
I~ 

i 

PAZAR'l'ESİ 
18 1 EŞRlNISANI 1929 

4 Uncu sene, No 1353 

NUSHASI 5 KURUSTUR 

·-"". ··---"'"- w L___ -- .... Ba.ll!'m.. r•lrl : 81.lrıt mıJ:el•-•- M...._Hl9:a:UT 

2 inci ~ahifedo: 

1- t kononıı 
nr .um 

2- Son hab~rlcr 
3 Uncu sahifede: 

4 Uncu sahifede: 
1·tetck, l-HikAye1 3 R man 

5 inci sahifede : 
I· lktısadı haberler, 2- Spor 

6 ıncı sahifede : 
1- Mahkeme haber eri ' 1- ~filet mektepleri ıalc:bt'•;ı 
2 Esftaııa Emanet çarpıfıyor işin hav1tdl~ 

Yu11an bahrl11esi Gazi Hazretlerinin gazetemiz hakkında yeni ~enlerde yazdığım bir me-
ve 

ız müdafaa kuvvetlerimizi bir teveccühleri V·e lütufları 
8~ şöyle demiştim: b u· • y u· • k 
1
ik ederken mutlaka filan 

kete tefevvuku bir azimet 
1 ı-., olarak almıyoruz. Oyle ~~~.-..--------------------------------------~------=--·--------------------------------------------~-:::-::: ~------------------------------------~----Türk bahriyesindeki isla-

' \'un an efkarı umumiyesini 
ı n . 
lluevı endişeye düşürüyor. 

na sebep, Atinada öteden
d llıevcut olan bir haleti ruhi

~ıı, Bu haleti ruhiyeye göre 
Vlerde muvazene, Türkiye 

tt U~anistan aruın.dak~ kuv-
41trıuvazenesi, Yunanıstanın 

1 
lt denizinde hakim olması

lfd Bunun aksini zebinlerine 
ıu ,1r11.ınıyorlar. Niçin böyle olu 

1 
1 
• işte izah ve müdafaası güç 

~h~ Şey budar, aradaki sui tef
(;~lerin menbaı da budur!» 

r h0t?~m ki bu mekale Atina 
'ıı lfılınde büyük bir teırir 
IQ"ltıış, bütün gazeteler ve ken 
t! •ali.hiyettar bilen bir çok 
n,tr bu mekaleye cevap veri

lt, Bu zevahn arasında kon 
1 •ınirıil Perikles ile sabık 
ij

11•kalôt nazırı M. Argiropu
'l.ilııı da mektupları varclır. 

Ya. gazetesi in neşrettiği 
llıektııbu aynen okurlarrmı
•r2 ediyorum: 

ij Ş~nu iapat elme-k lii.zımdır: 
~kıyenın bahri İstihza alı ve 

1
12lerdeki tefevvuku, Yuna

lııJı '?a hucum etmek fikri de
r lır. Bilakis Yunanistan ta-
tııdarı deniz hakimiyelinin İ· 
1 si sadece arazisinin emni

'ijtk!tına alınması demektir. 
, 1Ytnin arazisine her hangi 
•1ıırettc tecavüz mevzuu ba
?,tınaz, Tarih 1897 denberi 
~ij dayi İspata kafidir. 
. rkiye, adalar ve rumeliye 
./ ?lduğu zaman onları hi
ne ı.;_irı bir filoya muhtaçtı. 
rf Uıı ı İn 1919 tarihine kadar 
tı_ ettiği gayret yerinde idi. 
~ t muvaffak olamadı. Ada
tı kaybetti, Yunanistan ada

\!tıı'ldı. Fakat Türk arazisine 
"'ı ~~adı. Zaten lngiliz Fran
~~ llıuşterek filoları bile Türk 
~:~ğına ilitmemişlerdi. Bu da 
ı~ h e~er. ki Yunanistanın de
"ı •kiınıyeti bugünkü Türki
\: karşı her hangi bir tecavüz 
l '' 1nı ifade etmez. Madam 

'ı~ ~ık sahilleri gayri kabili te
~ ~;dür, bu sahilleri müdafaa 
lij1k

1loya ne lüzum var?Demek 
bahriyesinin tecavüzi bir 

~· '•.dı var! Yunanistan için 
ı~llııyeti bahriyesinin zıyaı. 
\'.'~ adaları gaip etmesi değil, 
~·1~ağlubiyeti ve felaketi de

~i ;r- Yunanistan her taraftan 
~ e ınuhallır. Kara cihetin

~i e ınüdafaasızdır. Adalar, 
'k 1~hilleri ve hatta hükômet 

ı~ eıı denize hakim olan filo-
ı9~eıiri altındadır.Bunun deli 
\I 6 da manız kaldığı abluka, 

