı o ayısı e ancı- tl -ta pek parlak bır surette arş~- e . ~· .. . mi istatisklere nazaran, buse ne ~~. .. , ye vekili Tevfik R .. tü B. u e ere ragmen samimiyetle çıı 
!anacak ve Washington'da reı- . nç-ı~ız-~us ~~eb~tı. sıya: zarfında sınai istihsalat % 24 ·- dolayı hır hükumet b~anı çık tel fları ekmi tir·uş ş lıştıklarmı gördüm. 
sicurnhurun misafiri olacaktır. sıyesının ıadesı ıçın mühim ~ır nisbetinde artmıştır. Halbuki PRAG, 2. AA. - Havas A- ması muhtemel.old~gtınd~ M. ~ h ~- . ş tin Yeni bir takım makinalar g 
Amerikalılar ~şin teşrifat tarı:fı- a?~ :ı_t~lmış!'.11'. Lon~~'dan ~ı!- bu hususta tanzim olunan pla- jansı bi!diriyor: . Başvekil M. s.tr~semann v~~etın tehlikele- M. şiı:e~~e~atıedolayı- tirdik ve bir kısmı noksanlaf! 
na pek zıyade ehenunıy- dınldıgıne gore, İngıliz Hancı- nda ancak r, 21 tezayüt derpiş Udrzal ıle haricıye nazırı M. ~.~atmak ıçın halk. ~kası .1 .. t ilim 1 ak alil mızı: bunlarla telafi ettik. Yenı 
et vermektedirler Fakat ınat- ye nazırı Mr. Henderson ile Ru- edilmi .. ti B~ sene zarfında yu .. z Benes istasyonda M. Venize- hızbının merkez heyetını top-

8~ e mhük~ c;,c:_ . 0 
.. arh ~tı . e- den bazı makinalar sipariş etti 

• . . p . r· . M D "' . 1 ·1 f. , lanmag-a davet etmi"tir nne wııeti cum unyenın e- B lan B ~ .. _,. 
buat ve efkan umumıye sye~n ans se ıı:ı ·.. ovga- de 14 fazlasile 40 milyon ton os ı e re ıkasını selamlamışlar- MUHALi y vERIİ.IRSE lim tazi tl . . be b • un ursa, Balikesir, ımı.-
ziyaretin siyasi cephesi ile pek !eski arasındakı muzakerat kömür ve yuz·· de 6713 fazlasile dır. M. Venizelos, hükGmet dai BERLİN 2F REA A _ M Mun"- yaı eliınyde :~ı yanhive b.~~ tyanın mühim merkezlerine v 

D h b. ·· t · ·ti R • . . . Ç , . . . . ........ r en.,....,sen sse gım -· 
meıgul görürunüyor. a a ır ~uspe . nettce vermış ~· .':1sya 14 milyon petrol istihsal edil- resme gıtmış ve meçhul e- ile M. Streııemann, ipizliğe 1ı:aqı ai- . • t .. ta "tim t b • recegtz. 
buçuk. asır. eve~ In~~tere'nin e: ıle İngıltere ar~mdaki. mwıa- miştir. koslovak askerinin mezarına bir gorta halı:lmıdalri tcaviye. aurctini ~ e~:~~e~. a uy . Ta~ütlü .mektupların ge 
hemmıyetsız bır musteınlekest sebat 192~ senes?1de yıne Mı:c Sovyet Rusyadaki elektrik fa çelenk koymuştur. M. Benes h.alkç~ kah~ e~elı: ıatcmeme- B lind Mad Ş . cıkmesı havadısi asılsızdır. 
iken şimdi bir İngiliz Başveki- Donald hukil.metı tarafından t- brikalan yüzde 30 fazlasile 6 hususi bir ziyafet vermiştir. M. ·~~~n ~utev~llit vazıy.et haldcmda :. Ştre am trese~an:'· Türkiyede hava posta!annıı1 
ıirun' Amerika'yı ziyareti ve İn- ade edilmişti. Fakat muhafaza- milyon kilovattan fazla bir kuv Venizelos yarın Topolçiyanki g?ruımuttl~r~. M. Müllılacr, kb~, .... ~ d k ~zmanmd .. zıt yaı. e 1mınk- idaremiz tarafından dog-rudaft 

. . . k.i hük' A had. .· ·· . . . vıye sure ının yarın yap ca ...--- en pe zıya e mu eessır o ara d _ . • ''· 
gılizler tarafından tdama mah- r. ume~ reos ısesı .u- vet temin etmeğe başlamıwlar- de M. Mazanke mısafır olacak- cü müı:alı:ercaindc hallı:çılar muhalif Samimi ve hürmetk.irane tazi- ogruya ıhdasına imkan yo<> 
kum edilen Washington'un me- z~nne bu mwıase~a~ı katetmı~- dır. Sovyet Rusya bu sene 28 tır. reyi verdilderi takdirde istifa edece- t1 · ·takdim d rlm. tur. Esasen bu usul hiç bir yer· 
zarına çelenk koyması, Ameri- ~· Mac Donald, ıkbdar ı:ne~ki- milyon rublelik sınai iıtihsalat- Yunan başvekil, gazetecilere ğini ihaaı etmiıtir. ye enrnı e e de tasvip edilmemiştir. 
'.<alılarm milli gururunu okşu- ıne gelmezde!1 eve! .8?n ~?tıha- ta bulunmuştur. Geçen sene is- beyanatında sulh fikrinin iler- BE lfnSAT Fl~I. lZMIRDE PAMUK İzmir telefon kumpanyasryl• 
yor. Gaşyolmuş bir vaziyette batta Rusya tle tecdidi munaı.e- tihsalat ancak 22 milyar ruble !emekte olduğunu söylemiş, kas ~ ~ğ· 2k,,A. A. :--,:;~yihat. fir- lST ASYONU belediye arasındaki ihtilaf izale 

· · · batı fırka prog amma ko muş k .. ük. · ·ı·r hük. ' t1 'l Y ı, ışsız 1 c rşı sıgo aı İ d.lmi · J!an efkan umwnıye vazıyettn . . r .. Y • idi. Bu tezayüt nisbetlerini na- uç ıtı a ume en e U· hakkında halkcıların noktai nazarını ANKARA, 3 "Telefonla" - zmir e l ştır. 
ıiyasi mana ve şümulü ile meş- tu. .Fılhakika .. hukGmet ~aşına zan itibara alan milli iktısat nanistan arasındaki dostluk mü kabule karar .:ermiştir. Halk fırkası havalis~n.de tesis edilece~ pamuk ~sta- -----------
gul olmuyor. geçınce bu munasebatm ıatlesı meclisi atisi 1929 _ 1930 senesi nasebetlerine dikkati ceıbetmiş-. grupu uzun uzadiya müı:akeratta bu- •ronu •ç~ ~·pııan tetkikat netıc;-. Belrikalı bı·r naıı 

A ak b .. t 1 da bir k için müzakerata girişildi. Fakat . . . . . . tir l Iunmuştur. Müı:~kereler, ğizli tutul- sınde Salihh ile Aydın arasında ıkı T 
. ne. . u su un :-;. . 5° İ ili l allak laı bo ıçm tstıhsalatta elde edilmesı · t . · maktadir. Bununla beraber ru un müsait yer bulunmuştur. Bunlardan 

vesıle ılc ız~ etbg~ ~e ng zer, ~~ ~.o .. ı r- ~u~~er olan tezayüt. nisbe~i- Pra Ar. N*ü!lı:(~.;~ -m~ı::~:bir buhrın zub,..-una mahal ~e~e- b_i:rini tercih. için Z~at .umum müdü- rffi beyanatf 
Mac Donald m seyahatı cıhan ç~ meselesının hal!-i ile. oteden nı yuzde 33 olarak tespıt etmış- h kf,,,da be bul ıur· I mek için son reyler verileceği sıra- ru Pazartcsıyc İzmıre gıdecektır. Na· 
siyaseti için pek ziyade ehem- ben ısrarla talep etbklen propa- tir a Tür~u .raı;tta . urunUf · da müstenkif kalac~ğı zannolunuyor ki bey aynı zamanda İzmir ziraat B l,.;t.. _1r1 

miyetli bir hadisedir. Beşvekil gandaya .nihayet verilmesini .RUSLAR VE İNLİLER calı: hiç bir:~: gö~~=;:.::ı:;~;. ŞİMALİ CAROLİNADA . ;:kte~e~müesscaatı zıraiycyi ted- e \-'-Aahlar Türkiyenin ioı-;' 
hareket ederke~ ~el'.:111at~ es- Ruslar~ ıstediler .. R~sla~ bu Ç . kiye il_~ i~. lı:a~ildir. !:orafeynin MÜS~DEMEL:ER ed · !Ap ve terakkısini memnunı· 
babını ve gayesını şoyle ızah et- meselelenn ancak sıyası mwıa- MOSKOVA, 2. 1!'· .A .. -. Çıtada menafii bu ıtillfı ıcap ettirır. Te~":r MARİAN, (Şuna!! Caroline) 2.A,A, ANADOLU GAZETESİ A. l . . 

· f . sebat iade edildikten sonra gö- mevkuf bulunan Çinlilerı zıyaret c- ederim ki Yunaniatan aulhu samımı- Bir pamuk iplilı:hanesi önünde gre- LEYHlNDE TAKiBAT yete takip edıyorlar 
.nış ı~ .ka .l a1ruz bahri rüşülebilcceğini söylediler. İn- den Vladivost?k A.~~:'11 .. konsol.osu yetle arzu ediyor. vcilerle greve iştirak etmiyenler a- ANKARA, 3 "Telefonla" -İzmir- . lı' 

1. .. men. ı .e. Y -· T• la kab , . .. mevkuflarla Çınce goruşmuş ve zıya- rasında bir mücadele olmuştur Polis A d . hin Bülı:reıte toplanması mukarrct • 
tahdıdı teslihat ışınde degıl, her .41 ız .r ul etm~ '· ve mıı:a- retten oonra matbuata beyanatta bu- ~gl!&erede müdahale mecburiyetinde kalmış- ~e _ç•"":n na :ı~ı!~etCtll aı;rği b~· ynelmilel "hukuku ceza tatbik'11 

mesele üzerinde anlaşmak ve kerat Temmuzda ınk•taa ugra- lunaralı:, mevkuf Çinlilerin eyi §«8İt , tır. Ateş açılmış grevcilerden iki ki- ınc~r ~ıyas;•; a t ~ıı:.t~şrc ır kongresine Belçika namına iştirak ~ 
bir İngiliz-Amerikan antantına dı. Şimdi münasebatı iade et- içinde yqadılı:lanm ve aynen diğer M. Henderson un §i ölmüş, 18 erk~k ve bir kadın ya- ~~~.:,~,:;' o ayı a ıcrası emre- decek olan calıi Belçika Baş•t~. 
yol açmak. meğe hazır olduklarınagöre, mev~f Ruslar .gi~i m":'°'e~e t;ördü- kongred~ nutku r~lan~ştır. Yaralılardan beşinin va- FENNi. SOTCOLOK KURSLAR! ko~t Hanri Carton dö. Viart ile~ 

2 T hd.d. t ı·h 1 . İngilizler eski mevkilerinden ri- ltlennı ve lı:endilerıne hıç hır ıikiyet zıyctı ağırdır. •• ._ den avokat M. Francoıa dün te ıJl 
· a ı ı es ı at mese esı- t tını' 1 d kti. te bulunmadığım söylemiştir. Mücadele canaamda oon derece hir ANKARA, 3 "Telefonla" - uru- ze gelmiştir. Meclisi vükelaya ıı:ıcıt'd< 

· · t tm k ca e " er eıne r t .... ti. ··t-"'ük. tabo tu · • nı ın aç e e · ., . . . - .. HARBiNDE V AZlYET LONDRA, 3. A. A. - M. Hen· palalUIUf olan 4 polis memurunun aa .. ~e ...... e ~u ~- . ra varı ~ olarak timdilı:i Belçika lı:abinestJ'• 
3. Bu mesele intaç edildikten Rusy~ ıle ıadeı munasebat . deraon amele fırka11run umumt kon- hastaneye yatırılmasına mecburiyet ıtitüler faaliyete geçtıkten ~nra hır dahil bulunan Kont Hanri ~ 

sonra İkinci kin unda Londra'- meselesınde amele fırkasına Li- ç· MOS= A, 2· t·d A.b l Harbın grcainde tngilterenin Filistin merin- haaıl olmUftur. Vaziyet, vahim te- ıube. o~c~k ve meraklı ~llt~l;ilere fen- dün ıehriınizde müzelerle büyük~ 
da Fransa İtalya ve Japonya'- berallerin yardnn edecekleri an- t=d~rını ::ıc~e': ::m:ğc u ~:yaan ç': deki mandasından vazgeçmiyeceği- l!kki edilmektedir. Karğaplıfa mani ~ılı•~tçhül'~~ fdaeruükupelarynircililı: ı.:,e ya- !eri ge~ınİftir. . -""'' 

' l 1 n· - t ft k • da Fili. olmak üı:re milis ku eti seferber e- gc " a"""'° 111 açaca r. Belçikalı na:ı:ır bu sabah "AP""' -nın da iştirakile bir konferans aşı ıyor. ıger ara an .:ın- tabiiyetine geçmeğe icbar etmekte- ne dair beyanatı ııraam oon s- . . . vv .. . . . . • ~ 
akdedilecek sörvatörlerin buna muarız oldu- dir. tin vekayiinin aebep ve amillerini ye dılmıftır. Men~~cat sanayu .m~tın· PARISTE BiR HADiSE "~P.u~e K~tenccye har~lı:ct eııııi" 

4 " k .f . k tI ğu da malGm bir keyfiyettir. Bu Harbinde intişar eden nimreıml rinde tahkilı:a memur komisyonun ra de g~e~ dolayısile ve komünıatlerle PARIS 3 (A.A.) - Matin ıaze- ~ ooylCDUf ve tunlan illve 
. ou on eransm muza era G . b ·ır ııb·k ıd · h"'-'- . F. komürust olnuyanlann sık sık vu- • tir. ıe-.. . t b . etı' • C itibarla Avam kamarasında ha- .~eao gazetesı u tazyı atı m ı poru ge ıkten aonra uı<umetin ı- k bulan ü d 1 . beb. 1 tctıi yazıyor: Çekanın huııuıt bir me- _ Billır ... tcld be nelmilel ı.oııC J 

muspe ır n ce vennıe e- . .. . . gostennek için diyor ki: listinc kalJI hattı hareketini sureti ~ m sa. c~c erı ae ıy e va muru So et sefaretine ·derek al a- ·• . y. ıı1ııel 
nevre' deki tahdidi teslihat lı:on- raretli muzakereler beklenebılir. "Memaliki ecncbiyedc buluna kati' ed ta . c t .t edec ğini. ııö zıyet pek gergındir. _, ,,_._ vySo ti . E., Y de hukuku ceza qlennde aı jll . . * * * .. . . n Y. ~ yın v. capı e .. e ....... , vye enn no ..... nazarına memleketler arasındaki farkları_!'__,,, 
gresınc arzedilecek. • R:uılar, ~vy~t tabuye~ an~k ~en- ylemııtır. Mumaileyh, ~usya~ ~ · uymiyan sefaret birinci müatcfUUll leal ye ceza tıaullerinin blrlcttitıP".'.u 

Mac Donald'ın Londra'dan Umumı harpten sonra Alman dı arzularile ihru etmi§lerdir. Bına- ııederek bu memleket ile aamımt bir Amerikada bu muhalif ellı:irmdan dolayı heaap .. rli§W lı:tir TUrlı:i . görıııe~ 
hareket ederken yaptığı bu be- ya ve A vusturyada şu veya bu ~n_ale>'.'1, bunlar ya Sovyet hükfunet- doatlulr devresinin açılacağı ümidini vennclı: üzre Rusya ya avdete icbar ::'ıc me:!eun~ Biz ~ltlerill ıeP-
yanat bir dereceye kadar Fran- muahedenin tatbikine mani ol- ının sıyasetine aç~ça muzakeret e- izhar ~ıı:lemiş~. ~ndan IOnra Ren M. Macdonald'ın nutku etme~ isteınİftir. Mllatep.r bunu red kıyatını dildaıtle talcİp ediyorUS:, .... 

1 . . . Çünkü mak, şu veya bu hukuku muha- derl~r ve r,a t~~cır olunurlar, r,aJ>ut eyaletinin tahliyesıne naldı lı:e!Am c- , İ , , detmış ve sefaretten uzaklaşmak to- (Tllrlı:iye • Belçika) aıyaat ~'::. 
S~ ~n taın:c ebutrnıbştır., tahdi . faza etmek için bir çok t • ta Çın tabuyetin.i kabul cdedcr. den M. Henderaon üçüncü mmtaka- telStzle ngtltere ye şeb.hüsünde bulunmuştur. Bunun il· batı milsait ye dostane Lurette jll~ 
~ım ye ka alın di . ~~ an KURŞUNA DiZiLENLER nın gelecek haziranın aonuna kadar b'ld• 'I k zenne çelı:arun memuru mahauau ta- şaf etmektedir. Memleketinizde lf.t 
t~slihat meseles~de bir defa İn- pe.rv~r c~ye~er te~ekkul et- MOSKOVA, 2. A. A. _ Harbin- tahliyesi lüzumuna M. Briand ı ile- 1 l fi ece banca~ ç~ak ke.nd:isine: Kım~l pan Belçika kwnpanyalan iyi ,,_..~,,, 
gıltAre ve Amenka anlaştıktan mışb. Tabiı halin tedricen avde- d bildiri!. di". T .. k naa muvaffak olduğunu ve o tarihte WASHİNGTON 3 A A.. ö- dama oldürurum, dcmııtır. Mamafı te bulunuyorlar n mümkün oıd jf 

~ b. ·ıe Alman 'da ·n b en gıne nazaran sıt11 or b. ' . . - il tc d rda t•-~ıı: lı:açma ' ıat· sonra, verilecek karamı diğer ı . ya zaı eyen, U da Sovyct demiryollan memurlarının Almanyada artılı: tek ır ecnebi aa~e- nümüzdcki hafta Cuma geceai M. m 8 pr un n a ~ı-· . · kadar fazla çalıtınak !•~eyor .ıoı~· 
devletlere dikte edileceg-i gı·bi cernıyetler Avusturya'da hfila kurşuna clizilmcai şimdiye kadar So- ıi .blmıyacağını ha~un ıı~- Mac Donald m Nevyork ta aöyliye- ğa muvaffak olmuı ve zabıtaya mü- kum~anyalar faalyctlerını ~0_3,e'e'I' 

1 k tın. · • h h ba ç· · . detli alla•lan arasında te'-ır eylem•• ,.. t k İ ilt tcts• t lef racaat ederek ıefarethanede mevkuf nun ıç taraflanna da tc-ıı eu~ _,ul bir vaziyet mevcut olduğu söy- mem e e sıyası ayatına a- vyet te sının ınliler tarafından un- . • .,. -... ccı;ı nu u , ng ereye ız e on ulan . il ,..,ft h. . . ~ rırıaF." 
· 1 kim vazi ettedirler ha edildikleri haberlerini ü he ile tir. la bildirilecek ve yene telsiz telefon- tut. . zevccaı . c .çocu .. ':":un ıma- !erdir. Bunu yem bazı ae •' 

lenıyordu. Bu Fransa, talya ve . Y • · .. ka h b! h fild t deh tli M. Hender80n nihayet tahdidi tca- la memleketin her tarafına nqredile- yeaını talep etmı§tir. Sefirin gaybu- cruplann da takibi muhteaıeldlt· 
Japonya'yı rencide ediyordu. Gayn resrnı teşekküller ara- b. rıtı l'.an ecne ma a e ıe lihat meııeleaine tema• ederek, bu hu kti beti halinde müsteşann harici c:ı: mem ' • ' • • :--d0 

daki 'dal .. .. d haf ır esır yapmqtır. cc r. 1 L . . kaldırma,.., lahl Sf •• ı 
Mac Donald madde şeklinde yu sın Cl yuzun en ta a- sustalı:i İnğiliz • Amerikan müza- Bu nutuk, harici mllnaaebat cemi- ~ .. et ''?tiyazmı . . ı;• sa '7° resemftD 0 
karıya dcrcettiğimiz beyanatı i- rası Avusturyada bir buhran ol- A.Jrg•-••t;•nda keratırun pek ziyade ilerlemi.' o~a- yeti tarafından M. Mac ponald fO- tı .?ldu.~unu naz:arı ıtilıara alan ~ha 
le Fransızları tatmin etmek is- muş Steerwitz kabinesi istifa e- smdan dolayı bunlara daha tımdiden refine Ritz- Carlton otelinde verile- mud~ dcrlıil aef~cyc rıdc- . at/ 
t · t. B un! be be bahri derek yerine Polis müdürü Scho Nadir Han kuvvet- Fransa, İtalya ve Japonyanın iftira- cek bir ziyafet esnasında irat oluna- tahrelrlimuıte~ ~evccaı ile çocuğunu f Blnncl :rahlfeden mab .J 
emış ır. un a ra r . kin • ki haaıl lduğunu kar da, ktir ye cttinniıtır. . . 9İ' .~ 

tahdidi teslihat meselesi birin- hı:r ~aş~e~l olmuştur. St:er- /eri galip de~:;: ven havada
0 
bütün w.n; ve ca Bu ·münasebetle Broad Caating VENIZELOSUN YENi BiR ele tekrar ı..ı.iıı~ t:ttİt f"';ı. 

