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3 Uncu sahifede: 
1 - Mahkeme lntlba'arı 

~2- Şehir haDerJerf 
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~ ket: 1 ilrklye 
~ 4 Uncu sahifede: 
\ 1- Felek 
( 2- R·1man A~k güneı;.1 
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fl!NnisTAN MESELESİ M 7\ ff z · . 1 t p H . tk . . k k b. 
~~~~i;'.~I~y~i~p~~:t~:. • 1v1ec ısı sme ş. z .. nın nu unu mutea zp a z-
~~~;1~:~~~~::·~:;:; neye 264 reyle ve ittifakı ara ile beyanı itimat etti 

da zamanın ıcaP.larını ve 
lletlerin arzulann'ı kolla
{ ~esaretini de göstermek-' 
r. İngiliz siyaset.nin, gerek! 
1 ve gerek harici cephe-

de olsun, eliistikiveti ve ha
-l! zaruretlerine intıbak ka
etı ma u 11d.ır. Siy;ı .ı 1ıa.-

1!! c ı ,er fırkahrdan da
e ıe t olan Işç:i kabincsı 

1nt ba k b:ı yetini azam! 
dine ç karmıya c;alısmakta-

"1ısır meselesinı mümkün! 
fte e beniş bir fikirle hal
~'Ye ugraşan İngiliz hüku-1 
ti şimdi Hindistan idare-, 
1 '1e ayni zihniyet tesiri a. 
{a tensik etmek arzusun
ır. Hindistan'ın Britanya 
hratorluğu için haiz oldu
ehemmiyetin derecesi naza

·ttbara alınırsa. Hindistan'a 
, lecek ıdare şeklinin ne ka-

ismet Paşa kabinesıne beyanı itimat eden Millet Merlisi içtima halinde 

ismet Pş. Hz. nin Mecliste irat 
ettikleri mühim nutkun metni 11.ühim hır mesele teşkil et-

ı kendılıt;inden anlasılır. E- •••••------------

h~~~ıetl::~~es~:d:ı~s~~:\·_ Bütün devletlerle münasebatımız dostane-
t1dcti surette ugraşmışlar- d • B '-' d ı •t • J. b •• ••k h • f 
· liatta muhafazakarlar hü- ır. ug ay po 1 IHasına uyu e emmıye 

'llııetı zamanında, Hindistan' • T r •d t h R ~ J.."" J. l 
lJı"aıiyetini tetkik ederek bir Verıyoruz. J' arl a lll a lHl TaHam 8Fllll 

0r tanzimi vazifesile mükel- ld f d • { d , J.. • 
:eSimonkomisyonunamile e ·e e ffle en yeni masra açma lH yelli 
~u~~u~e komisyon teşkil vergiler teklifini 
~iınon komisy~.ınu büyük bir dü~ünmiyoruz 
~a ıle beklenılen raporunu Y' 

,,~z vernemiştir Bu raporun • - _._..__. 
ubatında neşredilmesi Bilakis mevcut vergilerin talı-

. 1 dahilindedir. Ancak Hi k 
. ~tan'<lakı haclısat raporun fifi imkanını tetki ediyoruz. 
v· 1rr 1nden daha sür'atli bir Senelerden beri takip ettığimiz 
:ıı1 l'!c inkişaf etmekte olduğu 

Mac Donald hükOmeti buğday himayesinden miJJeti-
diden bazı tedbirler almak 1 

~tıı.uıu lı;ssetmiştir. Sosya-1 illİZİil yüzde yetmişinin efa-
İ• İngil ,, hükumetinin ik-ı 

r makam'nda bdunması, a- leti bahasına olarak vaz geçmi-
lt hat n'1e otan bütün milli veceğiz. Tu"rk ko .. vlu"su··nu·· rzen-
eri uyandırmıştır. Mac Do- -

ıj. abınesırin bunları ıhma! 1 g·in etmeX-e çalıs.mak siyaseti-
ek " kıt geçiştirme.;ı is fı 

' t"<ll icın tehlikeli bir hare- mizin ana hatlarındandır 
~ Olabılird•. Hakiki vaziye- Memleketin iktı'sad"ı vazivetı·nı· 
U t <ıtna'!len takdir ederek ona 

~ te~birl~r al!T'akta ekseri- mütalaa etmek için bütün ve-
YUk bır maharet ve cesa-

e tevakkuf eder. İşçi h'.ikil- saiki ortaya döküyoruz. Mem-
Hindistan meselesinde 

~u cesaret ve mahareti gös- leketin idaresinde açık ve haki· 

MuselJah 
motör 
- 1 'il ••• -

Rüsumatın 10 musel
lah mötörü kanunu

evelde geliyor 

GUmrük müdüriı umumisi lhıan 
Rifat B. bugün Ankaradan ıehrimi
ze gelecektir. Haber aldığımıza naza-
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ran Ihsan Rifat hey ıehrimizde kısa 
bir müddet kaldıktan ıoora Karade- "Bizans" kaydile gelen ııe postalarım z tarafından nasıl 
niz gümrüklerinde bir tetkik ıeyaha- kabul ı•e tevzi edildigine hayret ettiğimiz zarfın bir 
tine çıkacaktır. 

Ihsan Rifat B. yakında şehrimize kılişesini koymayı faydalı bulduk 
gelecek olan rüıumatın koçakçılığı 
takibe ınemur müsallah motörleri me 
selesiyle de meşgul olacaktır. 

Gümrük mı.idüriyeti umumiye&İnc:e 
Avrupaya ismarlanan 10 müıallih 
motör KA.nunuevel nihayetinde tehri
mize gelecektir. 

Bu motörler 20 mil ıüratindedir. 
Ba, taraflarında birer küçük toplan 
olduğu gibi iki mitralyoz la da mü
cehhudirler. 

Motörleri tetkik için yakında bir 
heyet Avrupaya gidecektir. 

lstihbaratunıza nazaran bu motör 

Bizi tf"}1c1it ('den nıiinasehetsiz 
l>ir nıckt UJl ... 

Eğer Yunanlılarla anlaşmazsak lngilizler 
bir çok devletlerle birlik olup 

üzerimize yürüyecekmiş! 

Bu deli saçmasının ehemmiyeti yok. Fakat 
asıl mühim olan taraf: «Bizansn kaydile 

gelen bir mektubu postamız nası] 
kabul ve tevzi ediyor? 

Dün İngiltere' den esrarengiz mizin sebebi, zartı ve adresidir. 
bir mektup aldık. Bir kart üzeri Zarf aynen ,udur: 
ne yanlıt bir lngilizce ifade ile Yevmi Osman/J Milliyet 
yazılan bu mektupta Yunanis- Gazetesi 
tan'la anla,mamız hayırhahane Constantinople 
bir )i&anla tavsiye edildikten Bizans 
sonra şu yolda bir tehdit aavru- Haydi Osmanlı?! gazetesini 
luyor: «inatçılıkta devam eder geçelim. Fakat Constantinople 
de anlatmazsanız bu, sizin için ve Bizans adresli bir mektubu 
felaketi mucip olacaktır. Yuna- postahanemiz niçin kabul ve tev 
nisfan·ı geçen defa olduğu gibi zi ediyor? Bir defa tehrimizın 
mağlup edemezsiniz. lngiltere ismi, lstanbul' dur. Bu, bühin 
ve ı diğerleri tarafından Avru- dünya postahanelerine tamim e 
pa' dan çıkarılacaksınız.» dilmiştir. 

Johnson İmzalı bu mektup, Yalnız bu, mektubu kabul ve. 
muhakkak bir Yunanlı veya tevzi etmemek için kafi bir e
Rum tarafından yazılmıştır. heptir. Kaldı ki Bizans gibi ga

Belki de herif mecnundur. rip ve garip olduğu kadar da gu 
Ihsan Bey Her gazeteye her zaman garip lünç bir kelime vardır. 

ler geldikten sonra deniz muhafaza garip mektuplar gelir. Bunların Şehirlerimizin isimlerinin b y 
teşkilaunda bazı tebeddülat yapılacak yeri kağıt sepetidir. Sütunlarda nelmilel tamimine yardım t
tır. B .. 1 b'lh Ad 1 d hiç bir zaman yer bulmaz. Fa- mek için bu nevi meselelerd la 

umotorer ı aua aar e- k k b bh ·· k • nizi ve Mannarada kullanılacaktır. at me tu u mevzuu a s edışı- ayt kalmamamız lazımdır. 

Trikotajcılar 
ek azmindedir. 
·:ııdistan'ın ıdare şeklim tespit ki hesapları intizamla Bu gün toplanıp meta-
b~>im etmek haddi zatında çok Diin Millet Ueclısinılen mütıejıkmı ıtinıat reyi yo'' ru·· tu'·yOfUZ )ip listesi~~erecekler 
ır iştir. Henüz mezhep kavga- alan ismet Paşa Jlauelleri _ 

'1ııı nihayet bulmadığı bu memle- j 
c kuvvetli bir mefkure birliği te- Nutuk etrafındak·.· ı"htı"sasat d_ostane~i~. iki tarafta .. birhiri~ze _i- B~ııün.saat 14 le Sanayi birliğin

tı~at hıssı esaslıdır, mutemadıyen ın de trıkota1cılar toplanacaktır. Bugün. 
<dememiştir. Bundan başka i- k f ı ı., d' 

Ilı arife de bütün Hindistan ay- ANKARA, 9 (Telefonla) - İsmet Pş. Hz. bu sabah fırkada ışa e mc le ır. . kü içtimada Şehremanetine lizımge-
~tiyette degildir. İngiliz Hindis- verdiği izahatr müteakip öğleden sonra saat 16 da Mecliste iza- Fransızları:' olan m~allak meıele- le~ metalip list~si .tan~m.ed_i~~hilece-

<iC il b . 1,. d' • h k . kı I' . . ler,_ ~esut netıcelere haglandı. Hudut ktır. Her hangı hır kılo ıplıgın ma-
n en vr ütim ,ın ıstan ın at ve. reı-e vecız ve y_met ı nutkunu ırat et_tı. _ . . .. tayını, Mersin •. A_dana ,imendiferinin mıil haline gelinceye kadar geren za-

. ikisinden ibaret olan kısım doğ- S I h k J h B k 1 ı - h - ' e ıs ve a en tar sesı e mu terem aşve ı evve a arıcı mu- ".'tın .alınma11 ıkı tarafın muvafaka- man rafında zayiatını bir heyet huzu-
~~-' 'ıı doğruya lngifü idaresi altında nasebatımıza, sonra memleketin dahili mali iktısadi vaziyetle- tıle nıhayete erdirildi. Aramızda ye- runda tetkik ettirmesi Emanetten iı-

1>' llıakta ve düşünülen' İslahatın ' ' · · · dil f 
."'•.vzuunu teşkil etmektedir. Hin rine temas ederek ı·akkama istinat eden izahatile millet vekilleri ~- tıcaret muahedesi ımza e · di. ki lenecektir. Diğer taraftan şehremini 

'' •n • t vi etti hukUnıet münasehatının arızaaız bir Muhittin B. ayrıca fabrikaları ziyaret Nlalt1l gaziler pazarı bıııın yerli prensleri idaresi altın- nı en. ~ .. • . . .. ıafhaya girdiğini zikretmekten mem ederek tetkikler yapacaktır. 
· Unan muhtar kısmı ise başka Harıcı munasebattan bahsederken, «bılhassa İtalya ıle muna- nunum. Hudut vak'alan büsbütün 
te tabidir. Bu iki kısım Hindis- sebatımız cidden dostanedir.» demiştir. bitti diyemem, fakat şimdiden kendi-
~asındaki karşılıklı münasebet- ismet Pş. Hz. nin bu sözleri tezahüratla karşılanmıştır, Kont ni ~öoter.~n iyi!ik sınır !'<>yunda iyi 
,., !izim etmek çok mühim ve güç g - t kıl d 
··•tıctedir. V <'ipi ile ltalya maslahatgüzarı, büyük elçilere mahsus locadan eçınmegı emın acagını u.m ur-

1( b t h" h' 1 1 d maktadır. 
~t bonald bükümeti Hindistan'a u eza urat~ şa ıt o ?'uş ar ır. . lngiliz donanmaaının memleketi-

.,1.lriyet vadetmişse de bunun ma- « Memleketın wnumı havası, vatandaşların çalışmak, ışlemek, mizi ziyareti bir dostluk eıeridir. Bu 
'1ıı v~ derecesi henüz tespit olun· kazanmak arzusu ile dolgundur» cümlesile memleketin umumi güzel hadiseyi memnuniyetle kaydet 
it itır. Hindistan da Kanada ve manzarasını bir kaç kelime ile çizen Başvekilin «Türk köylüsü mek isterim. lngiltere ile ticaret ve 

ltııru. lya gibi yalnız kıra] tari- t · d'I kt' ·· .. b 1 · d 1 Ik 1 1 k ikamet muahedesi müzakeresi müs-envı.- e ı ece ır» sozu ravo ses erı ve evam ı a ış ar a ar- t b' 1. d d' 
ngıltere'ye merbut bir domin- 1 V 'I d 'I d b' hff 1 1 pe ır ne ıce e ır. 
<kum mi alacaktır? Yoksa ipin şı anmışt~r. « ergı ere zam eğı ' mevcu _u ~le ta ı e ça ışı a- (Mabuc ı olt111cı sahifede) 
g•~e Londra'da kalmak şartilc caktırıı dıyen ismet Pş. Hz. paramızın vazıyetınden bahsederken 

·~ bır muhtariyetlc iktifa mı olu- paramızın halen çok sağlam bir vaziyette olduğunu, rakkamlara 
i tır? Gerek Hindistan'nın diğer ve ameli malumata İstinat ederek izah etti. 

tc t nyonıardan farklı olan vaziyeti ismet Pş. Hz. nutuklarını ikmal ile kürsüden inerlerken yük-
,,.:_r k Muhafazakar ve liberal fır- selen alkış tufanı, onbeş dakika sonra ilan edilecek olan rey ne-

'1 ı~ muhalefeti, meselenin domin- ticesini daha evelden İşaret ediyordu. Saat I 7 ye henüz gelme-
t 1 t' lındeki hal tarzına pekte mü- 26 ıncı hafta birincileri 
Jıf t~"-ınmemektcdir. Şimdilik tekar mişti ki Meclis reisi Kazım P,. Hz. rey neticesini okuyordu. Re-
' , •n cihet Simon komisyonunun ye 264 zat iştirak etmişti. 26 ıncı haftanın birincilik ne-

·~~ neşrolunduktan sonra, Hindis Mevcudun ittifakile hükumete itimat edildi ... ismet PaşaHz. ticelerini bugün ?1C~rediyoruz: 
~~ llıuhtelif kısımlarının delege- bunun üzerine koltuklarından kalkıp tekrar kürsüye geldi. «iti- 1 - Galatasara}dW1 636 Ke& 
'it •ıı murekkep Londra'da bir b ff k' I ·ı ı~:ôllısın aktolunmasıdır. ·Bu kon- madınız eni muva a ıyet ere nat etemek için bir vasıtadır» di kin B. 
;/• Hindistan'ın yeni teşkilatı yerek, itimadın İcra heyetine kuvvet verdiğini söylemiş ve Mec- 2 - Galatasaray<lan 8 İsken-
1 ~ P.rojesi miizakere edilecektir. lis arkadaşlarına teşekkür etmiştir. . der B. 
ı~.I t ı neticede bu konferansın ka I"smet Paşa Hazretler;nı"n nutku 3 - Gahıtasarartian 362 Mu ~. n~an sonra anlaşılacaktır i. ff B 
·~ · za er . 
t :ı Şim~.c:len anlaşılmış olan ha- ANKARA, 9 A.A. - Büyük Mil-j Harici münasebatımızın yeni tarak 4 - DarüşşafaKau?n 8) M. 

, 'iı. •_şudur: let.Me~liai bugün saat 1~ .hu~ukta kilerini a~zede~cğim: Safa B. 
~ dısıan da artık mevcut vaziye- ~eıs Kazım paşa hazretlerının_rıyase- Rusya ıle munasehatımızda eıki ve 5 _ D .. f k d 25 7 F t 
~·~•nıın. İmkan yoktur. Hindis- tı altın~a IOj>lanmış_tır. Cel~enın _kuşa tecı-ühe geçirmiş dostluk, kuvvetini jhi Seza t~uşşa a 3 an e 

tı:ııllı arzuları l.ondra'yı hare- ~ını mute~kıp M:onısa meh_uslugun.a_ muhafaza etmektedir. Ticaret müna- . Y_ · 
. & lırectk derece-' kuvvetlen- ıntıhap edılcn Mıthat heyın t~hlıfı sehetlerimizin gözetilmesi için ciddi 2 7 ıncı_ h.~fta başlaııııştır. Per 
1t M: . . . yapılmıı ve ondan sonra Başvekıl lı- . - . sembe giınu aksamına kadar ın 

't fa,ı· ac Don~ld ka.bınrsının baş- mel paşa hazretleri söz alarak atideki ve .. samımı çayretler sar~etmekteyaz. ·. . .. 
" ıletı, lngıltere ıçin belki hoş h . h l . Musı>et netıcelere varacagımızdan ü- tışar edecek havadısler<leı. haf-
'"n b h k. e)anatta u unmuş tur. . 1. . "h' h be · · · 
1 _u. a ıkatı olduğu gibi ka- HARiCi SiY ASETlMIZ mıt ıyız. tanın en mu ım a nm seçı-
rııesıdı• ZEKi MESUT "Milletin çok saygıdeğer vekilleri, lt•lvo ile münasehatımız, cidden niz. 

Mektepliler 
müsabakası '. ·····--

Polıste teftiş 
- ........ ._ __ 

Nöbette uyuyan 30 
bekçinin kaydı ter-

Pazarın tasfiyesinden 54400 lira elde edildi 

Malullerin Ziraat bankasınd?..ki parası yarını 
nıilyon lirayı geçti 

hin edildi Malfıl gaziler pazarı hey'eti Bu para malfıl gazilerin zira-
.. . umumiyesi pazarın tasfiyesi ne at bankasında bulunan yanm 

. Son gunlerde polıs merkezle- ticesini tetkik etmek için dün milyon lirasına iliive edilecek
rınde _yapılmakta olan te~tişata son içtimaını yapmıştır. Malfıl tir 
sık~ hır surette devam edıl~ek- gazilere muavenet hey'eti reisi Pazarın gayri menkfıl e&yası 
ted~r. X:-apılmakta .ol~n teftışler Zeki pasanın riyasetinde yapı- deger kıymetini bulmadığı için 
n~tıcesınde30 bekçının kaydı ter lan bu içtimada tasfiyenin şekli tasfiye komisyonu bu eşyanın 
k_ın_ olunmuştur .. B~nların hep- tetkik edilmiş ve tasfiye hey'e- ne yapılacagını vekaletten isti
sının de kabahatı nobet zamanı tinin raporu okunmuştur. zan etmiştir. Malullerin banka
uykuda -~~~un~uş olmaları~ır. Verilen izahata nazaran ma- daki paralarının ne olacağı he
~ub_e mudurlenle lll:asa ~mırle- lul gaziler pazarının satılan , nüz malum değildir. Bu para 
n bılha~sa gece teftışl~rıne çok menkfıl eşyasından 54,400 kü-ı hakkında hükumetçe bir karaı 
ehemmıyet vermektedırler. Po- sur lira elde edilmiştir. verilecektir. 
!is memurları da sıkı bir kontrol 
altına alınmış olup pek fevka- OLÇULER KANUNU DAINLER VEKALETi IN-
Iade bir mazeretleri olmadığı ANKARA, g - İktısat veka TlHABATI CUMARTESiYE 
takdirle kendilerine izin veril- Jeti bilumum borsalara yaptığı 
memektedir. bir tamimle ticarette kullanılan 

Yunan sefiri haftaya eski ve yeni bütün ölçü, tartı va 
., hidi kıyasileri ile bunların kul-

gelecek lanılmasmdaki mahzurları sor-
ATINA, 9 (Aneks.) - Türk - muştur. 

Yunan meselelerinin daha ziyade ta- İktısat vekaletinin bu suali, 
mikine lüzu~ görüldüğünden gelecek geçen sene tanzim edilerek B. 
hafta da tetkıkata devam olunacaktır. M M r · t kd' 1 
Bu itibarla yeni Yunan aefiri M. Po- ·.. ~c ısıne a_ ım. O unan ~-e 
lihroniyadis 17 tetrinievele müsadif ni olc;ii kanunu ıle alakadar go
Pazar günü lstanbula va11! olacakbr. rülmel<tedir. 

ANKARA, 9 (Telefonla) -
Dainler vekaleti intihabatının 

gelecek Cumartesi günü Anka
ra Cemiyeti belediye salonunda 
icra edilmesi takarrür etmi tir. 

Maliye müsteşarı Alı Rıza B. 
in Düyunu umumiye komiserli
ğine ve yerine de tapu müdürü 
Atıf B. in tayini takarrür etti. 



! rdlLLlYET PAZAR 1 o TEŞRiNiSANi ım 

Tarih notları r( ==-==·======:,, Ji; Son H_a_berler 0~ 
MithatPaşa ve Süruri E. l""' HARiÇTEN AL~Gıı~ız HABERLER Jj Kont V olpinin İş ban-

ô haziran 1011 - Abdülhanıitte tedehhüş - l\ta- Fransada At{na mek!u~!! Jngilterede kasında mühim nutku 
be\'İnci Ragıp Bey - Mürekkepçilerdeki ko- Itiınat edildi Gazi Hz. nin Hint meselesi 
nak - Alanyalı Süruri Efendi - Kavuğu bas- nutku Koni Volpi dlin Ankarada11 hare-
tım, huzura çıktım, iradeyi geri aldırdım - Na- M. Briand harici Muhtariyetin zama- · 
nıık Ken1al Bey meselesi - Abdülhak Hamit siyaseti izah etti Atına gazetelerı mem- nı gelmediğini ketle f Jariciye ve J\'1aliye \lekillerı 
Beyin Hasan Paşa karakolunda istintakı - Mü- PARİS, 8. A. A. - Meb'u- nunlyetla kar,ıladılar söylüyorlar taraf in dan teşyi edilı11iştir 
tercinı zade Reşat bey - Sultan Mahmut ve san meclisinde celse tekrara- .~TlNA, 6 (Mi!liyet) - Türkiye LONDRA A A D .. 

· il k çıldığı zaman umumun alkışla- Reıaıcumhuçu Gazı Mustafa Kemal • 8. · · - un ANKARA 9 (T ı f 1 ) b k b" d -·ıd· M ınele-kavuk - izzet IllO a ve sarı ··· rile selamlanan M Briand Hz.nin Türkiye Büyük Millet Mecli- vam kamarasında M. Baldvin, K t V 
1 

. • ·f e ~ on .. a -ık aş1 a. ·~şey egı ~:· ~. abe-
' • 11 " • 1 . • • • . • b"' sinin kütadı münasebetile irat buyur- İngilterenin Hindistan politi- on o pı şere ıne u ~ sa- et enmız arasında ı muş . 