Osman $<'vKel Paşa SO/eyman Enı;n Paşa Nazif Bey 

Meclis hepsini affedecek I 
~~~~~~~~~~~ ......... 

1e ht·\,.Ptİ nınlı~u~aııın 111' dt~ \il knrnr h<'\
0

Plİnİn 
o' • 

nlul·arrt·ratı tal n1i11I <'r dP~ildir 
l --------•••e•• - -

l leyeti mahsusa bir çok masumları listesine sokm s. 
Aıi karar hty'eti ise asıl mücrim \'e vatansızları 

takiP ve tecziye imkanını ulaınamıstlr .. ------·-·- ----
Her iki hey'etin kararhınnın da ref'i 't.,•İn büyük ınillet 

n1eclisi karan İstent.·ct fı-

Demir yolu 
İnşaaft~aliyeJ 
ti çok ilerledi: 

ANKARA, 17. (Milliyet) -
Devlet demiryollan inşaau me
mleketin her tarafında faalivct 

· 1e devam etmektedir. Cümhuri
yetin ilanından bu güne kadar 1 
793, kilo metre yol yapılmı · ay
rıca 252 kilometre ray döşenmiş 
tir 760 kilometrelik hat hali in
~ada olup ray ferşiyatı henÜ7. 
·başlamıştır. şimdiye kadar hü-
kumet tarafından Anadolu -

1 Adana - Mersin hatları dahil 
olmak üzre 1092, kilometrelik 
lıat satın alınını ve gerek satın 
alınanlara verilen para ve gere-

1 ksze yapılan yeni insaata sari 
olunan '">aran n yekı· ıı ı 

9ıl 100,600 lir<:) a balığ olmu-tl!r. 1 

·vas dal ;ı ııtle Gemerek ista
"YOnuna kadar hat temclıti H-:
mal edilmi tir •e orada ki ista
syonu Sivas teskil etmektedir. 

- -··-..- .. 
Zekai B. 

Müıkirat İnhİAa.rı umum mudurü 
Zekôi B. e dainleı· vekiılctirıe intihabı 
tebliğ eclilmittir 
Zekai B. bugün 

Ankarn 17 ('f elefonla) Bır riYayatc göre Büviik ;\tiJlet nıcelisi hev'eti intihaıp kmazbaAta· 
' w .. " ' sını a ma uzre 1\ 

ınahsusa ınukarn·ratı ile ali karar heyetinin kal'arlarının k enleın- lkara'y~ hare~~!·-. ·, . . ıJ . l decektir. Zekai B. 
Yeldin addedilıııesine karar verecektır.Hev ctı nlahsusa taratın an verı tn Aokara'da, intiha-

l h . • 1. l"J . b J l.. 1 bmdan dolayı arzı-
bir çok kararJann fı)j {arar eyetınce re Cl 1 nllŞ U nnına 1, Dllll( an teşekkür edttektir 

d 1 • J .. • J • J • t' ı •• J" { • J • • l k 1 )• - ı Avrupa'ya giden 
nıa a lir ço .- ınucrıın erın ıeye ı ınan.-u. < ı. esı 1arıcıı a nıa ,u ı mü•kirat heyeti biı 

sureti le adaletin tcnıin cdi leıı1en1iş olrna. ı höylc bir kararın sebepleri haftaya kadar ıe· 
Jecektir. Heyetin 

111evan1nda göı·fılnıektedir. avdetini müteakıp, Zekai Bey 

- Ali he) .. etçe hey'eti nıahsus.'1 kararlannın hemen nısfindan taz- Zekai B., heyet reisi, hukuk mÜ'41vİ-
• ri Aıım B. e vazifeyi devredecek~ir. 

lasının refediln1İş olnıası hey'eti nıah .. usa azasından bazılarını ıni.ite- ..... 

essir etıniştir. Fakat yine hu zevatın ifadelerine nazaran mezkıir hey'- Tahkikat 
Defterdarlıktaki tahki

kat hitti. Evrak veld\

lete gönderildi 

etin kararı ::\za la rın ittif;ı kile Yerilecektir. Bir çok kararlara nıuhalif 
kalanlar olduğu gibi bir çoklarının da nıüzakeresine iştirak etmen1iş 
olanlar vardır.Hele heveti nıahsusanın nıüd<letinin hita111a iı-eceği gün 

bir çok kiınseler hakkındaki 9osyalar tetkik edilnıeden ekseriyetin 

alelacele listeye ithali suretile lıey'etin işledigi h;ıta yene aynı heyet • 

azasından olu))ta hu son harekete iı:;tirak ctıncıni~ olanlar taratindan 

ş"ddetle tenkit edilnıektediı-. ~ 

Mühim bir hırsız çetesi 
~------······~-~·----

.Erc n ki)\ ~ahrnyıet'd il ·hcı,rn lisi ııd<·ki sirkat la rı n faili 
~ahıkalı l\hıl...~ııt ilt• halı<:ı''Hll ·ıvni' dir 

• 
inkılap ve Gazi --·····-------

'~ ı·,, ii k rt · i ~ i ıı .., i ı n d i \ < • 1 adar h i ( · . ~ . ~ 

nc·:-ırt·c 1 il ll11'll l i~ ııot la rı 
' ' 
---- --··· ... -----

Gazi 11 az retleri inkılabın en ateşli 
hamle ve hareket günlerini tespi 

eden bu notların Milliyet'te 
neşrine müsaade ettiler 

lzmıl /t gazi lfaz:retlrrlnirı kabul ilr ı·enılılmnt muhtelif 
mı se/flff haUınıla bqanı.rtıı bulıınd kları gauıe 

haşnıuharm lcrı lslüsyonda 

A, KARA ı Telefon ) Gazi Reisicumhur Hazretleri 
"Milli) et,,i ) en iden taltif bu)·urdular, Gazetemize çok 
kıymetli bir hediye lütfettiler: 

lzmlr zaferinden sonra inkılap mücadcle~ıne geç
mc)'İ düşünüyorlardı, memlekette yarım tctblrlerle 
degil, e aslı bir ıslahat yapmak istiyorlardı. Bu ısla
hat hamleleri çok ehemmiyclli olacaktı. Düşündük
leri inkılftp hareketleri arasında hilafet mesele i 
vardı, cumhuriyetin ilanı me. cle~ı vardı, dini siya
setten a\1rmak. tedrbatı, mahaklmi tevhit etmek 
meseleleri vardı, Yeni ıslahat için yeni bir lntahaba 
gitmek me~elesl vardı. Acaba bütün bu &l)'asi ve 
lctimai ıslahat millet tarafından nasıl telakki oluna
caktı. Gazi Hazretleri. bunu bizzat anlamak istiyor
lardı; onun için 1923 senesinin kanunusanlsl 
ortalarında uzun bir se) ahata çıktı. bir çok zevatla 
görüştü. heyetlerle temas etti, saallarca süren nu
tuklar 'e konfraoslar yaptı. Bütün bu konusmalar 
ve nutuklar, seyahatlerinde malyetlerlne İltihak 
eden meclisin dört zabıt katibi tarafından aynen 
tutulmuştu. 

Türk inkılabı tarihinde çok yüksek bir kıymeti 
olan bu nutuklar, şimdiye kadar hiç bir yerde neşr 
edilmemiş. kllaphanelerlnde muhafaza olunmuştu. 
işte bütün bu kıymetli ve tarihi ve lkaları ;\\llllyette 
neşredilmek üzere lütfen bana verdiler. Bir kaç gün 
sonra bütün bunları :yazmağa başlayacaj!ız. Bunları 
okuyanlar, yeniden anlayacaklar ki, türk inkılabında 
her hareket, öyle gelişi güzel yapılmış değil, hepsi 

hesaba •. ıetkike ve bilhassa ihtiyaca istinat ettirilmiştir. 
Bu yeni lütuflarından dolayı gazetemiz namına . 

aziz okurlarımız namına en derin şükranlarımı 
kendilerine arzettim. /Jlahmul 

( Mabadi Binci sahifede ) Siirt meb'usu J,.~~la bazı şehirlerin işğalı 

İd~n11nın bombardıman edil- ·''''"'ı·ul< n1lit"''\ lıerat halı ve esva7ı~ı~ bir ı.ı.; ıll . t~·t hanında hir Ru- -ı, •r. Oımn için eğer Yuna- '- '- • , _ 
i~~ .bugün ha imiyeti bahri- 111un o.la ·ınJa, öbür kısnıı gt:ne l~unı olan hir avukatın 
< .1 _ııtiyorsa Türkiyeye teca-
~~n değil, mevcudiyeti ve vazı ha nesinde hu lunnıuştur 
d et merkezi olan kalbini ANKARA 17 (Telefo.;) bunu görerek çocukların elin- diğeri 3 ay üçüncüsü bir buçuk Mali .~ef~~ ::· Be 

Q:faa içindir!ıı _ İstanbuld~ hırsızlığı iti- den almışlar ve gece o ci"'.arda I ~.ene vıı sonuncusu 3 sene olm"._k fından ö~:~d:~~kıa ;."~;:...lanıa.; 

Yeni Yunan sefiri geldi 
~ r. Polil1roı1)radi~ rfiirkİ)' \~Te gel
diği11c pek 111cınnun göriiniİ)'Or · ı .Yazılar, yukardaki söyle- t d' . ) l A k r yatılmakta olduğu şüphesı ~a- uzre 4 defa hı~sızlıktan mahku- len bir telgraf mes'eleıi hakkmda ya

İ Yırıü yeniden teyit ediyor. ya ~ ınm_ış 0 a'!" a~ n a a sıl olarak bu cihetten tahkıka- m olarak hapısanede yatan ve pılan tahkikatın bitirilerek evrakın 
I' ~~nırı nasıl düşündüğünü h~pısan~aındeki Agır ceza ta başlanmış. Gene bu sıralar- 6 defa polis~e muhtelif cürüm- Maliye Vekaletine gönderildiği haber 

~ •~n daha eyi anlıyoruz. Yu- hocrelerıne pek yakında nak da domates ezmesini satın alan !erden dolayı yakalanan sabıka- alınmıttır. 
il ") kJ d d ı ) J d M k Jd • J 1 Defteı-darlıkta yapılmakta olan ~ boı lika mahafilinde bakim lolunaca ar ır. bakkal polisP ~fracaal e ere. , 1 ar anM ak su~ 0 ~.~~ a~. •tı - teftişler dolayısı ile Defterdarlıktan 

~I 11 .hal:ti ruhiyeyi, nasıl bir "" "" "" 1 mıştır. a .sut un uvıye 1 ~ ayrılı.111ş ol~n bazı m~.~~la~m da ifa 
~ •k ıle ıdame ettiklerini hay .. dd be . K ) suretle tespıl olunduktan soma 

1 

delerıne muracaaı edıldıgJ ıoyler.m<k 
~ ~Örüyoruz. Muvafık ve Uzun mu etteı:ı rı ız.~ - domates ezmesinin nerden alın- • tedir;, De_fter~ar Şefi~ Bey~. An~ar~: 
•lır .. I · d b.. .. y toprak, Sahrayıcedıt, Erenkoy dığı tahkik edilmeğe başlanmış dan Edıp,, 1mza11 ıle gonderıldıgı 
h~' soln 1!1!_n er e utun u ve havalisinde yapılmakta olan L S h · d"t't bi yazılan telgrafın numarası 185 -

d .~etı; en ou meselenin üze 1· ' f 'il . ve ounun a rayıce ı e r ev- 03929 dur. 
'ıı ~dırler. Yürüttükleri mantı- hırsızlık. vak alar.ı~.ın a.ı. erı zıı:- ~ den çalındığı anlaşılmıştır. Bun- ACABA KiM? 

t~lf! kadar sakat olduğunu bıt~nın ıcra. e!tıgı mulemadı dan sonra tahkikat tamik olun- Defterdar .Şefik bey "Edip,, imza-
tlııek · · b k b' k takıbat nelıcesınde yakalanmıı muş ve Maksut'un bahçevan sı ile telgraf gönderildiği yazılan za-

dt be ~çınb a§ ka ~.r m; a- ve çalınan eşyalar da meydana i m.Hnee.-&H>- .de şeriki bu- \ıo.lrtiıa_ ın.~<Jlı:.ıjrıde_i~ı:>;ıi...nçe 
ld n e u no ta uzerınde k 1 t , . Mai iye Vekaleti kavanin müdürü ol-

en dur cağım. çı arı mış ır. - hk" 1 hmdugu ve bunların gecelerı duğu anı&,ılmaktndır. 
· Bu hususta yaptıgımız ta 1 o civarda çalılar arasında yattı- -- --

Sıicı mebusu k d ı J ' .. } " 
MAHMUT at şu ur: . . . ğı, bulunan battaniyenin de bun {_ l ll l l l( l1 t° 

Bundan ıkı ay kadar evel bır •M }. !ara ait oldug· u aola•ılmıştır. 
ij 1 k d K b • ı ma uuıl Aı•nl • 

1 - şahıs K~dı öyün e .. ur _aga ı .. . Avni de yakalanarak bu çok ma-
(! El lep /i/er derede bır hakka!_ dukkanına her ne k~dar boy le bır ~al s~~ hir hırsızların isticvaplarına Mahkeıneye veri lccek 

müracaat eder.ek bır teneke do-1 tın almıt ıse de bunun bır .. ye~ geçilmiş ve Kızıltoprak, Eren- • • · }' 
nııiJsabak B id 1 ı d h ırtışa nıaznunu nıa ıye .uo ası mates ezmesı satmış. unun en ça ınmıı 0 masm an fup e köy ve havalisinde uzun müd-

/ 2 parasını alrp oradan çıkarkenlettiğini ve satan adamın da bas det devam eden hırsızlık vak'a- memurları kiınler? /X/ }'unan sefirl,reflkalfl ı>e konsolos 
~a 8 inci ha~a , but?n~u dükkind_a unutmuı: jt~nunu. dükkanda. bır~ktığını sının failleri ·bunlar .olduğu- -- ·~~-· ~ . . · Ei>eı:ce 6ır'müd.d~tten be~i bekle- 1 bir muharririmi.ae demi,ılr ki: 
~il locı hafta ba•lamıjdr , : Aynı ııunde Kurb~galı dere cı· s?~lemış. -: Bunun. üzerıne tah - Kısıklıda sabık'. meb'µılardan . Pek ya1u~~ inahkeme:re tevdı e- n .. !'.f~! Yuruın ıefırı M-. Polihr~!'~a- . :- lıtanbunla ayak. ~sar basınu 

llıllıdeltl perşcmTbe ,...,00 varında oynıyan ..lıi.; kaç çocuk kikat ve tarasauda başlanmış A "f b 1 H · t h ·"--~ ditecek olerMPIP.lft-""elesırıde alaka- dıs dun Tevere vapuru ıle şehrımu.e "zınlde kaJ"1ılattığrm ıçın cok mem-_ 
.~ / rr eye amıyye anımın, d ·· ··ıd·kı · "t dd't d fal -• · t. Y · er· Y k 1 ş h · · ı· · ·ık d f 11 t alılar ansında bir battaniye ve iki gün sonra bastonu almak B I I d b k I H r K ar gor~ _u e~ı mu ea ı e . a_r geımıt ır. enı • ır unan onao o- nunum. e rınıze ge !\ım ı a ~~-' •na kadar ıı:azelcmlzdı aç , b b .. d"'kk• I d k U gur U a a. a a ıt, . ozya- yazılan ıkı malıye memurundan bırı su ve tebaası tarafından karıılanmr, vakı olmuyor. t9ı4 ı .. , sefaret baıka-_ 

:ıı: haberlerden en mil· bulm~tlar. ~~~klar u atta- uzre u .. a~a g~ en a. am ya a- tağında Sanayı ve Maadın.ban- sabık n:ıaliy!' müdiri uqµııniı.rinden ve kendisine mektepliler tarafmdan tibi olarak gene gelmittim. ikinci••- -
illi &eçhılz . nıyeyı çekış: rırken o sırada lanmış.Huvıyeti tahkik olundu- Kamil, cliğeri de hali hazıTda maliye bil·· buket talıtiıp <ılunmuttur. .,,, yahatım tanıdığım dost bir muhite ol-

......... ı11ıİıtİıııİİııı;.. ..... ,I devriye gezmekte olan polisler ğu..zaman bu adılirun biri 2 ay, ( Mabadi Binci sahifede) kavanin müdürü olan'Edip beydir. 1ll Pcilihrony~ru• ı.encliale gôrüıenlduğu itin daha ziyade memnuniyeti· 



MILL!Yl~T PA7.ARTF.SI 18 TEŞRiNiSANi 1929 

Ekonomi 
--~:eı:'l--a k l iye politikamız -ı il 

Mukayeseli banka statisti~~::~~a~1~e ~::~:;~t:l~uktan M. Karahanın seyahati 
1 rine bakıyoruz. Cihaıı banka-ısonra •'lhakkuk edecektır. - • o... Lavihasının en mü-
l~rile bankalarımız arasında de B;t ~uı:küilme göre (~~ll~t) Rus Hariciye nazırı ayın hı"m ahka"m ve 

'vle cücr örüyoruz.. . . d~stanı bır me~um. degıldır; 
: Mukay~·-·· sanayi statıstı- 1 bır reel hayat. u~enne ?turan .h . d b kl • maddeleri 

klerine bakıyoruz. Cihan sana-,v.arlık~r: Belki .dm cemıyetle- fll a yetın e e enıyor 
yii ile sanayiimiz arasında (var) nnde, ışıtme yolıle (Kavın) ler • •oı• • • . . ANKARA, 17 (Telefon) -

1 la (yok) arasındaki farkı görü- vücut bulabilir. Lakin, modem ANKARA, (Telefonla) - Sovyet Rusya Hancıye nazın Geçen sene Maarif Encümenin-
yoruz. zamıo.nda (Sima') m yeri yok- Mösyö Karahan ay nihayetinde Ankarada bekleruyor. Rus. Ha- de tetkik edilen telif hakkı Ia-

. . · · tur. Şimdiki tek realite, ekono- b d t 
Mıikayeselı zıraat statıstı· "d" akil ki' d' V riciye nazırının Türkiyeyi ziyaret kara~, ura a memnunıye - yihası Hariciye encümeninde 

klerine bakıy?ruz .. C~h.an ziraa- :~;;~n cemiy:~. ':c~~en~~y: le karşılandı. Bazı alakadarlar Mösyo. Kar~han~ .. ~nkaraya bulunmaktadır. Lay~h~ şimd~~ 
ti yanında zıraatımızı, ancak k . . . . d bil" . gelmesini, Rus-Türk ticari münasebetlerındeki muşkulatm hal- ye !·a rlar memleketaımızd r.ı• 
seçilebilir minyatürlükte bulu :ı:.:0:ı;;~e ıstınat e e ır, sı- li .~çin bir fır~at saY?1a~a~ırlar. Zira iki memleketin t~carl ı kiy7t .t ıa~lan t~.llL'lffilŞ c. n. 
yonız. munasebetlen - Turkıyeı•ın zararına .olarak - hem g~~ı ta- nevı ılmı , bedıı mahsuller nak-

Ve her duygulu Türk gibi, Onun içi_n ~i~eceğiz, te~~mül biidir, ~~m gayri 1'.1~savidir. Bu ~~zı_yetten ~ara~ gerenler kında sarih ~1ü.kümler~ . ihtiva et 
k d" · soruyoruz: Bu ge- merhalelennı şımşek gıbı aş-, yalnız Turk tacu:lennın şahıslan d~gıldır. De\let, ıhra.7a~ n~k- mektedır. Layıhaya gore beste
ri~~k ~:~zeen? Hangi sebepten? ma~ıza en müessir .. yar~ımcı tai n~zarı:ıdan da z_ara~. gi;irmektedır. Ru~ya, K?mmunızmın karlar ese:l.eri rıin nı!haniki su-

. . . .. . naklıye olacaktır. Yuz ellı yıl- 1 prensıplenne. kendı reıınııne dayanarak Turk tacırlerıne karşı rette teksırıne hadını aletlere 
. ~espıt ederız ki, Turk ekono dır garbın bizi gözle görülemez şiddetli davranıyor. O kadar ki , bugün, Türkiyeden R usyaya almmasma ve tebclilü tahviline 

:rus.ı muayyen z~daı;ı ~~r~ gerilerde bırakmasına tek se- hiç bir mal sokulamıyoı. . .. . ve bu gibi aletler ile aletin ça
ınhıta.t.a başl~dı. ~ır va.kı~ urın bep nasıl nakliye ise, inkişaf yo Buna mukabil Ruslar, kendı mall~rın ~ serbestçe Tu.rkıyeye Juımasına müsaade edip etme
sanayıı ve _':fU:k zı:aatı cıh~a- lunda kayp ettiğimizi telafi i- ithal etmektedi~ler. Bu hal Türk ik.t~~a.dıyatının aleyhmdedir. mek hakkını haizdirler. Maha
al~da d~gıldi ... Cıhanla mu~ çin tek amil yine nakliye olaca- Vakıa ameli bır çare ve hal ~t:'k! ı cluşunulmektc ve yakında bu za bu kanunun neşrinden evvel 
zı~ı. ~skıden Turk mensı:_ca~i ktrr. çar:nin bulunacağı u~ul~~tadır. ."ı'.1~ak bu saatte devam ed~n mihaniki vasrtalarla teksir edi-
Turkiyeye şc:ref vete~ t~~am . . . . vazıyet bu muvazenesızlıktır. Onun ı ç ın komşumuz Rusya ıle !erek tedavüle çıkanlmış olan 
de değil midı? ~u tekamul gar- ~aşve~ılıınızın .. son nutkun- iktisadi ve ticari muamelatnnızın - siyasi münasebetlerimiz bu kabil eserler bu hükümden 
pta gipta, hatta hasetle karş!- dakı naklıye polıtikasına taal· gibi - bir an eve! temiz ve samiınJ bir şekle girmesi, Ankarada müstesnadır. Gene layiha hü-
lanmiyor ~di?_ ~ürk .. sarraçlı.gı 11:1k :den beyana~, b~ s~bep:en umumun esaslı bir temennisini teş:ci l ediyor. kümlerine göre tabi, muharri-
yüksek degıl mıdı? Turk demır: cıddı ve ehemmıyetli bır alaka rin izni olmadıkça eser üzerin-
ciliği , toprak sanat~arı . ?:Ugı ile takibe layıktır. Bu beyanat- A 1 1 de tadilat icra ede:Uez; ettiği 
noktada garptan ge~de ıd~. M~ tan anlaşılıyor ki, son yıllarda na vatana ge en er takdirde mahkemece mezkur 
nitoba çıkmadan, Turk bugdayı demir yollarına sarf olunan ser eser intişardan menedilerek i-
gibi makbul. buğday mı ;tr~~ mayenin mıktan 100 milyon lam sureti gazetelerle ilan olu-
Frenk fen~ kı taplarında h. a 1 raddesindedirHarplerden çıkan • . . . .. .. nur. Tabi muharrire verdiği üc 
nadolu bugdayının medhi var. ve finanslarına, uzun müddet u- Beraberlennde getırdıklerı eşyadan gumruk reti istirdat edemez. Bir müel 

Ve gene tespit ederiz ki! s'.11 ve istik~et verm~kte~.a- rsnıi alınnıışsa iade edilecek! lifi~ henüz tabolunmıyaıı eser-
Türk inhitatının başı, garptaki cız kalan bır memleketın, boy- ) M "tr h d h .. d kal len alacaklılar tarafından hac-
nakliye tekamülünün başlangı~ le bir yekunu kısa zamanda tah ANKARA, 1 7 (Tel:fon - .. ı ı . u ut arıcın ~ . ~~ zolunamaz. Haciz altına alınan 
ıdır. Garbi garp yapan yüz elh rik edebilmesi, nakliyeye verdi- }'.erlerden an~ vatana y~tışmek .uzre hıcret eden mtihacır .e matbu eserlerin satılmasına 

\ııık nakliye tekamülü olduğu ği büyük ehemmiyeti gösteri- r.ın beraberlennde getır~ceklen eşya ve hayvanatın. 5. hın hüküm lahik olunca bunlar tc.d· 

ler 
Borsada ihtikar yapanlar 

hakkında takibat! 
Hiç bir sebep yokken devletin ınttH 
ha,·siyetini ve Paramızı ellerind~ 
oyuncak edenler hakkında yenı 

tedbirler alınıyor .. 
• • •••• • • ·ııde 

, .. :' .<\RA, 17 (Telefon) - Devletin mali vaziyeti fır 
__ .lıt{ olmadığı halde son haftalar zarfoıda .

1 •· d" ••k l • ı•Ll,atJ git: :rasının mutema ıyen yu se mesı nazarı~ t•• 
niden İstanbul borsası üzerine celbetmiştir. lthala~. jjtı• 
cirlerinin fazla kambiyoya olan ihtiy~çları .. yu~ii· 
den İngiliz lirasının bir az yiikselmesı tabu g tf el 
!ebilirdi. Fakat bu tabiiliğin de bir haddi vardır. fş· 
halde borsa teşkilatının bor~adaki ispe!<filis!?JJ fil' 
aliyetinin, Borsanın, dolayısile Devletı~ ıt~bştde 
düşünmeden hareket eden bazı kurtıyelerıJJ 
bu İşte mes'uliyetleri görülmektedir. . . 

1
• 

İşittiğime göre, borsada çalışan kurtıyeletaa~· 
dedi gayri muayyendir. Bu kadar kurtiyeye . ..;# 
yaç yoktur. Bunları lazım olduğu halde indı il" 

mevzubahstır. Eğer bunların adedi azalırsa, henı ~ş· 
amelat daha ziyade intizamlı olur, hem de kal3'1 ş· 
r da maişetlerini temin edecek kadar para kaı~t' 
bileceklerinden ihtiras yüzünden borsayı altüst 
cek hareketten sakınacaklardır. Memleketimizin ~ 
li itibarile o kadar alaka ve münasebeti olan bor~.,, 
ecnebi bankalarını ve muhtekir sarrafları hş 1'1· 
mevkide bulundurmak doğru olamaz. Maliye Ve t' 

Jeti borsadaki muamolatı yakından takip etnıelc\_ 
dir. Saracoğlu Şükrü beyin bütün bu vaziyet ve fıli 
farı teklif etmek sırası geldiği zaman en şid ~· 
tedbirleri almaktan geri kalnuyacağı burada zannol ~-· T" k .nhitatınm 0 kadar r liraya kadar olan kısmı ~885) numaralı kanun mucıbınce ricen satılığa cıkanlırlar. 1

'<
1
.n, ur \r yo · .. .. .. . gümrükten muaf tutulmakta idi. Fakat gümrük tarife kanunu- - ·o-

mazısı vard · Mumkundur kı, son yıllarda nun Mecliste müzakeresi esnasında mezkur kanun ilga edil- T ·} ·· ·· 
Eğer Türkiye,. bu .~üddet hudud~u ~avrayar~~ tatbıkına miş ve mezkur tarihten sonra milli hudumuza girecek olan mu- Orta tedrisat mu- Orman kanunu atı gtnlll f, 

zar[mda, milli naklıres~~. garp başladıgımız bu polıtık~m, ~~ hacirlerden getirdikleri arı.ha, ve çift hayvanatile edevat ve to- allimlerinln terllli C 1 ~~ 

maktadır. 

terakkiyatile ~uv~zı go~r~ey- gün ~e y.arın ~aşaalı ~etıces.ını humluklardan yeni tarife mucibinde gümrük resmi istenmeğe I" Kanunun iktisat nıt:cli- Pazarlar unıa o aC / 
di, bu gün yenı dogmuş gı~ı.k~ görınıyelım. Zıra, yenı naklıye başlanmış ve bu hal mühacirleri müşkül vaziyete sokmuştur. ANKA~, 17 ('~'el~fon) - sinde tetkikine başland ANKARA, 17 (Telefo11~, 
lmazdt. Nakliye terakkıyatı, teamülünün bir kerre yerleşme- Bu yüzden mühacirler, hudut önünde perişan kalmışlar, ha~ta Orta tedn~at ?ı:ımı ve .ser~ R (T 

1 
f ) M::ıemleketimiz.de de C 

1
,. 

garbi, içinde asırlarca .. tıkılı. P si lazım·, sonra nakliyenin Tiirk bazıları eşyalarını satmak, veya gümrüg- e sevketmek suretıle best mu.allınıle. nnın te.rfılen ANKA A, 17 . e e on .. - yeı-; - Pazarın tatil günü ? ., 
f Orman kanunu İktısat encuıne ak bulu'· bakında Mec:lı.,.. kaldığı (Şehir ekonoınıs.ı devr:ın istihsaline tesirini beklemek la- hudut dahiline girmişlerdir. h~kın.daki ~yıha Maan en-

1 
d r -• 

k d h (Mtı k b' l H d k b 1 nind·e· tetki. 'k edilm. e.ğe_ baş an. ı.. mevcut kuvvetlı" bı"r cere'/81J, den sıyırara a a gemş - ·h~ t t · tih r Bu vaziyeti nazarı dikkate alan Tra ya me us an asan cuınenın e muza ereye aş an- et-"' 
!et ekonomisi) devrine yükselt- zı7i·nı ~ye ar an ~s ti sa ın Hayri (Edirne) ve arkadaşları Meclise İskan kanununun iadei dı. Bu layiha barem kanununun Encumenın mesaısıru teshil ı- yakında kanun teklinde t ,P 
mıştır. Türk nakliye tedennisi na <b~.yelyı taT~akmen ı~ li~~arı, meriyeti hakkında bir teklif kanuni takdim etmişlerdir. İktisat umumi ruhuna uygun ve mual- çin la~a üz.erinde .tetkikat ya- lisi muhtemeldir. Ortaya •tJ.1. 
de (Şehir ekonomisi) devrini ta vkel oylıke~e k~rl zengınl gt171kı~ encümeni mezkur teklifi varidat umum müdürünün huzuru ile timlerin ehliyet ve kidemler(ııi p~ak 1:1zre bır .komısyon teşe~- bir projeye göre gün iaimlefl ~I 