ci der~cetle bir İngiliz-Ameri- wıtz ın ıstıfasına, daha ~ogru- . taarruz vesaitinin tenkisine dair bil- kumpanyasının 71 istaayonu blltün NUTKU ~. aonra bıııv !arak Marlıt'oı ll)İ-
kaıı mece•~sidir. Diğer devlet- su sukutuna sebep, sosyalistlere PARIS, 2. A. A. -.Afganıstandan yük devletlerin birbirlerile UYUJabil- diğer iataıyonlara raptcdilecektir. PRAO 3. A. A. _ Yunan bat- =e·TS: tan'llt ~~ 
!er anca~~ ikinci plana dahil ola- karşr müsaadekarhkta bulunma gel.e~ haber!~rde Nadir han ku~et- meleri takdirinde med~niyet lleıninin M. Mac Donald, saat 21 de gre- vekili M.' Vcnizeloa buraya gelmıt ~. ·yuet1 :,cli1-~ 
bilirler • • • k niyetinde olduğu hakkında çı- len~ Klb~ anabt:on .addedilen bütün mesaisini beşerıyete tcref ve- nivlç ııaatile sabahın aaat ikisi ve 1- ve ıı.ıvekil ile hariciye naz:m tarafın- ;:ıı cı ~elan 11.,_ ~ f 

Am · .k 'dak. 1 tahki kan bir şayiadır Bu şayia üze- Carıs mevkımı zal?tettıklerı ve baı- m işlere haaredebileceğini ıöylemit- yandan Elihu Root ın hoşamcdi nut- dan istasyonda •~lilml•nmııtır. M. tir ~-nn ., __ Lokarno~ 
en a ı reza et - · kına ufrıyan Habıbullah Iataatının mittir lı:unu mlltcaldp aözc bqlıyacal<tır . il be b • avea p_.., 

katının Mac Donald'ın seyahati rine bazı nüfuzlu valiler ağır kanlı bir çarpışmadan aonra ma><lup · · Venızeloı g~zetec ere. yanatta !'· bi mütfriil müzakerelerde 
.. . b 1 B k.l . t•f d·ıd·"· .. 1 diğ. b"ld. . . ı; Ali .Lt b lunaralı: harıci harplenn ilgası dahilt t-·D etınittir zamarma tesaduf etmesı Sırf asmış ar ve aşve 1 ıS ı aya C 1 lı;I soy en 1 l ırılıyor. na mea u u harplere meydan verememek için - • 

bir tesadüf eseri mi yoksa bu mcr'JUr kalmıştır. AKVAM CEMiYETi müracaat edilecek en iyi bir çare ol- FRANSADA • .~ 
sc;yah:ı~t~~ isti?daf cdiıen gaye- ~eni. Başv~kili~ pek. kuvvetli CENEVRE, 2. A. A. - Akvam Bizde mi aynı şeyi yapalım? du~~nu aöylemit ve ~ ~ey~et: - Str.eemana'ın .Almuı~~ 
yı teshıl ıçın mı? Bu suale cevap vazıyetı oldugu soylenıyor. Neş cemiyeti meclisinin, gelecek içtima lcrınm .de. ıulhe do~ gıttilderını ili duflll81lları, ve aynı.~ alı t'."ı 
vcı:rne': gü~tü;. Çünkü İngiliz- re~ği ilk b~y~name~inde S?S· tarihi 1930. Kanun~"'.'nisinin yirmisi Ekrem RilştüB.in llstüste tevkifi nasıl oldu ;~ ==~~r~:~y~t:.::tiı:ra;auı:~ ~:.;ar~=~el :2 
lerın Amen•<a yı harbı umumi- yalistlcre musaıt oldugu malum olarak tcapıt edilmiıtır. .,. ,; H ini _, il -" . ta ttal Bul · tan e Ruma ,.._,. ---L! • -"-cieO ""-~ . . . · · · · ı UDBD c.. .B 0 mea U il"'" nıa n, ya, garıa V • ve nmı UI ~ lfl[auu ıo":~ 
ye sokmak ıçın ne çarelere olan kanunu esasının tadiline Hind/standa nya ile dostluk muahedeleri aktet- duiunu gördü. Almanya içit', it'; 
baş vurduklarını bilenler, 0 za- çalışacağını bildirmektedir. AT~A, ıs. (Milliyet) • Ey!Qlünl ri de, tayyare iıtasyonunda bulunu- mittir. Bina~nalcyh Türkiye. ile m~- mu • ...Hakiyct oJ.n bu neticel~ ıl 
ınanki usuller ile bu hadise a- • * * * Kanunu esası'de tadil .. t on bCfine d~cı:" ~BlanL bandıralı yordu. hede alı:dedilmcaıne man1 hiç bir sı- aalinde Stresemann bııtbca ,,,.·~-

' a Yon Branconı'nın a.enea,, na- p ,_, bab ? E'- be • ~-• be ö · h ilci S ••-·o,- · rasında garip bir müşabehet gö- Mısır da da Mahmut Paşa . A Galaz e ... amma es ı ...-em yın ı- se p g nnıyo~u~, er mem- muıtur. tre.-nn ~.'-·.ı; ··,; 
·· 1 · kab. · · tif · · B · · LONDRA, 2. A. A. - Röytcr A- mmdalri yatı yna~oz . ve a yanında, Türk aüvari zabiti Unifor- leket tc münaı:eünfih iktisadt mea'e- büyiik hatiplerinden biri ı .:.,,_ ~ 

rur er. .Hadiseden evelce de ıne;ıı ıs . a etmıştır. u ıstı: janaı Hindistanın miiatalı:bel hukula u~radıktan aoora Pire limanma g~l- maaile çıkmıg rctııni havi hüviyet lelerin hallinde menfaattardr. ile yalan: Almany• değil, .,....... f"' . 
bahsetmıştık: Shearer namında fa İngıltere ıle Mısır arasındaki vaziyeti baklanda hükQmetçe hcnüı: di. Bu yatta Galatasaray apor lı:lil- cüı:danı vardı. Bir de Yunan paaa- tika11 mühim bir phıiyet ~ . .1 
bir Amerikalı, bazı büyük bahri müzakeratm tabii bir neticesi- hiç bir karar almmadığuu öğrCDınİf- bünden 8 zat ile maruf •porculardan portu vardı ki, "bunun llıtllnc bitta· TRAMVAYDA BOMBA oluyO... r<~ 
inşaat fabrikalan aleyhine bir dir. Çünkü malQmdur ki Malı tir. Ekrem Bey varEd::_ B'!.._sey~ttkaan bi notlar alacalrtı.., ROZARYO, 3. A .A. - Bir tram LONDRA •. 3. A .. A. -:-.. Jıl. ~"1, ~~ 
d ·k · İ p h"'-"- • • ahi Hüknmet ka caaaı tadil1 memnun kalan ,..em ~T 5 ı;- · • • • • d bo ha tlam•• 5 '"'·' ,,,. m yefatı İncilterenın bütun ... a ,..,.. ava ı ame ediyor. ddiau şu- mut aşa W<wııetını · ren .' . nunu. tına dar Atina Pirc'de kaldıktan aon- Tırnak ıçındelri cümle Emniyeti vay ıçın c m pa ....,, ~ ,_ PJet Wyiik bir teessıır ,.e t •" ,. ~ 
dur: Fabrikalar beni Cenevre'- azledilen komiser Lord Lloyd ~tuf te~en tetldlt etmeden e-nl a paaaporı:.u hazırladı ve ayın umumlye müdiriyeti tarafrndan mat- ralannuıtır. 01ımıtt11r. M. Hender~on, b~'f.ııi' 
deki. tahdidi !eslihat ~onferan- il~~dar mevkiin~ ~~tirmi'ti: ~u !~ be~~~u raporunu ver- ~ci günü aabahı ~yyare ile buata aynen vc~mi.ştir. . . FRANSADA ESKİ ~:U";." ,:ı:~.;.ç~• d~~:,;'d~.1" '~...ı' 
sıru ınkıtaa ~ı;:ratmak ıçin iatilı- hukfunet ccnebı nufuzuna ıııtı- Hindistan um.un! valiıi geçenler lotanbula hareket etmek üzre Tale- Pasaportun uzerınde hiç hır nota SİLAHLAR ziya oldııtanun beyan eıın•şf b<i";~ 
tam ettiler. Ucret olarak ta 250 nat ede? bir nevi diktatörlük de İngiltereye ziyareti esnasında H~ r'c geldi. ~esa~~lme~, .not. defte~dc PARİS, 3. A. A. - Gazeteler, ev- ç1nM.;.\l:.:;:'.ö· j,~;:k''b~ •,,.-;;•~ 
bin dolar vadettiler. Bu para- taslağı ıdi. Eğer bu hükGmetle distana ait meseleler haldanda hülı:G- İtte tanı tayyareye bineceği sıra- ~t d r k ı:;u:.ıyenın l~~~~e~ te- velcc orduda istimalden salrit ailfilı- ıet adamı ve A..;apa ·~!"'r,..~ 
nm bir kısınmr aldım müt ba anlaşmanın ameli bir faydası ol- met basile uzun uzadıya müzalı:e- da birden bire tevkif edildiğini ~~ e .~ce 1 ç k ır J~Y g~ d c:::!, ~c !ardan müzayede ile aatılma11 dütün- harelıetinln liderler!nd~ ~ ,,. 1,t~ 
k. . . . d .k d.. e • saydı her türlü itilaf akdi ,__ ratta bulunmuştur. Fakat, umumi va hayretle gördü. Polis kaı;akoluna /r f;: ~ve f en ıkınc ıa eke 11· müı olan 500 bin calı:i tüfek bozula- Almanyanmdidc7etı v< cil>t";;.~;,.ı 
ısı ıçın ava 1 ame C ıyorum. ' ....,.. linin Hindistana avdetinden eve! bu götürülen Ekrem beyin iiatü ve eı- 1

• ncı se er te rar mer eze aev- rak hurde demir olarak aatılma11 i- tesliba~ .~. ' vu; oıdııl' ~ 
D · l laydı . . kedildi ve iki üç saat kadar kald k . . . . . . ki mesaısı ıçın u.rfetm ' b"' ~,.. avanm ~vzuu ,-ıyı o unca · İ . _ .. . .. hususta hiç bi.r beyanatta bulunulmı- yaları aranmq, not defteri alınmıt- t H . . . . ı . • çın harıcıyc ve mllıye cncümenlen ııöotennit olduğu ıecaat •e ~~ -" 

derhal Amenka reısicumhuru Fakat ngiliz hükGmetı bu- yacalı:tır. tır: Kendisi caauılulı:la itham edili- d~~~'t, . arıcıye ::;:a~etının mil- tarafından verilen karan hararetle uz11n miıddet balızalarda ,,,. • rıt""ı' 
Hoover harekete geçti ve Ayan tün :Mısır ile anlaşmak niyetin- yord11- Fakat hiç bir caaaa istinat et- Bu e:üw:;,~c:::; milt .rralah ldıdil. tasvip etmektedir . bıac:aıruh·r. k 1 ındal<l •"';!;dl .ıı 

!. · • d ld - bildi di B · Y ACMURLAR BAŞLADI . b ith . . d e a c ıza e e- Bng ton on erans b3~ ~~ mec ısı de bir tahkik komisyo- e o ugunu f1 • unun ı- mıycn u am ncticcmn e Ekrem mcdi. Bazı gazeteler bu müdahel - mıırabhasları, müteveffa 111« rı>" 
nu teşkil etti. İşte şimdi bu çin yeniden intihabat yapılacak LONDRA, 2. A. A. _ Son 48 Bey bir iki saat hırsızlar ve canilcr~e nin, ikinci tevkif hadisesi canaam:.. biplere tariz_ ettile~. ~~nesi. ~~~· ' 1 

.!, 
komiııyon tahkikat ile m gul- idi. Mahmut Paşa intihabat aaat zarfında dütcn yağmurlara rağ- ~eraber kaldıktan sonra aadece bir Falerde bulunan Türk sefareti men- .. Bu müctıaif v~ ~ baı~ca rolil- dir m11 r ve bır rı• <'~ 
dür. Komisyon tarafındaneşdin- yapılıncaya kadar olsun mevki- men au latlığı kendisini hiaacttinne- PARDON., la aerbcat bıralalmqtır. ıuplanndan birinin sefarete haber nu Er""1B harak'bıyeı u~umıd yedao~- İl. snovden, M. Ltor~,,?~~:ı-r ı' 

kt d. S t ... d . Lo E'- be -~ f . . Türk . . mıftlr. u v a 111 no ..... an mu- . - --~-' etler de buy-: io• ı • lenen şahitler k d.kka ini muhafazaya çalıştı. Milliyet . e ır.. u evz~ ı ar~ı mira na- . ""e~ y, zanı;ıouersem, se areti- venncaı v~ . aefaretinlıı Harici- iftir ki Ekrem R .. tü be n . ıııyuı .....-Y • hürnıetl<' • v 
. ço şayanı ı t k ali ·r . hıyelennde tahdidatm ilgası kabil ol- mızc muracaat ettı, Maslahatgilza- ye nezareti ne:ı:dınde vukubulan le· ctıa ' • • • Uf l'.: se e ·~· ~kkmdakı rof"'"' 
ıfadelerde bulunmuşlardır. perverlere O syon tekli ettı. masma karar verm;•tir rımız da Atİna ve Pire' de Sefaret ve şebbüsü üzerine vaki ld " lcrdenb.en hiç bir ~sat gozctmc- mışlerdir. ,_. M tıerriot. ~ . .1. 

B · f d l d k - F kat hükQmetinin h tını · ·--. · 0 ugunu yaı- den tıcaret makaadile Yunan ııa- Franııtt nazu' · iltDİ$tı<· .• ~,ı; 
u ı a e er en çı an netıce a . aya ı- İNGİLTEREDE ÇUBUK Konsolosluk memurlanndan bafka dılar. Bazı gazeteler de, maslahat- hm'. . ğ 1 an T"" le taziyet telgrafı 1ı;nder11 srit''''"a~o"'rı; 

şudur ki, Shearer, büyük do- dame edemedi. ALTIN hiç kimseyle temas etmemiş olan güı:arımızm M. Mihalakopuloı'u da- t. ennıHalbge~c he ge e~ ylegt eb laur • PARI~. 3. A. _A; -::,nı;uri1•' ~b~O~ıı' 
. Mahm p . . f ·1 mail h '-·- tlan ha k . h .. " ki b ur. u...., er gun s an u ve om Berlin ııefüını cu ~·fi{ l'''..AI' 

nanrna ınşasmda menfaatleri o- ut aşanın ıstı ası e LONDRA 2 A A t gilt mHu .. ey c ~•.' yad~ d re eti a gormeı;~ va t ulamadan eve!, İzmir'e Yunanlılar gidiyor ve onla- nin samimi ıaziyetlerini A·,tlr· ;.ı f°"ıJı:· I• 
lan şirketler ve ötedenberi İn- Mısır meselesi yeni bir safhaya .: . . .. - . n .. er.e a.ncıye nezareti nez ın e .protesto Ekrem beyı.n ser~ bırakılması hu- nn casus olabilecc!:lerinden hi kim- ne bildirmece "'!'°'ur eı:,,e t>IJ,,lııı!'f" < 

T l h ıı~ .
1 

f gı·ri ş· di - kab. . . bankası bugun 431 bin 153 mgilız li- eth. Meseleye fazla ehemınıyet ver- susunda enur vcrılmıt olduğunu nalı:- Ü h 1 . E- y ç lıla Almanyanm Panıı •el•~ . b<Y"~r cel 
gı ız a ey tar gı 1 e maru O· yor. 1111 yenı . ıneyı, ıs- rası kıymetinde ~1llıılk altın aatmıt- mekten çekindiler, fakat. ... maale- !ettiler. se 1 P. ~ en~yor. __ ger unan .. - rek ıesıur ve ııu:iyeııer;;;.,. 

0 
~ l · 

lan gazete kralı Hearst tarafın- ter Mahmut Paşa ıster başka tır. ıef it bu kadarla lralmadı. . . . • nn. ~kilerden .ş~phe etmek ıçın Madam Stresemanıı • ~·~ ~,'ll 
d · ·h d.l · · · h·ri teşkil et · lacak - · Benun ıstihbaratıma gore, )\(. sebeplen vana, bızun de, onlardan cöndemıiştir. M sır<~, tı'.fıl 

an ıstı tam. e ı mı~tır. Bu ~- ı . ~ın, yapı ıntı- BEYNELMiLEL BANKA Ekrem bey, geçen Cuma günü Ja. Tçamatos, Sedat Zeki beyin Harici- şüphelenmeğe onlarda olduğu kadar PARİS. ~- A. ı\. ; ~ki~ odr<"' 
fi<!~t.1:11 ~enka .efk~rı ~umı- habatta ~·11.ıyetper:erler mut· .ŞERBURG, 2. ~·. ~·. - Beyne!- t~bula hareket edec.elı: tarıı:areyc ye nazrnru görmek istediğini haber sebeplerimiz vardır. v~fatı resmı .~{;1 1.., .. ıir u1' 1 bııı 
yesı uzennde denn bır tesır yap laka kahır .bir eks~~yet kazan~- milel bankanın tcam ıçın t?plan~ca.k bınmefe ı.:ı:ar vermışken bir j~n- ":lır ~~az, der?a! Ekrem beyin tah- Bu meselenin devamı olup olnu- bır haycet, cıdd ~tı)" r ~ 
tığına şüphe yoktur. Büyük do- caklardır. Işte İngıliz-Mısır mu- konferansa murahhas tayın edilmiı darına zabıta tarafından harelı:etıne lıyesını emretıruftır. yacağını bilmiyorum. Her halde l ESi A vv1' ~~ 
nanınava taraftar olanların zakerat. hakikıtcn ancak bun. nlan Nnyork ve C:hi~ago. First Na- !tene mümanaat edildi~ini gördü. Bu Estiya ve Proıya gazeteleri, raa- ben takip etmekten geri durmıyaca- TAPU DA R nıc"'"~ô~~' 

· . .. . • . , d-:1 r b • ·•caktır 1 tıonal .bankaları mudur len M. Rey- Jandarma, Ordu Erk.ini harbiyei u- gr.le hır adamı, kuru bir tevehhüme ğım. Beyoğlu Tapu baş c1air'9' 
maskel~~ı yuzlennd~ıı ,.,ıkaı ı'.ı· • " •ı • · nolds ile M. Taylor buraya gelmit- ~u~iycaile ~örüt~liştü .. Er""1 har- kapılıp caaııa diye tevkif etmenin gü- Nihayet Ekrem Rüştü bey hareket bey Tapu ve kad~•11:0•ir 
yor. Dıg-er taraftan Irır, ı · - A. S. 1 rd'" bıyeı umumıye mumeaaıllerinden bi- lünç olduğunu yazdılar ve müseb- etti. ve gitti. killi"ine ta in .,dılmlŞ· 
rJllŞ • Taze 



CUMA 4 TESR1NIEVEL 1929 

Ekonomi 
•ı ____ _ 
l(öyler boşalıyor Atletizm müsabekaları 

1 ...... ( MİLLtYETİN ŞEHİR HABERLERi fl 
1----mmm~-----=m211~:a-=m-..::ı::ıai~------'J ' -Sanayi ilerledikçe köy şehre akıyor. Villigette Ameli hayat kız Emanette 

B':1 meseleyi tetkik eden Berlin cihan parlamentoları kon- Kazan" vergisi mektebi ıslah Gazi köprüsü ~·~~~~~: T • 
ı·· ·.~öylünüıı ~ehre kaçması tehlikelidir. Ht:ı parlamento, köy- H A •• ttan edildi Köprü mühendisi Mmtaka tarafından tertip ~diı;;; atl;tizm birincilikleri mıi-
_uYü tarlaya bag"lıyacak vasrtayı düQünmeli, köylünün topra- ususı muessesa -- . . b k 1 b h • . bl'• b .. 
g ~ ? p sa a a an, u ususta mtışar eden te ıge nazaran, ugun 
da tasarrufunu kolaylaştııınalı, bol kredinin çaresini bulmalı- vergi nası) ahnacak Kız ameli ha.yat mclrt:'!i ı;nüdürU- arıse gıttl başlıyacaktır. Müsabakalara bugünden mada pazar günü de 

Bugün Kadıköy çayırında mü aba
kalara başlanıp, haftaya bitirilecek .. 