. .. . . A . . . _ . Fransanın .han~ı sıy~setını ır muı oldukları nutkun harici aiyaaete .. _ at 17 de İş bankasında hır çay het noktalarına temas ettı~· 
Mıthat Paşa Abdulhamıd~, nnde adıldır • eger . Mıthat Pa- vekar ve azım sıyasetı olmakta temaa eden kıamı buradaki gazeteler k~ı ~a~ınd~ m~;kaş:ı. ~~a ziyafeti verilmiştir. Kont Vol- Biz de sizin gibi bir çok müşkı· 

Abdülhamit, Mi.that Paşaya b~- ~a kulunuz mas~m ıse m~hke- berdevam olduğunu söylemiş ve tarafından pek bü.yül< bir alika il~ ra . .ac ona ın ~n ıs- pi bankaya gelince binanın bli- lata maruz kaldık. Harpte ye· 
rer ka'bus hökmine girmişlerdı. ıme adelet sayeı şahanelennde, "Bu siyaset benim şahsi siyase- karıılanmııtır. Atına matbuatı Gazi tana domınyonların tarzı ıdare- tun·· tef rru··at gezm· h d" .. b" d feda 

h" ·· h · · H · be tında bah d k bu · ·· b"h b" k"lA b h e mı ış, ayran ıyuz ın vatan aşımızı . 
Abdülhamit gece r~yasında, ıç .şup _esız, .. ~era~tıne ~arar tim değildir. O birbirini takip .e a1~k:.'1:,.,..;ı;:.,. e~ıler •:e e:eknmü- sıne muş~ 1 ı~. teş ı. atı~ a kaldığını her kısımda tekrar e- ettikten, memleketimizdeki 
gündüz hulyasında Mıthat Pa- verır; eger mucnı:n ıs.e a~vı .. şa- den kabineler tarafından teyıt wt bir aurette tefıiratta bulunmuı- şolunacag~nı hı:nuf.~yyınh~ır :e- derek meclisi idare salonuna gayrişuuri demagoji hareketle
şa ile uğraşıy?rdu: . Meı:nleket ha~e huk~ku P~~ı~ahılerı cum- edilmiş, M. Poincare ta~_:ı.fında? lardır. . _ y~amenın ı~t 1 ~re .. ıta e~ gelmiştir. Kont orada büy!ik Ga ri kırdıktan sonra sizin gibi şu.u 
haricine teb'idı, Gintt~ .ıka~e- lesınde~.d~r. Hukuınden sonra tasvip olunmuş ve teşrıı meclı- Bu ıaz~tele!"'!' ne auretl.e .mutalia neşn~e rıza gost~rıp gostermı zi'nin mermer büstü önünde his rlu bir rejimle itilaya doğru gıt 
ti, Suriye ve Aydın val.ılı~l~rın- da afvu ıtlak buyı:rulur. Mu- slerin muzaheretine nail olmuş- :;:~u :ı:1:t::tl~=-" ·~d= yecegı ha~kı~d~~ı mektubuna siyatmı şu pek samimi hitabe i- tik. Siz de çetin bir mücadele-
de istihdam ve nazaretı kafı .~el hake1?C.. ısmarlandıgı, bu kadar tur" demiştir. na göz abnak kafidir. M:aela nim- şahsen mutenz 01.ı:nama~la. hı; le ifade etmiştir: den sonra ayni yolda ileriliyo~· 
miyor idi. Mithat Paşanın vucu tedankat yapıl~:ak ~er. ~~rafa M Briand, bundan evelki k~- resmi bir gazete olu Heatia ıazeteıi raber bu hususta ı;?fe.kasıle ıştı- Muhterem efendiler! sunuz. İşiniz de muvaffakiyetı· 
du ortadan kalkmak belki de davetnameler ~ond~nl?ıgı hal: binede M. Tardieu ile tamamı- G:azi H~nin beyanatını kaydederek şare. etmc:_~e? kat 1 bır kar~r ~e Hissiyat ve intibaatımı bura- nizin temadisini bütün kalbi!l'I· 
uykusuna rahat, hayatına sı~- de muha~~me~ın ~ıç bır sebe~ı le hemfikir bulunduğunu ehem- di~~ ki.:ı. "ki kı tefrik dil bilir re~ıy~e~ını cev~be: . bı~ır- da, İş bankasında meşhur Hari- le temenni eder ve sizleri tebril< 
hat verecekti. Bu cinneti vahi: makul ~.osterılmıyerek savu. - miyetle kaydeylemiştir. Bu h:rt iki kmm •;:: müıtea:. • .:.ett; mış 0 ug~u v~ ~ım. ı ıse . ac ciye vekiliniz yanımda olmasına ederim." · 
de (monomanie) tesiriledi~ kı ~ası yaru ağyara karşı pek çır- TENKİTLERE CEVAP ehemmiyetlidir. ~?;lad kabınes:nın ~~r elll? va rağmen her ttirlti protokolden Nutku müteakip hariciye .,e 
Mithat Paşa davasını tasnı .~t- kın olacaktır. Muhtelif tenkitl~r.e cevap ve ~?-inci ~!ımda T~kiY_e cu~uri- d~ı:ıt ~arş~l.aştıgım soylemış ve azade olarak sırf hususi ve gay kilimiz, hususi mahiyette o~ıı· 
tirdi; düzme müttehemler, duz- * * * ren mumaileyh hancı meselele- yetinın baniaı, cumhurıyetin eınnıye~- şt r ki· ri resmi mahiyette ifade etmek rak söz söyleyeceg· ini beyan ılt 

h. 1 d ttu ve çadır s·· . f d" Abd""lh · · h" b. b" mag-lup ru le ordu, donanma ve hava kuvvetlen- "Ş l k" . . , . _ i· me sa ıt er uy ur urun e en ı u amıt ı- re ıç ır zaman ır . ti" t d bil -·iftihar 1·ıe be-n urasını unutmama ryız ı ısterım. kont un kıymetlı dostlugurıa . .. .. h k h lat ·1 . . ld ğun ne ıa na e e ecegı ,_ . . tı 
koşkunde mu a eme azır - le, mabeyinci Ragıp bey ı e hu ıle temas etmemış o u u edilmektedir. Hındistan idaremize geçmez- Bu müesseseyi ıdare eden kı- şaret ettikten sonra, memleke. 
tırdı. .. . _. pek latibali olmuş idi. Süruri e- söyledikten sonra mukaddera- !""':ci kıaımd!' iae .~ulh .hakkın~ den evel bir kaç asir müddetçe ymetli başlar, memleketinizin mizin btitün bir kudret ve g~ 

Fakat ikaına teşebbus ettıg~ fendi İstinaf riyaseti ulası gibi tına hakim olan Fransanın sul- d~n .bır merbutıyet goaterıler~k Tu~ fevkalade kanlı mlicadelatı da- muzaffer ve şanlı Büytik Reisi- rtişle kaydetmiş oldukları iıık1• 
cina;:e!in azam.et ve dehşet~ büytik. bi.r .m~~~:ı-1 ve. Ista~b~l 1 h~n baka. ve. muhafazasını te- ::l~';!.;:!'ı"::';ili..:~t~, •,::.:.~ h~liyeye şahne olmuş, istilalara ni?•. v.e. m1;1h!~:em Hükumet şaf.meyanında kont'un bu ziya: 
kendısınde tedhı~ e~ekte~ ~~ payesı gıbı buyuk bır payeı ıl- mıne vası mıkyas~a .medar ola- ıulhun muhafazaaı için Türkiyenin ugramaktan kurtulamamıştır. reısınızın gıttıgı yolda namus- reti hatıratmın mahkQk kaili 
li kalmıyordu. Zıhnınde huyu~ miy~. ihra~ ~tmiş o~?u.ğu. halde 

1 

c~~~ bey:n etmış~ır .. V ~. ken- bea!ediği samimi arzular zikredilmek B.izim en büyük eyiliğimiz Hin ~~rane ve. büyük cesaretle yli- cağını beyan etmiş~ir. Kon~ ~~· 
rahatsızlık peyda oiı:nıya ?.'.1.ş~ Abdulhamıdın en suflı hizmet- dısının asla basıretsıı:Iı~ goste.r- tedır.,,. . . . dıstanı anarşiden kurtarıp sulh rumektedırler, Bankanızın bu spresle hareket ettı ve hancı~ 
mıs idi. İkame tasmın ettıgı cı- !erini kabul ve ifadan ihtiraz et memiş olduğunu ve ıkı senelık Heıtia ıazeteaı Gazi Hz.nın ı;ıu~k: ve salaha muntazam bir idare-· orijinal isminden m!ilhem ola- maliye vekilleri İşbankası ınUd11 

tt f t etmek istiyor- .d. H • b . . R k • h" t k ununun ıneri larmdaki bu kısımların ehemmıyetiru k ' H" d" k k d k . . k" .. C !Al . ~ . . . _.alı naye en eraga mez ı ı. atta ma eyıncı a-1as en ızme an - ka d tti'kt bu be bn her ye avuşturmamıc:dır. ın ıs- ra ay etme ısterım ı, mem ru e a meclısı ıdare reısı "' 
d . . ,. bb.. .. y e en ıonra yana ., • • İ . ' 13 

u. gıp bey ile Beşik taşın meşhur yet mevkııne vazı teşe usunc iki ciheti de ayni auretle samimi oldu- tana muhtariyet verilmesi lti- leket hayatında 1§ ldzrmdır. şı, mut, Trabzon meb'usu Hasan · 
,,. ,,. ,,. Hasan Paşa karakoluna inerek önayak olmak cesaretini daha ğunu, hiç kimaenin bu hisaiyatrn aa- zumunda fırkalar mlittehittir, iş hayatını kötli nazarla görmek ler, bankalar erkanı tarafındııll 

1297 sene~i ~.az~ranımn altın- mevkuflan istintak etmiye bile
1
1914 senesind~~ evel gös~'!rı:niş ~. !'Imaaı?dan tüp.be ed~yece- fakat bunun zamana muhtaç ve yanlıştır. teşyi edildi. Kont hareketi e~· 

er cumarteııı gunu, akşam eza- tenezzül eder idi. Edibi .\. , 3 !'Tl bulunduğunu ıla.·e eylemıştır. g!!"T.~aki".e e~youlhr ve ih~r,,~r kibn. -· · te- tedrici kaidesine riayet elzem Ben onsekiz yaşında iş haya nasında, Ankara'dan büyük ııır 
d b" "k" l b . B . d .. .. d l ur yenın • u ""e egı ıs • "f . de-n~n .an •r. ı : saat eve • ma e- Namık Ke:n:ıı ~ey mes~lesın- l'>_f· . rı~ , sozune evam a memekte harici aiyaıet ve iktiaadiyat olduğunu unutmamak lazımdır. tına atıldun. Resmı vazı elen?' takdirle ayrıldığını beyan e 

1 yıncı Ragıp bey Yıldız sa:a- de ayan reısı Rıfat, Recaı zade demıştır ki: itibarile menfutı vardır.,, M. Baldvinden sonra M. Llo ben bu defa ayrılınca gene ış rek memlekete müvaffakiyetle, 
yında bir saray arabasına bı.n- Ekrem beylerle şairi Azam Ab-'ı - Bu tedbir tam sulh zama- Bu ı:ızete T~kiye Cemiyeti akva- yd George ayni maalde beya- hayatına avdet ettim. Vicdanım temenni ettiğini söyledi. Kont 
di; doğru İstanbul da Bayezıt- dtilhak Hamit beyin istintakla- nında yapıldıktan sonra artık ~ dahıl olmadıgı halde ·~lh ar~ula- natta bulunmuştur. dan emin olduğum gibi iş faa- un şerefine ziraat bankası u· 
te, Mürekkepçiler kapısında rında mabeyinci Ragıp bey ile haksız şüphelere istihfaf naza- nl~ meş~u ~td;:.unu:.~ ~~';k İ İ liyetinizin memleketinizin ihti- mum mlidiri tarafından da diil1 
Sabuncu hanının bulunduğu s?" beraber nazaret hizmetini ifa rile bakabiliriz. :uı!f,::.~nae~h:;e: v~~~~o:~Y MOSKOVA ELÇ S yaç ve terakkisine mutabık ve akşam bir ziyafet verilmiş~r. 
kaktan bir evelki ~okağa _?"eldı.~ etmiştir. M.umaile_r~ •. ~arp .esn~sınd~ Diğ".' taraftan ~tinanm maruf bir ~ONDRA, 8. A. A.. - Daily muvafık olduğuna kanaatim var Kont ziraat bankasını gezınıŞ: 
ortada sol kolda bır konagın bu • • • zafenn temını ıçın hiç bır şeyı gazeteaı olu lmenıyoa Typoa gue- Maıl'e göre bir müddet evel dır. banka memurlarına asri tıa.nkB 
yük kapısı önünde durdu; araba S d M.. . R"" ihmal etmemiş olduğunu söyle teai de Gazi Hz.ef~n nutbuk,tarınclan Brezilya elçiliğine tayin olunan Çok seyahat etmiş bir ada- cılığı ve muamerntı öğretiltn~ 

d · d" k ld . h a nazam utercım uş- . . . 1 h · d" b"" bahaederek ıu t aıratta u unu,.or: . . . d d.. .. . . . ıı 
ıın an ın ı; apıyı ça ı, av- .. p d R t be ki mışbr. Bınaena ey , şım ı u "T"" ki "Reiıicumhurunun mila- Sır Esmond Avey ın Moskova mım. Bu seyahatlenm e unya- uzre tesıs tıdılmış olan aıne 
!uyu geçti; selamlık odasına Mtu hkaşa z~ e . eşa al ğy -k ittin cehdü gayretini sulhun te- pet be~:...;tı 'lunaniatanda aon eler.. elçiliğine nakli takarrür etmiş- da akıllara hayret veren terakki bankacilik mektebinde de~ 

. d" B od 1 tu k d"" a emeı temyız az ı ma a- . . arf k hakkına -" . "-= ıl Ş k L-' • 1 hi ld M lA d . . . _..ıı·cı gır ı. u a a a r a oşen- . "k . . uhak _ mınıne s etme ımı- ee aevınçle ....-ı anmııtır. ar ı ıuan- tır. ere şa t o um. ese a şura a gırmış ve talebeye teşvık eu 
mili bir oda idi;. sokak tarafına dar ırtı ~ etmıştır - m .. e~- tik bulunmaktadır. İcra etmiş b~ her ilri ll~.e!i .aruında. cloatane · otururken karşımızda mevcut sözler söylemiştir. 
nazır olan sedir ve peykenin med~n hır hafta so~a, Mur olduğu mtizakerat esnasında munaaebat ! 1• 1 ıçın yunanıatan ~~- KAZA YA OGRA YAN duran bu kutunun içinden çıkan ANKARA 9 (Telefonla) ...-
.. . 1 V .1 kepçıler kapısındakı konakta • f rafmclan edilen feclaki.rlıklar ve ııo•- TAYYARE • f h" . . ' · e 
uzenne oturu unca eznecı er Süru . f d" . . t "tt'. Fransanın manevı şere ve aza- t rile arzular malümdur. Bu gaze- sesle (Telsız tele on a ızesıru Kont Volpinin ziyareti mUnal 

dd . ti 1 .. ··ı·· 1 n e en ıyı zıyare e gı ı . . b" "hl~! d"l e n - " . . 1 .. . d k) Lo d V . . . . b .... a ca esı g ze goru ur, ge en d - h k metı hiç ır zaman ı a e ı - te bundan aonra muallak meaailin ba LONDRA, 8. A. A. - Sur- ışaret e ere n rayı ve a- betıle hır ıstıkraz ve ya "': 
geçen hoşça seyredilir idi. ve r:ııkarda yaz ıghımd. mu. ~ SC:-. 1 miş değildir. La Ha ye de Fran- ti için Gazi Hz. tarafından talimat ve rey eyaletinde dtişen Alman !Jingtonu dinlemek bir kaç sene mümasil bir takım 'anlı§ ve bıÇ 

M . · R b · menın savulması a ısesı-ıı u A k b ı·· h il · t · ini ızhar ediyor . - . 1 h ı· · d"? . ast abeyıncı agıp eyın teş- . f d" R b kl.. sa Young planının a u u usu- r meaı. emen~• Mili M li . ·deki tayyaresınden agır yaralarla çı- eve atırımıza ge ır mıy ı bır esası olmayan haberlere r 
rifi derhal hareme haber veril- run e en 1d. eşat eye na u sunda müttefiklerile temamen be Gazit HAzti .. nın · eata· meahafc •mili"nde kabilen prens von Schaumburg İtiraf etmeliyim ki blittin bu gelinmektedir Dostuınuzuıt h"kA yle 1 yana ı nanın aıy ı . _ . . · e 
di. Bu konak İstinaf mahke-

1 
aye e · hemfikir bulunuyordu. de bliyük bir alaka ile karıdanmı1tır. Lippe mlithit evça içinde öl- tera~e~e ragmen ı_rulletlen~ kıymetli şahsiyeti ve hükQııl,. 

mesi reisi evveli AlanY_alı es- * * * . . .. M. Briand, bundan sonra Le- Türk - !unan ?'ea~ilinin l"'!ii.hua~?- müşt!ir. Kazazedelerden ancak y~k~ğe,n hakkındaki cehaletı timizin şimdiye kadar bu vadi_ 
ki bir Kadı olan Siirurı efen- "Kavuğu bastım,, tabın Su- kamo itilaflarının ne Fransız da ~ Hz.. ~ .lıİ;"'metler~. diriğ İngiliz tayyare mtilazimi Kid- buyuktür. de takip ettiği siyaseti bu ı:ııa. 
dinin oturduğu konak idi. Sti- ruri efendinin o gün ağzından ne de Alman olmıyan bir bey- :,t;:h!ffifi~";. umıt• ':::.;;:i; ile bu son sağ kalmıştır. Nitekim diğer milletler hak- nasiz haberleri tekzibe değefl 
ruri efendi o gtin kapıya •. y~- çıkmış olan tabirdir. nelmilel hudut ihdasına matuf e "' ar 

0 
un _ · . . .. kında en fazla malQmat sahibi olmayacağını göstermektedİC· 

ni adliye dairesine gitmemış ı- Ma!Qmdur ki, !ilema ve ricali bir teşebbüs olduğunu beyan et nu icra ve tatbik edeceğim. meclısı~de ~ukfunet sol ce- olanların bile sözleri on dakika ANKARA, 9. A. A. _ ttalYıı 
di. Çünkü bir az nez!eden mu:ı devlet eskiden kavuk giyerler tikten sonra demiştir ki: "Al- Mınnaileyh, Alman. nasyon~ nah radıkallerınde.n M. T~?m- dan fazla bile sürmez. esbak maliye nazırı kont Volp1 

tarip idi. Ragıp beyın geldı~ı- ve kavukları üzerine:, makam. manyayi Fransaya, Belç~l,:aya, listlerinin arayi' umumıyeye mu son tara~~dan verılen .takrin. ka Bet günden beri Ankarada cenapları Tevfik Rii§tU BeY'11 

ni ha?~r alınca derhal ı::ecelık ve payelerine göre sarık sarar- İtalya ".e İn.gilte~ey.~ baglıy~ racaatlarının t~siri altında \r.al- bul .e~ıştır. Bu taknrde c~- bulunuyorum vee '.flirkiyeyl en Romada görtişttik!eri . esııaj: 
entarısı ve Şam hırkası .•le ?al lardı. Sultan Mahmut Yeniçe- ve harbı m~~ıııı: kıl~ hır mamasını meclıst~ tale.? eylı; hQriye~ esaslı kanun.~arına n- ziyade tanıyan hır memlekete vuku bulan davetıne ıca~ 

1 fes olarak sela~ daıresıne riyi kaldırdıktan sonra kavuğu misak akdedıldığı hır gun~e, iş ve .sar meselesının munhası- a~et d~hılde sulh_ ve sukfuı, em mensubum. Kendimi şöyle ~öy- 1:ürkiye ctimhQriyeti er~a~ııı. 
fırladı. Ragıp beyın yanma te- da kaldırdı; sarığı da kaldır- Alman yanın ~lsace - Lorraıne ren hır Fransız - Alm~ '.11 !s~·le nü ııe.~et ve mılletler .~rasın- le tarzlarda otuz senedenben bu zıyaret etmek üzre 5 Teşrın~":. 
!aşlı, telaşlı vardı; acaba efen- mak istedi. Fakat Keçecizade nin sureti kat'ıyede J'.'ransız o!- si olduğunu ilave etmıştır. da .rı:ıukaren~t n~ına .~ukQme- memleketin dostu addediyo- ni 929 da Ankaraya geıınıftll 
dimiz (Sultan Hamidin) ne ira- İzzet Mollanın ricası üzerine duğunu kabul ve teslım eyledı- Kendisini Fransız, Alman te ıtı~at reyı verılmesı ıstenme rum. İşte alenen söyliyorum ki Kont Volpi Ankarada 4gUıt1'~. 
deleri şeref sudur ( !) e:nı~§ i~i? vaı: geçti; Rumların serpuşu ği bir gtinde Versay muahe?e- mtizakeratınm mevzuu olan ra- ktedır. . burada gördüğlim terakkilere ve mış ve erkAnı hükQmet keıı~1'1s 
Böyle vakıtsız mabeyıncı gon- olan fesi Türklere serpuş ola- namesinin kıymet ve ehemmıye poru nazarı itibare alıp almadı- M. To~son tarafrı:ıdan veı:ı- zihniyete karşı bu hususta bura nin ilminden ve yüksek ibtı~e 
dermenin sebebi ne olabilirdi? rak kabul etti ve fes üzerine, ti zailmi olmuş olur'' ğıru meclise söylememiş olma- len t:ıkri~e; '_'Meclıs layiklık ya gelmezden evelki malfuna- ve tecrübesinden meınnUJll~ .. 
diye düştintiyordu. tilema sınıfı eskisi gibi, sarık STRESEMAN İÇ!N kla itham eden M. Franklin prensıplenı:ıı ~ıddetle I?Udafa~- tnn cehilden ibarettir. Bundan tle miiatefit olmuştur. MUf4rll 

Mabeyinci Ragıp bey dedi sarar oldular. Bunu müteakip Almanya ha Bouillon'a cevap veren M. Bri- ya azı;ıetmı.ştır." sure~de . ~~r mahcubum. Memleketinizi böy nileyh, bugün Ankaradan ~ 
ki: Fesin üzerine sarık sanlmca riciye nazTrı müteveffa M: s;re- and gayn muayyen olan ve bir fık':'l ıla~esı tek!l~ edılmesı u- lee takdirle ya~ından görd.ükten ket etmiştir. 

- Efendimiz irade buyurdu- fes kavuk yerine geçmiş oldu semann ı methüsena etmışttr. çok kısımları ta harpten eve~- z~~~e huk~me.~ •t_tmat mesel.e- sonra İtalya ıle arada hır çok * * * fi 
lar: Efendi Hazretleri Mithat ve ülema sınıfı blr şeyi yap- Almanyanm cemiyeti akva- ki zamaIUı: ait ol~p bilfilıere b~ sını ıleri sürmuştür. ~u teklıf, ~lişabehet ~o~talan t~spit e~- BiR MEMURUN 1:E~I ~ 
Pasa muhakemesini savsunlar. m ya azmettikleri zaman "Ka- ma girmesine telmih eden M. takım tadılata ugramıt olan bır 2~6 ~ey~ karşı 327 rey ıle redde tım. Nasıl bızım uzun bır mazı- ANKARA, 9 -İkincı hU=e 

Bu sözü işitir işitmez Siirurl 
1

ğ b t m tabirini istimal Briand buglin Fransada liO mi- program mevzuu bahsolduğunu dılmışbr. Bun~a.11 sonra M. miz ve irsi bir medeniyetimiz başkatibi Sıtk:ı Bey z~e defi 
efendi yerinden fırladı· hare- ~ u kts ~ ·~ ettiler Süruri lvond~ fazla nüfusu sahip bir tasrih etmiş ve esasen sefiıler Tomsonun ta~nrı reye konmuş varsa sizin de bir aralık atalet 7-8 yüz lira para geçirdiğill e<Jil· 
rne koştu· acele aceı; giyindi e f m~. ~ .~~avuğu bas~ım hu- milletin cemiyet haricinde bı- konferansının bu hususu müza- ve 2~3 muhalıf . rere. karşı 332 devresi geçiren parlak ve kadim tevkif edilmiştir. İsticvap 
ve kavuğ~ basıp mabeyinci Ra- ~: ~~~~ım, iradeyi geri ~!dır- rakılabileceğini hatırına geti- ke.re .eylemiş olduğunu be} ar. et rey ıle ka~':11. edılmıştır. . bir tarihiniz va~._ Bu ~~ mem mektedir. 
VP beyin yanına döndü. dım demesi Mithat Paşayı rilebilecek tek bir abllr adam mıştır. 11 k?munıst, lOO s?sya~~st, yekette de azamı bır reıım mev * * * f.ı\ı,I· 

- Buyurunuz efendim!. Sa- mah~etmiye amden ve kasten tasavvur edilemiyeceğini söyle- İKİDEN BİRİNİ TERCİH .. ! 109 .radı~al, 12 so~yalıst cum- cuttur. ZAHiRE BORSASI f(.. 
raya gidelim; dedi. azmettig-inin delilidir miş ve bundan ııonra V ~rsay mu Netice olarak hatip, meclis- hQnyetç2ı iv~ 1!1uhhlitke}ıf tg;'11 plha~a İşte bu ehramın başında öyle MA TNAEMDIELSDI iT AD 

· · · ·· 1 mensup <tZd ume ii ey m b"" .. k b" f · ki f Hep beraberce çıktılar; Ra- ABDURRAHMAN ADİL ahedesinin ~en ışgalıne mu~ea ten rey vermesini talep etmi!! d . . M F ankl" u~ ır şe ınız v~ za er ç~ f la) ,.... 
1 beyin bir çift beyaz at koşul _ lik madde len hakkında tef sırat ve demiştir ki: e r~y v;rn_ıı~ . · r . m lengıle çerçevelenmış başı aynı ANKARA, 9 (T:le on bo& 
~~ olan ku a arabasına bindi- R - d ta bulunmuştur. _ Eğer Fransanın fena bir Bo:ııllon ıle ıkı radıkal ?,ahı! 0~- zamanda ihtilal ve inkişaf ham Istanbul zahire v~ tıca~et i rrıad 
1 r ŞYıldıza !1evan oldular. Yıl- 0manya !! M. Briand, bu muahedenin en yola sapmıs olduğu fikrinde i- dugu halde 14 az~. mus~enkıf lelerini kuvvet ve muvaffakiyet- sı talimatnamesinın. 17 ı~c iştir 
de · S'" · fendi doğ- MEVKUFLAR KAÇTI esaslı vasfının beynelmü~efikin seniz ortu '0 yoldan çıkarınız. k~lmışlardı~. Mecl~sm muteba- le idare etmektedir.Her an mem desi şu suretle tadı! ı;,dıl.JJltara 

ızha vanncah urun e kt ve Ah- BÜKREŞ 8 A A - Büko- olması olduğunu göstermiştir. La Haye itilfillaruu ve Young kı azası kabme lehmde rey ver- leketiniz için, sizler için fedakar Borsanın İktısat vekale~ı borsll 
ru uzuru şa aneye çı 1 

' · • • k ·nk· mistir I k t kt d" f d t · ·· cretJen ''' d lh "d d d' k.. vin eyaletinde kain Çemoviç M. Marin'in nut u ı ıtaa u- planını yırtıp parçalayınız. İş- . · ı eme e ır. ın an. ayın ve ~ .
1 

el<.,, 
u_a::;:t~at ;,~saı kulunuz mu- hapishanesinde bulunan . 20 ğratmak için yapmış oldu~. bir gal kuvvetlerini yerlerinde ipka FİRKADAN ÇEKİLENI:ER İb • .:ıet ~~· .. H.z. ~bi bü~k bit- blitçesmden A tesvıye e1~1d1~1 tıı'-' 

h k · · im ·rade mevkuf muhafu:larına hücunı teşebbüsten sonra tekrar sozU- ediniz Fakat böyle bir siyaset PARİS, b. A. A. - Radıkal devlet reculunun nyasetı altın- re keza vekalet taraf .
1 

ufl'luı:ıt• 
a emesının savu ası ı h . V · • · . f k d k"l d k" k' h .. k. · · zif ed"le b. · • iser ı e ıdi b 1 . H lb k" h k _ ederek kaçmağa muvaffak ol- ne devam eden atıp ersay benim siyasetim değildir. Çtin- sosyalıst ır asın an çe ı en a ı azım ar u umetmız mu- . ,! . n ıı rnm .. r ve 
uyunı mtu~:. U~ .~ ı mu al e _ muşlardır. Zabıta bunlardan 12 muahedesinin huktikt ahi.dl.mı- kil bu siyaset sulhu uzaklaştı- M. Lautier Homme Libre gaze vaffakiyetle çalışmaktadır. b.ır. katıp vardır. Koınıkse 

51 
tica· 

me pazar esı g nune ısmar an . . L H .. 1~f . .. d d" - . b" k A k h"'k" k . tıb d Istaı b ı mınta a 11 . .. f k 1 1 isini ele geçirmiştir. nı tefsır etmış, a aye ıtı d - nr tesme gon er ıgı ır me tupta n aranın u umet mer ezı ~ e ı u ·r ve ısta .. 
mı~tıb~· su 1erabra1, odnso os ara, BÜKREŞ 8. A. A. _ Sovy- lannın Fransız matlubatınm ti- ·Meclisisin hemen hemen bli istifasının sebebini kaydettik- ittihaz edilmesinde btiyük hay- ret mtidtirti vey:ı.vekı 1t ınüdÜfl1 
ecne ı mu ıa ır ere avetname- .. 1 . . . . · Al d" k" . ti .. d .. - .. bul şehremanetı ıktısa Jıı· 
1 ·· d ·1 · t .. b 1 h etlerin yıl dönümü münasebeti- carileştırı mesını temın ıçm tün azasl avag" a kalkarak M. Bri ten sonra ıyor ı: ret ve memnunıye e gor ugum . . · bİİ aza. 
er gon en mıs ır' un ar ep ğ" t . t .. p 1 d ki l" b.. ..k 1 . h kA . de borsa heyetının ta • ·bır · ·· .. - ç d k"' k"" le komünistler zabıta tarafın- manyanın verece ı emına a mu and 1 alkışlamıştır. - ar amento a sosya ıst uyu eser erın ru ve ze ası 