• t" o ay ım an arının e as ı ı- rı· 1 · · · k kül ettı Komısyonda Rahmi • d 1 k f k b' t•"' günümüze kadar uzatıp ge ır- k 1• tetkik ve tasvip eylemiştir te ı suret erıru tespıt etme te- · ' zerın e yapı aca tı ·a ır . 
. yet azanması azım. · d .. "k "f dı"r Ali Riza, Hamdi, Emi.n Ars.- meaeleyı· kolayldda halled Lıl~ dı ! Teklifi kanunide mevcut bir mad eye göre gumru tan e · "" , 

. ·ı -o- lan, Yaşar, baytar Nun, Emin celc yeni Pazarın ismi cuııı•1 Şark şehirlerimizin hayatı, Ağır kil~metr: garantılen e kanunu mucibince mu~acirle_r~eıı tahs~ edilmiş olan gü~~ük re- bey (Eskişehir), Ziraat müste- tebdiJ edilecektir 
içine büzük bir hayattır. Şarkta ra~ı!an eskı demır yoll:~ından sim~eri, kanunun. neşrınden ıtıbaren bı~ ~ene za:fmda. ?1uraca~t ÖlçlJ/er JıanUllU şan, orman umumi müdürü, ' 
. fh 1 ve istihlak aynı şehir ısttfade, bu sebepten degıl, baş şartıle ashabına ıade olunacaktrr. Teklıfı kanullı Dahılıye encu- ANKARA, 17 (Telefon) _ Oramn teftiş heyeti reisi ve Or- -o--
;~i~d~acereyan ediyor. Şarkın na ka sebe_Plerden dola?;r nac;.tz kal menine havale edilmiştir. Bu sene Mecliste müzakere man umumi müfetişlerinden Ca Devlet bankası 
kUyeden istifadesi yoktur. O- dı. Eskı yollarda guzergah yal edilecek ölçüler kanunu muci- fer bey bulunmaktadır. A 
nun için Şark taşarnryan bire- mştı. Vaktinde şiddetli tenkit- Bclecli ve la)·ilıa- 1 ])a]g"·al1 })orçlar hince bu kanun ahkamının tat- -0- teşkil tı 
konomi icinde mahşur ve dur- !ere uğrayan ve dinlenmeyen J biki için İktısat vekatetine ANKARA, 17 (Telefo11)_::; 
gun yaşıyor. • ~ze~gah işlerimize .~oliti~a ha 1111 n (et kiki 5()0 evrak hakkında merbut ölçüler umumi müdürlü Aııharada Ocak kongreleri Devlet bankası te,kilitl I~ 

(Millet), tecerrüt içinde kal- kımdı .. İşl~tme, guzergahtan tahkikat yaı)ıldı ğü teşkil olunacaktır. İktisat hazırlıkları Doktor Şaht'm hazırladıfr ,. 
şehirlerin birleşmesin- beter dı. İstıptada atf olunması ANKARA, 17 (Telefon) - encümeni bu kanunun hiikfune ANKARA, ı 7 _ Ankarada por henüz gelmemiştir. M.-:.: 

;r~a~ktı. Bizde de modem mil iktiza eden işletmenin perişan- Belediye layihasını tetkik ~t- • AN.KARA •. l 7 (Telefon) - te tah_rnil. ettiği vazifele~le ha- Ocak kongrelerinin toplanma fi bükfunet bankaya ecnebı ..ıi 
leet ~efhumu, memleket sathın- lığı, hatlardan istifadeyi büsbü- mek üzre teşekkül eden komıs- . Malıyede hır buçuk aydanbe ~~tı tıcarıY:~~e vukua ge~ıre~e~ hazırlıkları bitmiştir. mayesi karıttmnamıya •ıı;, 
HH••H•••UU•H•••HUH tün selp etmiştir. Yoksa 50 yıl . yon içtimalarma başlıyacaktır. n d~vam e~en dalgalı borç~'. gı tahavvuliitın ehemmıyetinı Bir kaç güne kadar Ankara kat'iyede karar vermit btı!.ır 
mi mucip _oluy?r· . . evel acılan Ankara hattının u- Encümen riyasetine Cemil (Te- tasfıye ~oınısy~n~nun m~saısı nazari dikkate alarak azami merkezi ocak kongresi topla- maktadır. Türk devletinin ";i. 

U~1111 vaekzıyet. hakkındd~·ı'·'ze Abır mulmiyacak kadar cılız fayda· kirdağı), mazbata muharrirli- j epey~e ılerleınıştı~. ~onıısyon meriyeti haklundaki müddeti nacaktır. Bundan sonra kaza kası sadece Türk serın•1 ı'" ı•Y soyfeyec vazıyette egı un. n - . .. · ) şund k d r sekız yuze v k dil k 19 · · ~• " 
karaya ciderek itimatnam.eni Reisi· sr, başka nasıl izah olunur? g•:ı~ A~dütrn.utt~hp (~a~tya , ıy.~ a. a . . _Ja m ta~ ve ~~unun .. 32 senesı kongrelerı başlıyacaktır. Türk dimağı ve men1U•• 
cümhur Hazretle.ine tak~ eh'!eden .. .. Katıplıge Huseyın Husnu (To- 1 evrak uze~?J~e tetkikatını yap· Kanunusanısınden ıtıbaren me- Bu kongrelerde halkımızı a- işliyecektir. 
ıük~t _etmcm~eki z~ı"lıretı takdır e- _Fakat bu.~un, o gunlerden ~- kat), Azalıklara İhsan (Beya- ınış beş. y~zu ~ı~kkın?~ kararı- riyet ı~ev~ii.ne ko!1~asma k~~ lakadar eden bir çok mühim --o--
dcj"!";2" Al=.:a~:C-.! ~::~~~ zag':. B.~ g~n. hatla~ı~ın ~u- zıt), Ahmet Münür (Bursa), ~r v:rmış~ır. Dıgerlerını.n evr~~ ar ver~~mış~r. L~yı.~~. Dahı~- hususat görüşülecektir. Bu hu rremyiz avukaflafl 
madu'! atd '-·bil 1 b'I· zergahı otekının berıkının dık- Mustafa Şeref (Burdur) Dr. uzerındekı noksanların ıkmalı ı ye encumenınde goruşulecektır. sustaki ruzname tespit edilnıi«- .1. 4 av etun en sonra""' o a 1 ı.r. ·-· .. •h d - ·ıd· E ' · · d • · "' 

Mübadele murahhası te ettıgı guzerga egı ır. r- Mustafa (Çorum), Müııür (Ço- ç~ ~ıt .oldukları eyaı~e ıade e- --0- tir. Ruznamede halkın ihtiya- ayrılıyor / 
M. Diyamandopulosun n" zaman zuruma yol uzatırken, karşı- 1 rum), Aziz (Erzırum), İhsan dilmiştır. ..Kar~:a ıktıran e.den Bir kadıllJl şeni bir taarruz cına ait şayani dikkat mesele- ANKARA, 17 (Telefosıl • 

getec;eğin_i bil~iyorum. Mu~ail.eyhin mız?a Rus~ay~ ~ulmuy?ruz.Ak- 1 P~. (Istanbul), ~amil ~İzmir), evraktan .<lort yuze yakm.mıkta İZMİR, ı 7 - Perşembe gü- ler vardır. Adliye Vekaletince A"rtl~i' 
~·.bdil o:.taeceğı lı"l:'lunda hiç ~ .teY denıze yol ındırırken bır devle- · Siıreyya (Kocaeli) Naım Fazıl n bu kabtl borç muhtevıyatını nü Kemal Pasanın Taşk~lıve d ld 'b' b' d d T~' 
ışıbnedım ve malumattar değilim. • . B ' İ . ' (K .. ah t eli ahi t' ded 'r M li • · -o- a o uğu gı ı ız e e -

1
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Ankaray• hareketim için bir gün tes- tın çatık kaşını sez~~·y~ruz. u (Konya), smaıl Hakkı ut e ye m ye ıı:ı .ı · a ye yerinde Ali ve Tevfik narruıı- avukatları smrfını tayi11 eı;. 
pit ~~me~im. Fakat he.r halde ni~- gün hür:ü~ ! Diledigım'.~ yer~e, i ya). Ali Nazmi (Muğla)' Refet 1 bu borçların tedıyesıne hazırlan da iki kişi tarafından kasa- lznıi rde Gazi heykeli bir kanun layihası tanziın °. i 
yet.uç gun ~fınd": gı~ek.~.m~lın- ekonomımıze uygun guzergahı l· (Urfa), Etem (Samsun), Ra- maktauır. badan İzmire gelen Havva na- İZMI"R 

17 
AA _ G · h nacaktır. Bu kanunun nef~~ 

deyım. Avdctımde sıze ıstedıgınız ka . D · il · (S" ) y " f K al (Si- -o-- . • · · · azı a- .. . T tJIY' d . -L- • • " seçıyoruz. emıryo arımızın 1 sım ıvas , u~u em mmda 20 yaşında bır kadının tl · · h · · d k· muteakıp her avukat e ıç ar ız ...... t vcrırun. . . . . 1 ) B ki L. r·· (T k ) · _ . . . zre erının şe rımız e re ze- • . e~ 
M. Polihronyadiı Tokathyan ote- ışletmesı, artık, ecnebı şırket e- n.op • ': ~ ut u o at ın Hukuk usülü mulıakemesl ırzına geçılmış, sonra da kor dilecek heykelleri icin faaliyete mahkemesınde dava takiP 

li · · tn- · b" b" · · k · h tıhap edıldıler · b' k · l t H · · ı · ne •nm•ş • .. _ rın ır ırı:ıı çe. emıye.n . as.et ve · ve ilave olunacak fıkra . •: uyuta :-ıtı mış ır.. av11~11ın geçilmiş ve İtalyada bulunan mıyece ctır. ATINı\, 17 (Aneks.) - Dun Tur rakabet cılvesıne tabı hır ışlet- --o- ıki bacag. kırılmıs hır §ekılde b 1 d" ··h d. · T h · b -o-
kiye maslahatgüzarı Sedat Zeki B ' ANKARA 17 (T 1 f ) ' e e ıye mu en ısı a sın e- fi 
Yunan hariciye nazmnı ziyatet et: me değil , ihtiyacı bilen b;r • ,. .. ' e e on. - tarlada çalışan 12 yaşında bır a- ye İstanbul ve Ankaradaki hey Dahiliye memurların•ıt' 
miş ve yeni Yu'1an sefirinin Ankara- (Halk devleti) işletmesidir. Adlıye erkanı Hukuk usulu ~u~akemelen ka_:: rap çocuk tarafından beş saat kellerden baz ilerini yapan Si- ter'il liiJ']lhası / 
ya gitmesi iki hükumetin itilafma nununun 573 uncu maddesıne a sonra görülınüş, karakol vasıta- n or K ll "' ... .

1 
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1 
'' ) l • d ·· · ld E k" · d d 'd ki f · 1~ · b" • · · Y a ' 1 e emaşa ge - ANKARA 17 (T ı fotl ı müncer_ O ac~gl!' an umıt Var O U· S 1 zamanı yenı zaman an a .. ~sın a tı e lkranrn ı avesı ır Jayı- sıle çıkarılmıştır. . . . ·~ı . • . , . . , e e !1~1 

ğunu soyle!"'ştır. ayıran bu ehemmiyetli farklar- 1. Cı ha ile Meclisten istenmiştir. Failler yakalandı. Havva mehsı .ıç ıhn " 1 ye t verı~nu~~u. Dahiliye memurin kanuıııl 
1 
t 

M. Veruzclos Patrasta ç•kıın Neo· d d 1 · kr l't'k M . "f . . Ta sın ey ti Kanonıka ıle ·· n1 d k.k ·Jctlııı 
1 . tc<ne şu beyanatta bulun. an ° ayı, son na ıye po 1 ı a ANKARA l 7 (Telefon) _ emunyet vazı esını yapmak- hastanede tehlikededir. Kocası b k k ldı . kd" d S cncume er e tet ı atı ı . ·e•ıe 
,:~

0

;u~~ze · ' mrz sağlam esaslara ibtina edi- . Fenı·ke lıakiınli' ·g·ı'ne Sındırgı ce- ta ihmal ve terahi gösterilmesi İsmail namında bir kala:r.:rdır. mutkt': 1 h _a . g ı t
1
a ıkr e ha- dildiğinden heyeti umurtı•) ,,ııv 

' O · · a· b·1· · k ' 1 k · il na ar şe nmıze ge ece ve e- ·· k d"l 1 · B 1<ıı Jt _ Yunanistan ve hariçteki efkarı yor. nun ıçın ıye ı ınz ı, . h ki · A H pa aza mü- veya an una gcire ver en emir- . k · : ·· • . haff muza ere e ı ece <tır. u ·rı• 
umumiye bamelidir ki Türkiye ile bir yeni nakliye politikamızrn par 1 ~.a · al" ?11 ~ım, ~ "'dde" u- !erin makbul bir sebep olmakst -o- y~elın ~e zedılecegı m~ 1 terfileri bir sistem dalı• ~ıvrı 
an evet bir itilafa varmak istiyorum. lak neticesini görmek için sade ' azılll: ·~ıFneh .nnKenal mu ül~ A zm yapılmaması" Adliye bu l{arşı )'aka nahiyesi gorecektır. Heykel Gan bul- tatbik icin Dahiliye ınerııtl "ıl' 

· ı • mumısı a rı u a aza ın a- · b. · · ·k· · k d ' 1<er. . Matbuat?n .bu &•:reme m~n.• ~ ma- (ekonomik intibak) ı bekleye-ı · · - · · ' · .. ·· fıkranın ilavesini hakimler hak- ANKARA, 17 (Telefon) - varm?1. ırıncı Y!:. ı ıncı or ·on nı sınıflara ayınnış ıner 0ıl 
masını b;tak .. te•hıl etmesını rıca e- zımlıgıne Hılmı, Alaıye aza mu- . İ · d K k larla ıltısak ettıgı noktaya ko- .. lh 11ıtııl derim ceg- iz. Bu bekleyiş eski zamanm Iaziınlig· ine Comra müddei umu kında bu kabı! suçlardan dolayı zmır e arşı ya a mevki-

1 
,_ H .. k 

1 
k • .. . mu akat memurlarııım 

• 
1 

• k"b b"I · · · · inde merke · K k lm k nu acaı<t eu e as en unı- ı · · · 1 · · ATINA 17 (Aneks.) - Yeni Yu- cesaret kırıcı, havsala almaz misi Tevfik Ordu müddei u- ta ı at yapıla ı ınesını temın ı- zı arşı ya a o a f .
1 

.. . d 
1 

k erım tayın ey emıştır. 
f . · 'ı b ı h k d k · - ·ıd· 1 ' çı'n · tem kt d' üzre bir nahiye teşkil edı"lmı"ş orma ı e ~e at uzerın e o aca , --0-nan it' ırı •tan u a are et e er en bekleyışi degı ır. mui muavinliğine Hukuk me- ıs e e ır. - lil Akd · · ·· k · b 1 f'I 

Hesliyaya vuku bulan beyanatında 1 I d Ş"k . . k k tir Nahiyeye merbut köyle şu- e e enızı gosterece tır, il K . J "h•ı [I 
gerek Venizelos ger<k hariciye nazı- Eski hatlar, daha kuruluşta zı.r_:ıddarı_n an u ~u1 ! _cremıHş ekuzek -o- nlardır: Yamanlar Simitler suretle: "Ordular ilk hedefiniz azanç vergı ayı ' ) ,.,-

"tTf h J'" h kk d ki 1 · · k d'l k lm mu eı umumı ıgıne u D fı · ' ' Akd · d. " d.. ·· · b di ANK RA (M'l!"yet · ' rının • .. ' a usu u .• ~ . m a arzu a· polıtıka ma sa ı e uru Uj tu. 1 nl d Abd 1 e terdarlar arasında Hili, Bostan sancaklı Alorca enız ır . uşturunu e e y- A , 17. ı ı d 
11 

t-· 
•laınakı mhus•h~d~ e:t~'~.' ~ıhetlTe.!"ki~ut !'" Yenileri, daha kuruluşta bii- l mŞ ezuf aTrı.n an .. urrt'kali1~an ANKARA 

17 
(T< 

1 
f ) bostanlı, Becebaşı Turan Bay- yen yasatacaktrr. Maliyece tadili takarrür

1
e e11tıııl ı- are e e '"'nı ve ur yenın . . ere ıre musta11 t gıne , e e on - kl ' · · · 

1 
kkı d sta . ıe 

d.•. ayni ı._; .. iyatı ~•!en_ıe•i ~t!üp ;. bassa ekon~n:ıı maksadıle ku:u~ I Ki i ' müstantiği Osman Ne- Konya Defterdarı Fahri bey Af ra ı. -o- zanç v~rgısı. ıa . n a üfettı~ . 
Lılafı teırun edecegıru soylemıttir. luyor. Polıtıka havasına tabı lf Ki • ' .. t t"kli . . yon deft d 1ı · Afyon d f -o- . . . . ve İzmırdekı malıye ~·f tti~ıe 

ı catı, gı mus an ı gıne er ar gına, e E t ili Zerı)·at bı r nııslı fazla · ·1 · d mu c ., Salanıis zırhlısını alnıa- hatlar ne kadar çürük ve fay- !Tire müstantiği Yunus Vehbi terdarı Nafiz bey Konya defter- U am ye e~anr n ~ . . ' r~ne ver~. en e~ır .e tinaderı 1111 ~ 
d k l l dasızsa ekonomi temeline otu- b ı t · Orhan Gazi müs darlıfuıa tayin edildi oıı se11ehkleıl ANKARA, 17.(Mılliyet) - Bu nn tecrübelerıne ıs h kk1rıd· nıız an or .:uyor ar. ran hatİarda o kadar sağlam ve! t=~tfği ~~~har, Develi müsta~ ., -o- · ANKARA, 17. - Eytam ve sene Ankara civ~nnda. geç~n z~kerc .ederek tadiI 

1 
~ilıtirİ 1: 

AT.IN_A, ~7 (Anek~.) - Venıze- faydalıdır. j ·- · Ah t Fehmi beylerin be- Sıirlgedekl Türk emlliki eramilden yüz kuruşa kadar seneye nazaran zenyat bır mıs- hı~ p:oıe hazır~ama ark"liıt t~13 
fos Turk.iyenın Salıunıs zırhlısını &a· tıgı me 1 l likl · li f 1 yapılıruştır Köylüler ınıştır Bu projeler ve ı '\'1)1~ 
tın alacağı şayiatı hakkında demiştir Yeni hatlar böyle hatlardır. 1 cayişleri icra, lstanbul Mahke- ANKARA, 17- Suriyedeki- ~aaş a.an arın .

1
°n ~ene tn-

1 
~ a .. d '. d azamt fmda~ hazırlanmış olan l<\eı· 

ki: Ve Türkiye durgun Türk mei Asliye azalığına Mardin re- !erin Türkiyedeki, Türkiyede- nın peşıı;ıen_ v~n mesı ve ya mz .'a~ arın mu~aa e~ın en. .
1 

b' rkte tetkik edilecek, e' 
- E~er. Türkiyeye kartı hıssıya· hayatına ihtilaİkarane müdaha- isi Fazıl, Mardin reisliğine kilerin Suriyedeki emlakinin va malil~lerın ~stısn:s~ hakkında ıstıfade etm:şlerdır. .~ır çok ~~ ~iki a kadar devaffl 

tım Hmıını ve doıtano olmasaydı Sa- l .1 , k b h ti 1 \Meraş reisi Kaznn bey tayine- ziyeti hakkında yakında Halep- meclise venlen layıha pek yak- yerlerde bugdaylar <lort par- a •. .Y dT or 
lamiı zırhlmnı satın almasını temen- . e ı e. ra ~e verece . u a ar a, dilmislerdir. • te müzakerata baslanacaktir mda müzakere edilecektir. mak kadar büyümüştür. decegı tahınm e ı ı v 

. ni ederdim. ıdP~hne ıledevecekt•rl - · 
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akkallarla Emanet arasında adeta bir cidal bas adı; şeh
mininin ce ahına bakkallar gene inat a cevap veriyorlar 
Esnafa kesilen r;( =" Mahkemelerde : 

cezalar ~--M-İL_L_ıv_E_T_İ-NŞ._E_H_İR_H_A_B_E_R_LE_R_,_)J 
hremini ne diyor? Esnaf 
e iddiada bulunuyor? 

Vilayette Emanette 
Ba·..., l..--ı lar Ne halde? 

Burnunun ucu görünüyor 
Mahkemeden oğltınun gaiıJljğine 

karar istiyor 
Yalnız burnunun ucu ile g özünün teki meydanda 

. kesilen cezayı naktilm: et• Baı<kalların iddialan Vali ~lu •.. - r ıyaSt;- Acaba nerede Şehirde seyrüsefer idi. Lakrrdıları bir tuhaf, sanki ağzı bağlı bir torbadan 
rnünakatat devam ediyor. Di "er ıa-.. -- o-~'""-.. - Konf~ı t!ndekı heyet bazı cı - . . k I çıkıyor gibi boğuk boğuk geliyordu. Hfilrim sordu ; 

tal>ef olıun &'erek Emanet ma· g """'?. ~~·- ~ 1 . kik . p ı· R-~,, ~ h "lA ışlerı ve aza ar Bu o''len senı'n og- ı ""'° noktai nazarlarında urar rans salonunda~· ·~m:~ . hakkın~ het erı tet ettı o ıs eş e,. a a k d b - un ... 
Ye mütelqıhilell lıirlıirmi hak Bakkallar Cemiyeti katibi umumıu t . v kfil . bankalar k b l d arsısın a za ıta - He oğlum idi. On beş sene var ki hiç bir habarİ· 

~-ı.tedirler. Fethi ı.e,. di7orlıiı . lıi~d .. e V ~ · - F ~ U UllBma l Istanbulun seyrüsefer işleri- ni almadık. Olınuş midin yoksa kim kalınış mıdır daha 
~remini Muhiddin B. esna- - Biz, hakk•Dara hiç ceza veril· ını~n. un a n;uav;ı az Bnndan 20 - 25 gün kadar e· nin ıslahına çalışılmaktadır bilıniriz . 

..,. ....-U.leri- ceva',en memeU, ıerbeıt bırallılınalarmı ...... ı beyı zıyaret ctmışttr. u esna- 1 .. p eden por memu . .. · 
lıe,--ıta lıuluamuıtu• isteyebiliriz. Hatta bazı noktalarda da Vilayet umuru hukukiye mü- ve Staga~ R 't f ! . ta Yenı aeyru sefer başmemuru - Dur acele etme •. Bak askerlik şubesinden ge-

bazı haklıall•ra kartı Yerilen cezalan dürü de buluıunuş ve bankala- barriru ~l.ac Polisemşıu"deı'n~ynetinı!lınce de- aliH.ayri. ~r bu uğur~ azamş i .fa: ien tezkerede böyle bir kayde tesadüf edemedik diyorlar. 
' I 112. ıördüğünüz olmuttW". Haldı olı:n- . h .... " im" tür sıne . yetı gosteımektedir. ehrimiEf d ' be · hedi Ah · . 

alı ıW"etile. latediiimız yeııane ıey nı wt nsusat goruşu uş · aın edilmekte ıaede yapılan · .. f · 1 · .. - en ım. • nım şa m var. a gelsınleı 
• 0 v .. . zm &eyruse er 1§ en ve seyruse- l in1 

ııabıt ~n anafın t,'kayetine . ıı. .1 · · taharriyattan benu.z bır eemcre fer faaliyeti hakkında malfunat soy es er. 
:f'!:Z:'Z~~ ~ Zı~aat !lA • ':1ll~avını elde edilemediği gibi bir ip u~u almak için Hayri beyle tcmu Anca~ bu sözler kadıncağzm ağzından o kadar an· 
ııapb ~dan istinkif !'1er:•e bu is~ • ~~ Vekfil~tı ?:1.raat ~- da mey~ ~amıştır: Po~~s ettik. Hayri bey eeyrüsefer iş- laşılmaz bır tarzda çıkıyordu ki Hakim ihtara mecbur 
kif lle7fiyeti ~ dall'ell~cle Y~ mı müdur muavmligıne tayın efendinin zevcesı. ev~~ . gu~ leri hakkmda şu izahatı vermit- oldu: 
=a!°oı:..~ .. ~S:: olunan 1:e~ Bey. ~lman~_a- ağlıya ağlıya Polıs mu~yetı· tir: - Hannn sen ağzını meydana çıkarsana ya . . Laf 
.,.zarında Tahmis caddesinde ·iki ta- dan ı-elırimize ge~ıştır.~ugun- ne müracaat ederek. zevole ~- -Şehri~ ~e~seferi~ ~~ha- lar çenenle çarşaf arasında kaybolup gidiyor. 
nI luıldmmlan yarı seyyar esnaf ta· lerde Ankaraya gıdecektir. ralannda çok sı~ hlr merbu~- zırda çok ıyıdır. Her ışııru.zde Ellilik kadı b h klı iht d" k bul dı d 
rahnd~ itııal ~di~ ~d':. ~~§!111 -o- yet mevcut oldu.gunu ~e. zevcı· azamf dikkat gösterilmektedir. • n u a ara ıyece ama a 
mebeU·~ ~bir dok.kin onu~· Köy mektepleri nin çapkınlık ve ışret gıbı halle- En çok otomobillerin kontrolu- yutkunarak. . . 
de hemııı ııelen •ır {uval yahut bır im d - ·• t · ı· Efendım dedı bı'z aha esku" z ma k dm sandık bir 1ıaç dakika luıld1rnn üze- Yeni yapılan köy mekteple- ri de ~ a ıgı_nı s?y .emış ır. na e.he~yet verir?ruz. Oto- - • • a n a uyus. 
rinde kalmıım diye o civardan 11.,. rinden bir kıısınında tedrisat Halbuki mumaıley~ .ın~har, ka mobıllenn caddelen ışgal etme- kusura pakına .. 
çea Bele~l;'e memm'!' ?almz düklcA· ba§lamıştır. za ve ya cinayet gıb~ bı~ vak'a- mclerine dikkat ediyoruz. Cad- - Şimdi ne diyeceksin? Senin oğlunun şubede ka· 
nın ad~ almalıla iktifa edef'dı:..,... -o- ya kurban olsaydı şımdiye ka- deyi işgal eden bir otomobile: yduu bulamamı§lar. 
bıt taıwm edene bu baldı delildir. --''fı _, d din' bir taraftan ,.ık kil 't d 'li fak b" 

Yine 8J'DI mahalde toz ve toprall Bava gau iare e... ar c~se ın . . " - ıcçe gı ID e?' ?'.or, . ·~ ır - Sahet istemir misimiz? Aha puraçıkta eahetıeı 
,....__._ ._,..__ .. • _ _._ r. tö" --L komisyonu ması ıcap etmektedır. Bınaena- tevakkuf yen gösterilcmıyor. bekl' . ovı "ld" . .. .. n1 il' . 

'llllnl MııhltB B .................... uzerı- uı .._ °' . . k d ı1m ·ı ak.kuf 1 . . . . ıyır. g umun o ugunu o arp ıyır. n • larU •tbnlan ekmek, peynir paım- Hava gaLI tarife komisyo- leyh şımdıye a ar m aı ey- tev mahal en ihtiyaca ki- Mahk . b dü .. d'" şahi • . 
~ lı.t.Mti ,....ı.n. ı...1wı.. ..,. n aaire lıalUmda ~ bı_ıı.: tenz;m ' nu iki üç güne kadar toplanarak hin cesedinin .hiç bir ~a;aft:ın faye~ ~tınemektedir. Bnnu na· .. .. .. ett?.e ıca mı F u ."!e t ıstimaı sonra 

"d ,ı.. ......,.. ..ıa bir da- e~_ey~ ~ du kinmda tez· . tarifeyi tespit edecektir. çıkmaması Resıt efendının şun zan ıtıbara alarak müracaat et- duşunillmek uzre ~vel emırde nufus kayıtlarının çıkarıJ-
. . . Ph mermde sörüleıı bır parça pey- ~~enin aynen ipka olunacağı diki hal~e hatıra getı;ı~yen fev tik. . Tevakkuf mahalleri. için masma karar verdı. 

lıi.n.. kabeM.ti kendine mal~t ' tahmin edilmektedir kalade bır sebep tesın altında devaırden karar beklenıyor. 
ıır... 8~ertı::::..ı.~:.ı,~ -o- · kalarak başka bir ~afa gitmiş İm~~ tabi şoför!erin bir an 

• •• 
G{L~ÜN ADLtYE HABERLER. lı.biİdendir. Ceza tekilleri üze Terkos tarifesine zam olmasr z~ tevlıt etmekte- ~ve! ımtı~a~ ıcrası i.~ 

lııiı tevakkıif edihniıtir. hlinaf gapıtacalı dir. Marnafı bır taraftan da e- ımtihan günlenru haftada ıki A • t d d .. t • } 1 · 
.. nihayetidarebeyetider• v--=•-- al"--t .. . hemr.liyetletahkikatadevamo- defaya çıkardık. Seyrüsefer tcş grıyo era 3V3Sl Ull ne ICe eıH 1 

ede tetkik ..labiyeli noulii cu.ı.cu m w.ı."' a gore yem · d • 1 •ı A · 'k . . . . .. _ , . 
· tir. Yani - ııörtınl<ı.re t crkos mukavelenamesi yakında lunmakta rr. 0 atını tevsı etti · . Hronıka gazetesı mes'ul mil dıgınden Agnyotera kelımesi· 

" müdafaa n ıuhulel imkan· tastik edilerek tebliğ olunacak· -;°Jd 1 l Kadromuzu d~. takviye ettık. dürü Mme Eleninin muhake- ni en şiddetli manasına kabul 
1 , ilmiıtir. Tahriren tchlignt / tır. Yeni mukavelenameye na· KB~P se~ es n an O dt Bu ~u;e~e seyrusefer, rutı:a ~ı- mesine dün öğleden sonra ağır- Iazımgelir Şu itibar ile maznun 

.• ~rıren cevap vermek hu zaran tarife 15 kuruştan 20 ku- Fatıhte bır medresede oturan k_ı hır ınzıbat altına alınabılmiş- cezada devam olundu. Muavin Mıne Eleninin beraeti.ni iste· 
~ ı!k;..01 Yumurtalar kurt· . ruşa çıkarılacak. buna müka- 5? yaşl~~ şeyyar satı<: ı Ha- tir. Arabala:ıa ~dalcı v~ ha- Cemil B. ile müdafaa vekili Hüs rim. 

er uolar elde ediliyor. Bun- !bil tesisat şehrin ihtiyati nisbe- di efend dun Çar~amba ~add~- rnall:ın11 .t':ınfeye nayet edip et· nil B. gerek rapor ve gerekte- Cemil beyin bu etraflı iddia· 