ır: .Bunun için, köy kooperatiflerinden işe başlamak, koope- .. Mmaffer bey bır muharrırımızc ~~k- G · ·· .. .. · - · • • deva:n edilecek ve gelecek cuma neticelendirilccektir. Müsa-l:atıfı teşvik etmek laznndır > Beyannameye tabi olan ticari mu- tep hakkında şu maJ(lınatı v<rmı§tır:I azı ~opru~une.~ıt proı~J? ~':"' 
S . · . • .. • .. . es3csat nezdindeki memurin ve müa- - Bu sene mezunlarrn niledi 47 <den _muhc~dıt P.•ıo. mesaııını bı~r: bakalar Kadıköy sahasında yapılacaktır. Mmtaka Tııksm sta-"-danayı. memleketlennde tehlıkeli goriinen bu mesele Turki- hd mi · •- ilerinin bir dir Te~rin evci nihayetinde Akura- mek w:eredir. Kopru acrmU!ıendip clyomunda iki yu" z lira sarfile az çok iyı' bir pist yaptırdıgı· hal-~< e v ? ta e erın .... zanç vere . . · ._ •. . Gali be M Pi' uı· ,,_, •--•-" 

ar mı .• • .. .. .. seneliğinin birden kesileceği f8Y1 yda Vahde caınıı karpaındaki bınaya P Y .: .. J<>Y'~ m ..... 0~ ..- de, bu müsatakalann Kadıköyünde yapılması teşkilatımıza lt"~ar, fakat bir dıger şekilde var: Fena zıraat yıllan, koyluyu olınıJtıT. Dün bu meııeleyi Deftudar- mektebi nakledeceğiz. z;e pazar ghnu ~an~e gıdec<;.k!?I· Ga has muhtelif garibelerdcn biridir. Bugün yapılacak olan mü-
't'1'1lnden kopanp ya şehre ya köy dışında nafıa işine atıyor. bktan tahkik ettik ve §U malumatı al Gerek huıusi dalrtllo sır~fı v, Je- lip lıeyhmi.I elandiş Pıjo ~e ·goderuıecbutJı. sabakalar şunlardır: 800 metre, uzun atlama, 200, 1500 400 

ll•k kö " lıo al ' dık: rek asli talebeden verdiği mezunları ve son esap nn tanzımın u-
Un.:~ yu ş ıyorB. · . d • .. urahh Beyannameye tabi olan ticari mü- yalnız müessesatı mali~de ntfil, ec· nacaktır. . , metre, disk atma, 10000 metre, 4 kere 100 bayrak. laı- .. ...,. -> .. nur ki, erlın kongresın eki mutehasımı m as-- dind ki ın· ve müs- nebi müeısesatınua bila iyı' ve miım- Ga.ıi köprüsü içın timdıye kadar Dün de yazdıg" ımız gı'bi, bu müsabakalara, senelerden beri ":lı~ L . b k lrild d hi 'dd ti al'k d d k" d essesat nez e memur ' !anan • • b im 

ka · ., ızı a a şe e a !11 
e e ~ a ar e en, oy en tahd"ıninin aylıklarından her ay ke· taz mevkiler tutıtıı1ktadırhr. İt haya- top para yanın mılyon u 11§- atlctL"'.m sampiyonlu1'unu muhafaza eden Galatasaray prog-

lerçtna ınescJ !Sİ hakkın~a~ intemati?n~I çalış.~alan takip eder- ail<n
1 

kazanç vergileri bundan "?nı:t tını. ~rk harumlannın en gü~el ~- tur. .....__. ramın fena tanzim edilmiş olmasından ginniyecektir. B.. su-
' bulunan hal usullennı memleketimıze getinrler. her ay kesildikçe tah~kkuku veril~- zedıdı~lcr. Bu .faal ve mU~ır mue.~ . E~NEITE MAAŞ . retle mii8abakaların neticesinde Beşiktaş'm İstanbul atletizm 

N. yerek sene başından ıtibaren on ıld sesemızde yem stne detslennde mu- Tedıyesı geçıken emanet memunn . . • 
aylığa ait vergi bir kalemde tabak- ha!elıe ve tücc3ri <krskrin, büroko- maaşı dün verilmiştir. Maaşların hu şampıyonu olması ~ok muh.teme~ ad~edilmektedir. Esasen 
kul< ettirilecektir. Binaenaleyh ıneııe- mersiyal usulile tatbiki ve bu 'ekilde ay gecikmesi memurlara tevkifatsız programın da bu şekilde tertip edilmesınde Galatasarayı uzak
le tahakkuku ait olup yoksa bir ~ne- devamı için yeni ve cidden ııayanı maaı verilmeai için cemiyeti beledi- !aştırmak, iştirak ettiği takdirde de müşkül vaziyete düşür-

• • • 

lik vergi birden kesilmiyeccktir. takdir bir darülmcsal meydana getir yeden istenen 40 bin liralık tahsi1a- mek fikrinin müessir olduğu iddia edilmektedir. Gal~tasaraylı· 
}f b • l • J iSKAN TEŞKILA Ti ilmiş, fransızca, almanca, ingilizçe li- ta ait karann çıkınamaııınden ileri lar atletizmden anlamıyanlann idaresine esir olup i on aın urg ptyasastnda fındık ta ebı aza dt. · ülki M"f .. M"f't Bey iı- sanlan içın Muallimlerinden maada gelmiştir. Karann gecikmesi emri va lugu· alm kt t . d" .. malı: • FUDP} .-

GÜl'IÜN İKTiSADİ HABERLERİ 

1>. <l fi d · • 11 Y~ u ettıfı u .ı ' ımıhtelif lisan muitl~ri tedarik edil- k'i olunca maaşlar hemen verilmiıtir. a ansa, cmız ve urust spor yap ugruna şampı-
>·l em ın ığın yennı tutmuyor Unda ycnı yapılacak te!jkılatla met- miştir. Bu muitler talebeyi daima li- Tah!:.isat cemiyeti belediyece kabul yoııluktan vazgcçmeğe razı olduklarını söylüyorlar. 

~trıdık piyasasında terdfü devam - Vaziyet apğı yukarı aarahat gul olmaktadır"= ,.. san üzerinde müldllemeye mcçbur e- ~diline memurlardan kesilen miktar CAl.ATASARAY • KUIN lçef henüz dün avdet ettip cihetle Pe-
'-t ~~':_dir: Bu mesele baklanda İktı- keıbetti, Konsolide edilmif yani mu- YANGJN TAHKiKATI dec~k. ve iş ~ayatın.a hanrmlan.mıtt iade e.c;IB•cek, yahut ma~flare eeya· . ELIZABET . • ~ um~mf bil; ",'Ü•balı:aya ııirme~e-~tir ltaı~tı de henüz karan bildirme- ahedelere raptedilmit mallardan biz, Çatalcanın Celiliye köyünde çıkan yctıştıren_ yegine bır ınUesııe~emız o- non _Yuzde on bet zammıyat yapıla- ~ ~elecek İngilia ~ gı tercıh etırufttr. Bu euttt!e bu e:iln 
ltahJıij İ)ığer_ taraftan vadesi ııelipte konaolide edilmemit mallardan da in- yangın tahkikatına devam olnnmak- ~. A~~li Kız hayat ".'ektebınln ~.,_ caktir, gemısı Kuın Elıı:abet fu~bol talamile yapılacak mil1abalaılar yalnız 100, 
ıı-,. bi ~unu ifa edcmiyen tüccarlar- hiaar idareai resim alacaktır tadır. tışıuuıgı. bu han~mlar lısan dı;rslenne CERRAH PAŞA PAVIYONU Galatasa:ay :ırasında bir ~ç.yapıl- 400, 1500 metre kOfUlarla 100 + 

l{ rı mahkemeye verilmi§tir. * Kambiyo fiatleri- Dün boruda IKl HAKiMLİK buyük b« ehemıytt verecektır. C h h tan . . • ma11 ihtımalınden bahsetmittik. Bu 200 + 400 + 800 bııyrak yarıtıdır. 
ıı.,. aınburgtan son gelen malflmata !nail.iz lirası 1007 kuru•ta açılıp 1 • Ih la erra . paııa ast ellin~ ye~ yab' - maçm icrau kat'ilC!Jt!i,tir. Müsabaka Yani bu müsabaka dört muhtelif me 
. •tan .. • T Y'rmi beter lıra maa•lı ki ııu pı n pavıyonunun es ı anca.. ır 18 T . . 1 günU la L f k ih • d' d k içi >'iilca rıamburg piyasaımda fındık 1008 kuruş otuz parada kapanmı§tır. . ı ... . ila' d!ldi'i buçuk ay sonra kabil olabilecektir, eşnnreve c~m~ yapı caa- ~ e oşusunu tıva e ıyor eme . l>ıatıc . elınekte devam etınektedır. Liret 9,20 Altın 879 kuruştan mu- h~kiınlıı:ı ~h.11.sat!nı.n ve e ,.. - - tır. Elyevm tehrımude bulunmıyan tır, 
<ltn ;1" Yükselmesi talebi azalttığın amele eörmüştür. Vılayet~ bildırılmıttır. ~tLEYMAN NAZiF Mithat ve Vahi'nin. ~k yakında av- ANKARADAN DAVET 
~ll>i: Ya~ bir hafta evelki srkııık * Bir Japon taciri Buruda - Şeh- E k /ıl . MERHUMUN KABRi, det ederek bu maç ıçın hazırlanmağa Gıılatasaray atletleri, Ankara at· 

Cti biraz hafif!eıniJtir. rimizde bulunan Onka ticaret odaaı v a a Kendini a l , k t .. silleyman Nazif merhum~n Kabri, başlayan Galatasaray talı:ımıru takvi- letletrile milsabaka yapmak üne ı:e· tcı!1~"!burga henüz yeni mahsul umumi lcitibı kafayataki dün ipek fab İcareteynli ve muka- s ı, ,a a butçede tahsısat olmadıp cıhetle bu ye edecekleri haber ven1mektedir. lecek cuma için, Gençler Birliti ta-
ııo ~~'ltir. Stok malın yüz ki!oou rikalarında tetkıkat yapmak ü.ıreBur ZeVCeSi kurtardı aene de Y8Pılmıy_acaktır. STADYOMDA ATLETiZM rahndan Ankara'ya davet edilmişltı 

Jilınıı:ten muamele görmektedir. saya gıtmiştir. taah evkaf nasıl KlMSESIZL~YURDUNDA Bu gün Taksim stadyomunda Ga- ve bu daveti kabul etmi,lcrdir. An h.tdc~fer taraftan İtalya da bu sene IZMIR LiMANINDA ECNEBi • • Eyipte Vezir tekke&i mahallesin- Şehremini muavini Himit beyle latasaray atletıe.rile r~ atletler !"'a- karada muhtelif kulüpler atle <i'.t 
ııs ~k oldutundan badem 230- MEMLEKETLERiNE YAPILAN temhk edılecek? de otura~ h~ tiıccarı 35 yaıında U- Emanet sıhhiye müdürü Nef'et o .. lll~da ba~ı atletık musabakalar ıc~ Galatasaray arasında yapılacak mı: 
lcdif. ıı:e m.ı~•llinde teslim edilmek iHRACAT . takklı Huseyın. ef~ndi, zevceaile ara- man bey dün Kimsesizler yurdunu edılecektir. Galatasaraylılar bu ~u: sahakalar şunlardır: 
h.tde Bunu~ ıçin Hamburg piyasaoı İZMİR, 2. A.A. - Şimdiye kadar ANKARA, 3.- Ge~ek müteba:"ı undaki .geçımsızlıkten müteesairen ziya.ret etınişlerdir. sahakalann geçen &e11e olduğu gıbı 100, 200, 400, 800, 1500 mctrt; • 

~tercih etmektedir. İzmir borsasına 39 milyon 406 bin M. Leman, gerek ko~syon !~ rn- ııece intıhar etmek istenıiş, eline ge- _,.,. Galatasaray - Pera milaabaka11 olma- kere 100 ve 4 kere 400 bayrak Y•rı; 
h.td.~ P,1Y~11nda revacının eebebi milyon 179 bin 800 kilosu satılmııı- eıcl mevcut evkaf ıçıt hır ıslahat !~- ağa~ardan birinin dalma bağlamış, HAMI AZALTMAK iÇiN atletlerinden olup Atinada yapılan diık ve cerit atma 
~;o ~nelerde fındık iıtihlak:inin 52 kilo üzüm gclmi~ ve bundan, 25 dan kanunu mcde~ıı:ıın. t:ıtbılrindenlçirdiği iple bah~tye çılı:mıt ipi iyice HASTANELERDEKi iZDi- sım iıteınitlerae de rumlann en iyiılan; uzun ve yuksek atlıuN; C c 

h o~ f1'ltınin fındıia nazaran paha- tır. Geçen oene ayni müddet zarfın- yihalll hazırlanmıştır. amet paşa ~e - ilmij!i boynuna geçirmi~tir, O sırada Emanet hastanelere müracaat e- Balkan olimpiyadına i~tirak eden Gan S. G. 
lıtr~ltia 11 ıdi, Halbuki timdi vaziyet da İzmir bonıa11na 2.S m:ı>'"" 6i bi" dikten .""nra !ayıba .tetkik ve me~~~~ kan11 Ayıe hanım bahçeye kümesin den hastalann bir kısmı dispanserlere 
~>'ip olun.ca fındıiın bu vaziyetini 100 kilo üzilm gelmit ve bundan 18 •~vkedılecektır. Uyihanın esaslı kapısını kapamak ilzre çıkını§, koca- gönderecektir. Bu suretle dispanser- maari'te 
lcıntld~!"'•ll lruvvetle mualeaef-muh- milyon 347 bin 890 kilosu satılmış- talan tunlardı~: ,' . 

1 
. 'fade Binı ağacm birinde sallanırken görün- ler mümkün olduğu kadar hastanele- J · 

~id · t?T. Bu sene aon hafta zarfında bor- 1 .- E.vkaf ıdarc'1nı az~m ılti si _ ce hemen feryada ba9lamıf, komtu- re yardım edecektir. •.A. • • • 

~&"1cn•1fındığın bu eene azhtına aada satılan üzüm fiatı. geçen ııene temın ~d!lecelı. ourette mutehaMı ar !ar yetipiJ, Hüııeyin efendiyi ipi ke- Emanet dispanserlerin adedini ar- BedJJ JJm08SfJk tahsı•ıı• 
«Iac1,r •r.:nyada her eenekinden ayni hafta zarfında borsada ilzilın fi- la techı.z ~k., . ald k- ııerek kurtarmışlardır. Hüseyin eftn- tmnak niyetindedir. Bu sene iki d19- .. 
tt•saer) .•veçreli maruf (Hach .. atından yüksektir. Mev,im iptidaııın- 2 - _lılütevellil:~:;' ev~af~•ıı.ıc ~a di geçimsizlik yüzünden intihara te- paneer açılmaar için cemiyeti beledi- • 

~llıa<lıi:::caacaeaı Gire~n fındıp dan '!imdiye kadar .~r limanm<lan lan vand:~e;c: ı:.~: ~~~k 'ed.,:: ıehbüs ettiğini söylemiştir. yeden tahsisat istenecektir. Berlınden gelen Selı11a ve Aza~ de dıtıJe il -., taahlıudunu İspanya ecnebi memleketlen limanlarL'UI vu- yra~ ıar • • - ' 3 • ik ' 
- Ticaret a tdcceğini bildirmittir. ku bulan ihr=ıtın yekOnu 14 miiyon cektır. Baden:": dog~~n t~'ru:U 10,000 MARK fılKAYESl Müle/err H. S h ) b 

i!~&eleccği~fiatlerindahaziyade 358bin594kilodur. hay~:evkaf~~~anha~C:tar~- Kaaımpapdaeeyyarsebzeci Ar- Er.. t Eke 8. ım anım arın eyanatı 
f Cide tu lllidııc mahsu]Q daha İzmir piyaaaauıda aon haftanın va- ~eve ı:.=Jan haki kal ak miktar navut Nuri sebzeci ~bbaı ağayı gör- CUmeO r m 
'~ı t~car v~ do~u .oiıı,uy.aca- ziyetind~ hiç bir tahaVTUI mü!!Shede :f:~kevlaf idareai yiızde :; kadar ala milf, on bin Abiıan markını Eman•t yarın gidiyor Be_rlindc bcdiJ jimnaa~k ~e,lıale neırederek mlhiyetml daha mu-

) C~ ç tçiye bildirmiştır. edılmeıniftir. raJr, ütebakiııini ilSııihaye miııeveı- olarak Karagümrükte bakkal Ahmtt Şeb . . d bul Matbua gftmi§ olan Beden terbiyem umumi faasal anlatacatım. Huııuat çalıtınak 
,"'-..... GUııı,..,:•:·wnelai .. delet~ KONSEP.VATUAR AÇILDI liler ~erecektir. ~f~ndiye ~ğını. v~ bunlan almak mum! ;:~r~ Erc~'::nt Ekreı: :: mOfettip Sellin Sırrı beyin kerimleri fikrindeyiz. Memlekete faydalı olmak 
6_ i tilın ""'er müdirlyed umıımı- E k fta d eden lcareteyn ıçm de ellı liraya ihtiyacı olduğunu A ka 'd lrtir Salo aaJ Selma ve Azade hanımlar dün 1abah gayemizdir Halk rakılarile de ayn-"tltrnıa&•illtlerdc muameleyi kolay- Konstrvatuvarda dünden itibaren 3-- kav a ullev~ t •fiyctıi Bu söylemi,tir. Abbas a!a hemen cüzda- yarın . n ':'Ya gı ece kaJına t - konvanslyonelle tehrimiae aYdet et- ca meıiul ~lduk. Eaaeen pek güzel 

ll . sa doğru bir adını &tmİftlr. tedrisata 'ba§lanmıştıT. Bu aene kon- ve mu ua us en ~ ~ 'bmce nıru çıkarmr,, abbabr Nuriye elll li- tanat ıdaresı zamanın.d~~ mat- ıni§lerdir. Sirkeci garında kendilcrile olan milli rakıelanmıaa Mbit bir 
tc~ ~"içten gelecek ve harice gide· aervatuvara lıayt obn.ık için her aene tasfiye ele kanunu me enı mucı rayı vermiıtir. bua~ kanununun tad1;li rç~ hazırlanan oöri;....., muharririmiııe Selma bamm idi 'ICrme"e ..,.1 ••• caiız. lıfesle"imhl 
' Ylııtti 5 • kinden z' de tal v rd yapııacalrtır. . proıe yakında heyetı vekileye tevdi " · -:r-:· " r-'"7"' ı; ~~ i,,ın be O lıradan fazla almayan Mür::aaat edc:1:eri~ 1~klu" !be- Yad! icareteyn 'le mukataa.,~- Nurı elli !~rayı ~ldı~tan sonr~ Ab- olunacak ve Bilyilk millet aıecliainin demıttırİ ld: • Jıardetlmle çok ~· En ~ilyilk 
it.· l'tıır :1'.3nname yaptınlmama11 . .. . . ç ,.u ter bir senede verdikleri bedellenn baa ağamn elıne bır kağıt vermıJ, bu bu i tima devresinde kat'! et k - ki - eni lıardqimle bir- ar2un1us mUtenaup, if1tk 'llicutlu 
)l ı l•lah!tınlştir, Bu e9yanın muame nne musabaka ımtıhMnı yapılmı~tır. 20 islıru 5 senede ve s takaitte ev· kağıtla bakkal Ahmet efendiden mar- deceb Y eape- lilrte Grünevald bedii jimnastik mek- Jı:anunlar yetiıtirınelrtlr. 
P~~ trıüracaat üzerine derhal Bundan. bafka hu ee1n~ ecUneh!'