1
; katı 

pazartesı gunu a ır oş une k 1 kk 1 d d 1 .. k"- . . .. d . . rındadır Ancak urnun 
eleceklerdir; gelince ne diye- dan evelce men'edilmiş olmala teallik otan .a şa~ı ıa mı a Celse saat 19,45 te tatil edil- grupım .a. a ı~. wuete. ışt.~rak mun em.ıçtır. .. . . . · .. 

g · ' M h k me tal"k m· _ rına rag- men bir miting yapma- bir çok teknık tasnhatta bulun- miştir. Saat 21 30 da tekrar açı- meselesının muzakeresı muna- Efendıler! Bu munasebetle reyı ıstışandır. 
cegtz · u a e 

1 1 0 
' b ·ı b" 1 k km ·· 1 l" · k" b "b· * * * GOl'ol lundu diyeceğiz? Muhakeme ğa teşebbüs etmişlerdir. 36 kişi r.ıuştur. lacaktır. se etı e ır ayrı ı çı asına ra soy eme ıyım ı u ?'ı ı te~a.s- HAKKI ŞINASİ pŞ. BU 

·ı · 1 d d" -· ?E- tevkif olunmuştur. RENİN TAHLİYESİ Celse tekrar açıldığı zarr.an mak kalmıştı. M. Leon Blum, lar ve seyahatler mılletler ıçın GELiYOR tJak 
tatı mı o un u ıyecegız. ger _ _ . . · ı·k · "f d ğ" · h b" b" · · ··ğ k ... k 

1 
f fa) -

h k · kt mak- KOKAİN VE SAİREYE M B ·and tahii•·enin kin ve radıkal sosyalistlerden M. reıs ı ten ıstı a e ece mı te - ır ınnı o renme ve ogretme ANKARA 9 (Te.e on 1 [ata~ mu a emeyı savma an . rı ' , d" k d b . M . "b ·ı k f d 1 1 A k .. ekıpre• e d h ı M"th t p k KARŞI h ti ri izale edee;eği ümi- Françoiıı Albert yeniden kabi- ıt ma amın a eyan ettı. . ıtı an e ço ay a ı o ur. n a kı Şinaıi Pı. bugun 
s1a 

1
. a h~ne erı 

1 
a aşat. u CENEVRE 8 A A _İt _ d~s.u:nhe e ylemiş tve hududa- neye hlicum etmiş ve M. Briand Vincent Auriol da M. Blumla ranın imarını bizzat gözle gör- bula hareket etti.USU MlJSTAfA 

ıınuzıı ımaye ve sıyane ıse , . . . a mı ız ar e Ü "d h k d ğ" . d 
1 

h . . .. 
1 

b" ELA.ZIZ MEB LI 
anın çaresi vı.rdır: Pazartesine lya hükumeti uyuşturucu mad- rm tahkimi meselesinin hirbırl- m Locamo siyas~.tinin. aleyh- ~ t~sıı:nı en are et e ece mı me en ~ve .a?gımız şoy e _ ır 

8 
iN ISTIHA la) _ tı• 

1 m S Olan muhakeme- delerin imal ve istihsalinin tah- ni velyeden bütün hükumetle- tarlan arasında munfent ve te bıldırdı. M. Paul Boncourt un banka bınası ıçınde bulunacagı- ANKARA 9 (Telefon.. • ....... ısmar an •. ı. "k" f b 1 ğ b" k 1 h . • f B dun iJr 
nin devam ve icrasına müsaadei didi hakkındaki Amerikan pro- rin meşğalesi olmuş olduğunu erit edilmiş bir vaziy~tt.e bulun 1 1 ta~.a ın ara~ı~ı ? m~ ~ ma- mızı. _ır . ,aç sene ev~. ta mm ~i": mebu•~ Mu•t"n •.,e~"zeıi ,.,era• · 

ı ı ri bıderig buyuru!- jesinin havi olduğu esaslan tas söyledikten sonra demiştir ki: duğunu beyan eylemıştır. tuf mudahalesı uzenne ıhtılafın edebılırdı. (Salonu gostererek) ırtıhal etmıt bug 
:~~~ne:ahkeme sayei şahanele vip etmiştir. "Si• oro~ram kabul ettim. Bu PAİS, 9. A. A. - Meb'usan önli alınabilmi~tir." her yerdeki bankalar da bundan le defnolunmuıtur. 



neler oluyor? t.-"lCte 
' 

~}Y haK 1 --
Geçen S"ncye nazaran 
hu sene yüz de .30 nis- Bu seneki incir rekoltcıııiz 

z man slırında 
güzel bir kız! 

betinde · fa1Ja olacak • A -ı } - · k · d ·---- ınerı (anııı 1Pg·e1ırnı,rt•rc ıa c 
Bu mev&imdc ıehrimize gelecek • - • • • l L •• ı · · ı · 

seyyahların geçen ıenelere nazaran {' t t l' q ll l (' 1 r (. r 111 u 111 n )1 r 
çok fazla olacağı anlaıılmaktaclır. A- r • 
!akadar acenta ve teşekküllerin ver· '· -ek t '111 t e::; kil e tı11 (' z 
diği malü.mata nazaran ıarka seyahat ;, 
edecek vapurların Türkiyeye de uğra B 1 · · · · • · · d' k d ki 1 ·· u ıene zmırden Aınerıkaya İh· ı lzmır borsasında hurda incir S. 10 

t.lla mazel Choisy, 1000 senedenberi hiç 
bir di'i mahlukun ayak baRmadığı ma
~a tıra nasıl gitti ve orada 

neler gördü? 

O"lası ıtlçın şım ıye adar va .. odan mu- raç edilen inçirlerimizin yarısının be- natürcldensüzmeye kadar olan cin&-
racaa ar geçe nıene en yuz e otuz • nilm d'"' · b • · 1 · • d ı d 11 155 k f 

1 
b 

1 
ak d ge e ıgıru ve u ıncır erın ıa e e- er e - uru§ eraamdan muamc 

aza u unm ta ır. • . dilmek Üzre o1duğunu dünkü nüıha- le cösmektedir. 
Seyyah akınının batlıyacagı tanh mızda yazmıştık. Yapılan hesaplara göre bu sene in 

artık yakla~maktadır. Gelecek seyyah Bu h 1 ·ta t • 1 tk'kat cir rekolteai 23 031 946 k'J k ların memnun edilmesi irin icap e- u U.ıt • yap ıg.ımız e 1 a, 12 . ' ' . ,
1 0 

uru __ ve 
d db' I al k d' T .. k nazaran Amenkadan ıade edılcn b..ı ,236,041 kilo hurda ıncır olmak uz-

en te ır er mma ta ır. ur sey- incirlerlmiz o kadar mühim bic re 36~67,987 kilodur. 
yahin c~~iyeti ile Şehremaneti bu hu >:ekun te,kil etmez. Mevsim bidaye- TOTON ŞiRKETLERi AME-

• 

•usta muşterek~m.bazı e•a•lar hazırl:'j bnden bugüne kadar Amerikaya LESiNiN KAZANÇ VERGiSi 
maktadır. Şehrır:uze gelecek ecneb: 6,429,510 kilo ihracat yapılmıftır. BEY ANAMELERI 
ıeyabların buraya gelmezden evel e ı B · · ı d b" k · 1 · .. .. · . M y . t .. d u ıncır er en ır litmının ıadele- ıtanbuJda lf yapan tutun tırket· 
j.enya a1·"~ ve B unanıs ~j"' "b~:. '''ıı-ine ıebep olarak temiz itlenmedikle- leri §imdiye kadar müıtahd~mini için 
arı m u~ ur. u seyya ar 1 • .ı~- ri ve eyi ambalaj yapılmarhkları göı- maliye şubelerine verecekleri beyan-

.. :\ Yunanıstanda çalışan ve Portıaıt, terilmittir. ı nmeleri her imala"tane · · a 

Aynaroz'a kadınlar 
niçin giremezmiş?1 

• 

ı k d . 'b' b" .. k h k. 1 1 ıçın yrı ayn 
;• .. e~ er~ye g~ 1 , ~y~ se7y'a, ;t e- Bu sene lzmirden 17 miloyn , tertip etmeğe mecburdu . 
. •• mın uı;radıgı ~-1.sıı ıel-ırl. "'"'· a-ı 735 "38 k"I . " h· d 1· T' t da h . -" d b' f , . .. , • . _ . t"" ı ~ ıncn . a.z~r ~e va ~ ı .acare o ıı • er ımaıatane e ar 
~rı~ tef.~1.ıatı hb·""·ı~na~ bb.~ -ıehb .. ldko::nbın 1 1,884.846 kılo hurda ınc:u· ı!.ıraç edıl· \'ezne açdmaıın1 ıcapettiren bu halin 
~ezvn·atı ı eze !r enm•i ıt a _ e u

1 
miştir. . . . . . daha ey~i• bi.r şekle ~·uptı ri~aıile ikti

ı aya ~eln~ektedirler .. Bu ~clur...'.l.?e 
1 

Mev~ım ıptıdı.sından Ş!mdıye ka- s~t ve~:'-'etı vasıtaı~le 1'-1alıye vek8.le
propaganc.aların ve ııstematık ıeluJ .. dar lzmır borsaıında muamele gören tıne muracaat etmitti. 
de yapılan iktisadi ve ıiyaıi iftiı-al:ı- İncir ye~tünu 25 mi!yon küsur kilodur.İ . Maliye vekaleti bu meseleyi tet
nn_ bu .yabancılar ıizerinde yaptıg~ ı Halb'.'kı ceç~.n ıenı; b~ z~ana ~dar 

1 
kik ederek 'i~diden ıonra amele be

tcsıtlerı orta<l:"\n kaldırmak ve kendı- ı· 29 rrulyon kuıur k:lo ıncar gelmıt vel yannamelerırun yalnız merkezler ta
mizi tanıttırmak için eeçen •ene ve- b~nl~r~an 20 milyon kilo!u ihraç e- rafından verilmeıini. mu,•afık gönnüt 

Hele şu papazın dediklerine 
bakın: ''Yeniliğin nerede baş
ladığını biliriz amma, nereye 
\raracağını bilmeyiz. Bugün ta
vuk, yarın kedi, ö hür gün dişi 
~Şek, bir adım daha.... Kadın. 
lialimiz 

\ 

1 ' 

rilen konferanslar daha vaaı bir hale dtlmıttır. tür. 

konulacak ve gelecek seyyahlara ik· • • • 
tisadi ve sair mevzular etrafında mu
tehaısiı münevverler tarafından kon· 
feranılar verilecektir. 

yor ki: 
- Aylardanberi Aynaroz ma 

nastırında geçireceğim ilk gece 
zihnimi itgal ediyordu. Dütünül 1 

sün!.. Bin senedenberi hiç bir ı 
kadının ayak basmadığı bir yer- . 
de uyuyacaktım. Bu, kadınlık 
için ne büyük bir zafer idi. 8000 
papasın arasında uyuyacaktım. 

Bunların hiç biri kadın olduğu
mu bilmiyecekti. Bilaeler beni 
parça parça edeceklerdi. Ne he-
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dan birini intihap etmezden eve! mü, erkek iakarpinleri ve kaske- yecan ···· 

varır?,, Aynaroza gilmelt muvaffak olan 
Matmazel Choisy 
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11 
Matmazel Chol:ly erkek kıyafetinde 

'>ıı:tiı (Milliyet) - Bir kadın hükiimetler hörmet etmişleer ve 
"ıı~:~:ı: manastırına giYmeğe kadınların manastıra girmeleri
~~ C a~ oldu. Bu kadın, Mar- ni me netmitlerdi. Bir çok ka
llcıl'İ ~oısy namında güzel bir dınlar manastıra girmek için 
'~~tır. Bu kız kendisini bir teşebbüsatta bulunmuşlar ise 
'i~kın içine dikerek Aynaroz'a de muvaffak olamamışlardır. 
,~e~e muvaffak olmuş ve Bu memnuiyet yalnız kadınla-
~ y·~cneden beri hiç bir kadı- ra mahsus değildir. Dişi hayvan 
•~;:"1rüıncdiği sokaklarda yü- !ar da Aynaroz'a giremez. Pa-
1.~Q~st" '1iıı -. lir. Fakat bu maceranın paslar bir dişi örümceği şeyta-
, ~ dı:.ı günü hüviyeti keşfedile- nın kendisi imiş gibi ayakları-
~lı 1tarı atılmıştır. nın altında ezmekten haz duyar 

~tfııı;1Uvaffakiyet son seneler !ar. 
~b at 8 hiç bir gazeteciye na- işte matmazel ehoisy bu 
~ l~~1Yan bir zaferdir. manastıra girmeğe muvaffak ol-
~~ .\ ıenesindenberi kadınla- muştur. Bu güzel kadın macera
~:~"'~~a~oz: a ayak b~.:.maları sını şöyle anlatmaktadır: 
ı~et tnıştır. Bu manastuda «Aynaroz manastırına üç şe
~ ~ad eden papasların ekseri- kilde girilebileceğini işitmiştim. 
! ı;~h •ıılarla muaşakalarında Birincisi aahte bir pasaport ile 
~~!fa 't olan İmanlar oldu- ve deniz tarikilee Dafni kasaba; . 'f!: lldmlardan nefret eder, sına gitmek idi. Buna imkan 
~~il11ı·nj"1 içindir ki ma:ıastıra kalmadı. Çünkü Yunan hükiime 
~~ d~t er ve cmürleı·inde bir ti teşebbüsümden haberdar oldu 

1 ~~ llbd k.ıdm yüzüne bakma- ve papasları da haberdar etti. 
,, to.ı5 etıni,lerdir. ikincisi kara tarikile ve e§ekler 
~ ~İç b~esindcnberi Aynaro- ' ile girmek idi. Bunun için yirmi 

Ot :r kadın girmerniı, hiç saat eşeğe binmek icap ediyor-
! a:gun se:i işidilmemiş ve du. Bunu da müşkül buldum. 
~lek el ~hoisy'e göı-e hiç bir Çünkü eşeklere itimadım vardı, 
'ı \ 

11 
Yı. &>ır.ıamıştır. Ayna- fakat Rum olan eşekçilere itima 

~ Q,r:.:ek Bizans, gerek Türk dım yoktu. Üçüncüsü bir yolcu
~taj 

1 
Yunan hükiimetJ.,ri nun hizmetçisi olarak girmek 

.,111~~ tında iken papasların idi» 
'"1 sakınmalarına bu Matmazel ehoisy bu üç yol-

evrakım hazırlattı. Aynaroz'a ti ile tık ve mükemmel bir erkek Fakat hakikatte ilk gece pek 
gidecek olan bir ltalyan gaze- hizmetçisi olmuttu. Uat duda- 0 !radar heyecanlı olmadı. Sen 
teci buldu ve hizmetine girdi. ğma da küçük bir bıyık koydu. Andre manastırına gittik ve ge 
Meaele timdi pasaport tedarik Paris'ten hareket etmezden eve! ce kalmak için oda istedik. Bana 
etmekti. Para mukabilinde iki göğsü küçülsün diye ameliyat alt katta küçük bir hizmetci 
Yunanlı aktörün pasaportu ki- bile yaptırmıştı. Kavala' da bir oda1t verdiler. Yorgun olduğum 
ralandı.Ve bunlar, yine oldukça kaç gün sokaklarda dolaştı. Ka dan yatar yatmaz derhal uyu-
büyücek bir meblağ mukabilin- dın olduğunun kimse farkında dum. Bir müddet sonra uyan
de vize edildi. Fakat bu aralık değildi. Nihayet kendilerini Ay- dım. Kolumun üzerinde bir 

Memlekette 

Çok feci bir cinayet 
Bir kasap hemşiresini tahta ile basına 

vurarak öldürdükten sonra kaçtı 
genç kız Selinik'te polis hafiye- naroz'a götürecek bir adam ara 'ey yürüyordu. Evet! Hayır! !zmir Çukur.çeıme~e üç.üıtcü Sul- dıktan ıonra arkadaıı ile birl;kte kaç 
leri tarafından takip edilmekte dılar. Bir köylü olan bu'adam on Aman felaket! Binlerce, milyon tan.'Y~ ~hallesınde tüyler• orperten ıruıtır. Mecruh, lzmire gctirilmiı, fa
olduğunu ketfetti. Pasaportu- bir drahmi mukabilinde kendi- larca tahta kuruıu her tarafta fecı bır cınayet ohnuıtur. 23 yaıların kat vefat etmiıtir. Katil ve arkadaı 

ld 
- k . . D 1 . . . ld F kotuyordu. Y anımdakı' odada da cüze! bir kadın k1111aplık eden kar mllhal.li zabıta& •--1 1 d ı, 

nu a ıgı genç a töre gıttı. e- erını gcitürmeğe razı o u. a- deıi ta.rafından tahta ile kafa tası ya- Katil cürmün . .'?t':-alY•aat ~n?"t ar ır. 
di ki: kat pasaport ve evrakının yolun uyuyan bir ihtiyar papası uyan- rılmak ıureıile öldürülmüıtür. ' u 1 ır e mıthr. 

«Sen bu günden itibaren mat da olmasına rağmen, köylü, mat dırdım ve tikiyet ettim. Papaı, Cinayetin kurbanı olan zavallı ka· RUM ERMENi EMVALi MET-
'ı mazel ehoisy'sin. Benim elbise- mazel ehoisy'nin bir yatak içine yarı uyanık geldi, görünce bana dın Tatar Muradın zevcesi Şahine bal RUK_ESI HAKKIN DA EMiR 

lerl.mı' gı'yecekıin. Benı"m otelı'm d'kil k "'t" "l · · t · hiddet ettı' •• nımclır. Kocaıile dargın bulunduiun-ı' . Malıye vekaletinden lzmir emva-
l ere go uru mesını avsıye dan bir kaç gündenberi valideainin, lı metruke müdüriyetine gelen bir 

de benim odamda yatacaksın. etti. Yunanistan' da ekseriya yol - Ne çıkar, dedi. Zavallı hay yanında misafir bulunuyordu. \emre cöre hali hazırda zabitan me-
Hasta olduğunu behane ederek cular yataklarını beraber taıı- vanlar da yatayacak değil mi?. ilk ıüpheler, kadının kocası üze- n;ıurin ve sair eıhasın tahtı it1alle-
gazetecileri kabul etme. Fakat dıklarından bunun kimse farkı- Matmazel Choisy, Aynaroz rinde toplanıruıtı. Tatar Murat bir nnde bulunan Rum ve Ermeni emva• 
ara sıra dışarı çık, bir kaç F ran- na varamazdı. manastırını bir tezat mecmuasr kahvede bulunarak cinayet mahalline li metriikesini hali hazırdaki ıağıll• 
sızca mecmua satın al ve avdet Köylünün tavsiyesi takip edi bulm B" getirildi. "Karımla dargındım. Onu il rine temlik muamelesinin icraaı bildi· 

L I d d 'ld uıtur. ır tarafta güzel ha bet ciindür cörmeılim. Bu fena iti rilmiıtir. lzmir emvali metruke mü-
et. oka~ta ara gittiğin e a~-1 İ. _ . • • . va,diğer tarafta piı ve mülevveo "!m ~aptı ~i~iyoru~.,-~ diy~rdu. Ha dün.yeti bazı noktalaı da buna itiraz 
ma az yı ve sonunda da bır Genç kız yatagı ıçıne gırdı. manastır odaları. Parlak glineı dııenın tahıdı olan kuçuk Alı meyda-1 etmııtir. Fakat vekaletin her halcı. 
peş.melba ısma.rla. Po!is hafiye- Fakat Kaval.a'.da. n kayıkla gi- çocukıuz kadınıız mükedder pa~ na çıkınca meaele anlaıddı. Çocuk ıo aynı emri tekit edeceği mulrk!Qktno 
1 l h f f t b d k k d f h ld d rulan auallere kartı korku içinde: İ ' " ' ~~yanına ge ı~se . a ı c_e e es- ~r en en ıaını ena a . ': e- paslar ... Bilhaua papaalarm pis "Bilmiyorum, diyordu. Bir az teskin .14KH SAR KAYMAKAMI-
sum et ve kendılerıne bır kok- nız tuttu. Sonra yatağın ıçınde !iği hiç bir ıeye benzememekte- edilince ıu feci hikayeyi anlattı. NIN EVİNE TAARRUZ 
teyl 11marla. Bunları yap ta me- bulunan tahta kuruları kızın na dir. cBen teyzem Şahine ile yatıyor- EDENLER YAKALANDI 
rak et~e... . rin ~cuduna kartı insa~ göster Bir gün ltalyan gazeteci Va- dum. ~iz uyku~ iken dayım ~uıta-1 Akhisar kaymakamı Refik 

Aktore bu talımah ver~ik- me~ıler. İtalyan gazetecı Ayna- topedi manastırında bat papaı fa ııeldi. Çok kızgındı. Teyzenu uyan b · · 'l'l . 
: ten sonra, Matmazel ehoıay, roza ayak bastıktan sonra za- ile görüşürken kendiıine d d' dırdı. Ona batırmağa baıladı. Bir •·j ~~.ın. evıne sı a ıla taarruz edil 
ıt l t 

· 'I b b K il kı b t ku e 1 ralık te~-; kolundan tutarak zorla dıgını yazmıştık. 
ayan gaze ecı ı e era er a- va ı genç zı u azap an r- ki: ·--

vala'ya gittiler. . . .. tardı. . . . - Mum ve lamba yerine elek izbeye ıürüldediğir? gördüm. Kavga Failler Emetli Mehmet, Kah 

M 1 eh k eh b h kk d 
orada da devam etti. Dayını yerde bu veci Durak semerctn' H" · 

atmaze oıay, gn oatu- oısy ıntı aatı a ın a di- trik zıyasım kullanmağa bqla- lunan kabağı teyzemin kafaıma attı l . ' . . ın useyın 
dınız. Tavuk ta alaamz ne olur? Zavallı Şahine "Of bayddım,. diye ha. ve a tın~ı~ Nıyazı nam haydut-

/llatmazel Choisu'11in Au11aroz'da alınan bir rP•mıi 

T 
"-nyordu. Kabak parçalandı. Teyzemi !ardır. Sılahı atanların Emetli 

aze yumurta yersiniz. "' · M de Y!;""' _yuva~landı. Ti.triyord~m. Bir[ ehmetle Altındiş Niyazi oldu 
Papas fU cevabı verdi: de gordum !'i dayım ız~~ki. tahta· klan tesbit edilmistir. 

Bı·r hudut t yı· et k yıda teyzemın kafasına ındirdı: Tey· M" .k ' 
- a n me zeciğim acı bir inilti çıkarabildi. Ka- uşevvı , kaymakam zade 

lizımdır. Bir yeniliğin nerede fa11ndan çeıme gibi kan akıyordu. Mustafa bey olduğu hakında ku 
ba,ladığmı biliriz amma, nere- Korktum, bir tarafa büzüldüm. Da- vvetli deliller vardır. Vak'a ge
yee varacağını bilemeyiz.Her ye yon az .sonra ~vde_n kayboldu. . cesi Mustafa beyle dört haydu-
nilikte daima en tehlikeli olan Bu ızabat uzerıne Mustafanm cı- d h b b · 
ilk adamdır. Haydi bugün tavu- nayeti itlediğine şüphe kahnaıruştır. .un .ep e;~ er sınenıaya git

Merkum Bucada bulunan amcaları tıklerı ve bılahara tecavüz vu-
ğa razı olalım. Yarın papaılar- yanında aranıruısa da bulunamamıı- kubulduğu, Mustafa beyin evi
dan biri diti bir kediye razı ol- tır. Kadının kocaaı hakkında tevkif ne ayrıldığı, dört herifin de sa
mamızı isteyecek. Erteıi gün müz.ekkereıi keailmi9tir. Cinayetin baha kadar hamamda yattık! 
sütünü alalım diye bir keçi ge- Şahıne ha~ın k~ca_•ı. ve karda.!' a· tesbit edilmi f an 
tirilmesi iltizam edilecek. Sonra ra~ı?da tas.num edıldıği~den ıupbe ş ır. 
d" . k 
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. 

0
. . ki edilıyor. Cınayet mahallinde bulunan1 BAGLARIN MUHAFAZASI 

ışı eşe ge ır. ışı eşe e ka- 11Jak bez parçaları da tahlil edilecek 
dm arasında da bir adım vardır. tir. Cinayette aile namuıu kayıjuıun- İktisat vekaletince alınan te-
0 da gelince Sonra halimiz ne- dan doi;an bir feveran eıeri bulunma dabir neticesinde gelecek sene 
ye varır? 11 da gayrı muhtemel değilmiı.• İzmir ve cıvarı vilayetlerde ba-

ltalya~ ~a~et~i dedi ki: SEFB~:~~:s~~01{,\~JL~~AN ~1.arr.~ ~ağmurdan .. m~?afazası 
- Selanık te ıken bir Fransız ıçın uzum serglcrı ustune ten-Scferihisarda gece bir cinayet ol-

aktrisinin kıyafetini tebdil ede- muştur: teler yapılması tolarrür etmiş 
rek Aynaroz'a gelmek i•tediği- Maktul, Seferihioarın Camiikebir ve lazım gelen ınakamata bu 
ni işittim. ınabalP.sinden Abdullab beydir. Zabı· hususta emirler verilmiştir. 

Papas cevap verdi: ta _ra~~nda hadise ıu suretle tespit Ziraat bankası Adan 
edilmıttır: M f b · a 

- Buna imkan yoktur. Der- Abdullah bey, biraz içmiı olduğu . ensuca.~ a rıka~ında_n t~nte-
hal keşfederiz. Matmazel eho- halde çarı• içinde lımailin kahveha· !ık b~z n.~unelerı getırtmış ve 
isy, hiç şüphelerini celbetmek- neıine ı:elmiı .ve .kendi mahallelerin· keyfıyet~ zıraat bankası şuaba
sizin bir çok papaslarla görüttü ldendAkbldurrahım ıle "!dkad~tlartuının bu tına tamım etmiştir. Bu sene ya 
F k b 

. un u arı masaya gı ere.. o rmuı • l d d 1 · f 
a at etinci günü bir doktor ve ıelô.m vermiştir. Fakat Abdurra· : g~ur ar ~n O ayı azla zarar 

tarafından hüviyeti keşfedildi. bim, mumaileyhin selamına mukabe· • goren bagçrlar daha şimdiden 
Bu doktorun Atina'da kalan bir le etm•miıtir. Bundan muğber olan tentelik bezler için bankaya mü 
Fran11z karısı vardı. Bu kadın Adbullah .bey, ~en~iU.. küfre.dince racaata başlamıştır. 

kı M 1 e . , Abdurrahım, Husnu namındaki arka .,. .. •••••••••••• 
t,, atmıtze hoısy ~e ben- datı ile birlikte güya, kavgadan içti- = 

Filorya 
Bu mecmua 

zıyordu. M~~m_azelden ş.u~hele- nap ediyor zannın~ yermek içinkah- J 

nerek kendisını evelce ıstıçvap vehaneden çıkar gıbi yapmış, fakat 
ve sonra da muayene etti. Mua- derhal hamil bulunduğu keokin bir 
yene neticesinde cinsiyeti anla- bıçağı çek~re~ geı:iye ~önmüş ve. A~
şıld ve Choisy A , d dullah beyın uzerıne hucum etmıftir. 

