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SALI 
19 TEŞRiNiSANi 1929 

2 inci sahifede: 
1- Asyada e~rar ciii'iZbelde -
2- Hazin ve ibret alınacak -

4 Uncu sabif~de: 
!-Felek, 2-HlkAye, 1 man 

5 inci sahlıeJ : 
4 Uncu !'ene, No 1354 bir ölüm, 3 Son haberler -

3 Uncu sahifede: ' 
Jiransızca mı, Tllrkçe mi? ~ 
Kefenli hardutıar! 

1-Bir san'at, 2· .ı\1 ıkcmelerde 

6 ıncı sahifede : 
NUSHASI 5 KURUSTUR • 1 

2 
1- Millet mektepleri talebesi 

f in havadis 2- Ekonomi 

LflLL! TECHIZA T SiY ASETl 

Devıetın asli vazifelerinden bi 
ll'tiUi havatı harici tehlikelere 

'1 -
§ı korumak ve dahilde umu-
tefah ve saadeti temin etmek 

1·fıu vazifenin harici ve dahili 
~helerinı biribirinden kat'i su 
~c ayırmak mümkün değildir. 

1et kuvveti bir kül teşkil e
~ liaricten gelebilecek teh!i

. e karıp .. çıkan askeri kuvvet 
llihayet millet kuvvetinin bir 

...... s ne«:wr -......-..• ............,..~ -.ı ....-.:. • --" e •u"2• n e " 
Haşmu.harrirl ı Silr mel•-11!!11- l'tt[...__lftUT 

m zn . ' u rtiş n ar1 aksam 
~~~~~~~~~ 

Maznunlargeçvakıt M. K~misyonu 
tahliye edildiler Tevfi~ · Kamil. Bey 

. dun geldı 

edildiler 

~asıdır. Onun büyüklüğü ve , '' "'" -
'.!ıar.ın icaplarına uyğunluğu 

1 

~(' r} )f'S t h 1l'Hk1 IH- ·-
Üçüncü bitaraf aza 

kim oluvor! 
alt umumi millet kuvvetinin ) J . I 1. 'I 
llıi ınkı -fına baglıdır. As- 11 Hl' , 11 )l (' I'( 1 I'. 

~· techizat meselesi her ey-j _ 
eveı mılli techızat sıyaseti Muhtelit übadele komisyo-

tabid•r. 
liayaı mücadc' ~sı, ister bey
llıilel sahaya taalluk etsin, 

<lılıırn ve capraşık bir vakıadır. 
~ler ve ya mılletler arasında 
"1ı I! Yalnız sılah çatışmaların

.1baret değildir. Bazan öyle 
ı ve devamlı cidaller vardır 

•esir itıbarile sılahlı mücade
' 'en daha beterdirler. Har

k '·etice \'e mesuliyetlerinden 

1
·e.n milletler, ~imdi bu nevi 

'a c.tdal devresıne girdikleri ka
. tı:ıi beslemektedirler. Onun 
~ lı~r millet, aynı zaman~a 
~ bı.r müdafaa ve hem de hır 
i~~kı ve inkişaf amili olan 
·
1 

1 techizat faaliyetine büyük 
, \ı themmiyet vermektedir. 
~li atandaşlar arasında çok em
~ l\e tesadüf ederiz: Maddi ve 
lıt l\evj kuvvetlerini, bilgi ve 
~1~un en son icaplarına göre 
~ llrnasını bilen bir fert, ser
tıf'si ne olursa olsun bu has
~en mahrum ve yalnız hazır
. 'l Yemeği düşünen diğer bir 
'rlten daha kuvvetlidir, daha 
~İU ak bir istikbale namzettir. 
~ etler arasında da aynı mu
,fı:seyı yapmak mümkündür. 
~Un maddi ve manevi varlık
ill nı ~zami bir derecede inki
ı ettıren bir millet, gerek sulh 

iterek harp zamanında. en 
~'\>vetli bir mi ilet olarak mey
~ a çıkar. Kuvvetliler için cm-

• et daha büyüktür. Kuvvetle
~~rnıet etmek beşeriyet icabı 
\: alnız kuvvet mefhumunun 
1' 1 telakkisini ihmal etmemek, 
~; 1 .0ııa göre tedbirler almak en 

ııı . 
cı Şarttır. 

~~5enlerde faşizmin yıl dö
lıtı u __ ınünasebetile, İtalya'nın 
~ koşeı.inde binlerce küşat res 
~~~pılmıştır. Demiryolu, si!' 
~ ~·_mektep, hastahane ve sa 
"şq~1 bı memleketin umran ve in 

1 tna yarayan ve bu defa kü
tesıni yapılan inşaat vemües 

~tın adedi on~ine baliğ olmuş 
~ 111 ussolini, Italya'nm az za-
'lt ~onra eski şekli tanınmıya
·1t bır surette çehresini değişti 
''\te~ıni söylemiş t>e milli techi
' .~,1:Yasetine büyük bir sebat 
. ""'illi k 'it_ l e devam etme tc bu1unmu~· 
~ h~alyanların ruhi kuvvetlerine 
~ tt hamle ve heyecan veren fa-
~ ~~rnleketin imar ve istismarına 

· Yuk bir ehemmiyet atfetmekte-
~· 
\~llt techızat siyasetinin diger 
'ıı;, Pa memleketlerinde de hcınen 
~ ehemmıyetle takip olunduğunu 
~~Oruz. Fransa'da yeni mevkii ik 
~ l:•çerı Tardieu kabinesi. prog

tc"' bu cephcsile parlementonun 
th

1 
tuh ve itimadını kazanmıya mu 

ti~ ?lmuştur. Yeni Fransız hiikfı 
~~ llıılJ; tcchı2at siyasetinde ilk 
~ tırıı zi .. a ~.n ınkişaf ve ıslahr
'ıtı'retmi c;tır Kôv hayatının ve zi 
11 "erakkısı içın muhim bir meb-
~on"7rfı kara~tı tırrlmı~tır. 

l1il•ı s . a ırkın n1ad .. ve ma-
~"Pht rdc-ı sa 'ah v i!"kişafını 

tn. ·ı t: len L '"t;im S: !-ityasete rle 
tnı.' 11.~ bır ar.:ı L:yrılmak sı:r -

1 
11 ~ bir ·:a.n;lc.: vcrılmesi derpis 

1 
tır. un ... ·itlc ve.: mı.ibad,Je 

4
·' n. emle ket ıkt.oadiya

~ ı -,ı .ırından l'aiz oldugu 
~4r ıyeı o c n~. "' t~t,Jarak, 
Y<Jr'n ıs1ah ve itnıanu için de iki 
lrı, 1 f.ranga yaKın bir para tahsis 
~" Şlır. 

«len . d . . 
'>ı 11 . zıya e ı ısteyc.1 halk. hü-
~,ı t'.. rı, bundan sonra milli tec
t;,~dhasındaki muvaffakiyetleri 
l;,.. ır c.ıe.ceklcrdı• Hayat mütc
''n Y .. ti ı 'lı" Ur yor Milletlerin 'karşı-

~ •t un~~ebetferi gittıkı;e artıyor. 
ltt rnuvazc.:nesindc şerefli bir 
·n ~lkbılrnek içın medeniyetin 
t.,, ~ a'Oülat·~ı adım adım ta-
r ·t z. rur •ı V lrdır. Kuvvetli 
~baı.ı.r, · ~ Vö. 1t.ıl.ırla mücehhez 
' tı•. f • l - b' h ... • .:11 ve : ptıc aı ır a-

r 8 'c maı.,,.,m edeceği şüphe
nıy unu,, ıçin mılletler şimdi de 

ij~ b~t ve tek .. ik techizatında 
'·ı~i" faaliyet ve rekabete giriş 

r %EK/ MESUT 

(10) bin lira kefa
lete raPten tah

liye edildiler 
-- .... e-. 

LCıtlfi Bey, l .. con, .Jul
Fresko, ve Jak Basat 

efendiler Basat Ef. 
Barut inhisarında vukua gelen suı istımal hadisesinden dolayı 

tevkif edilmiş olan ve dört ay kadar bir müddet mevkuf kalmış 
bulunan Lutfi B. , Leon ve Jül Fresko efendilerle Jak Bosat efen 
di dün akşam 10 a« bin lira kefalete rapten tahliye edilmişlerdir . 

Mevkuflar müteaddit defalar tahkikatı idare etmiş olan müs
tantiğe müracaat ederek duruşma talebinde bulunmuşlar ve tah 
liyelerini istemişlerdi. 

Ayni meseleden dolayı tevkif edilmiş olan Nesim Mazliyah e
fendi bir ay mukaddem yine 10 bin lira kefaletle tahliye e.dil
mişti. 

Hadise kısaca şu idi: . 
Barut inhisar defterinde sureti sarfı şüpheli ve bazi ali makam 

lar!l verildiği işaret olunan paralara tesufüf edilmiş ve hadisenin· 
tahkikatına vaz'ıyet edilerek tevkif olunmuşlardı • -

Mevlruflara dün akşam karar tebliğ edilmiş ve derhal tahliye
leri icra kılınmıştır. Maznunlar geceyi aileleri nezdinde geçirmiş 
!erdir. 

Tatil günü cuma, pazar? 
l liisc•\'İn 13. cun1a g·iinlt'rİ tatil 

• L 

~rapınan1ızdaıi n1iİtP\rt'IJİt 
ıııahzuı;ları anlatı\ or 

nu Türk heyeti nıurahhasası re 1 
isi Tevfik Kamil Bey dün Anka 
radan şehrimize gelmiştir. Tev
fik Kamil bey, kendisile goru
şen bir muharririmize demiştir 
ki: 

- Ankaraya Meclisin küşadı 
münasebetile gittiğimi biliyorsu 
nuz. Vaziyette bir tebeddül yok 
tur. M: Polihronyadisin Ankara 
ya azimetinClen eve! bir şey söy 
lemek kabil olamaz. 

Muhtelit komiayonda mün
hal bulunan üçüncü delegeliğe 
Danimarkalı Anderaon teklif e· 
dildi. Bu teklifin hükUınetimiz
ce kabulü muhtemeldir. 

Vali gitti 
·~tutıit!İn· Bey Anka-
f. raya gitti .. 

Vali Vekili ve Şehremini Mu 
hiddin Bey Dahiliye Vekaletin
den vaki olan davet üzerine An 
karaya gitmiştir. 

Muhiddin Beyin Ankarada 
Vilayet ve Emanete ait bazı iş
ler ile meşgul olacaktır. Bu me 
yanda oktruva tadilatı ile Vila
yetle Emanetin tevhidi de görü
şülmesi muhtemddir. 

TEMASLAk 1 
ANKARA:-'1.8 (Telefon)'-- ' 

lstanbul valisi Ankaraya geldi. 
Vali bey Dahiliye vekili ve di-

Tati] g·ününün tebdilini alk1sla\Torlar ğer ?azı Ve~ill~rle temas ~~e-
• cektır. Muhıddın bey Dahılıve 

lstanbul meb'uıu Hüseyin B. ta-ı miyerck doğrudan doğruya pazarın vekiline Jstanbul vilayetini -a
rafından, !icaret '!das~. rei~liği zama- ~atil_gü_nü ol~rak tespiti muvafık oldu lfıkadar eden bazı isler hakkm-
nında verılen takrır uzcrınc Cuma gu fıkrındedır. . ... . . 
Yerine Pazar "ününün hafta tatili o-\ B k . . . . da ızahat vererek dırektıf ala-

.. ~. .. ,. . orsa omıscr vekih Hasan B. ı1e k 
larak ~abul.u ıcı,n h'!kumet nezdınde borsacılar da ticari ve mali i'lerde ca tır. 
teş~bbusatta b:.., - umuştu. müşkiliıtı mucı'p 1 C tat·ı· ---~------

H-k" b oan uma ııye- K ,~ 1 • 
r.mv:f~kmet, "r;:.:~ rine Pazarın ka~ulüne ha~aretle ta~"!ı· ()il { () ı )1 

1 

h • . _go .. tardırlar. Kambıyo şeflerınden hırı, 
a

1
•
1
1ak tkatıhne mu· bu mesele hakkında şunları söylemiş·: - --••....... -

" • anunun ta- tir. 5 b k 1 t 
;ı, icin bir layıha · a ı n.azırın sme pa.-

ıı •zn lamıştır. - Pazar günü Avrupa ve Ameri- as Hz. ıle hariciye Vekı-
Yakında Büyük ka piyasalarından telgraf gelmediği line telgrafları 

:\1illet Meclisinde iç.in bazen zararlı neticeler veren tah - ----
1,u mühim layıha-1 minler üzerine iş yapıyoruz. ANKARA, 18 A.A. -Ahiren mem 
.ırn müzakeresine! .. Düı:ı~~,?1" her tarafında C1;1martesi leketimize gelerek avdet eden ltalya 

L l kt M b gunlerı ogleden sonra havayıci zaru- hükumeti sabık Maliye nazırı Kont 
"J3Ş anaca ır. e . .. I . .. I "'1"tdl I rıye muessese erı muıteına o mak üz .. Volpi cenapları memleketimizi terket 

'' us arımız arasın- d'" b"t.. ·· k 1 .. re ıg~r u un "?ueısesat apanır ve meden eve) Başvekil ımet paıa haz .. 
bunun k~bul_u bu !atıl pazartesı sabahına kadar de- retlerile Hariciye vekili Tevfik Rüş· 

.,1 kuvveth hır vam eder. tü beyefendiye atideki telgrafları 
.reyan mevcut ol Mütemadiyen inkişaf etmekte olan göndermişlerdir: 
ıuğuna göre, sür'· 1 ticaret ve sanayiimjz Avrupa ile dai- Başvekil .ts.~ct paşa hazretlerine 
tlc tatbikata ge- mi surette münasebet halindedir. Şim Memleke.tınızı ter~e~en evel 

l ·ımtl L ·ı · · h kk k diki hafta tatilimizle biz hakikatta en har ve mınnettar hınıyatı sadıka-• , ı , çı ecegı mu a a - k b I" .. d 1 J • d 
rülmektedir. Hükümetin li.yıhasına Avrupadan fazla tatil yapm1ş ve ya n.emın ~ u unu zatı ev et erın en 

sas o!~n teklifin sahibi lıtanbul meb muattal kalmış bulunuyoruz. rıca ederım. VOLPI 
usu Hüseyin beyin noktai nazarı şu.. Haricire vekili Tevfik Rüştü be-
dur: yefendi hazretlerine 

Gazi Hz. ve inkılabımız .. --------·····--------
Büyük Reisimizin şimdiye kadar hiç 
neşredilmemiş musahabe ve nutukları ________ ...... _______ _ 
Gazi I lz. nin µ:azetemizd<:_ı1c"~ri1ıc• nıi'rsaildP ettikleri 
l>u n1ahrr·nı ''esikalarııı derciııc \ akıııda has]ı,'oruz . ~ .. 