1 ~ '--f ";dare-üne verecekler ve bu suret- klan alabileceğini aöylemİftir. Bir Bu •~retle eski kanundaki aalta- tebine gittik 'le tahailimid ikmal e- Aaade Sellin Sırn bamm da kar· tııı. ~ur larmdan milracaa •<l<n er m ım uu "" • d"· L Ud.1- Abba ğ ,,. __ ,...,_ .. d k d• dük B' .. ,......,, .. d · · .. 
1 

• bir L. L.u __ il• ~ ... '""b ;__ le mail •ıı kendilerine temlik e ucce .. m ""t aonra sa a ....... -.ru nat devrine mahsus tabirler kalkacak ere un · ıze 0 s•nuen ıımna.. epnuı aoz eruıe .... ç o.cumc ave 'Utııncu ''.4"~ gliınrülrler lıat m~ yekfuıa baliğ olmuftur. tir ğe gltmif, bakkal Ahmet efendiden e cumhuri et devrine muvafık Udi- tikler nlrl A1aman mtemi olmadılı etti: Memleketime bir ço1ı ümitlerle 
~ aij •11reı';11dırilmi9tir. 1 POLiSTE BiR TAYIN . Bilhaaaa Iotanbulda emlilrin yill- marlı:Jan ıılrmt, Yemitten geçerken ~At vazedil~ektir. aıöi, pedacojik İsveç jlnuwıtikleri de geldim. Bir Türk lıadrıu ohııak sıfa. 
lo\ ~ tdc e g\laırüldeJ'de ekseriyeti Poliı deniz müc!ürlüğü baş memnr- de altmışından fazlaaı hep mukataalı markların kıymetini öğrenmek iste- --· delildir. Ritm n armoni ile büyük tıle memleketimde bir çok yenilikler 

• ~!ay~ bu nevi qya muame!Au larmdan Ebülberekit bey, dördüncü icareteynlidir. Bu ouretle yapıla- ml§tir. SEYLAPZEDELERE bir rahıtaaı olan bu &istemin daha fer yapmak n 'l&rlıklar &69teımek isti· 
~, "•1>-oıa~caı.tu;. • tube kıaım amirliğine tayin edilmi't' :ı. taafiyede evkafa ço~ para geçe- Sarraflar .~arın eski. Alman MUAVENET dl bir ~yeti vardır. yonım. Mu~affak olaca&- çok iti-~ ~illd,: benaia reıma :--. P~ol tir. cek ihtimalki bununla bir banka tq- markl~n ve hiç b~r Iaymetlerı olmadı Tütün inhısar idareal memurlari Bu yenı ekol hakkında bir kaç - macbm var. 
ı.,, 'tı tt, alınacak remıın inhisar kil edilecektir . fını aöylemftlerdir. Bunnn üzerine tarafından Sürmene ve Of aeylApzede * * * ~:~ tııi a~ndan mı yoksa ~rilk: lı!cnbol nweı IDdnllD~lıden: Esasen nukudu m~v~fe~ 500 derhal pol~se miıracaat etmiftir. A~- !eri için (94) lir& (1) kurut latanbul D .. lf .. n Ank ki d. 
L"lcn '°nra ~tı yenı tarifenın tathi ç .... I bedesten esnafı cemlyednln bin liraaı v~rdır. ~aafiyenın ılk sen~ navut Nun ve bakkal Ahmet dendı- HiWiahmer cem!yetine verilmittir. aru u unun araya na e 1-~~ 'ttr bır -le do.ğurmllf!'L ~. ainde bu mıktar bır buçuk milyon Iı- ler yakalanmış!~ DONKO SiS } " • d • h d ı A k 
~~r~a:~~:r:.ı::;:.a=.:; ::~e~~t~a:;,~~·~e~;!~~.~~~;~ raya ba~ğ olacaktır' YAMAN AHMET YAKALANDI !>ilı_ı sa.balı yine ~a!iç ve Bola.ıda ecegıne aır Ur8 8 ffi8 Uffiat yo 
lıııı biı tlerınin v•-ifeJarine de- K 1 k • da mi t k ESKi TARiFE iLE Zabıta -·"ur bir tavuk bıraıarm hafıf bır 11s vardı. S11 daha •iade Ha- DarUlfün T ff-L...L .._....,,

1 

.. _ _ ...................... ~ " dır;ı - • esecl er ıo a.,ın ce ye mer e- MUAMELE BITTl , _,.. li 1 1 ti't• t . H 1. a lanrun un ıp ve """" .......- ,_ ve pyn ....... ...-. ~aınmun ne 
d" "Un lııı trıııti. :rinde yıpılıctl!ı ve ıuı 13 ten 15 e . yakalaınıttır. Yaman Ahmet gece Ak· c 9 " e mı~ ve a ıç v pur !erinden mada ıubelerlne Anlıuaya böyle bir karardan ve hatd ne de bir ~~ ~ huıuata gilmrilk hat mil· Gllmriilı:lerde beyan.name11. enlce sarayda Ta9mektep aoltağında Meh· 8!5 ta aeferlenne ba§lama11na mecbu naldedilec:eii dün telgraf lla'ladial <>- tasavvurdan haberdardır. Bugün için -,ı;r ti: ~ bir muharrlrimlu de- kadar lndhıba devanı edilecetı alt· 'le>ilipte muamelesı mutenıadıyen ta· medin bahçeaine girnrl,, 1 tavuk ile rıyet hasıl olmuttur. , Jank yaııılnuttı. Bu ı.- -16- mnhaklıak olan Duillftn- lsun-

bdarını lltn olonırr. kip edilen eıyanın ihracı hitam bul- horozu -i&ce çalmıt buradan son- FORD TA YY ARESI GiDiYOR mat aJma1r üne mllracaat ettittmıa bulda bulunduğu ft tedrlaata 14 te-

* * * mu9tur. ra Nevbahar mahallesinde Gülten ao- Ford tayyaresi bugün öğleden - Hukuk fakültesi umumi ltitibi mil- pinlevveldc batlanacajr lıeyfiyetidır. 
J'r Bu 111retle 30 ~ylot ~kııamı !em>en lrağında Hüseynin evi önündeki Jrü. ra hareket edecektir. drria Etem Alı:!f bey demittir ki: Darülfünun emini Netet Oiner B. ı... .._8lllbio Borsası 3 11()/929 hitam bulan tarife dün de fılen hi- mesten tavuk çalmak istenıit. an111Zm F t b • ld" - Bu mes'elenin his bir eaaaı yok de ademi maJOmat ııe,.. etıni,tlr. 

~, .. da•ıılıS11KllAZLAll TAHViLAT tam bulmuştur. gelen polisler tarafından yııkalanmıt- Ua ey ge 1 " • 

Yunanlılar iki ~ "·· 1 97 -,00 Audol•} 1. T. 85,IO TiCARET SARAY\.HN iNŞA- tır. Muhtelit Mübadele komioyoı:ıun~ Nasıl sevdım ? '"11,,."'•••bhıdt 191 S5 D. Y. ~ f ~::: SINA BAŞLANACAK sabık mUpvirlerden Fuat Beyin bir - " 

d<eı, ""• t IO Ttlad ıtrted 4,IO,oo Ticaret oda~ dördüncü va~ıf hanı 450 LiRASINI ASI~~UŞ devri &lem oeyahatma çıktılı yuıJ. (birinci sahifedtn mabad) muhrip JSmftrfadJ 
~I._ 'lllUt.ııt !ltltlrtt flrhıt 4 l!O,OO lrarpamda bir ttcare\ sarayı ınpmna Beyoğlund~ ~_ran Mo.ız İlkenıul mı9U. . .. . . medim, çilnkU kendisine karp bir ya ATİNA, 

3 
(Anelıa.) _ Yunanis-~l <&...~ aı•ım Şirketi. 16 7s karar 'lermifti. uamvayla Eminonüne gelırken cebin Fuat Bey evelki gun şehnmıze gel kınlık hı tmelrt 'diın. ~ le .. ti- tan İtalya iki çık denD id 

l l;;: d.,.lt lolıt il IS H. '"' lmoa tlllttl Sarayın in~~ ~çin ~aaliyete haf" de bulunan 450 lira11 sabıkalı Hayrı mittir. ~~ bi~ muharririmiae Fuat rahatımı ~kumue 'terk edere o::. ':u.. ımılırı"bi ~rıa:...m. Bdıeri10'f45~ lı. ~ "1. l 
11 15 lannıııtır. Bu ıt rçuı ~ı~et ıı:ırayı tarafından çalın_mtf~ Bey demış~r ki: sünllrdilm. Velhal11 akhınd•m, haya- tonluk ft saatte 40 mil lllratınde o'a 

l 5' 1 Ş1ıt111 11 ıo Jromiayonu naaılle yenı bır lı:omıayon 1 SICINDAN - Devnalem eeyahatma çıtmıa.. !imden h' bir ııün çıkmamııtır O- caJr olen bu nuhripJer 4 to S ta 
t l lrt111 

tt,oo ÇlltLltR ttfkil edilmittir. Komiı;rona ticaret TABANCA ~ı':ou mııtım. Hususi ve tet~ için Mı- Dun da ı:::na emniyeti oldu~dan re topu ve 
6 
torpido~.,~: 

l ~.~''• 4 'I, il 50 bonaundan da ua dahil olmuştur. aır, ııudanı mısrf, Aden,Yemen, Hicaz her da timi kabul ederdi. hu olacak ve beh · 500,000 İ T 
l t ''"" l 09 80 Loıdra 1008 ~5.00 Nıwyort o,.a 15,62 Komisyona Nemllude Jıılithat B. ri- lJehreınlnlnde uz~n Yua~ mah~· Filiatin ve Silrlyeye gittim ft lıan 

27 
;ım 

111211 
tarill1I pactuıiade lira- mal 0ıaa:t., Yirmi ':1,J: 

~· ~,., .. j. a..şo ~~.':.,.. 1: ::~ :!::: J7 11.00 yaeet edecektir . lalnde oturan Vehbi efendı il.e ~ynr tarlkile menıleke~e d~ndlln. dıjmız veçhile mötıyi! Natana si- tealiaı olunacaktır. .Y- lııehri)'< 1 1~ "'ıo l 5 75 AmttıHlaın 09 
2
0.oo Ticant sarayının bulunduğu ana mahallede bakkal İhsan cfendı hır ~- Ben aeyahatta ıken bir guete Ye- ~ lazını istedim. Bana vermem de- nuuı bu h - Mtclelıl lleyanatta 

1 il.~• ş. tt 110 llt"' t
4 

75,00 oı ıt.7s geçen ıcııe efkaftan satın almmııtır. lacak meıeleıi yilzilnden k~vğa ;:nıı men hükumetinde bir vazife aldığı- m!'.ı· Yalnız kalbımin fatihi olan Vi- b 
1 

tu ..... 
~.,ll\ ... ş. ~ 71 lrtu.I 

1 
-41,80 =~ ':::: Binayi inşa etmek için bütçede tabii- !er, Vehbi efendi tabanca ile san mı yazmıf. Böyle bir şey yoktur. 0~· düşünerek· "Daha vakit var" u un;~ lıUd ftlıallct poli-

• 4 ti Pr., 16 n.ıo aat vardır. efendiyi llOI kaaığuıdan yarabyarak Seyahat 'it tetldkatım hakkında bir ~- .. , Ben da 
0 
~A'-d• a..ıe ....._ ,__ .ıL...- talıi - y..-- ıılpari•ler 

.. 00 Vlv••• J ·~.oo ı ti t bo--aı L. 1 L • ti • ~. - ı;-· ~ v7 .... - - p e - T h _ _ Binanın nttıınıa carc ·- .... çmı9 ır. eser yasma .. 11 yorum. le gelmiştim ki bo aöa 8-iDI m ya- memlelıetln aı••ırdı"tl'•m. ....ı bahri uıtıeı h 1 ~- --. - • - • - - A ·~ 1 ~ ~~yardım edecektir. 
1·~ta bu ııene EŞYA ÇALARKEN YAKAl.ANDI DIŞLERINrçEKTIREN paeağımı p,ırıınjftiill. o ütmn ıece nWıat proe:raımna clelıQc!lr. 

ueınır1ollan Ye Lıınanlırı Dınuını 1 ıre'lll en il ıçınde batlanacaktır. !'de H er Manıur aokafmda BAKKAL NEDEN OLDO? trenile köye geldim. Kendime malik MUJCAVELELER iMZA EDiLDi 1 
Co l' ll ll 0 • ROMEN TALEBESi CIITl p Ş~ 1 ruır~nında oturan Kame- Geçenlerde Çenğelköyilnde Hafta olamayarak bir Od •tır karalamqmı ATINA, 3 (A.A.) - Maliye vt 'ttinıe.,_, . aru ar- dai · b·L-Jı ..,., batında sakin bakkal Hafı.& Ef. hin ne yazdı..._· hatırlayamıyorum. .eo. bahriye naınrlan 1400 er tonluk ikt ltırd' ,.. de bllmllaabaka ıw,. Kütahya, Erelli, Meraın hareket mü· İıkenderiyeden tehrimiae 19 ki- ran Ferit beyin re11ne sa .... ... ka 

1 5 
.. ,_. . - ı;~ ,_ bi ııemti -..·to harribi ;,__ ;..;n İta! ı ••-- - ı....... • • 1_;_ tim . · ı kcn yakalanmıı ajrıyan ve n e:e en ..uvıru a.UZ· tancıdan postaya vererea r --.. rı mu -,-- -.-· yan , 1ıııf a,_t~•ur. Talipler 17 fettişliklerine ıııüracaat edecek! rdır. ~lk bir Rom.en talebe heyetı ce--: cırmıf, •!ya ça ar ğ'uncukta Herant isminde bir dit ta- meı;hule uzaklaşmaia karar •• ""'• tesgllllan wllme..uıerile alrtedilen 

~~<alc; niila!
7 Y~ yuka- Jılüaabaka hesap, coğrafiya, tarih ve ~r. Talebe dlin Ro~ny~ya mütcve<: tır. blbine çektirdikten aonra, saatlerce denizin önüne intihar için yanaftım, mukaftleleri ima ft"İf'ttdir. 

lıı."lı~ l>oliıten cuzdanı, Askeri kltabetten yapılacakttr. İmtihanda cıhen hareket etmıılerdır. MERHUM HAYRI Ef. nin devam eden kan alttntıunı müteakip fakat rıcvdltim lmdan aynlmalı !ete- A • k f' rf • tt" 
1."lltıi ! "'~bata=~~!dak mahalle muvaffak olarak hi&mete alınaıı!a~. FIRKA iKi PISPANSER AÇIYOR BÜSTÜ REKZEDİLECEK? ve.l~t .ettiği ve cesedi.W. mıırp ~• ~~ pııt - ~-'*" ..= merı ft se 1 gı . t. 
1;;, A.~~ı hatrıilen 1-Iayd ektep taKatllr Askerli~ini yapmadıkca tescil edllmı- Hilaliahmer Beşiktaş kaza heyeti Sabık Şeyhlllislam ve evkaf nası- ledMildıtı ma\Cıın:-~~ tkikata -· h!-~Jı.ord~~en sarfı na- ge~~bA=~ t::,n~ı~e 
"it ~ta ı 1 arpaşa, on- . . hhi idareai fakir halka uhhi yardımda bu . ef di b i haoınd orgta yapı n e • yme ı:o l da un 

' llıı-· t ctnıe mllletti•'ilrlerlle yeceklerdir. Talıplenn 11 muaye- ı k .. ere Be<kta•la Ortaköyde n Hayrı en mer WD 1 . .-· .a merhumun kafa taama merbut bir da ur ettim. Ayın 18 inde atanhul n 1.Joyt Triestino lrumpany8mnın Stcl· ·-ık 'ILu ., unma uz •' T bulunduiu zaman memleket ıçın hır 1 1 kt dl Bu la 2• l(\ld mllteınadi _...,..,...._ la di•-• . A h )'• ' """'"şehir, Kayıeri, neleri imtehandan ıonra yapılacaktır. birer dispanser açmıya karar vernıit- lı . .. ude getirmişti. mann patladığı an aşıma a r. çı p ~ ey e • ,_M,-r wıııya vapurile 'lnlpaya a-
te~ . tir . çok ~~ır te~~~ ~uc vakıf hanlan damarın patlamaaı için mutlaka lıafa le Bilecilc ce~~ ~yve ile Dolan· reket etmi§tir. Sefir cenapları meıu-ıı~ tet iŞieri umum mÜdÜrlüX-ünden· ••neue•U•HH•Hue., Şelı~mızdeki ıı:ıY'-.. va hattı bu'. tasının bir yere ~rulmuı .~ ·~ çay araam~ kopruyü geçer~ ba- niyetini tıviçrede gecird!kten sonra ~ &Orta • 6 • 'fll. kt ı ·ı Üskudar Kısı 1 

•• ım Y. ' yahut bir sukut ü.ıun ııeldıii ilen aü fDJWl dönmeaınden haaıl olan hır ıer- memleketimize avdet edecektir. 
? lıırihJ' $1rketlertnin teftiş ve ıtıürakabesi hakkındaki illi Haziran J.r.ıe ep f er gün birer tUtlin depoeu halınd~ bul~- rülmelrtedir. aan11k beni Uç beş metrodan atağı - _ 
U ı kanun hük" . .. .. N 1 ,::6 b k i nan Çapa~ hastane P8"!0 n rı. aı· Binaenaleyh diş~inin meıullyetl yuvarladı. EV'ld& sallandım .,e eonra Seyahatımm ilk gtintlnden gımdi-~ e Çalı illa ıımlcrınl! .gorc Turk\yede akUyat s gorta m~a a ası bi Har ve abıdat hep Hayrı efendının şimdililr kat'! değildi.r. r.ı;am~fi ·- kendimi ölmek için bıraktım. Fakat ye k~dar ~n~n aıkile ya,admı ve hiç 

L' ~~İ•·r ş k uzrc te~cıl edılnıış olan ecnebi siğorta flrkctlerln· DUnkll 11\llllyet ile 21 lacı eaerıdır. ha ba 'si gun tetkikatı da henuz bıtmıt delil- ayaklarımın üzerine dü§tüm. Zaten te Vıyoletimi unutmayaca~ım ve be-
:'11 .__ • c tıılıl' . . h I Üsküdar tramvay ttının nı . ld ğ da · be nb ...__ • 

1 
· b 

"il k •yetını aiı. (H~:LVEÇY:\ NAKL YAT) sigorta şlr· hafta bltmiftfr. Buıtll• 22 lacl H 1 f d' ld ğu için tramvay şir dır. boyum 1,87 metro o u "? n gen ra r on ya § ç~~ ..... reaım crı ana 
..._1. buııı trre lllürncaatla Tıirkiyedeki muamelAtına nihayet verdi- hafta b•fladı. Fakat 21 inci keTm:r~:,:u~ ~r büstünü Üsküdar ÇINLI PROFESÖRON tarafa 5 metrodan eksik bir yükweklank· hayEatğve~kt~dır. fmd b . 
, "U 

1 1lıiş J ı. al 1 C f briluı ekz d ek KONFERANS! Jık beni aalıat bıralmıadı ve aya - er ,...uenm tara an u ışe 
lnt , e ma.ıa mezkur irketle ııllka~ı bnlunanların şirket haftaya t cevap an umar- daki elektrik a i aıdna ktir. e.,.eckht Ş h .. d bulunan Cinli profeSÖI' aım ...... - ~A,...,.,..mnclan haaıl olan eet çekildiği taktirde bu eeferki vaka· 

e •<.'al d teıl ıtflDG ıaat U~ !radar ve hatrrr.arnı tasa e ece r. ,..ır ' e rımız e ....-- w-r-- ... d ha "h' ol P be ~ 
t 'YlerııcJ~r~ın a l~tanbul mıntaka" Ticaret mlldllrliiğiine mli- matbaamı:ııa gıtırmeıı: ll.wndır. idare m~clisi yakında kat't bir karar dün Unyon Fra1111ezde bir kGnferaaa {!':'=~~et ':'ıe~ Sevdıgun ;;';;;ma mu ıt aca yan . 

llAn olunur _ " 1U"""'uu01 uu u verecektir vormlgtlr. 4 iilİİI• 



4 MILLlYET 

F"'i.k:i.:r 

~1 ·ıııiy~t 
ASRIN lTMDtlil 'MiLLiYET. Tta 

4 Te1rtnievel 19!9 

BUGÜNKÜ HAVA 
D\İn en ÇOk hararet 1 i en iZ 

1 O derece !dL Bugün rilzgtr 

mUtalııvvll, hıvı ıçıkur. 