ı . . ynaroz an Abclul'fahim, Abdullah beyi omuzu- Varın çıkıyor. 
tud.,dıldı nun 4 yerinden ağır surette yarala- •••••••••••••ıııl 
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Spor Emanette Maarifte 

Son spor hadiseleri Bütün otomobiller 
Seyrüsefer merkezince 

yeniden muayene 
edilecek 

48 mi, 52 mi .. 
Ekalliyet mekteplerin

de türkçe hocaları 

Is-m~ei Pş. '=Hz. niıi-nutKu 
.... ıs 

(Birinci sahifeden mabat) ZiRAi KOO~ERA T!FLf'.R olacağız. le· 

Futbol, atletizııı aleıninıizde 
günlerde gördüğiiıniiz 

esaslı noktalar 

soıı 

Almanya ile iyi münasebetlerin Her vasıta ıle arazı sahıple Muhterem efendıler! Me!!l li 
muahedeleri tamamlanmaktadır. A· rini istihs<\l kooperatifleri halin ketin iktısadi vaziyetini. n!utıı 

8 Ekalliyet mekteplerindeki türkçe ~ızda~ iktisadi münaaebat inki9af de birleştirmeğe teşvik ve yar- a etmek için bütün vesaıl_ri ~rt. 
m~limlerin.in maap meıeleaile Ma- halındedır.. .. . .. _ . dım ediyoruz. Bu zirai koopera- ya döküyoruz. Memleketın ıds 

Seyrüsefer merkezi Iatanbul- ..U Emaneh mt1fgul oluyor. Bu ~e- An_ıenka .~uttehıt cum~ün: tifler için ziraat bankasının de-· resinden açık ve hakiki hesap; 
da bulunan bütün otomobillerin ıele bazı Fr~ız mek~eplennde Turk yetlerıle munasebatımız tıcan l'I fl ·ık bb" 1 .. · _ lan intizamla yürütüyoruz. Cıd 

'd b' bi hocalarına verilen eluık maaıtan do- 'k . d' .nk. f' l - . b. . a e ı e ı teşe us er umıt ve 'l ı:at 
yenı en ır muayene>'.e ~ tu- layı vakı fik8yet üzerin tekrar canlan v~ ı n_sa ı ı ışa ı e ıyı ır gı- rici bir manzara göstermekte- di bir gayretle ithalat ve ı 1ra 
tulması~ ~~ vemııştir: mııtır. Bundan 5 ıene evel Maarif i- dıştedır. Yeni bir ticaret mua~ dir. Mühim mesele bu koopera- istatistiklerinin şimdiye ka~ar 

Cuma günü futbol likmaçla:I Gal~tasaray'm da iştir~ etme- Bun~ ıçı? milteha~ .~r hey d!'reıi. ekalli~et v.~ ecne~i mekteple- hedesi imzal:ıı:ıış oldu~umu~ ı tiflerin idaresinde mali olarak biriken !U6, 927, 928 senelenfl! 
nnm başlamasile İstanbulun bı mesıle - çok fena şeraıt ve ali- ~ teşkil edilecek ve butun tak- rıne bır tan_um gondermıı ıene 52 fade etmek ıyı ve genışlemege muvaffak olmaktır. Bu muva- neşrettik. Demek istiyorulll ~ 
rinci smıflarmdan dördünün bi- kasızlık içinde geçti. Bu müsa- siler muayene olunacak bozuk baf~1• be~ilbeildinn';&at. ~fıHnaalb75._,kur~ müstait münasebatm ifadesi i- fakiyetten kuvvetle ümit besli- bütçelerimiz ve idaremiz, kııt• 

.. bakalar M hm d' b' k olanlar h:>ldr da takibat ıla ven meımı ııtı. UIU • .. 1 b' ·1 d' h 1 akkam1 uzen°· rinci ve ikinci takımlaruu gor- . e e ın ır re orunm yap mektepler hocalarına ay 4hafta hen- çın guze ır vesı e ır. yoruz. esap ar ve r ar . 
dük. Mevsim başlanğıcmdaki dan ınaadası çok düşük derece- caktır. bile para vermekte idiler ki bu ıuret- Büyük elçimiz Japonyaya BUCDA YI HiMAYE den mütalaaya açıktrr. Bu muta 
meşhudatımız, bu seneki müsa- lerle doluydu. Hulasa etmek ge RADYOTERAPİ la ıene 48 hafta ~uı ol~yordu. Bi- vardı. İki memleket arasında Buğdayı bilhassa himaye et- liia ancak bu memleketin k:d'. 
bakalarm şayaı:ıı al~a b?° şekil lirse en munt~?' şe~l~C: y~- MÜTEHASSISI r;ıı:::ı~i:::d:!_e~ ~cı:~: :~ h= t~m dostane münasebatm bütün tiğimiz doğrudur. Buğday poli- v~~ ve hayatiyeti~e.şehadet ·!<: 
alac~ğı merkezındedır. Zır_a ~uv pılmaaı v_e ~n ıyı netayıcı ıhtı- BULUNAMIYOR ,kaunmıı oluyorlardı. Maarif Emane- cıhazı ta~am oldu. .. t!kası~ bugüne kadar.olan ne- b~lir: f:'.asıt bır duşunce, başaı· 
vetlı takıml~r ~u ~u.vve~ az v~ .eıı:ı~sı ~ gelen İstanbul Cerrahpaşa hastanesi için bir ti ekalliyet mek~plerindeki Türk h~ B~l~aı:ıst:ınla . munasebatı- ticelen ferah verecek bır halde- bı~ ıhtımale meY.dan bırıı:klll bil 
çok kaybettıklen gıbı zail say- bı??cılik mil~bakıt!~ b~ şe- radyo m!itehaasısı getirilmesi ~ar~ bu zayı olan hakkını ıade •· mız ıyı hıssıyat ~le ı;ıe~budur. dir. 340 ta on sekiz ve 341 de İki kat fazla suren z~lırn ri· 
dahilen takımlar da kuvvetlen- raıtın tamamıle aksını verdı. tı tekarriir etmiş bunun için de bil çın tetkikatta bulu"!"'l<tadır. Komşu memleketın ınkıı;;af ve 10 milyon liralık ithalat, 926 da harpten ve onun emsalsız tah

1 miştir. . te İstanbul atletizmi bu vaz'i-! tçeye her ay lOoo liralık bir talı TATBiK EDiLMEYEN sa:ıd~ti bizim en samimi dileği- iki buçuk milyon, 927 de 868 batın~~. son.~a .. e~er .b!1 meırı11:ı G~rdüğümüz ~çl~.n~tı- yette b~lunuı:-ordu .. İki ha,f~- ıisat kunulmuştur. Fakat Avru . . T~IMAT . mızdır. . _ . . bin ve. kura~ sene~i olan 9~~ de ket, ~utun buyuk ıhtılafl~.rı se-
celenne ve bu neticelen ıstıh- dan ben, yenı atletızm hey etı- padan bu 1000 lira maaşlı m!i- Maarif ıdar~ bazı ekall~yet mek· Macanstan dostlugu hızım beş mılyon lıralık ıthallit goster lettmı~ hatta d~tluk .II?una dJ 
salde takımların sarfettikleri nin yaptığı teşvik ve bilhassa tehassıslığa hiç bir talip çıkma :e~ıe: ta::~ ~unak talunatrıa: için kıymetli bir münasebettir. di. b~~len kurmuş .ıse hancı veb ğ 
fen ve nefes 1 abiliyetine naza- Galatasaray atletlerinin göster- mıştır. ~':..ıın.J;:n '::ıd:~~ b°:r~:ı;;unu İran ile münasebatımız nor- Un ithali 339 da üç milyon, hılı borçlarım bıruzla~aya ~ 
ran, şu takımlar hakkında şöy- diği alaka sayesinde, Kadıköy Emanet sıhhat işleri müdür- nuarı dıkkate atarak bu talimatname mal ve dostanedir. 928 de 18 bin liralıktır. Bizim lamış ve.muayyen .bir h~Sll ıe 
le bir fikir yürütebiliriz: sahasında rekor teşebbüs ve mü lüğ!i bu sene cemiyeti belediye leri tetkik edecektir. YUNANIST ANLA MUAL- halkımızın yüzde yetmişi çiftçi- koJ'.ffi~Ş ıs.e, ~vvetli ~e mUVll rl· 

Fenerbahçe birinci taknnın- sabakalan yapıldı. Çok şayanı den tahsisatın 2 bin liraya çıka- SERBEST KONFERANSLAR LAK MESELELER dir. Takip ettiğimiz himaye si- n~li. b~~ biltç~ ıle ~~it ye hll ve 
da esaslı bir tebeddül olarak mü memnuniyet bir keyfiyettir ki nlmaamı istiyecektir. Ancak bu Darülfünun Hukuk fakültesinde Yunanistanla muallak mesele yaseti yüzde yetmiş olan çiftçi- ~ı ~ütun t~diyelennı. ıntıza!!l.5e, <lafaa hattında Früzan yerine geçen hafta Galatasaray'lı Mehı takdirde mütehassıs getirilebi bu aene içın de öileleri ecnebi mii~ mizi halledemedik. Mecliste ge yi kuvvetlendirecek bununla be- ı8?kamet ıle ıfa edebilmekte :arı 
Ziya isminde bir genç ile sağ met Ali 200 metre, İstanbul Spo lecektir Eğer cemiyeti beledi- riol~. ~r.~t dersler vereceklerdir. çen son beyanatımda ihtilaf bi- raber alakadar olan yüzde yir- eger v~tandaşlar harap yuv~ şi· 
mua fn mevki inde Ekrem ismin r'lu Veysi Disk, bu hafta da Ga ye bu ~sisatı vermezse hasta Proloaok :f Sa~:!r:• :!.,J:°" ti yor diye söylemiştim. Son an- mi fazla sair mütahsille~. sars- ru t~r ede~s~, ay~ca yenı dar 
de b·ır gençi gorüyoruz. Tecrü- latasaray'lı Semih 50 ve 100 me-\neye mütehassız bulmak kabil :! bu 

0 •ranı 1 
.,... da çıkan komşu memleketteki mayacak bir yoldur. Senelerden ~~di~erler ~çın bug!ine. k~ lef 

be itibarile Ekrem'in henüz ~ü- tre rekorlarını kırdılar. Bura- olamıyacaktır. ' = - bazı neşriyat ve muamelat ta beri takip ettiğimiz buğday hi- ruz rnılyon lira sarfedebı~§ . .-
yük hir ~ey ifade etmemesıne da istitrat kabilinden söyliyeli --+--- PROFESÖR lOOO LiRA ha'llayi yumuşatacak mahiyette mayesinden milletimizin yüzde ıse ~u. memlekete ku~etlı, ~ıılı' 
mukabil, Ziva Früzan'dan daha m ki bir aralık bu sütunlarda 1000 ELEKTRİK LAMBASI Hukuk fakuV~RECEKd . f~ deg"ildir Ancak bu gun" Yuna- yetmişinin sefaleti bedeline ola- lı, dın vatandaşların ıktısadı 1., · .. .. CA •lesı me enıye pro ~ • b )' · "k k 'yi 'd o-· sağlam bir me.vkie sahip gorun- pek haklı irşadatımıza rağmen, DAHA K~NULA K . aörii M. Savurhal doktora ıınıfına nistam idare eden zatın iyi mil- rak vaz geçmiyeceğiz. 1 ıyeti yu se .ve ~. ı are 
mektedir. Filhakika tam bir mil atletizm antrenörü Her Abra- Şehremaneti bu sene şehnn devam eden talebeden kendi dersinde nasebat kurmak arzusunda sa- Bu memleketin her türlü inki nan yurdu denılebılir. 
dafi vuruslarına malik olduğu- ham'la çalışmaktan istinkaf e- n;uhtelif yerlerin~ yeniden 1000 en çok mu~affak olan tezi . ya:ı:a~ mimi olduğunu zannetmekte- şafı ziraattan çıkan servete isti- Temsil ettiğiniz bu "zel meıT· 
ı;ıu gösteren bu genç bu sene Fe den Galatasaray atletlerinin la~ba koydw:ma~a ~arar ver- ~~=J:•t o~arak. 'ili,ndı keıeaın- yim. nat eder. Türk köylüs!inü zen- lekette bizim mesuliy~ mevldiJ1 
ner müdafaası için hakiki bir tekrar bu kıymetli antrenörle j mış ve elektnk şırketı~e anla~- en a va~' · - Burada zikretmediğim bey- ~n etmeğe çalışmak siyasetimi de kalmamızı kanaatinize u"" 
kazanc; sayılabilir. Bu suretl_e çalışm:ığa başlamaları bu mu- mıştı~. ~?~a fenerlenn te~ıs Ml.LLET MEK1:E.PLE~l~DE_. nelmilel münasebetlerimiz umu zın ana hatlarındandır. _ gun görüp görmediğini%İ re} t 
Fener müı:laf:.ası p:eçen mevsı- vaffakıyetin esaslı amillerinden bedelı yuzunden emanetle şır- Millet ~e_ktepler~nın tef~ııne ~.un mi olarak normal ve anzasızdır. FAZLA ITHALA T rinizle bildirmeni . . deriJ11· 

b' 'd· B' k t d b' 'ht'l'f knuş ıılqamdan ıtıbaren ilk tedrıaat müfet y . ·f 1 · b'ki d zı nca e 
me naza;an bir az daha ku1~et- :n

1 
dır. dır az gec; ~e <?l~a b~ m~ e f aras

1
m a 1ır ~ ıka çılama' tiıleri tarafından baılanınııtır. Sulh havasını kuvvetlendirmek, 1 eb~ tt~rı e enı:ı btat .ı n

1
:n (Sürekli alkışlar) 

I· ::lir. Hücum _lı.attma ge mce, s e e e ~~ atletl~nmızın ın~a ve ener er yer erme onu - ,.._..,_ beynelmilel ihtiliifları ~u.tlaka eve ır ~cca~n ısa etsı~ te ~ı . . • )al' 
hunun kuvvetı her zaman oldu- ra tenezzul etmıyecekleri hır mıştı. . . A • • • AFGANLI TALEBE KALIYOR. sulh yollarile halletmek ıc;ın uz- memleket~n hır çok aylık ıthalfıt İsmet Pş. nın şıddetli alk1~ 0 
·u gibi, müı!afaanınkinden bir hakkı kazandığımızı görmekle Bu ıhtılaf halledılmıştır. E- .. Amanullah. han z~nda tahıil laşma ve hakem usullerini mem eşyasını bırden ve toptan mem- la karşılanan bu nut~urı ~ 

kac defa fazl,ıdır. Netekim tek- övünebiliriz. manet kışın şiddeti başlamadan ıçınnlmtalemlbekıe~e gmle~ı .01~d Aı.:ı nuniyetle kullanmak dikkatle leketimize getirdi, bunun netice sonra reye müracaat ediıiniŞ t' 
· · 1 b f 1 · 1 · ga 1 e e enn me .,..etımız e · 1 ak f · i t• k d 264 · ıt ' nik oynayan bir hasım karyısm- Altı senedır kınlamıyan 100 eve u ener erı rer enne malan takarrür etmııtir. Baha s~ takip ettiğimiz bir harekettir. Sl o ar .. azıa .. ve ac~le d.e"..LZ a- reye Aş ıı:a e ~ za~n iıİ 

da iki - sıfır ma/<lup vaz'ıyette metre rekorunu kıran genç atle l kodurta~aktır. HHangı se:ntle- bu talebeleri geri çaiırtmıfb. Yem {alkışlar) lmması yuz gostcrdı. Mıllı pa- fakı a~sıle kabıneye be} anı 
iken be gol 1,1karması buna de- timiz Semih bu-~ keı:ıd~sile if- r~ ne ~ıktar fe~er konacagı ta- kral. kalmalarını ~uvafık bulmut ve DAHiLi VAZIYET ~ son a~da bir mik~ te~ez m1t edilmi§tır, 
llldir. Diğeı bir noktada Fener tihar edebilecegımı:z: bır ıdman-ıvın edılmektedır. 50 hın liralık tab11sat yollamıttır· . . . . • r . :z:ulu bu suru sebeptendir. Misal --------- r' 
ı;Y'Jncularmd:ı umumiyetle ne- cıdır. Henuz genç yaşındaki re- TADİL EDiLECEK OK- MISIRDA SANAYi SERGiSi Şımdı sıze dahılı ahva ırnıı:- olarak bazı ithalat rakkamlan MEMURiN APARTJftLl · 
fes kabiliyetinin çok artmış ol- korlan fevkli'ade denilebilecek TRUV A TARİFESİ MAD- Mı~ırda bu .•~ne Mı.•~ ti~et Ye ~bazı nokt_~la~ hakkında ma- zikrede~~.: D~rt _aylık ithalat LARI 8 MiL YONA M.Al. 
masıdır. Hulasa bu aen!ki Fe- derecede iyidir. Bu münasebet DELERİ Sanayı ~retinin tem~il~ bir Pam- .a~ verecegı!11. 928 de butun Turkiyede pamuk OLACAK 

kuru d k. d · 1 · · k d uk yun ve ıpelr. mevadı ıpbdalye ve Şıbın Karahısarda yazın :z:el- 6 300 OOO b k b;l 
ner tıı geçen ~ene e ın en 1~ bu senekı derece ennı ay e- Cemiyeti belediye idare en- sanayii ııergiıi açılacaktır. zele olmuştu. Bilhassa Suşehrin eva ' • '!na mu a • ANKARA, g (Hususi) "'. • 
gerek tarzı teşekkill ve gerek diyoruz: cümeni dün toplanarak oktru- Bu aergiye bazı Türk müeaaeaele- d k" 1 . d b' k b. l 9 9 ~a >'.alnız İzmır, Istanbul, Ankarad d let tarı içlll 
idman itibarile daha iyi bir va- 50 metre 5 saniye 3/5 va tarifesinin yeniden tadili i- ri de iıtirak ed_!cektir. ~l~ 0Aı: e d~' ç~ 1 ın~ ~ ~.ersın lımanlannda 10,~90,000 yapılaca: ev~~ yerlr 
z'iyettedir. 100 ıı 11 saniye . f d · -==- YI ı. te ır er e a e e yıın eşya 3,290,000 yenne yal- . . apa . • 111' 

Vefaya gelince ço'k samimt 200 ,. 23 an'ye 3;s ç~n Emanet tara ın ~ tespıt e- T. ODASINDA TALEBE uğriyan halkm ıztırabı hafifle- ruz üç limanda 4 420 000 yağ- n tayın ve tespıt edilmiıdr. ,r 
1 k .. r lı •ki bu takım 400 53 s ~ Z/5 dılen mad~~lerl te~ike ~ş~~: . KOMiSYONU.. tilmiş ve yıkılan binalar kış bas lar 2 milyon yeriX:e ylı:ıe ~ezkfir apartıman sekiz milyon lira B • 

o ara soy ıye m • ıt ııanıye lamıştır Dun Duhuliye mudürü Tıcard odasında teıekkül eda la· d k~ ·ı t 1anıruş- fı ilcı İn§a edilecektir Apal'tı 
nefes kabiliyetini muhafaza et- 200 metre rekortmeni Meh· Osman bey de encümene davet !ebe komiıyonu dün ilk içtimamı yap ma an amı en amam ~anla!da 14milyon, çay üçyüz mani ı1a ğı ~ y,. 
tiği müddetçe oyun tarzı i?ba- met Alinin yaptığı 22 saniye edilerek kendisinden izahata- mqtır. __. tır. (alkışlar.) b.ın yerme 960,0~0, ağaç mamu nişet!:f Y~P 

1 
C: binaları iç~fl 

rile, cuma günü seyretdğımiı: 4/5 iyi bir derecedir. Ayni atlet lınmıştır Milli sanayi birliği de Bu istimada Odanın ATI'11paya ken Oftaki seylap ve heyelan da- !atı. 444,000 yenne 10,400,000, tahsis e:hlmiev el sahanın bır 
dört takımın en iyisi idi. Faka~ 100 metreyi 11,Z/5 ve 11,1/5 del encümen~ verilmek üzre bir ra eli hesabına tahıil gören talei>enin ha çok tahribat yaptı. Burada llistık mamulatı 500,000 y~rine kııımnıda ve ş:::::; de airin ı.r· 
bu kabiliyeti az çok kaybettiği müteaddit defalar kat' etmiştir. / por hazırlamaktadrr. vaziyetlerini görüımüttiir. hususi, resmi, b!itün gayretler 1,2~0,000, mahrukat 18 rnıly<?n kaamdadır r v . 
zRman eski haline rücu etti. Bu Gelecek mevsim sonunda gerek DEBAGAT MÜTEHASSISI felliketi hafifletmek için sarfe- yerme ~9,000,0~0, gaz 11 rnıl- İn aat ~tinakaııa ıandıı ıc 
itibarla söyl~ye_li1'.1 ki eğer yefa Semih'ten _ve gerek Mehmet A- SEYYAR SA !I~~~A~ GEL!'I dildi. En ~ihayet he~ellin. mın- yon yenne 46 :nılyon .. · · İ~t~ bu ra eıfııecektir. 11 ya 
takımında bır ıstıkrar temın e- li'den yem rekorlar beklemek Son gunlerde Kopru uzennde Sanayi ve ı:naaclin bankasının Al- taksma diışen bazı koylenn tet rakkamlara ragmen bıle mıllı pa B artımanla ıamarnile ·~ 
dilerek oyuncular tam idmanlı hakkımizdır.. ıeyyar satıcılar fazlalaştığı için manyadan celbettiğ~ de~at. müt .. kik eden mütehassıs alimlerin ra, mukavemet v~ istikrarını rl k u ~p h . [ ak "{eaıJ 
bir hale getirilebilirse, bundan Di~k rekorunu yeniden tesbit bunların menedilmeleri için za- ~11~11 M. Duıek dun ıehrunıze sel- tavsiyesi ile Bayburt ve Maçka- hayretlere şayan hır kudretle is ;::rul aı:z: •0 ac ur ~Utel• 
böy.~e galip ~az'~yetten ~ağl~p eden ~s~anbul Spor'lu Veysi~~- bıtai .. beledi~~ye emir ver!-lmiı mııı~İ>uıek Beykoz fabrikasında teh ya nakl~~ilmele~ ihz~ edil~? pat etmiştir. ~; bilh:::ıJn:;.. evi•~ 
vaz ıyete <luşmıyeceklen. gıbl letlenmız arasında çok kabılı- ve dunden ıtıbaren menedı~C:~ lrikat yapacaktır. _ tir. Dahılı asayışe aıt her adi PARAMIZ SALIM nin bugünkü çok yllkaek icar ft 
çok iyi neticeler. de alabilırler. yetli bir gençtir. Antrenör Her ğe başlanmıştır. Badema kopru FAKIR ÇOCUKLAR vak'ayi dahi muntazam neşredi İhracat eşyasının bedelleri da 

1 

atlerinde mühim bir teneııUI IY 

y efa'.lılar. ıı."?~ıyetle fut~l~ Abraham'ın ııkı bi~ kontrolu 1 üstünde seyyar satıcılar durama . A • • • yoruz. Suçluların kanuni takibat ~a. henü.z. nısıf derecesinde bile lacağı tahmin edilmektedir· 
ıncelıkl~nm ıyı kavramış gorün altında çalışan Vey~ı'den de ge ı yacaklardır. Hılfiliahmer ~~~~~ tar~ karşısında çare~i~ kal~ıklarmı ~stıf~ e?ilip ~eml~kete ~rmedL ~ 
mektedırler. lecek sene bu senekı 36 metre MAKARNACILARIN ~ ~ektepı.e;d . ti çocuk zikretmek aşayışın saglam ol- ıstatıııtıkler şımdıden gosterme OakUdar orman 

Beykoz takımında geçen se- 19 rekorunu çok geçecek bir faa İHTİKARI TETKİK ar;:; lıs~;ıen .1.ı:;:tı:ımı~ · r 
1 

. duğunu söylemek için kafidir. ğe başladılar, ithalat eşyasının muııme!At memurluğundan· 
neye nisbeten pek az bir kuvvet liyct bekliyebiliriz. EDİLİYOR .. daan _mu ~yetı ıste en ÇALIŞMAK iŞLEMEK şimdiki büyük stoklardan sonra ~1 d ali d 
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farkı ile merkez muhacime za- Mevsim sonu münasibetile M k darın ihtikari yü-'gon ermeg~! :mı,ştır. ARZUSU gelecek aylarda daha az olacağı · usa er~ e~v n ~n _ ı-tılll' 
ır.inıeten iki iç muhacimin de yakında bir müddet istirahata zünd:n :r;:~amanlarda makar- Amerilıada M 

1 
k . • h _ aşikardır. Görülüyor ki milli pa ıhlam~r_çıç<'ğile on dört çekı db'" 

musevileşmiş olmasından başka çekildikten sonra kı<s idmanları f tl . . "k idi". d n em e etın ~~ı 
1 
ava:ı ~a ranm bünyesi en büyük furtma 7 tc~rınısenl 929 tarihinden 1 btP 

esaslı bir fark ve tebedılül gö- na başlıyacak olan atıetlerimi- dna
1 

1.a ennın1 Y~k~e tıgınuz·· ee Borsada yeni huhran tannmakdaşın çaıış·mı d •
1
1§ emde • a- ıara bile muz;uferiyetle göğüs ren yırmi gun muddet1e hatt u 

d 'k . • 1 . h , . o ayı yapı an şı aye er - za arzusı e o gun ur.cum k d d limd' B ki 1 .ki ili, 1 ıH ıcıtoJ reme ı · ze tavsıyeoıız, at etızm ey eti- . E t 'kti t m"diriyeti New- York, 8 (A.A.) - Mat- h . . k 1 k gerece erece e sa ır. u çe s ı yuz e ç çe6 .n 1 . •. d . . d nne mane ı sa u b h .1• f' urıyetın anun arına ve uv- B" "k M li takd' . 1 k Uz ed•f 
Galatasaray, yani İstanbul run verece~ı esasa:. aıresın ~ tetkikata başlamı~tır. Lüzum uat, esaham ve te v~ at ıatl_a- vetlerinn yürekten güvenmek ve s~~e . uy~ ~c se .• ım et- yırm uruştan m ay · 