Gazinin nıalunı olan tarihi seyahatlarında söyledikleri nutukları, 
yaptıkları nıusahabeleri pek yakında neşre başlayacağız. o tarihte 
Baş nıuharririmiz Mahınut hey de refakatlarında hulunuyorlan.lı. 
l\1ahn1ut bey, seyahat hakkındaki intibalarını, hu nıünasebetle Gazi 
ve inkılap hakkındaki düşüncelerini de ayrıca tespit etnıiştir. Bu inti-· 
baları da nıukaddime halinde neşredeceğiz. Baş n1uharriri111iz bu ya
zılarının bir verinde divor ki: . . 

- "Talllmin en yüksek bir lütfud11r : Ben Gazi Hazretlerinin bütün bn 
musahabe/erini dinledim. Onların ilahi heyecanlarını tal/1111. U11hitle yaptıgı si
hirli tesirleri -kendi ruhumda 11yandırdıgı l11tibalara kıyas ederek- öl('lüm. Halkın 
o büyük rehpere karşı olan hissiyatını, muhabbetini bir defa daha yakından gör
düm. O vahı/ yeniden iman ettim ki, iııkılap behemehal muzaffer olacak .. Çilnkü 
prensipler temizdir, halkın inklfiip('ı biiyiif; reislerine karşı inam ı•e seııgi: i 
hudutsuzdur! ... ,. 

Devlet bankasının teşkili 
----------····~----------

Hükumet bankaya sermaye olarak belki istikraz ya
pacak fakat ecnebilerin istirakini kabul etmiyecektir 

_ Bizde hafta tatilinin Cuma olma j .. Mazhar olduğum u~utulmaz ~üs-
A · 1 _ f r nu kabulden dolayı mınnettarlıgımı ANKARA,18(Muhabiri mah taraftar değildir. Devlet banka- 'ıban ·alardan birine tevdii imk&. 

sı ~ruP.a 1 pı_yasat arıdn.'.nr .. aa ıyept vel ve samimi do•tluk hislerimi bir defa susumuzdan) - Devlet banka-Isının te~kili vazifesinin milli nı da mtitalaa olunmaktadır. mesa1 gun rıne c:;a u u ve azar . . I ... . T 
günleri bu piyasaların gayri faal vel daha zatı devletlerıne ıb ag eylerım. sının teşkili hakkındaki kanu-
kapalı bulunma" dolayısile Cuma gül VOLPI nun meclise tevdii bir gün Ecnebilerin yapnıiııyacakları san'atlara 
nü tatil yapm.,mazm ve Pazar günü Z kA. D A-k meselesidir. Bu mesele gerek • 
çalı,man,;ıın 1.:n bi;· .emeresi elde e ctl D. n araya dair layiha 
d ·ı k d' · · Reisicumhurun gerek Ba•veki-e 1 ememe te ır. o-ıttı • (T l f ) T' k' d b' b f t-> Jin nutuklarında ehemmiyetle ANKARA, 18 e e on - tir ıye e ecne ı te aası tara ın 

Bilhassa Cuma t•tilimizle Avrupa- Müskirat inhisarı umum müdürü b h 1 dan _vapılmas. memnu olan san'atlar hakkındaki layiha iktısaı 
P J• mevzuu a so muştur. 

nın azar leh ı arasına giren Cumar ve yeni dainler vekili Zekai B., dün encümeninde İk.ı at ve Haricıye ve!dllerinin huzuru ile miizakt 
tcsi de sak,>t bir "ün telakkı edilebi- akşam Ankaraya haraket etmittir. Bazı mahafilin bir istikraz ya reve başlandı. 
lir. - .. • · " 

Gerek muamelat ve muhaberatı ti- İkinci tabılar kakkında pılmadıkça hükümetin devlet lzmirde hah ticareti artıyor 
cariye ,.c gerek borsa ve piyasaların 1 'h J k bankası açmıyacağı hakkındaki İ . ta {I at vaılt 1111\'aca - f k l · ı H' k. d ZMİR. 18 lA.A - lzmir iktısat mıntakasının Ha'ı ticaretı faaliyeti ci!>etinden tatil gününden .; < , < i ir erı yan ıştır. Ü umet, ev 
başka iki günümüzün daha böylece Hii.~eyiJı Bey ikinci tabı yapan gazeteler hakkın- letbankasına sermaye olmak üz- günden güne tevessü etmektedir. 1927 senesinde yalnız ecnebi 
iktisaden semeresiz cereyanı memle- da Polis müdiriyetince takibat yapı- re ileride de bu istikrazı yapabi limanlarına sevkedilen halılar bir milyon 105 bın 343 lira kıy-
ketimiz iktisadiyatı için c;hem~iyetle Amerika ve Avrupa. borsaları t~l- lacağı hakkında ~azı gaz!tel~r ıa.~a- lir. metinde idi. Geçen seneki ihracat mikdarı ise takriben 4,5 mil-
naza~ı dıkkate ahnmaga layık bır me- graflarına tama".'en ~~glarunış zahıre fında_n_ yaz~~·~ b_!r ~ıkı:a uze~ıne ~u~ yon lirayı bulmu ·tur. Bu seneki Hah imalatrnrl;>n nıemlekete 5 
seledır.,. 1 borsası Pazar gunlerı ışler durmakta- k~ndıs!le goruştuğumuz Polıs mudu- Bankanın statüsü hiıkümetçe milyon lira dahil o ac-ı:;ı 'chmin edilmektedı 

Ticaret odaıı hafta tatilinin tim dır. ru Şerif bey: "t'b 'l t 't 1 t .................................. ,,, ............................ ,,,, .. ,,,,,,,, .. ,,il,,., ................... . 
.. . . ·ı ·ı - "Böyle bir-şeyin aslı yoktur esas ı ı arı e espı o unmuş ur. ' 1\',{ ' }} k } • ' • 

dık! tekılde olmaıının. temı e Cu~yı Her halde_t":tilin Pazar ye~i?e Cu· demiştir. .., Ona kat'i bir şekil verilmesi için~r-· l l' ) et file t eJ) efl JÇIIl .-~ 
takıp eden Cumarlesı ve Pazar gun- ma lması yuzunden senede ıkı aylık .. h b k~, ~ 
1-;rinin de muattal .k~lması yüzünden mesai kaybediyoruz. 

1 
Jl1' k• f / "/ Alman mute assısın raporu e Maarif veklletl tarafından terııp edilen proı;ruındald ~ 

pıyasamızın pek buyuk zararlar gor- 1 
• • • , 1,.ıe en l er !eniyor. Bugünlerde o da gele- • ~ 

düğü ve <:uma g~nle~i ~merika vel Hafta tatılı~ın, b~ynel!"_ilel 'ek!e r k. Sağlık bılgisi ~ 
Avrupa pıyaıalarıle ırtıbat olmadığı j uygun olması tıcaretı hancıyemız ı.. •• S b k ce tır. • . ~ 
için istifade edilemediği kanaatinde- çin çok iyi oı~"."kıır. .. .. mu. a a ası olan kanaate Hesap, tanlı ve cogurralva hilrrisi ~ 
dir. ı Hafta tatıhnı~ ~a~ar ıı:unu ol?'ası Ankarada cari • • : t'> ~ 

Ticaret Odası katibi umumisi Ce- memle~eıte mesaı ıntızamını temın e- 28 inci hafta göre devlet bankasının sermay Yurt bı lgısı ~ 
mal B. tatilin Pazar günü olmaaı mem decektır · 2 ı ı h ft b ı · .. h ·11· l kt ı ı ı b h' ı rl · d · · ~ I k t 'kt' d' t . . k f .d )' l 1 itiyat husule gelinceye kadar bel 8 ne a a af amı,ttr. Sl mun asıran mı ı O aca ır. dertı er ne 8 t n ıs e pcr~embe gUnün en ıtıbaren bu S0·~ 
e .e -1 • ısab. ıya 1 ıçılnkçob 1.'." e 1 afo ak-. kı' bı'raz mu·-·'"la·ta ıebebı'yet verecek. ÖoUmUzdeki perşembe günü H ·k· b k t · · · · tunlarda ne•re bas,layacagız. Çok sade ve açık bir ifade ile~ cagı ıçın ır an eve a u u muv ı . ,Kı İl umet, an anın esısı ıçın 1 k { b 1 ·ıı ki 1 1 . ~ 
ld - ·· l · t' olan isim tebôiline lüzum yoktur ak,amına kadar gazetemizde istikraz akdine taraftar olabi- yazı aca o an u parça arı mı et me ep er mız muntazn-~ 0 ugunu ıoy eıruı ır. · man takip edebileceklerdir. Her gün başka bir bahis buluna~ 

Meb'uılarımızdan Hüseyin ve Ak Doğrudan' doğruya Pazar tatil çıkacak haberlerden en mü- lir. Fakat ecnebilerin -ekseriye cakhr. Bu sütunu muallim Naime Halit Hanımla mualli~ 
Osman zade izzet beyler, Cuma ve gü.~ olarak kabul edilirse tatbtkı çok hlmmini seçiniz. w,w-..-, Ahmet Halit Bey idare edeceklerdir~~/&~~.~ 
Pazar isimlerinin tebdiline lüzum ,-ör. kolay olacakt,. Türklerde kalsa bile- iştirakin "W/#//~ ~~~$#4,,.-, 
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-~-: - -. . .. , --
- -'§{t--~~" Haberler - --

D ah iliy e memurları 
Aldığımız aberler 

Orta asyada nıaou • . ":•na itikal tdiltn Ladok hOkOnıd11rı 

Esrarengiz belde! 

Fransada 
• 

:Sar nıeselesi 

Meksihada 

Kargaşalık 
Jngiltereae 

llıracat 
-

az 

Paristc tetkikat 19 kişi öldü 50 Almanlar lngilizleri 

Encümende tadil edi len lay ihaya ,c,öre bütüıt 
Dahiliye memurları kaç sınıfa ayrıldı? 

yapılacak yaralı var geçti ANKA, 18 (Telefonla) - Dahiliye memurininin encü~;; 

B l l b 
/ntihab:'l t mücadele.~/ ha- ~ı" h' b' . . 'k ninde tetkik ve tadile uğrıyan kanun layihasında yap~lan tb~:ıtaS '• 

u gar arın orcu ll u ım ır ıstatıstı tan sonra dahiliye memurlarının derece ve sınıfları şoyle 1 IJ 
raretle devıım ediyor . 

1 

nife tabi tutulmuştur: . 
PARIS 17 (A.A) - Fran- -- - Londra, 18 (A.A.) - Daıly M k d 1 .. 2 t ft' h t' . · "dürü utllu 

sa ikinci Lahey konferansının 3 MEKSIKO, 18 A.A. - Vascon- . Mai gazetesi yazıyor: Ticaret -•ı er ezk' el h-kmkuste.~ar . 
1
-. e

3 
ış e_~de .. ı lreısı ~d~ ' u" urnuıııİ 

il. aft ı d · · -- -- d · • • • 'ki . uu er ve a et u u muşavır en - mu ur er mu ur 11• Kanunusanide açılmasını esas <e 15 tar ar arının aıresı onun e nezaretının son ıstatestı erı '. . • .. . . . Ş b .. dürle 
. 'b .1 b l . . F bir müsademe olmuş tabanca teati e- İ .1 . . h k'k t muavınlen, vekalet hukuk muşavır muavını 4 - · u e mu 1 rı ~tı arı e ka u etm~ş!ır .. ~ansa dilmit Vasconcellis taraftarlarından ngı tere ıçın acı a 1 a 1 me~- 5- mümeyyizler maiyet tahakkuk muamelat dosya memur 3 , 

ıle Almanya Teşrınısanının 21 üç irişi ölmüş ve hir çok irişi yaralan dana çıkarmıştır. Bu da seneı 6. katipler mukayyitler dosya memurları ve muameliit ıneı:nutl 
inden itibaren. Sarre . mes~lesi I rruştır. hazıran~n ilk altı ayı _zarfın_da tarı refikleri, vilayetlerde l. umumi müfettişler 2. valiler 3 ... "~r 
hakkında Parıste tetkikat ıcra- Kim kazanacak 1 Alı;ıan ıhracatın~~ ~arıhte ılk muavinleri 4 _ Kaymakamlar mektupçular, hukuk işleri ırıud .• 
sına başlıyacaklardır. 1 .. .. defa olarak İngılız ıhracatının !eri polis müdürleri 5 _ nüfus iskan ve nahiye müdürleri. vı~ 

I MEKS KO, 18 A. A. - Dunku f k' k 1 , d F'l- ' . . __ . , . 6 vı· 
BULGA!l- MAL YE NAZIRI kargasaLi<lar esnasında bütün Meksi- ev _ıne çı -~mş 0 m~sı ır. 1 yet maıyet memurları mektupçuluk kalemı mumeyyızlerı : ,.e 

PARIS, 17 (A. A.) - M. kada 19 kişi ölmüş, 50 irişi yarala~- vakı bu muddet ~arfında. Al- liiyet mektupçuluk kalemi, idare heyeti ve nüfus başkatiplefl -
5 Tardieu Bulgar maliye nazırı- mıştır. Man~~fi, yüksek memurların- manyadan 374 mılyon lıralık ı iskan ve evrak memurları ve kaza tahrirat katipleri nüfus ve 1 

m k.abul etmiş ve n_ıumaile_Yhi tihabatı~ nisbi ~ir sükün içinde ce~~- ve. İngil~ereden ise . ancak 358 kan memurları 7 - nahiye tahrirat katipleri, nahiye nüfus ~ 
Şarkı Avrupaya aıt tamırat yan etmış oldugunu soylemektedır mılyon lıralık emtea ıhrac olun-

1 

murları, kaza tahrirat katibi refikleri, nüfus katipleri. Bu Jıst 
hakkın~a Bulgaris~ana derme- !er.Eski reislerden Kalleş ve Odergo- muşt~.r. A.ln.1~~ i?ra~a.t tic~ret_i dahil olmıyan memurlar maaşlarının mi~~arına göre o maaşı~ 

Türkistan ve kıra:ızlar arazisin<le yan edılen teklıflerı kabule teş- nun milli ihtillalci fırka11nın namzedi l baş dondurucu hır suratle ınkı- lan memurlar derecesinde sayılırlar. Vahlık ve kaymakaınlı~.d·ıe 
v vik etmiştir. olan M. Ortez Rubjo nun daha ~imdi 

1 
şaf ederken, İngilterenin ki hay der, mektupçuluk hukuk işleri müdürlüğü polis müdür!üğU 1 

0 

Şayatll hayret şeyler Var! PARIS, 18 (A. A.) - Echo den büyük bir ekseriyet tarafından li zamandan beri adım bile at- 5-6-7 inci derecedeki memurluklar üç sınıftır. Üçüncü d~~r 
• de Paris gazetesi M. Tardieu reis intihap_ edilmiş_ olduğu muhak· ı mamaktadır. Harpten eve! İn- deki memurlar bir sınıf olup dördüncü sınıf valiliğe muadıl.d~Ü 