FELEK 

ugün kalabalıktan iz'ıç olunmı 

ELHAMRA l8 MELEK 
SİNEMALARINDA 

AN1181 POST ASI 
filmini görmek bteyenler >1bah ıut 

11 de ve öğleden aonra saat 18te 

verllecek matinelerden IJtifade 

etmelidirler. 

Fiıılarda zımmiyaı yoktur. BU-
ıiln filim birden gosterilecektir. 

BU G :-. 

UDiNiN HARB~ GIDl~I 
sesli filmini eyretmek üzere 

mutlıka 

OPERA SINEM!SIND! 
gldinız . 

Satılık Ev ve Arsa 

GORiLDEN sakınınız. ••• 
Ertelılerl OldOrUr .... 

Kadınları kaçınr .... 
Çocuklan çatar .... 

Şimdiye lıadar gOrlllmemı, bu harlkulldo 
eseri seyretmek Uzer• bu glln 

ETUAL SİNEMASINA 
gidiniz • 

" - 'ı""" ' . . 

ve esbabı istlrahatı camı yegAne sinema salonu olan 

ALEMDAR • 
sıneması 

yeni sinema mevsimine gayet milkemmel bir programla ba~layor: 

OLUM FEDAiLERi 
IOD drım 

CUMA 4 TESRl'\IEVEL 1929 

• 

lğrilik ve doğruluk 
• Rus t. • 3;111 • 



Haftada bir söz ı · 
Ne çevirmeliyiz? 

• 
l\llLLIYET CC~IA 4 Tf.SRll\lE\"F.L 1929 

Kari/erimiz bilirler (Ora/ Ztppllrı) balonu daha geçende bir dtvrl dltm yapmıştı . Bu hafta 
Majlk'te bu seyahatin fi/mini g/JrOyoruz. 

l_Y_E_N_i _A_N_K_ET_i_M_iZ___.I 
MELEK ve OPERA 

l. __ A~n=k~a_r_a_P_o~st_a_s_ı __,j 
Türk filmi 

Sinemaları müdürleri ne diyorlar? 
Geçen haftaki nushamızda da izah Yirmi sinemaya sahip olan bu şir-

ettiğimiz vechle yeni sene girerken ket peyder pey diğer sinemalarına 
sinema müdlirlerile film müessesele- bu makineyi kaymağa başlamıştır. 
rinin sinema alemi ve sesli filmler Bunu gören sair rakipleri (Madlen, 
hakkında fikirlerini iiğrenmek istem ve Paramaund) sinemalarıda yenı 
i:ı ve bu maksatla bir anket açmı§tık. makinaları getirerek scıli filmler 
bıı halta da Melek sineması müdürü göstermektedirler, !talyada yalnız 

A Naci ve Opera sineması mUdlirü Ra- Roma ve Mflanoda birer sinema da 
.nkara Posta'sında Kara imam ro/Ona yapan Darül/Jedayi artistle- f B ı ı r u ey er n cevaplarını neırediyo- bu makinelerden bulunuyor, fakat 
ınd~rı Galibi tanıyanlar, onu şu resimdeki kıya/etlle g/Jrse/erdi tanı- ruır:. oradaki rağbete diğer sinemaları ye-
Yabı//rlermiydi? Galip /Ju filmde bayOk bir rol almamış olmasına Melek müdür" Naci 8 diyor ki · k' 1 rahrzerı evelii aY_larca taşıdığı hakfkt sakalilı, tam bir kara softa _ Sesli ve aö:lü filml~r haklonru: ~:...':t~:r~rdan getirmeğc teıvik 

olmuş ve dölflş sahrıelerl?de cıddt bir sa~ at glJstermlştlr. .. ne dÜfünilyoraunuz? Bu yenilik ıeı-
,, Bu makale m~vz?~u hız~ yap.ması hız~. daha.kolay ve m_u- ııiz filmleri batıracak mı? Almanya: Seıli filmleri göatennc
"'11kara postası fılmının seyn nasıp olan tuhaf fılmler çevır- - Sesli ve sözlü filmler Amerika- ie mahıuı makinelerin ihtira sebe
".erdi. Türkiyede er geç film çev mez de hep his dramlarında is- da ycknasaldaımağa batlıyan ae11ls bile Amerika ile olan ihtilMarından 
rılmesi gayri kabili içtinap bir rar edersek netice · filmlerin ıenaryolarırun halk n .. din- dolayı Almanyaya aeıll film ithalatı 
Ş yınki f~lmo1!ya de eksilen ra><betlni artırmak için muvakkat müddet için men edilmit-
ey olunca bunun en muvaffak varıyor, şu farkla ı tu- ,. tir 

Şek'! . .• meydana atılmııtır. Bu siıtcm ancak • 
k ı de yapılması elbette her- haf' olarak yerdt giilunç olu- sessiz filmlerde olduğu gibi cBcynel-
~sçe istenen bir şey olur. Bu yor. mileb bir ıelde girdiği zeman aeaaiz-

~~ıı~ kadar bizde çevrilmiş na- !ere tefevvuk edebilir . 
~:~timleri tetki~ • ed~rsek ?e- Bu hafta su;.;.1eni mevsim için ne dütünüyor-

dram hemen ~epsı~.~~~er h!sst Bu hafta Opera sineması ge- - Yeni senenin diğer senelerden 
Yapma vardı,gını goruruz. ı:-ı~ çen hafta göstermeğe baııladığı daha iyi olmak ihtimali vardır. Çün
h b ak san atında mevzu ıntı- "Kadın harbe giderken filmini kil her yenilik halkı meraka sokar kU ::1ı·rın nakadar_ mühim ve ~iiş- değiştirmiyecektir. " ve bu merak, şimdiye kadar hiç sine-
lıt Şey oldugunu Amenka- Elhamra ve Melek sinemala- maya gitmeyenleri bile sesli ve söz-

arın b ak 1U filmleri görmeye sevkedccektir. 
nı.aıilrtn;cak buc b"mliri~v~ aı:ati- rı "Ankara Postası,, nı birlikte - Bu mevsim için en 18yani dik-
bartad a_n ~lay~ ı . z. u. ı. - gösteriyorlar. kat ne gibi filimleriniz var? 
başlarıır kı hızım fılmcıllğlmizın Majik; Ceki Kugenin Küçük - Bu seneki filimlerimlzln tayanı 
bir nok&ıtacında hatır~• gelen Bahriyeli filmini göstermekte- dikkat olanları tunlardır: 

,,.. mak tı ruz Ankara postası. Kaçakçılar (Bu 
B. d "yaz ıs yo : dir. Bundan başka Graf Zepplin iz e b k d belli ba ikisi Türk filmidir), Emil Yanlngı'-

lı Ü f U güne a ar t ismindeki meşhur Alman balo- in Babaların günabr, Monte krısto, 
gö~ı ılm çevrilmittir: Ateşten nunun son günlerde yaptığı dev Nuhun gemisi, Si/Jlr: ~ehreler, Tale
t~sı ek, '!ur .ba~a. A?.kB.rB. po~- rialem esnasında alınmış 600 be Prens, ve Billi Dav. 
ltı · Bu uç fılmın Uçu de genış metrelik bir hava filmi de gös - Sözlü filmleri türkçeyı nasıl 
b ev~ıan hikaye ederler. Hal- terilmektedir. çevireceksiniz? 
il kı huni .. ·· d t - Sözlü filmimiz yoktur. 

"aff arın ~ç~e e. am m~, Bu film o büyük havai seya-
ak olmu b f lm d - Şayanı dikkat yeni artiıtler tak-

~ı· § ır ı ıyemeyız hatin bu'"tiin müh" ı'm manzarala-ra b tim edecek misiniz? 
Zc • u mevzular zengin figüran rmı ihtiva etmesi itibarile cid- ·- Bu sene takdim edeceg· imiz ar-

llgı,n s-hn t rt"b t "'İ • .. e e ı a ı, ve zen- den dikkate •ayandır tiıtler arasında en şayanı dikkat o-
• il sıııa · B ~ · k ö surlar .ma san,atı ıster. u un- UF AK BiR TEMENNi lanı geçen sene "Mele .. te g ıter-
İşe -~ızde yoktıır. Evela bu diğimiz Sarı zambalr: filmini oyna-
bı'nıdegı.l milyonlar hatta yüz "Milliyet,, in sinema muhar- yan Klayo Bruk (Cle':'i B_rook ismin-

" e b deki aktördür. Bu arıtıtın bu sene 
~l\al r ıle sarfedemeyiz. Bina- riri Istanbuldaki sinema ve fi- Melekte göıtereceğimiz Silik çehre
~ eyh zegin sahne ve figüran lim kontuvarları müdürlerine ıer !aminde ki eseri dünyada büyük 
li ~lllah. Zengin yani kuvvet- gönderdiği anket cevaplarından muvaffakiyet kazanmıştır. 
ıinı ıııema san' atına gelince bi- bir kısmını henüz almamıştır. Opera ainema11 müdürü Rauf B. 

Pek mahdut artistlerimiz bu Şehrin sinema hayat ve faali- diyor ki: 
- Sesli sözlü filmler hakkındalH 

fikriniz nedir? 

.. 

"KOçOk Bahriyeli. filminden 
Opera ıinemaaı oüyük fedakirlık 

mukabilinde bu makinalardan birisi
ni getirmiş ve halkımıza sesli ve aöz
lü filmlerini iraeye başlamııtır. Şu
rasını nazarı dikkate alınmalıdır ki 
balkanlarda hiç bir sinema bu makl
nayi gctirtememştir. 

- Sesli ve sözlü filmler bütün iti
razata ragmen bir buçuk sene evvel 
Amerikada mevkii tatbika konulmuş, 
beş altı ay devam eden tereddüt dev- Bizim fikrimize göre istikbal scs-
resindcn sonra Amerikanln heman 1i ve sözlü filmlerindir. 

, •Kaçak Bahriyeli. fllmirıdtn j 
011 
~11:8~ da bizdeki kıtlığını 1 yetine esas teşkil edecek neıri
"'4ılar n 1Yl takdir ederler. Iı;te yatın tam ve pmil olmau kay
~re dan dolayı ben bizde film gısından mülhem olarak bu ce
~~ 1ı,.f1eklere daha ziyade kısa vaplara intizar olunduğunu a-
~e~l koınediler yapmalannı likadarlara tekrar bildiririz. 

ılt bııı e tavsiye ederim. elimiz-

lt ~Clttıi~ artistler içinde böy- Haberler 
~-.fak filmlerde derhal mü-
1~ci ~~cak bir iki tane var ki ~manyada, temmuz 1928 den 30 
1eıı 1-ı' Uçuncü filminden itiba- hazıran 1029 a kadar 17,814 metre 
~ta. Cttıen İstanbul galerillini scıli !ilm yapılmqtlr. Bu fUmler '•i .... Cak lcabili tt d" B d eben kıaa olup vasati boylan 235 
'~., ıikri ye e ır. ura a metredir. 
tıtiğ· nden hazer ederek bah * * "' 

10 lı un bu artistler t ti ~ ayatlar d za ~ yat Şimali Amerika 1927 senesinde 
1ıt e ın ın a da V odvıl nev'- yabancı memleketlere 150 milyon 
lı· , b1ııı.~vaffak olmuş adamlar- Türk lirası kıymetinde film çıkar-
lliııd ~ra kendi kuvvetleri da- ~ış ve buna mukabil A!"crikay.a 

' e ,fı!m çevirtmek daha çok dığcr '."!'mlc~etl.er?en 8 milyon lı-
t~ . tıkı olur H" . . ralık fılim gırmııtır. 

umum büyük film şirketleri sessiz 
film imalini % 20 ye tenzil ederek 
bu filmlerden imale başlamışlardır. 
Bir sene eve! yalnız bir sinemada 
gösterilen sesli filmler odercce te
veccühü umumiye mazhar olmuştur 
ki bugün Amcr~kada al~ıyüzclli İn
gilterede yüzellı ve İngıhz müstem
lekatmda dahi yüzlerce sinemP seıli 
filmler göstermektedirler. 

Pariıte Ober ıirketi sesli film 
göstermeğe mahsus birine~ !"~~na
yi sinemasma .. k~ymut ve .. bırıncı ıra
esinde pek buyuk tehacum olmuş

tur. 

- Yeni mevsim için ne dütünü
yor sunuz? 

- Sinemacilik aleminde büyük 
ihtilale sebeb olan scıli ve sözlü 
filmleri muhterem halkımıza dinlet
mek için her türlü fedaklrligı yap
maktan sinemamız çekinmemittir ve 
her türlü yenihkte olduğu gibi bu 
defa birinciliği muhafazaya itina et
miştir.Bizim bu gayretimize kaqı 
hallonlzin da fevkalade rağbet gös
tereceğini ümit etmek hakkımızdır. 

- Bu mevıimde en ıayanı dikkat 
hangi filmleri göıtereoekıinls? 

- Bizim bu seneki filmlerimizden 
ıayanı dkkat olanları şunlardır: 

Tatlı su karde:ıleri, Üç iptilf, Ve
nils, Son hesap, Seher vaktında, Kor
san, Belfilı kadın, Uçurum, intikam, 
Aşk zambağı, Demir maska, Beyaz 
göl, Para, Parisli kızlar, Batalr: ma
halle, HS§metmeabın yaveri, Asri 
Kazanova, Son Çarlar, intikam be
nimdir. 

Bu fllmerln ekaeriıi Müttehit 
Artistler (Umitcd Artist) tirkcti 
ınamu!Atındandır. 

Ankara Postası'nırı en muvaffak olmuş artisti (Melek) hanım rolünü 
yapan Naf~a hanımdır. Nafia hanım resimde de glJrdll/llnOz gibi 
genç deffedır. OmrOrıdt sahneye çıkmıf, film çevirm/1 te dtffeldlr. 
Buna ra/merı filmin deruhte eltili en a/ır ro/Orıa bOyOk bir sadelik 
ve sam/mlyetlı yapmıştır. Nafia lıanım maruf vt sevimli artlstlmiz 
Behzadırı arırıtsidlr.G/JrOIOyor ki sarı'at istidadı batO!l famllyada mtv 

cut. Nafia hanımın bu ilk eserinden vı Erlogro/u da bu istidadı 
Kefftrıderı dolayı tebrik etmeliyiz. 

Küçük Bahriyeli jlajikll) İpekci ~ardetler .tara!:ndan :ıı:rtof-ı llk harabesinin önünden arabasile ge-

c ru1 Mubııne çevirtilen Ankara poe- çerken içerden istimdat eden aev i• 
eki Kugerı, lars Harısirı tası,. ismindeki film bitmit ve çarpın- liıinin ıeııin.i ltid · b k ' 

b il u d b ri M 1 k U ıyor; emen 01uyor1 

Büyük bir gemi Sutampton !ima- r a ~ n n en e . e e ve Alham- 9 haydutla bofuıuyor kızı kortan. 
nmdan yolcu alırken üıtü batı yırtık .:. aıne~alarında gösterilmeye batla- yor fakat kendsi ağır ıurette yarala. 
bir çocuk kaptana görünür ve kendi- ibrE A~kara pos~ll., nın senar- nıy.or ve "Ankara poıtası,.m ıcvgill. 
sini f8lısi hizmetklln olmak üne ka- l'.08u . rt~'!· ul Mubsın tarafından ter- ılnın yardımilc &ötürürken kızı da vıı 
bul etmesini rica eder. Bittabi redde- tıp edıldı~ gibi s':h?ı v~il ve rejlaö ruyorlar. İki afır yaralı Ankara pos
dillr fakat bundan müteessir olmaz rü de yine, kendlaıdir. Filmi Ertof- taamı, büyük taarruz emrini yctiıtl• 
ve gizlice sandıklarla beraber ı:emi- r~l da. dahil old~ğu. halde Darülbeda- rlyorlır, fakat ölüyorlar. Millt kuv• 
nin anbarma girerek saklanır. Ora- yı artıstı~.rl çevırmı~er, yalnız bir vetler taarruza geçiyor ve istikbal 
dan güverteye çıkar ve can kurtaran k~f amato~ de hançten ılı~ııtır. ı:ünoti doğuyor. 
kayıklarından birinin içine saklanır Film on ~ır .ay kadar ~unca hır ze- Filmin tenkidine baılamadan ev• 
Kendisini emin zannederken yaka!~- ma!' çe".rılınııtlr. Çünkü. bir tara~tan vel itiraf otmeliyiır: ki dünyanın en 
nır ve kaptana çıkarılır. Ceza olarak artıstlcrın s~rbeıt bula~ılı.n~k .• dığer güzel filmlerini bile kusurlu görmeye 
denizde bir sene talim gönneğc mah- taraftan. ~bil ışılda çekildifı ıçın &il- atıımıı olan bizlerin Istanbulda va
kfun edilir. neı. v~. ıyı hava beklemek, al~lhuıua aıtaaızlik, yokaıuluk, darlık içinde çt 

bir ıkısıni bir arada bulmak daıma ae- ldlmit bir filmi kusurlu bulacağımıa 
Bir s~o !teçtikten "~ll:"a art~ m~? ziyaına sebep olmuıtur, pok tabiidir. Buna rafmen itiraf et• 

cBatın .. ıamile tanılan kuçük bütün Ankara postası .. run mevauu mek aaruretindeyiz ki bllhaaaa Er· 
arzularına rağmen kaptanın huıuat '',Tem inhumaine,, ismindeki franeıa tofrul Muhsin tarafından sarfolunan 
?-Iz~etkirı ?lmu. Bu vazife Brüt~ı pıye~inl an~ırmaktadır. Senaryonun ceht, gayret çok büyüktür. Bir ada
ıaı.nınde küçük bir yaramaza veni- bu pıy~ıten ılham almıı olmaaı muh- min hem ıcnaryoyu hem aahne mü-
mı~tlr. temeldir. rettipllğl, hem rcjlıörlüğü hem alı;. 