şampiyonuna gelince bu şampi- ve kıymetlı antrenor Abraham .. 'T' b bapta teşebb!isat rmda vuku bulan yenı tenezzul- d k ık~ . b' d"- tıgımız butçenın hakikı yeku- konulmuştur. d•r 
yon takımdan şimdilik ancak m göstereceği fenni hudut dai- gorulurs~tıru den dolayı bedbin görünmekte- .~yanz:ı1a açd e sı:~~ ~r u nun gecen sene bütcesinden pek Taliplerin pey akçesUe tf•1 161 . d 1 k yapı aca . di B b. k . şunce ı e yur u ve u eyı ma- a f kİı 1 dı d O k d 8111, bir gölge mevcuttur. Müdafaa resın e muntazam ça ışına tır. r . u tenezzülün, ır ço tı- mur etmeğe çalışmak İşte bu- z ar o ması r. paşa a s ti ar orman ınu oıl 
sında maruf kuvvetin hala aya- S. GALİP Almanııada cari birleşmelere mani olacağı gün vatandaşların t~k olarak Kuvve~le meı:nuı olduğu ~al- memurluğuna müracaat v• y•" U 
kta durabilen bakiyesine muka- BOKS MÜSABAKALARI ESKİ B.İR CİNAYET tahmin ediliyor. cemiyet olarak yaşayışlarına ' de sheakine.lônıhayetıne kadar vanda ihaleye musııdlf çarşamba ti~. 
bil hu" h ttı ha ta b d B k · · b' b LON W .. . . tın rakkamlanru elde et- Ü k v. -•JcJw . . cum a ş_ n aşa e- u a şanı saat yırmı ır u- İ A A _ Muhar- DRA, 8 (A.A.) - NE yon veren fıkır budur. . saat 15 te ı Udar ıuıy.,,.. d• 
nılebılecek kadar ıdmansız ve çukta Beyoğlunda Fransız ti- . Bl EdRL LamN, 8· 1'1 192· 0 senesın· YORK'TAN bildiriliyor: Bor- Şimdi iktisadi ve mali bazı mli e~hnien.ye";I ~dsra! a~madık. Mail lı""nda ki san• konılsyonıı" 
h ki · · · k b · b' b ı nr er en pe zı yetımız e ıntı:z:am ve m &• ..., .~ mıy~tını ay .. e~ış ır va- yatrosunda bazı oka maç ~ de Sainte _ Vehme cinayetine sa eshamı yeni den frrlamıştır. meseleler hakkında maruzatta vazeneye verdiğimi h . hazır bulun malan. ---
z ıyettedır. En muı;kul zaman- yapılacaktır. Bu meyanda yenı . . . . k'f d·ı- DENİZLERİN bulunacağım. . . .z e ~ye . d•n: 
larında çok seri ve ani tebed- gelen iki Bulgar boksörü ile şe- ıı~r~kınden dolayı tev ı e ı KOYLOYE ARAZI TEVZJI tın bu derecesı hakıkaten dıkka lsıanbul 8 inci icra l)a)reıın d• 
düllerle insanı cidden hayrette hrimiz boksörlerind'en Sellimi mıştir. E SERBESTİSİ Vatandaşlara arazi da, ıdı- te liyıktır. . Bir d•ynln temini Jsdfıaı ııııı;:0,, 
bırakmak kudretini göııterdiği- ve Lorenzo arasında yapılacak K01:ıı~1:;5i~:L VASHİNGTON, 9. A. A:-:- imasından bahsedeceğim f şle- d Borçla~~zı muntazaman ö- mahcuz ve furuhtıı mukarrer h t>fr 
ne müteaddit tecrübelerimizle maçlar en mühim olanlardır. z Mevsuk malfunat alan mahafıl d·kı . . k d' il · lmı ~yorıız. Yüksek toplanmanız markalı 16397 moıör nonıır- ıh· 
vakıf olduğumuz Galatasaray' HAMBURG, 8. A. A. - a- M. Hoover in denizlerin serbes 1 en arazı en ı ma arı 0hib' nihayete ermeden dalgalı borç- adet ınüııamd otomobil elycııı "' · .. · B' k b t ·ı 500 kom"-'at arasında · · . . . ih yan vatandaşlan toprak sa ı !arın tasn'h e t ·n· ·· k'. _ .. _ ı <inümuzdekı haftalarda nasıl ır me tup ı a 1 e wu . tiıı meseleıını denız tesl atı- ak. . b b k v espı mum un !uz bulunduğu Oskndırua uh•'' 
göreceğimizi kesdirmekten bir bir çarpışma olmuştur. Polıs e- nm tahdidi konferansının pro- Y~~m ı~ın. u seı;ıe azı ıar olacaktır. v. kezılik ayni deyin ıçın fuı d•~ 
az aciziz. Fakat bu gün muhak- Hamit B. İn evi nere- fraclmdan bir çoğu yaralanmış- gramına ithal etmek arzusunda vı.l~ye!lerunız?en ı.~e ~a~ladık YENi VERGILERYOK mukarrer h:ıolı yarılı -.e ~·"d< rd• 

d M"t ddit tevkifat yapıl- b • Bınncı umumı mufettışlik da- y · ·ı t-kl'f' · d.. .. • l''ku ' kak olan bir şey varsa geçen se e var, nerede yok? tır. u ea ulundugu..'lu haber vermekte- hilinde imdi e kadar hazin e . enı verı:;~ e~ - ı ını uşun ibaret otel •şyası dahi · Teııinl· 
neki kudret ve kabiliyetinden ş h _. . . . H -t B d mıştır. _ dir. . ~d 

90
Y b' dö .. ey mıyoruz. Bilakis mevcut bazı Atlama ıaşında Şile otellııd• 

1 0rıJ• 
e r~~mı muavını amı ey en - İ Si l aıt arazı en ın num ton. ·1 · ·fı ·1 · · k" .. $•• en fazla kaybetmiş olan takım dün •u mektubu aldık· İSPANYA KRAL ÇA CENUB AMERİKA k d _ k A .. ıc•-"' vergı enn zaı etı mesı ım anını sıninln 19ncu sah günu ınncl•~ 
~ . . . İYAHATTA ,,.. ra agıttı yrıca ıstim iiK e- tetk'k ediyoru h'I . d f h olun••••· , Galatasaray takımıdır. Her hal- Cumhurıyet gazete11 14 ve 16 •e S YANAR DAu . . . .. ı z. . ı mUz•ı• e uru t ,~.ıru• 

de şanı piyon takımın, iki hafta 18. T!Jrinievel n 8 Teırinisani 929 CALAİS, 8. A. A. - İspan- GUATEMALA 9. A. A. _ derek v~. be~~l~~ı peşın odeye~ . Devlet bankas.ı ıhdas. iç~n tet- talip olanların yem ve sa•ll n~~hındu-
sonra Vefa üçüncü hafta da tanhli nuı~da Fen~olun.~ nya krralıçası ile kerimeleri sa- Santa Maria yanardağının lav rek ~O Bın donume yakın ar~ kıkatımız çok ılerlemıştır. Bu mahalli milzıytdede hatır t1arı ı10 

. . • . . yapılan ve Belediyeye tahmil ettiii 15 10 da Calais' e elınişler verdık. undan mada garp vı- içtimada icap eden kanun layi- rulacak memura morac,. 
Fener gıbı kuvvetlı rakıplerle külfet (435) liradan ibaret bulunan at • . Y ~. . akıntısı durmuş olmakla bera- l&yetlerimizde hazineye ait olan h takd' tm ki b h · 
karşılaşacağını hatırlıyarak, yu küçük bir mecranın sebebi inıaımı o- ve Londraya gı~e~ uzr~ 15 1 her afetten kurtulmuş olan aha- veya satm aldığımız bazi çifli- asını ım e e e a tıyar olunur. -· 11" 

karıda bahsettiğimiz tebeddül rada köıke ~e müteaddit akanı mu- 50 geçe•vap~a bınmışlerdır. li yeni bir indifa vukuu korkusu kleri köylüye maletmeg·e muva- Hazmı bati ve lçllmeal gUç oıan a. 1· 
k .ı t• • .. • ıc d tasamf olduguma atfetmekte ve F• · · d akt d 1 T 1 • 1e " .u•ıre t~ı gostermesı dZım ır. tihte Ç~ır caddesi geçilmez bir hal- BELÇİKA KRALININ ıçın e yaş'.1111 a rr ar. e e- ffak oiduk. Bizim bu işten hekle balık ağı erine Aslan kuvvet arabı ıÇll 

Atletızmden de bahsedelim: de iken bu mecranın tercihan inıa- SİYASETİ folanlar ı:ııktan.yekfuıu ~00 ka- diğimiz topraksız köylüye ken- Y Y • Ş ı;-ottJl1 
~er _se1_1:e en fazla atletizm 11ndan şi~yet •_Yleme~te~. Fener-, BÜK~Eş_, 9. A:. A. - Krali- dar .tahmın e~ılme_kted~r. Ma- di mali y~pac!'-ğrmız tarlasında daha faydalıdı.r. Zira balıkyagı terkibinde ~ulıın~n bir kı:,·· 

faalıyetı gostcren Galatasaray yolund~ koıklenn değil b~. kant top c;e kral aılesı ve hukfunet erk&- mafıh, ces~:ıenn hır çogu ateş çalışmak ıınkanmı hazırlamak- S misli fazla ıyor ve fosfatı mevcut ve o nı~b.ıtc ~c< 
11 b 1 1• d. b. . rağın bıle mutasarrıfı değilım. Fakat. • . . akl dalgaları ıçmde tamamen ya- -B h . . .. . . . .. k" ·ük her 
~ ~r u ~.ene ya ruz .en ı ırın Cumhuriyet ııazeteııinin geçilmez birlnının eksensı çır. ar panayı- ' . ~-. unun ancınde buyük çıf- vetl haız olup senenin her mev~lminde büyııl< 11 ~ h:ıi··'' 
cılık .. musabakalarını l'.ap.tılar. halde ol.d~ğundan ti~ye! ettiii ve, nnın kü~at resmınde hazır ~u- n!p ~Ul olm~ş olduğundan ~~ki~ lık ışletme~te . olan gayret ve balıkyaj(ından çok kola ve <eve <eve içebilirler. Kul ay , et. 
~u mu~ab_:ıkalar mevı;ımm ye- r 18 '!~nıevel _929 tanhlı nuıha11n~a' lunmak uzre Broshteni ye gıt- kı. mıkta~ hıç bir zaman bılıne servet sahıplenne dokunmak ~ 'h· y , , ,jrirlcıc kıJ\ 
gane cıddı ve muntazam müsa- bu ııe aıt neşrıyatımn baıına teaadu- mişlerdir Gazeteler fırkalar a- mıyecektır. şöyle dursun aksine olarak bun olur, ıştı ayı artırır, ne,,c semer, kana, 125 kllf :;~ 
bakaları oldu. Bir miiddet sonra Çfeıı fotoğdradfn'? ~ b~oyd~ğu Fadtihte rasındaki. gerginliği' izale ede- TÜTÜN İNHİSARI !arın da iyi çalıştıklanru ve ka- natürel guzellik Ye vücude şişmanlık ,-erir. 'i;csi 

, ık k h , . . ırçır ca eıınue ır evtm var ır. · h d b I B h K 4 
;au , mınt:ı. a .er e~ı?ın ~ap Keyfiyetin muhterem gazetenizle bilecek olan bu seyahate siyasi Tütün inhisar idaresi müdürü zandıklarını görmekten mem- er eczane e u unur. Depo;u: a çc apı. ---·---~~r 
tırdıe-ı atletızm bınncılıklen - tavzihini rica eylerim efendim." 1 bir ehemmiyet atfetmektedirlerj Behçet bev dün avdı-t etmiştir. nun oluruz. (alkışlar). .:\leh met K;\zım e.:za depo,u - $ 
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e: syaya ihracat mesele
de tacirlerin telaşta ne 

dereceye kadar 
hakları var? 

MiLLiYETİN ŞEHİR HABERLERi Her gün olan 
şeylerden 

• 

ayi v~ l\tlaa· 
bankası bazı 
rlerin telaşını 
lüzumsuz 
buluyor 

retcdası lkln
retsile umumt 
bl vesika ti

ne bir nlha
verilmesinl hı11aaı ,,.11111 Şakir s. 

Pek muslp görüvorlar 

Vll~gette 

Varını'? 
·ranca- Kan.,/_ ı bOğf!ŞUŞ Çatalca ve Istı 

da yapılan sui istimal Deniz ortasında &-

tahkikatı neti
. . rabet HlqnlJ 

____ cesı raladılılıuı so 
gil ga-
nrada 

çe1eı... ı.-a ile lota- ...W. .6~ .. tze a 
,..;...ı. lıj!h .... iabD qa.i hüılnnıla - ... 
lıuı memurlar için ı.hkikat :f'apW· 

ttı 

ılrp Hllanü ,....du. Bu tııhlrilcat neticeainde Vili- Aaaclolnluıftldı W 
:ret tanfm.ı.n Çamlca tapu ,,. iılıin Ru....ıi ~ ~ 
_......... ile ı.- ,.m,.ai mii- .... o a.....ı. Wılı: ••ı-ı.t. 

halık tutar 
olan 

tliirilae itt• el çektirilmiıtir. Tarah;t"alı .Kualıetin muhalefetine 
Bu_..._ cüriimlerinia --- - kabmttır. 

:r-ti itllıan ile dotru.ı.n doiru:t"& mah Hiimü, Karalıete: 
ıs-,.. ftrileceld....ıir. - Burası açık deniz. 

-- . - ,..._ hen ele. Demiıtir 
Sen de palı-

. 
DEFTERDARLIK lMTlHANLARI Fakat Kanı1ıet, Hüı 

Deft...ı.rtı.ı.ta mürL,1 ...-lak- lriJdelri -bma kıanut 
... için ,...,.ı- imtihanm neticeoi ı... ,.. lıatlmnttır. 

niinün 1111 te-
n lıiifıwtm-

kiifiirle --Wta alikadarlwa teWii olu-1dır. Hiianü de Karahete Mi··== p.t:'e·- .,.., .. ._ ... ..._. .._..,.. u._. 
.... ,... -- da ....-. ,,. ilri .... isinde bir 

lıü;t'imit 

lıoiutmeda' .............. 
ticanline lıir aibapt ıwmek için Rua1a:ra ibancat MAiYET MEMURLARI 8a ı.otut- =n·-

La.Jl'" MwliD '"Ziraat 1ıuab1anm ıa"h nllııııi ~ plcank ~ ~ t s 11
• ......... HiioDÜ:f'i 

da ıc.•ıt .. ....... 
....... mai:ret _._ •7• ............... ,......... 

.... l'M:lat L-L• L..... L- ..... ---'L---'-• .....__ • .L- L- lıir telrilde .............. 1 
1 

- Hillli alcllJa ,...._ 
t . .. •••• - .. ~ .... ~ ................. itina a1 ....... Dahiliye v-:araletjsll• w 1aad·lm ~ )"il 

• 
'eririla .... ............. 

inhisar/arda 

Çok iyi! Otomobille tramvay arasın· 
dabir çarpışma ••. En az içki içilen 

memleket Biri şoför, öteki vatman. Şoför vatmandan d;tvac 
Türkiye Diyor ki: 

Mi mat wwwıwi müdirii Zati - Salkım söğütten aşağı iniyordum. önümde bi 
olıirat itleri helılımda ıu ...,.. tr~vay arabası olduğ11 için pek yavaş gidiyordum. De 
'S,!~ ,_ oldccia !11.•rkapıya a:eldiğim sırada birdenbire yandaki sokaktaı 
delıi iddialar kat'i:t'en ..nt .ı. ıçı s':1 fıçılarile dolu bir araba hızla gelip tramvayla oto 

...,. mü 
aatta .. -
halılım 
ğildir. • eli lıader -teluıtin • mobıl arasma girdi. Artık ben ne ileri ne geri. . olduğun 
~ reluyı ,.ani l:mıirin ;!: yerde k8!clun· O sırada arkamdan gelen tramvay araba 

lıirdrluia iizüaıüaclen ra1ıı imal ettik.,, sı durdugu h;;..1de tekrar gelip üstümüze bindirdi. 

Bia 
"!8"Üt 

Ra!ıı f'ıatleri pııheb de değildir. - Vatmanı bu mı idi? 
l!ll!l kanine elYeritli 4 ciJll ra- E t 
blnıalıtadır. - ve ••• 

Herk ... .. 
Mmıl ~~ Finleadi~ - - Siz anlatın bakalım, nasıl oldu hadise? Vatmaı 

içici :;en m m!ek-. d di k · • 
Geçen oene bütün Tiir!riyede 6 e ı. . . 

kilo re1a isilmittir. lsiJen i;ki - Dedıklerı hep yanlış efendim. Ben Y edikuledeı 

....... 
lllİl:t'OD 
diier!eri 
seçmez. 
tünm 

da --

8:,'t!t;: milt:.:!0~ ka~, Bayazıd~, Sultanahmetten ağır ağır geçmiş 
1111.J •• içil':" içici helılım- Demır kapıya gelıyordum. O zamana kadar önümde n 
iatatidilı J'lllllllllbr. araba vardı, ne de otomobil. Sirkecide dört yol ağzın< 

8-adalli nk==•era Wlll'U W. ld..... • ... f • ilıinci • Çok içenimin hat- ge.. ıgımız zaman sagdan yağ ıçısı dolu bır araba önü-wlclan . 
da F 
içüac:ül" BqYekllete w lktuat •elr•let.ine miirKaat etmiflenlr. YiJi,.etı.e tamim edilmittir• Hüuıi ,..rnır1aamca Karaı..t1YUlı 

Ja iaracat itlerini tiwine alllC&k benkelardaa SanaJi ;t'Ü lcalılaıp denize abmf 

nnoa .J:"c,... Soma Ysuıaniataa muze çıktı. Ben bu arabayı görünce durdum. Araba çe 
iiiü de itil,.. lıaamycır. • kildi, yoluma devam ederken bu seferde ansızın otomo-
ınf keçekçı!dr nnbr. En - b•l .. .. k F • 
tanlMıl ile Izmiıdrdir. Çünlıii 1 onume çı ~· renı tutmasaydım büyük bir kaza ola 

Hüaii - ..... 
derbel 

.,: bank•" müdür mua'Yini Ali Sami B. bir muharririmi- VALi YALOVA YA TETKl- hadioe -hallbdın wıı·-114 
.... 

•k'·ımrf'W. 
('llll~lllı'itııdrıh ld: KATA GiDECEK Hilllİİ - boJW-iı unda ti-

.. telif biç te yerinde cS. Ticaret odası ikinci reiai Ne- Yalovanm Istanbul viliyeti· :::.::. ~-,: hirmotör ... 

lılnnediyormn. ÇünkU ya dp B. de diyor ki: ne raptedildiğini yazmıştık. Ya Hadiae:t'e müddei • 
talimatnamenin henüs - •Tiiccarm şikayetlerinin kmda Vali vekili Muhiddin Be- yet etmiıtir. HİİIAü ı.:' 

değildir. ne gibi esaslara istinat ettitini Jin riyasetinde biı: heyet Yala- nlmq, Karabet pir-le,,,,, 

umilik ..,.zı. 
tene,.e lıAldı-

ifbr. Hüa-
'.ldettin ve m c qJriyetler doğrudan doğruya ve vaya giderek belediye teşkilitı- niinün hapb tehlikededir . 

dlete yapıldığmdan bilmiyo- m tetkik edecektir. BiR POLiS 111 GON DEN BERi 
ruz. Istanbuldan Y alovaya mukte KAYIP 

Ruıraya ihraca~ nihayet h~ dir bir kaç polis ile zabrtai bele Ookiic!ar polio mert. ezine merı.ut 
betmdan Ra-k6metın yaptığı bir muahede ı- diye memuru gönderilecektir. Herem mnlrii miirette 

!e kabil olduğundan htilrillnet tit efendi ıs ıündenberi 
bu hakla istedi"""• ..._bilir. Mıllte"'e·--''lı H.. tur. Bir ... ceoi ile 7 Y .. 

. ı..,.holmu .. 
mdıı hir ÇOC1I 

Nitekim Rua~uck a;;~ tekil ~ ı cı iu olan Rafit efendinin 

caridir.• Tahlisiye işleri iine ıt!'~~=;-!~· 
intilıu etti-

Oda TT~bi UID"-<ID' Cemal ıriinlerde .IMIU Wlll y•lreemde• ye iatibıar ... 
B. de ıu mutallada bulunuyor: Bu sene yeni tesisat lak lak !ıahoetmit •e ar!radat 

-ıdıc ii...ıe-. 
lanmn 

1 
-: •T~ Ruayaya .ibra· • yapılacak =.,. ~ ..... ~;"'......, ... 

cat ıtJennın bankalara verilme- . Bütün po1;,ı. D--=t 
tıİDe itiruJanm · 'ttik. Tahlisiye idarelİ teaiaatmı __ ....___,_,_. ._. 

• blltün aahil1 • • ·1 -

diıi•i ,.. ... 
... iıtir. 
oıfencli,i, -

• /Jya B. Ben ibracatm hannıa,. veril enmıze tepni et-
. B. . mnfai muvafık bulurum. mete çalışıyor. Samsun. Trab- ~~.:w~ı 1 

bu ~u .. ~ Harlıi Wlh..W.. VllCOD tica- ııaa, Merain. lzmir veci~ I&· c· ı ••~~ 
· lı6tun e • • milli lıile pçm ft8ika ticareti- billerde yeni tahlisiye tesisatı Jıılu .... : ... ı+ _..._ :: 

bıa itirulara ma- Din önüne seçilmem her halde vilcude getirilecektir. Tahliaiye a.c11ıir e1ııa ...... ı. p. 

} 
:ı :.ıı:: 

~-llaıll lilr telıil lıalana JAarnch. H1m bu rmetJe a. umum mlWDril Necmettin B. i= ı.w ' h ı ,. _•,na1:1ı1 
. .. lııılklmetlnia hfD, deri illıa- dlıenia ., ••• ı.Hyeti hıldnn ..... 

111 •inil 
Kik u ı' 1 

~llnatlft·· .. - .... ~ .. cat't'ırlnde bMlJhebwltiru da 111 malilmatı vermektedir• ·-·- Aıı••llll ..... 
geç- luma da nihayet . veri1mit ola- - Teliutmmı bl1tUn ..bu. IWıir ' ,. lı lıl __, ~ 

IGaıa Rm,ada •tll IU· caktır. leimize tepnil etmefe çahfıyo 90
B•I m ., ailıi ı-

• ~· Bis deri ihracatı iperinde tk- nız. Samnn. İzmir, Trabzon, da • uluwda , .. _,, .ıııı.. 
.... _ 

il toin ., 
baJilik '"'lkiUtı da ya- mat veklletine veldlet edi--- ,.. · 'd ~a.d_, ., al •· . . . . ~-- -ermı e ........ ye mevlıileri a ı · 1a ı~ •aıllZ:lftı,. ........ bitin !ımıler be- duk. Onmı ıçuı ba ıflenn ne te yapac:atm. Karadeniz Ereğlisin mit* ,., ,.._rrllr etmlt 18Yler deiil kilde ~yan ettifini çok yalmı de tesisini dÜfilndiifümllz tabii 

lçiD ~~klyeti cı:· ihracat haklmım ben ıad·olye mevakii için,tahliıdye Ana SABIK..Ul..:::.T 
!'11.ıtılll ....... ,,..,._. kalara wrilmesi. bıkkmdaki ta- u ~tıkaaı mlid.Uril. Cemil il' 1 h ..- Rifat Eııııiı 

YAKA. 

F=i a 1 .. 
.ıdıtmw:a nuann Sa limatnameniıı buırl . . B. tetkikatmm neticesinde ha= ._ ,_ .., _ aiı . 
• Yumf Ziya B. 1er bıa tilimise nazuan. mı!:l°!:!...'!~· ZD'ladıfı. ~poru. ~erdi. Bu dva- b v' L lra.,Wn s • 11 

~İilli.ı· ~ -ıeceldentir ,._....,... rda ne gıbi tahlilıye tqkilitma ı ~ ..._ -* -
·-:ı ... . . ·; ... ., .... 

•- · tar.• ihtiyaç ı;Priildüğünii anlamalı ,..w sıbr. 
Gt/a YALOV ADA JEOLOJİ maksadile tetkika lllzum ~er ı.; ~ ~ =-= IU 

b TETKİKA Tİ miştik. Şimdi Ereğli'de t~aa= ... tethir etmiftir. u 
oldııju p. ........ 

at memur}nH-u İktisat vekileti maden müte- ta bqlacbk. "Tezel" e de bir ro mMkGm ilam "' .... ,., 
.. L _ "'6 husmı M. Loııiyos ve mühen- ket koyduk. • ..ı..ı. •epi•e ıden plıan 

ııe- ... b. iatifırk 
Rıfatınp. 

"'lilnJar muracaat dit Kemal bey Bolu ve Yalova Pek.yakm •. da bah. nyelilere f. bit ~dınlımi :t'llPbiı 
"'- d 1 h 1 B ba .__ • lıalii olmuttv. 

............ 
edecek bavaliainde Jeoloji tetkikatı ya- ""'' e ı ec~gı .veç ı e a .,...... -

. pmak üııre hareket etmişlerdir nuna da bir aıs kampanası kon- MEYHANECi KE 
'Ye kadastro müdiri u- • ması takani1r etmiştir Yalnnda ARKADAŞLARININ 

MAUN 
MARIFEn 

~td ~Jle fen heyet:f m8 KONSERV ATUAR faaliyete başhyacak~ .. Bu t.e-he~ iik .:ı:•Salıri 
Zı:ra B. ler lzmir ve T AI.Jı:BESt UÇ KONSER aiaat tecriibe mahiy~ndedir. lala caddeoiade Hmadi eltlr-lü -··· mq. • K••lm-

~ eoma htan- • VERECEK İleride kazalann çoklugmı.a veı,ınLDUD _..._ ı.1m ..... .-. 
mı·nialama-............. 

L?..: uharri• '. • • A ıf Konaervatuar talebesi bu ı... nevine göre tesisat ilive edile- da "'* Pıan Haıntli efadi 
IJll' m rumz t Tepeba · ..., ektir v .• kul · .ıı. ı...a...- -· u:.a.~ • ,_ ederek ,_.__ al tı tiyatroemıda tıç kon- c • nu; e11, ---.-ı ve ·-- • 

....... 
halde .... 