Ladok'ta canlı bı"r Allah var ve ile M.Bouroff arasında cereyan kak zannedılmektedır. giltere dünyanın en büyük ihra- Valilik ile vali muavinliği mektupçuluk hukuk işleri müdürlUo 
eden müliikat esnasında Bulgar Arbedeler cat memleketi idi. Fakat harbin kaymakamlık polis ve nahiye müdürlüğü sınıfları mahalli o}_r!l8' 

buna tapınıyorlar l naz~ın ~stenilen 12 seneli.k . MEKSIKO, 11 A. A. Öğle üz~ zuhuru üzerine bu tefevvuk A- yıp ~aJ.ısidir_ . .. .. . . . . da 
•--~-bir k l . dır ki h IA A lı taksıt yerme 8 veya 10 tak~ıt bırkaç arbede vuku bulmuıtur. Şehir merikalılara geçti. Müttehidei Layıha şımdı butçe encumenınde tetkik edilecektır. Yak111 

Orta ~,.- ~ !er .~.:'ar • • a vr~pa teklif etmiş, mamafi 5 s~ne içın 16 mıntakaya ayrılmııtır. Amerika bu birinciliği el'an mu heyeti umumiyeye gelce.ektir. • 
seyyahl. tarafm.dan gı~ gorülmemı.ş~ır. Umumı har ı;ıorat?r~om talep etmış oldu- Rusgada hafaza ediyor. 15 seneden beri ış kanunu layı hasında tadılat yapılactıl< . 
pten sonra buralarda tetkikat yapmak ıçın Avrupalılar- gunu ıstıhbaratına atfen yaz- ihracatı tedrici azalan İngilte- ANKARA 18 (T ı f nl ) _ İkt t k'I t' t f ndan f13 
d • ~ __ bir M seli. l d kt d Bo kh . . • b.. , e e o a ısa ve a e ı ara r d·ıe 

Aalmyenıacat • arzliut ~ti.:.mt ı!~~b ed tson kksül~ne e~ e ma y ~_.!;} BI R TA yy ARE U arı ne Sl yası uro- ~.e şbiml di üçüncü mevkie düşm- zırlanan İş kanunu layihası devlet şurası tarafından tetkik e ı 
an Ye nıçre e • • ~ m an ~şe e.:ı.en PARİS 17 A A - 1000 dan ikarıldı uş u unuyor. rek üzerinde bazı tadiliit yapıldı. • . d 

bir heyet Orta Aayaya gıtti, turlü türlü ezıyetlere katla- b . k ' . ~ · · ~ b' d ç ~ AVAM KAMARASINDA Layiha İktısat vekiline takdim edilmiştir. Bu günlerde heye 
narak A---1-1-- bilmedikleri yerleri gezdi gördü. ~ygır uvv~b:n e Y~.nbı _ır_ e- MOSKOVA, 18 (A.A) - LONDRA, 18 (A. A.) - A- vekilece tetkik edilerek meclise tevdi olunacakır. 

Yn.1pG&LUU•n • • • nız tayyaresının tecnı esım ya- T A' b' ld' . K .. k b .. k" · t' M J" • f" • "h Jdl 
Heyet H"mdiatandan, Hımalayanm ebedi karlarla örtü- an Pa ar saatte 500 kilomet- .as ıansı ı ırıyor:. o~u- vam. amarazı . ug~ u_ ıç ıma- ec ıste ıstenogra l ımtı anı yaP• 
l .. llarmdan ek Garbi Tibet "bni" ti" P y . .. , mst fırkasının merkezı komıte ında Sovyetlenn Hındıstanda- 's· 
u yo geçer e gı f r. reden fazla hır sur at elde et- · • ah kid · · -· mes kı· tahr'ıka'tları meselesile işti· ANKARA 18 (Telefon) - Bugün Meclis salonunda 1 ·• J cleiildir T .1 k . . sı sag cen a esının mu • , e o 

Heyetin alairen nqı e ılilen ra- · ~y . · amamı e çora mıştır. l A sili olan Boukharine'yi siyasi gal edecektir. tenografi imtihanları icra edilmiştir. Bu imtihanlar iki dere'·ııı· 
Poru bu Y-'-'uk hald<ında me- bir yer ki bu yerlere tayyare, te BAHR KONFERANS H - b" d 'h t · t' M k' zerine yapılmıştır Dakikada 160 hece üzerine sür'at denilen 1 • 

- 1 f 1 f . d'f .b. ZIRLIKLARI uro an ı raç e mış ır. ez ur ğ" . ...,tJ 
raklı tafsilat veriyor· Seyahat e on, te gra ' şımen l er gı l k . R k G k ' Kadın ete 1 tihana beş kişi ve dakikada iki yüz hece ile orta hızlı sür'at 1"', . ed . . 1 . d h" b' PARİS 17 (A A ) F omıte, y ow ve omsa a a ' . e• 
kafilesi yedi katır yetmit keçi m enıyetın eser erın en ıç ı- • · · - ran- 'h b · hanına da 12 kişi iştirak etmiştir. İmtihan bugün tetkik edıleC • . - · t' h"k ' f 1 k kanunu ı taratta uıunmuştur. 1. .1. 1. l d .k 5o~ ile üç te Avrupalı yolcudan iba- n gırme~ış - ~r- . . . sa . u. ume. 1 ge ece - . ngı ız ve ıa 1 ının tir muvaffak olanlar bir kaç ay sonra dakikada 250 hecelı ~· 
retti. Tibet vadilerinin şimdiye B~ ~ası çol Çın cumhurıyetı- sanının 21 ınde ~ondrada top~a 50 hın l~u ın Rnsyayı fikri uzun bir imtihan verecekler ve tam istenografi san'atini haiz oıac3 
kadar gidilmemit yerlerini gör- ne aıttır-, . .. ~acak olan ~~hrı kor_ıferansa ış terkı:divor !ardır. 
meğe giden bu heyet, beraberin , Heyetın tetkı~atına gore bu- tırak etme~ı ıçın İngılte~e tara- İngiliz gazetelerinde okun- • • • • • . 
de götürdüğü bu yetmit keçi- ral~rı Miladın ılk asırlarından fından vakı olan davetı kabul MOSKOVA, 18 (A. A.) -. duğuna göre, İngiltere veliah- M. meCflSl 1 ıstatıstık layıhtıSI 
den yük taııtmak suretile de ~n susuz, çorak kalmış yerler etm!ştır . Kafkasya ve. Kırımlı 50 bın ti geçen gün mensucat merkez- • ANKARA, 18 - "Telefonla,, 1! 
çok istifade etmittir.Yerliler bu dır. • . TA yy ARECI COSTES Rum _Rusyayı terketmek arzu- !erinden bıri olan Bradford'da ı ANKARA, 18 A.A. - Büyük Mil- tatlı.tik teı~litı layıh":" maliY~ etre" 
hayvanlardan isifade ediyorlar Kunlun dagları ıle Takla-Ma KALKÜT~, 18 (~-_ ~-) - sunu ı z~ar ve_ pasaportlarını ta- yeni ticaret odasının küşat res- Jet Meclisi bugün Reis vekili Trabzon meruude muzakere edilmektedir· 
ve buna «çarpa» yani dört ayak kan çölü arasında yegane le$&· Leburje-Harbın seferını ıkına! lep etmışlerdır. . . k . t ttig" i nut- J meb'uıu Hasan beyin riyasetinde top -o-----

1 d . 1 ş· d' k d 1 düf edilen ekilmiş erazi pek mab etmek suretile cihan mesafe re- ~·--- mını yapar en ıra kle . lammı ve ruznamede müzakere edile İznıirdc asri fırın 
ı ıyor armıt. ım ıye a ar d k 1 F t Almaııyada ukta k:ıdınların ete en uzaya- cek mevat bulunmadığından Cumar- -- ~ 

A 1 hı k 'd b uttur. korunu ırmış o an ransız ay • .. d' "' - · · · • · · ·k . .. . . IZMIR, 18 A.A A · eıor, vrupa ı ıeyya ar eçı en u .. . . • . . . . B l cagı soylen ıgmı ışıttıgını zı - tesı günü toplanılmak uzre ıçtunaa · - sn lı<il"'' 
suretle istifadeyi düşünmemış- Turkistam Çını, Çın cumhu- yarecılerınden Costes ıle ~ - Belediye intihabatı d k d . t'r ld. nihayet verilmiıtir . fırını için belediyece yapılan ıe ~ 
le d' Orada her k i ünde se riyetine tabi olmakla beraber va lonte bila tevakkuf 18 saath1< re ere emış 1 

• • bibniıtir. Ekmek fabrikasını eJ<ırl ~· 
! ır. · · eç g · si bir muhtariyete maliktir ucuştan sonra dün Hanoydan BERLİN, 17 (A. A.) - Prus- - Kadınların uzun veya kı- --<>--- ler müıtereken iılebneğe razı 0 IJI"' 

kiz on mı! _~ol gıder ve 36 lıbre- . D~mdum karargahına gelmiş - ya ve Saksonyada belediye in- sa etek giymeleri bana taalluk ~arsa .. bel~diy~. tahvilat_çikarıp sa 
ye kadar yük l&funaktadır. . 1 d' tihabatı sükun içinde yapılmış- etmez. Fakat Bradford hesabı- MILKIYETl SlNAIYE gı muna11p gonnektedır. 

Yolcular Himalayayı a&tık er ır. · ı ·· -<>--- • 
% • - 1 ur. Berlinde 337 kişi tevkif o- na eteklerın uzun omasını u- KANUNU F k h' k re51 

tan sonra, o zamana kadar zıya Cinde lunmuştur Zabıta sükun ve hu- mlt ediyorum.,, ır a na ıye ong ''f' 
ret edilmemit bir göl görmütler . d : . 20 d f "d h 1 ---·-- ANKARA, 18 (Telefonla)- IZMIR, 18 AA _ Fırka ,,.Jıı iİ· 

S. l l tl · b' h zuru ıa e ıçın e a mu a e e · · · .~ 
dir. Buraya yerliler Sirig Cılga '>ille 1 ır arp tm. t' Nümayiş yapanlar- KiMLER KAZANIYOR 1 Milkiyeti Smaiye kanununun kong~eleri meoailerini i~.etın,, ~ı 

K l d' 1 ki K 1 k I' b 1 e ış ır. t Al zeredır Gelecek haftadan ıtıı.ate ,Je 
nan. ~- ıyor a~ .. " ~ • ~ ! aş an11ş dan 4 kişi yaralanmıştır. Bres-

1 

BERL N, 18 _(A. A.) - . - Devlet şurası heyeti umumiyesi za ko~leri mesailerine iptib<' 
.mest Turkçedekı gol kelımeaını TOKYO, 18 A.A. - Şarki Çin şi- lav'da komünistler bir asker öl- manyada icra edılen beledıye tarafından tetkikine başlandı. celderdir. ,... 
hatırlatı~or. . .. mendiferioin C8;'"P ve .tark mınta.!'ala· dürmüşlerdir. Berlin'de ve Br- intihabatı neticeleri eski in~~- _, .................................... u ................... u ............ - .......................... . 

Heyetın tetkikatına gore bu rında Sovyetlenn yemden faalıyete andeburg'ta intihabata iştirak habata nazaran daha fazla mu-
raaı denizden 18,000 kadem irti be.ıla~~arı.IH!diriliyor. 6 Sovyetltay edeni · müntahiplerin yüzde ntahibin iştirak etmi,. olduğunu 
f d "k kt' Ki b'li k yaresırun Çınlılo.- tarafından yapı an erın • . :ı . . 
a 8 yu se ır. . m 1 r ~ .a- Mutıuıgiyank tayyare karargahına 30 seksenini bulacagı zannolunu- göstermektedır. Sosyalıstler ıle 
sı~ evel b~ra~aki k~rlar e~ıf, kadar bomba attıkları söyleniyor. Da yor. İlk neticelere göre komü- komünistler, Berlinde mutlak 
Tıbet vadılennde bır çok ııöller lenor mmta~sı11da. Ç~n ve Rus kıta- nistler müfrit milliyetperver- bir ekseriyete sahiptirler.224 a-
hasd olmuıtur. • ab arumda pddetli bir ~uharebe vu Ier ik~isadi fırka mensupları zalıktan 121 ine malik bulunu· 

H f t düf tti.. ...tL ku bulmakta olduiu da rıvayet olu- • . ere lD eaa e IJl Ve .~ azalıkJarıru ar\II'mışlardır. yorlar. 
zellığt son derece metedilea bu nuyor. 
göl de itte 0 zamanlardan kal- Kırgızların çadırında 
madır. Bu ç61den ancak kıt mevsi-

minde kolaylıkla geçiliyor. Kayserin hemşiresinin ölümü ·······-

Irak başvekili niçin 
intihar etti'? 

Abdülmuhsin Beyin oğltl' 
na Türkçe yazdığı mektllP Yazın ıon derece ııcak olu

yor. Heyet bu çölde eski bir Bu 
da mabedi bulmuı, tetkik etmiı, 
bur teyler çıkarmıttır. Avrupa
lı yolcuların vasıl oldukları Ko
tan mevkii pek ıayanı dikkattir. 
Buraaı Aıya ortasında koca çö
liliı üzerinde münbit, mahsul
dar, ahaliıi çalıtkan ve sanat
k&r bir yerdir. Heyet yaz gelin
ce Rusya tarikile Avrupaya dön 
müıtür .. 

Prenses Rus kocası ugurtında varıııı Müntehir mektubunda: "Millet istiklal iste• 

nasıl sarfettİ yor. Fakat inğilizler bunu kabul 

genç 
vokunu 
• 

Sabık Alman imperatorunun !iz kral ailesi ile.akrabadır .. Çü- tahammü~ e~mez: ..... ~:. ·: etmiyorlar ,, demiştir 
hemşiresi geçenlerde öldü. Bu 

1 
nkü validesi İngıltere kralıçesı . . -. Fakır/ık kabahat degıld~r. il· 

kadının hayatı ve ölümü bir fa- ı Viktoryanm kızı idi. I_'re~ses derdı'. - -: · · · · · · · · · · · · · · · '. lrak Başvekili Abdülmuhsin diyorum. Sen mes'ut ol ve ~at· 
cia olmuştur. Bir İngiliz ga:ı:e- , l~~O da Pren~ Adolf ısmındeı .B~ ı~dıvaç 927 .. de olmu~tut. beyin intihar ettiğini telgraf Jetine hadim olmağa çal~~· ııet 
tesinin muhabiri bu kadının ha- bınle evlerunış, kocası 1916 da Lakın ılk tatlı gunlerden sonra haberlerine atfen yazmıştık. deşlerini himaye et. Beni 6 

yatı hakkında şayanı dikkat ölmüştür_ Kadının hayatındaki acı bir hayat b~şlamıştır. B!r a- Avrupa g-ızetelerinin verdiği oğlum Ali ... 
malumat veriyor: facia bundan sonra başlı~or: r~h~ ~-upkof bır_d~.s yenı;de 1 malô.mata göre, Abdülmuhsin _ _-

. . Filislinde Mm. Zupkof Ban şeh~n Kendis'. altmış yaş'.~ı g~ç'."°ıştı. gurultu çıkardıgı ıçın Ber~n- ,bey çok_fe~i şerait altında inti- /randa 
----.-- hastanesinde öldü. Prensesın Genç hır Rus multecısı olan den çı~arılmıştır. 927 senesı?- har etmıştır. Deınir ·olu iıış:;atl tıi\ 
Tahkıkatın devamı yanında kimse yoktu. Yalnız Zupkof yirmi dört yaşındaydı. denberı prenses genç kocasıle l lrak Başvekili intihar etmez 

1
) .