Gelecek sene tekrar Sutamptona " Ankara postası., bi•e bir yaı~ı törlüğil yapmaaı ancak gipta odilc-
dönerken vapurda kaptanın nqanlısı ananın memleket uğrunda çekebildi- cık b1r meslek ıevdaıının mabaulu 
Rut Treton da vardır. Batına bundan ği elemleri ve bu elemlere tahammül· olabilir. 
evveli hoılanıyor fakat kızın Hanrl deki kuvvetini ııöıteriyor: MillJ cidal Ankara poıtaamda "figüran" yani 
Rizard isminde birlaile scviıtigini gö eınesında bir aralık Adapazarı kuv- kalabalılı aıdır, hatta Sultan hanım 
rünce kaptana olan hissiyatı dolayı- vayı inzlbatlyenin hareket merkeri ıey~ata ~ıkarkon istasyonda kcn
sıyla müteessir oluyor ve kaptanı ha- olmuı. Bu ~uvvetlerln baflnda ıiera- diııin.i teıyla ııelmit bir tek adam Y?ll 
berdar etmek istiyor. EvvclA mcıele- fettln pa;a ıamlndı bir kumandan tur. Bu kusur fulıaralıktan neı et, 
yı arkadaıma açıyor ve ikisi bir ola- var, bu adam aynı zamanda Padlıa- eder, hem mal hem artist fukaralıfl. 
rak Hanriri bir sureti münascbe ile hin da damadıdır. Adapazannda yat. :!:'.!'!fl •filde almdıl için gece 
kamaraya indiriyorlar, kızda geliyor. nızlıktan u11nnuı olmalı ld aevcMI pek a)'dmlılııtır, mavt vı. 
Batını bir yangın çıkarıyor vı tehll- olan Sultan hanımı bir tel&rafla Ada- raJ yapılıroa ~.ij... da dtiııellt. l'tımdı. 
kc zilini çalarak bir aandık içine sak- pazarına çağmyor. Sultan hanım 1co- seman lfadeeı yuıl bir ııUndeD er~ .. 
tanıyor. Kamara ateıler içinde ve caııııun davetine icabat edip Adapau et günı, gündtiııden ,JM•Y• eeçildıft 
Hanri ile Rut birbirlerinin kollarında rına gidiyor ve oranın kaymakamı- be111 olmıyor, bunu 'titr" larle ikmal 
dır. Bunlar bu vaziyette iken ctfaiye Qm tenıibile karar&lha yakın bir eve lrablldlr. Artistlerin buılanncla " mi· 
va kaptan içeriye girer. Batını sak
landığı sandıktan bayğln bir halde çı
karılır ve arkadaııyla beraber tard e
dilir. Halbuki &•mi bir torpile çarp
mııtı.-. Her keı can kurtaranlara sarı
larak kurtuluyor. Yalnız Batını ıon 
dakikaya kadar kaptanın yanındadır. 
İkinci bir darbe. Vapur batıyor. Kap
tan Batınsı kucaklayarak denize atı
lıyor ve kurtuluyorlar. 

Kaptan çocuğun bu ıedakatlni gö 
rünce mükafaten onu kendi bi.ımeti
ne alıyor. 

Bu film çok canlı vı hareketlidir. 
Ccki her zaman olduğu gibi kursu-
suzdur. 

Majik sinemaai bu filmle birlikte 
"Graf Zepplin" balonun devri Aleııı 
ıcyahatınde alınmıt seyahat fllmlnl 
de göıtermektedir. 

• KflçOk Bahriyeli, fl/mtn.attı 
iniyor. Bu ev Millicilerin irtibat mo-1 mlk., dedikleri yüz ifadcıi nokean
muru Kudret iımindeld &encin evi- dır. Bu hal ıinomada oynayan tiyat
dir. Y afb anneıi Kudretin küçük kar ro artiıtlerinde ilk zemanlarda teaa
deti Oıımanla birlikte orada oturur. düf edilen ıcydlr. 
Su!~ eve •Ddüi ııırada Kudret te Filmin bazı kııımlan u•un?ur, kc
gizlice ~ gflfllllı, hatta gelirken ken silebilir. Bu kuaur!ara mukabil, valdo 
disine teııuJüf eden Hallin ağa !amin- rolunu yapan Nafıa hanım altmış sc
de birlaini öldürmiif bulunuyor. Sul- n.Uk hayatında birinci dcf'a olarak 
tan Kudretin urbalanndalri kan leke- ııinema artiıtlili yapllllf olmaoına ral 
lermi ı:örüyor ve derhal tüphelenl- men rolunu. bqtan •talı pürüzsü

0
z 

yor. Buna ralm111 Kudreti hot ve yap11Uftrr, filmde en çok muvaffa" 
cüze! bir delikanlı bulmaktan &•ri olan da odur, tebrik ederiz, genç !cız 
kalmıyor. rolunu yapan İsmet hanım haydut-

larla uğratmak suretlle baılayan Lu 
o gece iki ııenıı bir yata.kta yatı: ilk adımında ümit verecek oyun gö~

yorlar. 1rteei eabah Kudre~ anne_oı tcrmiştir. Sultan rolunu yapan ~Ü
•• hanım oğlunun hareketim tayıp nire hanımın muvaffak olduğunu ıd· 
cd:rkcn._ Sul.tanı~ ?ymakama "ot~r- daa edemeyiz. Zaten pek uzun v~ bü· 
duı:u evın bır Mıllıcı yuvası oldugu- yük rolu olmıyan, Ertoğrul basıt ve 
nu w bildiren bir mektubunu yakalı- iyidir hele derede boğuşma sahnesi 
yorl•r. 'll''1dr•~ın annesi M~~·~. h.~nım çok ,;,uvalfaktır. . 
bu v•" a Uzerıne Sultanı olduruyor. Sait, Galip vo Kem.alın oynadıkları k!" 
Kudret kaçarken İnzibatçılar talı:ip kaçırma ve döiiüt .sahnolerı hıç ıu.phesız · ı 'd ı d bir amerikan fill\ıinln en ıyı munıaııl sa.h-
edıyorlar ve bunlara cı a esnasın a 1 . L-da u affaktır. Osı,.an rolunu • kü' "kk neerı- tmv derede boğuluyor, yerıne çu ar· yapan Ercüment Bey öldCktcn sonra a:ô.ı 
deşi Oamaru irtibat ve pos~a memuru kapaklarm1 ~rn_.atma~ ' . . . u~ ~yılabl
tayin ediyorlar. Kasabada ımam, muh Udı,_ bu da olü va.zıy:u rı ı ı~ ı l~tıhap et· 
t Dalyan isminde bir scsreri he- memış olmasından ,.c bu .. -~~ıye~ın. uzunca 

t ıııc, .. .: ıs dramları gıbı 1928 senesinde ise Amerikanın ihra
~ oy duşuncelerin bile «Çeh- catı 140 milyon liradır. Geçen sene
~!•~ llnlanıı ile ifades· . ye nazaran 10 milyon eksik vardır. 
~ "'ı eser) . . . .1 zaruretı Buna karşı, o sene Amerikaya 12 
~I, er hızım ıptıdai stüd- milyon liralık film getirmiştir. Bun

~t !la , 1~ Ve daha pek genç sah- da da 4 milyon liralık tezayüt vardır. 
~~ııı: at'.miz için ufkun öte ta- * * * 
~ bır diyar telakki olun- Meıhur artist Adolf Menju (Adol-

• Acı fakat doğru bir söz phc. Menjou) Franaızça •?zlü filmi 
• • • • • , çevırmek llsre PatM-Cınema) ta-

Bu sa!ı11 c Ankara Postası filminin en carı alacak yerini gösterir. A11karanın irtibat memuru genç Osman 
yaralallmıştır. Malırem emri sevgilisi Ayşeye verifor. Osman ro/Onde Belızal zararsızdır. Kendisine atfe

dilebilecek yegane şey öllip öllip dirilme.~idir. Ayşe rolünde ismet hamma gelince >alırıeyi pek gazel 
bezetmesinc rafmen ondan biraz daha fazla hareket ve daha ziyade hlseediş beklenirdi. ilk fi/mi 

ar ve ..... . . d k' çckilıniı bulunmasından munbaıstır. 
rif Osmanın sevdıg-ı Ayşe ısıoın e l Filmde son Rus, Alman ve Amc~ikan 
getnç kıza göz koyn:ıu~lar ve onu _ka- rejisörlcrinin titrete·- aöyl~ne<.ck _:,cyı re· 
saba baricınde bir çiflık harabcsıne simle if•dc etme~ hun~rlen tatbık hatta 

"'türü orlar. Oaman Ankaradan ge· bazen :sra( edi!m~ş olı:rtas~na r.atmen An· 
1° Y lıir mektubu kaaabadaki -ta•• büyük bar l ılmdir ve Tilr~ 



.. 

• 21 Te{ru Jevcl paurıeai ve 23 çarşamba gUııleri 

FRANSIZ TİY ATROSlJ DA 
l\l~hur p~I tin : 

Emil V on Saner in 
Hesırallıın verilecektir. 

rl1AJ
7

Si~1 BAI-IÇESiı 'DE 
l !sva musalt olJuğu taktirde Cuma ve Pazar günleri 

tekmil Varyete programile 4, l /2 da matine 
·> :;,.· : .. -..... (' ... ~·.-·, -..'i .... ·: 

~-
1 

iki liraya yüziyle kuş tüyü yastık 
lswıbnldı ç•tnıakçılarda çeşme aoltaRmdakl Kuı TO~ fabrikasında kuş 

~yltn kilosu 125 kuruştan ba lar. KUf tüyü kumaşı lıuır yanı le, filıe, yorgan 
ağlıboya u.lon yaStıklan pek ucuz !lada aatıbktır. Galawaray sergisinde 
~dirlere mazhar olan fabrikayı bfrtere ziyaret bfldlr. Telefon lsunbul3027 ·-AMATÖRLER 

MIWYET CUMA 4 TEŞRINIEVEL 1929 

~eJrise ain i ....... ~~!~!ô""'"f ........ ...;;.. ................ ı .......................... f 
bı:.t" ~;;;i ~ kŞ~b! ŞEHREMANETi BU AKŞAM 
ıcentetı: Mahmudlv• Hını altıtda llf ~ 6 

Istanbul 2740 111 il sut 21 boçııl>1a 

Mary Ougan 
S perde 
Camı gün· 

!eri madne saat 

ANTALYA P~~TJ~I 
(KONYA)vapuru 6 Teşrinievel 
pazar 1 Oda Galata nhnmından 
hareketle lzmlr Küllük Bodrum 

Rados Fethiye F1nlke Antalyay 
gidecek TC dönüşte mezktlr 
bkelelerle birlikte Andifll 

Kalkan Sakız, Çanakkale Ge
llboluva utravarak l!;elecektir. 

uwo~ BiBi. ~i rıısusı 

1111 

11111111 

S boçuktL Tem· 
aliden sonra tra

mvay temin e 
dilmlşdr. 

Kadıköy Hll61 sineması 
Mevsimin En iyi Porgraını 

Şehvet kurbanı 
EnııI Yın1k Tarafındaa 

Bu akşam F<rah sinemada 
4 Sltads lvanof tarafından alı:robadk 
naıaerolar ve Komik Ce,det B. 
temsflleri sinemada tehlıke işareti. 

fşehremaneti ilanları 1 

Daha ziyade ve 
daha iyi tra~ eder ... " 

Gilldtc bıcaklan mc:vcut en Alı 
~iktm mundl w •lı?laı ını.Q 
pc): kc\kin olımıu daha z.ıyadc V9 

daha ıyi lra' olmayı tc ırun cdcı. 
ıı....., bir p&.ka uun ılınıo. 

Qillette 

A ''ukat katipliği 
için tıır efendiye lüzum vardır. 

Taliplerin tercümei hallerini ve ıd· 
reslerinl !!irinci Vaki! hanında 21 ·22 

MiLLiYETiN 

ou gunKu )eni 
bilmecemiz 

SOLDAN SAOA: 
1 - Meyletmek (7) • 
2 - Manga ile bölük araaı ( 5) 
3 - Halk (5) 
4 - Soğuk (5) 

5 - Fransada meşhur bir nehir(3) 
6 - Nida (2) Nota (2) 
7 - Bir yeıniı (3) Avuç içi (3) 

8 - Mücnneı (4) Taharri eder (4) 
9 - Yüz (5) 

YUKARDAN AŞAOI: 
1 - Nota (2) Yama (3) 

EGLENCELERİ 

Utln il bilınecenılzlo 
halledllmlf şekli 

1 
2 - Belli (4) 
3 - Bir gu (4) Kaıtamonıda bir 

Kaza (4) 
4 - Hünerli ( 5) 1ecnin mUhaff• 

fi (2) 
5 - Kııırlık (6) 
6 - Zehirli bir hayvan ( 5) 
7 - Gönillde beslenen (5) Sı

çan (4) 
8 - Büyük tq (4) 
9 - Zaman (2) ftneJI bir baJ

van (3) 

Çok defa muvaffak olmadığınızın sebebini araşnnyorsunuz. 

Lüks ve gösterişli bir fotograf makinesi ve bir çok fillmler 
aldığınız halde çektiğiniz fotograllann hiç blri~inde muvalfak 

olamıyorsunuz. lluna yegine çare, sizi tamamile m mnun 
edecek ancak meşhurualem KODAK makine n flllmleri 

(REŞtrPAŞA) vapuru 7 teş· 
rlnevvel Pazartesi l 2de Galata 

nhnıııındaıı hareketle lnebolu 
Samsun, Glreson, Trabzon, Rize 

Hopaya gidecek ve dönüşte, 
Puar lıkeleslyle Rize, Sürmene 

Trabzon, Görele, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 

Zongu!Jağa uğrayarak gelecelı: 

tir. fureket günü yük kabul 
olun mu. 

Ba!.attaki depoda.n Kadiköy rihtı· numeroya mektupla bildirmeleri. J b 1 
:oo.~=~d;ar~:-1~aı~=k ta~= Hall taatlyede stan u Müddei umumiliğindenı 

olduğUnu hiç dÜiündünüz m.ı? 

KODAK-makine ve filimlerini 
nakli. 3(_10;929 tarihinden itibaren Jn t Adliye dairesı· 1·ç1•0 
Y'm:' gwı ~~dde:ıe ve kapalı zarf şaa 
us.ulilc m~vkii munakasaya vazedil- Tiirk . . . 300 Ton kriple maden ko""mu"ru-

kullanmak; işte muvaffaklyetln 11rn 

Her gcrde arayınız. Bıztaada poı!ası 
Dllf olduıundan talip olanlann 23/10 .~ ?.•rketindm: 19 Mart 
929 tarihine müsadif Çarşanba ı:ünil ~29 ~hınd.:. ıa ıkat eden fevkal!dc Adliye dairesi kaloriferi için muktezi 300 Ton kriple maden 
saat 14 te daire cncilmeni.ıe ve tal- eyetı umıımıye. tarafından verilmif 
ailat almak üzere bat miihendialiCe'o~ karar °!ucıbınce firketinıiz hali kömürünün beher tonu 16 llrayıı talibi uhdesinden olup 6/10/920 

Beyoğlunda Tünel meydanınde Kodak şirketi fotograflanıuzda 
muvaffak olmanızı temin için dalma sizin emrinize amadedir. 

( Gelibolu ) vapur.ı 5 
eşrinlevel cumartesi 17 de idare 
rıhnmından hareketle Gelibolu 

müracaatları , ,. ta ıyeye va.z edilmıt oldueundan tir- pazar l(tinü ihalei katiyesi icra kılınacağından daha noksaniyle tali" 
ketten matlubu olan zevatın ticaret ı ı ı k " ! . ~ * . . 'kanununun 444 iıncü maddeaine tev- o an arın yevm mez l'lrde deftedarlıltta müteşekkil mubavaat ko-

I
Lapsekl Çanakkale lmroz Bozca

adaya gidecek ve Çwakkale 
LlpsekJ G~liholuya uğrayarak 
gelecektir. 

. Baıı .bot .gorülüp daıreye teslim fi.kan işbu ilanın il ilncil defa i misyonuna müracaatları llAn olunur. 
edıl.~n bır reıa merkeple bir koyunun tarihinden itibaren\ ;'°':a --------------------------

daıma temiz •e parlak 
kalmasını ve 11%1n de 

memnun olmanızı arzu 

ediyorsanız meşhur vt 
muudı tu.ffilıı 

Poliflor 
N~GGET 
Cilasını 

Kullanuwm ltzımdır 

8 gun zarfında sahibi zuhur etmediği yedlenndeki evrakı "' .. •:: ~ ~ 
takdırde alelusul aatılacap ilin olu- kete ve ya Istanbul =:ta~aı ;,:: 
nur. 1 ret Müdiriyctine müracaat etmeleri 

* * * lüzumu ilin olunur . 
Şehı:emanetinden: Abaray yan- 1KINCI 11.AN 

Hacı Yakup Zade Ve Şeriki gm yennde 2155 •e 2159 harita nu- ----·--;.;....;;.:::.:::.. __ _ 
Vapur Acantalıtından: maralı a"alar arasındaki 39.31 mette hL 2 inci Ticaret ıaahkomeainclenı 

İ 
murabbaı arsa pazarlıkla satılacagın- Müflü; Kasap :ıade Emin beye ait o-

Edremit, zmir postası dan tali~!e01 9 Tqrinievel 929 Çar- lup Galatad;ı Gümrük W§ıaında ki-
tamba gun.ı aaat onlıqe kadar leva- in Moskof Hanında mevcut zemin ve 

Gerze 
6 
v~~u:~eı pazar zım müdürıuıüne ge1ıneıert yukan bütün ve yarım kat döteme 

• • • tahtaları, direk, destek ve aaire ke-
akşamı aaa 18 Sirkeci rıhtı· Hoca Halil attar mahallesinin ku- restelez U.e tahminen iki bin lriyye 

mından harakctle ( Gelibolu , ru Çefllle sokağında 27 eski 12 yeni kadar m~stcm1;l Tütün çul ve çuval 
Çanakkale, l\UçOl,kuyu, Fdre· numaralı 3katlı abpp hane en.kuırun v~ ~avıçe_le~ ve ipleri ve gene üç 
mit, Burhaniye, Dikili ve lzmir T~rinievelin 26 incı Cumartesi günü ~'? lriiaur tutun çomak. dayakları ve 
fıkclelerl:ıe azimet ve aynı lske- aaat 15 te kapab zarf ıuretilc aatıl- ·iki adet cırgana Amerikan kantan, 

lelere u"' •yarak 'Vd t d itti maaı mukarrez bulunduğ"und;ın talip elek, kalbur, otuz kadar kurulu ve da 
• 1 a e e ece r. olanlarm ycvmü mezkurqa daire en- ğını.lt Tütün sandıkları aandalye, kol-

Tafıl!At için Slrlreclde Yalı cümenine ıı:ıilracaatlan Ufu olunur. tuk, merdiven, ya.ıı ıııaaası ve aaire 
l<Gfkll caddednlle Kaçak Kır * • * açık artırma ile aatılacağından aatın 
:uıde Hanındaki acantaflna ma- Şebremanetiod•: OOyilkadada bu-~ isteyenle"? 1:7ş;inievclin on 

d raca.ti. T ı • ı t, 3118 1 H b' · G"" . . ikincı Cumaerteaı gunu aaat onda 

Her Yer e n. c • & unan • ve er ın oı:wıg ~abrıkası mezkQr mahalde bulunmalan Uin o-
TQccarana teıbllat &l'sterlllr. mamulatından olan iO beygır kuvve lunur 

tinde birer ı:a.ıüjen moıörile mütehar --·-----------

satılır. 

···········~ .......... . 
Çocuklarınızın seveceği 

Resimleri renkli ve güzel 
Metni cazip ve 

meraklı olmalıdır . 
Babalar, Muallimler 1 Bu kitap 

YENİ iLK MEKTEP KIRAATİ dir. 

Milliyet matbaasının rotatif makinesinde nefis 

bir surette ba ılmıştır. Beş kısımdan ibaret olan bu mükemmel 
kıraat kitabı 1aarif Vekaleti talim ve terbiye dairesinin (147) 
umaralı kararile blitün mekteplere kabul olunmuştur. 

+ 
+ 
+ Merkui: Tefeyyüz ltltaphanesldir. 

---------- - ....... ............... ~ . ••••••••• 
'IAL$ ,HAPl.AAI y"" MÜLEY,:IN ve MUSAFFA 
A•ı-• J•••U•..W.a ••ti (iti• •• ,_ iki} .. , ah•d•"• : 

KARAdÖERI, MiDEYi ve BAGIRSAKl.ARI TF.MIZLF.R 

1 

Iatanbul yatı mektepleri mubayu 
komiıyonu reialltinden: 

Ortaköyde Gazi pap , Balmumc:u
da Dwnlapınu,Yıldızda Halı:imiyetn I 
milliye yatı mekteplerinin 930 ıcn..ı 
-ywnm aonuna kadar lhtiyaçlan 1 
olupl 2-26 afuııt. 929tarlhlcrinde ihale' 
edilemeyen ekmek tekrar bpab zarf 
ııaulile mllnakaaaya konalmuttur. 24-
10-929 perıcnbe giinil aaat 15 tc Ort.ı 
ltllyde Guipap kız tehir yatı mclrtc 
binde milteıelddl ml'bayaa komia
yonunda llulea! yapılacaktır. 