IU ._...u ser verecektir. Konser içfıı tim Fenerbahçe fenerlerine sis dli- sıtüıl•diıı. 
!amir Deni.ıi lluğ diden hazırlıklara baflanmıftlr. dükleri k~~r." INEBOLU VAPURU 

vill,ederim teİtiş e- Bu aeneki konserlere 1811 ta· KÖYLÜYE KOÇ OLUM 
NDA BiR 

~-al'a geldik. Tapa lebeL daha fazla mıktarda İ§ti· VERİLİYOR ,,_ 0::..ı;m •;::: '7 
Yerlerde tapu daireleri- rak edecektir. Geçen seneye na Karaca bey haruında buhııum ..,._ &ın.t • •· W:ıri ·····-••. ı ..... ... 1 ... ..... ~ıtm balunan yerleıde zaran bıa pıbeye daha çok tale- Merinoe koyun ve koçlarından .._ ı 1 • • ı pdıll ............ dairelerini tıeftiı ettik. be girmip. bir kıam ba.u prait dahllinde H~ i •• · •iri...., 

n1172• lfaniaa, İzmir Karşıya- Bu aeneki koaııerlerde heye- köylülere veriliyor. Şimdilik da lliı • • • ... ' 
~leri:·mn ~.a-~ --" . Karad • ..a ...... Pi L twlı:imı ' 
L -u ......,... tın enıa ve şark viliyetle- pua a'hnnuımakta ve lizmı ge tn ,_ _. - A51111tt 

. _... 
..... c. 

eclilmipir. Yaııpı aa rinde topladıp ballr şerlnlan da len teniti ifa edeıilere liç lene ... ....._ w ...,,,,_ IMı\ı 
~lJııııi'le A""- ve Bandır c•lmacaktır. ·-- ba ha•-"'- mec nl + _,_ ıfl • 

''"ı'ı i• . ._..... ... 
~ ,,._ " -u• ,........ canen 1 n . . 

. ~ ~d~ İT AL YA KRALININ YIL verilecek; olmazsa parası alma' ım. 
"'terııt..~== DöNUMU caktır. TABANCAYI KARlŞ 

YapıJmaaı kuvvetlidir. Yum İtalya kralmm doğum ETIBBA ODASI MECLİSİ ı.t ~ •.: = ..r 
TllURKEK -·· .. ,.... .t.. 
a..rt-

ı · .• 
dairelerinde kanunu me gününe tesadüf ettiğinden Te- Bu gün Etıbba Odası meclisi b• Cllf1 1ea i•ı ......, 
e&naettiği abkim daire pebqındaki eaki İtalyan aefa. idaresi Sıhhiye müdiiriiriyetin- lıapoda rhe•' . -dem 

t&c:iJ L.yrtlarmm tutulup reti binaamda konsolos il. A- de toplanacaktır. 1......_ 'G l ı!arcl:r. Açıkta ı 'Ml'a 
&il A'U'- lw tf b'O 1 lJI balfbı 

mürakabe ettik. dü~i ~mdan .bir resmi ka- MUHTELİT MÜBADELE alnut. plaıa lımt=n Falari 
Ve nokaanlan temine bal ıcra edılecektir. TAKDİRİ KIYMET m- i..rı.t 4 'ıdr • 

Bu~ lte1,.. ........_ KOMİSYONU '-Y• ................ 
Tapu idaresinin ta- ıle ~ hir - lcalıu! :repdeı:all " Takdiri ı.~.- h etleri L- KADINLARA LAF Jı:. 

1lıuaın li l" telariaıiııde lMcluaen ı...,._ tweıile ~,. ..... ~ ey -
e ~ ~t ut? ~ ..ı.a... hülıümetia da..tli lıahuulaiu fcransı bu hafta içinde toplana= 0 d ıı lı Tıp; 1 _.. 

....._ e ~r edıbnek ıçın lıir fal dl!feti •ailı c ıl tir. caktir. • pr hıe alna Faima,,. 
-oqnur~e esbabı mesa- -. _ ,,.... - _ ENiS BEY lan • ...., hamile F.._ . 

!:"il, if:tıd~ ırtıba~ ve tema~ va tiba~ memuruna mlirac:aat ede- Atina sefirimiz Enis beyin ba =;:'~~ " Rqıp 
•uve temın etmek uzre cektır.» ...:ı" Ankaradan gelmelİ beki 
~ akiidar, Beyoğlu ida Istanbal irtibat memurluğuna ~-;ktedir CD BISlKKLETLER DE 

de bu defa birer ir· Sabık Beyoğlu baciıı: memuru • Dalrpıl•••• ...... lıilıililıriilı 
~!Urluğu ihdas ettik. Atif B. Beyoğlu memurluıı.-- FERİKÖY MEZARLIGINDA ....._ Nilr n oiln ~ 

. ._ ... . .. , . .._....._ 
TANLAR 
••• l • 

Ali;t'8t.-• ........ t .. 

ÇICNIYOR 
pi 1 ..... 

. eAa-
dili lıiıiklet 

da "'!~ddı ~dai,.. lıoleylık- caktı. Yalnız bıraz sıyırdı. İşte o kadar. 
ediliyor .... ıt ~~ relu Reis otomobil sahibine sordu· 

,...ı. lı 
buralar 
la temim 

lıAlkıyor. Memeli mucadele- • • • ' 
iyet .,,...;,..,....z - 3 .,. zer- - Keşıf yaptırdınız mı ıdı? 

çelımi,.. 

:t'•eh •• 
btımızı 300,ooo kilo hirdm - Kumpanyadan yaptılar 
iri bu k-çekçıhim ezeldıilDI K d d' • . . · 

fmde .. 
far!ıetti 

• . -. - umpanya e ıgınız tramvay kumpanyası, de. 
,.. hir Franqz lilıör müteı.- gıl mı? Aynca keşif yaptırmadınız demek 

söaterir. 
Bura 
setirttik, bu _, burada her ciao - Hayır 

mnuneoi imal etti ve hariçten • • • .' 
1111 

lilıör n" 
likör mü hayaa11mn nıanıuız olducu- - Bu bındırıne n eticesinde otomobile bir z<ırar ol 

edi. du muı nu oöyl 
de buna lıanaat haoıl oldu. Ol f dim b • · d · 1 · k. · hulıuk mü§Pvirimiz A11m . - n1az mı e en , agaJ emır erı amı en par 
C-W be,.ıerıe Franuz mü- çalandı. 

Bizce 
r ....... ,.. 
nNaim 

•! sönderdilr ~ •ada - Şahitleriniz var tabii 
bne maboua falırilıa elet n • 

telrıeı111 
lilıör . 

ımaı 

eclevetuu mühayee ec1enık te1ırimize Muhakeme şahitlere tebligat için kaldı. 
ecelderdir. " '' .,. setir 

umcu çiflifi ciHımda hiikQ. 
- aldıjıınız ..... ,. hir .... 

felırilıau, Kalıa~ta )Pllbaımek 
cluiumaa m=·n-m tlepaaun ıa

lilröw falırilmam .... _ ... 

Balın 
mette ..,.... 
ta ol -
nmda 

GüNüN ADLı YE HABERLER .. 
Beraet ettik Birinci ceza mahkemesinin 

adilAne bir karan r.,-ı-. 
Hiilıı Janıt ıc-,. EreJli. dı .... 

Upirto ,....... ... _ --
.... Atp.llıa w B DUn birinci ceza mahkemesisı- meüQr tirkette çabftırarak mu 

till lıir . 
.,.,. hal 
tinin 1 mıirde :f'1IPbracaJı falıırilca ie- de Z2 apıo. 929 tarihti nüaha- kabilinde 8 teneke baarin ve 20 

ıwbnl 111nıia ..,_, W.- mrrda telefcıa haberi olarak yu lira ·•--...... ı..ı. - _,&,_ ... ,.v., .... mı· 
m·' 1• ... .• - --- ~ dıfım.ız "Yanuz deniıı:e indiri- S - Tamirat çawwlarıııdan 

BiR 

TET 
Polcıa 

Uyor" aerlevbab 1aıı:ıdaıı clolaJi Halil efendi n "'N tamim olu 
LEHLİ HAYVANATI· aleyhimise açılan esrarı aakeri- om ita enuine mabat ııenetleri 
llIZ HAKKINDA Je1i ifp da- rüyet ve intaç l8hte imza vasde metro ıniklbı 

KlKAT YAPIYOR obmdu. MalWemede mes'ul mil 175 e •hn• tap 1801nmıp ala 
ya hayvanat mllteha~ düriimtiıı: Bmhaneddin B. ha= rak 'Rmaııeti 7,390 kurut zaranı 
~ J?r· Tbacle Vetnlam, .ar lıulumıycırdu. Burhaneddin IOkuJur, 
memlek 
tetkikat 
gelmiıti 
Karaca 

etimUı: ~ B. in mutat iııtiçvatwndan llClll· 4 - Çayır bapna çıkarılan 
yapı•k llae felumme ra davaya esaa olan yazı okun- taflanıı beher dönümü (50) ku
r. Milteha.. evveli du. Bundan llClllra Burhaneddin nıp çıkanbrken daha faıı:la göııber baruma siderek B. iıı:ahatta bulundu: tererek Fmıınettm u lira faıı:la 

tetkikat yapımş ve Buna - Davaya girmeden evel ar· para alıyor· 
Balikeaire de uğramıftır. aedcyim ki aleyhimize yine müd 5 -Bu ~nakli için 120 

orada 
ile . 

wnaileyh .oehrimizde bir deinmumilik tarafmclan ikame kurut verildiği halde 130. kunıt 
günHik tetkik yaptıktan llClll olunmuş ve derdesti rüyet bu- verilmit gibi göeteıerek 1"4,975 

aya, oradan da .Ankara lumnuş olan bir dava vardır. Te kurut tekrar Emanetten fazla 
ecektir. vhidi ceraim noktaamdan dava olarak 670 lira 68 kuruş Şehre-

M 
kaç . 
ra Kcıay 
ya gid 

KONT VOLPI belki tevbiden riiyet ohmur. Ma manetinden almq oluyor. 
.Ankarada bul•mm•kta olan mafi bu yaıı:ı earan askeriyeyi if Şehremaneti Suplıi Beyden 

İtalyan Maliye naıı:ın p mahiyetinde değildir. Çiinki h~ şahsiye olarak bu para
olpi bugün tebrimize ge Yavuıı: herkea biliyor ki daha ye yı faizile beraber iııti~rdu. Mab 

ni deniıı:e indi ve merasimle tea' keme şahitlerin celbi için 3 Tet
Volpi yann, yahut Sah it edildi. Netekim gemi bu gün rinuniye talik olundu. 

Sabık 
KontV 
lecektir. 

memleketine dönecektir. denizde ve göıı: önünde dunıyor. 13,000 LIRALIK DAVA 
. • İddia m•kamr aakeri ve rea- Pandeli ismindeki birinin im· 

Kont 
günü 

Mad enler ışletılecek m1 herhangi bir makamm bu ıı:amıı taklit ile 13 bin liralık bir 
vekileti yeni bir maden yazmm ukeri um ifp makiy- ibraname tayin eden Şekeroğlu 
liyihası hazırlıyor. Bu etinde olup ohn•dığı hakkmda· Yorginin davaama dün Ağırce

lktıaat 
kanunu 
liyıhada 
daılerin 
tımııı:da 

ınemleketimiıı:dek:i ma- ki tezkeresini arattı. Böyle bir zada devam olundu. Müdafaa 
işletilmesi, iktıııadiya= vesika yoktu. vekilleri mMafaalamu yaptılar. 
pek mühim bir mevkii İddia m•kamı bunun üzerine Mahkeme luırann tefhimi için 

adenlerimiıı:den azami şe- iddiaunı serdetti: talik olundu. 
istifade tenıhri, ~.~ . Rsınlbiç~akerinuıkamm TOR_K_l_YE __ .. J_A_PO_N_YA 

olanm 
kilde . 

az1armm Tiirk madencil•cı· pkiyetname11 olmadığma göre TlCARETt 
inkipfım teshil edecek bir bu yaıı:ı oba oll& idi netri:rat • r~-- E ıtll bida · 

tiy 
Din. . 
~. kullanılması, henüz itle- yılabilir. çılan] )'.. y~ a: 

.~ i!'ki~f etı:-emiı ma . H_ey'eti hikime neticede kaa- yaret :ı=:erıı:et = ı:i 
dealerimisiıı ifletilmeai baauaım u cürmü ~lmama1J ye esrarı as- him bir yek6na ~ ol tur 

eler vardır. kerlyeyi ıfp makiyetinde bu- Serci bili birçcık • ~ 

ulnwn•ı 

damadd 
yiha şar&)'I devlette datuıl hmmamaaı &illi eebabı m6cibe tarafından zi eretu~._ ...... 

batlanacak ve tetkikat ile baklmmır:da beraet kararı ver dir S . 1 . . -~.,.. 
edilerek hemen Heyeti w di. ·• ~11 hey'eti ihracat ve ıt-

u· 
tetkike 
ikmal 

öaderilecektir. EMANETE DAVACI, MO- halit tü~lanmud~ hazıla!'I· 
AZIN BiR iRTiHAL HENDIS DE ~UN nı Japon ticaret -.cBBeaatile 

Dün A • mahk • ~ t&nqtınıufUr. 

lıilcye ı 

H 
~ ~um Münir Be- bU ihtili:::. rüyet enıoıuı:;: Son aylar~ Japonya-
~ ve ~l ~ Bu davada miiddei febrema- dan. ~put bezi ıthalitı tezayüt yin 
eımaı heyeti ıdareainden neti da tamiratı mite- etmiftir • 

Hanmun annem Vasfiye macH mamı: dili Suphi D---. Japonya ile Türkiye arasın. 
geçen Cumarteııi glinti • ye m en ..... ,.- da tecrilbe için icra edilen vapur 

Akad 
. 

Nimet 

Aııkarada damadı Urfa mebusu dirG. laed ~..a.-~ seferleri rağbet gördüğünden ba 
Be • ...._ ... irtihal' CÇCD CC---e ---- d ed ·-'-' yın .,........, et- vekilinin da izah · ema sen e llCAIZ vapur lima-

Hanım 

Refet 
Cena!>r hak ailesine _. tahtı hiikme :!ğ:aıdan = nınuza uğrayacaktır. mittir· 

bJr ihsan .::iı:ı:..ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı dei vekili iıı:abat vererek davası- KAMBiYO BORSASINDA 
TRAMVAY OTOMOBiLLE m anlattL Supbi B. bet madde- Düa lıcırce .. l,.m. ._ 1ıiru 

ÇARPIŞTI den mahkemeye ııevlfedi!mltl': Jiilrselmit~· Dialıi t.effü- oeWıi 

s•ı•ı•ı 

.. w. FMl albıla AranYcct 1 _ Büyükdere yolunun ta- !ıafta.'-tı oldaian.._ ticeaam fazı. 
alımb ........... • - . • .. 1&terlin almeıMlır 
.., ile :.ıoa --r. oto- mınnde kull~ak uzre veri- .1-ıin wl ı ı Jİli 1830,ll !ıul'lif" 

Dün 
lıi:Jinde 
Nhbw• 
molıil-• 
demenin 
t •• ıWI 

dı ı '!huliıı. Mu- len taşlardan bir kıammı Yun- ta cıçıl""f hir ...,.. 1034 ....... aı. 
tiıl"!!' _d ı ileri fırll7aa o- kera tayyare şrketine 35,933 ku clar çdmktan oonn 1833,5 lnıru9ta . 

Wr ~ anh•me prp1111t ak al bp·"""fbr. aoıır. esbabı mesalih Hasan Basri, Üsküdar ird'i,; Yamı Feriköy mezarlığında don iunhıde Wrillin hin 
l...:'._~rlarla ~ ~t- mernu~lu~~ Raşit Beyler ta· Fransız harp maktulleri için me çaıı'H=ti ""!""ıi:retli 
-gı;udan doğru.ya ır-, yin edilmişttr. raainı yıınılacaktır- nla -..ı. 

nrette perçalamnqtır. Niifuoca :raymt nışa satar paraY_I -~or.. . Altın -~ l.iret t,Gı.1 lınnafta ı... 
,.... , elma q'lır. 2 - Fmanıete aıt ıılindiri de - 1 ~!lfbr. 

..... 
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Telgraf adresi Milliyet, l5tanbul 
Te lefo n numaraları ; 

lotanbul 3911 , 3912, 3913 

ABONE (İCRFTLERI 
Türkiye için Hariç için 

3 aylıtı 

6 .. 400 kuruş WJO kuruf 
750 ,. 1400 ., 

1400 ,, ZTOO ,. 12 •• 
Gelen evrat geri verilme~ 

Müdd eti geçen nu~halar 10 t.uruştur 

( ;.azete ve matbaaya ait ısl er lçlo 
müdürhetc mllraacat cditır. 

c;azetemlz il! nlann nıesuUyctiol kabul etmez 

BUGÜNKÜ HAVA 
Dün hararet en çok ! 8 en az ! il 

derece idi. Bugün hava ekseriyetle 
kapalı olacak, rüzgAr lodos e;ecl<tl r. 

FELEK 
BEKARLIGA TEŞViK 

-k ye. ., 

iL IYETIN EGLENCELERI 

Mavi şapkalı adam 
-Pau/ Arene-den 

.•. Ona çok sık rasgelirdim. Dişarda, yağmur bütün hıziy 
Dünyayı kale almıyan bir bakı- le yağmakta devamediyordu ... 
şı vardı ve başındaki mavi şap- Birdenbire kapı açıldı ve bir 
ka hiç değişmiyordu.. avuç su ile beraber, bir adam 

Yirmi seneden beri, bu güler girdi. 
yüzlü, perişan kılıklı adama ras Giren, mavi şapkalı adamdı .. 
gelirim. Günün mukannen bir Selam verdi sonra kemali ne- Bıı fQn il yeni Dllnkll bllmecemızıa 
saatinde Drouat sokağında sa- zaketle sordu: bilmecemiz halledlfmlf t•kll 
yıp Madeleine'e doğru gider.... - Benim için bir şey birak- SOLDAN SACA: YUKARDAN AŞA~I: 

Pariste, böyle simalar vardı; tılar mı? 1.- Fırtına (7) 1.- Macar beyıı;ir (6) yama (2) 
· 1 l · l _ Hayır, bu gun·· de bir şey 2.- Bal yapan hayvan (3) 2.- Haya (2) Mani (3) lstifham(2) 
ınsan rasge e ge e, aşına o ur... 3.- Pişmanlık (7) 3.- Derece, kmm (5) Şarap (3) 
Bu aşinamı da, uzun zamandan- bırakan olmadı. 4.- Fikir (4) Çocuk doğurtan (3) 4.- Göz rengi (3) 
beri gözden kaybetmiş, unutma Evela meyus oldu, bir an dü- 5.· Mükemmellik (7) 5.- Çalgı (3) 
ğa başlamıştım.Bir tesadüf, onu şündü, sonra gene selam verdi 6. Fırlat (2) lnnnızı (2) 6 •• Göz rengi (3) 
gene hatırlattı. ve çıktı, yağmurun altına dal- :.: t:iC3~azan <7> !:: :!ı.;.·~~) c;~tlmm aksi (3) 

* * * dı, uzaklaştı. 9.- Neıeli (7) 9.- Arzu (5) 
Pazar günü hava bulutlu idi. Tütüncü gülümsüyordu. Sor __ __ --· . __ . __ 

İçim sıkılıyordu. Sokağa çıktım. dum: bet yüz bin Türk lirası teminat akçe- yn bir şirket midir, yokaa lngiliz!er· 
Geni caddede O era' a do· ru _ Bu adamı tanır mısınız? sı alındığını, batta tirketin bazı yer· le berabenni dir, onun mukavelesin-

Sanayi Birliği, evli memurla .... ş • b 1• d P B.Y d g • _ Biraz. Her gun·· bu saatte terde teıkilabnı bile yaptığını söyli- de de tütünlerimizi ecnebi tütünlerile 
nnm bar ve birahanelere gitme yurumege aş a ım. ır en yag yorlardı. Bunlar çok güzel havadis- kanıtınnaya mezuniyet verilmiı mi-

. . , tın" Filvaki' bazı mur başladı. gelir, kendisi için bir şey bira- terdi. Fakat aradan bir hafta geçme- dir? bir ıurü ıüaller ki bizce cevap-
aı~ı men e ış. · h su Sanki gökyüzünün kapağı a- kılıp birakılmadığını sorar. den Muhterem ıı:azetanize vaziyet / farını bulabilmek imkanı maalesef 
mueueaeler mem~~~ah:n ed çılmıştı bardaklardan boşanır- -Çoktan beri mi? hakkında beyanatta bulunabilmek üz-

1 
mevcut değil. Eğer gazeteniz bu nok-

ai hayatlarına mu a a e er- casına ;ağıyordu. Şemsiyeye ba _Ben bir senedir burada- ~e .Sarı~ Zade ş~~ir. B~.yin avde!-ine 1 taları t!n:':'ir':.~~et .bu~rursa he~ 
ler. . . , . ıntizar laznnıı:eldıgıru soylemelerı e- halde tutunculugumüze hızmet etmıı 

B d k da muva• nnınak ıhtımall kalmadı. Bır an yım, amma benden evel de ge- velki beyanatı mevima bir tekzip de- olacagı· na 111-·phe yoktur. 
u ne ereceye a r d h d'' ·· d" d" l' · d"kk~ k' h'b' ·· ·· ·· ··• ·· 

f k tkik ed k değili:& a, avuza uşmuşe on um, ırmış; U dnın es ı sa ı ı mek ohnayor mu? Ve tutunculugu- Tütüncü kari'lerinizden İstanbul-
1 tırk, o5nu te. B' l'ğ~eb k . ' sular paçalarımdan akıyordu. söylemişti. müzün hayabna temaı eden bu miı· da Kefeli Hanında mukim 

Anca anayı ır ı ı u aran- ı · ı bö ı · · 1 <I O O 
d belki b' k Parisliler yağmura yakalan- Mavi şapkalı adamın bekledi ı~m m~ıe e Y -:ce ":~mı .. agız ar • Ş KR 

ba a itmekten men' etmit ı ar mı, er ya ır veye ı ney ı. mu? 

y kın ~ 
Wı!dcnliebo kauffenb 

İZDi\'AÇ 
· g iie \.1tın, < 
'1E-HA"'İ\fl 

imparator !'RA. 'C'Ob - JOSEPH ı'.l \e iıy k sar 
huzurunda 200 ar• <tt ~ mürc~kep L.r heıeıı mu ı.. 

teganni olunacak ve \'ivananın Saln t 1-;ıienr. kilisesi~ :ı 

tarafından ç•lınacak ulan • Lohengrin • nin mc;h:·r 

~ " ıoının 
l)C '1f f::ı.J&n 
biıyük 'ı;_; İ Jfl 

ZİF . .\F MAR Ş I 
tcre n nümatı a ra ~ı nda. 

SiNE\ılA S J~IJA 

1 fo r .>eansta hıncahınc dolu salonunda gös terılmekıe al•ıı 

Ü ç NİKAH 
filmi, onu 11;·iren büttin te ma~akiranın ikra r ede~ek l c r! ,·echıle 
~imd iye kadar lstanhulda gösterilen filmlerin en l( ti l.e: ıdir. 