1
. ıeıeri,,. 

\ 

h b k 1 ı paralarını yemiş 30 000 İngiliz Tahrandan ngı ız gaz• .. kendine bakan asta a ıcı ar Bu Rus ihtiyar prenses e se- . • den evet bütürı ailesini topla- diril' . w: 
A vrupalı tetkik hey 'tti Orta asyu- 1 1 K_udu~~~.J. ~~ tar'.hile lngiliz gaze- istisna edilirse prensesin akra- J vişmiştir. Nihayet evlcnmeğe lirası kadar da borçlanmışt'r. mıs ve oğluna hitaben Türkçe ~rr0:.:.1man grupu ıaraf• 111d';,".,11 ,~: nın Aııılı daf!/arını tırmanırken e erıne 1 ır ıyor. b d k' · d b !un N'h t k k' d b' k d • b' k b d · d"I d ir Y0 " .., "Kudüıteki tahkıkat heyeti son ve- asın an ımsenın ora a u karar vermişler fakat sabık Ka ı aye oca aşane en ır o- olara yaz ıgı ır me tu u ver- n a ınşa e ı en em d ıeftit il 11· 
Avrupalı heyetin burada ba- kayi hak~ında_ ':""crikalı g~eteci maması yalnızlığını gösterir. yser bunu duyu~ca kız kardeşi- telin ufak odasına kadar düş- dikten sonra ailesi arasında ro- m~l _kıs~ı Şah dtar_a~ınde'i:: ye11i h,:ı•' 

• • Sheanı dmlcmıştir. Bu gazetecı Tem .. .. İ ·ı· .. t" 1 k ·ı 'ntihar et- mıştir. azer enızı~ bu t' 
•ına bı r fel aket gelmi•tır. Göl d b · F·ı · tı' d b 1 k Hastanın son sozu ngı ızce ne gu" cenmiştir. muş ur. ve ver urşunu ı e 1 der-ah limanınına bagJ,.-ıa~ _ /\~ • • muz an erı ıı s n e u unma la· -· . . p 1 b' · z k f . · · ·-' . ·ıan li ıç• 11 tı • 
kenarında geceyi geçirirken ka dır. Ameri kalı gazeteci heyet buzu- olarak ba-..:ı şeyler soylemıştır. FAKiRLiK KABAHAT MI? ara ar ıtınce up .. o .. ta ,.r- mıştır. ".'utebakı kı~mını_n ı a hiikiı"'\ı• 
filenin bütün katırları kaçmı• runda şehadette bulunarak kendısi- Kendisi en ziyade İngiliz lisa tık başka kadınl_arla duşup kal- Mektubun tercümesi şudur: rıkalı Ule~ şırketıle lran al1 ettfle ;fi' 

'' · h G- d d Y h · .. ·· .. B .. · b · k d d · kmag" a başlam ş bu ·· · e rasında muzakerat cereY . olu kafilenin siırucüleri hayvanları- ~n meş ~r o.<yaşı uvaı-rn a ~ '! mm severdı. Kadının olumu sa . . unun uzerıne ır ço e ı- ı ' nun uzenn Sevgili oğlum, eli l d ılacak dernı~Y 11 
nı aramağa çıkmışlarsa da bula d~ler tkar~nndaın yapıladcakK d".'.erasın;ı kinane olmuştur. Prensesin bi- kodular çıkmıştı. Zupkoi genç, prenses bu adamdan boşanmış- Benim kendi nefsim ta~mi~a:di'ıe~a~asraf 13 rndılyo"ırıı~ 

gorme uzre emmuz a u use ge - i k i k' a· L .k. s· t .1. 1. d 928 N'sanın a o0 b1 
mamı~Iardır. dig"ini •oy ~mit bir de lngiliz muha- raderi olan sabık Kayser, hem- a at a ır ı. a m prense ın ır. hakkında irtikap ettig"im bu ci- gı ız ırası ır. 1 ·çil1 l . 1;r 

1 
' " d ··ıa· O · İ t b f k' d" k' li · b' hunun 1 ttfl'' 

B .. . hl b;resinin refak~tiı.de blun :!· · ğunu şiresi ile hiç muhabere etmez mucevheratı az egı ı. nun ı- Ş e u a ır uşen es ı pren- tten dolayi beni affet! Ha- me~ .•• ~e usanı. kabul e k~· 
unun uzerme seyya ar on 1. k h b' . k d' . b' ' . k 'h t h sta k" · d naye lngılız !ırası tahsısat 1 11 h" 11 k l"k b' 1 1 • .. 1 an at3ra mu a ırenm en ısıne ır dargın bulunuyordu Yalnız çm prenses genç . ocasımn a- ses nı aye a ne oşesın e k"k t udı;r ki ·ben hiç bir zevk . ba 1 nda ra ,rr•' 

ı ı gun u ı r yo cu u gu goze a çok ya'mdilerin Cıvar köylerden Ku- • . . leyhinde lakırdı söylenmesine can vermiştir . ı a ş .. ' . • . 929 senesı. \ anfcı lira•• ıe ';11ı' 
\arak bir Kırg ız köyüne gitme-

1 
duse geldiği ni, Gözyaşı du varında hemşiresinin hastalıgı ve nı~a- ve şeref gorm~dıgır;ı ?u .hara~- meti 600 hın ngı ız ir yolu"".~' 

ğe, oradan hayvan tedarik etme ı:ıeresim yapacaklarını söylediğini i- yet ölümünden haberdar edıl- tan bıktım. Mıllet ıstıklal ıstı- bulunmuştur.1 B~/e:.; fran••~ •,,,, ':' , b 1 1 d 1· l • ı· B.. •• k { · ı b l i k t J ·ı· l b . t'kl' eden grupla ngı ız p k•• 1;1 ı:: mec_ ~r o muş ıır I ! . Ay Ey- avc e rrı ş ır. . . - " ·- . . miştir. l r llffl ız a orıu gerıe li'~tu r.or, a a nl!' ız er u ısı _d- yeıi de vardır. Hattın cei~ıul ..... 
lul ayı ıdı . Fakat orada kışın şıd Bu Yahudıl~rı~. dortte uçu sılahlı PRENSES NASIL YAŞA- l ) U b 's lı kabul etmıy~rlar. Ben hıç nümüzdeki ilkbaha_rda D.r.,, 
detli soğukları baş göstermişti. oldugu g~rulr'.'u ş~ur. . ---- ~ 1 • oııt • 1 bir zaman f~gılızlerden. mu~ve- ine ka<!ar ikmal edılecektı _ ,

1 Karakaş itmi verilen nehrin Sıyonıstlerın .z~rı_ch_ de 0 sır~ıar- MIŞTI. · net görmedım. Irak mılletı za- . , bir not• 
~ d k :• b" da k<;>ngre akteu.kler~ c;ıhetle bu 1<c~- Sabık Kayserin hemşiresine LONDRA, 18 (A.A) - lskoçya, İrlanda ve lrlanda denizi yıl ve kuvvetsizdir. Ben istiklal Amerıkay,ı •. _..J' 

~ ... -nın a~. geçere . n'. •• ~yet ır grenın nazarı dıkkatını celbotm·k •· · · üzerinde bir sefer icra edecek olan R-101 balonu dün hareket · · • l TON, 18 A·" di eo• 
.l\.ırgız koyune gelınmı,tır. çın Kudüıte bir nümayiş hazırlamkla · Madam Zupkof unvanı venlı- . . . . . . . . . ıçın çalı~tım. l!'~kat .buna ~ag- WASH NG a bir nota ıev. 11, • .,-Burada hayvan tedarik edil- rını. ruulı3hir kadın söylemiştir. F,aka: yordu. Cünkti kendisi ikinci de- etmıt ve ~rlanda ıatı~~melın~e denızı ~eçrnıştır. Ba!on, sabahın men .be~ı lngılızlerın ~letı te- ponyLo~-:;;:r~::ıeranllnda b• .,,~.ı
dikten sonra Türkintanı Çiniye fahıtler. Gozy•t• ~urnrJta ~el.dı~erı fa evlendiği zaman Zupkof is- saat yedsınde Dublen ın takriben 25 mı! mesafe açıgında bulun- Jakkı etıler. Ben bu vazıyete ta- rkre~vazörlere müteallik olaral< rib el 

. . . hal,1o b • ı· vak'a gorr.1~c! ı klcnnı •oyle- _ - k 'd' 8 h t b 1 · d ' k d ld • h ··ı d -· d · izah ve teŞ hare!< At ed ' 'll,.Ur A r ık bura- . 1 d' T lı' 'k d k mınrle genç btr Rusa varmıştır. ma ta ı ı . u seya a a onun tım ıye a ar yapmış o ugu se aınmu e emem. faa decegı avayı 
~- -T • · rııış er ır,. a, i<ı at evam etme te-

1

- . d · -
da yol uzun bir çölden ba ;ka bir dir. Prenses 1866 doii:mustur. İngı- yahatın en nzunu ur. 1 Binaen.aleyh hayatıma kastc- mııtır. 

b ~ını ım•.-.- 1 -
' UP:* UŞ C~ 



er yerde 

' 
1ırkçf"den baş-
ta lisaıı kulla
tıılmalı mı? 

MiLLiYET SALI 19 T~R 

Ada çamları 

lı ••••• 
İr nokta Üzf":,inde toı)lanıyor .. Yol, ışık, mecra 

' re hayal pal1alılığı ile ıniicadele 



--- ------------------------------------------.----...iMmlLiiiiiiiiiiLIYİıÖııİİİİEmT---S•A-Ll~-1~9---T~E·ŞR~l~Nl~S~A~Nl;,..-1~9~2Q.;... __ ... ____________ ..,.._...,.. ______________________________ ..-_.~ 
~ 