. • rik 120 valt ve 50 kilovat iki gurup Tahli · • 
S.lliIK ZADE BlHADEH- etcktirilı: müvellidi aa111ınaı. için ka- ... ~ıyc umwnı 

LER VAPUHLARI pa1ı zarfla miinakaaaya konmuştur. gunden. . 
K A R A D E :-;ız Taliplerin prtrıamc almak için her Kwnaşı daırede mahfuz nu-

MUr--T AZAM VE LÜKS gün. levazım müdürlüğ~e gelıneleri munesinc tevfikan İdarenin ira-
p O S T AS 1 teklif mektuplannı da ıhale günü o- e edeceği Fabrikadan alınmak 

lan 24 Teırnievel 929 Perşembe gU- Uzr !dar .. t hti • · • · 

S k 
nü aaat onbeıe kadar me&ldlr mlldür e e mus a . mt.nı ~çın a arya lüğe vermeleri. 220 - 250 takım elbıse ımfili a-

\'Q;>uıu p leni surette münakasaya konul-
6 t~riniovel azar htanbul Yediaci 1cra Memurlutua muştur. İhalesi 19 - 10 - 929 cu-

cııaa akfamı Slrkd nhtı· dan: . .. martesi günü tam saat on dört· 
Kızıltoprakta Zlihtupaııa mahalle- · kıl - d •"r ı · 

mıadan hareketle (Zongal• ıindc Ömerefeadi Çc§mesinde 10 No. ı te ıcra m~ca?;m an:-:'" ıp enn 
dalı:, luebolo, Samsıın, Ordu, hanede aakin iken elyevm ikametgah şartnamelen gormek uzre yev-
Glruon, Trabzoa, ve Rize tarı meçhul Yuıuf Ziya Efendi ile Sı-j mi mezkilra kadar Galatada Rıh 

dıka Cafez ve Feride Hanımlarla malı tnn caddesindeki idarei merke
iskelelerine azimet ve avdet 

edecektir. 
Talalllt için Sirkecide Mea 

adet hanı alhnda acfotalığına 

müracaat. Telefoo:latanbul 213 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Seri, lüks karadenlz poJ•ası 

Bu- lent vapuru 6 
Teşri nlevvl 

Pazar günü akşamı 
saat 18 de 

Sirkeci rıhnmından hareketle 
[Zong uldalt,İnebolu, Evrenye, 

Samsun, Ünye, Ordu, Glreson, 
Trabizon, Rize J ye ıtdecektlr. 

Muracaat mahali: lstaubl 

Meymenet hanı altındaki yazı

hane. Telefon İstanbul 1154 

dumlan Mehmet Hafiın ve Ahınet 1 ziyeye müracaatları. 
Rıfat ve Mehmet CC'l'det ve Mustafa ....;;......; __________ _ 

Ferub Efendilere D . kf A k • } 
Mfilga Evkaf Nezaretinin Akaara- 0 0C • Utle 

yda Caferağa mahallcıUnde Çıkmaz 
Bakla sokağında kAin milkerrcr (3S) !lttllrlı ııılklııclcrlyle belJütııldulW. ldıv 
No. ı:ııaa bahçe hanenin mutasarrıfı darlıRı, pnımt, adtnııiktlıı.r, bel getteir· 
Binbaşı Esat Efendinin vefatile kcrl- qı dit ft flreııgtyl •tr- teda'lt ..... 
ıneai Makbule Hanıma intikal ederek lfankOvde 8ılttırcl '"'"' ..... .,.,. "-
kablelicra mezburenin bili velet .,.fa "--- ,,. tın' t bi v · k"' ril 
ti] mahl"" la k ah d d · .,.....un v .... ye e a ezır op e ..... 0 ra ara er ••ti tef- kua da · k rmaııJ d 
fiz iken müteveffa Miralay Tahir B. aın u'::".i1etıç'\~27; tr •:~k' an 
z~vceai Behiye ~anıma biIS bedel td ":-:':.:.uı U:a çam ';'.:..~ :!_ 
fu olunmUf ve bıttedavUl elyevm kır- g Y ~ , 
k 

,_,_ hi 'tı'baril altı hiaae · 1 her gayn nıaınul metre mikabı 421 
ac""':" Ae. 1 • e . mıe lnınıt üzerinden kapalı sarf uıulile 26 

Şevki efendı hafidı Yuıuf Zıya ve lill .. 29 ·-...:L:-d 27 t · · el .. balri '- ,_,,_, h' · · ilri ,_,_ ey " uuuuu en qnnıev 
mute ,..,..,... ıaacaının on ...., 929 tıl'il> k dar t d'd tuz iln IC8iııc Sıdıka Hanım otuz hia...ıne . ıne . • em 1 en o g 
de dij!cr müddei aleyhim tarafından müdde~e ~ayed!J'.e vu olun.ı;nUJ
tuarruf edilmekte olduğundan mü- tur ta.liplenn yevmı ihalede teldifna-

dabal 
· - ,_ n'ile b"• bedel melcrinl aaat on be,ten enci Samsun 

eı v .... ıanın ıne "" üdUri' . d .. ,_...,, Jha 
tcffiz batıl oldufundaıı tcffw mezk<I- orman .m yctın e m~tqe ..... 

··---•• · ctıinin · talil le komıayonuna vcmıelen ve daha zi
run ve muauK.Nltı uır ıp e yeda tafsilat almak isteyenlerin Aıı-
mezlrllr hane ve bahçe kaydının vak- ,_ __ d 0 .. dü l'"'ü 
h namına taahilıi.Dc ve masarifi mu· ACU& a rman umum ınu .~ u~. ne 
halıtmeainin tahsiline dair Jıtanbul ~bul Sinop orman bat mu~llrıyct 
•L•- · H '-·'- u-'-'-emcıinden iııtilı- lenne ve Samsun orman mildUriyeti 
J.JWlCl Uaua ,........ .. t1a :t•- 1 
aaJ edilen ( ı Tcınm1U 38) Ta. ve ne muracaa n ""'' o un ur. 

M 
, .

1
,. 

1
. ~ (533) No. l1!m tıserine tarafuma teb 

JatanhW AaliJ• 61DCJ Hukuk Mah- 'Dl'' f I ~·e ID en· lii edilen ihbanıam•. ikaıne~gihı,nı•m lıtan~ zn:abkcm_ei Aaliye birinci 
lı-.inôen: Hadice banımm Kadı- U OU UJ 1 meçhul olmaaı baacbile tcblil edileme ticaret daircaınden · 
köyllnde Ceviz aokalı ı:ı numeroda . mit ve !Jinen tebliğine karar Yeril- Viyanada Heykeltını Jl. Kripel 

KAPPEL 
Dünyanın en 

mükemmel yazı 
makin ası 

Hususile FRANSIZ hiilı:Ometlnln iahl taltdlr ve tercih ettiği makin• 

Hafif, metin ve sağlam 
Her ciheti taahhüt olunur. ~ ~~ı:; 

Umumi acentesi ; 
Y. ŞNORKY AN Sadıkıye han ll0-33 lsıanbul Tct İle. H56 

FOSFATİN 
FALiER 

OQeelncıe '•"''" ..ımr., r ... ıau.. f'all•• 
1avrularıft 10aıenfte taaelllt ve ..,,ıı.ılk 
acıellta kuvvet verir. ve onları sfrııCI~ 
kılarıt .,.,,... .., .,....,,. ....... 
o da FOSFATIN F ALIEJi dir. .... _"-·• 
'~ IC"""~ coıııtı - - - utdi 

!skifchir sulh malıkemelndcn 
Eakitehir nbf idueal nklli 

ıvııbt fulı bey seydlguiııla fcysi 
abat kariyell olap btanbnlda vifae 
camll sota&ında ruaıımat memorla
n odan çerltu Yııaut aleyhine ıtame 
olunan bedcU icardan elacalt d..,a
sından dolay! icra ltılının mıılıab

mcsinde ademi vurodune mebni &ı
yıp ltararile blrllktt lsbttı müddea 
zımnında mftzaytdc ltalmcliııln ibra
zını dahi !tarar verllmif ve yt'lllll 
muhakeme olan 13 tcfrlnlevd 929 
pazar •Ut 1 de tayin kılınmış oldu· 
ğtın<i..t~ nlmcdiıl ve lıiru rmıediği 

taltdl 4e milmttti ve lca' ncla •ilki 
mukim Kocası Hamit efendi aleyhi- 1 .-. .Manıaa memleket hasta- mit oldufundan tarihi ilindan ıtıı... namına avukat Nu~i Nuri bey tara-

ad lw.cceğl ilin olunıır, 
ac açtığı Bofanına davaaında Hamit neaı ıçın 1817 lira 80 kuru§ mu- ren nihayet bir ay zarfında 39/1670 fmdan Sultan H~da topalyan 
nend!nın clyevm ilıametgAhuıın meç hamınen kiymetinde itiç muba- dosya numarasını müatuhıben Dal- hanında 9 No ~ Nacı •• c .Rozen~I 1 

Ütanbul Malıbmti AJ.liye Birind hullyetine binaen hakkını•da. gıya- yaa edilecektir. rei tcnıya bilmUnıcaa_ ~ .baptc ka- beyler aleyhine ıkame ettiği .9350 li-
11caret dairesinden: RJ.ıa ~ yoka- ben cereyan eden mahkeınenııı n..U- 2- Münakasa m" dd ti 26 bi nuncn ııayanı bbul bır m.ruınu var rabk ala':" da~ sımnında ıcra lalı-
' da ,,..

1 
h da ceainde kanunu medeninin 13'4 inci . • T . u e. - iıe dermeyan eylemeniı llzmıı:elir nan telıliptta muddaalcyh mumallc-

ASRI 
Amerikan Terzihanesi 

un çavuş "" u aıun mutim maddesi mucibince Bogarunalanna nncı eşnn cumarteaı günü akıi talıdirdc hWrmü ilSıaııı infu o- yhlerin ikaınetgilıı ha.ıırlan meçhul 
ikeo mahltemece ilanı iflwna !tarar dair aadir olan 11 Haziran 1929 ta- saat 14 buçuğa kadardır. lunacalt ıaalilmunuıı olmak ve birin- bulunduiu anlatıldıfuıdan H. uaulü 
verilııılş olan Trik()(aj .,., Çorapçılık rihli hillmıü havi ilimın tebliğina mc 3 _İlaçların mıktar ve en- ci ihbarname tebliği mekamma kaim muhake_mcle~ .kanununun 298 inci 
Türle Anonim firlıetl wafından :ek- mur millıafirin tabpyeainden anlaşıl vamı mübeyyin listeler İatan- olmak üzre ilin olunur. ınaddcaı mucıb~cc on ı:llıı :ıarfmda 
lif olunacak ltongurdato muzakere- IDlf ve ilıametgüıınmn meçhuliycti u1 İ . .. .. .. cevap vermek uzere kanunu medın-
. inde bulunmak ilzre uhıbt maılu- dolayıalle teblitat ifa edilemcmi§ ol- b . ve zmır sıhhat mudurlük- lıL 6 mcı Hukalı: -hk-indenı run 141 nci a:ıaddeaine tevfikan bir 
bun 12 teşrinevel 929 eumın.-i ıaat duğundan hukuk uauli kanununun lennd d~.~elvbc~l~ olduğundan o- Aliye hanım trafından kadıköyüıı- ~! müdd~~i ilincn ~.«;_~i!it ic.ramıah 

abkfımına tevfikan tarihi i~dan iti'- ra a goru e ı ır. de "---n •"• mahall-'ftde Sö'ö-i.itlll .... rar v.cr t ve.ar•""'". auretı ma -
14 te mahkeme iflu odasında bL•lun· VMU& • ~-· .. - k eli nb lilı Jı:ıl -• m•lan ilin olunol baren bir ay zarfınd;ı itiraz etmeniz 4 - Tekliflerin 661 No lu Çqme caddesinde 80 No h hanede eme va aneaın~ ta ınm11 ,,... 
- -- aksi ta~dirde ~k~d;ı _gıyalı;en .~u kanun dairesinde olması ve te- mukim Ethem efendi aleyhine ilıamed _u_&u;,__;ı_ı_n_o_ıun_ur_. --·-----
Jıuıclanna '--><ıL.---· - .. . aml eleyı lnnwuye ifa edilecefi ilan minata müstenit bulunması olunan bopaına davaaının 2l-9-92!1 PRIMUS 250 

. """"' .......,.. -düri1e- o unur. . A • • tarilıli celsesi tahkikatında hazır bu-
tınden: 293? adet ekmek torbası ka- . 5 -. _:I'afaitit alm~ tıtcyenle- lunınadıiından blttalep hukuk uıul 
palı zarf mil.?akaaa uaulile •tın ah- Zayi makbıı:ı - lsıanbul ltlıa· rın vılayet sıhhat mudürlüğüne muhakemeleri kanununun 3118 inci 
nacak~. ,_Munakua 19/10/929 eu- ıaı ~mrü~den aldıtım 12501 müracaatları. maddesi mucibince gıyaben tabkikit 
martesı gunıı. saat 14 t. İatanbul~ beyanneme oum•rolu ve 12837 nu· icraaına karar verlhniı ve hiç bir mu-
Gedikpa14da .ıandarma ımal:'thanesın meıolu makpuz uy! oldotundan htanbul erkek muallim melrtelıi mü- amele yapılmakaızın emri tahkikat 
de yapılac~~tır. Şartname ım:ılitha· Mlmü olmadıftoı , •• yenııini ılıca· dürl6ğüıulen; 2 kinunuevel 929 tarihine milsadif 
neden venlır • . • . ımı i~n ederim. İzmir Reddi ilhak mektebi muallim pazarteııi gün\i aaat 13, 30 a talik kı 
tnııl4~~~'.~~n tar~ı ımlası Jrtmı- , !erinden Fikriye hanım•n maarif ema lınmış olmakla keyfiyet tebliitlt ma-

,. 5 o 3!1l l/U f • • ka.!nıaa kaiın ohnaJr ÜICrC ilan Olunur 

Putırma mll.lne
leri ttltabet ita-
bol ltme:z liatlar-
lı tttılır. Umu-
m1 depo<n 'c a· 
cent.tlıtı lsı aabul 

Balıkpızan \ ı~cı sol.ak No 4 Paraı-
k ·aeyides bir ... 

Ne1111ork v• Vlgana Akademisinden mnun 

Ça. Asım ÇatiÇ 
En son sistem elbiseler 

~l9h«M "M tôlatlnln maoafık imal olunıır. AtOly•ıDıııt• 
her nevi zarif ye ıon moda kıııaqlar da bulanıır 

Beyoğlu Tepebaşi Londra oteli yanında N°2
' 
d~· 

il i• ol ı 
lstınbul birinci ticaret mahkeme- ı retlle furubtuna karar ~r ın ~,~cıı 

sinden: Mahkemece illnı tflhını ki· tundan mezlttlr ınıguad• qi19 ô~1 
rar verilmiş olan Galam!& Topçular- f&rap ve cm,·all aalre 9. J(luirıl•.~ 
da Sc24 nilmeroda f~ Alustinis ve şambı ve kabil olroadıjtı 1

' ~P.!;, n bı>> ııı• 
şeriki ıicarethenesinde me,cut şarap- nledt11 gıınlcrde ı;ıaı 0 af•'1 
lana ve fal"llP imaline mıhsua !!At on ikiye kadar furuhı olr>n 
-e edeftl n · e~rin pazarkk so· olunur. 



..., 
lra.nka 111e1nurlarının yaptıkları bir çok hata

ların zihin ve n1ide zafiyetlerinin 

sebebi nedir? 

MlLLlYET CUMA 4 TEŞRlNIEVEL 

BRADFORD 

Malive vekaletinden: 

. İşinde gösterdiği bütün dikkat vel sabah saat 11 le 12 ve akp.m saat 4 
ıırıaya rağmen her gün bir ve ya ile 6 arasınd~ yaparlar. Bu suretle. 
~Üteaddit yazı ve ya hesap yanlış- b~ meşhuru alem, memurların ademı 
~ları yapmayan hiç bir Banka ve dıkkatlennın yemekten 3 ve ya 4 sa
a ticarethane memur yoktur. Ekse- at sonra hasıl olan uzviyet zaiflikten 
'Ya tek bir hata kah müesseseyi kah ileri geldiğini görmüş ve buna çare-
'1tişteriyi büyük zararlara uğratır. saz olmak üzre zihinlerile çalışanla- Ton Teslim tarihleri! levazım idaresinde müteşekkil 
."°ndrada bir çok bankalar konsors- rın sabah saat 15 ile il ve akp.m sa- 45 25/ 10/ 929 mübayaat komisyonunda yapı-
<ıııu bu hataların önüne geçmek emel at 4 ile 5 arasında hafif olmakla be- 45 25/1 1; 929 lacaktır. 
·•. vukuuna saik olan sebepler tet- raber çok mukavvi mr gıda _olan BUR 

60 
/ / 

:ı. .•tmck üzre bir komisyon tetkik NVİL ve ya KADBU~t çıkolata~ı~- 25 12 929 3 - Teminatı muvakkatesi 
;lııılftır. Mezlı:ilr komisyon reisi Lon dan bir parça ycmclerı lizımgcldıği 7 5 15/ 1/930 652 lira 50 kuruştur. 
'ilrun en mcthur hekimlerinden neticcaine varmıftır. BURNVİL ve 75 15/ 2/ 930 Ş ''di 
Oolı:tor Yansek pek pyanı dikkat bir KADBURİ çikolatalarının büyük ma 300 4 - artname levazım mu • 
''l'i ıııUphecle etmiftir. Bütün hata- il mcsailde böyle azim bir rol oynaya .. . . . . riyetinde ve lstanbul defterdar 
~Y ıı:UnünUn aynı anlerinde yani ca:klarını irim keadirebilirdi. . 1 - Kaloriferler ıçın ta~e- lığıla Istanbulda Dolma bahçe-

ıll• Tı·caret ıne~ıe~ı· ınu· durıuıuudeu· ~.;;.::: y~:;~sy~~~:~:sı!~~ de ev:~~. ~at~ua ~nb~~ .. ~~: l U U U gon içinde teslim edilmek üzre ~ey~ gın e e~ ~ goru e ı 
1 alınacak üç yüz ton kok kömürü lir .. Mu~asaya ıştırak edecek 

Ulumu lllye ve Yliksek kısımda mukayyet eski talebenin yirmi gün müddetle ve kapalı le~n o gun ve saatten e~el te-
lO / teşkinlevvel f 929 tarihine kadar tecdidi kayıt için mektebe zarf usulile münakasaya konul- mınatı muvakkate ve teklif mek 
llıUracaatlan muştur. tuplarmı makbuz mukabilinde 
------------.... -..1...-. -. """"'· ---,..,....--.~ 2 - İhalesi 8/ı0/929 tarihi- komisyon riyasetine teslim eyle-\"'ODA SALONU hL kinca Tıcaret mahkemeun- .. elif Sal .. .. 15 1 . <ll den: Davut efendi tarafından Eyip ne musa ı gunu saat te me en. 

MADAM ANNA Sultanda GUmtif ıuyu dere sokağın- ~·aılhıe Çarşambada kız ve erkek, leyli ve nchaıl t)ı(,)ıÇı< 
da ıı No. h hanede mukime Fikriye 1 

YAKOVLEVA hanım ateyhine ikame edildiği bopn Hayriye orta mektepler 
p ma dava11 zımnında mUddeialeyha 
lris seyahatinden avdetle gayet Fikriye haruma berayi tebliğ gönde- An1, ilk ve orta kısımlarına kız ve erkek talebe kaydı için ~ım-

ıengın ıon moda şapka kolekslyo· rilen iıtida teblii; ilınlhaberi zahrına bıdık! mUdlrlyeı dairesine müracaat Orta kısmının duhul lmılhanlanna 
~~nu. ge!lnmlşılr.Beyotlu lstlklll cad- mahallesi heyeti ihtiyariyeıi ve müba 5 teşrlnlevlde başlınacıknr. f)ıQıQıQQQ<X 

......::._ furkuaz fevkinde numero 297 şırı tarafından verilen meıruhatda i- --~___;__; _ ___;_: ______________ ....,... ___ _ 
kametgahınm meçhul olduğu an1qıl ç t } b } d · • t • d 

~r. l l i M a z b a r 
malda bittalep hukuk uıul muhake- a a ca e e ıye rıyase ın en: 
meleri kanununun 141 inci maddesi 
mucibince 10 gün müddetle ilanen Her sene küşadı mum Çaıalba Emtu ve hayvan alım ve uıım 
t~bliğat icrasına karar verilmit ve pınayın kemafissabık lsıuyon mevlcünde Teşrlnlevelln beşinci günü açılarak 
yevmü tahkikat 5 Kanunuevel 929 ta yedinci günü akşamı kadar üç gün devam edecektir. Sekizinci günü Tayyare, 
rihine m~1adif Perıembe ııünU ~t Hllıl.lıhmer ve Himaye! Etfıl cemiyetleri menfaatine aı ve tay ltoşulan ve 
14 de talık lı:ıhnmıı .olmakla keyfıy~t pehlivan müsabakalın icra kılınacak ve zirde muharrer ikramiyeler verilecektir! 
tebliğ malı:anuna kaım olmak üzre ı-

S Cuınadan maada her gün F ıılhıe 
, "~ Enver eczanesi yanındaki mu

...;,•nehaneslndc buta kabul eder. 