1 Janıi~: Bu film yal n ız bir hafta göoterıle~ektir 

Suarclt'r için yerlerini1.i evciden tedarik ediniz. 
Telefon Beyoğlu 1 18 

Elycvm biltun dillerde dest" 
olan sinema eeerl aıllll 

muvaffaklyetıerlo 

ETUAL 
SiNEMASININ 

her seansta hıncahınç del• 

V"ô'YVô 
le memurların an · tr ıs- d l d • hal b' kah • . d'? bır dedı kodu halıne dutmuı olmuyor * * * 1 
~unF kr t ~·. b' kısmını da girerler, yahut bir kapı saçağı- Bu her gün birakılacak deye B·~ndeniz zannediyorum ki mesele- TESHILAT GOSTERILEMEZ MI? 
tırj a kt ıger !\ · ttir Çün nın altına sığınırlar. beklediği, tahayyül ettiği şey nin ehemmiyeti, tamamile tenvirini Edremit tren istaıyonuncla ~ukim elyevm a.ım muvaffak!yeı!erle irae rtmekte olduğu 
e~. enme en mene mı 1 · k Amma bu benim için imkan- ne olabilirdi? Eski bir aşkın ic.ap ettirecek kadar büyüktür. Çün- Palamut ılı~ Demiryol ameleı~nd.en 1 V A N P E T R O V 1 Çin temelll 
ku bu memurlardan ev enme d G" .. .. ..1 . b' "h kü bir defa tetekkül ettiği 90nra da Kıbrıslı Fethi oğlu Mehmet Aziz un-
arzusunda olanlar varsa biraha s~~ .~· orunurde kahve yahut, gho gesı, ırd şo ret ve ya servet henüz bir tey söylenemey~eği ilin zalı aldığnnn: bir mektupta askeri Ç A R E V l Ç 

'd · •. · d" .. k butun sarak altları da dolmuc- lilyası mıy ı? dil b · k · Sef d' · · vesik ı--•- · · ·· t tt'"' · _. neye gı emıyecegını uşunere " " . . . . e en u ıır etın er>:"a. ı.• ı&llllD· .. aaını a ~ ıçın .'."u~.a?"' e ı,.. ftlmlni seyretmekten başka çare yoktur. Petrol Ra!a!ıyk111 çoıtu Fra,.. 
fikri d · t' tu. Bu cınnetı muhakkak hır ıha- deki Yunanlı fen mÜJllvırırun Lon- Oskudar 1uba11nde muıkulata tesa- L h . .. ! 'ki rl d k b k ili< 1 1 

dlleri 
n KAen vVaUz Ngeçmcu'tMıUr. 7 Bereket versin biraz ötede bir net tevlit etmiş olacaktı. Am- dra piyasasında m.iilıim roller .. ~yna- düf ettiği, vesikımnı. alamadığı ve v: ş•:;~11 f,'7;~re~~~~ eı~:k~e;: ~uug~~ ::at ç~6 : m:~n~:ııemı:~aredt · · · " " k l' · b · dı Sahih' h ' · d M • d i Yunan Sef · tü k tutunle- bunu alamayınc.a da 19 bulamadığı ve r • tutuncu u u esı var . ı- ma ne e eınmıyetı var ı. avı .1 1 v~. .. üt' ••••• ırıne . r . tta ef 1 t .. d b 1 d • b'ld' 'im-'- zengin varyete proğnmı ve peırof Balalaykası Uç 8'u··n evel bı'zı'm eve bı'n'aı· · d • · · k 1.. . k l d k h l rı ve tutunc uıı:u aleyhme temına s a e ı•ın e u un ugu ı ın .,... ~ nı tanı ıgım ıçın, u ubeye gıre- şap a 1 a am tam acınaca a - b 1 d - et .. tu la g-e tedir. • 

kavun getirmi§. Aktam hepimiz b'l' d' d d • 'ld' .. kil .. .. u un ugu ıı:az e su n rına ~ ·------------
! ır ım. e egı ı; çun , esasen gozu- cek kadar aleniyet keıbetmi1tir. ' ·-.•m••••••••-

evde toplandığımız zaman anla Girdim. Uzun bir düzüne si- ne görünmeyen lakayit halkın Bu neıriyattan ıonra bu güne ka- •• 
şıldı ki kavunlar yalnış gelmit- gar intihap ettim. Bir tanesini içinde, refakatine ümidini al- dar aalahiy."ttar ~evabn ~~~ine ve 
tir. Araştırdık iıe de sahibini bu yaktım, sonra, vakit geçsin de- mış, yalnız ve hür, yürüyüp y.a meı-:leyı.ten.~ır. etmesıne ın~ et 
lamadık. · iki gün bekledik ge- ye, ufak tefek şeylerin fiyatini gidiyordu. Terceme eden btıkl Derdınkbı;.:e'!.~u~tan .. ~ıka b~: t'{. 
lt>n giden yok, kavunlarda da • l d 1 • • • 1 u ama ı · - ıı yuruyor, 

sormaga başa ım. Selamı zzet Yunanlı da bu işte maıkeli bir rol o-
çürüme alametleri belirdi, dün ynuyor mu, oynamıyor mu? .. 
aks.am kestik ve yedik .. Oandan h b · · B M M · lm JI. /k iJI a ennı . . . nın açı ası B S UllU Biz tütuncüleri en ziyade alikadar 
itibaren her kapı çalınınca: ve Gazi'mizin kıymetli nutukla eden nokta bllclur. Sefirin verdiği ra-

.. --~a.h; K:ıvuncu geldi! di.ye 0 teşkil etmektedir.. Tütünlerimıze dair por diye nqredilen"" ya doğrudur, 
yuregımız. ~ynu?'o~ •• Bu endıte T. B. M. M. üçüncü içtima se yahut <lejüdir. Doğru iae buna kart• 
o.kadar sınırlerımız. e_ dokundu nesine ba.,ladı. Gazi Hz. nutuk- Muhterem Gazeteniz, Türk tÜ· ne yapılm11tır. MezkUr İngiliz firke-
k b b d h k- ~ tünciilüğü için çok ehemmiyetli bazı tile, yahut mümessili Şakir Beyle ln-

1 unu ura a 1 ayeye mu:- larını İrat buyurdular. neıriyatta bulunmuıtu . Avrupanın hisarın yapbg. mukavelede yÜZde . BROADWAl' 
bur ol1d.um. 1Binki~~n~leyh cümh~be: Harici ve dahili siyasetimi- muhtelif memlı:ketlerinde Tütün in- kırk Yunan tütünü kanıtinlma11 hak 
ye ma um o a ıKı tane sa ı ı · M 'f İkt t h I hisan namına müteaddit fabrikalar kınclaki iftaabn mana11 ne dir? Bu --------------. k b' ld' b" zı; aan ve ısa sa a arın- 1 1 1 nı şaşırmış avun ıze ge ı, ız d k' . . . .11• "d f açac.ak bir nıı:iliz sermayedar grubu- tütünlerimizi körletmeye nhisar • Büyük bir fransıı operet heyeti 
d .. .. . d' d'k Ş a ı mesaımızı; mı ı mu a aa t kk··ı tmi' !d - d-'- d · · t ld • d ,,, t t e çurumesın ıye ye 1 , ura- hh . l . . . Mal' N nun ete u e ı o ugunu yaz .,.. aresının va11 a o uıı:una euue e - pek yalanda lstanbula geliyor 

d ·ı· d · ki t t "d' ve sı atış enmızı; ıye, a tan sonra Yunanlıların bu meseleye mekten baıka neyi ıı:österir? Milli 
Y
1 

1 a ıKave e leyım h' a akız 1

1

1
• fia ve Adliyemizin vaziyetini ay pek ehemmiyet verdiklerini, fazla te- bir müe11eoe olan inhisar, düıünül- l'ransız Tiyatrosunun tiyatro mcv

er. · · .kav
1 
u~1 arba' •1~kıp çı .. an a- rı ayn izah eden bu nutuk, hu- !ifil düttülderini ilave etınifliniz. mesi bile günah olan bu ıeyi naıd ol- simin kilşadı münasebctile bir kaç 

rın vesı a arı e ır ı te muraca- • b' h . t' h · d' Hatta Yunaniıtarun Londra sefiri mufla kabul etmittir? .. Yok eğer güne kadar Marsllyadan şehrimize 
ti susı ır e emmıye 1 aız ır. · Kaklamanoıun kendi Hariciye nazı- mukavelede inhisar böyle bir kayıt müteveccihen bir fransız operet 

a arı. ÇAKMAK TAŞI Çünkü: rına yazdığı bir raporu bile nazarı ib- kabul elmemit iae neden timdiye ka- heyeti haroktr edecektir. Bu heyeti 
Ben sigara içenlerden olmadı 1 - Hükümetimi:ı:in geçen rete vazetmiıdiniz. Bunların yanı ••· dar tekzip edilmemittir? Eğer varsa temsiliye Parisin Trianon lirik ve 

sene yapmış oldug· u işlerin kü· ra Tütün lnhiaan Müdiri Umumisi buna Ticaret Odasının tütüncüler L · ı bü ilk ı 

MELEK 
SİNEMASINDA 

Jor) Bankrott ve Ola• 
Baklanova nın temsili 

Para Kurdu 
rtımlnl beauz g6rmedlalz ise 
bu rtııel ve mua:uam eseri 
rormek üzre pazar tatl!ıolz:-

den istifade ediniz. 

Majik 
t:lyevm 

sinen1asında 
haftanın en ziyade muvaffakiyet 

gören filmi olan 
BR!GIT ıı~;ı,:vı in temsili 

İNA PETROVNA ğım için çakmak ve kibrit itile cük bir tarihçesidir. Behçet Beyin bu hususa ait mutala- zümreoi ne diyeceklerdir?. Bir mese- agcte ııyaıro arının en y arı st· 
alakadar değilim. Yalnız dün ga • alarmı da sütunlarınıza ıı:eçinnİftiniz. le ki her tarafı mechulit ... Bizim !erden mürekkep olup bunların filmi lrae olunmaktadır. 20 kişilik 
zetelerde okudum ki bu darı ka· Burada Gazi Hz. nin ehemmi Yunaniıtanm ve Bulırariıtanın tü- ukteleriıniz olup kalan bu mechulat meyanında Sonya Alnı• Dods • Jorj bUyill< senfonik orkestra emsalsiz 
dar tatlıu-ın tanesi 10 kuruta aa yetle işaret buyurdukları gibi tün mesailini hayati ~eterden te- her suretle tahkık ve tetkike değer Foaks, Andrezl gibi meşhur artistler bir mehareı!e Maemo "Po!yansklnin 
tllacakml•. Şu halde bı'r tug"la, bütün milletlerle dostane geçin !at.ki ettikleri fpüphe ıiötürmez bir zanediyoru:ı. mevcuttur. .k. d al k dı 

Y ba iki ı · -'·"-ela" !' ı I< · ı musı ı a aptasyonunu ç ma ta r. 
b. k · mek arzusundayız .. Bütün fena hakıkattır. Böyle bir teY mevzuu - 'ncisi: Orta ıgı ....,. gaya ve- ~eperıuar an pc zcngın o up -.••İllllİl••IİI•••• 
ır ırmızı çıni ve bir paket ta- hiı olunca batta Venizeloı olmak üz- ren bu ıirket Türk Monopolunu tem temsil edeceği piyesleri meyanında -· 

şından pahalı ... Denecek ki ne lıklann başı olan cehalet kökün re bütün nazırlar galayana geliyor, sil ettiği halde lnhioar ldareıi nasıl t,A MASKOT MISS l ll<:LYETT Zayi: Nu!us tezkeremi ve milbil-
zararı var? .. Hiç bir zararı yok den sökülüp atılmıştır. · İktısat içtimalar yapıyor, kararlar veriyor, oluyor da bunun fen müpvirliğine rümıl kaybettim. Bulan zatın zlrdekl 
tur .• ama kaçakçılık 'ı•te bö'y- ve Sıhhat işlerimiz tabii ve mil ve mukabil tetkilatlar ihzar ediyor- Yunanlı Seferyadisin tayin edilmesi- CIBOULF:TI'E U::S MOUSKETA- d d 

1 1 1 
d . 

T IRES M A.DAME ANGOT glb' ev a rese gön ermcs n r ca c erım. le kıymetsiz •eylerin ba•tan yu keınmeldir. Cok mühim olan Na !ar. Halbuki memleketimizin can da- ne müıamaha ediyor, acaba rakıp bir ' 1 - B 
Y ~ fia, Adliye .;e Maliyemiz uhde- rnarlar.ndan sayılan tütüncülük biz- milletin ferdinin bize nafi olacağına velce şehrimizde pek çok muvaffa· Kasımpışada ahrlyc caddesinde 

karı fiete çıkmasından olur. U. 1 . d f de mevzuu bah11 olduğu zaman, bu- mı İnanıyor. kiyet!er kazanmış plyes!rrl vardır. Karne! !<:fendinin tuz fabrikasında 
ı 1 k. km k kull enne üşen vezai i yapmışlar-nu mama ı ı ça a anan nun!a en yakından ali.kadar olan in- Behçet Bey, tirket mümessili Şa- Yarın diğer bir çok ıafsllAt verile- Bandırmalı 325 ıcvel!üılil Şama! 

lar daha ziyade fakir tabaka. dır. · hisar ldareıi ne yapiyor kimıe bil- kir Beyin yalanda avdet edeceğini ve cekı!r. oğlu Sefer. 
d 2 - Hükumetimizin bu sene mez. Halkı tenvir, tücar ve çiftciyi ondan tahkık edeceklerini söylem4ler . . 

ır. FELEK yapacağı işlerin rehberidir. . irşat ıöyle dunun, tütüncülüğümü- di, işittiğimize göre Şakir bey avdet -~ 1 larık, hayat, kaza ve otomll!ııl sıgortalarınızı 
Bunların arasında bilhassa zün idamı fermanı gibi müthiş görü- etti, Seferyadiı de beraberindedir. Ve ~ Galat.ada ünyon hanında kain ünyon sigorta kumpanyasına 

Meklepıiler müsahakası tarn teşkilatlı nahiyeler,· ic ka- nen noktalar bile tekzıp edilmiyor. i,e de baı!arrutlardır. Bunun)~ bera: yaptınnız. 
- - " Demek ki söylenenler birer hakıkat- ber bir tekzibin olsun neşredılmemıı _ . d . . 

Gazinin nutku 
26 ıncı haftanın birinciliğini 

GalatasarayLisesinden 636 Kes 
kin Bey kazanmıstır. Bu yazı su 
dur: - • 

nunu; Seyrisefain; Ziraat ensti- tır. Bunlar hakıkat olunc.a tütünleri- olmasını hikaye edilen bütün mües- Turkıye e bılafasıla ıcrayı muamel6 etmekte olan 
tüleri nazarı dikkati celbetmek- miz artık hariçte naıd revaç ve rag- .if hallerin doğruluğuna mı atfedelim u·· N y ON 
tedir. bette kalır? bilmiyoruz. 

Gazi Hz. bu nutuklarile sayı- Meıela: bundan bir ay kadar evet Birde son günlerde diğer mühim 
SON SAAT gazetesinde Behçet Be- bir Amerikan ıirketinin de lnhiıar 

sız ve kıymetli muvaffakiyetleri yefendı'nı'n u·· mı't ı'le dolu beyanatları ile mukavele aktettig"i mevzuu bah19 

1
0PERA Slnemasdl~ 

Ekranın co muazzam al<trhi önil· 

müzdeki çarşambadan itibateJI 

OPERA SINEMASIND! 
arzı endam edecektir. 

OPERA'nıo bu dördnncd 
eesll filmi haldkt bir 

şaheserdir. 

b. t d h ·1• · ~ ll:umpanya~ına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınıı . ne ır ane a a ı ave etmış oı- vardı. Beş yüz bin lngiliz lirası ser- olmaktadır, Behçet bey lzmir gazete-
«261!!,;1 haftanın en mühim dular ... » mayeli tirketin teşekkül ettiğini, ve lerine bu ıirketten bahsettiler. Bu a- ~----- • Tc:efon: _l_lnyo~lu - 2002 . . _ ~~ 

--- ----·- - -- --- ------ --- . ----- --- ~ - ---. - . . -- ~· - _ .. --. ·- .. . -- ---- - . t0•~4 

··~fillii11 fd11et., ebi Ce/rtkası: 86 donuk mavi gözlü, sarkık du- bir lavha var: Uzun boylu, kur- - Hamra ne bu hal delırdın Dıye haykırdı ve devam ettı: dukten sonra yanındakı dok: 
<laklı, gergin yüzlü, çekik da- şuni kaputlu, tek sırmalı ve e- mi? - O nasıl burada, o ölmemiş lara: . ge--
marlı, iskelet kımıldanışlı, melinin deneği tek yıldızlı, Dediler. O gene dinlemedi; miydi? .. Onu kim diriltti? ve.. - Hasta. İnşallah bubi' 
medhuş ! , esmer güzeli, sevda yapılı bir iki eli, on tırnağı kapıyı zorla- Arkasından ağlamaya başladı. !ip geçici buhrandır. si· 

Bir elin baskıya koymuş gibi genç mülazım: maktan kanadı ve .• Sesi kesil- Hekimler: Dedi, bir çok tedbirler ta>' 
ağırlaştırdığı göz kapaklarını - Hasan. di: - Ağlasın .. Ağlasın!. ye etti, ve: seıt 
zorla kaldırdı, bilmeyen, gör- Ve .. Loş, beyaz gölgeli kü- - Hasan. . . Dediler ve Başhekim bu za'f - Ağlasın ... uyus~n 1 dİl1 
meyen, sezmeyen bir bakışla çük odada sargılar içinde inle- - Hasan!.. anı?~a hekir:1liğinin ~ü~~ şef- Ha~an!n kim oldugun~u ıca· 
etrafına bakındı. Zihnindeki kı- yen hasta: katını babalıga veren ıçlı hır acı lemıştım. Hakkı . :var. tes3' 

- Eter·· Eter·· Nerde? · • · · · · yam, h~tıralanndaki ihtilal de- - Hasan . . ile: d~r hassas bir_ kız ıçın l>U eÇt' 
Diye odanın içinde dolaşma- - Hasan!. • vam edıyordu ! Kendi odasını Onun burnu, onun dudakları, - H ... a ... an!. .. - Hamra . . . Hasanm yaşa- duf daha a:ı: hır buhra~~a g çolc 

ya başladı!· · Ve·· Murat: kendi yatağını tanımadı, yanın- onun çenesi, onun göğsündeki En son Başhekim geldi, ya- masını istiyorsan, onu seviyor- mezdi. Bu kadarla gec.ırı:~:atefl 
· .. • · · · · - Kimdir? daki Muradı görmedi ve zenci- siyah et beni! Murat kapıyı tu- nındakilere: san sesini ona duyurma. Gel iyi. Fakat bu Hasa,n ha_ 1• 

18
111· 

Hamrayı sedye ile çıkardı- - Nedir?.. re vurulanların isyaniyle: tamadı, Hamra bir yıldırım, bir - Tuhaf şey. Hastanenin benimle, odana çık. Haydi yav- o mu? ... İyi gördu ·: '. 1.Y~ . 
!ar! Bilmediği bu aşk ortağından - Hasan! . . kasırğa,bir bora zoruyla korido değil Türkiyenin en şuurlu, en rum . . . dı mı. Bir ölü nasıl dırılır · · 

. . . . . . . •.. iztırap duydu: Diye haykırdı! Murat: ra fırladı!Yalm ayak,deli benze hakim kızında bu ne hal . . Dedi • . Onun ne diyeceğini Diverek çekildi. 
Hamrayı kendi odasına gö- - Ben... - Ne oluyorsun Hamra? Ke- ri,saçları çıplak omuzlarında sa Dedi. Acıdı, içlendi, yanma beklemeden koluna girdi, usul .. • ....... . •. d ·rıı: 

türdüler! Dedi!. ndine gel. . . vrula savrula koridorda koştu ... gitti: usul yürüttü. O gene hiç kimse- Başhekimin dedııp ~?lir de· 
. . . . . . . . . .• * * * Dedi, ona doğru yürüdü. fa- Koştu ve küçük, loş, beyaz göl- - Hamra .. Kızım. Bak ben yi tanımayor, hic; kim~eyi bil- - Bu tesadüf delırte 1 

Hamrayı kendi yatağına ya- · Hamra aksamın tatlı esmer- kat genç kiz hıç tanımadığı bu geli odanın kapısında durdu! Başhekim.. miyor, ağlıyor, yalnız: Sademe müthi f 
tırdılar ! !iği içinde gecenin yeni bir sa- adama haşyetle baktı tekrar ba Kapıyı açamıyordu! Dedi, ilave etti: - Hasan . . . - Hasan öldü! 

. . . . . . . . . . baha doğru gittiği anda uyan- ğırdı: Kapı kilitliydi! .. • - Kızcağazım sen Hasam Diyordu. Dermansızdı, irade- O buna inaıırnıştı d k' cnıelı-
Hamranm başı ucunda Mu- dr• . - Hasan .. Hasan! Kapının önünde: . seviyor musun? sizdi , belki Başhekimin kolun- Onun kabir yolun .. a .. ;en 0 111· 

:at bekledi!. Bır sarhoş gibi uyandı! Ve •. güç yetmez salgın bir - Hasan.. Hasan. Ben Hamranm gözlerinde san, a- da götürüldügünün farkında bi- ni kendini zafere g_'.:ltı~ilnıişti. 
• · · · · · · 1 Başı yok bir insan gibi uyan- deli gibi yataktan fırladı, kapı- Hamracığın 1. . • lev benzeri bir ışık tutuştu yan- le değildi . k?dd~s da~a?ın a~ai~ıannıalc la 
Hamra akşama kadar baygın/ dı! ya koştu .. Muradı itti. Onun Diye haykırdı. dı: . . . . . • . . . • Şımcli yenı bır şeye 

yattı! Ve·· .savrkl~··· · ı Gene öyleydi: Soluk benizli, gözünde tek bir insan ve .. Tek Doktorlar hastahakıcı:lai- top- - Seviyorum... Başhekim onu odasına götür- zrm: (Bitrnecli l 
- Hasa,., 1 ıandı: 

~$K GÜNEŞİ 
Etem izzet 

··J_~ . • ~:~Ütüt. hafif bir 
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HASAN KOLONYASINDA .TENZİLAT 
1.So k ti r'!\'l u ı( § i Ş C' 11 O, 300 kurıışl uk şişe 200 ~-l!ruşa.~· _F~rsatta~ is~fııde ~diniz. - Hasan ecza deposu toptancılara tenzilıl.t. 

50 ktıru luk şiş~ 35, 
80 kuruşluk şişe 60, 

Erzak ve saire münakasası TA \' lL ZAIJE ~ı u ::-;TAFA Münakasa temdidi 
.\nkara Su işleri müdürliig~ Üne Yüksek orman mektebi rektorluğundan: 
·-... Mektebimizin yedi aylık erzak ve levazımı salresi kapalı zarf usullle :nünakasaya konmuştur . 

s.s1s4 lira 26 kuruş bedeli keşfi olan Ahimesut şimal ka-

ve birader leri vapuru 
Mıınta zam Ayvalık Ekspresi 

~Saadet 
F vapuru 

~eyriseiain 
'lerkez Acenta<ı ; Galatı kopra 

b n la, Be)'Oğlu 2362 Şube 

ıce tosı: Mahmudiye Hını alııtda 

ls:.ıbul 274ü 

ve Taliplerin şartnamelerini görmek üzere her gün münakasaya iştirak için dt yevmi ihale olan 27 ı T. sani 
i•- 1rn_alatı sınaiye ameliyatı inşası talip zuhur etmediğin-
~'.i.lınle~ı pazarlıkla icra olunmak üzre sekiz gün müddetle tem 91!9 çarşamba günü saat on dörtte defterdarlık binasında müessesatı ziraiye mübayaat komisyonuna 
! 1 ıştir. gelmeleri . eşrinisaninin llinci pazartesi günü 

akşamı saat on ved!de Sirke! nh
nhıımından hareketle Gelibolu. fHlBZON BiHiN~I POSTlSI ' Müteahhit evvel emirde 4362 lira teminat akçesini veya pı----------------• 

et bankasile sermayesi milli olan bankalardan birinin 
ı et mektubunu iraeye mecburdur. l Müteahhit bu gibi işler yaptığını idareyi temin edecek 
ı..._ ~esaiki ibraz edecektir. 

anakkale, Küçük kuyu, Altın olu 
Edremiı, Burhaniye, Ayvalık is· 
kefelerine muvasalat ve çarşımbı 
günü mahalli mezkllrdan avdetle 
aynı iskelelere uj\nyarak cuma gü
nü htanbula muvasalat edecektir. 

>.n:hale 14-11-929 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 
· d arada makamı vilayet mektupçuluk odasında icra edile
~lc e~ proje ve evrakı keşfiyeyi görmek isteyenlerin Nafia 

rı müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. ~ j 
8 
L ( IE 

11 
Almanyxnın en büyük ve eski mo- .8 L B LE müessesi şose ve demir 

~~ İ~ f ekaleti Jollar münakasa kOlllİSJOnun~an: törlü yol sılindir fabrikası oıan yoll•r inşaatında müstamel 
1 

Mahalli müracaat : Yemiş Tavil
zade biraderler. Telefon htanbul 
2210 ..................... , .. 

( C~ 1 HURlYET)vapuru 1 1 teş 
rinisani Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle lnebolu, 
Samsun, Glreson, Trabzon, Rize 
Hopaya gidecek ve dönüşte 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 
Trabzon, Tirebolu, Glreson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldaga uğrayarak gelecek 
tir. Hareket günü yük kabul 
olunmaz . 

>:ıı~~~nva vilayeti dahilinde ve Kütahya_ Afyon yolunun .. 10.. SİLİNDİR - TAŞ KIRMA MAKİNESİ - AROZÖZ - MOTOPUMP -
ru ~.loınctrosunda, P.:ırsukçayı üzerindeki (B. T. 83) Porsuk KALDIRIM SÖKME MAKİNESİ· SEYYAR AMELE MESKENLERİ 

. 1
8~nün mevcut ayaklan üzerinde yapılacak betonarme üst ile dlter bllQmum aıatı ve edevat en son ve pratik slıtem!erde ve muhtelif bllyllklllklerde en ehven 

~~Pah zarf usulile münakasaya konulmuştur. teraltle ve icabında uzun kredllerle teslim eder. l(AELBLE mak1nelerl hususi l(AELBLE dlzel lzmir · leniı slr'ıl postası 
V asa 20 Teşrinisani 1929 Çarşamba günü saat ( 1 S) te motörlerlyle mllcehbez olup ğayet sağlam ve kuvvetti olarak imal edilir. l(AELBLE makineleri 1 

tkaleti müsteşaılık makamında müteşekkil komisyon ta eenelerce tamire muhtaç olmaksızın itler ve normal tamirat fle asğart 25 seneye tarantı edlllr. 
(,"ı\ahmutŞevketpaşa) vapuru 
12 Teşrinisani Salı l 2de Galata 
rıhtımından hareketle çarşamba 
sabahı lzınire ve akşamı lzmlr· 
den hareketle Antalya, Aıaiye, 
Mersine gidecek ve dönlişte 

Taşucu, Anamor, Alllye, Antal· 
ya, kuşadası, lzmire uıtrayarak 
ge:ecektir. 

'tan icra kılınacağından aliplerin münakasa, müzayede ve 20 eenellk l(AELBLE sisteminden eski bir silindirin elyevm ufak bir tamirle TÜRKiYE CUMHU-
kkanunu ile olbaptaki şartnameler tarifatı dairesinde hazır RIVETI dahlllnde elan yol inşaatında kullanılabllecek bir takat gösterebllmeıl J\AELBLE mamu-
ları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Vekalet ıatının mllkemmcllyetlnl ispat eder. 

v~ ~~'::;a t~~ae~ş:~n~s~~~!~;r:~~:r':ır; ~~~':; KAELBEE müessesesiyle TÜRKÇE dahi muhabere edilebilir. 
~ro· Müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. CAR L K A EL 8 LE Motoren-und l\laschinenfabrik 
(/'ve şartnameler Ankarada Y'ollar Umum Müdürlüğün- BACKNANG bel Stuttgart. 

~ .. O) lira bedel mukabilinde alınabilir. İİll-ıcı--------------•ı-•----~-----------· 

Her yerdeki acentalar hakiki 
Gillctte bıçaklarına mlliktir. Bu 
ll~OmUl tn f btçaklut 114 
defa muayeneye tabi tu<uJdukJa.. 
nnıüın muntazam ve mOHcri.b 
olarak trq olabllmcnizı·te'mUı 
edilmiJtir. ~asaya iştirak edeceklerin ehliyet vesikalarını berayı tet TÜCCAR TERZİ : D. KAMINSKY 

~kasa gününden laakal 2 gün evel Ankarada Yollar U ,...._, M. KURİS ..... lJt ılık ıir' ıt Jtılııı 
Udürlliğüne tevdi eylemeleri meşruttur. 

l~fôK TAYYARE PiYANGOSO 
YEDiNCi TERTİP 

4. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNi SANİ 1929 
Büyük ikramiye: 

45,00Q liradır 
Ayrıca: 

20,000· 
15,000, 
12,000 
10,000 Liralık ikramiyeler 

ve 10,000 Bir mük!fat 

~anisa vilayetinden: 
lıtaıusa vilayeti merkezinde inşası mutasavver vali ko

Ptoje ve evrala kqfiyeslnin tanzimi keyfiyeti mU-t konulmuştur. En ziyade beyenilen proje sahi-
l( Ciimeni vilayetçe dörtyilz lira mUko.fat verilecektir. 

01lafrn müştemilatını natık liste ile yapılacak bi
lı . ıerninini irae eder resim ve izahatı saire Istanbul 
~r Nafıa baı mühendisliklerine gönderilmit olduğundan 

~e Elıl~ tafsilat almak isteyenler mezkftr baı mühendis
~til\l Iıı.ü~acaat etmelidirler. Projeler nihayetürınihaye 23 
~~ 929 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on dörde 

.6ı anisa vilayetine gönderilmiş olacaktır. 
!t~tu edenler yevmi mezkftrda projelerini bizzat vere-

r. 
~ ... 
v nisa vilayeti merkezinde inşası muta-
~~1~r vali konağı atideki taksimat ve müş-

ı 1 atı ihtiva edecektir. 
\ ':'- ~!na arsanın tam ortasında yapılacak ve etraf· 
1 -'._ttıhaz edilecektir. 
3 ...._ Bodrum katından mada iki katlı olacaktrr. 