ah -~onanu:ı. Ha.liııel... ım· de tadil ve tevsı' eclilecekir sinde dolaşırken bırdenbıre du- mediklen ile de meşgul oluna- vsii tahkikat hakkında bir şey d "d f k'I ' k 
~ '7.' · · · .. .. cilktır ıım an sonra mu a aa ve ı ı r· 
~-~· =:,u -V,ti,; lmtiyaz 20 sene müddetle tem- ş~p ölmuştur. Yapılan muayene S • ah1 . di1m şöylemiyeceklerini bildirdiler. saca müdafaasını yaptı. Müte· 

· 1....:Ye memur.!. bir
8
'd;;kka- dit olunmaktadır. sınde kalp sektesınden vefat et- . ey{ harın tacız e d eme- Müteakiben müddei umumt mu.1 akıben uzun süren ;r m:iz ke-

·ı :"l'tlu peyıiir, aca, lıaıııık )AIJ --o- tiği anlaşılmıştır. 81 ve a e:r .te proümanlP.'1gan a koyapıl- avini Cemil B. esas hakkında i.d reden sonra Mme El,.n i ~in h e· 
ı ı M-.. -b il 'dare ı -o- maması ıçın tere ar nt- d' d • ~· . .,~ anıu ' 1 • k 1 al ıatmıI ermeyan ettı: raetine ve derhal t·' liyesint 

• -.,.. .... ~ ...... takibat Fethi B. glJrilsülnf! Otomobıl azpsı ro tına alınacaktır.,, - Mme Eleni Atinada mlin- karar verildi. Mme Elen' 3e •j n. 
i J~"'!:p':1e~~ ~ nire.•l>Jt tıummide multik obnasa ıe Haber aldığımıza göre Per- Fransız sefaretanesine men- Şehrema;:n kadro!IU te~ "İıncrisiy~ Tipos" . ga~e· cinden ağlayarak te~f"kküı etti. 
'll>emurvnun ceza tayininde reltir. . . şembe günü Halk fırkasında to- sup bir otomobil dün Beyoğlıın tetkik ediliyor tesınde Kostaki Aleftoa ıııırun- Mme El eni 8 ay ı ı gtın mevkı.lf 
lıfıııb yoktur. E...U tarafından bnal ve taipı•· planacak olan Cemiyeti beledi- d Hamalbaşı caddesinden ge- . ·. deki muharririn Yunan ordusu kalmıştır. 
"'--· &'ördiiP ciinDıii te.pit - ne imkan IJiirillmeyea ..,.,,.ddan do- grul:lunda mezbahanın şekli a k 1 uk M hmet efen- Şehramanetı kendi memutla· nun hezimetini yazarken Türk -o-
........... tanzim eder. bıyı ceza tarhı muııayırı kanundlll'. ye . . . . .. çerken ° t çu e rının kadrosunu yeniden tetkik ·ıı · · hi · ah · k 
~t varakıwnı merdine verir, Meaelaı Konıenenin bo:tuk çıkma· idaresı meselesı ~e görüşulecek diye çarparak tıaşındao yarala- etme'e balamı br ~1 e~ın ~sıyatını ~-· şt e- AbdUrrahman MiJ .. /p B. in 
ı::-ıı ibarettir. Cez.yı encil· 11nda, yajlı kon.ervelerin yailaruun tir. Şehremaneti mezbahanın mıştır. g .ş ş ,. .. limesile tavsü eyledıgı halde kazancı nt!dl~ 
~ tayin eda-. Zabıt .,.,.._ :aeytmyajı olmuna11nda ,,. Holanda- meclisi idare ile idaresi.ne taraf- -o- Bu te.tkikten maksa~ ~u~çede bu makaleleri tahtı mes'uliye-
~oiizlülı "!"* d•hal iade, dan selen luıkaoları_n,Yaih ve yai•? tar ise de Cemiyeti belediyede T d hir vaka esaslı.lı!r ıasarruf tcm~dır. tinde intişar eden Hronika ga- Dünkü nushamızda kazanç 
._,, ~· E-ım· ubıt vara-~; Sucukların 1Ç1Dcle •aynı..~ bu idare şeklinin bir faide temin ramvay a . . İnhilfil. .ed~~k memun.yetler- utesinin 24, 26, 28 şu~t tarihli vergisini gizlediğinden dolayı 
.. u;:' :"'..!:J;:!i..eı..t;;. :;,::ı:, =~~!i'!0;:':hchı,..:i: etmediği hakkında bir kanaat Şehremini. polis ~erkezın~ den han~e~ ye:lenn.e be- nushalarmda neşretmektln ma Darülfünun Hukuk fakültesi 

tayin ederı bl-halliye teb- yapılmaamcla nilihm: Bakkalların vardır. Binaenaleyh bu idare- mensup muavuı Halil ef~dı h~mehal. bın~ tal;'ın edil~ce· znundur. Mahkemeniz evvelce medeniye müderrisi Abdürrah-
, a.n.ıu itina eden., ba bu- llllll'• .,. takain olınadıitnılan bunlar nin mi devam ettirilmesi ve ya- dün tramvayla Aksaraya ın- ği, hangı memunyetin lAğvı li- cürmü sabit görmüş ve 3 sene man Münip beyin tediyeye mah 
lloıye ~iitiin te!erruatil• ,,;ı., ~n t-lrbllar ceza ııörmemeli· jhut eski idare şeklinin mi veril- mekte iken tramvay Taşkasa· zım geleceği tesbit edilecektir. hapse mahkUm etmişti. Temyiz kôm edildiğini yazmıştıL Bu 
heyetine t""tli eder. 8• ....ı. dirler. ı ·· h l b Idig"i zaman vatmanın ya- -o- · b ka ak tmı' k tak dd"' d had' 'dare heyetile daima tid Makarnada ihtikar olduğu ıeçen mesi tazım ge ecegı usus an a ge . . . Hhmetçiler hakkı d bl mahkemesl u ran n ze Ş arara a um e en ısat 

. • ~ fıırldan vardır. lda- nne Emanet iktisat müdiriyetinin tetkik olunacaktrr. nmda bulunan sıvil. bır ~a~ vat- n a r ve hey'eti muhteremeniz bu na· şundan ibarettir: 
vayet bitaraftır. tahkikaıile 111bit olmut bu bapta ti· . O' ınanla konuşmak ıstedığınden talimatname yapıldı kza ittiba etmişti. Darülfünun Abd" ah M·- 1 b , 
raimen ıuçlu ceııa l'Öriirae caret müdiriyetin~e tezkere yazılmıı ı ZlrBat enstllülerl irin Halil efendi buna mani olma'k Şehrim.izde ev hizmetçisi, ah- Garp edebiyatı müderrisi Şerif urr m:f. .::ın J ~ e 

~ayım?" idi. ı miJtehBssıslar istemiş \"e Ticaret müdiriyeti çı, sütnine gibi müstahdemler Miilkive maallirnlerinden Salih g_eçen300senl~ mk ıye t s .!I~ e-
"'!!!!_._ · · - · • • • - • k ı k 'seri Sa- öt d beri bi k d b' d ·ıı . . sınce ıra azan<( vergısı tar 

'\~ , f Tütün inhiSBl l bila 1 Ziraat vekaleti ~alıında bitecek o- sııı;orta şır -et er omı . e en r ?Y ~ ta ı e~ Arif, Galatasaray muallımler•n holunmuştur. Münip B bu mik· 
, I a VUZ . •• lan ~raat enıtitü~iı için. Avrupadan im bey old~~ anl~şılan bı: .~at i dir. Emanet ~u cı~eti nazan dık den Etem beylerden mürekkep tara itiraz etmi. ve tahkik me· 
iliz donanın asına muddet temdit 12 mutehaHn ıebrecektil'. Halil efendiyı ta~kır eyledı g.ın- : kata alarak hır talımatname ha- ehli vukuf hey'eti : kelimenin murlan da ka~ancmı tespite 

dil h ··--... ·-·-.. den Aksaray polıs merkezıne zırlamıstrr . 1 b'l .. 
İ ziyaret edecek e . ec~ . . İkinc tabı davet edilerek ifade"i alındık- Talima~ame mucibince hiz· h~ ~:;:;::i~ ~~ee ~=~~~·~ başl~ı~ .. Bu .esn?da me-
tilrlü tamirat ve tertiba 1930. seneı maliyesı nıl~~:ı:'.C- tan sonra serbest brrakılmıştır. metçiliği meslek edinenler, be- ntı~ki i~p edeceg-ini ilave et- ~urk a~lM~:~,belyıhn .bırl mt ad~n 

. . tinde hitama erecek olan butun K 1 d v ol mı 1 d' 1 k d d'I kl 11 e şır etı e, mw.us e ıso r o ş· r-
cdilmiş olan Yavuz zır . . n müddetiniA bilamüd- usur U ve ogru -<>- ~ ıye .. e~e ay e ı ece er e e- tikten sonra raporda "maalesef ketindcn takriben 100 bin lira· 

-ocak ~ecrübel~ri.muvaf ~emdidi yakında Mecliste yan bir hareket Kıskançlık yüzünden ~;~;uvıyet varakalan alacak- bu ibS:~ t~ki~ de .kanaatı- ya yakın bir kazanç temin etti· 
t O:~ti~enmış~. :~ ı görüşülecek ve bir kanunla te- Dün akşam bir ikinci tabı Pangaltıda Diğerlikçi sokağın · mızI yuzde yuz hır katıyetle s~ ğini görürler. Buntm lizerine 

ç en ac;ıgaılç ~ min olunacaktır. yaptık. Bizi bir aktam refi.. da oturan komisyoncu Reşat Maarifte ve ya bu m~aya .sevk edemedı. Defterdarlık Abdürrahman 11.-rn-
~-::: provaJarı yap aca k K dı J b' 1 • x.· d kimiz de takip etti. Fakat, bü· ıbey dün gece saat yirmi ikide r.ünkü en şıddetlı manasını ver nipbeye ceza olaı nk 2 F';'>l İ • ~ ni 

pek yakmd~ açı ~ n ar I~ \~'". e tün haberlerimizi aynen •Ölun- Cebel sokağında 18 numaralı M lli 1 aras nda direcek olan müla?azalar .daha 18,000 lira vergi tarhe<ler. Mii· 
~Ur'at teerübelenne baş Türk kadınla~ b!rligı dün to- larına geçirerek. Gazeteler ara· ı evde oturan metresi Şek(ire ha- ll~ fil er 1. kuvvetli ise de ?u ıbarede o !ce· ' nip B. bunun üz<!! rin~ , n , · 1 •ı 
b h d y . . planını§, veremli bır kızın sana· aıuda usulsüz ve ıayani teessüf nımı gönniye gitmiş, cebindeki Y enıden bazı ta yınler limeve en vahşı.vane manasını kuk mahkemesine ıntiracaat e-
~ı8r a a~ ışia- toryo~ yatınlmasma karar ve bir alışkanlık olmakla beraber anahtarla kapıyı açarak içeri vapıldı uerrlirecek olan ııd~r de •ok~~: derek icra talebinde bulımnr 
~ omuzun . a ~~a n- nnış~. . . • . .. hazan bir kısım havadialer!n. irmi tir. . . . ~ildir" denmekte<lır. Ke~a e 1 Fakat Defterdarlık bu eıımı rla 
~ ~nmasma ıad~ı zıyare· T?:k kadınlar bırligınde d~m gazeteden gazeteye nakledildığı g Re~at bey yukarı kata çıktı- Edıme kız mu:Ulım mekte~~ vukuf raporunda mezkur ma· paravr tahsil ve neticede malı· 
ll:t muhtemeldır. den ıtı~en haı_ıın,ılara daktılo görülen hallerdendir. Ancak, ğı zaman metresini tütün tüc- h~alann~~ Zahı~~ hanım ~u kalede milletdaşlarmı yanaya· keme davayı reddeder. Bvr·m 

illet nıahalle11i plAnı dersten başlamıştır. ikinci tabı ile v"."I~ ve. tama· carmdan Basralı İbrahim beyle ~~ muavını ve tabııye mu'.11lı~ kıla intibaha dave~. e~e~ sure- üzerine müddei umumilik, hak· 
geldi -o- mile ~usu~i mahıyetı ~a~. ola~ diz dize görmüştür. Bundan fe- ligde İstanbul ~ .lısesı- tile onlar• k~ı bu~k bı~ mu· kında inzıbati muamele yapıl · 

ltARA, ı 7 (Telefon) - Fuat B. Ah11araya. gitti bavadıılenn hemencecık bir dı. na halde asabileşen Reşat bey ne, İstanbul kız lisesı arabi habbet ve alaka gostermı~ ol· mak üzre Baro inzibat meclisi · 
ı ~· . 'rde inşa ~ekce .E~e!hl gün Kırklarelı~den ş~ i~ ga~~t~in ~atla .~atırla~m hemen cebindeki çakıyı ~~ar- ~ual!imi Sü~eyman efe.ndi ıic ~ m~sına. rağı_:ıc: Yunanlıların ne Abdürrahman Münip be

te ıtıı müdafaa bınası etra- hrnnızı avdet eden Hımayeı bile degııtırmege }uzum gor· mış Basralı İbrahim beyı bile- dıme Muallim mektebıne Fan- Tiırklenn onuııden haçısını . . tir Haber aldığımtza 
il ~ia edilec~k olan J:Iü~u- e~aı. ~eıniyeti me~~ezi umum,i- ~e~izin sütunlarına geçirip i- ğinden ve kulağının arkasmd~ si hoc~sr Şevket .efendi ise ,Bo~ dört ayaklı sürüleri? . kac;ışn~ Y~r:e~ i~ihat meclisi l<ara-

ıı;; allesi. ~lanı ~c~mır,tır . sı. re~sı .Fuat b~y ~un Ankara} a k;in_cı tabı .. y~pm.~11 m.atbuat ta- ehemmiyetli surette, ~~O:~sı mua~ım mektebıne nakledılmış benzeten ve makalesıru '!~aı;ııs ~m vermiştir. Ancak bu katar 
~eclısı ~e aynı mahal- gıtn_lıştır._ Mumaıley Avn'.pa- rıh!?d~ gorulmu~ ~ır.hare~et Şekfiriye de elinden ve gogsun- lerdır. tanda yazmış olmak ıtıbanle tarafeyne tepliği edilmediğin· 

~ tdı!ecektir. d.akı tetkıkatııu tatbık edecek- ~egıldi.. Teeasurlen~~.le hır- den hafif surette yarala~ı~tır. -o- Türklerden hiç ihtirazı o~m~- den alakadarlar ketumiyetleri-
~ tahriri irin lfln tır. lıkte .ıl_k defa go.~~~n ".e Boğuşma esnasında kendısı de Ecnebi mektepler mak lazımgelen bu tok so~l.u, ni muhafaza etmektedirler. Ma 

~ bir 'tlyih ·• , gazetecılik namına buyuk bır sağ elinin serçe parmağından daha doğrusu kaba muhamnn f' h d h be 1 '<ARA 17 _' M ı·s l)Ü- Kazanç vergisinin tadiJi kusur te9kil eden bu hareketi yaralanmıstır. Maarif Emin vekili Muzaffer maksadı Türkleri tahkir etml'k ~~ 1 ter~lşşu ke en 
1 

hat d~ e~e 
" • · ec 1 't tm · l" 1 dd tt'k - B · .. ı· b' h' . gore verı en arar e e ır 'e ~ lltıı.eni, verilen bir layi. ı tetkik edilivor tespı -: eyı uzumu• .e ı .. Mecruh İbrahim bey Şişli Etfal ey ga~ mu~ ım. ve ecn~ ı me olsaydı onların ıssıyatmı tav- · hatta ekalli ette kaldığı •cin 
~kik etmek üzeredir. j . ,. .. . ·. • Mamafi Son saal gazet~•ı. _hıç hastanesine yatırılmış, Şekfire kteplennı teftış ıle meşgul ol- sif ederken mutlak surette t:ıh . •b Jsi azasından Na-
~J.'iha a öre 340 sene· V:arıda~ mudunyetı umumı- olmazsa telgraf haber!e~ımı:ıı a· hanım evinde tahtT tedaviye a- maktadır. Muzaffer Bey bu kir ve nefreti tazammun ede- ı ınz tt me . if etmi tir 
'<>nraytal~r önneıniş 1 yesı verıp k~~nların?a yapıla- lırken Gazi Hıı:ırellerının geze- 1ınmı tir Reşat bey yakalamnış meyanda bu mekteplerdeki cek olan ve alelekser Yunan ile- zım zzet B. ıst a ş . 

~t ara . lg d . cak teshihat ıçın tetkikat yapa- temizde intitar edecek nutukla· ş · muallimlere verilen maaşları da . T" kl re ~kleri Varvaros • Diğer taraftan aldığımız h a-
"- zı ve arsa ar an ye· E 1• k · · . kı d 1 tır. . . rın ur e "'•" .. .. dd . 'l 'k b ··ıctter .. . al caktır. vve a azanç vergısın· rma aıt olan smı a amayı -o- tetkık edıyor. 0 'hi sarih kelimeler kul bere gore mu eı umumı ı u 
'tllı~tg~~e v~gı w:~a den yapılacak tadilat ve tashi- ihmal etmeseydi bilakis mem· 

1 
f 1 ıa:~s ~.'l'rdi" ,eklinde kanaat- karan tedkik edecek ve muv~-

lahri ~ ~r" ı .unubn ıcı.ın t hat tetkik edilecektir. Dun olur ikinci tab'ımıza gÖS· Bahçedeki talaşlar u uş il FraOS1Z aemisi gitti ı . ~ 'l~ 1 tm: 1 d' B 1 l·e- fık bulmazsa Avukatlar l< aııtı· 
ıı~ r en ı e ı şe as a- --o- 1 d' •. • kd' . . . G B lerbeyinde bir yan- ,., enm • '1Vf' e ı s er ı r. ı , .. . . 
""1Urni bir tahrir icra ~di v ter ıgı ta ır Dllaneaıne sevı· ece ey. . b h . d Edgar Kine zırhlısı dun" sa- limenirı >ki m<ına«ı nlı'l·ıP'ıına nunun maddei mahsusuna ı s tı -
~ .. Sanayi birli«/ . d"k. s f h .. t ,. kmış bır evın a <(eSın e- ' . 1 . h'- . İ,•bınutte~kiben esk. i _ver. gi- u· nır ı ır me az goı erme· gın .,.ı nra sön- hah saat dokuzda limanıınt?.ı ""'P- na?aTivatı ""'"'',. ıırumnn tınaden mese eyı ma Kem nın 
" ı....,;.....~ _ _.,..1'_,_...,,__ı__~"lın , ,.; R;T"1;.;.· ht1 afi •• 
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i.kAye. 
~ - .~t---c!ediler, tutulmadı. Dünkü ga- 1 Belediyemizde hakıkat hir is 1 _,,.,....;:~""'===------------:--------1 

'\1 ~ 1 zeteler bu bapta tafsilat veriyor kan sıyaseti varsa, belediyecili- / H " 
,;J. du. Geçenlerde "Eıhaaı mcçhu- ğe pek yakında namzet bulunan u·· çu·· L( ,. "AY[ 

ASii.iN ıı~nı:sı ·~ıLLIYr.T.Tla le" den dayak yiyen muharrir kadınlarımıza bu sahada geniş '' , .. , • ı 
arkadaf ayın tutulmadığı hak- bir faaliyet hissesi ayırmalıyız. 
kındaki muhavereyi dinledikten Çünkü or':.r tecrübeleri sayesin 

ı 8 Teşrinmııl 1 QW 

DAREHANI! -Ankara caddeo!. No 100 
Teırra.f adretl ı MllUyeı, l!tanbut 

Telefoa nu.lftaralan. 
lttaabal nıı, 3912, attı 

sonra: de bu siyasetin ameli cihetini 
- Tutulmamıt mı? erkeklerden daha iyi kavramış· Evet efendim! 

ı 
1 

1 
- Hayır! !ardır. Evlerimizin içinde, salo-
- Beni dövenlerin yanma numuzdan mutfağımıza kadar . Öy_~e ~~s~lar vardır ki, müş· :: Bu. gün camlar silinecek ı 

gitmiştir, dedi. her şeye bir şekil ve mevki ver· fik gozlu kopeklcrc benzerler; degıl mı? 
FELEK miyc alışık olduğumuz için, «Ev öyle ~zun burunlular vardır ki, - Evet efendim! 

ABONB ÜCRFTLF.RI 
Tllrlrlyt için Hariç için 
IOO kuruı «XJ bıtU$ 

------------ kadını» nın manasını şimıliki fareyı andırırlar. Atmacaya, kar * * * 
/(. d •• il mefhuma göre genişletirsek, evi tala benzeyen çc.k insan gör- Bir gün Ferda hanımın başı-

8 ay/fit 
6 .. 

12 •• 
750 .. 14fXJ .. 

/ «X..J .. 2100 ,, 
l a ın goz e mizle sıkı rabıtası olan harici iş düın. Kadınlar bilirim ki, hain na umulmadık bir şey geldi . 

Celea tvr \ ~·rı •Mlmcı 1 İskan siyasetimizde !eri de ayni kat'iyetle idare ede kedilerden farklı değildirler. 1 . Uz~k akrabalarından bi~. z~n 
Mudde<J ıeç•• r.u h:ılar ıo kar•ı<•• biliriz. Meseli çocuklarımızı o- Hubyarlı eFrda hanrm, ata- gın bır kocaya varmıştı. Buyuk 
Gazete ve mııbaıH •it ql<' ıçıa kadın kutmak için civarontzda bir mek benzerdi. Mahallede, at kafa 

1 
d_ercdc oturuyordu. Otomobille-

•Odıırtrct• nıh-aacaı edlhr . . tebi; yiyeceğimizi tedarik için Ferda hanım diye mcş~~rdu. 1 n de var~ı Ferda hanr~ı köş~e 
ı:.ıwemlı ııtnlann r.ıe<aU ·euat Jıabul etnıeı Bır kaç ha~ta cv~l hıç aklını- kasap, bakkal, sebzeci, manav; Ferda hanım, çok tıtız, çok ~avct ettıler. Beş on gun tebdi-

da olmıyan bır teklif karşısında hastalanmu.: için doktor, ecza- meraklı, deli meraklı bir kadm-ll~hav~ etmesini isti:ı:-orlardı. Ge
kald~. Alm~yada Frankfu~ hane; hava almak için yakında dı ve bu merakını, tepe tepe kul, lip cvınden otomobılle alacak
şeh~ndc tces~us ~den beynclmı bir park; işimiz ve gezmemiz i- landrğı beslemesi Peyman tes- lar, gene otomobille evine bıra-

BUGÜNKÜ HAVA 
lcl ı_skln c~ıyctı bana azalı~ çin temiz yollar ve nakliye ve- kin ediyordu. kacaklardı. 

F.lye•·m biıtün lstanbul halkı 

Büyük OPERA Sİ\'~i\fASiı J)A 
çılgın muvaffakiyetlerle gostenimekte la.n 

Bt;!fRANLl GECELER 
filmini mıslı gı:ırUlmc"llıŞ bir mükemmelh·etle tem9il ctmekıo oıa.n 

T o R J\1 A T A L 1\1 A ç 111 
mchareti san'aık:\ranesinJeu bahsetmektedir. llAveıcn( !'ate Revü ve 

lllR ZOR NIK·\I iki kısımlık kahkahalı bir komedi· • . : , . "t ·. • 

. . 

ÖnümUzdeld 20 teşrini;ıni <.'arjımb 
ıkıımı 

Melek sineması 
C..eceleyin meydanı çıkan kadınları 

ı uı<a't·ve hıvaıını ve gece Alemlerin m · • 

GECE c;üZELI 
filmınin muınc>•illeri 

Dün hararet cnçolı: 19 en az 14 
derece ıdL Bugun rüıgir müıebav· 
ı·il e ecektlr. Havının yor;tnulu ol 
ması muhtemeldir 

tck~ıf eden ?ır me~p ~c ~~ı- saiti gibi şeyler isteriz. Bunların Pcymanın lehçesi iki kelime- İsranı>ka'.şısı.nda «Peki» dc-
yctın gaycsılc faalıyctinı goste- hepsi di'v kadını• nın vezaifilc den ibaretti: «Evet efendim!» mck mccbunyetındc kaldı. \ 
r~n rc:;imli mec~ualar gönder- münascbattar şcylcrılir. Böyle- Ferda hanım da, beslemesine "" "' "" \ 
di. Asırlardanbcn hcs~ba katıl- liklc kadınlar yalnız kendilerini hitap ettiği zaman, muhakkak, F~r-~a. hamm_. ~~yükdcreyc - !la 

Dolores Kostello 
ve Konrat Naıel 1 

m:ya alışık 0?11':Yaı;1 T~rk ~~ değil bütün bir cemaatin refahı istifham çizerdi: · g~l~ıgı~ın ertcsı gunii Pcymaru kı 
GARl p HASTALIK! lıgmm tevazu zıhnıyctılc, ılk so için kollcktif bir kuvvetle çalış- - Kız bulaşıkları yıkadın duşundu. 

Dün terzime aitmiıtim. zürn «ne münasebet?• demek ol mış olurlar. mı? Acaba Peyman ne yapıyor· 1 
. ~- du. Fakat mektuhu daha tamam . . E f · du? 

Mütterilerınden oldugunu son- lamad d h . . 1 Aynı zamanda, zengınlcrden - vct c endıml .. 
radan öğrendiğim bir yabancı . an, er a~ kcn~ top ı- maada bütün halk kaynlınış o- - Peyman ortalığı süpürdün Ok~ması yazması hen~ 0 1-

SİNE~IASI nın 

f d. . "k ki t yarak, Cumhurıyet Turk kadı- 1 • •. k'· h k ı-~-d mü? jmadıgından ona mektupla ışle-e en ı tcrzıye apa ı pan a· 'f .. h !adım D ur, çun u er ese ma uıu ur . • • 
lon anlatmak ietiyor, o da bir ~ vazı ~ını at~ · c- ki, kadınların en büyük hassası - Evet efendim! rı yapıp yapmadrgını sorama~-
türİÜ anlamıyordu. Sıram ge- niliyordu ki, bu cemıyct~ e'.k.ck muhtaçlara yardım etmektir. Ve evin içi, bu sayede gül gi- d.~· ~c-~ba tozları alıy~r! ortalıgı 

ı !inceye kadar aralarındaki mu- ~r k~· azaya da ~h~}aç Maliye Vekaletinin pek musip bi dururdu. Tahtakuru, pire, ö-, supuruyor, tahtaları sılıyor muy 
havercye mecburi ıahit oldum. v. ır; 9 . u ma.dc~ kı bır c- bir fikrilc, memurlar için teşcb- rümcck, toz Ferda hanımın evi-ıdu? 

Mü teri bizim bildiğimiz vın te~bı _ve .tanzı~ı ka_dı?d!ll' büste bulunduğu iskan sistemi, ne, Pcymanm korkusundan gi· . Filva~i tembel değildi, değil-
ka akht yani önünde düğme.i n;ıcsuldur, ısk~ıı. sıyasctıru~ ıs- belediyeci kadınlara güzel bir rcmczdi. idi ama ınsan başı boş kaldı mı 
oı!ayıp yandan kopçalanan, hilı v~I tcrakkisı~dc d~ er': zıya· nümune teşkil edeceği şüphesiz At kafa Ferda hanım, şa!akla 1 tembell:şebilirdi · • 
tıpkı bahriyelilerin pantalonu ~~':; olacak şuphcsız yınc ka dir ve yarın iş başına geçtik· gozunu açıp, Pcymanı çagırır-, Sokaı;~. çık~p . ~olaş~a~gı~ 
gibi bir pantalon istiyordu. Te- •.. . . !eri zaman, bu usul ?-z'.e, azma- dı: gezmedıgı; cvı~ ıçındc sı~~~ 
rzi bu si ari i üçlükle anladı O gundcnben, gazcteyı her c aşlı memurlara ve ışçılcrc yar- . . - • - yatıp oturmadıgı, kcyfctmcdıgı 

~ t g. .. . . lime alışunda Ankaranın imar d k. . kl . b .. dir lct ıdarcsıyle daha sıla alaka-
1
ne malumdu) 

ve - e.kiden ben ~uttensı o- faaliyetini kelime kaçcnnadan o nn etme ıstıyc_ce_ c~. ta ıı _ . dar eder. Meb'usunu bizzat İn· Doğrusu buna tahammülü 
lan bu zata - sordu. , . kurum, Yalova'daki asri kaplıca «E~. kadmıt lıgı ılc ~ohrct; ım~ tihap etmekle her. vatandaşm!Yoktu. Hannnla hizmetçi ara-
.. -. . p~~ .. anladı~.' la~n bıl- hazırlıklarını dikkatle takip e- lan Turk kadını~~ şuph~sız ki vicdanında şerefli hır iş yapma-ısında elbette bir fark olmalıydı. 

dıg1ınız onunden ~uğme.lı pa?· derim şehrimizdeki her yeni a- bu sahada dcğcrlı ışlcr gorccek ktan mütevellit bir sevinç velKendi · b d keyif sürerken 
talonlann kabahatı ne ki dcğ11- part~anın yükselmesini iftihar ve güzel memleketimiz, erkek gılrıir uyanır. İlahi aşk nasıl ki h. tçsı. ~r.a aorada yan gelip' 
f ·,, uı:' kad 1 b' u ··ı "k 1 . f lb ızmc ısının ınıor.sun. • la seyrederim. Frankfurt'tan gc ve . m c ır gı c umrana ere insanı yu sc tır, cvka eşer oturmasına tahammül edemez-
. Muıteı:ı etraf~~ ba~ı ve h~ len ktiçük mektup, bana uzun sc ccktıc. bir mahluk yaparsa hükfunct iş- di. 
fi! ~le bır teY soylcdı. Terzı nclerdenberi işittiğim ve yalnız EFZA YİŞ TU AT !erile uğraşan bütün millet tc Beş günü endişe içinde geçir-
guldü .o ~a bat~ . ·~!'J"arak dört duvar arasında sıkışmış kendisinde vazife denilen en yü di Fazla tahammül edemedi, 
çıktı gıttı. Tabu ılk ıtım ter- 'ğ· E kadıru 'f le"'epl!'ltr ı•u~l~lll ksek bir aşkın kaynadığını, va- '. • • • 
ziye ne dediğini sormak oldu. zannini cttı ~ « v ·ı ::'~ttı~ 11 u a 1 tan irin dOgdu~unu ve bu mcfk- evıne gıttı · d tini 