Doktor 
Celal Rasim 

lin olunur. At lı:otulanndaltay klfularındı Pehlivan mDsabıılı:alannda 
Birinciye 150 Birinciye 50 Başa 100 ı Küçük ortaya 25 lira 

Istanbul ikinci Ticaret mahkeme- ikinciye 50 ikinciye 2S Büyük ortaya 50 Desteye 1 O lira 

88hriye haıtaneal clldl11e 
ııe Ziihreo/ge mDtehassısı 

-K.adın: Erkek-
" Cilt, frearf, belıoğuklutu 
,: idrar yolu hastalıklannı 
el •ııınıyetıl uıuller ve en 
"erı,u tartıarıa tedavi eder. 

No Adres : Beyogtu, Mis sokak 
gii 1 I telefon Beyotlu 730 her 

sinden : 

Müflis Kemal Nul ve lbrablm 
Zade Ultfi beylere alı olup Isıan• 

bulda Celll Bey hanında üst kaıında 
43 numerolu odada mahfuz mubte
llfillclns kundura çehrlhılin 6 ve 7 
isine müsadif pazar ve pazartell 
günleri saat on ılnclan itibaren ma
hallı mezkOrede bllmüzayede fruht 

edileceğinden talip olanlann yevm vakit 
ve mahalli mezkOredc hazır bulun

Feyziye Lisesi Müdürlüğünden: 
Teşrinlevelin Beşinci gününde derslere başlanacaktır. 

Derlet ~emir JOIJarı Ye limanları umumi i~aresin~en: 
Devlet demir yolları ve limanları umumi idaresinde Türk ve 

Fransız lisanlara bihakkın vakıf ve bu iki lisandan yekdiğerine 
mükemmelen tercüme yapmağa muktedir bir mütercime ihtiyaç 
vardır. Şeraiti anlamak için taliplerin U. M. lük kalemine mü
racaat etmeleri. Almancaya da vakıf olanlar tercih olunur. 

S lsnirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
d' . arnsun orman mü- ı...pı Hukuk Hakimliiindenı l'.: •rıyetind İnecölün Kurtunlu karyeainden İstanbul baş müdürlüğünden: 

n sııt 8-10 14-20 mılan llln olunur. 

S~,.- en : Halil Hafidi MUtevefa Mustafa Pe- fs 1 Bal 
kaıaıuıı'i;' "İllfetine tabi Ve&irköpril deri İmam Hasan karyeden uıı;un o- plrtolu içkiler inhisarını alt o up atta Osman Efendi .k -
·•ne ııtüd~ çikek ormanından on ğlu Veli oğlu Halil aleyhine ikame yıkhanesinde bir adet Şahini bahri motoriyle yine Balarta 'Cöprü 
~ayrı ~~ 14270 metro mikap eylediği gaiplik davasından dolayı Başında Hacı Muhittin Ağanın kayıkhanesinde bir adet sandalın 
~er taycı ı...a çam qçarırım be- cari muhakemede Müddeialeyhin 296 
~Uru§ ii% ~ııt metro mik'abı 421 tevellütlü efrat meyanında harbiu- müzayede ile satılması mukarrer bulunduğundan taliplerin Teşrlnl-
6 •ytüı ;rınden kapalı zarf uoulile mumide aokere sevk olunarak elyevm evel 929 mahının onuncu Perşembe ve 15 inci Sali ve 20 inci 

t'trin; 29 ~~en itibaren 27 ııelmediğini ve hayat ve mematmdaıı p · hl ri d ki 
1en •veı 929 t.arihme kadar temeli- bir milumat alınamadığı idia edildi- azar gıi e saat on an on i · ve on dörtten on altıya kadar 
•aı :ı11tı ğün mü~detl~ mllzay;~eye ği cihetle Türk kanununun 32 inci Galatada HüdavendlgAr Hanında ispirtolu içkiler inhisan B. Müdü· 
~lan 2';""1uı~ talıplerın Y~~ ihale maddeıi mucibince Halilin hayat ve rlyetlne müracaatları ilAn olunur. 
·•! ıı.ı~ l'cınıuevel 929 tarihinde tek memati hakkında ınfilftmati olanların ---=~---:-:::---=------;:--::---::-------
S .... lcri . be d 1 G ti ~ ~ ı ~ aın•un or ru saat .. o.n. .t en e;re bir aene zarfında mahkemeyi haber 11 n 11 n n ..,,. 
Ckiql İlı man mudırıyetınde mlite- dar eylemeleri aksi halde kanunu mez unıru er mum nıu ur unun en·. 
~•leri ale komüıyonu riyasetine ver kftrun 31 inci maddesine tevfikan 9 
•Stel'•nıveerı· daha ziyade tafsilit almak hakkında gaiplik kararı ita olunaca-
~Udilrıu~ Ankarada orman umumi ğı ilin olunur. 1 - Müfettiş muavinligi müsabakası 16/t 1/929 tarihine üsadif cumu-
~§ llıildııJ • latanbul Sinop orman .. •••••••••••• teıl gününe talik edilmiştir. 
ııı.ıı ll\U ":"}'etlerine ve Samoun or- Ec b l 2 - Taliplerin matlup evrak ve vesaiki U.ziıneyi rapten Umum mildür 
~ dirlyetıne müracaattan ilin ne i mem eketlere tüte hitaben yazacakları istidayı Ankırada Umum müdürlüğe ve Isıınbulda 
1> - "d t • GOmrükler Başmüfettişliğine 5/ l l /929 tarihine kadar tevdi edeceklerdir. 
t\İraı k gı en uccar ve 3 - Tayin olunan gUnden sonra istida kabul ediimireceği ve noksan 

lier 
1 apartımanlar seyyahlara evraklı olan i<ıidalann hıfzeJileccği lldn olunur. 

•p~ll esbalıt udrahaıı haiz 

r·~ ~u'::::-1~~:~ ~a;~~ Ban~ı Kommarçiyala 
~n efendiye mllracaat ltalyana 

Parizyana Sermay_esi 100.oo:ı.ooo 
a l (lhtıyat akçası: 

be 'kf 'trlnlevet 1929 per,em· 540 000 ()()() L' t) 
l(Qço. ltıı.ı kllşat edilecektir. • • ıre 

k Çtıuı1ı; parkındaki Travellers (Seyyahin 

h , Neş'ei Musı"kı" çekleri) satar 
'hu L" ~ k İn ·ı· ı· •d her akşam 1 • t ıret, ıran , gı ız ıra>ı 

' •cedr crayı san a d 1 fr k 1 k ~r. Netis ve ucur. meşrubat veya o arı an o ara: 
cu~her mi'-nat komi ~--· satılan bu çekler sayesnde 

tır 1 ""' ur· ayonuna.a. • . 
• { acak ~et _orta mektebinde yap- nereye gıtsenız paranızı ke-
~~ Paıar ~iinulnfaat, 13 Tqriniev- mali emniyetle taşır ve her 
•ır'rtıııaı, .. n taat 16 da ihalcai icra "st · d" 
1 ~ıı.ıı..._ "•re kapalı rf u1i1 zaman ı ersenız unyanı er· .,...._y za us e 
"'•ın;n ter~ı; ltonu!muıtur. Ttalip- her tarafında, şehirde, otel-
'i~~ ~ollttck .anlamak ve kqifna- )erde vapurlarda trenlerde 
-..::..._llıiirac~Uarıızre komisyon kitabe- b 'ki . k - 'ok d' 
~ ;!- 11 çe erı en uç te ıyat 

A için nakit makamında kola-

"ftSINOFE• 'TOS ylıkla istimal edebilirsiniz. 
Z.rı • M Travellers çekleri hakiki 
lar '!eli umııml1eai olan· sahibinden başka kimsenin 

'~ oekaheue bu· kulnaamayacağı bir şekilde 
· t . ar< A raeno·· tertip ve ihtas edilroiştiı. 

e"•lo91 "Jeeinde 
1t..a1 ~' ., 

!ad.ı kııTUJ • 
~. 

P.oı~oalerde,." 
.-;a toıa depolarında 

IAU!ır. 

Metıe, ~ila,ıarı 
lıuı 11111

•if vekil · 
k· •dilen Cti tarafından lca
ıt~Plar .,, . prograını muvafık 

. ~ı\ ıürk N 
lıa •c M . • CŞriyıt yurdu 
lı ~lrlınııı, .:nı kutuphınılerinde 
1 
llılere •· ı r. '.Vlekteplerc mual 
k ·~top ' · 
'•nı,-, v . tancılara fe>kal.ldc 

.......... • .. ·-~·sh~i~l~~'~ı~·~rı~lı~~ ..... ı• 

Dr. hsan Sami 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve JbtllAtatına 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Oivanyolu Sultan Mahmut 
türbesi karşısında No 189 

lstanbul sekizinci icra daıresindcn; 
für deyni mahlct\mun bihin temini 
istifası zımnında mahcuz ve r uruhtu 
mukarrer ve Taksimde Tak<impaiasta 
2 numaralı dairede mevcut karyola 
kanıpc ve koltuk ve sairenin teşrini 

1:velin 10 uncu per~embc güni.J saat 
ondan on ikiye kadar bilmüza\-ede 
satılacnitınd:ın t::!ij1 <>IJnl · ırı~ı ~·c\ n1 

ve saati rnu:ır)L'l:dL• m:ıiı.ılli mez· 

kılrde lı:tzır bulunmaları ilan olunur. 

laraca~eJ Harası ınü~ürlü~ün~en ; 
Karacabey Harası koyunlarından alının (2250) okka yün bilmüzayede 

saıılacığından talip olanların 14 ıeşrinievel pazartesi günü saat ondörtte 
Bursadı çıra pazarı civannda kapan hanında bulunmoları ıiAn olunur. 

LOSYON 
kolo'9'a S~u 

86, ~·aube. Sı Honorf (Pırls) 

en facc l'Elyefe 

BBHlER 
Her cin• ve kaballyette 

de{ılrmen: allo 
ylkama makin-• 

ailindirler v• aaJr buna 
ait bllcOmle en aon sisten-. 
makinalar imal ve tesisatı. 

1929 

Dallkanhl 
blsıklat 

lstarmlsln 

Bunun 
kolayı 
ver 

derhal BNKAMIZIN 

KUMBARALARI 
ndan bir tane al ve bu 

günden itibaren her 

gün gündeliğinin bir 

kısmını oraya at. Ta

til zamanı gelince bi

sıklet paran da birik-· 

miş olscak. O vakıt 
kumbarandan paranı 
alır ve bisıkletini sa
tın alırsın. 

TÜRKfn iş BANKASI 

ıatanbul vll6yatl orman 
baf mUdUrlUIUndan: 
Hazine namına ve Haliç iıkcleliıı. 

de mahfuz 1072 adet gürııen dolam 
ve 133 adet gürıı:en umanlı ve 53 a 
det gürgen tezıı:ihlık ve 26 adet ıı:ür 
gen ayaklık kereateaile 744 adet lu
zılcık çubuğu 17-10-929 perıembe 
günü ihale olunmak üzre müzayede
ye çıkarılmıştır. İzahat almak isteyen 
taliplerin Istanbul orman baş müdiri 
yetine ve yevmi ihalede saat üç bu
çukta defterdarlık binasında ihale ko 
miayonuna müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Gazipap, Hakimiyetlmilliye, Dum
lupınar Yatımektepleri için nümune
lerine göre kızlar için 500 - 600, er· 
kekler için 800 metre licivert ku
maı kapalı zarfla münakasaya konul 
muştur. Münakasa 12 Teırinievel 
1929 cumartesi günü saat 16 da Or
taköyde Gazi paşa Yatımektebinde 
Yatımektepleri Mubayaat Koıniayo
nunda icra edilecektir. Talip olanla

7 
- -

Manisa vilavetinden 
Vilayet ilk mektepleri için 1355 lira kıymeti muhammenesin

de evrak ve cetveller tap ettirilecektir . 
• Münakasa müddeti 5 teşrinevel cumartesi saat onbuçuğa ka
dardır. Şeraiti anlamak ve nümunesin görmek isteyenlerin vi
layet maarif müdürlü-üne muracaatları. 

BÜYUK TAYYARE PiYANGOSO 
YEDiNCi TERTİP 

3. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNİ EVVLDEDİR 

Buyuk ikramiye: 
4(),()()() liradır 

Ayrıca: 
20,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık ikramiyeler 

ve 10,000 ,, Bir mük~fat 
işbu keşldede cem'an • 3,900 • numara kazanacaktır 

Den~ ıatlnalına komisyonundan: 
4500 kilo birinci kat jolin karine boyası. 
4 500 kilo 2 inci kat. 
3000 kilo likit yağı. 

kapalı zarf usulile ihalei katiyeai 5 tctrinievvel 929 cumartesi gü 
nü saat 14 te • 

Milli müdafaa vekileti deniz fabrikaları ihtiyacı için hatada 
muharrer karine boyası hizalarında muharrer gün ve saatta kapa-. 
lı zarfla ihale edilecektir. Şrtanmesini görmek isteyenlerin her 
gün vermek isteyenlerin yevmi ihalede ve muharrer saatta Ka
snnpaşada Deniz satmalma komisyonuna muracaatlan. 

Kapalı zari usnlile ınnnatasa 
Ankara su if leri nıüdOrlOlünden: 
1 - Bedeli keşfi (25552) lira (23) kuru§ olan Ankara o-

t 
vast iska kanalına ait inşaati suıaiye ve tarlalara tevzi ter-1 
tibatı ameliyatı 24-9-929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle. 
ve kapalı zarf usulile münakasaya vazolwımuıtur. 

2 - Müteahhit evel emirde (1916) lira (40) kuru§ temi-, 
nat akçesinin veya hiikfunet bankalarile sermayesi milli olan 
bankalardan birinin kefalet mektubunu iraeye mecburdur. 

3 - Talipler bu gibi işleri yaptıklarına dair idareyi temin 
edecek vesaiki ibraza mecburdur. 1 

4 - İhale 14 Teşrinievvel 929 Pazartesi günü saat 16 da 
Ankarada makamı vilayet mektupçuluk odasında icra edile-' 
ceğinden proje ve evrakı keşfiyeyi görmek isteyenler Nafia Su 
işleri Müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. 

Ticaret ~~ası ücretini verıniJenler: 
Ticaret ve Sanayi odasından: 
929 senesi oda ücreti kaydiyelerinin ve 928 senesinde tediye 

edilen kazanç vergisi üzerinden odaya tesviyesi lazım gelen '1o 
2 oda resminin cezasız tahsil müddeti bir daha kabili temdit ol" 
mamak üzre 15Teşrinievel 929 Salı günü akşamrna kadar temdit 
edilmiştir. O zamana kadar henüz bu ücret ve resmi teviye etme 
yenler hakkında sureti katiyede iki misli ceza tahakkuk ettirile
cek ve tahsilat icra vasrtasile a ılacaktır. • 

rın yüzde yedi buçuk nisbetinde pey 
akçelerini Fındıklıda Yüksek Mek
tepler Muhasebeline tevdi edip mak
;:ıuzlarıru alelusu\ kapalı zarf deru- ı 
nuna koymaları liz•mdır. Şartname-
ler her gün Gazipaşa Yatımektebin-
lc Komisyon KStipliğinde görillebi-
lir. 

Az zaman aonra 

BELKİ 
Nefis ve leziz 

BURNViL- KADBÜRi 

1 
~ 

Güzel sanatlar Akademisin
den: 

Akademi Teşrinievelin yirmi .altın
cı Cwm. tesi günü açılacak ve kayt 
muamelStı Teşrinievel nihayetine ka
dar devam edecektir. 

Mimari şubesine Lise derecesinde 
ve resim, heykel ve tezyini san'atlar 
şubelerine orta derecede tahsili ik
mal etıniş olanlar kabul edilir. MimA· 
ri şubesinde tahsil müddeti be§, tez
yini san 'atlar şubesinde üç senedir. 
Diğer şubelerde otuz yaşına kadar 
'8lışılabilir. Tezyini san'atlar şubcain 
de, ilancılık, hanım .ifleri moda, ba
tik, çinicilik, dahili mimari ve mobı!
yecilik gösterilir. 

Hç bir kayt ve şarta tabi olmamak 
ve Akademinin bütün tedris vasıtal.ı
rmdan istifade etmek üzre reıim, he
ykel ve tezyini san'atlar şubelerine 
aynca serbest talebe ka)lt ve kabul 
'dilir. 

Akademi nehari ve meccanidir. 
Yalnız Yüksek muallim mektebinde 
iaıe ve ibate edilmek üzre mimari 'u
beıine bu sene brş l•y); t.a)~be ıh"l•
caktır. 

olanlann nazarı dikkatine 

çltolatalannı 

BULAMIYACAKSINIZ 
onun için 

Yiyebildiğiniz 
kadar yiyiniz! 

Umuıni acenteları: EHRENŞTEIN ve 
TOLEDO Altıparmak Han 

Birinci kat İstanbul 
l:Selsoğukluğu frenği ı 

Dr. Horhoroni mcx:x::xxx::x> Leyli ve nehari ~~ 
l ·ı k. s • ı·kıA.ı ı· . olar~:nens~I veen y:: b"e~~~ğ:~ıu;~ ~ 1 s 1 a 1ses1 

fıengi. idrar darlığı, bel gevşekliıii 

ve mesane ve bilcümle laJın ra-
haısızlıklan tedavi olunur. Beyoğlu 
Tokatl ıyan yanında mektep sokak 
No 35 Tel: B. O. 3152 

Tam devrelldlr. BUtün sınıfları mevcuttur. 
Talebe kaydını başlanmıştır. Her gün müracaat olunabilir. 

Şehzadebaşında polis merkezi arkasında • 
~ Telefon lst. 2534 <XX)()CO~ 
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ea,vckil ismet Paşa H:ı. Seyrlscfaln idaresini ziyaret etmişlerdir. Resmimiz, lımet Paşa 
Hazretlerlaln idareden çıkarken alıaan bir enstantanedir. 

Türk-Amerikan ıic&ret mukavelesi Aakarada imza edUmltllr. Reılm imza meraımlal a:ıısterlyor. 

Şehremaneti yeni bir ulıze hail lataqıaı lı:ararıa,tırmıtlır. ReMlm timdllı:J fena vaziyeti gllst. rlyor. 

\ 

~"'~ _ ........ --·~ 

. ... .. .. 

Emaoot Gülhan• parkında bir çocuk bahçesi tesis etmektedir. Yakında resmi küşadı 
vaoılmıısı mukarrer olaıı bu bahc~ asri çocuk etlencelerl vaıııtalormı havidir. 

Gazi Hazretlerinlıı milli mllcadele esa~atını ilk defa olarak kararlattirdığı binada bir inkılap mDzeel tesis olunmaktadır. Bu müzed• 
Türk hıkılabına alt eeerler toplaıımaktadır. 

Kı:t Ameli Hayat mehtebladen bu sene otuz kız mezun olmuttur. Bu hanımlar muhtıllf mllea11114tı maliye vo tlcarlyede vazife: aım1sı11rd' i 
li 

1 

i• 
flı 

ı 1 edile~~,~ Şark villyetlerimlz. den Erzuruındıt son zamanlarda büyük umran faaliyetleri görülmektedir. Resimlerimiz (1) yeni ııuşa foto: 
ruuı iş bankası \· ~esi (2) soıı ;'.-.ılara tevflkaıı tıçılan caddelerden "Cumhuriyet caddesll, (2) yeni inşa olunan slneına. 