.ı\lt ve üst katlarında: 
Adet 

1 Mesai odası. 
1 Misafir odasr. 
4 \T atak odası. 

1 . ' 

1 Büyük yemek salonu. 
l İş odasİ. 
2 Gtfudelik oda. 
2 Oda. 

bulunacaktır. Bu iki büyük oda ııalonun 
mütekabil cihetlerinde olacak ve icabın
da açıldığr takdirde salonla birlikte Is-

'...._ . timal edilecektir. 
akınanm üst katında bir hel8., ve bir banyo, alt 

28 teşrlnlevel 929 dan itibaren dlfoses• ticarethanesi şeriklerinden 

bulunmadığı vı 1 teşrinisani 929 dan itibaren Beyoğlunda utlklAI 
caddesinde Sovyet Konsolosluğu medhalinde 

BERESİNER VE KAMİNSKY 
unvanı ticarisi tahtında yeni bir mağızı ıçıığını muhterem müşteri· 

··~MM .. 19 lcrine illn ile kesbi şeref eyler 

Emlak ve EFaın ~ankası lstan~ul ~u~esin~en; 
Esas 

87/10 
144/ 3 
151 

155 

Kiralık Emlak 
Mevkii ve Nevi Senevi ican 

Çırpıcı Çayın Altı dönüm tarlı 36 Lira 
,. ,. on dört ,. ,. 260 ,, 

BüyUkadada Nizam caddesinde34-22,36 numaralı ~4 • ,. 
yukarısında odayı havi bahçeli dükkln 

1 

,.,.T~ .. _I 
Büyükadadı Kamino mevkiinde 8 numaralı 60 • 
Bağ mahalli 

Ballda muharrer em!Ak bllmüzayede kiraya verilei:e!?;lnden 
talip olanların ihaleye musadlf 20/Teşrinlsani 91!9 çarşamba günü 
saat ~n altıda şubemize müracaat eylemeleri. 

Gayrimübadiller Tahsilat- Tevziat komis
yonundan: 
Dosya Semd Mıhılleal Sokağı No. Nevi 
1157 Beyoglu Kamerhıtun Keresteci 211 Hane 

8 • Asmalı Mesçlt Tıpebafı caddesi Si Dans solonu mll oda 
16 • Ağa hım11nı Yeni yol (Maç 9/11 Hane 

950 • Kamerhıtun Çukur 8 Kagir hanı 
1411 Kadıköy Gaf er ağa Moda caddesi 148/811 H!JseU hane 1-4 
148 • • Murat bey 2/84 • • 5-8 
ı 44 • • Moda caddeal ııso • • 5-8 
188 Adalar Heybeli Yalı 58/60 Gai.ıno n Ustilnde hanı 
189 • • Manastır 86/1 Hane 
190 Adalar Heybeli Manuıır 84-84 BllyUk otel 
231 • BUyUlcadı Panalyı 14 Diiklı:tn 

2311 • .. .. 16-18 • 
1 ll!O • ,. Balıkpazan S • 

170 Boğaziçi BoyacıköyU Cedit ıirtn 7-S Ahtab hanı 
100 1'üçilkpızar Rllstem Paşa Tahtıkale caddesi 109 Oiikkln 
Balida muharrer emltk bilmüzayede bir sene müddetle lcaro veıtlecelı 

tir. Talip olanların lhılei kat'lye günü olan 17 teşrinisani 929 pazar günil 
ıaaı 10 da yüzde on nispetinde pey ılrçesile birlikte Beyoğlunda imam so
kağında llO numerolu daJrede bllır bulunmalan Uln olunur. 

KÜRK MAÖAZASI 
Beyotlunda istiklal caddosı 

No. 409 Hazır ve 1Rmarlama 

~ 
~ 

her nevi kllrklerln en son Gill 
moda ve mllntahap çeşitleri. ette 
Flatlar rekabet kabul etmez. 

~~~ .. ~·~~~ .. ~~·~·~·~~·~·~·~ .. ~----
An bar inşaatı 

Tütün in~isan uınuın ınüdürlü~ünden: 
Tütün inhisar idaresi Kuru çeşme yaparak tütiin anbarı bah

çesinde inşa edilecek anbar kapalı zarfla münakasaya konulmuş
tur. MezkUr inşaata ait proje ve şartname vesairesi 15 ltra mu
kabilinde verileceğinden taliplerin idareyi umumiye mimari şu
besine müracaatla almaları ve 16-Kanunuevvel-929 tarihinde de 
zarflanru Galatada mübayaat komiayonuna tevdi etmeleri. 

~anattale DeHenlarlıIDn~an: 
Çanakkaleden altı mil mesafede Adalar denizi cihetinde kr&

men karaya düşmüş olan Amasya vapuru 22-T. evvel - 929 ta
rihinden itibaren bir ay müddetle pazarlık suretile müzayedeye 
konulmu§tur. 23-T. ııani-929 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 16 da ihalesi icra edilecektir. Taliplerin Çanakkale Defter
darlığına müracaatları. 

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

:CMersin) vapuru 11! teşrinisani 
Salı 17 de Sirkeel nhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

1 Küçükkuyu, Edremit Burha· 
niye, Ayvalığa gidecek ve 

1 
dönüşte mezkQr iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz.. 

KEFELIZADE HAMDI 
YAPURLARI 

Bartın sür'at Postası 
Birinci ve ikinci nnıf lı: •

maralarile güvene yolculan lçla 

mahfuz mahalleri ban 12 mil 
ıür' ata maille 

HiLAL 
npuru 11 Pazartesi 
teşrlnlsınl 

günü akşamı Sirkeci nhnmından 
hsreketle Eregll , Zonguldak , 
Barnn , Kunıcqlle , Cide 
iskelelerine azimet ve avdet 

~ıb~al YB i~tiınaJ ınıaıenel vetalelin~en: edecektir. Yıılı: ve lyoca için 
Diyarbekir Nümune Hastanesine kapalı zarf usulile 149 ka- Sirkecida yeni banda 1 numrolu 

lem ilAç ve Tıbbi malzeme münakasaya konulmuştur. Münakasa acentesına müracaat Telefon: 
müddeti 7 Teşrinisani 929 tarihinden yirmi gündür. aZrflar 26 lnanbul 8101 
Tqrinisani 929 Sah günü saat on beşe kadar kabul olunur. Ta- ..-.-------------... , 
liplerin ~raiti anlamak Uzre 'imdiden Sıhhat ve !çtmat Muav&- Hacı Yakup Zade Ve Ş.rtkl 
net vekfileti İçtimai Muavenet Umum MlidürlUğüne ve Iııtanbul Vapur Acaatalıtındaaı 
da Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaat eyleme- lıadeııil lls fi st'İ palalı 
leri. 

lonJa encnnıeni vilaJeün~en: 
Çiftlik hayvanat şubesi için lüzumu olan mevkii münakasaya 

vu olunan bermucibi şartname: 
(43709) kilo arpa, (34788) kilo yulaf, (25289) kilo bakla 

(11070) kilo kepek kapalı zarf usulile miibeyaa olwıacağındaıı 
taliplerin 20 teşrinisani çarşamba günü saat 16 ya kadar encüme
ni vilayete mliracaatlan. 

Devlet deıniryolları ve limanları umumi i~aresin~en: 

Gerze ,~a.r.:, Çaqamıı. 
ÜfllBll .... il Slrlıed nlıtt
mıadan lıaralıetle (Zoapldat 
laebola, Gerze, Samaaa, Ordu, 
Glreeoa, Vakfıkebir, Trabzon, 
lelı:olılerlae uiıaet Ye avdet 
edecektir. 

Talıllat için Sirkecide Vatı 

l<ClfkA caddesinde l{llçlk l(ır 

zade Hanındaki acantasıaa 

mllracaatlan. Tel: lst, 3118 
Tllccarana teshllAt gösterlllr. 

Eskişehir - Konya hattı üzerinde saray önü ve pınar başı is- .. -----------· 
tasyonlan arasında ve 395 inci km. civarındaki ocaktan çıkanla- SADIKZADE lllHADEH-• 
cak 15,000 m 1 balast tekrar kapalı zarf usulile münakasaya kon- LER VAPURLARI 
muştur. Münakasa 24 Teşrinisani pazar günü saat 15 te Malı:e-
me dairesinde yapılacaktır. K A R A DE NIZ 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak MUNTAZAM VE LÜKS 
kat teminat akçelerini ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Mü p O S TAS [ 
diirliik kalemine vermeleri lazımdır. Talipler münakasa şartna-
melerini 2 lira mukabilinde Ankara Maliye ve Muhasebe işleri Sakarya 
dairesi reisliğinden Istanbulda Haydarpaşa veznesinden ve Kon vapuru p . 
yada Konya veznesinden tedarik edebilirler. 11 teşrinisani azarteSt 

lstan~ul tuz inhisarı ~a~ıno~ttr!Onttn~en: mı=~ a::;e~~t~~rk~~o:
1

;:ı: 
Y 9 dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 

Eminönünde Balıkhane binasının üçüncü katında Istanbul tuz oıreson, Trabzon ve Rize 
inhisarı baş mödiriyeti dairesinin muhterik olan aksamının tec- takelelorlne azimet ve avdet 
diden inşa tamiri aleni surette 4/ 11/ 929 tarhinden itibaren yir- edecektir. 
mi gün müddetle mevkii münakasaya vazedilerek ihalei muvak- Tafıl!At için Sirkecide Mea 
katesi 24/ 11 / 929 tarihine müsadif pazar günü zevali saat 15 te adet bııaı altında aceotaııtına 
baş müdlriyeti mezkurede müteşekkil komisyonu mahsusta icra ııracııat. Telefo:lllStanbut 2134 

S ...._ atında yalnız bir helil bulunacaktır. 
1 1'.fatbah ile kiler, hizmetçi ve jandarma odaları bah- ------------------------

<;e derununda ve binanın münasip görülecek bir nokta- 1 sta n b 1 v · ı A. t. d 
kılınacağından taliplerin ihale gününden mütekaddem yüzde ye- h----------= 
di buçuk teminatı muvakkatelerini usulen teslim ve şartname y enikapı ve Kumkapı iıkelelerin-

6 ,a~lnda yapılacak ve bina ile muttasıl bulunacaktır. u 1 aye ın en: 
1naıun üst katından alt katrlle ihtilat peyda eyle-

? ltıeksizin harice çıkılabilecek bir surette merdiven 
...._ ~~rtibatı bulunmalıdır. 

tına .inşaatına 30 bin lira sarfı tahmin edildiğinden 
~nzım edilecek proje bu miktarı tecavüz etmemelidir 

SAMAN Balya ÜT . 
makineleri 

Sirkeci, Salkım!llğüt A. \' efa l\Tilessesesl 

Y ol mükellefiyetini nakten ifa edecek olanların ikinci tak- sini isteyenlerin müracaatları ilan olunur. de hazine namına müsadere olunan 
sit zamanı hulul etmiş olduğu gibi mükellefiyeti mezkureyi be- Ak h • b 1 d • • d 1215 kilo mqe kömllril ile 200 kilo 
denen ifa eyleyecek olanların şehri hal gayesine kadar İstanbul Ş e 1 r· e e 1 ye S 1 n e n ı.mıcıı. ve ilci çeki ıhlamur odunu ve 
vilayeti yollar baş mühendisliğine müracaatla alacakları vesika 202 adetemuadll iki çeki kestane çu-
üzerine yolda çalışmaları lazım geleceği ve Teşrinisani gayesi- Ak ehir belediyesi için su ve elektrik i~lerinde bilhassa ihtisa- buğu 28 Teıriniaani 929 tarihinde ;. 
ne kadar şu suretle bedenen ifayı mükellefiyet etmeyeceklerin sı bulunan diplomalı ve yahut nafia vekaletinin ruhsatı resmiye- hale edilmek. üzre müzay.e~eye çıka
yüzde elli zammile mükellifiyeti nakdiyeyi tediyeye kanun ah- sini haiz şehri iki yüz lira maaşlı bir mühendise ihtiyaç vardır. rıl~~tır: talıplerln yevmı •~ede 18 

kamı mecbur olacakları gibi bu gibiler hakkında tahsili emval Talip olanların sür'atle adreslerini ve muhtasar tercümei halle- •t._ıki budçukda.hdefl terkdar.lık bınaam~ 
1- hk~ blk · d"l -· be l · · b'ld' l . muzaye • ve ı a e ornıoyonuna m • .. anunu a amı tat ve ıcra e ı ecegı van o unur. rıru ı ınne •n. ~--• eyt......,ıeri ilan olunur. 



BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Gıçea c 1 a [ r.U AnkAra'da son bahar at kofulannın ıoouncuau yapılmıttır. Bu resimlerde yarıtlara alt muhtelif intibalar görlllllyor 

' -:; . _.,.. - . . 

3 

Valova'daki i:n u ve in11a faaliyeti hararetle devam ediyor. Gazinonun tamiri bitmiştir. Gazinonun önünde park ve parkta müteaddit 
kameriyeltr yapılmıştır. 1- Tamratı biten w:azino. 2- 'Zümrüt Panoı<ama tepesini sUsl~yen iki zarif bina. Gazino ve otel. 

i 3- Otelin bir yeni resmi. 4- Parktaki şık kamerlı eler. 

üstü~ar -Kısı~lı -Alem~a~ 
Halk tra1nvaylar1 Türk Anonin1 ~irketin<len: 
Şirketimizin esas mukavelenamesinde yeni mıntakai imtiyazi 

c <lolayısile icra edilecek tadilat için laakal bir hisseye malik 
ulunan hissedarlar, mukavelenamenin 56 ıncı maddesi mucibin 
e, 25 Teşrinisani 929 Pazartesi günü saat 15 te Üsküdarda ida 
ei Umumiye binasında fevkalade olarak vuku bulacak heyeti 
mumiye içtimaına davet olunur. 
İştirak edecek zevatin 67 inci madde mucibince içtima tarihin

en bir hafta eveline kadar Şirket Merkezine hisse senetlerini 
evdi etmeleri ve duhuliy kartı almaları şarttır. 

Ruzname şudur: 
1 - Esas mukavelenamenin üçüncü ve dördüncü maddeleri

in tebdili, maddeler böyle tebdil olunacaktır: 
Madde 3 - Sirketin unvanı «Üsküdar - Kadıköy ve havalisi 

'.alk Tramvayl~rı Türk Anonim şirketi» olacaktır. 
Ma-ide 4 - «Şirket 1 Mart 1929 tarihli imtiyaz mukavelena 

:1eSi mucibince Üsküdar - Kısıklr hattının işletilmesi ve hattın 
eraiti mukarreresile Alemdağına kadar temdidi ve işletilmesi 2 
'emmuz 1929 tarihli mukavele mucibince Üsküdar - Kadıköy 

Kiralık emlak : 
Yeeşilköyde Şevketiye mahallesinde istasyon caddesinde 4 

ı ı No: lu maa oda ve bahçe dükkan 300 ve ayni mahalde 7 No 
lu maa bahçe dükkan 240 ve mahalde 9 No: lu dükkan 90 v 
;ıyni mahalde bulvar caddesinde 1-1 mükerrer No: lu 4 kıt'a ta 
la 100 ve ayni mahalde hat boyu caddesinde 6 No:lu dükkan 7 
ve avni mahalde bulvar caddesinde 19 No: lu maa bahçe ev 72 
vee ~yni mahalde arslan sokağında 10 No: lu maa bahçe ev 72 
ve 6 No: lu ev 240 ve 8 No: lu ev 600 ve mahalli mezkfırda kö 
içi mahallesinde dibet sokağında 1-3 No: lu ev 480 ve Ümran 
ye mahallesinde üçüncü sokakta 6 No: lu ev 36 ve 14 No: lu e 
96 ve 16 No: lu ev 60 ve ayni mahalde Güvercin sokağında 1 
N o: lu evin 60 lira icarı senevileri üzerinden bir sene müddet v 
hükii:netçe talep vukuunda tahliye eylemek şartile 24/111929 t 
ı ihinc müsadif pazar günü saat 14 te müzayedeleri mukarrerdi 
Taliplerin '10 7 .50 hesabi le teminat makbuzlarile emvali metru 

i 
.. 
( 

r 
e 
c 
c 
} 

1-

\ 

3 
{ 

c. 
r. 

ke '..:.ir komisyonuna müracaat eylemeleri. ---

~evlel ~enıiryolları ve limanları uınuını iôaresinôen 
ahi! ve hariçi ile Beykoz ve Anadolu Fenerine kadar elektrikli Muhtelif tipte lokomotiflere lüzumu olan bakır ocak ve aks 
'ram vay. h.atıarının .~ecbu.ri .ve ihtiyari kısımlarının inşası ve iş !l'I kapalı zarfla munakasaya ko~muştur. 

a 

tılmesı ıçın teşekkul etmıştın denecektır. l Münakasa 7-12-929 cu:nartesı günü saat 16 da Ankarad 
2 - Üsküdar - Kısıklı ve Kısıklı - Alemdağ elektrikli 1 >evlet D .miryolları iı.larcsmde yapılaı;aktır. 

·ıın-ıvay hattının tesis ve işlet hı si imtiyazının ve Üsküdar -- Mür!" asay i tirak <;deccklerin teklif mektııpları.ıı ve muva 
:ad koy c1.•'1il ve lıaricj ile Beykoz ve Anac'olu Fenrrinc kııdaı 1 < t k• •·ıtlannı avni f,Ünde saat 15,30 kadar Umumi Müdü 
fektri1'1; tr· T.vay hat!-nnın t ,.si ile işletilmcs. ıtl'tivazrnn Is· ıı ka1· m·nc vcrnıeleri lazımdır. 
anbul ~~en t"T.aneti ile mü ı.ık' 15 Mart lQ '9 tanhlı rıukavck Taliplc:.r münakasa sartnamclcrini 20 lira mukabilinde Ank 
ame m ' rce, şirketimiz devril fern.ğ:nın l, b ılli. da, Malzeme c1aıresintlen, Istanb4Jda Haydarpaşa mağazası 

J11ı- :.: r-·i~fü. Burhan"ain ... r. •cdarik Pde•oiJirlrr. 
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PAZAR 
lo T. SA ~t 1929 

-- --=-------· 
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Rus Sovyet bUkOmettnln yıl dönümll münasebeti ile Ankara'da Rus sefarethanesinde 
verilen çay ziyafetinden bir intiba _..--{ıj 

lbise yaptırılacaktır fr··nv·~~ôTAif 
1 ! SiNEMALAR / 

mrii~ler umum ınünürlü~ünnen: .............. ~:p,b•~, 
1-

na kasa 
Memurini muhafazaya yaptırılacak elbiselerin yevmü mü 
sı olan 22 Teşrinievel 929 tarihinde mürarnat eden talip-, 
esaiki şartnameye muhalif bulunduğundan münakasa gü
eşrinisani 929 tarihine tehir edilmişti. 

!erin v 

yaıro'U 
buak:•tll .ı; 

21,ıJO ,.ı 'do 
~·r' liıı RelslO ~1 ~~ nü 2 T 

2- İşbu tarihte zuhur eden talipler ıneyanınd.a zabitanı bah
riye el biseleri icin en ehven fiat teklif eden talibe mezkur elbise 

e edilmiŞ ve mütebaki muhafaza memurları ve sandalcı 
da ait kaput, elbise teklif olunan fiatın haddi layıkında gö 
iğinden bunların pazarlıkla münakasasına karar verilmiş 

ler ihal 
ve efra 
rülmed 
tir: 
3-

müsadi 
binasın 

Taliplerin yevmli ihale olan 12 Teşrinisani 929 tarihine 
f Salı günil saat ikide Istanbul Gümrük Başmüdürlüğü 
da Gümrilkler Umum Müdürlüğü mübayaa komisyonuna 
atlan. mü raca 

Tı ~ f a~ültesi reisli~in~en: 
Tıp 

birer n 
fak•ıltesi seririyatı tedavisile tıbbi fizik liiboratuvan için 
ıüderris muavini alınacaktır. Taliplerin bu baptaki şeraiti 
\< üzre tıp fakültesine müracaatları. anlaın;ı 
-----''-~---· - - __,_ - - ..... -

n eniz sallnalına koınisJonun~an: 
7500 

zar saa 
kilo sabun pazarlıkla mübayaası 10 Teşrinisani 929 Pa

t 15 te 
• Taa 

lada m 
hhüdünfr ifa edemeyen müteahhit nam ve hesabına ba
uharrer 7 500 kilo sabun hizasında muharrer gün ve saat
arlıkla mubaaya edilecektir. Şartnamesini görmek iste
n her gün ve vermek isteyenlerin yevmi ihalede ve muhar 
tta Kasımpaşada deniz satın alma komisyonuna mliraca-

ta paz 
yer>leı i 
rer saa 
atlan. 

KARON ywıan kllaphanesl 
Bcyojı;lıı Tunel meydanında 523 

D 
BAKTERIVOl..OG ~I 

r. IHSAN SAMI 
13akt eri yoloji laboratuvarı 

k dıtklk kan tabllllltı 

a,crman teamülü ) küreyvaı 

Pe 
( \ 

tadadı , tifo ve ı!'ıtma hastalık.lan 

ı, ıdrar, b:ı.~gam, cerahat tah· 
l ltra mikn»kopi ilt frenği 

isi. sütnine muayenesi. 

ivanvııhında Sultan :\lahmuı 

i kar~ı>ında Tlefon Is. 981 

rcşhi~i 

lilau, t taharr 
J) 

turbcs 

MAMA 
Dr . H . ŞiNASİ 
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PARASIZ DERS 
Güzel ıan'atlar birliği Müdürlü

ğünden: 

Tiyatro, edebiyat, musiki meccani 
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Cum• r-·: 
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Hercuııı ·~ 
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____ yapılııııf J 

Kadıköy Kuşdili ıiyatrosund• bıı' 
Cevdet Bey heyeti f': 

Arşın mal alan operet -4 I 
Voyvo komedi<! 1 perde. 
Ahmet lleyin saz heyeti . ./ 

ÇOK SiGARA 
-IÇDiCIM 

hıılde ajı;ızım güzel kO 
kar ve dişlerim şajtlsııı 
ve beyazdır. .. eli: 

Zira daima bürun 
'b etO mucunlanna tercı 

1
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p;im ( BİOKS , u kull~n n 
yorum. Bioks Ok>1~1 . 
,ayesindı: istihzar c 

mlş yegane diş 

ma cıı n ııd ur . 

ne cad 

ıerbeıt derslerine başlanacaktır. Ta
bul ikinci Ticaret Mahekem- libolan hanım ve beylerin kayt ve ıe
: Kadıköyünde Söğütlü Çeş- raitini anlamak Üzre hergün saat 16 

Kundu 
desinde 134 No. 1ı mağazada dan sonra Gülhane bahçesi medhalin ~ 
ra ticaretile müşteğil iken 17 deki birlik Müdürlüğüne müracaatla-· 

ı\lisan 

asına 
929 tarihinden itibaren ilanı if rı. f1~I 

yan" e 
karar verilen "Astik Vartan- - ) ki ~tl fre 
fendinin muamelatı iflasiyesi- lıtanbul Üçüncü Hukuk Mahke- 'Be soğu u!'> dlkfıllıtn; 

lİn On yon surttile tedvirinc mahke- meıinden: Evkaf Müdiriyetinln ika- olanların nazarı J1 ı 
nece k arar verilmiş olduğundan On- metgahları meçhul Andiriya velet D h hOfO 

ndiği intehap edilmek üzre as- Hiristo ve bakkal Yorgi velet Dimitri f • 0 f . ~.ıı 1 jOn Sİ 
.ıabı m • 9 USlıiıl< "" atlubun 16 Teşrinısani 92 cı ve Yorgo velet Dimitri ve Katrina Fennin en ~on · 1tı.ıkhl"ı 
:uma 
Mahke 

rtesi günü saat 11 raddelerinde bin ti Dimitri ve İstifan velet Yorgi · bel~ll"' kli '1 

menin iflas odasına gelmeleri ve Ayşe Sıdıka Hanım aleyhlerine i- olarak eski ve ven• b ı ge''' '. 
unur. kame eylediği bedeli istimlak davası- frengi. idrar dabrl•f~nı~e kadııı ;., ·lan ol 

nın icrayı tahkikatı 3 Teşrinisani 929 ve n1es11nc le 1 c a~yt> ~ 
Liıel d d.1 . d · olunur. ~V er mabayaat komiayonun an: Pazar günü saat 14 de talik e ı mış hatsızlıklm ıe -'' nıekt•P ' 
Ko 

lrta v 
/IS 93 

mİ.lyonumuza merbut leyli lise iken yevmi mezklırda isbatı vücut et- 1'okathyan )·anında "I ö~ 
e muallim mekteplerinin Ma- mcdiklerinden haklarında gıyaben tah 'I 'S T 1. ıı. t ı. •' · 

an Ze 
O eayesine kadar ihtiyacları o- kikat icrasına karar verilerek evrak 0 •h e • L> 11 ıııı~ 
ytinyağı, Pirinç, Kurufasu)ye, dava ve mLibrez kayıt resmi ve ma- l lt ı.;0111 :>'ı fllı 11 

, Mercimek, Salça, Ekmek, Ha- halle ilmühaberi kıraat edilmek ve za l,lsekr mu ıa)I d be' 1 'luhut 
emler. Gaz, Benzin, Vakum ve hitece tahkikat yapılmak suretile mu- \'efa orta mel.ret~ ;nşs•~ ;'van y 
yağları ile kısmen Süt ve V o-1 amele icra ve i~bu muameleyi gıyap keşif ,·apıırıl cak 0 "Jıf p>t•· n• ' 

rı, l 12 929 tarihine müsadif kararının ilanen tebliğine ve tahkika- <J•ı<J tarı. ine mu-l 1 ,. 1 .ı l<'.h1 ı 
ııünü saat onaltıda ihalesi icra tın 10 Kinunuevel 929 Salı günü sa- <aat on alada ihal '~le"'" ı>~ ~" 
ak üzre kapalı zarf usulile mü .. at 14 de talikine karar verilmiş oldu- ttzere k:ıpalı ıaı f u·-J :1 ı·ırrıJk ' rı 
ya konulmuştur. Kaimeleri a- ğundan kararı mczküra beş gün zar· kı~nulmııştur .. ŞerlltL 8 ~ 

1 
t:ılif 

Vlazut 
~urtla 
>azar 
<ıhnm 
la kasa 
ırı ay 
amak 
aca;ıotl 

rı dır. Taliplerinin şeraiti an· frnda itiraz edilmediği takdirde bir . lrmt'k ıı;;te\ :ıtl3r" 
üzre komisyon kitabetine mü- daha mahkemeye kabul edilmeyecek· ıifnam<VI ~' · ınilr.CJ• 
ar• leri illin olıınur · knınisvon kirabetıne 