0 . ki· s en gcnış manası c ogrc . ~. ı> • Hanımının av e gören 
eauı B ... 1 d bend • ve belediyecilikte, bilhassa bu Bir dereceli intihap Qre ıçuı yqemak ve ölmek liznn Peyman pşınadı 

b. b ulg;:° er de ld e 1,:-:JP iald.n işlerindeki hakkmuzı bir geldiğini hisseder. İşte bu şu-lı- Ferda hannn, ~ileten ayak 
L~r, kaba~a 1 

pcd ykaho edu. a- kat daha teyit etti. 27 inci haftanın 2 inciliğini rim zaferidir. Bu aşk aşkların atar atmaz sordu· 
'"' ı ır yer e a v c va· D .. afah li · d 57 ı · · • f 1 · k ts · · · 
urda mahkemede ' lazımı CumhuriJ•ct devrile beraber, ~şş '.1 sesın en 2 c~ u ~sı, vazı ~ ~n~ en u ısı- - Kız bu gün tahta gilnUydil, 

Ph.. 't d 1 h ' d ak· bir taraftan yıkmtrlıır ve döJdin. Fethı Sczayı B. kazanmıştı. Bu dır. B1r derccclı, ın!1~batta va- sildin mi? 
orme a am ar uzurun a .. . . . • yazı udur. tandaşlar :kcndı ıhtıyaçlarmı, . 

(ıma: "Acaba pantalonumun ö- tulcr tcmızlenırken, dıgcr taraf ş · h . f'krü . tin mili . - Evet efendim. 
nü ilikaiz mi? kuruntusu gcli. tan her yerde bir yenilik ameli· Gittikçe rağbet gören ve hat . ~gı f ı sıy~~~. ~tın Fccda hanım, beş giilldcnberi 
yor ve elimle ;antalonumu yok- ycsei, bir yapr faaliyetidir baş ta mektepliler arasında bir nevi 1~ ~-~ ve: .t~ra ~~ne ylar : ilk dcf'a olarak rahat bir nefes 
lamadan rahat edemiyorum. A- gösterdi. Şimdi lstanbulun yan rekabet uyandırarak talebenin cf"krüc .. ı ecekgınl, ve .. ınhahcna kimcr aldı. 

h b 1 · b' b' an1 'h h b 1 · h 1 old ı ma sata mucc ez sc SEL 6 Ml iZZET ına bu kuruntu her yanm saat- gm ara c en ırer ırer c a- cı an a er erme, meç u u u 1 . 'ha k ıa ld' .l'l 

te bir geliyor. itte bundan kur· nıyor; Maçka, şehrin en mutena ğu bir çok noktalara ata.kala- -~r .u:ı~ .. P e~~· ~ je b ı- .. •••••••••••• 
ıulmak için kapaklı pantalon ve en müreffeh bir köşesi olma- rını celbeden müsabakanızm gl ını uş~kc~c dır scvıhayclde bu- GLAKSO bu-tt'ı' n du-n 

ğ h ı · "k k ki " · · d"' · • h f unması ı tıza e er, o c u 

l!O teşrinisani çaqımbı akşamı lrae edecıgi 

Aktris Aşkı 
filmindt bayın hu.usiyeal ıuvlr cdllccek olu Komedi Frıntc 

en meşhuı ve en büyük facia akırblerinden RAŞEL. dlbiktr 

POLA NEGRI • 
nın 

RAMON NOVARO ve NORMA 
ŞERER TALEBE PRENS 

filminde ... _____ ... 

ÖnUmüzdekl çarfımbı .ıcııııtl 
Sllt l!I de 

Fransız tiyatrosuod 
Büylllı: Fransız Opera heye 
illı: ıtmılli olarak Andraaın 

meşhur opered olan 

LA MASK O 
Perşembe akşaııu lklacl ı..,ıl; 

VBRONIK 
ıılq1t111 LE ORAND JllO 

Cuma gliııD 1111 ı:s de aıadn 
olarak LA MARl(Of 

rlLGI ~Elll 
yapbnyorum. Hiç olmazsa ~u . ad azbı~. aü?ıydor • .yu ~;ki mevl • yüh~~ yhe beı !ncbı ha taf ~den neticeden biz şu mukaddimeyi h t 
pantalonun önü açık kalmak ıh- ın en ut n enıze na m o an m ım a n; u atanın e- k 1 ıc· lik la yanın en meş ur e 1 
timali yoktur. . • Fcniz Ağa mahallesi, her gün ğil hatta fikir ve hüriyct tarihi- çı ab?"zii'.·dYdcd setekmız ~clntc akki basınca tavsiye a1111111111ıu1ı11111111111111111111..._ ~11111111111ııııı11111:ıı11111JU1ll 

S.. b• il h · h bir az daha ro 'al b'nalaril · · ·ık hif 1 · d bir mev sa ır m ette ı er ıın.ı 11111111 11111111111111 11111MI"' ~11 11111 111 ı l ı 
up .na a ne ganp .. ta- y g an ı c mızın ı sa c cnn c h ı ı .. d asa d lar olunmaktadır. -- ANADOLU lıldar var! yeni bir şekil alıyor. Her tarafta kl işgal edecek olan bir derece- ~er a c ennıyük cvk k b~· ım •. - S! 

çekiç sesleri, t>.ton tuğla yığın- ll intihap usulünün memleketi- r ~ aş'!11 ve . s.e .. a ı ıycru;u. ::::ı 
BAKKALLAR ve BELEDi- lan, amele dlilger faaliyeti, tc- mizdc de tatbik edileceği habe- ıç~m~ kudret.mı go~tcrcn mıl- latanbul ikinci Ticaret Malık- :~ 

YE ZABIT ASI kcmmUl etmek istiy<'· 'ıayatmu ridir. Bu kanun bu sene zarfında lctı~ bu nctıccy~ Cldd~n hak aincleaı İatanbulda Sultan Hamamın :: 
Bakkallar içtimaında bulu- zın nabzı gibi canlıca ,11 atıyor. müzakere ve kabul edilerek mil kazanmıştır. Maanfc vcnlen ki-ı da Havuzlu ha~nda 6 nu~erolu ma· :: 

nanlara nazaran Orad Beıcdl.ye ı • · l"h. k ymct ve elıemmiyct azzamanda fazada hazır elb11e ticaretiyle mUştc- :: 
a Fakat bütün bu yeni mahalle ete azamı bır sc a ıyet verece . . • . ' • . 1 gil iken ilam IOaaına karar verilen :: ti 

zabıtası hakkında bir hayli keli- lcrc, bu yeni evlere dikkatle ba- ve cümhuriyet bütün manasiyle ıçtı~aı bır heyet, me?enı b~r "Hiyotopuioa ve Vclia., efendiler ta· S:i TOrklye it Bankası tarafından te,kll edllmlf r. r 

SiGORTA ŞiRKETi 

matı tayyibc aarfolunmUf. itin kılacak olursa görülür ki, b'un· halkçılık esaslarına istinat et· ccmı~et olm_amızr. t~mın ettı.

1 
rafından a~_ircn tek!~ ?lunan kookor :!S Vaaırı• • Hayal - Nakllye • l(aza - OtomolıU • m .. ·ııJl1 

iç_ yüzü bize meçhul olduğu i- 1 t b' · ,_,,_ . tı• miş bulunacaktır Madem ki Amelı prensıplerc ıstınat eden datonun muzakereıı ıçın alacakları :: mallye Sigortalarını lrabııl eder. · .. ı .. 1 · d ar mun azam ır ıs.......,, sıyasc · .. hu · · eti bu · ti · kaydü kabul olunan ealıabı matlubun ·-çın •oy enen ıoz enn oğru mu nin mahsulü değil, ancak gelişi halk hükumetlerinde millet ha· cum rıy~t 91l'.as . ' . . ıç maı • •ehrihalin yırmi üçı.icU Cumartesi gü- :: Adres: ' Unca Vakıf baa lstaabul 
eğri mi olduğunu bilmeyiz, la- .. 1 b. 'b· 1 .1 b 1 k. d. B h ld ·h · ve mcdcnı vazıyctımızı nazarı • k . .,.,_ da •• f d aı ki b.. .. b' bel d' guzc ve ın ır en c ra ıtası o ım ır. u a c arzu ve ı tıya- . . B. d r . . nü ııaat 14 te oıah emenın l•...- o - :: Teltfoa: lıtaabul - 531 Telırat: m y 1111 , n ulun ır e ıy~ zabıtası ınıyan şahsi fikirlerin meydana cı anlaşılmak icap eder. Esasen ıtıbara alarak. ır c~ece 1 ıntı- smda hazır bulumnalan akııi takdirde .--111111111111111111111111111111111111ıı. ~111111111111111111111111ı;;Ullıı•1 
ıakkında bakkal içımalannda . . . . .. . . hap usulünü kabul ediyor. muamelei kanuniyenin ifa edileceği 111111111111111111111111111111111111,.. Hll 11111111111111111111 fk• • k .. koyduğu escrlerdır. Buralarda 

1 
ıntıhap, ferdın hak ve hunyetı- . • ;ı· 

1 e - aln u~~mk!yteye ,,~~!1 aolz şehrin intizam ve ahalisinin ih- nin bir tezahürüdür. Siyasi me- Bu ınkılapla da asrı Avropa an ° unur. • M ~ 1 ~ 
soy enmesı su u ve Suıı.unet e . d . ' 1 1 k k nn t l"kki tına bir hatve da EY"'I 11nıuoı o" n"r nnün en· rt 1 cak d ğ'lc!' .b. tiyacm an zıyade, hususi' men-· se erde rey top ama tan ma - ı c a ya .- Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk l\U U g , 
.,.r 1 

ana A ş~ b e. ı. ır. gı : faat ve ticaretler gö?etilmiştir· sat ta milletin iradesinin sami· ha yaklaştik, İlk açılışından ı- mahl<emeıinden: ırJll f ~yor.·,: ~ j d~ ışın a1t o. yalnız zenginlerin istirahati v~ miyctle tezahür eylemesidir. tibaren başları döndüren bir a- Saray kahveci ustası Ülfet 1?':1f~- Evkaf matbaasına !uzumu olan Kağıt ve sair lcvaz r 
ı.ıgu m;.fihm be c ıye. :ı:abıtaaı- refahı düşünülmüş, muhtaçlar Bir dereceli intihapta bu hak ve zametlc milletin yaşayı~ tar~- nın_ ~~h.kemed~ _bulunan terekesı ıçın diyenin pazarlıkla icra edilen münakasasmda talipler ;;İJI 

nm tere ı esa ma bu ıtı kurca- ve fakirler yin k. . .b. - h" . t . mertebesinde bahş larmda cezri ve müşpet ınkila-ı tarihi ilandan ıtıb~ren esbabı matl~p dan verilen (6900) lira fiat haddi layıkında görülm 1 
lıyamaz mı? c es ısı gı ı yan unye son .. "k ·ıı l' ve alakadaranm bır ay ve veresenın noksanile talip olanların şeraiti anlamak üzere her gi.lrı e_..t 

Ay 1 gm h~rabelcrinden, çöplük ko- edilmiştir. Bütün medeni' ı;nem- P_la~ yap~~ b~yu mı et ~e~ ı:ı üç ay zarfında Beyoğlu Dördüncü ı·daresı'ne ve ı'halc gu"nu" olan T. Sanı'nı·n yı'nru' u"çu"ncil Cuırı..,· 
. · kan vıranelerden kurtulamamış leketlerde tatbik edilen hır de- sının tanhı hır muvaffakiyetını Sulh Hukuk mahkemesine müracaat .. .. .. , .. . .. 

Evelk1 akşam ay tutulacak !ardır. reccli intiha usı.ilü halkı dev- de bu suretle ka dedcceğiz. e lemeleri liizumu ilftn olunur. u saat on dorttc ıdare cncumcnınc muracaatları • 

"ft,Jllfyet., iıı tdebl tefrikası: 94 - ~ ~ .• - .-.-~. • . zcrind;yürllttüysc.?. Bi~miye- d.~ğil. illi?.. ~iz, -bUtü!" millet runu y~_ln~ -~a~i-Mustafa Ke- katlı, d~a c:arıd~ da~~tı 
Bu gece gözüme bir türlü uy- rck, hissctmiycrek ılk defa dok- şımdi hep böyle kalbındcn ta- mal . Turkiycsının çocuklarına mı da hıss~~yor. Hot tıV 

AŞK O .- ku girmedi. Hep düştindüm ve torlamı dediğini yapmadnn; o- şan ve ileriye doğru hızlanan verdi. daha kendisınl, etrafını, ellİ 

G N Eş 1 çırpındrm: O bana, na kuvvetli bir heyecan verdim. insanlar değil miyiz? .. Hepimi· 20 B. Teşrin .. nede olduğunu da yeni'/ 
_ - lzmir alındı mı?. Saygısızlık.,. Hata! Bir daha zin içinde bir genişlik, hepimi- - Kalp kalbe karşıdır.... lıyoc ya... bir 

Dediği zaman: töbc. İyice iyi olup yataktan zin sırtında ferahlık, hepimizin Derler bilmem onun için mi?. Ah .. Allahmı. Onun ıduğ 
Etem izzet - Mudanya mütarekesi bile kalkıncaya kadar hiç böyle bir kafa tasında bir tazelik var. Bü- Hasancık benim kim olduğumu re iyi ve eski Hasan.~ ıeri 
"""""~ imzalandı. İataAbulu, Trakyayı şey yapnuyacağıın. Neyscki al- tün dünyayı sırtlanıp süründü- bilmiyor, göremiyor, tannnıyor, görseydim! Hele o g~ı D · 

teslim alıyoruz . lah sakladr da bir şey olmadı. rülcn prangabcntlcrin kurtulu- fakat benden hoşlanıyor ve be· zaman ac;ılacak acaba · n f 
- Şimdi ona en çok lazım<>- -. Aman!. . . . Dediğim zaman iyi mi yap- Onun için bundan daha büyük, ş hafiflikleri kadar kendimizi ni arıyor! Bu sabah çok erken turmuş, belki .?i~ saat~aağla 

!~~ey ~ükıln. İyi bakıl~c~! en Dı:ı:-o.rlar. Bılmem kı ınandır- tnn, fena mı?. Beni dinler dinle- daha kuvvetli heyecana düşe- boş, ferah ve yeni hissediyoruz. süt istemiş. Yanında Haççanım hep bunları duş~ne~e de ol 
küçu~ hı~ ?cyecand~n ılk oncc mak _ıç_ın daha ne yapı:nalı? Bu- mcz kim bilir ne kadar derin bir cek ne olabilirdi? .. Onun bütün Hatta dünyaya yeni gelmiş, ye- varmış. Bir kaç yudum süt iç- şım ! Benim vazıy~tırrı 
.ıldugu gıbı gene daıma sakım- nun ıçın gene Başhekime: heyecan duymuş, tepeden tırna- emeli, uğruna bütün varlığını 1 ni gözünü açmış bir çocuk ka- tikten sonra: öyle güç bir şey iri· T rin 
laca~,. k?~u~~~rul~yacak h_er - İnanınız O?-a heyecan ver- ğa sarsılmıştır. Zaten ben söz- adak ettiği davası bundan baş- dar hafif, ferah, yeni ve taze! - İsminiz ne?.. • 23 B. eı di 
>eysıııın ıyılıgı bu dıkkata bag- mcmek, onu!1 _sükfın_unu m~~- !erimi bitirmeden düştüğü he- ka neydi? Kendisini en son böy- Bu ferahlıkta ki gurur ve irişi!- Demiş, o da: , Bu gün ~ok tuhaf, çı° 
lı • • • faza etmek ıçın daıma butun yccanın şiddeti yüzünün kızarı· le azrailin kucağına düşüren; mcz zevki ancak yeni Türkiye- - Haççe.. edilecek hır §CY oldu tağ 
B~n d~ doktorlann bu sıkı müşkü_lata katlanryorum.:. şından ellerinin titreyişinden ölümle vaşayı · arasında pençe 1 nin kuruluşundaki ve bin bir Demiş. Kendi kendisine söy- Öğle üzeri onu yaarl<ıl 

enbıhlenndcn bıktım· . .. . Dedım. G~ne Başh_c~m ~'! farke~iliyord.u .. Her. halde bü- p~çcr.c _getiren t~k düşünük ö~ d~~man ağzımlan kur~~rıhşında lenmiş: . doğrultum. Başı~: iyice 
-Heyecan •• Heyecan!. Yuz ınsaflılan. Nıhat bey fılan gıbı yük hır densızlik ettım; ya ben hur, buyuk, efcndı ve ycp yeru ki ıztırabı çekenler hılır. Ben: - Bu o dcğıl ! yanlarını yastıklar 

lef'a söylediler, beşyüz def'a dt;ğil. daha: bir Türkiye kazanmak değil 1 - Mudanya mütarekesi bile Demek zavallıcık beni aradr. !edim: . hllq 

;oz verdim: - Biliyorum .. Biliyorum sen - İzmir alındı... miydi?... liınzaland1; İstanbulu, Trakyayı Ve .. aradığını seslerden tanı- - Bir parça t~mız·rıdel1 
- Konuşmayacağım: en kü- bütün dikkatini verirsin .• Yat- Derken pattadak heyecandan Bunun kazanıldığını, bu ideal teslim alıyoruz .• Diyip tc sözü- maya çalışıyor. İhtimal beni en mak, son bahar ~n~Şdeğil 

;'.:ik bir heyecan vermekten sa- nrz üzülme ve böyle zayiflama. düşüp kalsaydı. Ne yapardım o Türkiyenin güneş gibi arzın üs- 1mii bitirdiğim zaman zaten çok ona İzmirin alındığr habe· fade etmek ister~ınız ese Je 
anacağrm. Ta ki sız konuşun Sonra seni de yatırırız.. zaman hen? Gene ne oldu bil- tüne doğduğunu görmek, duy-1 onunı • rini verdiğim için sevdi, aradı. Dedim. Zate~ ıstem un da 
ııtık •. Diyesiniz··· Dedi·. Gülerek ayrıldık. miyorum ya? Ya sabaha kadar mak kadar onr.ın ic;in daha kuv- - Ohhhhhh... Bütün arkadaşlarım da dikkat pacağ-ıı:n :ıma. ış_te 0~:.işürııl 

Gene bu adamlar heni her gö- Aynaya haktıın. Sahiden çok uyumadıysa, ya bütün zihnini vctli bir heyecan kaynağı ne o- Diyiıinde de bu ferahlık var- ediyorlar ama belki benim kal- şuna gıtsın. • · <lıye (Bitnıe 
iislcrinde: zayıflamısrm. Fakat ekle mi?. bir perv;mc gibi hep bu dava Ü· labilirdi? .. Hepimiz için de öyle,dr. Tarih bu rahat nefesin guru. dırırkcn, oturturken daha dik-

1 şrr.a ııa 
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iktisadi haberler ,__-l ( HARiÇTEN ALDIGI~IZ HABERLER 
Spor 

Oktruva hakkında verilen 
kararlar . 

J 
L Salahiye tar b·r 

görüşle ... Fransa da 
ticaret odası i!'tim;~da oktruvanın lftğ-

1 talep edilmesine ve bu teşebbüsün in- Yeni vaziyet 

Atina mektubu 

Beş sene ... 
Amerika da 

Bahri konferans 
tacına kadar valnız vüzde virmi resim Yunan hükumeti sul- Amerika huktım eti Dirsek çalıştırma - l{alecinin topu taşı-

verilmes.ine karar verildi K~in_e. içtimaında hun bozulmiyacağı teklifi kabul etti ması - 'faç atışı - Me.,,·ki vuruşu - Lik 
~Oktruva meselesi hakkında Yunanlılar tOtOnl~rlml:ıln ~nchıye nadz!n 

1 

kanaatındadır ra:A:S~IN~TON, 1~ A.A. -Ame maçlarında birİllCİ OVllavan ikİilCİ 
~Sabah ticeret ve sanayl er- ne/aa,,tlnl taallk ediyorlar ıza at ver l bah _hiikılmeti Londra "!' toplana.~ 

1 taraf d . k a&I• b" n konferaım 1930 kaııunuaanm- takım 0\TlifiCUla 'litııa ın an muna a.,.... ır Yunan tütün tacirleri fede-
1 

AT1NA ıs (Milliyet) _ Yunan nin )'İrmi birinde açılmaaına muvafa- fl .. 
~ Yapılmıştır. . . rasyonu şark tütünlerinin 1929 . . PAR S, 1~ A.A. - N~lar mec-1 dona""'!•~ takviyeai için karar luıt etmiıtir. . 

lıc ~un zade Murat beym n- senesindeki vaziyet ve rekolte-! ~ın~e ~- :~~ beyn~eld m!ıe- vermek uzre geçen giın toplanan bah- H W ~HINGTON, 16 A. ~· • M. Evclkı C·ıma lıkmaçlarının başla - aı vardı. Halbuki Zeki Bey böyle bir 
lınde olan bu içtimaa Def- si hakkınd k .. h . b" enn f'?' ~~ 1 n a •.za~ f riye mecliıi alili tarafından veril.mit oover'ın gelecek hafta Waıhıngton' m~~ım mutcakıp Futbol H~y"cti Rci- hiıküm yüriıtecek r.alahiyetclar bir 

'ıdar lll . . . a ~O • mu ım ır ra- ı hat vermıf, Sarre muzalıteratma ış~-' kararlan bundan evelki mektuplan- da t.oplanmağa davet ettiii konferan sı U lmdi Emin beyın gazetemıze ver mevkide meseli futbol heyetinde b • :ıırii ... ensucat ~abnka~ı m~- por neşretmıştır. ~k edec:ek_ Franaız mur~haa h~ye~-, mnda bildinniıtik. Bugün tekrar bu ~ta ınşaat teı~~biıılerinin inkitafına, dı~i mülakat. İst":nbul futbolculan lunmadığı gibi hatmmtzda t.aldıii.:. 
\ıir uııt?at Recaı, Fabrıkato~ 1 Bu rapora nazaran Türkiye- ~ın te~ tarzını ~n•P. eltinnıı- meseleye avdet edeceğiz. Baıvekil ihracatm teksıfıne ve ticari muameli. ar~sında. umumi bır alaka uyandırdı. ıöre do likmaçlarmda ancak iki defa 
tl"·~ezaı, Hacı Recep, Sanayı nin bu seneki tutün mahsulü :rj Naf.::ı. na~mbmhnyaıeb 

1 
-:..tı:::: Venizelosun riyaseti alımdan toplan- ~01 me~aatma olarak para bulmak ~oyle. bır al~ uy~a11 pek tabü- oynayan bir ikinci takım oyuncuıu-

1 '~ı katibi umumisi Nazmi 44 000 
000 

kikı Bulgaristan a ! u una .. 0 ha j' eykt ıe ece • ımı olan bu mccliıte Yunan donanma 0 aylıgırun devamına yardım edebile cl_ir •. J'.ıra H_amdi Eının bey memleke- nun bir daha birinci takıma avdet e-
lltı, deric"ler . . e· · İs ' ' . . 1 ta mesamne t .yaca tır. oının hafif oefaini harbiye ile takviye- c~k vasıta ve çareler araıtırılacak, ik· tımızın eskı futbolcularından olduğu demiyeceğine dair nizamnamede bir 
~l Ii k ı cemıyetı r .ısı 16,000,000 kı.lo ve Yunanıstamn ALMAN HUDUDUNDA . 1~ ve diğer ~araftan hava kuvvetleri- haadi bir buhran zu.hurun~n .. .. ônünü gibi ıe~el~ce lngilterede yani futbo- kayıt v_ardı. Filhakil<n •, 1 tekil daha 

ı a kı, H .asan Hulki,: Ab-, 55,000,000 kılodur. PARIS, 16 A.A. _ M. Magınot nın Uıkvıye11 takarrür etmit ve Sala- a!maya matuf tedbırler duıunulecek- lun d~gd~gu m~lekette bulu~muı· "!anbki görünmekte. 1 ira muadu 
~ age İsmaıl. Ekrem Kazım, Yunan raporu Türk tütünle- hud.uda ~it ~üdaf~ t~r!.ibatı hakkın· miı. zn:hl~ıının alınmaaı fikrinden vaz tir. • tur. Şımcli de du~ya futbol ~cliaatını bır v~ziyette birinci .••:. 'a oynab· 

mer beyler hazır bulun- rinin meşhuru alem olan nefa- daki proıelerı tetkik ıçın yarın Meç geçılımıtır. Sarıgede muntazaman takip etmektedi~. ~azla lan bır oyuncu tek bır u, •ula asıl ta· 
!ardır s tin" t t"k t kt T" k ' tehrine gidecektir. Bu malum olan ıeyleri yeniclen zik o.tarak lıtanbul futbol Heyeti rıraae• kımına avdet ed=yecek .ır vaz'iye-

İçti • . .. . . .. ~ .. ı as~ e .'!°'e ~ .. ve ur ŞARKI AVRUPA TAMlte>.TI retmekten makr.adınuz Yunaniıtan· c· ı· ·ıAh b 1 d tinegetirilmit olması dolayıaile, atan: le dütürülii:rıe, o oyuncu klübiınün 
~-•illa haylı gurültülu ve tutünlerının dıger tutunlere na ı PARIS 

16 
AA M T d' daki muhaliflerin hükumete hücum lZ l Si a U Un U b!'lun futbol itlerinde en aalıibi aaJio. mecburi bir vaz'iyeti dolayıaile ı.ı;,. • 

. ~a alı olmuıtur. Sanayi zaran daha az toz ve fire verdi-
1
1 --~ A ' ·.t ·ta- . 

1
· h ,a,r ıedu için ileri ıürdükleri bir takım itiraz- BEYRUT 16 A. A La S . hiyet bir i&haı addedilebilir. lıte bu letilmit olur, Fakat bir klüp mecbu· ""ı .. . . • . . . -~ vrupaya aı mıra aıuun a !arda bah ed - . . . . • • - :rne cih tl · "tiL-- al ı. h • · tl . • 

... ~, lllumessıllerı bu hususta- gıru de ıl.Ave etmektedir. 
1 

Hariciye Maliye, mesaii nuırları ve 1 ecegunız ıçın meoel~n g~et~i zabıtanın bir depoya gizlen· C e en tl 1 uo.c• . ~.., er rı. v~ye er dolayuile d . ~aa, bir .i· 
~""talaalan alındıktan ııon- Yunan tütünlerinin içinde! Franaa bankaaı müdirile müıavere et JJ:>.ılil~ıı:ı~dhüklatırl~~l<tır. Muhalifle Dil§ bır çok tüfek, mitralyöz ve elbom t;:a Y~_t~.;~~-lık, ıilt v~ mt ula k_inc_ı ~ <>yuncuıuııu ıkı defa bi-
'Portö İb h" Hakkı be Y tüt"" • tihs latınm .. mqtir. n.n en. ıur eı;ı ıbrazlarda baıve- baaı bulduğunu, bu münaaebetle mÜ· . ı ma~~ mu cıuup um~ı en- nna ~"·~da oynatacak olursa o o-

lraf r ra ım 'f ~ . un ~s a . ~ 1~• 1 • • 1 kil Vemzeloıun ':'yaıeti altmda top- teaddit tevkifat a ıldıi bild" ek kit ~e. mu~~ ~azetemı;oe ver- yuncudan pd< mecburiyet olmadıiı 
"lr lttdan bu hususta maruf b- de uçu nısbetınde sırf adı bır ruNC '-"H KONFERANS( lamruı olan mecluin müz.akerabna teclir. Y P mı ırm meıwu kendiımden nca ettik.. Türk zamanl•rda ela birinci talmru için ;1

• 

e~ Ve sanayi erbabının tahri- tütün vardır PAR1S, 16 A.A. M. Briaad, M. Dö hakim olan eaaılar hakkında bir ta- futbolun1111 yükaelmeıi için azami bir tifade edelııileceğiae alamettir. B" • 
llı1ıtaıaalan okunmuştur. Yunan. tütüncüleri bu tütün Fleuo:Mıu.'r_u ~bul etmit ve mumai- im'! mal~t a_ulaııla~~mekteclir.Me- Belçikada ga~e.t ~feden H&l!'cli Emin bey bu enale_rh. ~~iık: 
Oklin .. 

1
_. l h l . T"" k tUtü l . d l leyh ile ikincı Lahey konferanoına alt aela muhalıHenn dedıgıne göre bah- teklifimi.z.i kabul ettı. Bu ıuntle ka· Bır ıkiıu:i takım oyuncuıu lilanaç 

ens· an muta .. a .aı:m e~en en ur • n enn en ev~ hazD"lıklarm ikmili ve bet devlet ara riye mecliıinde konuıulurken hüku- H } .1 . rilerimiz h~ pazartesi g~n.ü "Milli; larında birinci talwna bir dela p.. 
'l\a.i I ~truva resmının dahilde dünya pıyasaa~ çıkarnıaga ~ın.da ak~l~nacak bahri .. k~nfe~an!m met tarafından en. a:ı: bet aene müddet evn e mı el tamırat Y!t,~. ~!'°~ ıutu?unda aal&J:Uyet~. bir M bir ~aha ikinci talwna avdet e.le 
~ . edılen eşyadan alınmama gayret etmektedır. ıçtıma tarihi hakkında ıoruımuıtiır. le ıulbun bozulmıyacağı hakkında b k ıoruı1111 ifadeaı olan tenkit va muta· mez mı? 

tltizam ediyordu. -o- TELSiZ iÇiN KONFERANS teminat_v!'ril~tti~. Bu tem.inat verile an aSl fiaları ~u~ olacak~ardu\ - ;Bu kayıt iki defa içindir. Esa· 
.. llllndan sonra cereyan eden Ticaret sarayı homBlgonu PARlS, 16 A.A. -Telıiz netriJ&· r~~-hd~cıbilvazıcli '!lir~tikn endlhiıeyi mucip BROKSE• 16 A.A. s· . sa ~amş·ıdtı E~-beytcliyor kiı ilk t""'lıi ;.:;:~;::ı:!dtalame de aaralıat vardır. tııı.ı .. --: tı ı. . beynelmil 

1 1 
. . ouna ıgı n en ıu un deYIUD . .., - ıyaaı ma . ı ma_. urnuvaaının cı mcla oynay-