• i.kAye • 
~~~~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

<7r~'l • ı;ı • t ıh~~en ~.stıfade etme~i lazmı gelıböyl~ b~.r cevap vermesini ne kaJm.uhaı- yileyi o~şamay:ı .tenez- ıh.at < ı c Mansfield'in kitap- , 
~ı"~ll l !J, ~~~ dıgı mulıi~~z.asına bı~aen, ma- dar özluyorl zul etmeyen ytiksek bır Janr ol- !arını, ve bilhassa Garden-Par-

;J dam Elem nın beraetine karar BAŞIMIZLA BERABER du Zevk sahipleri romanla ba- , · · · ... b' 'f . · . ty yı tavsıye etmegı ır vazı e 
"Jermış. . G 1 . .. rışırlarsa bır kaç İngiliz roman- addederim Katherine Mansfi-

Mahkemenın, kılı kırk yara- -;çen erde yıne bu sutunlar- .:ısı sayesinde olacak, . : . . . . 
rak m; ı ..:zeti nefis ile alaka- da bıze yanlıtlıkla getirilen ve Katherine Mansfield Yeni- eld,d Vırg~nb~a Woolfdgıkbı, Gd~-

,!'< C: Ankarn caddesi. No 100 b .. .. h"b' km 'k" k • . . rau OUX gı ı, roman a ate ı-

ASRIN t·MDF.>I 0 MILLIYLT.Tlll. 

l 9 Teşrinisani I 929 

ı~ı 

>< l ~rof adresi Milliyet, l•tanbut ... ~. ~ ! ır meselede eraet uç gun sa ı ı çı ıyan ı ı a- Zelandalı ıdı. Öleli beş sene 1 • f · .. ı A k •• k 
leleıon numaraları kararı ' ~•mesi , mahkemeleri- vunu yediğimizi yazmı,tmı. Bu oluyor. Yanılmıyorsam dört e?. azım mehsa ~ylı dgosdt~r~n "-1 go z o ca 

ı.ıanbuı 3911, 3912. •1113 mizdeki adalet hissinin yüksek sahibini fatıran eşya akını bi- beş cilt neşretti. Bunlar kimi m~ste.~~a :;ıu d a~ı~er en. ı~ ve y 
!iği hakkında Yunanlılara bir zim eve gelmekte devam ediyor. uzun kimi kısa hikayelerden pe f yu se be e ık ~etın den Eski dostum Montaler'i rok- Hali şayanı tetk'kti & 
f'kir b'l' A b · d G ı d b' film .. · . ' l sar ı nazar, u no taı nazar an "' ı · "İl 1 vere ı ır. ca a ııynı ~~ . eçen er e ır . muessıse~ı mürekkep olup en gü~e~le~ .k- tetkika şayandır. · tandır gözden kaybetmiştim. Elli metro fasıla içinde, c 

1 
l ABONE ÜCRFTLERI 

3 aylıtı 

6 .. 
12 .. 

TDrklye için Hariç için 
400 kuruş IJ(}() kuruş 

750 .. 1400 ,, 
1400 ,. 2100 ,, 

Gelen evrak geri vcrtlme~ 
Müdded geçen nu.sbalar 10 kuru~tur 

c:u.ete ve matbaaya alt 1$1tr tçln 

müdörlyete mUraac.ıt edilir. 

vıı Yun:ın mah~emelenndc go- ~d~re eden genç hır atı?aya aıt bal ve Garden-Pacty ısımlı cılt Montaler çok iyi bir dostumdur pastane ıle bir eczane arasınd il 
rulse:(dı ~~aynı zıın al~ında ka- ıki kutu ıe~e_rleme ~~l~~ · · · K~- !erde toplanmıştır. Gacden-Pac- REŞAT NURİ onunla beş sene Lakanal'da be- gidip geliyordu. 1. 
lan bır Tu;k sıfatıle bır ":un~n ~~l ~tmek ~ç~~ ne guçluk çe~tı: ty bundan dört beş ay evel in- . - raber yaşadımdı. Kendine, laalettayin dola~ {J 
~?hkem~sın~ çıkanlsaydı, hü- g'.~I ben .bılırım. Derken ı~ tişar etti (1). Bu cildin ihti- Uekle~lıler musabakası Bu sıkı dostluğumuza asker- birini bekleyen bir adam b3 

kum aynı mı o!acak~ı? Son se- gu~ ~~el .~lafranga tuvalet kabı- va ettiği hikayeler, şüphesiz lik sekte verdi.Ayrıldık, dört se vermek istiyordu ama, ben •. ıııu 
neler z~~ında.kı ha~ısa:a baka" neaı ıçın uç ~det p~raelen m~but Katherine Marısfield'in en gü- Askere zinıat dersi ne birbirimizi görmedik. temadiyen, gozü havada, bır ır 
nz da boyle bır hadısenın mah- çomak gelmıı. Bızım evdeki kal zel yazılarıdır M k 1•1 bak 27 • • vin birinci katına baktıg·ını f,rl' 
k b'I .. d'l f · e tep 1 er musa ası ıncı Dört sene sonra gene buluş-
em~ye ı e murııcaat. e. ı me.-. a: . . . . . . . . . . . haftasında 4 üncülüğü Notrı dam dö . ettim . 

r:azeıeml• llAnl•:-ın meluliyeuoı kabul etmez. den ıdareten hallı ne gıdılecegı _ Bızım de"ıl' demı• getı Onlar ıçın bır ne"' ınkısarı s· F kt b' d 72 N tuk. Fakat hır kaç zaman sonra B k • k . • ha 1·~ 
g • T' • - h l - ki .. l d' ıon ransız me e ın en eza- d" . d' h a tıgı atta bır de Jav --. 

hükmünü vermek zaruretinde ren: aya e ugratı . arını soy e ım. het Hm. kazanmı§tı. Bu yazı ıudur: unya aramıza gır ı; ayat ayır d . Alb . k 
B b. h'"-' · d d B C · · · · ı. « ertın - Şap acı» ı kalırız. Yunanistan'da bir Türk - Sizindir! demit .. Fakat al unun, ır tı<ayenın yarı a Bu haftanın en mühim haberi ha- ı. en ezayıre gıttım, o tıca- E !" k d'k . d-A~ 
k ·1 · d h ı ı · d k ı · t ıı · .. · b ı d vve a en ı endıme ~ zabiti tarafından muharebe mamıılar ve getiren, geri git- esı mesın en ası o an nevı- z:u a .a• er ere 2!raa uıu en o.gre- rete aş a 1 • ki. . 

BUGÜNKÜ HAVA 
Dun hararet en çolı: 19 en az I 1 

derece idi. Bugl!n rüzgar mutebav· 
vt1 esecektır. Havanın •çık olmast 
muhtemeldir. 

h kk d 1 b' f 'k . B 1 k k lf . den olmadığını ilave edeyim. tilınesı hakkındakı kanunun tatbıka- . • _ı,k~ lıı 
a m a yazı an ır te n anın mı9. ana an atır en a a dı- .. . . d. tına dair talimatnamenin hey' eti ve- Ben Cezayirde hayli para ka- «Çapkın Montaler mlJIUI"'" ..._ 

çıkması şöyle dursun, serbest yor ki: Daha . yuksek ~ır c~ns~e~ ır. kilede taıvip edilmesidir. zandım Top yekfuı bir servet bir işçi kızı bekli 
0
;!» 

bir Türkçe gazete bile çıkamı- - Bir tane olsa neyse! Öp te Katherıne Mansfıeld'ın ıntı?ap Bu talimatname mucibince fili aı- elde ett.ı'kt p . Sonra saat' yb •~- 1'4 
tti. • · ı h · t ne k lik .. d,_ti. · b' · · · · ik en sonra, anse av- ıme a ... ~ .. • yor. Yunan hükumeti geçen- batına koy! Lakin ü tane!... e gı mevru arın ususıye ı er mu ae nın .mncı ı~n.,.ını - . • . . k 1 .,.,;J, 

C 
ı d dah ·ı · · · T" k B d' ç k' b nüfuz ederseniz bunların başı mal edel\ efradın bırer zabıt kuman- det ettim. Evlenmege hıç nıye- ız arın çıkma zamanı der.· uma Pazar er e .a .1 en gı~ış" ~ en z_anne. ıyorum 1 azı ev ve sonu olan bir vak'adan iba- daıında ziraat müe11eaelerine gönde- tim yoktu. Küçük bir apartı- Dostum kimi bekliyordu? ~ 
gaz~t~lennın Y.un:ınıstan a ıpr- ler, Volı yen nasıl balık çeker- d ki d' d . rileceği ve ziraat uıulleri tedrisatının man tutup yerleştim. Biraz daha alıcı gözle 113 --. 

D" k"' .. h d Ank mesını menetrnıştır. Yunanıs- se öylece eıya çekiyor. . Bi- ret olma 1 arını tak ır e ersı- askeri talim ve terbiyenin müsade et t 

hunb. ~ ~u~ arnızb. a 1 fara tan'ın Türk gazeteleri ve alelu- zi~ ev muhakkak bu kabiİ bir niz. Mesela Yolculuk isimli hi- tiği zamanlarda icra edileceğianlaıı- Keyif sürüyordum. ~· b' 
1
. h f' si gi· 

mu a ınmızın ır te gra ını T" k 1 hakk d kayeyi okuyunuz İhtiyar bir lıyor. ostum, ır po ıs a ıye 
d k. h ft 1 k ·ı .. .. . mum ur yazıcı arı ın a- yer. . D .. . b' t f . .. l" dU 

Y:1Z ı . a. a ı tatı ~u .. ı- ki bu tazyik siyaseti karşısında FELEK kadınla torununun seyahetine Mukaddc. toprağmuzm muhafa- ostumu gormeyeli tam on ı ~ ra ı ve e~~ goz uyor d:ıll: 
çın cuma yenne pazar gununun d"l T" k hk . . d' aitir İhtiyar kadın torunuy- za11 için aıkerlik ve ihyası için de zi- sene vardı. zaman hukmümü ver 1_...ı 
kabul edilmesi hakkında Bü- ~. ı .. ~.r ma .. e~esını~ ver ı- '. 'k ' d' raatbilgiıiliznndır. lımetPataHaz- . .. . «Dostum muhakkak kaflll"' 
•ük Millet Meclisinde bir te- gı h?ku~ ne buyuk bır tezat Garp edebiyatı I~ bırlıB!e kocas~~n .. ~z ı~e .retleri.Din B.M.M. de irat ettikleri nut Bır gun, Sen - Lazar ıstasyo- bekliyordtL» 

· "l d B" A ·ı teşkil edıyor? gıder. ır akşam ustu are et kun bır fıkraıında buğday politiluuı- nunda kahvede oturmuş gönlü- ı1' pıt 
rı:ay1;1 var ır · ız v~p~ 1 e • • • K h , M f. } ederler ve ertesi sabah yerle- na büyük ehemniyet verileceğini ve .. b b • · L · ,. b -k 1 k Tam bu esnada, evden Ş. •e 
tıc_:ırı temasları~ızın gıttıkçe at erıne ans le d rine varırlar. Bu on bir sahife- köylüyü zengin ebneğe çalıtmak ıi- ;:1~~ e ~gıb uız ~ b : er kcn, kadın çıktı. Montaler, kbşel 
1..ogalmakta oldugu bu asırda FELEK K th rin M f ld'' h de yolculuğun ayrılığın bütün yaıetlerinin ana hatlarından olduğu- a ırım '.1 eş a~?g~. eş yu ~ büzüldü ... 
bunu lazım ve zaruri addede- . a. ; ~ . ans ıe ı!1. ~r .. .. .. . • . . nu beyan buyurmutlardır. Beyanatı 1 dolaşan bır zat gordum. Bu gor ııı'ı 
. M h b kil ta bır hıkayesını okuyup bıtırdı- huznunu hıssedersınız. Fakat vakıa da mezkW- talimatnamenin pek düğüm zat dostum Montaler'di Kadın uzaklaştıktan so . 

rız. ı u a ere ve na vası - - . . ki . d b' . . h . . b h.. il hisset "b. • . • d t k ık d atııı 
!arının tekamüliı milletleri bir Benimki de öyle 1 kig~nız vha t sız e ır nevı ı~- 0:u akmrl sıze . u .. bı_ızknt'f b'ır . - mu Malım !'ldutlırun.'!,. ıı?•ter_mt~kteekdir. 1 İlk hareketim, ona işaret et- os t~ ~~ldia.sın~. ç ül' ~kı, n vıl 

. . B • san ayal hasıl olur: takıp tirme e, yanı su Je ı ı- uma ı çınçı yetış ınn ıure- mek oldu Bereket versin gor- nm ennı sı , gozc u te 
'"ı ırıne yanaştırmıştır. u yanaş- . •. . . . b' f d t rz'l 'kt'f tmemiştir tile de memleketin menafine hizmet · g t' 
na bilhassa ticaret sahasında «Milliyet» iki gün evel biri- ettıg~nız rr,ıe".:~U? nıçın ır- a e a ı e 1 ı a. e · ·edecek olan kıymetli ordumuzla ne'medi. Bunun üzerine halini tet- eç 1

' 

gorülmektedir. Bunun içindir kinci tab'ı çıkardı. Bu ikinci d~n~ıre _kesıldıgını anlı;:ama~, ~ev~u .0 sure~le ıdare etmış- kadar iftihar eylesek azdır.,, 1 kike başladım. Giderken seslendim. varıı& 
_1• mı'lletler b b" 1 . . tab'ın birinci sayfası serapa ye- hıkayenın neden herkesın n- tir kı hıkayenın son satınnıı . oturdu . 
• ır ır ennın ya- · •. ka'd 1 .. ı d f k ı ut b' hadı 
şayış tarzına uymıya mecbur- ni ve mühim haberlerle dolu ol- ayel t edt~ı-~ı . hı .. e

1
,ere go~~ 5?~u ca ar! ti ev a :;en: . ~ lbuttl -- -- -- - - - - - Buyur Montaler! 

durlar Bu ün Avru a Ame- duğu gibi birde Gazi Hazretle- ge me ıgını, u asa muellıfın seye ın. z~ e ersınız. a . G 1111· 
'k 1· g ç· P 'd" .. 1 'tt G z t .1 1 .. bu hikayede ne ispat etmek is- hadise ıhtıyar bir kadınla hır •JLLf YETJN E LENCELERJ -Vay Matyos ••• Serı 

rı a, aponya, ın ve un ya- nnın zmı e a e ecı ere mu- d'.. . k d' . k" "'k ocug" b' lik yeni J'J sin? 
"lın onda dokuzu tarafından p - lakatlan gibi bazı mühim ve ta- te ıgını en ınıze sorarsınız. uçu ç_ un ır gece 7 S 
zar tatil günü olarak kabul ed~l rihi notların da «Milliret» te ~ilh?k}ka K?therine Mansfield Y.olculugu~uı:: Keza, !abancı 1 2 3 4 5 6 Q - Benim ya!·· . ~ 

. t' B d' - b' 1 . . .. de buyruldu· ın hıkayelennde romancıların unvanlı hıkayede - ki bence _Olur "ey deg"ill 
mış ır. unun mı ır ma uye- neınne musaa gu . . • , G d Pa t d k" h'k• elerin " • • ı 
tı yoktur. Bu itibarla bizim de hakkında başmuharririmizin bir umumıyetle tabı oldugu ana- ar ef1! ~ rhyk.ek. ıb. ı ayh . Dostum kendinden bahsetf!' 

. . S S k nelerin tesirine pek tesadüf e- en ne ısı ve a ı ı ır şa esen- • ba 1 d .ıazan kabul etmemız ıcap et- telgrafı vardı. « on aat» ar a- d. h' b' h d' im d • ge Ş a ı: 
mektedir. da•ımız bu habrelerden -Gazi dilmez. Onlarda ne macera, ne ır - 1.ç. 1~ a ıs~ 0 

. a ıgı _ İ · .. .. b k ficl 
7 d k b' t k d · · d halde sızı bır nevı facıa ha- şı gucu ıra tun • • • .,. 

Cumada ısrar edecek olur- Hazretlerinin notlarından maa- . e ~ı 1 ır man 1 
. aıresın e . . . . ret mü kil e Daktilomla e 

sak bugünkü vaziyeti düşüne- dasını aynen alarak bir ikinci ınkışaf eden ve nıhayet bulan vası ıçınde yaşatı~ · Yaşlıca hır ı d' ş şpy • kal.ı.lfıro' 
· b' rd H'k" d erkek pek uzun bır seyahetten en ım... arasız wı; • 
lım: Avrupadan haradaki ban- tabı da oyaptı.Dünkü Milliyette ır mevzu va ır. ı aye e mev ' . . . . .. h B k iJı lıl 
kaların birine perşembe günü bu ikinci tabı ne&rini mucip o-1 zuu kaldırınca yerine ikame ed- avdet ~d.en zevcesını ı?~bal şup ke ~e~beeli.11; ere et vdaers)teııd'" 