~ ~arda oktruvanın ha- dDn d~ toplandı ~~~ . h k k" 1"ı,~~ki, ";·ti edeceği için bahriyenin takviyesinde hafi! beyn~el bankanın merkezi taafıyesine ait müubakelar seçen bir oyuncu ikinci takıma a•dot ecı.. 
ı..~.lnanasile duhuliye resmi o- Ticaret sarayı komisyonu J& · "! e:J• ka~ ıİ ". h. ' .. ağır bir talwn masraflara girilmesi hakkındaki miinakapyı kapanmıt ad <;uma yapddı. Ma!Uındur ki bu ilk tu mu. ."tlı: alının 

16 
di .. . . . 1 v~ aıyuı uı. ve 1 e enn tea ıti ı- caiz olmadtit fikrinde bul detmemeldedir. fiyeye dahil sekiz lılüp vardır ve bwı - Bu im- h L---' L..:... • • 

ı :ı_ ası .. zım gel ği e- dun bcaret odasında ıçtıma et-
1 
çın beynelmılel bir heyet tqk.ilini iı- Zat edi d b fikri kaubnmuı~· Belçika murabbaı h-' ti be el lar ı.u.r• il taa - tmi" tir" B "dir? ,.. • ....,.., - maç ıçıa 

«Zeri d b" l ili ord · ·· ak d '--'·tir en m ı e u ul ebnit- . ., e yn - a e yyun e ı . u - mı t n e ır eş Y U. mış ve muz eratına evam et- ·- • tir. Fakat muhalifler ı~ t eril mılel boınk•nrn eaaıi nizamnamesine kiz lılÜp arasında yapdacak birer mii- - Yalnız li!unaçlarma mah tar '1Çtiına neticesinde dahilde miştir. 1 ESKi BiR AMIRA~ bu bq ııeaelik ıulh haldon:i: ;üph": ait vea~ imza etmiıae de banka· aabaka neticeıinde mailüp oluılar Huauııl maçlaruı, hatta fut.bol 1~.: 
ı... edilen mallardan oktruva Dünkü içtimada diğer içtima PARIS, 16 A.A. - Amiral Fou- ler izhar ederek bu teminatm kafi ol- nan merk";<' hakkında Baden· Baden çekilmek ıuretile dörde;._ edilecd.,. tinin tortip ettiii ve lilanaçlarıaclaa 
-..ıti alınmaması için teşebbüs !arda hazır bulunmayan komi- c:aıad dö Foucroy .w Yatında olduğu madığmı ileri oürüyorlar. Muhalifler d.e aer~ettı~ ihtirazi kaytlarda ve•• tir. Kur'a harici blmıı olan d.i'• bariç miiaabablanıı ela bu luıyıtla bit 
lpılın . · • İ bul b' H balde vefat etmııtır. keneli iddialannı guya iıpat için de ~ çekilmesuıi icabettiren Iİyaai mü- dört klübün iftirakile ıilt maçlarının bir alikaaı yoktur. Meael& lstanbul 
ti as~na ve bu teşebbüsat syo~ reısı stan me _usu il BULGARiSTAN KARŞI daha baıka bir talmıı rivayetler aka· lahazıılerda iıırar etmiıtir. devre müsabakaları baflamıı olacak· tildl maçlarında, klüpler takımlarmı 
~fl~nınceye ~ad~r ?ktru_va seyın b~ye. ~umt vazıyet hu- PARlS, 17 A.A. Pöti Pariziyen rıyoı:tar. Sö':de l_"ürk!ycn_in. _v~ıcan -- tır. Şimdi bu i.~ taW.yeye tabi. ki~ iateclikleri ıribi birin~ va ~?d takım 
t ili. ıtın yüzde yımu ~ısb~tın- !asa edılıruştır. . saz~teıi yazıyor: Şarki Avrupaya ait hahrıye t~g~h~~il~. aı~arıt ıçı_u mii- Rusgada lerden d.aha dort klup vardır kı onlar ~yuncuların~ teıkil ed~~ırler. H~-
l •ıunasına karar verılmıştir. Bundan sonra tıcaret sarayı- tamirat maıeleıinin ortaya çikardıiı za.iı:ereye _ırıı:ıtti111nı ıddıa edıyorlar. • • • da 13 kan.unue~elde karııl&fllcaklar- ~"' . ancak lilanaçlarmcla .iki dela bi· 

\. Pekli e!}yadan alman 200 ku nm inşaatının mali meseleleri ! müıkülita yeni Lahey konferansı top Nımreamı. bır g~te olan ~eıtia bu s Ul lS tl lTI al dil". Bu dort klu~ ıunlardır: rıncı tak:ında o~nayan bı~ il?ncl ta· 
"! Okt . • h kk d ··ru .. 

1 
Ü ii ı lanmadan eve! nihayet vermek lü:ıu· huıuıta bır tekzip n"fretti. Bundan Altmordu Hılill ·Vera kun oyuncuJu bır daha ikincı ıakmwı 

it~ ruva resmı pek agır vo a m a go şu m Şt r. mıınu takdir eden Franaa hük"meti anlaıılı)·or ki muhalifleı- tarafından B d k" . Kaaunp&fll Eyip. Beıiktaf avdet edemez. 
'it!arııanayiimizi atll bırakacak !iaber aldığm~ıza göre Hü- ; Bulırariıtan ve Mac.viıtanın sö~ter- ç~ılan bu lak_ıı:d'.lar hükumet ma- esa 0\'S l ta bkıka tı Geçen Cuma .!'-'"tıl~ıt olan lı- S. GALiP 
~ fazla olduğundan bu res- seyın bey bu malı mesele hak· j dikleri mukavemeti yenmek için eli- ~~e de te~nı yapmadan geç- bitti • tanbul ~por • Süley~ye .takmıl~ • e • 

talimatnamede musarrah kında Ankarada iken bazı te- i• alilıadar hükıimetlere iki nevi ıed :;:"d tır. Heatıa gaz~te,) Türkiye ta MOSKOVA 16 nnında .m~aabakaaı bakamı~ nüh;ızlu •· Futbol federas 
§ekild l ·r l d b l t bir teklif edecektir Bu tedbiri« Ma- an Vulcan tezgihl&nndan gemi • A. A. - Bea- reaı tmda cereyan etb. Bı:ıım IU• vonu 

• e a mınasr ve manı a mas ar a u unmuş ur. • • ..: tan' h.. .. ·. t • .. l almak tasavvurunun do~ru olmad·"- dovaki meaeleai hakkındaki iptidai reti umıımiyede oyunun tarzı hakkın· t..~ eşy d 
2 

k . -o- -·• ın uınu ruye eaerı goı er- _ _ • .,... hını. nih . - . • Evrak d r. t• • ı:"lllı as?l. an uruş reslm • • • memesine Bulgariıtan•m iae mii:ııık.e- ru, ~~ Alman tezsahlarınm harp ta J! .. ~yet b~ut. zunm.eti'!e ela gordüklerıınız ıunlardır: Ve eıa irine 
ıııu._ası ıçın teşebbüsatta bu- Kambıyo f1atlerı '!Ye ıiril"'eie mütemayil .cöriinme- gemu~ yap~dı~nı .. Y~YO_!"du. !r.:..~ iki~ yetmıı dolar .g.eç!mut 

1
• Oyuncuları_u topu alıtl .nnda vaz'ıyet edilecektir 

~ <lllasma karar verilmiştir. Dün b d t T r 11110 nazaran ayrı ayn mahiyette ola- Salamıı senu11 malum pldup uzre ~ıl~ylı h~rndaki ıttiham- ~esef bozuk bir tarz vard~r -~o ~ • . ıün beledi e mecr . • d orsa a ngı ız ıı:a!ll caktır. Vulcan tezgibmclan alınacakb. Şimdi ~ ~mı~d~ı umuım tarafından tao- dirsek ~ıfbmıa,, dl1', yanı ilri lıiıı Malumdur ki Futbol Fedenay-
~ • Y . 181 ı are 1037 kuruşta açılmış ve akşama KAZAZEDE TAYYARECi Yunan hiıkümeti bundan \'az gecince vıp edilmiıtir. . birhirile temaaa ıelirkenfutbolcu for· Relı Mu•affak, ikinci Reiı Buriaanet-
iç- ~nı. oktruva talımatname doğru düşerek 1035 kuruş on pa muhalifler de Salam.it ıııftılıaınm Tür- [Beaadovaki meaeleıi hatırlada· mu olan kolların vücuda yapıtık ha- tin, Unıumi katip Şattıl ba Orbu 

llı tçtıma edecektir, Ticaret rada kapanmıştır Altın 
903 5 

d ~aı!;YA,_117 ~-A. Kaza~a ui kiye tarafından aabn alınacafını ileri dır: Pariı matlwtsüzan olan Beaa- reketi kat'iyen muhafaza edilmiyor. va Abdullah beylerdeo. .:.ürelduıp ~ 
, tııın on mürahhası bu icti-

1
. · ' ı ra ~gı v~r~ en ran~~ tı~aı:et sürüyorlar. Fakat nimrctmi gazetele- dovıki hakkında ıui istimal tahkikatı ! Biliıkiı clirıelıler aç,Jıyor ve haınn k.itılik bir heyetti. Gine malumdur lıi 

!la bu esaslar .. z ri d • b ı~et ~,88~5 ~ruştan muam~le 
1 
denız tayr_areaını .bul'."ak ıçıa b~tun rin böyle derhal bu gibi rivayetleri yapdmı,, kend_iai Ruıyaya çainlmıı, mütemadiyen diraeklerle itiliyordu. bu heyetten ikinci Reiı Burhanettin 

~tta U e n e teşe gormuştUr. Dıyunu muvahhıde gece Koraika ~ill"!"ınde .taharrıyal te~ip etmeleri ~er halde bu rivayet- f~kat gıtememııtir. Hatta ıefa_retane ı Futbol~ rükıek bir teknik _arıyorsak ve daha_ •?nra O~han ve Abdullala 
bulunacaklardır. 218 on parada kapanmıştır. Y!'Pılmıt. f~t hıç hır nebce elde e- lerın pek de teıırıiz kalmadığını ıöa- bır de vak'a olmuı Besadovıki Fran- bu fena ıtıyadı terketmek lizımdır. Beyler ıttıfa etmit bulunmaktadırlar. 

~L • -o-- --o- dilememı~tir. !ermiştir. ıız zabı!-aınm müdahalea.ini istiye- 2 • Kalecilerin topu tafımaaı, yani idman t"fkilib nizamatı, bir hey'eti.9 
ll:lruv· tad lat t _ Üçüncü bir şeker fabrikası . ..Muhaliflerin de bir tııkım bahriye rek Parııt~.kal~ıtır. O?dan ~ora top elinde ol~~iu ve ya elinde zıp· nıafmd":n ~azl."!'.i~tifa ~ii takdirde 

a ' l le ra I Jr Donanmapıyankosu mutehaa111ları vardır. da ~gunlrii Sovıyet erkanı aleyhınde lattıiı halde ıki adımdan fazla atma· o heyetin ınbililini 1mir bulundujua 
fındaJ· • t ·t·l ·k t yapı aca lıte ortaya atılan ıeyler hep bu neınyatta buluamaia batlamıfbr.] 11 nazarı dikkati celbediyor. Kaleci· elan Futbol Fedoraıyonu, mevcutliye-

< '1 C <I a Şeker fabrikaları müdürü u- 16 Teşrinisani 929 tarihinde müteha1111lara atfen ileri ıürülmüı· LONDRA YA SEFiR GiDECEK ler bilmelidirl ... ki kalenin pek yaki· ti bilmıiyeai lnılmamıı bir vaaiyette 
()lttru . . . mumis" H ·bey" A Do · ank ah ·ıa tii:r. Bunlann iddiaoınca Yunaniıtan i- MOSKOVA, 16 A.A.. - Neft aen ninde vuku bulacak bu hatalarmclan bulunmaktadır. MeYlukan ba>.er al· 

va tarıfesının tadili . 1 ayn ın . ~~?a ~e- 1 . nanı;na pıy . o. t ':'1 ~ınm çin mutlaka büyük aefaini harbiye li- dikau reiıi M. Gregoir Sokolnikov in- dolayı lıaleleriııi telılike alımda bulun dığunıza ıöre, bu n:&İyeti ııuan iti· 
ı . daki tetkikata Cemiy-:ti y~h~~den avdet ettıgıru dün- 1 ~cra e~len 41 -ıncı_keŞldesmde zun gelmektedir. Yunanlıların ikide git.ter~ ~iikiımeti nezcline MEir taJiıı dururlar. Kaleciai.n topu tatunaaınıa bara alan Merkezi Umumi, inhilal• 
tılıye idare encümenince de- ku nushamızda yazmıştık. Hay- ık:ramiye ve amorti isabet eden bir bahıettilderi tehlike nedir? .. Bun edilmİfbr. cezaaı ber ne kadar iki temaılı "endi- den Federaııyoıııın ......ı. ve defatirile 

t... edilmektedir. Bu mesele ri bey Avrupa seyahatinde Al- 1 tahvilitm tertip ve sıra numara 1~ bu t~lilıe karııaı.nda bü~ü~ _aefai. NADİR HANIN KARDEŞi rekt,,_ frikik ise de bir. ço'1 ah".al.de heubabna v~'iyet etmek üzre lizmı ~~'llıbe günü t plana k C _ manya ve İtalyada bazı şeker 11 ıan berveçhi atidir: "!. ~.arbiye al'!'~aaı ıcap ettı~nı ileri MAS ~. fr!_klerden gol oldugu da sorül- ıe.Jen. te~tta _bulunmuttur. ().. ~tti O ca e f h "kal d t k "k b l . • . ' ıuruyorlar. Lakin bu ı.ahıedilen leh· KAVA, 16 A.A. -Taaı a• muıtur. numuzdeki Umıımı K-.nıcla yeni 
~·· .. b~lediye fırka grupunda a rı arın a et ı atta u un-ı Tahvılitın tertıp numaralan: like nedir? .. Bulgariıt~n ve Yugoı- j~aı bildiriyor: _Nadir hanın kard"fi 3. Geçen hafta ıtad.yom ıahaaı bir bir Fed«&1yoo intihap edilinceye ka· 

:Ilı <>tüşuldükten sonra tarife- muştur. . 149. 1322. 2024. 3073. 4940. lavy.anm Yunaniıtana kartı böyle bir ~.han ~garu~~ı~ Moıkova ıe- az çamurlu ve kaysandı. Böyle bir dar tabak heyetin inhilil etıniı kalma
lıti llıuaddel şekli Cemiyeti be- Alpulu şeker fabnka~ı mm-

1 
7394. ?62~. 864 7. teh!ıke korkuau vermedikleri~ ıöyle- fır!ııı:me tayın e:1;il~~t_!lr· aahacla top y~ _düı~nce ıekiyor v_e 11.talıii sörülmelrt~ ... Merlıai .LJ"!u: 

'lt!Ye hey'eti umumiyesine sev takasında geçen senekı 45000, İkrarruye ısahet eden numara- me.ge h~ce~. y~ktur. Demek kı ıat~htaf YUGOSLAVYA. ROMANYA oyuncular çev~eı:~nden kıt:ybedı· mıce yapılan .t"f~ıu~ . noti.":eaıru 
•· tiecekt" B d 

1 
dönüm yerine bu sene 55000 dö . !arın. emkle~ T~rkıye~en başkaaı değılclir. BOKREŞ 16 AA. _ y 1 yorlarıl;ı- Kalecıler böyle teraıt albn de aynca karilerımuıe bildıreceıız. 

'l ta .• ır. un an eve yapı- .. . . . 1 . . . Muhaliflenn dedıklerini hülaıa ettik. R !. .. • • • - ~&'~• avya da kat'ıyen kaleden ayrılmamalıdır· T l ı. ı k" r 
bJ dılat çok aceleye geldi- num azazıye pancar edilecektır. lkıaınıye tertip Sıra Yunan hükümetinin kabul ettiı:·· v~ omanya, kuçuk ıtıliıf ~u~umetle- lar· ,.ünkü kalenin ileriıine •ıkarlar· C l l (~ )'0 • "~,,._ b f f · Aldıg- m · malQ ta ·kd " N bir .. ' pro- rı araıında zuhur edecek ıhtiUHarın ' • .. • . , • •• il .... , azı esna tara ından sı- ı ız ma naza-

1 
mı arı • ,o ı o ırraın mudafaa programıd•r. Yal· h k ki 1 d . . d hali" ıa topun mudafııa sahaaı daha ııenıt· 

tt ve itirazı n 'llÜcıp olm~s ran alınan eyi neticelerden son- 1000 4940 77 ~ ~~nanlılar Adalar denizinde bah- t uf i.Ja e.u ar tahaırkie!ın e ah ındc ~- leyeceği ıribi ııekea ve havadan aelen Yıldız yagv muru hakl·ın-
B· · · b" k f · · n faıkıyet lakırd 1 da" ek u şma ve m mu e eaının to t vkifi d ekser "mk" 

1.. 'ıaL ıaleyh bu sefer bu ra yenı ır şe er abnkası ınşa- 300 1322 37 d' 1 ı annı ıına t rar e musaddak ıuretlerini teati bnİ 1 • pun. e e ya' anıız o- d F t" B d" ? 
"il •İk' l d sı için bazı tasavvürlar mev- 100 2024 68 ıyor ~r. dir. e J er lur. Bınaenal_eyh aahanın çamurl~ n a a ın • ne 1 yor• 
;. aye t ere m ey an kal- . ._._....._ kaygan oldugu zamanlarda kalecıler .. . 
acak bir tarzda tadila t ya- cuttur. Gelece~ s~ııe ınşası be- 100 864 7 20 E ~ . . . bllhaua kalenin içinde bulunmalıdır- Dun Londradan ge~e~ lnı 
~ı İ< n tetkikat çok esas- klenen bu fabrıka ınşaatının ge 50 4940 95 cnebı musıkışınas ispanyada tar. telgrafta 1933 te arzın hır 'Şc-
't ~:.ırette icra edilmektedir ne Trakyada olacağı muhak- 50 8647 3 far beynelmilel şo""h -S. , -:- l ~tasaray ·Beylerbeyi maçına hap yağmuruna maruz kalacağ ı 
\ile kad r Ticaret odası ok~ kak addedilmektedir. ıo 2024 1 7 ti i I - 1 yası ınaznun ar ! gc~ınce~ .. b ka Gal bildiriliyordu. Bu hususta iza-
ı .. a tesrrıınin tam amile kald _ -<>- 10 4940 13 re er 0 maytn<:a- .. ~RID: 17 A.A. -Dün Baıve- !h ki • • •uti.rnalu;~da • a~rBayın hat almak için müracaat ettiğı· 
"'ıa ı Ticaret odalan memurla- J • kılın nayaıetınde to.,lanan nazırlar a ını~e un arcyl\n ettı. •Y· · F · f d' b" deci. 1 · 
!\ sına t a raftar isede Erna- 10 1322 32 ge emtgecekfer meclisinin Yalanı m:znunları mestle- 1 rboyi hasmına çok ham gcli) oıdu. mlz. atın e en ı ıze . 

1 
.. ti: 

i ~~~.ha fili böyle bir şeyi hat- rına yapılacak muamele 10 2024 97 .. • . . • . . ıile uğraı1tğı temin olunuyor. Harbi- llun:•nla beraber Calat":aar~y l<e>Tlbi.; . - ıı:er 33 ~enede bır boy.le 
ı. ~ş_unmek bile istememekte- Ticaret ve sanayi odalan aza- 10 4940 27 Güzel s~natk.arlar bırlıgının r~ ve bahriye .erkiınından mürekkep n.~ b.r oyun goıteremedı. Bıllıaasa bu hır hadıse daıma .. vukua gelır. 
·l. ~ıra senede 1 725 000 lira llarile müstahdinılerinin vazife- 5 1322 51 her şubesınde ıslahat yapıldı. ilı mahkemerun M. Sancheı Gue1Ta'· tu~ akınahların ""1

1 
c•na1 h1 tan yapdmaı.ı, Yalnız 1899 ta, mustesna olarak 

"I tıı · · ' ' . . Munta b" • d nın muvakkate ıerbc t b k 1 tag cen ın atı bıra" masr ııy unun ı· f h d" k 1 • • 
\ Uhiın bir para getiren ek- !erinden dolayı haklarında dev- 5 3073 17 zaman ve ter ıyevı ers na karar n.. h~ "j" ~d~~ı· dareaini mu'vazencaiz kılıyordu ıu a ıse vu ua ge memıstı. 
~ rl'~mi Emanetin en mü- let memurlar~ gibi muamele ya 5 3073 32 ler, her. sa~at ş~be.sinin tarihi;e liyor. verecegı mu eme a e •· 2 • !•ç atıılar~a l_ıa~ oluyo

0

~:. taç 1866, 1833, _1803 ve d~ha e~elki 
arıdat menbalarından biri pılması Meclıs encümenlerince 5 3073 81 ve mahi~etıne aıttır. YARDIM iSTEYEN TAYYARE atan bır oyuncu çı~g~nı~ harıcın~e seneler, daıma 33 yıllık fasılalar 

tefsir edilmiştir. 5 2024 28 Ameli dersler tahsil çağında ISTANBUL 17 AA._ B ii buluna~k -:e topu iki elıle ha~ının ~· la buna şahit olunmuştur. 
bul tal b · . . f d . • · on açyo tunden ılenye atacaktır. Ayaklar ,.. Ş h ~ d h d" 

-o- -o- 5 3073 78 
1 
·~· · .. e

1 
enkın ıs~ a e ~tme 11::;:,,oız;dda~ ~m.:;' bir Jelıi:ı tel- ter aç'k ;,_ bitiıik ot.un, hni i clımı a ap yagmuru enen . a ı-

C)k Ec b · tac" rle td• 5 4940 48 ~n _uşuau er~ tertıp edılmiş lr. • enız e -38 .. •rece •ı:zı nıiyet değildir. Yalnıı topu atarken se toz halinde hulunan ~ır ta-
turva etrafında ne 1 1 r ge 1 5 7394 34 tır. Lıse ve saır mekteplere de- '":kt~ v~ -~:10 •• ~'.":eceb.tuFlu 111r~ıd~ ayağı tamamile yttd•n keamemek la knn ecsam, kesif bir vazıvette 

~- Mcmleketı",..,izde tedkı"katta tın k b · · d b m eaı ..... UJUUln ır ranıu: tıca- z d •- d ki d" '>Ilı .,. 5 2024 51 vam e e mec urıyetın e u- ret tayyareainin imdat ittemekte oldu on ır." . . . arrm ya~.ı nm an g eçece er ır. 
ı:Yi birliği heyeti idaresi bulunmak üzre ecnebi tacirler- 5 7394 37 lunanlara akşam dersleri tertip iunu bildirmektedir. 

3 
• ılPkleyı kik,, yanı_ m""k1• vuru- Ru hadi se rlünyanın her tarafın 

"' Planarak ok•ruva hakkın den mu··te•ekkı"l bir grup dun"· B l'daki · 1 · hi dil · t" A l' d ı h f ıu yap " en topun gen YUru mama· d ·· ··ı. k ··ıii • . ., a a.. . tertıp enn zala- e mı~. ır. me ı .. ers er a ta- Rusumafta 11 ve oyuncuların top oynanıncaya ka ~n g?zuı.rece.· ve • ~~amen ~e-
~akerede bulunmuştur. şehrimize gelmiştir. nnda gosterılen numaralardan da 4 gun olmak uzre mutehas- dar hatları tecavüz etmemiı bulunma hlıkesız olAc;ıktır Kume hal•n-

• • * mütebaki sıra numaralarile( 149 s_ıs muallimler tarafından veri- lbson Rifat B A vru- lan l~ın;ı~~· ~çlar~a. hadis oldugu- de gececel- Sehaola;ııı ıivad r 
l Kambio Borsası 1'11111929 ve 7624) numaralı tertiplere lıyor. • • · nu gordugumuz ~u 111bı hl\talarda.n olma la n P~bııhı ha~ıttir. Rıınhr 
~ı,,. d h iSTiKRAZLAR TAHViLAT kamilen amorti isabet etmiştir. Musiki şubesine gelince hal- paya gıdı yor dolklayı, h,~~""'ııeflerolmd•kluruıu tehkr~I t1tır ~anive<l'" 711 kiloınetro l?';h; fev-
ı~ • Ilı ııoı7 OQ 

50 
} 

1 
T 37 ı> İkr . k . . mc e m .... e u annı aur a ı- 1• _. I . .. l '··~,· "'•••hhıdo ~IH ·~5 A0•~1• i. i 3

7
'.'ols amıye ve amorti bedeli 24 ımız, varyeteye, operetlere fa Şehnınızde bulunan RUsıı- rız. ka ""e l•r ~tır:>t e ~evr,.tmek-

. hU dcnıtr fl'I• t> 
80 

· · ı. T. ıQıı:; Teşrinisani 929 tarihinden iti- zla rağbet gösteriyor. Bu su- mat müdürü umumisi İhsan Ri- Maçların haricinde ilive edilecek t etl;rler Tabiidiı: ki hı ı ka<hr 
ilNLTU.:ıı. Thtl ıtrttcl •.40.0ll haren tediye edilıneğe başlana_ retle buradaki ba?I müessese- fat bey haber aldığımıza naza- bir nok~: Şta~>'.om .. idareıi~in.futb~I ~,.rı r-:derken hava d-=ıl•iFn~ ..n ... 

,. 
73 

tlU.Urlk ıırtllll • 40•00 caktır. ler, Avrupadan orkestra getirti ran perşembe veya cuma günü l •~ha_a~ çızgkimı!ennı .duzgu.n çızclir!".•~ aa-ı .. ri .~aman mııru r k~ lt •\.- 1">-
._, 11.obtuıı Şirketi. 17 :ıo A . . .. . . ve ıwmaya ııerun gırmemeaı ıçm •• • • 

40 
H. I'~ umu flıtı• mortı bedelı beher tahvil i- ryolar. Şohretlerı olmayan, hır Avrupa seyahatine çıkacak- yalnız bu i~le meşgul bir memur bu- n 1 ııv:ı. uka vl'ml'tı hı r l• :>..-.rl't 

00 
çin (bir Türk lirası on kuruş) musiki mensuplarının memleke tır. j ıundumıa.sı t"?'°nni edilir. . . h •enle !!t-t"""r"terlir Vf' ı. .. .,, 

i'i.00 çıtıu.ıı:R tur. timize girmemelerini temin et· İhsan Rifat bey evvela Al-· .. H~dı Eırun ~.">' aozlennı buı;a.da netice i olarak ::"vı. ö İİilÜ'" 
18 ts • * • mek için ecnebi memleketinde- manyaya gidecek ve Almanya- ! b~tirt ~~~'zamaıı,da ıkmaç~k_ında b~~ın· ı .oNORı\ BORS c. ı D 
ıo 15 Lon. lr.ı 10.35 25.IJO Nc..yo k o <I ı t.So Z • l . bo l k" k 1 l d tlmak l .. • cı aıuuuar oynayan ı ına ı .... m1 

N.5o p.,
11 11 

,,,, ;o Aııu ' · .. ~t .. ıs. ~n ı;ıuntazam re ar ı . onso o~ a~m.rzm aazarr tlik a J:'ap .. ~ .o an r~_suma~ın oyuncularının vaz'iyeti hakkmda bir LONORA.. 16 ı\. _ Finar:siw.1 

5 
80 
17 

4 
18 

75 
90 
75 
75 

Cen«ra 
1 43

.
110 

Roıu ~ ::~~ muduru Hılmı bey Ankaradan katı celbedılmıştır. yem motorlennm tecnıbelenn- ıual iradına liizum gördük. :Zira bir New• ve Daily El:snres. ttmıi i•l<nn· 
BUkrlf ~s :ı7.$>l AmııerJım r, ı lb.>O şehrimize gelmiş ve dün Donan! Bunlara vize vermiyecekler- de hazır bulunacaktır. iki ~n eve! "A~., r~ikim!z.de to fiatile Borsa ~İ•tlıırı a .... •mdaki (,r 
Brlibıl 3 :•6 75 soıya ~5 ıu .oıı ma piyankasu keşidesinde bu- <lir. Beynelmilel şöhreti haiz ma İhsan Rifat beyin Almanya- Zeki Beye atfen Bcaım Beyın, bırın- klan dolayı ! nınlt<-rn b•~k .. mın r~•-
Praı ıs oıu .oo ıı.rlia ı •ı 7. ~J l t B ·· A k 1 f k' 1 b d .. d L d • • d ci talıanda oynayan bir ikinci takım mi i•konto fiatmı P l~k P r;r$t'IT'hc unmuş ur. u gun n araya· rıı sant ar ar un an. ınustes- an on raya gıtmesı e muh- b" d h ·k· · k - - · d" -'" L.. ı • \'lyıı• J ,lS,i~ ti k . - \ . ..ı, oyuncuıunun ır a a ı ıncı ta ıma gunu ın o·m ... 19e mcc.•Nr o a~!'.:'ınt 

harekete ,.~,. tar. n~ıiır. temeldır. avdet edemiyeceğ; h•kkında hir yuı- 1 talomin ediyor. 
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il PAZARTESi t 8 TEŞRlNfSı\'.\.1 1929 _s 

:ı Radyo ] ı!.~~~!:ı~!;v~a ~ek<r 1" iLLi YETiN 
le P 1 e rl. ill••-------- ve telı::erlemderirnizin ıayct nefis ol-

18/11/929 Programları du ğ.ı bu kert 929 senoslnde Frarsa· 
(İstanbul ayarile) da kuşat ediltt- sugi<l• •lbn mad.ılye ---·o-O • 1stanbul ııoo m ~ Kw 1 ile takdir cdildıj:ini muhterem müşte 

Yen 1• a n ar •. ç .. n 17,30 18,30 Saı h.eyeti, Bonıa hal ril~~~!!~t~: ~~;r~:b~!e~~=~ıc:~al-
bcrlerl. yoncu zade lamail Hakkı. 

18.30 20,30 Jau-Band, Orkestra! K· . 1 • • o h b 1 • Keler, Bela, Ouverture Hon-j atıp aranıyor . 
1 Un n a er eri. groise Tchaykovsky• An- Fransızcaya bihakkın vakıf derm

1 'd S .' D . malumatı edebiye aahibi ve ciddi bir 
dante e 5 ymph°D!e. n- itle bütün gün mqgul olabilecek bir 

- go Vals: Bluette, Boıto: Me Türk katibi aranmaktadır . Mütcvaa- l 
lkl Jursız yakalandı riyotera" kelimeai~-~aka- Battal paraları fistofel, fantaisie. Darevsky an yaşlı ve Galata _San~ Lise~nden 

ı li 
• M ks ret manasına gelmedigı an- l l ı.a petite dame de metro. mezun olanlaı tucib edilecektır. Be-

tanbul po Si a ut ve} ıl k , } '"d!!-!t a lgOr ar B l· İllus"on d'am yoğlunda Yeni Çarııda Rodolf soka-
Avni ia:minde iki hırıızı ya- ıı.ş ara mea u mu uru H • b • ki ore · 1 our, ğının 11 numeroeunda Anjiopulo a· Ba fllnkO yeni DOnkl bllmec•mlılD 