• g"' · d' ~ İlk ki ı etmek ırın•nhtmıda gemıyı bek nm, atı ı;• esnasın ·• akşamı bir telgraf rekilir. Tel- lan haberlerin hiç olmazsa Mil- ece ınız ne ır · a a ge en . " . . . . · · b' d d'rt!l1ş 7 h • b' t' 'd" d • ·ı ler Sıddetle sevdığı zevcesını nı zengın ır a ama sev ı . 1 graf buraya cuma günü gelece- liyetten alındığına dair bir ma' - ususı ır ıp resmı ır egı .. · .. ~.. . . . ti M" ö H · b · kendiP 
-· d b' l .. . . . "" d 'k" mi? Katherine Mansfield'de gordugu vakıt taşkın bır sevınç · osy apıs enı _.rı 
gın en ır muame e goremez. hez tayın edılmedıgın en fi a- b d b 1 0 d · ·nd d'r Fakat kadında garip ortak yaptı... Havadan p;, 
M 1 . t . k 1 dT d R fik' . b unu a u amazsınız n a ıçı e ı , k ı)'i 

te
rgamafe esı cubmarAesıye a an yetd~ "~ ıyor ut. e ıt ~mız. uk'!a sadece bulacağınız, ~uayyen bir hüzün vardır. Dört beş haf- ~zanıyonım •,. ~apis ço_..ı.,or 

r ın ceva ı vrupaya pa- ver ıgı cevap a yap ıgını ın ar b' h 1 . h' f d .. ta süren yahet esnasında yol bır adam ... Ev kırasmı veı•ı 
.. .. • d k f k t M'll' t' d ır a etı ru ıye etra ın a gu- se ' o• kG bil 1 1 rii of·' zar gunu varacagın an ve o etmeme te a a , ı ıye ın e .. b' h f b' ' f culardan b'ri birdenbire ölmüş Ba rtlakG .real .. a mecem :ı a karımın masraflarını gö Y ~ 

gün de Avrupa bankaları ka S n Saattan böyle me'hez tayin nun ır saatı, a tanın ır sa - ı ' bllmecemlı halledllml' ••kll H b iti od _.., ııe 
ı ld • d b .. - 0 ks' . h b ki •v• • hası üzerinde işlenmiş bir kro- ve tesadüfen kadının kolları a- atta azan ra:ı: ers"'l'rıııı 

p~ ıbo 1 ugun an perşlem e gu-k e~·mı~· ızınA aker na ettkiı~ını kidir rasmda ölmüştür. Zevce, koca- den gizli, karımın borÇ a 
nu aş a!18.?, .~b~am.e e, an

1 
ca aboyb uyor. ?

1
ca. uknutuyorf'kl ·~ İ · ·ı· sına bu vakayı akşam yemeği- SOLDAN SAGA: YUKARDAN AŞAClı ödüyor. 

11 pazartesı gunu ıtmış o uyor. a gazetecı en a şam re ı en ngı ız romancılarının şaya- · , 1. anında anl t 0 Sıkı fıkı dostu.s artık TiY 
B b kal d h .. .. .. . h be 1 . . 24 h b" h . . nın en neş e ı a ır. , ..,.. u, an ar a er gun goru- nın a r erını saat sonra çı nı ayret ır ususıyetı var: o and 'fb erkekle kad 1.- Dera, talim (4) kuyudan au çe- ı.- Geçkin (4) Paydoı (4ı roya, baloya, gezmefe hep ".:ı 
len bir vakadır. Bu itibarla tatil kan ertesi günkü nüshalarına da her birinin - en yüksekle- anı bı. arenb . :r11? ken alet (4). 2 BU ilk (4) s· ara! b' . b k ben 11...:;möl J: 

·· .. .. ·· d - · · k k . . d' arasına ır ya ancı gınnıştır. 2 Kmn (Z) Rakkam (3) Sal .- y ıg arın ır nevı ra er, arını, ,o, ~ 
gunum~zu ~r ge~ egıştırme oyarlar. nnden. bahsedıyo:uın - ke?. ı Hikaye burada biter. Kadınla, .- 12 ı - (4) diyoruz. 
mecburıyetındeyız. R ''ki . . t • 'b' ikin' hassasıyet ve mızacına gore k 11 d o"len hast landır (2

) p . _ 1 ·-'* e;ı mızın }AP ıgı gı ı - .1 . 'd' B o arı arasın a anın 3.- Bedeni yaptan {3) Bal yapan 3.- Sarhoıluk sersemliği (5). - eki ama biraz • ...., P'' 
"' "' "' ci tab' neşretm~._ler. Bu haber rLomanı y~ndı esM,tırmesı tırK. unu yoldaşlıktan başka bir münase- kaldırnnda no'yap..,orduıı? 

Bir beraet 1 
.. d ki 

1 
. awrence e, argare enne- b 

1 
. d _ . 1 (3) 4.- Nota {2) Nida (2) •1 

ıı ış verışın en a ıma ge dı .. d 'd R d L h 'd et en olma ıgmı sız an arsı- 5.- Masset (2) Binme (2) _ Karımı gözlllyorduıll • 
Zaten herkes bilir ya: V}'. ~· . oWsamolıf1,t e .. mdanknKa, nız. Fak'at bu macerayı hayret- 6.- Valde (3) Düğmeli çmgırak(3) 5·- Aıiretin büyüğü <6>· - Ondaa !fÜphe mi edirfl' 

Ağırceza mahkemesi Rum- Bir harem ağası saatten anla-
ca Hronika gazetesinin mes'ul madığı halde inr cep ~aali al
müdürü madam Eleni hakkın- mış. Ara sıra yanındakilere so
d:ı beraet kararı verdi. Dava- 1 rannış: 
va sebep şu idi: Hronika gaze- - Kuzum saat kaç Allaşki
tcsi, Atina'da çıkan bir gazete- na? 
den Türk - Yunan muharebesi- - D<irde bet var. 
ne ait bir tefrikayi iktibas et- - Beninki da Ole! 
rıekte idi. Bu tefrikada Türk- Bu sualr aynı mecliste bir kaç 
!erin muharebe esna~mdaki his defa tekerrür etmiş. Huzzardan 

rini ifade için "aJriyotera" biri aganın zcı>fını anla} ır.ca 
: ·limesı kullanılmıs imiş.Mah- lam onun görcccai bir sırada sa 
' meye ehli hibre olarak çağrı- ate bakmış, ağa da sormuş: 
lan zevatın ifadelerine göre, bu - Saat kaç? 
:eli'!1enin iki manası vardır: - Efe;ıdım kırk sekize bet 
Agcıyotera, hem en vahşi hem var! • 
le en şiddetli manasına gelir- - Beninki <le Öte! 
'1İŞ. Mahkeme, maznunun şüp- Gönül Son Saat refikımıza 

11ıı illiııf'I,, in Hit>bl frjriha!ıı: 95 

E 

ırgınıa oo a gor u , a- 1 d' 1 k ,. · · .. ( C f 6.- Rabıt {2) Beyaz (2). h · M f' ld't d .. .. e ın eyen er egın nıçın şup- 7.- Tavlayı oynatan 3) e a (3) sun? 
t erme ans ıe e e goru- h d" f' - ünü de hisseder · 8.- Kırmızı (2) Fırlat (2) 7.- Mektup (5). Y 
yoruz. Romanı kıymetten dü- ~ye H~ş u~ h'k. b d sı- - ok cannn. 
süren ve nihayet tahammülsuz nız. ıç bır ı ayek u erec 9.- Hısset (4) Bıçak (4) 8.- Usul (5) Yanmıt (4) Cübbe(4) _Şu halde?.. ~ 

b-. h 1 t' · k . sade vasıtalarla bu adar elem Hapı'a zengin _ 
ır a e ge ıren usur, onun ı- h" .. d y b - •• ıı 

tib::ıri bir kaidenin dar hudut- ve u~ııhn neştred::~:İc ak a~cı, bir adamdır. Hem ~Jı!~· 
!arı arasında ı alarak muayyen Şii.Ya~. ayre a ar ttı• had 1 M ·ı l l"ı de karımın istikbalini dU91~i 
bir usul ve h:ıtta muayyen bir guze ır. yor ... Bu itibarla, onun kll ıııf 
atmosfere tııhi olmasıdır. Ro- Koyda, Kumru hanımla kum- rahat olsun isterim... Su!l 

manı romanesklikten kurtaran ru e'eııdi, As~i evl~nı:ı~· . 11~ T u"" rk sigorta ş"ırketı" için karmıı g~zlüyoru~. tııılı 
muharrırler enderdir. Fransız- balo, Tagannı decsı ısımlı hı- i - Affedersın, kendı heS8 

lar arasında ancak Goncourt"- kayeler de enfes sahifelerdir. Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi mı, Hapis hesabına mı?·· I<f'' 
!arı ve Giraıuloux'yu görüyo- Hele Taganni dersi harikulii- Dostum gülümsedi ve te 
rum. İngilizler ise bu vadide dedir. Bunlardan 11iyikile bah- icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait etmeğe başladı: "tll"" 
daha ziyad~ muvaffak oldular. setmek icin yer kalmadı. Fakat şeraiti havidir 2 . - Hapis zengin ve , co fi'~ 
Onların elınde roman, tozun- _ ,.. b İ .. bır adamdır. Hem benıtil .. ~~· 

.. .. d l (l) Daha dogrı:"u uort eş ay•· ~1erkezi daresi: Galatada Unvon Hanında-'·- d k . 'kb ı· . düs11 
dan ve kufunden kurtul u, yep ve! intişar eden Gardcn _ Pıırty'nin U61. e anın~~ ıstı a ını ·. 
yeni, canlı, ruhlu, doğrudan franJızca metnid' r. Paristc Stock ki· A<"l'.tl'»i nl:uııııuayaıı şdıirlı~rtle a.-.·lıı., aı·:t•ı u:ıkı.ı lır yor. Bu ıtıbarla... M· 
r!rı~ruya zekaya hitap edrn ve ta hanesi tarafı:ıilan neşredilmiştir Tr!rfıın : Beyoğlu 2003 M. 

mış, her şeyi unutmuş ve sadece Dedim, buna sevindi ve ya- sarmadı ama gittikçe zihnimi rum. Hiç zannetmem ki böyl~ acı, bu ıztırap -karş;lıkJıdır· f'' 
kulak kesilmiştim. naklarında hafif bir tebessüm çevreliyor ve yüreğimin içinde olsun. Her halde o yaralarının kat ya hakikat bu değilse?· 

- Sesi ne kadar çok benzi- yayıldı. İhtimal: burkulan bir sızı humma nöbeti acılarından daha ziyade kendi Acaba düşünebilir mi: '[il 
yor . . . - Bana hep siz bakın . . . gibi vucuduma yayılıyor. Mu- ıztırabmın ağırlığını hissediyor. _ Genç yaşımda göıtefl 

Diyince: Demekle benim sesimde hakkak ki ben onu ne kadar se- Bu ıztırabı deşmek, kürümek o- kör mü kalacak? 
- Eyvah beni tanıyor .. Şim- Hamranın sesini, onun yakınlı- viyorsam o da hala beni o kadar nu kurtarmak, _ Beyn'm d b'r sakatlı!< lf 

Elem izzet di: Acaba sen Hamra mısın? ğmı bulacağını zannediyor. Bu belki daha fazla seviyor. - Ben buradayım, yanında- lacak mı' 1 
e ı 

""""'...,......,__, Diyecek . . . kadarını bile aşkı, kalp beraber- - Onun sesine ne kadar ben- yrm Hasan! _Ya ~rada b"r· 
. .. . . . . . Diye ödüm koptu ve kalbim liği için kafi görüyor. Zavallı ziyor. Demek lazım. 1 

• 

, .. - Hay · · Hay · • Çok teşek- J?edım. Sozlerımı dınledı dm- parçalanacakmış gibi çarpmaya Hasancık bilse ki Hamrası başı Diyişinde ne içli bir iztırap . . . . . . . . . • -. H~ra · · . . ~.t'' 
<ur ederım · · · ledı: başladı. Neyse ki ben bir şey ucundadır. kim bilir neye döner. vardı. Sanki dilinin ucunda kö- Yoksa benimkisl de: Dıyişı sadece bır vıcdıı~. O 

Dedi. Pençereyi açtım, per- - Çok iyi efendim.. söylemedim. O da bir şey sor- Muhakkak ki bu cok tehlikeli 1 melenen acı, ağdalı bir hıçkırı- - Hüsnü kuruntu. .. bmın sürüklenmesiyleyse rse o, 
ieleri çektim. Bol güneş ve ha-ı Dedi, bir saniye durdu. Arka-.madı ve .. böyle geçti. bir şey olur. $imdi bir baı:ka ğın sızısını duyuyordu. Zavallı Dedikleri şey mi? Ben onun zaman ben ne yaparırn?"tııitı''' 
1 odayı doldurdu. Fakat bütün sından titreyen, doğrudan doğ_ıl Ne tuhaf bir ~ey değil mi?. zannettiği seste bile H. amrasırıı ! Hasancık kimbilir ne kadar iz- durgunluğun•ı. içli nefeslerini, l lurum?. Buna imkan ~e 1 u dit!' 
mnlan yaparken kendimi öyle ruya ruha akan bir sesle sordu: Hoş: 'tasavvur ederken ne kadar he- tırap çekiyordu neler düsür.ü- derinden boğula boğula gelen 1var mı?. Bir türlü hala orı ,er'· 
iıç tutuyor, onun boynuna atı-ı . - Sizin isminiz ne Hamfen- ı - Hayır. siz Hamra'smız .. y~cana dü~tüğü görülüyor. İlk y?r?•ı ? .. Belki ~önü! ağrıları bey- hıçkırıklarını hep ke!1di üzeri~ ; leyemedim, hikaye ~~ ~,. ~~ 
ıp: • dı?.. da deseydı, gene ne yapıp gunlerde bıle: nını, gozlerını sızlatan yam la- me ;lıyorum. Zannedıyorum kı ı smı anhyamad.~~. ~ı. rıırt1?. f:_ 

- Hasan •• Hasancıgım... 1 - Ayşe... 1 yapacak: - Hamra... rm acısından daha acıdır. Sesi onun sargılar altında kararan 1 fena şeyler duşunuyo -'{ıt' 51 

Dememek, hınçkıra hınçkıra Dedim. Dudakları hafif bur-ı - Yanılıyorsunuz... Diye ne kadar sayıklamıstı? inleyişi, konususu, her seysi bıı koyu siyah gözlerine ışık yalnız 1 ğer Hasan bana karşı 8
::5e 

ğlamamak için kendimi öyle kuldu, ağzında tekrarladı: Diyecektim. Bir az sonra ba- En iyi çare yataktan kalkıp, hissi veriyor. Ne kadar iyilesir- benim +ıayalim oluyor; bu !Ştk, 1 hiç bir şey kaybetmern~ r beıı· 
.ızyi~ .. ediyordum . ki. Bunu - Ayşe.:. . na: gözleri açılıncaya kadar hiç ses se iyileşsin, ne kadar iyi ~aber~ ve ~u hayal_ onu avutan tek te- j . - Onun sesine ne kıt 3 

er ,Y_Uzunde ancak b~r ben ya- Sonra. denn ~ı.r ne~~s aldı~ ge-1 • - Ayşanım bana lütfen hep çıkarmamak ve tanmmamak. , l~.r alırsa. alsın gene _ denn, ~,,_ seli~ k~y.n.a.gı oluyor: Ve:. hep zıyor.. .. .. . sraıı.'' 
ıabılıyorum zannedıyorum. A· ne kendı kendısıne soylendı: sız bakınız .. Olmaz mı?.. Bu doktorların korkutusu ve zulmez bır durgunlugu ve ko- bcm du~unuyor, benım ıçın v:ı- DiyişiP.de yuklu bır., .

1 
gu· 

.:ıdan bir kaç saniye geçtikten - Sesi ne kadar çok benzi- Dedi. Yalvarır gibi bir sesi vehmi olmasa ben yapacağımı lnuşmamazlığı var. Gözleri bağ- şamak istiyor, benim için n:tı- varsa bnsu hostn"l çoctı~~'j~~tı 
onra: yor... vardı. bilirim ya.. lı da ondan bu neş'esizlik ve rap çekiyor, benim icin kendı nahına giriyonı.n ve· · · 
- Nasıl memnun kaldınız Bu saniyede bütün dikkatmu - Hay hay efendim. Zaten Akşam ... durgunluk ... desem bilmem ne yaralarına di$ sıkıp gönül yara- yorum!. . ·MfJJf 

rıı'. Güneş çok iyi değil mi?,. onun dudaklan üzerine topla-~daima yanmtzdayım. • • İlk önceleri pek o kadar beni tlPrece doj!ruyu söylemiş olu- !arını kanatıyor. Bu elem, b ııll 
·' ~RI -ııct•• ' 

' uş cıvı 
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i'd~.!! Beyoğluna '1 
ıugiiıı haııu11larınıız111 en <;ok alaka duydukları ve 
~!'tarafı istila etı11t>siı1e 'rasıta oldukları san~at ııedir 

~~~~~-e ..... e>~~~~~-

G ünün saç modası nedir? 
8ir ifşa: Vali 1 

bey en sadık 
bir manikür 
ınüşterisi 
olmuştur 

~Ielek sinemasında 

K(IS l~I,/ O ve KO

NRAD NACr:L har kadınlarının 

hayatını ve batakhanelerde olup 

biten ıeylerl tasvir eden 

GECE GÜZELİ 

21 teşrinisani sanı perşembe akşamından icibaren küşat edilecektir 
ZI<::'\GIN V \RYETE PROGRAMI - BÜYÜK ORKESTRA 

MÜKEı\l.\'IEL BÜI'~: 
l:ıer gün ve her ~~ce ailelere mahsus büyük IObiyat Saat 18 den 

lrmive kadar Ti<: DANSAN 

Büyük ve chlber aktris 
üRIGIT HI<:LM!n 

Bütün mahareti sın ·aıkArınesini izharı meydan buldugu 
güzel bir şaheser 

BADF.N - BADEN REZALETi 
Filmidir. Genç Aktiir HANRl STUART her zaman gibi rolünü 
mükemmel bir ıurette ilı etmektedir. Önümüzdeki perşembe akşamı 

MAJIK SINEMASI~DA ... 
"..;.;.· .. '.;.:_~1\ ·i~ -· .· .~~ 

Mahkemelerde : 

sını öldüren .. 
Hüseyin Ef. tekrar 18 sene ağır 

hapse mahkum oldu 

Evelce rüyet edilen bu dava dün Ağır ceza 
mahkemesinde neticelendi 

Dün ağırceza mahkemeainde karı- hapis cezaıı verilmişti. Temyiz mah 
aı Safiye hanımı öldürmek maddesin- kemeai maznunun karm ile samimi 
den 18 sene ağır hapse mahküm olan münaıebatta bulunduğunu söylediği 
Hüıeyin efendinin nakzen muhakeme Nurinin celbedilmemit olması ve Hü 
• d ' sıne evam olunda. seyin efendinin gösterdiği müdafıu 

15 Mart 929 senesi ramazan bay- şahitlerinin dinlenmemesi gibi esba
ramınm üçüncü ırünü maznun Hüıe- bı mucibe ile nakzetmişti. Muavin Ce 
yİn elendi darğın bulunduğu karm mil B. nakza ittiba olunmasını istedi 
Safiye hannru her ikiıinin de tanıdık Mahkeme heyeti bundan ıonra mü 
!arı çaınatırcı Kevser hanunm evine zakereye C4'kildi. Oldukca uzun aü
davet ediyor ve orada ayrı yaıayacak ren bir müzakereden sonra Nuri me 
lanna barıtmalarını teklif ediyor. Sa- ıeleıine çok evel muttali olduğu içiı 
fiye hanımın menfi cevap veı-mesi ü- hadiseye tahrike esas teıkil ebniyeq 
zerine Hüseyin efendi tehevvüren ği, müdafaa tubudunun iae eaarni• 
nezdinde bulundurduğu bıçakla karı-! maznun tarafından bildirilmediği ve 
sını cerh ve binnerice katlediyor. ı· bu huıusta izharı aczeylediği gibi ıe 

Ağırceza mahkemesi evvelce bu bejS!erle eski kararda israr edildi~ 
davayı rüyet etmit ve 18 sene ağır bildirilmiıtir. 

* * * 
GÜNuN ADLtYE HABERLERL 

Filim facı ası tahkikatı 

-Fatma Hanıını 
dövenler 

Opera Sinem••• :\lüdirlyetluden: 
Muhterem talebe ve hıllumız

dan ılclığımll. müteıddlt mektup
larda sinemamızdı geçen SEllER 
V.\h:TI >c A~ı;: ZA:\IBAt.l film 
ferinin tekrar irıe~ini arzu r-tnlt>k 
tedlrler. 



6 MiLLiYET :-ıALI l9 TE RINISANl 

Ekonomi anat muesseseleri 
Millet mektepleri 

Yeni okuyanlar için 
günün haberleri. 

. 
Ticaret sarayı kaça mal olacak? Türkiyede 65,255 müessese vardır. 

müesseselerde 265,855 sanatkar 
çalışmaktadır 

Bu 
•••••••• 

Maruf mimarlar ticaret sarayının bir milyon 

liraya mal olacağı fikrindedirler 

I t b l T . et oda tar - ımall müesseseler tarafından tll \'aptlan istatistiklere nazaran ocağında 18,900 amele çalışmak 
s an u ıcar Sl a 1928 . d Tü" ki d al dır z· A ah ul' .. d d"' d" ·· V kıf h k zum görüldükre Odaca tastiki senesın e r ye e t- ta · ıraı m s at sanayıın-

m an or uncu a anı ar " beş b' "ki • .:ı. ili be d d 10 80 · · ı ı ısındaki Hamidiye türbesi ar-ıişi için alınacak harçlar tespit mı~ ~ ı .r .... e ş sanat e e 1 ,4 ışçı ça ışına cta-
asında yaptırılacak Ticaret sa- edilmiştir. Bu imzaların asılla- ?1~esseseııı mevcut bulunmakta dır. .. 
ayının kaça mal olabileceğini rmın tastiki için (180), suretle- ıdi. Bu müessesatta 265,855 san Mensucat sanayıınde 48,025 
ıazı maruf mimarlardan sorm- rinin tastiki için (100) kuruş Uc atkar çalışmaktadır. işçi kerestecilikte 24,264 işçi ça -· Kaçakçılık çoğal-
ıştur. Bunlardan biri (2500) ret alınması tekarrlir e.tmiştir. Resmi bir cedvele göre bizde. lışmaktadır. 
nctre murabbaı sahaya altı kat Feshane ve Karaıntirııel fab- sanayi başlıca maden ve ziraate Fabrikalarınuzdan 717 si orta 

Yunanlı ile müza
kere madı 

Maslak lıazası 
tahkikatı 

ı olarak inşa edilecek olan bu rikalarile diğer ~kaç mties- istinat etmektedir. ve 155 i büyük sanayi yapmak Yunan Elçisinin geldiğini Tütün inhisar idaresi ka- Maslakta sinema filmi ~· 
ıinayi vücude getirmek için bir seseye ait olmak üzre Odaya Maden ocalclarınd• tad n· - ı' · k"" .. k . yazdık. Yeni Elçi Ankarada çakçılık çoğaldı laflarına ce lınırken bir kaza olmuş bır 
nilyon liralık tahsisata lüzum gönderilen nilmunelerin yerli T .. ki d 

556 
d .. ır. ıgler.de~ uçu sanayı bir kaç gÜne kadar müzake- vap veriyor Rivayetlerin akı oyuncu ölmüş birisi de ağıı 

ld - Od b"ld"rıTh,.tir malı olup olmadığı da tetkike- ur ye e mevcut ma en muessese en ır. b l k B . 1 "k ı u~unu ay~ ı ı ,, · . . reye aş ayaca • u müza-. sine kaçakçılık çoğalmış de- yaralanmıştı. Müstantı ' 
Tıcaret sarayı beton olarak dilerek yerli olduktan tespıt e- k ı aı· h T'" k ··1 ·· 'l 'd"" D ··ıbecl · ·ı • d"rı· ıı.şa edilecektir. dilmiotir. Spor I ealre

1 
er~ ~ ya

8
epd 

1
ur f:! gosterı en gayret saye-İledi~ aru ayıcı erı ı 

Oda reis vekili Hamdi bey Bundan başka (40) kadar l m a~ı uzerıne. • u o am sınde çok azalmıştır. Ufak • 
ıakında pımlarm hazırlanaca- tüccarın da sınıfları tespit o- t929 lstanbu Maraton ~ç~ ı~ bu sefer bitecek gibi tefek vakaların ehemmiyeti -<>-
(mı ve bir buçuk seneye kadar lunmuştur. yarışt lgorunuyor ama, Yunanlılar yoktur. • Fakir çocuklara 
ricaret sarayinin vücude geti- • - (MMafe; 42,195 metredir) masa başında pişmiş aıa su -<>- elbise 
ilmiş olaca~yan etmiçtir. Bulgarı~tah nın yumurta Vtla idman yurdu atleti>m kap. Beyazıt belediyesinde katmazlarsa. • • Zorbalığın yeri gok z h' ho ı racatı tenliiinden: Beyazıt daireıinde nikiblan kıyı- -o- Çocuk balmnı anneler bir· 

a ı re rsası Scı1ya ı.onsoloalufumazclan cliln lıtanb';'1~ tani_nı:niı ı.ı~"terind':." lanlar ~ ~uııJaı:dır: .. . Bazı beli.lılar varmış. Be- liği, yalanda fakir çocukla· 
Istanbul Ticaret odası mec- selea bir rapora aöre, yumurta ihra- VEFA klubü tahö ıda~de 6 ki- . r.'!uhıttin ~·ile Sureyya H.? Nedim Ecinliler yakalandı ~1 daki • 1 h _ ra elbise dağıtacaktır. 

,,_, cak B . • _ cab bu1Uunda memleketimin rakıp nun_u.,,,el ~929 Cuma eunu oaat 8,30 Bı ile Nazmıye H., Ahmet Bıcan B. • • • • yog ~ gazıno arı. !'-r~ 
_. yarm ~~~l~ tır. u ıçu nziyette olan Bulpriıtanm son bir ela ıcra edilecek olan MA~TON ila Huriye H. Bogaz ıçınde İstinyede, ca kesıp bedavadan yıyıp ı-
uada goruşülecek maddeler - aarfmclaki yumurta ibracab yarı9mm harek~. ~ktaa.i Taksim la- . Ferhat. el. il~ .Semiha H.,. ~bir kaç günden beri başları çer üsfelik para alırlarmıt• muntazam bOrÇIBf 
ıunlardır: 10,648 253 kilodur. E•elki aeneye nia tadyomwıdan Buyukdere ve tekrar Bıcan el. ile Hunye H., Muhiddin B.Jbe . .• ' 

1 Zahire boraaııma dahil me petl~tta 2,5 milyon kilo kadar lıtadyoma avdet, mesafe 36,000 ınet- ile Süreyya H., Nihat B. ile Ayte H. yaz sargılı bır talanı ha- Böyle zorbalar hemen yaka mÜdÜril 
Tll~ alınacak nümunelerln azalmııtır. Bunun tavuk ihracatının re. ı:s~nclan maada T~im lıtadyomu 1'atlh belediyesinde yaletler görünmeğe başla- lanıp adliyeye verilecek. Muntazam bor,.'-- mu··dü• 

fazlalıjmela ileri eldiii 1 ılmıt clahilıncla 17 tur yanı 6195 metre ko- B b ] ] l • ,,.uu-
'eapiti. ,... tavuk ;;..am: tahdidi ant~ ıulacakm. Fatih belediyeıinde nikahlan kıyı- IDlf. U aya et er, gece en rü Hilmi bey Ankaraya git• 

2. Zahire borsası nizamname etmittir. Muoabakaya kaydedilecek olanlar laıılar ıunlard~ı . şuna buna sarkıntılık da et- • 
ılndeki tadilit meselesi. -o- Galata eolr.i eümrük aokağında No. 65 ~aklo ~· ıle Safiye H., ~ehmet meğe başlamışlar Bu devir- Domuz sa/banası ti. 

3 L" k mi yonu raporu. B da de Aneelidiı efendiye müracaatları tl. ile Hunye H., Ahmet ef. ıle M,.. d inli' • -o-· 
• A ıman k~" :ı 1 . orsa lc'lsfive mercuclUI'. Kayıt edilmek için müni- leı. H., Oıman Mehmet ef. ile Haliçe e ec ye kim inanır deme Şişlide bir domuz aalhana Sinemalarda Tilrlı-

4. ~ma . ~p ~ese e~ı ve J J •? caat ııaatlanı Öyled"" evel oaat ~ H., Bedri B. ile Zeliha H., ~uhart~' yin. İnananlar bulunmu§. sı var Bu salhana islik i in 
Oda reıs vekıli Necıp beyın bu yapı aca { nll ıo, öyleden oonra oaat 13,3~14,30. lck H., Oı~ Me~t ef. ile H~bçe; H tt k kuJ d b' d .. • .. Salph ç reden ba§lka lisanla! 
ıusustaki izahati. Kambiyo horoumda iht.iklr oldu- Haber aldığmııza ı:öre bu miiıaba ~ .. S~et B. ile Şef~ H., Cemi! eI.I a a or arın an • ır e yuzuyormuş. ananın Y • Y 

5. Zahire borsasınca tecriye- tu anlatılarak -•lı tedbirler ittihaz kaya Vtla ldübü Rtletizm kapt..ni. ve ile Aliye H_., A op.ef. ile Maryanı H.! çoklan erkenden evlerıne Karaağaçtaki büyük salha- Smemalarda Türkçeden 
üne lüzum görülenler. cihe~ne eidil~ği ~ıtı.. . ~~!on koıucuıu lımail B. de gıro- A~•.!,?"efE~F!:ma H Muıta_ikapanmağa başlamışlar. naya kaldırılması dü~ünülü- başka Fransızca, İngiliıceı 

Bilbaıoa nııamıvımenm tayın etb· <e&~. ,_ • " •D.. b inli'l · k 1 h R E ' İ -;--o-. , ği m;ktarelan. fazla olan aeentelerin BOKS HEYETINDENı ~ ef. ile LU.tfiye ~Sadik ef ile Ha-1 un. u ec. er ya a}, e e yor. atta wnca ve ~enıı:e • 
Ka mbıvo fıatler1 bir kıommın 11peküliıyonda amil ol- &luörlerin ve beynelmil 1 mam- r· ~N N~~ efE il! Fa:"' Jı'vi verdıler. Hem de nasıl? kıs- ~ barder kullanıldıgı maliiJ11· 

Dün Borsada İngiliz lirası malı1rırı~::_1a"°~Y'ıiel:imyou::ıimu :~rsa~omıfiy.e namHake cleMmalUın f&rllano ~t-hulMunanal ı eI".Üe Fa:, Zehra• H.'.Ş~"ı.n; "'er. ile lavrak. Ş\mcli de bülbül gİ· Kaplıca işleri Bir çoklan: 
yap a_. . D<> • • em, enecu, rganıza or, u • Zül ha H Mebm ef ·ı H . b' .. 1·· l B • . bö' ] ] r 

(1035) kuruş (20) paradan açıl- ıer vekili Hasan B. bu hu•uıta henüz lim, Maçmeykerlik lisanılc.riru ıimdi- ey ·•. .et · ~ 0 ur~ye ı soy uyor ar: , - U nıçm Y e o uyo • 
nış ve ( 1035) kuruşta kap;ın- 1 tebligat yapılmad1ğı .ci~etle "!"IU.ma-. ye kadar almamıı ol.tn?arın yeniden ~., ~d;n -~· ~~~at;i'e ~:f"~~ - İşsiz kaldık. Gelip ge- Bursa kaplıcalarının sabıpl Türk memleketinde neci ' 11 

nışur. b olmaı!ığ'.n~ söylemı tır1 • ~akı ~ .. ·zam li'!'n ıı;lmal< ve .evvelce .li•an_~ ~ıpta ıfu: eI. ile M~ı:,_~dea H. ·· ır çeni korkutarak bc.'I on pa- leri, Yalova kaplıcalarının başka lisan kullanılıyor. • · 
T .. I • im 

1 
i _ name mucıbınce aun~e ">rm mı tarı mildc'eti geçmeaı dol:ıyıaıle hukümle- . • . • , • J • b' • l d" • • • 

. edmevvuçl e_:ında:.ı 0 •
1 

~s şl 35 olmak lazımgeldiği halde 38 acen· ri oakıt olan liıan• •ahiplerinin elle- B"'voX-lu d?.r1sınde ralarını alalım dedık! dıyor- il< efmesı ıze aıt o sun ı-ıdıyorlar. Vali muavınırıeı 
enn urgun U""Un an ı en ge - .ı · d ı • ı· ı ·1 • k .. ı:, - l • k h b hk " 1 Hatt b · 'ç' V D ""lf"" E · · 'rıe· 
i
. _. 