kal dı A lard b,. . K l Madam Eleni beraet etti. ~ undan eve os~. Valse. Tango ork~strası. partımanmın 5 numerolu dairesinde bflmec•m!:a halledilnılf •ekli 

a • Y an -rı ızı - El · ekiz b' .. ı lı tugrasını taşıyan eski pa-120,30 21.-Saz heyeti. mösyo jurncye aaat G .ı .. ıı 7 ye ka- v 
toprakveEıenk~y ta.afla- d enb, :. h ~y ~ ır g· n- ralar yok mu? işte bu geç- 21.- Darülbedayi san'atldila- ~~!.t_oıunm._a_•...,ı.,....,,._..,..~ SOi.DAN SACA: YUKARDAN AŞAôl 
rmda yapılan hırıızlıklar en e 1 apHane e kalmıt- mez bir ite yaramaz kiğıt- n tarafından bir temsil - E!eyoil~ Dördüncü Sulh bulrulr ı .. Simsiyah (7) 1 - Nohanaız (3) Çatı ıısttl (3) 
hep bunların mariieti oldu- tır. l ! k ·· l 10 15 Monolog, Temsil nihayetin- mah'<erncsıı:ıden: 3.- Beyaz (2) Sopa (3) Zaman (2) 2.- Kopanlmıt (5) ,. - an bazı açı goz er • Tereltnııne mahkemece vazıyet o- ş 1 3.- Zaman (2)Rüzııar (3) l•tilb• 
ğu anlaşıldı. Makıutla Av- hatta 20 kt.ruşa kadar acıtın ~e saat 22.30 kadar saz he- lıınan müteveffiye Hüsniye hanımın 4.- arap (3) ılemek (3) (2) 

ni, meğer çaldıklan eşyayı Tokatlıyan otelinde alıyo ·bnnıt l\ıJeğer bunlan n. . . tahtı tao3rrufun~a bulun•'.' KaRtmpa- !:: ~~u:n~.~~;:: (<;>Tavır (3) 5.- Zihne koymak (9). ) 
G l t d St f • · d b" ı • • . yetı. Anadolu Ajansı haberle şada K~rt çekbı mahallcsınde kulak- 7.-Nota (2) Beraber (3) n 9 yA (2 

ı . a. a a a e 0 • ıamın e ı- /nlihar edenler geçer akçeden haben olmı- Belgrad 429 m. 2,5 Kw sız ca~dcsi?~c 13 numaralı hanenin 7.- Beyaz (2) Fakat <J) Çiğne (2) s.- Meşhur gekcr (S). 
rının yazıhane111ne bırakıyor • • • ,yan bazı andavalhlara yut- 2l.- Opera saatı, Radiyo _ n:sıı hıssesının açık artt:rrn~ ıusure~ 9.- Puıula (7) 9 .• Valde (3} Mcnıup (3) • 
larrru• Yazıhane araştırıldı Tokatlıyan otehnde hın- t J s·· l eli-· Q ta-' d . G byle ııatılmaaına ve tarihi t1an<1an ı- ------------;,..~..;.-;.;,~;;;.;,;;;;~-.--,... - b' . l • "h uruyor arınış. oy en ırı- uarette c .... ın an. ar- tibaren 20 ün hitamında 12 K evci f ·t b 1 p kA J • • d 
ve iki araba dolusu eıya çı- ırlerıne aarı ıp ınb a! ed~ ne göre bu, battal paraları nod, Puccini Waener. 929 perıem~ günü aaat 14 de e~ çok s an U e.ru aı- ar cemıyetın en: .. 
karıldı. Bwıların içinde yal- karı kocanın ceae~Je~ı hali alanlar Arabiatandan gelen 22.- Ceh şark-ilan. arttıranın .üstün~• bıraktlmaaına Jra. ~erberle_r mektebi açılmıştır. Talebe kayit ve kabulO Tef!'1~ 
ruz 70-80 parça halı vardır morgdadır. Salı gunune ka- km A l B • 22.45 Balalayka Konseri (Rus- rar verıl'!'lf du,~ndaı_ı talıp ol~nla- sanı gayesıne kadardır. San'at tedrisatına Kinunuevel 929 ıptt' 

• d b ti d 1__ §il§ rap arnu§. u ıı;e ka L" R t el ) rın mrzkur ruaıf bı&1enın kıymetı mu- dasında başlanacag· ından kadın -'vaı~'erimn" bı"lcUmlc akprnl" 
-o- ar u ceae er mor& a -- • d b · d talım ! ıra es oranın an • ahammineai olan 750 yediyüz elli li- . . . . "~. .. <ıa1 ,. • •• "Bera berlz! 111/ı lacalc. aız e f8tlD ız e f& Büda~e 550 rn. 20 K w. ranın yüzde onu nisbetindc pey akça 1 nı t~l etmek ı~eyenlenn Eminonunde lıii.n ccmıyet merlı:dl 

e 
EGLENCELERI 

\ " - 0 18.40 Musique T:riganne. amı müstahsiben Beyoğlu Dördüncli ne muracaatlan ılan olunur . 
• t etrafında Kadm birliği 23 40 Konser. Sulh hukuk mahkemesinde bazrr bu-'•· . 
:: len~:e:~~;r.y:u ~d TiJrk a:::~:lıları ga~e~~si. . f1~eıı~~q: ;:g~:· ~;~~~;~u:: ~=ı:ur.HukukllE o 18 NE 1 o N s ER y ELE 8 i GEL Mi' Ti 
aı fta ld - ani ılmı M"' k'" .. •.• •• Kadınlar bırligı bır naale 17.30 Orkestra. T ha d ku C hali lı::j 9 gra ne o ugu il§ - UI urat mnum muotll'U ıka B d T"' k ka 21 M . d h b . op ı_ıe • ~u r uma ma e- !C: Her çefit acıbze ltoaHrvelerl, zeytla yatlı dolma 'H yeme1ııer ç· bir. . . A ·~ z ki' be Dü' • Ç nyor. un a W' • .- usıque e c am re. sınde camıı Şenf sokağında 17 numa .... rl 
h YllJ! ,, 1' IÇID Ş"'!Ya: ~ra- e ı •• Y' yunu um~- dmhğma a.İt itlerden ve bil- 21,45 Musique de chambre. ralı hanenin rusıf bi11csinin mutasar-ı iifi kıvırcık ve dana etinden kebaplar, beytıı. dil, yanalı: koa""clı 

benzi lifı geçıyordu. Ma- yede bızun alacaklılar vekil- g:İ). d klıkl d Glaviç-Breslav 253 m. 5 Kw. rıfı iken 23 kanunusani 929 ta~in- !:;:PUl9 lozartmalan, balık bllldsl, hertllrlU ltoaıerv• ve marmaıatıar 
tı 

lı 
d 

\ 

l 

' 

liye müfettitleri bu itle met liğimize tayin edildi ve bu baher1_~n1·1'ecekuyanı ar an 20.05 Konser' eski musiki şina- de v~latsedliehn Mhcserret ruınıt ı k'!'._~~! ffillii-:, Çok müsait şeraitle satJA yapılır 
-·' Jdul d t • d kendi • bildiril" di eu • l . zencıye a a anımın ere ~~ y 
•'" o ar ve raporunu a ayın e aıne , 0 slarm eser en. • mahkemece vazı.yet edildi~den ta- Toptan ve perakend t b lJ' s· k 1 H b 
dün Ankaraya gönderdiler. -o- 22.10 Askeri Konser Program nı ribi ilandan itibaren esbabı matlup ve •·• ımıı:: ... .. e 58 ış ına • 1 ır ec ocapa~a am~'.11 

Bir kazanç g'/JziJn- hayetinde ve saat bire ka- alakadaranın bir ay ve vereacnin üç •:ı:midl!i!l!i.... 110lıalı No. 9 Tel. lat 2789 ~;m::::r: .. 
D ht l d 

Yunan elçisi geldi d daıuı ha\.alara (Berlin- ay zarfında Beyoğlu Dördüncü Sulh 
o or arın o ası den çığan mesele d ) Huku~ !"ahkcmesine müracaat eyle- ----Hazmı bati ve içilmesi güç ___ .. 

Doktorl da birer 0 _ Yunan Elçisi Polihronya- en · melen Jazumu ilan olunur; I h I k 
dası olacaktı. Bu oda dün f1!s dün i;eldi. Gazetecilere Malôm ya, her nevi ka- Moravska-Ostrava 263 m. ıoKw Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukulr o an a ı yağı yerine Aslan kuvvet şarabı 
to l dı y • t-'~--ta §Dn i "k bir ıey diyemiyece- r.ançtan dev et vergi alır. A- 17·30 JKazz-B~kd: . taraf mahkaneainclen: mahall 1 içmek daha faydalıdır. Zira balık.yağı terkibinde buluann lyouao 

p an ve eru wınıa -· • k 'd' .. Vllkat ve Darülfünun hoca 18,30 onser ı ı pıano ın- Tahımdc Ay••P8ta e- j 5 ·sıı f 1 . 
göre makbuz ve defterlerin gıru, An araya gı. ıp !l_eısı- • .. • 111 dan. stndc r;olak si'1an ~k.a~ında l-;-9 nu- mı. J..: a ıyot v~ losfaa mevcuı ve o nisbem: . btr kuv· 
tab'ına karar verdi. cümhur hazretlerme ıtimat ~bd?rrahman Munıp _bey, 2ı.3o Dans hav:ılan. ma~alr hanede. sakin ıkcn ~~kanunu- vctl haiz olup seocoıo her mevsiminde buyük küçuk herke> 

mektubunu takdim ettikten uzerıne alı ln başardıgı da- 23 OS Cafe A•ion orkestrası sanı 929 tarıhkınJe vefalı\ .,,.en Hauıçe balıky:ı~ından çok kolay ve seve <eve içcbUirler Kol8y hazın· 
-O-- 1 d k d ... 1 ' · · udn;nun tl.'re ~csuıe md .KCmcı:e vazı· .. ~ 

Hronika nazetesi ııo~a. ~yan": ta bulunabile va ar an azım ıgı para an Prı:ığ 486 m. 5 K\V, . yet e<.il~iı;i 1dı;n taıilıi ila~d:" itı.İ.>a-' olur., lşti~ayı artırır" ne~'e . stmen, kana, ~inirlcre kuvveı. I 
11' cegını ıoyledı. meydana çıl,armamış. Def- 17,30 Konser (Bratıslavdan) ·~n h.L. ı.>.-lu~ v~ a • k •• dar.nın il n:ıturel ı:uzdllk ve vucudc ~ışmanlık verir Şi~csi 125 kuru~n 

d'-'Vll"'ı t d } k t. b } ak k 22 30 p· •ol • ıı,• rt, Dvo- hır ay ve v r stnın uç av zarf•ndo 1 •· ,.,, --o- er r ı rı er a ar en- . ıano 0 o. '•073 B 1 "" dü . S lb H. 1 k h her ı:oancdc bulunur Deposu· 0 ··hçe KapL J • • • • N k eyoı: u ....,r ncu 11 u :u ma · . . ua 
Bir aralık stanbulda Rum Jl i fi il dısıne 18000 lıra ceza kealı. rak, ova · kemuıınc ruuraca. alları luzumu ılimj • ;\lchmet Kazım ecza deposu 

ca çıkan bir f ronika gaze- avagaz a arı Müddei umumi de iti Avu- 23:15 Gramofon. oıuı.ur. • 

te&İ vardı. B· g~ete türkle· ye~ hava gazı tarifesi bir k~tların. inz.ıbat meclia~~ 01.~~0!~~;1" Q1:a~ette Silving ma!~e=:~:~dıiotu :.Uib lıuJ..aı Devlet ~~]lfJOlları ve limanları unıaıni i~aresio~ıı 
re hakaret etti, kapatıldı. kaç gune kadar çıkıyor. Bu gonderdı. İnzıhat mecliıı 21 30 "Das Tier'' Skctch. T kııinıd kazanc maballesindcl . . . . 
Mes'ul müdürü de Üç aene· İ§İ tetkik eden komisyon aık Abdurrahman bey hakkın- 22:30 Konser. ' menrlık ıuıın: diğ<:r Öt ~acı aokağm ·!N~ARA - Kayscn hattmm. 242 ına Km. sınde ~ )#" 

ye malıkUm odu. Bu dava aık toplaruyor. Hava gazı da bir karar Yerdi. Bu kara- Program nihayetinde telsi2- dğal37-43 numarill.ı·Bodka vsakiikVabra21t asıt lOşdaaAnkalastın hdaatDkenannlet da~ 2lla0/llmalz/29 Çarşandalba ~du !:: 
• _ _ı _, ___ _ı,ldi fi l • • __ ı..! • "b' kala k eli • • 1 hl ld • • o u apartnnanııun µıcıı;ı en ra ev emır yo n eme resın e ,.-

temyı%Uen Dll.KZeuı ve at erının euuaı ~ ı - nn en ıının e ne o u- le resım neşnyat. Mart 928 tarihinde Balıklı hastahane zarlıkla ihale edilecektir. 
dün yeniden bakılarak "Ağ- cağı anla ılıyor. ğu zannediliyor. t""''T•"ıy••A••1••R•O .... LA ... R ..... i sinde vefat eden. Margarit Petridia e- İştirak edeceklerin muvakkat teminatlarmı hamilen ayni~ 

__ - fcndırun terelı::eaıne n:ıabkemece vazı- d l O k d •• ak k · ~ lefi 

Şarap :~~~eh;,~~=:aka- 1 · lstan~nl lnz İD~isarı ~atnıü~ürlüftün~en: SiNEMALAR t ~~~ ~~~.d~~~:t~~Pt~~i ~~~d'./:n~- liez=~. a a ar mun asa omısyonuna muracaat ttıne 
Y Y ... -••·--·~Uuuf b:r ay ve vcrcsenin üç ay zarfında Bu bapta fazla malfunat almak isteyenlerin Ankarada ırıalıe-

Müskirat iııhiııarmm prap EıninönUnde Balıkhan<" binasının üçüncü katında htanbul tuz 1 eJ>Chışı d- Eeyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk mab me dairesine müracaatları lilıumu ilan olunur 
ŞEHRE'MANETI yı•ro1unc:a ~•lı kemesine müracaatları ıüzumu nan • mütehassı ı M.Büffar, tetkikat inhisarı baş müdiriyeti dairesinin muhterik olan aksammnı tec

maksadile Anka.raya gidecektir. diden inşa tamiri aleni surette 4/11/929 tarhinden itibaren yir
Mütehaasıs Ankaradaki tetki- mi gün müddetle mevkii münakasaya vazedilerek ih:ılei muvak
katmdan başk:ı memleketin di- katesi 24/11/929 tarihine ınüsadif pazar günü zevali saat 15 te 
ğer bazı kısunlannda tetkik- baş müdiriyeti meı-kilrede müteşekkil komisyonu mahsusta icra 
ler yapacak \.e bütün tetkikatı- kılınacağından taliplerin ihale gününden mütekaddenı yüzde ye
nm nihayetinde bir raportanzim di buçuk teminatı muv::.k1<atelerini usulen teslim ve şartname 

~~ m ii~~:f~!f,: ""H;r~iyı oıetıe~iu~eu; 
t 1 

1 Cu9m?~~en 
1111 

1 

matine uat 

Lise tahsilinin hitamında aı;
keri ubbiye mektebine verilmek 
üzre sivil lise ı~ı ı talebesin
de;ı askeri lislere talip bulunan 
tarın 15-1-930 tarihine kadar 
askeri liseler müfettişliğine mu

KAPPEL 
yazı makinesi 

Almanyada muasın 
fennin en son 

t•heaerl 

edecektir. sini isteyenlerin müracaatları ilf.n olunur. tS.30 da, her 

Etibba odası heyeti FIRSlTilM ıSTıFlilE Etıbba odaları mecliai idare
si dün içtima etınittir. Sıhhiye Hem 8 ay ta· 
vekaletinden gelen talimat mü- llsltl• lıcm •ı. 
cibince makbuz ve defterlerin 10 teazılltla 
basılmasına bu aym sonunda da Kürk :tılantolar 
kayda başlanmaımıa karar veril Hınımclend· 
miştir. Perşembe günü tekrar ler ~ıoğultlı· 
içtima edilecektir. n başlımadaıı 

--<>-- ıon fır11tı eli· 

f.shl OsmarJı p11r11lannı 
sntın alnn nrılı glJzler 
Balıkpazan ııarraf1armm Or.

manlı evrakı naktiye&i alım sa
tnnı yapmakta oldukları görül· 
mektedir. 

Kanunen hiç bir kiymeti ol
mayan bu paraların bir lirası 
15-20 kuruşa kadar satılabilme
ktedir. 

nizden hçımıı· 
JUUz. llcrdc tı · 
biti• kürlı. mı· 
ntolan aanlml· 
yıcatı ndın Mı· 

hmuı Pııadı 
Kürkçü ilan 

G.BEYKO 
Tel lıL 1685 

Arabistanda bu eaki parala-1•-~•-••••--m!! 
nn mevkii tedaviilden kaldırıl- Hasta çocuklar 
dığını bilıniyen cahil Arap köy ve lkdubı kurut lb· 
lüleri Türk parasıdır diyerek dyıcuıcla bulunanlar 
bunlara 20 kuruş kadar kıymet 
vermektedirler. için dokıorlar, terki· 

Bir çok açık gözler Arap köy binde aal morina ba· 

lülerinin bu cehaletlerinden iıı- lık yatı muhtevi "e 
tifade için eski paralan burada ılbhaı n hvveı 
ucuza toplamaktadırlar. behteden vllanlnl 

l&tanbul Mabı.e-i Asli:re Birinci 
Tica...,t Daireaindenı 

Sırkecidc Krrzadc hanında icrayi 
de <et eden S ftr zad< biraderler, 
Ba' k p:ızarmda mabudiye hanında 
17 numerolu yazıhanede .Mustafa Şi
mon ve Uz Zade lif ustafa Zühtü 
Beyin 3-11 929 tarihinden itibaren 
mahkemece iflbına karar verildiği a
wlrat.ara.: c malilın olmak üzre ilin 
olunur. 

lıtanbul 5 inci lcraıindan: 

bol olın mUurrtp 

MULSİONSCO 
mii•tah%annı tavsiye ederler. 

lllç bir kuvvet lltcı ve 
hiç E.mulston u .. IJdi 

vlıımlnl bol olan ve 

mııkavvf tuzlan muhı .. 
vl bulanın bıklkl 

EMULSİON 
SCOTI' 

kadar mllsmlr ve emin neticeler 
vermez. 

Bir deynin te'mini için mabciız Fi
•a• markalı bir otc.mopil: 23-11-929 
tarıhinc musadif Cumartesi günü sa· 
at 10-12 da Taksim meydanda sa· 
tılacağı ilan olunur iılu••••••llllll•••i 

1 !rl9 Barselvn btlvtık mUktfınnı dı 
k11ı:ınmİ ~ • ., 

Plyuada utılan ıutler mey111ıncla 
10 buytllt mük!lıtı mıük olın ye· 
glne 111ıur. 

Umumi ıccntalın: lstaııbuldı 
Çarşm koblrde 

N. K. CEZVOCIYANve mıhtumu 

Tereyağı 
Birinci yayla yağı 
teneke ile 160 ku
ruştan satılar. 

llll lll 
ı cumancsl ak· 

1 fı~~!~. ~~ 
zlltr yapılmıştı· ---- racaatlan ilan olunur. 

Paogalıl .'lincnıa ılyatrosunda 
llu gece !lafız Borbaıı Bey <U Adana helediya riyaselindeo: 

heyeti le 'nser, komik Dombullu lsmıil Adana bckdiycai tarafından irae 
Ef. (Milteaddiı kocıh kadın) Vodvil edilecek arsa üzerine ihtiyaç niıbcti 
Varvcte . ~name~inde gösterilen MEZBE-

. . . . HA ve tefernlatı ile soı:uk bava de-

Hut111llt t'RANS!Z hükOmednln dıhl takdir ve tercih etti~ matlıtt 

Hafif, metin ve sa~lam 
He rciheti taahhüt olunur v• 1•ts~111 • dıbl v~n lir 

Türkiye umum ıcenıcsi; 

Y. ŞINORKY AN; lsıınbu~ Sadıkıye han 80·33 Tel. l!t No. 

Sınop ~ıliyetmın ayancık bu- polan ve yevmiye on ton bil% çıkan-

.ında vakı kara dağ namı devlet or- bllecelı:: buz fabrikaaı i .. ,. ve tc"ıisi lenı·z sabnalına ~oını·SJODUD~ao manında beher sene lı::at'.• !"''~! gay kapalı zarf usulile mllnakasaya ko-
n mamul 85S metro mıldip kolmar nulmuştır. ı . İnşaat ve te'aiaat pe§in 
ile 110 metro milı::Ap kayın n 54 met- caaı üzerine ihalr. edilecelrtir müteah 
ro mik p çam eıcarından bafka ilk bit her istihkak raporıru aldıkça in- ( 6500) kilo siyah boya (Bitominos ıiilisyon) kapalı :aırf 
senesinde 322 metro mikılp gayri ,aııt bedrtinin ttmamı tediye olunur. uııulile ıi 
mamul devrilı:: çam ve 26 metro milı::· 2- Münakasa ıs Kanuncvel 929 pa- ( 14500) kilo siyah boya (Erıamil) kapalı zarf usulile ibal~ 
ap devrik köknar eıcarmı dahi lı::at zar günü aaat on dörtte Adana bele- 2 Kinunuevvel 929 ~ 
ve ihraç eylemek liztt bq ııene mlid- ıliyeainde müteıelı::lı::il Belediye mcc-
detlc ccm"an 4301 metro mildlp gayrı liıi tarafından icra ı.,1rnacağmdan ta Milli müdafaa vek"lett' denı'• kuvvetlen!'8ı.hatit.yıa4cıte1.,..n •d•kıatıd~ mamul köknar ve 592 metro çam ve liplerin münakasa, müzayede ve iba- a ~ r-· y...- _ 
550 metro milı::ıip kayın etcanndan lllt kanunu ile ollıabdaki ıartnameler yazılı boylar kapalı zarf usulile hiusmda gösterilen gün ve tJI 
lı::ölrnar ve çam eprının gayrı ma- tarifatı dairesinde hazırladıkları telı::- atta ihalesi icra edilecektir. 
~ul beher_ metra milı::i'.'.1 200 ve dev· lif namelerini v~~ me.ıl<ilı;a ~adar Şartnamesini görmek almak istiyenlerin her ·· venııtll is· 
nı..: alı::samıle kayının y0& kurut bede makbuz mukabılinde beledıye rıyase- teyenlerin ye · ihal d uharrer Kgun da de· 
li muhammen ltterinde bpab :sarf tine tevdi ve ya irsal eylemeleri li- . vmı . e e ve ~ saatta asımpa§ll 
uaulile lı::arıun ve 0 baptaki f&IUl&IDC- zrmdır. 012 satmalma komıııyonuna muracaatlan. ___.. 

~~:~:E1!~=~!~:~:~~::: :ii1~~;id!~~1 y~~Er .. drr~~e:ıit- Detlel ~emir Jolları Ye liınanlan oınuınJ i~aresinlıı· 
eve ıon erme en nqru.t . • ~ 

tuz giin müddetle mü:sayedeye konul , H 1 lan . Ankara - Kayseri hattı üzerinde Lalabel istasyonu c;ıv .,,.11 , . • .. - uır ammıı o proje, şar- . alast kar 
muıtur. Şcraıt mü:sayedeyı anlamak tnamd fenni ve münakaaa ıeraitinl 33X400 üncü ki. deki ocaktan çıkarılacak 1000 m3 B P••••••••••- iıteyeo taliplerin Anlı::arada orman ve aair evr~lo lazrmayı. muh~evi do,... zarfla münakasaya konulmuıtur. j.(I• 
müdüriyeti umumiyeaile latanbul, yal~. belediyeden yirmi ~ lıra m.u- Münakasa 4 birinci ldnun 29 çarşamba günU saat 15 dt: 
Sinop, Zonguldak, Kaıtamoni, Bolu, kabil~~· tedanlı:: olunabi_lir ve harıç- karada Devlet Deıniryolları İdaresinde yapılacaktır. 1; 

.. dil . . . ihal ten muracaat edccelı:: talıplcre bedeli k . . k d k1 . klif k 1 e ınuv:ı 

E orman mu rıyetıne yevmı ede mılkabilinde posta ile ıönderilir ve Müna asaya ıştıra e ece enn te me tup arını v .. Jiik 
Slnopda müte§elı::kil lı::omiayonu mah her türlü i.nhat dahi talep vukuun- kat teminatlamu ayni günde aaat 14,30 kadar umumi ınüdut 
ıuıuna müracaat eylemeleri ilan olu- da der bal bildirilir. kalemine vermeleri liznndır. 3• 

Yumufaklıtı ve dayanıklıtı nur. 5 - M1;1v•~~t d~pozito milrt"-? Talipler münakasa prtnamelerini 2 lira mukabilinde An."~1' ı; '""":'" - - maktuen yınru hm liradır, ihale tan· Muh ba d · · d 1 b ld H d enıesı"' e ile cthanfOmul bir flllıretl Beyoırl':' Dördiincil Sulh Hukulr binden itibaren bır balta zarfında bu da, . ase . ~ aıreııın en, ıtan u a ay arpaşa v 
haiz Tır&f bıça~ıdır. mahkomcaındeo: . _ milı::tar bedeli ihalmin yüzde on beti· tedank edebılirler. --

Der Jer~e sahlır :i~::=t~1~~~?{:i~:d;~~ ;;1ı~::::~t:t·i ılanları 1 Sı~~al YI i~linıai nıuayenel Yekilelin~en: . ıı~· 
batında Nerkl~ ookagrn~ 8 numaralı ~ _ Diyarbekir Nümune Hastanesine kapalı zarf usulile J49 sa 

-.or. lhaan ~~~~~! :~a:1':;.: ~~an ı:~ı~; ŞEB:RE?d~~.~Tl~D~N: l'°.1 iliç ve Tıb~i ~!~eme m~~saya ~on~uşt.~r. M~l?6 
Ö 

~ efendinin terekesine mahkemece va- Karaköy koprusu uzennde 2 muddeti 7 Teşnnısanı 929 tarihinden yırım gundur. aZ 'fa· 

1 
kSÜrÜk SUrUbU zıyet edildiğinden tarihi i!lndan iti- numaralı baraka pazarlıkla ki- Tetriniaani 929 Salı günü saat on beşe kadar kabul olun::u.~· 

Öu r'cı beren esbabı matlup ve alilıadaranın raya verileceğinden taliplerin21 !iplerin şeraiti anlamak Uzre şimdiden Sıhhat ve tçtınai tıul 
UrQJr. ... ne .,. darlı,tı bir ay VO vercaenin üç ay sarfında Teşrinisani 929 Perşembe günü net vekileti 1 timat Muavenet Umum Miidürlilğllne ve IııtaJ1 

için pek tesirli Beyo(:lu Dörduncil Sulh Hukulı:: .. Ç . •• . l". .. il caat e)'l~ 

-

...._ ilaçtır ...,. mahkemesine mtlracaatları lüzumu i- saat onbeşe kadar levazun mu- da Sıhhat ve t~timat Muavenet Mudür uıune m ra 
111"" ....,. lıln olunur. düdüğüne ııelıneleri, leri. 
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ocuklarınız z il veya h · 
Kansızlık, ademi iktidar, •I· r verem, damar, bel~e"şekll~I. , ufı unum~ rumaılzma. sı••r11, komik '~ ı:•'ıl;t.• ~ .. <t 'ık' en a nafidir. !!.\ ~ \ "< EC Z \ DEPO 

ka J lasan 
kil\\ ll ~urubu 

içırin•z. 

idarehane insası 
' 

fülün in~isarı unıuııı oıünürlü~ünnen 
ı.l'Utün inhi:>ar idaresi Balıkesirde inşa edilecek baş müdüriyet 
fcrehanesinin inşası kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. , 
ıkur inşaata ait proje ve şartname ve sairesi 15 lira mükabi-ı 
~e verileceğinden taliplerin idarei umumiye mimari şubesine 
liracaatla almaları, ve 30 Teşrinisani 929 tarihinde saat 11 de 
ltflarmı Galatada muba aat komisyonuna tevdi etmeleri . 

BÜYÜK TAYYARE PiYANG~~~ 
YED iN CI TERTİP 

5. lNCt KEŞİDE 
11 KANUNUEVVEL 1929 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

ı·ıca : 

ve 

25,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık 
10,000 ı> Bir 

ikraıniyeler 
ınükı\fat 

Manisa vilayetinden: 
İairnteri zirde gösterilen yollardaki imalat inşaat hiza

~da muharrer keşif evvelleri üzerinden (baliida gösteri-
~atlara) 30 Teşrinisani 929 tarihine müsadif cumartesi 

~ıı. ne kadar müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
tr tılır114 olduğundan fazla tafsilat almak isteyenlerin müd-
1 1 lb.ezklıre zarfında vilayet Nafıa baş mühendisliğine mü-
~tlan ilan olunur. • 

* * * 
Vıpılacak ameliyatın Bedeli keşif yolun ismi 

7 • nev'i Lira K. 

11 368-60 t-218 kilo met- 18582 83 Borlu - Demirci 
Crj baka arasında maa temel 

tı sı şosa inşası ve 30 
;:c tulünde istinat duva
"lfaııı 

~olun muhtelif kilo met- 8303 81 Borlu - Demirci 
~ h nde otuz metre tulün-
iti arçlı kargir istinat du-
lc le iki adet 0,60 beş 
~I hir bir adet üç metre a-
1 ~tında beton arme men-
~ 1nŞas1 . 

ı0 Yolun 3 t 500-4 - 900 14684 46 Kıfkağaç-Gelenbe 
tı 111etreleri arasında 1400 
lo te . tu\ünde kınna taş ve 
~ kaı ferşile silindirajı. 
~olun 12 000-14 000 13325 60 Akhisar - Mermere 
~ etreleri arasında iki 
lo re. tulünde kırma taş ve 
~ ~I ferşile silind.irajı 
'le. 45-20 t 345 kilo met- 12146 30 Manisa -Akhisar 
<lfıtı arasında bir kilometre 
~l)cle bilokaj ve kırma taş 
l 

1 
e siilindirajı 

'ag Ooo-12 1 902 kilometre- 17800 72 Salihli - Borlu 
~:l\da 2902 metre tulünde 
'§ an 26,60 metre tulünde on 
~~~det muhtelif açıklıklarda 

11 anne menfez inşası. 
~~trkağaç-Glenebe yoluna ait teklif mektupları 30 Teşri 
ltJıı 1 929 tarihine müsadif cumartesi günü saat on dörtte: 
~ 

1
sar.Mennere yoluna ait teklif mektuplan yevmi mezkurda 

c,k! de: Manisa-Akhisar yoluna ait teklif mektubu yevmi 
~ 

1 
llrda S. 15 de: Salihli-Borlu yoluna ait teminat mektubu 

tık~ de: Borlu-Demirci yoluna ait teminat mektubu yevmi 
•bur saat t-2 16 da kabul edilecek ve o saatlarda münakasa-

~------
IJ!!?:.~~---------------... 

, 
t. e eyt&nl"\CS..I"\ itibaren •Utt•n kMHm• &amanı 
v• netvU nUmaeı oenaeında latımaıl .ctllan vtı 
· eme•l•ls bir un•uru &•dal ot&Q. --

• 
FOSFATIN 

• 
FALIER 

aayegtncıe tem1n ecıınr" F~aratın Faller 
:avruıarın yUzıerane taze,llk ve ponbulik. 
~cıeıata kuvvet verir. ve ·Onları ııaıb<l&. 

•larııı. 

0 da P0
1SF; ;l~11

F ~~~iER dir. 1'&~~1 
( Alameti tarik• a, 

~· -- -- - -
la ~rt?. ve ispirtolu İçkiler İnhisarı İstanbul 
"llludürlüğünden: 
•l!<ı . . Ju· cnesı ıkincı taksitine ait muskirat beyiye tezkerelt:rinln 

•ne · ı · ta~ 
1 

. ~ımt ıııden başlnnılmııtır. Açık ve kapalı şi~derlc müskirat 
'•lnııı 1

1
11

umum bayilerin yeılerindeki tezkereleri tebdil etmek üzere 
11 '~ l lu,Javcndi~ı\r hanında lstanbul Başmıidlrh·etine müracaat 

ın~ı . ·ı , 
~rı ı ~n olunur. 

HA Ki Ki 

RADiUM 
O'.> 
o 
~ = -ı = -{IJ 

Herverde arayınız -Taklitler·nden sal{ınınız 

~eyriselaia 
Merkez Acentuı; Galatı köpra 

bıfında, lleyo~lu 23M Şube 
acenıe11: Mıhmudlya Hını almdı 
lstanbul 2740 

Ayvalık sür'at postası 
(MERSiN) vapuru 19 teşrin· 

sanl 17 de Sirkeci rıh· 
tımın<lan hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre· 
ınlı, Burhaniye, Ayvalığa tide· 
cek ve dönüşte mezkur iske
lelerle birllkte Altınoluğa uğ · 
rayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yiık alınmaz. 

Bartın - Cide Postası 

HiLAL 
Pazartesi vapuru 18 

teşrinisani 
günü akşamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle Eregll , Zonguldak, 
Bartın, Kurucaşile, Cide, lnebolu 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. Yük ve yolcu için 
Sirkecide yeni handı 1 numrolu 
acentasına müracaat Telefonu: 
lswıbul 3105 

NAiM Y APURLAR1 

lzmf r Postası 
Sert, IUks ve muatazım olan 

ADNAN T~:fn~;:ni 
18 inci PAZARTESİ 

gün O ı 6 da Galata nhtımından hare· 
ketle ( lımire) ve Çuşambı günü 
lzmlrden Isıaııbula hareket eJer. 

Galata Gümrük karşısında Site 
l<'ransez hanında 12 nunısrada Umu· 
mi acantalığıM müracaat Telefon 
Beyoğlu: 1041 

ııİılil-----·· -YELKENCi : 
~ 

lara den~ lib n sür' al posıaıı ~ 

VATAN ~ 
VAPURU 

•0:reş~i·çarşamba 
nısanı 

günü akşamı Sirkeci rıhtımın 
• dan hareketle doğru (Zongul 

-• -~ 

-• aı 
~ 

YENİ •• 
TURK 

~ . 
LUOATI 

Bugün (3) cüzü çıktı •• •• uncu 
Bütün müvezzilerden arayınız 

Tevzi merkezi ve naşiri : Ankara caddesinde KANAAT KÜ'ff'PH \NE ~ İ 

••• 

~w 

,EVER._" /ARP 
~DEVRİALEM 

Holındt da bile 

EVERŞARP 

Istanbul Tramvay Şirketi 
Evkat tarifesi 

No 
9 

1929 senesi Teşrinisaninin 25 inci J\lİnünden ldbarea 
ilAnı ahire kadnr muteberdir 

Birinci Son 
!•'asıla hareket 1 areket Hutut Harekat 

Harbiye-Sirkeci ( ı.~arbıı:eden-Sirkeclye 7' 14' 7,00 19,00 
\ Sırkecıden-Harbiyeye 7,!ll 19,.ll 

ıo Şişli-Tünel { ~i~liden·Tüne~e :r tı' 6,!l6 24,14 
funelden-Şışlıye 9' 7,0'2 24.:18 

l l Kurtuluş-Tünel { Kurıulu;ıan-Tünele 30' 21.10 2J,JO 
Tünelden.Kurtuluşa 21.SO 24,-

12 Harbiye-Fatih 1 llarbiyeden-l'acihc 5' il' 6,09 f,00 
\ Fıtihten·llırbiycye 6,21 1,05 

14 Maçka-Tünel { 
!\laçkadan-Tünele 21,40 2J,:ıo 
Tünelden-'.\laçkaya 30• 22.00 24,00 

15 T aksim-Sirkeci { Taksimden·Sirkeciye 5' 8' 7,10 20.00 
Sirkeciden-Taksime 10' 7,:15 ';..>o,:ıo 

16 Ma,.ka-Beyazıt { Maçkadan-BuyaT.ıtı 7' 9· 7,00 21,:ıo 
T Beya?Jttan ·'.'-1açk> ı• 14' (ı,53 21,.13 

18 Taksim-Fatih { Tal<imden·F•cihe ıs· 7,46 18,46 
Fatihten· Takşime 30' 8,33 l 9, 12 

19 Kurtuluş.Beyazıt{ Kurtuluştan -,Beyazıda 6' 7,00 21,W 
Beyazm:ın·Kurtuluşa 13' 1,,0 21."4 

-. 
• 

Kendi keendin uq olmak zevk· 
Ildır. Fakıtter ve ı.ue lıalmak 

için meıhur iskambilli 
P(ll{ER TRAŞ BIÇAÔI 

ii . . • • jr ·~··: (} 

!Ö ·. Oi 
ı POKER ~ 

ile ıraş olmalıdır. TakliılerinJcn 

salı:ırunıı:. l O adedi atmış kuruş· 
tur. Umumi depo.u IJranbulda 
Tahtı kal&de 10 numarada. 

JAK DEKALO VE ŞERiKi 

MAMA 
Dr • H. ŞINASİ 

Y anwıuzwı eıı sıhhi gıduıdır. 

dak lnebolu, Samsun, Ordu 
lrcson, Trabzon, Sıirmenc Ye 

Rize ) ye f\ltl~cektlr. 

TafsllAt için Sirkecide yelken· 
el hanında kAln acentasıııa mü
raçaat. Td. lstanbul 151 S 

aı 22 
.ı:ı ! 

Bcşiktaşcan·Bebe~e 
BeşiKtaştan-t:ıninönünc 8' 
llcbekten·~:minönüne l(ı' 

Bebek-Eminönü ~:minönünden·llebe!';e 'O' 

1 
Bebekteb-Karaköye 
Karakoyden· Bebeğe 
Bebekten·Başikt~a 

6,01 
h,~ı 
(ı,.ıo 

h,41 
22,20 
2J,04 

21,41 
22e'H 
24 45 
01,25 
02,05 

aı • • .! ..:.: .. 23 Ortaköy-Aksaray( Ortakiiydı•n-Abara)'• ıo· c.,ı><ı 
\ Ak;araydan-Ortakoye 17' :.ıo· ıı,:ı5 "· Z. A yekta vapurları 

Muntazam Akçcşehir · Ciıle 
• haftolık postası 

lnönü 2 
.; ı 34 Bekşltaş-Fatlh { 

Beıikta~tan l'atihe <ı' 15' 7,00 
Fatihtcn-flcşikta$1 20' 7,4'ı 

• 
vapuru teşrlnlsanlııin ! Sinci Pazartesi 
günü akşamı Sirkeci rılıtmınılan ha· 
reketle ( Akç•şehir, Alaplı, ~:reğli, 
Zonguldak, Bartın, Amasra. Kuruca· 
şilo ve Cide ) iskelelerine azimet 
ve avdet cdecckur 

Müracaat : Eminönü lr.mir sokak 
No. 11 Ahmet Yakta \'&purlan ida· 
re>L Tel. lst 1 :\99. 

-il 
QI 
~ . 
aı 
.ı:ı 
Q) .. 
>o 
f 

Doktor A. kutiel i 
Elelıftr1k m•ddnelerİyle belloiuldugu, idrar 
darlığı, prosıaı, ademlıkUdar,, bel geflldı
Uği cilt ve flrenJllyl aJ!r.sıı ; tedavi eder. 
KanıkOrde Böro~~ . rıruıı aruıııdı 3., 

c 

Aksaraydan-Tupkapıya (>' 9' Cı,12 
Top kapıdan. Sirkeciye 20' 01),.1.l 

32 Topkapı-Slrkecl Sirkeciden· Topbpıya (10' 07.09 
Tnpkapıdan-Be~·azıda 2·1, 
l\cyazıttan-Topkapıya \!·l'~O 
TopkapıJan· :\ksarıyı , 

IAk<araydan· Ycdikuleye 6' IO 6,10 
\'cdikukden·~ırkeci>e 2U' 6e .3 
Sirkeciden· V' edikuleye 60' ı,13 

33 \ edlkule-~ırkecll Yedikukden·Rera1Jda 24, 
Beyazıttan· Yedikuleye 24,30 
\'edlkııleden·Ak»raya - ,--

Aksaraı·dan·Edımtkıpıyı 7' 11' 6,01 
lwimekıpıdan·Slrkeciye 15' 21' 6,31 
S!rkcciden-Edimek.apıya 50' 7,04 

l 11rnekap11lrkecl t:dlmekapıdan·Fıtlhe 23,40 
l:<'atlhden·Edlrnekapıya 24,05 
EdlrnekapıdanAksarara -,-

20,42 
\! ı .ıJ 

20 •• 10 
21,16 

• 22.10 
2~46 
01,00 
01,40 
02.00 

-. 
22,14 
22.54 

TESİSAT! ·· ELEKTRİKİYl 
' - ... . . ' 

:··. . ~i·; MAL:ZE MES 1 , '· 
' ,. 

·-
Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem· 

ı.oo -------------------·------ < 

;: lstanbul oa(ia len ıne~te~i ınubaJaat ~OIIlİSJODUD~an; : 
22,25 Mektep talebesine 114 ila 118 alc için rle ikinci teşrinin 21 cil 
~~:~g çift fotin aleni münakasaya ko- Perşembe günü saat 13 te mek-' 
01,45 nulduğundan taliplerin şartna- tepte toplanan momisyona gel
O'ı,- meyi gÖnrl'1' i~n her gün ve ih meleri. 



BL ~ÖZ 
BlR l~E İ\t 

P .\Zı\H'J'ESİ 
18 T. SA i 1929 

•iUiy~t 
.-..------------------~!!!!'!!'!!" ____ _,_ ______ __.. ____________ . ___________ ~~--~-------------------------

Ma n·lat-racılar para darlıgı "e bankaların krediyi lıesmelerl dolııyısile miı~kUI yaziyetıc lııılacaklarını 'c bcrç:.ırını 
ıecll için teşebcllsatta bulunduklarını söylemektedir • 

• 
Tkareı .ıırayı yapılmak Uzre tttki!ıatına devam etmekle olan Ticaret oda~ındakl 

J 

r 

Tıımıraıı ikmal edilerek t< rü elerl yapı'an Ye ilkbaharıla İngırı. dona~"11Rsına laı!e 1'· a•et 
etmek Uzrc Maltaya ıı:ldecek olan ( Ya•uz ı.ırhlımız. 

------~-
Temas edi.eceli 

... bi ' me\ZUI'! r · ı _;J:,..,-
1 E ınc:ı ahuet'ra rn .. lı l şf' .. 

1 Gazı Hazr(' 1 ri'l•n ne ~' 
b;- lıy~cagımız t hi nıct' 
rı arasmda izrnıtte iH d er 
la•ak Istanlrıl gazetec11 

1 ,, 
temasları t"smısı ıda korıu~-ı.. ı f 

l ·ı:~ sevler de vardır Bu mu :ı 
> - • t 
gazetelerde neşreılilme<n' · 

İzmit'te Gazi tarafııtd8ıı ·:: 
bul t"d;Jcn gazetedler a 5tO' 

Halide Edip Hanım, ıı(l'l't 
Vakit Başmuharriri A 
Emin Bev, ,t 
İlen Ba ·rriuharriri Subtı1 

riBey . ~F 
İkdam Başnmharrin- ys 
Kadri Bey, . fi'• 
Tanin muharriri İsmad ' 
tak Bey, . J18 ıı~ 
Akşam Başınuharnrı 

Rıfkı Bey, 
Kılıç zade Hakkı Be~·· . "' { komisyon lctima halinde . 

• Jl114 ...... 

TUrlılUjtU tahkir maddesinden dolayı bir mUôdettir mubakemeııl devam eden Hronika gazetesi 
ahlbl El eni hakkındııkl muhakeme bitmiş, Eleni beraat etmi~ür. 

Tranna)lara a~ı!mftk tehlike \Cm ı. rıuf)·cıiıı• rııf;nı' h~ln trıııııva)lıırıı 11aılnnlDr 'ar . 

tıar•· · O vakit Is tan bul Be'. 
mümessili Dr. Adnaıı · 
Bulunuyorlardı. 8 

' ' p.ıı O tarıhte 1 stanbul 'e , 1,~ 
ra alemleri arasında, bU ~~·ti' 
de y:ışı~a.n vatandaşlar arı:ıır' 
da bınbırıne oldukça zıt t1•"~ 
atlar, teliikkiler vardı. id'' 
tan Ankarayı, Ankaranın ı' .• 
lini tanımak mümkün 0Irrı1• ,;-

1 

·ııı•r du. Gazi Hazretleri hı7. ,;"" 
KUçUk esnaf n bilhassa seyyar satıcılar, bUylllı dUkklnlardan ziyade iş yapmaktadır. zetecilerle temas ederek 

1 
, ;~· '!'!!il!!'!' _____ ...,!!' ______________ !-_______ ..., _________ ...,_ mi vaziyeti, inkılap cer~- şJ\ 

-Mühim bir ·htrszz ç·etesi ~:t~~~;!:~k1~~~.ndiğd·
01

sl·'~ 
Gazi gıueteci arka a 

soruyor: rı'' 

- Konuşacağımız e~asl~ ıt' 
. ı· onla•· .•• seleler ne ıse evve a 

1 
rı Cb 

pit edelim, hangi nokta 8 

renmek istiyorsunuz? . ıc"~ 
•• • 1 arrır )1• Bunun uzerıne ınu ı . f'' 

b. h' · · takıP sorguları ır ırını 
rı· yor: ıstş 

İsmail Mü tak Bey -1eş~ı~ 
bul meselt'si. . . . Sonra i 'fİ~rı 
latı esasiye kanunu Y.e~ t9'1 

· 

devletinin kat'i şeJdını 
edecek kanun mudur? lh ııı'·. 

Suphi Nuri Bey - sıı i . e5 

selesi, intihabat mes~ıe: ~ıl;lt' 
ki harp mes'ulleri tccz•Y • 

1 k . , -·vıı• ce mı. j)Li. 
' Yakup Kadri BeY -;eııilf t 
Millet Meclisinde te tıiY't' "' 
den cereyanların nıa rJıı 1 

Ahmet Emin BeY - .ıesı·. 
es~ ı"' 

meselesi, muhaceret ıtl r.fcrııll 
Falih Rıfkı Bey - r· 

yet meselesi. . k 5iia11' 
Buna benzer bır co .. 

• G · rtıY0 ' • eli' 
Sı11ıu11i ı•e M111ıdi11 /Jnnhusı müdiiı'ii Sı•detlin Beyin evl11de11 çalınan 11e millet den sonra azı ~0

1 • f~t 11ıeS 
hl11111ıd11 b11l1111a11 nıesruk lıafılnrdmı bazı, arı meydana çıhurıldı - lstanbulda 1 a ınıı? ııl· 

11 d . B ·· · ı· 1 · 'dd' · • · si mevzubahsoluyor oörı liırinci uhır .. drn nh•~ t er ır. unun uzerıne po ıs merhun oldugunu t ıa ettıg1n- . . .. k Be)'~ 

ı
k 'd ... S d dd' E k" müdiriyeti ikinci şube tarafın-ıden bu cihet tahkik olunmakta lsmaıl Muştah ıuvor! 1,,ı ~sıdmu .. ubru aMeh met' Arl~nKo- dan alınan tertibatla han tahar- dır. Diğer eşyaların mesruk ol- !erde mevzuba sGo : f{aır<':,ıla 
yun e yuz aşı e m ı, a- . d'I . 70 80 h 1 • . b" k 0 d sonra azı •·1'•" 

d • d S f dd' S 1• rı e ı mış "e - parçası a ı dugu tahakkük etmış ve ır ıs n an 1 r hll~ ,.~:ı· 
yış agın ıı eye ın ve a a- 1 k .. 'k' b .. h' . .1 · · 0 . b.. .. bu mesele e ·a .,.-· 
h dd

. K • d C 1•1 o ma uzre ı ı ara a eşya mu- mı sa ıplerıne ven mıştır. ı- utun . . Jauııaı: eti 
a ın ozyatagın a e a d 1 • .1 .. d" d.. .. d' klerını an rıtı • ' sa ere o unmuştur. ger kısmı da ven mek uzre ır.

1 
usun u . 1 ri kO 

'

Sahrayi ceditte Harun, Kokar Calınan bir kar halı da dava Calınan eşyanın bir kısmı da lıyor. Zabıt katıp e 't edi>' 
d H · K ta· d · ~ • · ı · nen te5P' • pı~ar a ayn v~ ?zya gı~- a j vf'kili gene İstefo efendi ismin- ı>eyyar satıcılara satılmış olup! lan şey erı ay .ri 

Alı bey ve efendılerın ev, koşk I de birinin yazıhanesinde mey- bunlar heniiz meydana çıkma- lar. .. nrıı ııe ıı 
ve dükkanlarından halı, bakır, dana çıkarılmıştır. İstefo e- mıştır. Zabıtaca aranmaktaılır.1 1ııte hir ka5 guıı G~ziııiıı 11

,. 
takımı, m11ce"herat, Çamaşır,! fendi hunların kendisine rehin lırsızlar bundan bir müddet e- ne baslıyacag•nıız starı 3~·t 

:ev eu•ası ve saire gibi b .. çokjbırakıldığını id~ia etmektedir v I T;r:ıbyadaki. Fra~_sız sefare-ltukları \it; konfe~~~eııı ı-ıı)' 1 ~ 
§eyler çaldıklarını ,-c b;;ınları Mılll't hanınclakı tstefonur o<la tınc • Fkn r1lınan uc halmııı- 1 smda o ~aınan m ıdı ııa~ı~S 
Ga atada Büyaı, Millet hanında sınılım hır 'ok mfü..evher dr el· rh rarıh olduklarını itiraf et- söylenınıs im nıertı edeccı;•t· 
l.tefovıı ~ııttıklan • itiraf etmiş de edilmı tır lstefo da bunların ınişle.rdir. 1 de okurlarıını:a arz 