1 
. te var ır. nn e u Kan• an tepb etbrme uz- Dü B -1 heled" d · · de • "'rtı esa ıru ma c- • or ar. a U ış ı ın e· aru unun mınıne sı 

ıgı soylenm~ :tedır. Yeni borsa kanunu,.da acentelerin re ikişer kıta fotoğrafln Salı ııünlerl n eyoe u ıye aıreım d ' : l :: 1 t d b l l d k y 'li u• 
İstikrazı dahili (97,37) den, mi~ını ta_Yin. '~~iyet~ Malil!:e ve- saat .,8 yediJcn .on dokuza ; ~ar evl'M:.."tı:_ ıi'~b";::.'e1 erife H. Ah me e verırler. c .... e e e ~rmuş ar. m'!c~ ara aruştı • a ll1 

Düyunu mavahhade (21 75)ten klletine venl'"nı~tır. •ılenn azlıgı d<>- Mıntaka ınerkeztnde Bokı Hey ctıne et ef H S .h "'ıİ M h t -o-- avını: 
iş bankası hisse senetleri (11) 1 la:;ısil~ ~i'!'d<ki cıiktarm nısfı bile ib- müra~t rtme!eri ~taktirde liıanı :ü tii B. İ~~n ~~ı.':.wi H~ B~ Paramızın beli - Sinemalarda tiirkçede1' 
. .. tiyaca kifı olaca{ıı an1a,.1ıru,tır. Ya- 112 faalıyete hıç hır ıuretle musadej ' 'H y . H. Cumauı paza .. a nl- . d" ıra (30) kuruştan muamele go- '--da tar·. yap"acaktır dil . •. bu "bil 1 t "ki Merkado . aıo•a ef., Deıpına • n • u dogvrulacak L--ka dille y--

1
--acak 

1 
aın " • ıı" ~ . e emıyecegı ve cı ere eşrı o· f Kal · H y · f 5 ~ cu.auua,. 

=üştür. Altm (903) kuruş 20 _, mesai ~cnlerind~ tecziye edileceği ..::~.eAflek~ck ei., E~:~ :.:•y:: Çin çeviriyoruz? ye kanunda bir şey yokt~~· 
'laradır. Fındık ,.zerinde muamele ehemnuyetle teblıi olunur. 1 · eI A ·-' H A eI R · Devlet bankası kurulacak B ' l l beledi ı•I'' " Yal ,._ 

1
. lacak il ., rn .... uı . vram ., emzı· T til .. .. p 'li , u ış o sa o sa ye " 

-o- ok nız ha~...,.1 ... 11&1111 • _ la- ye H. lbral•im ef., Naile H. Apturah- a gunu azara çevrı - bunu biliyorsunuz Banka- dir eli 
Sa ; biri "ği 1 ak f g rm Boks kn&>t Ye nızamatma mutaal man ef Züleyha H Ömer el Fatma yor Bu İş çoktanberi lüzum la . 'd. .. yor. 

< na y. 1 ' Trabzon ve Giresondan fındık lık imtabanı vermeleri metrut bulun Cemile H. Hilmi B." Hafize H~ Muıta' 1 ·.. .. .. d N d '? nın esaı rı şımdi en hazır Darülfünun Emini: 
hantna nakletti gelmediği. için bir haftadan beri duiun~ ~edenlerin makoaı:,:~: fa ef., Ooanna H. Aaop el., Kal:vopi 1 u goru~u.yor u. e e~_m• •.. gibidir. Bankanın sermaye- - Bir milletin lisanı O 

S 
. b' ı··· S 1 bam • ela zahire borsasında fındık üzerin n~. teoçil ıçın 22-10.:929 Pertem lı'! H. Yorııi eI., Saziye H. Oıman ef., Şunun ı-çın: Haftanm uç gu ıi 50 milyon lira olacak. Hu"' ml k tt h hald hi· ıuıayı ır ıgı u tan aır.m nunden başlamak uzre her Pazarte11 Aznif H Gabri el ef Zehra H Mu- .. C C t • p me e e e er e 

kiDci v~~ han_m!?. 3 ncu ~tına dii'..'. de hiç bir muamele cereyan et- ve Perıembe olarak haftada iki eün ı :zaffer e1:, Celiley H. Aİi ef., Faım:. Bü· nu - ?"1a, • um":r. e.sı, 11;- kUmet bu paranın mühim kim olmalıdır. eliyor. Sine• 
-!<'et!"'tbr. Bır~ıeın tahlı_ye .. ~t.bııı miyor. ıaat 18 ela Galatasaray ldübü idman lent H. Muıtafa ef., Kadriye H. Ha- zar - ticaret alenu ıçnı zayı kısmını altın olarak verecek 1 • . 
~reyı de Sana:Y• v~ me"';' mudirıye- -<r- oalon~nda Bokı kavait ve nızamatı- lil Halit B., Ulviye H. Me!ımet el., oldp gidiyordu. Cuma, biz • B • macı ar._ıse. dı 
11 ışgal edecekbr. B! li.k bmaomda bu Kibrit IU alJJtımı:ı seneden na daır konferanılar verilecek ve ha- Hatçe H. Ekrem B. lvan H. Alhertı •1 d k. C . tır. Uda 3,5 mılyon altm - Dunyanın her yerhl 
unan orman amenaıman grul,u el.. ı.;. ' rtkat ameli olarak Rink üurinde eöı ef Nadid H ~ettin B Eıter tatı yapıyor u umartesı tutuyor Aşağı yukarı 35 mi • \ b li d• 
ıa11n iiıt kıımına ıı~ecektir. seneye RzRlıyor terilecektir. Bu konferanılardan Ji. H~loak 0/ F.,"tma H. Salih e1"' Hatçe musevilerin bir kısmı tatil l ·km b' dir D smema ar ya. ancı 1~ ı 

__._.. Resmt iı.tatistiklere göre kib- 111n11 bulunan her Boksör iıtifade ede H. Sal&hattin eI. Fatma Süleyman d·· p · d ·b""t"" yona ya ır ft:.Y. • ev- lnıllanırlar. Sınema eglenc 
Odaca alınacak lastik rit ithalatımız seneden seneye bilir. Ef., Kamran H. Zekeriya B.Y d~pıyor \!:1 ~a~ı kaabulu un let bankaaı, her halde para· yeridir. Bqka lisan kullıı1'' 

h I 
MÜTEKAiT HARP MALOL- --· unya tah gunu et- b lini' do"rult ki .. ·ı . . . ı .• 

11rç an azalıyor. LERI CEMiYETiNDEN: Mı l k il . • Ş hald • h f mızın e g aca mazsak muşten erunızı ,.11 
Istanbul ticaret odası idare 1926 senesinde 757,000, 1927 T·· ki H mal"ll · c · eti- em e e e nuştid:. u .... ~-!;':_'?yed aBta -o- ybecleriz eliyorlar 

. d"' lan d 649 500 1928 . d d ur Y• arp u en emıy Ç f'l nm ort -~unu ...... ,.or u u • ıeyetı un top mıştır. e , ve . senesın e e nin oenelik konereoi 22 Tqrini oani 3 f ~ a l genç .. .. "' . . • Ticaret saragl 
Bu içtimada, tacirlerin Oda- 418,~27 liralık kibrit ithal edil- 929 ta~hine mu!8~ Cuma aünü oa- 1?c nun onune geçm~k ıçm ~~- • . S I bi ll'lfl 

la bulundurdukları imzalarının miştır. at ondortte Darulfunun konferanı.. - zan Cınnıuun yerme geçınp İstanbul tıcaret sarayının anay r fi' 
• • .. ıonanc1a akt ve icra edileceğinden aıaı Babasının katilini ve dma c d ek d - cak b' ·ı li mal s . b' liw' ikin' d ıal kadaranin yevmı mezkUrde tetrifieri a ,ıtma em en og- an ır nu yon raya anayı ır gı va 

Knmbio Borsası 181111929 ilin olunur. oğlunu bir arada ru hareket olur. olacağı anlqıldı. hana yerleşti. 
IS1"1KRAZLAR TAHVII.AT 

ls•llraz dah!ll IJ'l7 87,50 Anıdolı} ı. T. 
-o- ö)Jürdü ;;;~ İzmir yeni futbol G . . heyketı• Hemşire katili yakayi rek YW"du...:: vu~dum. Bir dakitı·-·'t 

M25 • azının • di ki ODU yere yuvarlanmıf kaJlleF 
4,40,oo heyetı .. Trabzo?dan ~elen habe~le~e ele verdı ~inde yüzer aörmüıtüın. Jıte ~ ~ 
< 4u,..ı İzmir mıntaka spor konııresi Cu- gore şehn mezkurde.pek fecı bır 1. . d d I . d Oval M taf dakikada ilk korku içime eirdi C•"O. 

1)\)1.!ntt n ofıh'1t1e 2J7 75 ıı ,. 'I. T • . • ı. T. 
U.raıı. ~)tH GLD.Jı ynla 6 bO 

Tfnd ılıhd 
H M.TLF.R f!tk tirit ılıhıt 

Sı) Rıbtlm ~lrked. 'ı t'ırıt 
Aıııdcılu c!tmlr )'olıı 

J 1 fltll'IJ . S. 

il 
17 ııo ma aunün toplanını,hr. Cümhuriyet. cinayet ika eclilrniştır. Polatha- zmır e nere e ve ne b" : e 

1 
UI .bir 1°; yeti kapamak için C&nllll u..ıfi ~ 

Halk Fır~ao~ merkezin~e yaptlan içti nede bir cinayet işli yen b~r. köy- şekilde rekz edilecek? k'.: kardı:,1::aı::;.:ı;::: y...:ı. 'ha~ riıkleyen;_k 1'.<>~drumelan ~vlıya çıt:· 
ma~a valı Kazım. paşa de mutemet 1 1ü takibattan l;urtulmak ıçın kö yatma nihayet verdiğini ve bu rinaye- '!-- Hali kinimi yenemıyord,UJJ!' br 

40 il ~qa Mm .. ıırhd 

J. l. ~. ~l:htt 
J. ta ~trkrtl 

l 1Lt!Uı A. ı. 
l. ll•tırnaa S. 
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Ç!:r.:l.Y.R 
Salih bey ve lzmır ıpor mıntaka11 da- .. d T b l . ti . . 1 . d .__ t" ··taaki rt d ._ bold • limde kınından çıkmamı1 yenı bır 
bili

. d ki kı·· 
1 

• 
44 

ahh yun en kaçaralc ra zona ge • ı Gazi hazrc enrun zmır e r<ıuo- ı mu P o a an r"Jly ugunu ak d 0 ela ttıtı> 
n e up erın mur ası ve . bd"li kı . r d dil k be kel" · · faaliyet ha lamı yazmııbk ç var ı. nu namuıunu ,. 

L<ıodu 1035 00 00 
Pırlı 11 96 ~O 
(ı.nıno 1 .. 2 75 
Bötuı ~5 37.50 
Ernkııtl ~ U ""5 
Prıc 
Viyaaa 

ıı ijc 50 
8 34,75 

N•wyoıt o,4c ıs.6! ra::ı•teciler içtimada hazır bulunmu~- m~ v~lor~d~ te bı .[~)·~ e e i tta1";:c1a b~lur.~~çmmübeııdiı fahıi! Takip.kolları caninin izleri üze- z~vlıine ailesini namuıunu kurba" ,ı• 
AılnJ :ıı; 21l.JO ar ır. . .•. . • re _og u ı e era er çı çı 1 yap Sermet heye lıtanbul ve Ankara he· rinde Kaklıc . Çinili. Buca Soğuk tiği yere ıaplamak iıtedim. .,.. 
Rou11 09 oo 00 Koı:ıg~ reıolıgıne .. valı ~~ pa· maga başlamıştır. ykellerinden bazılarını yapmıı olan kuyu • ve Yeni ki;y civarında faaliye- Onun için bıçağı bacaklart ara• 
Ammr<lam ı ı 16 6! ta. seç~dik~e'!- •.o"d.onumu~ck~ haf Baba ile oğlu birgün tarlada ça Kanonika ile temaoa gelmeli için 18• te eeçtiler. Bulmak kabil almıyordu. ela bıraktım. Çünkü lnzkarcleti!ll .,.... 
sorya 14 8'·50 ~a~ ~~ ıç~ "'mınt~ 

1 
ı!" eye- lışuklan sırada yanlarına çarşaf l&hiyet verilmiJtir. Binaenaleyh Tab·i Nihayet tafalda beraber, Kızıl Çullu den küçüktü. Utandon. · 

B•rllo ı ~8.00 n ın ap. o u?"ca,..nı ooy ". ı . ;'e b" k dm lmi ıin Sermet bey Kanonika ile muta· tepeıinde -•eri dolaıan bir k..ralb --<>-
Fırkaca teıpıt edilen namzetlenn mm 1ı ır a ge Ş ve ansızın çar b-'- kal k. h k ı 1 · ·· ül" d"" Cani d edildi · ı . ilin edildi Ond . . ba f al d sak1 dı" k ... ıroa mez ur ey e tr•ı zını- ıror u. ye unna11 emr • M- ki r. ·ı rı 
en. . . an ıonra ıntiha şa 1 .tm a a gı ~~}I .... davet edilecek beyl..elin yeri göste Muıtafayı korkubnak için tam OD usa <aıat vcrgı e 
ııeçıldı. b~ba ıl~ oğula ~-playar~ ıkısı: riler.ek oıvı ııöre alınma11 lizungelen el ~ilah atıldı, .!'°!iıin. t.o~ ve ami~ane . . . . 1ıa•'' 

FUTBOL HEYETl m de oldürmüştur. Bu cınayetı tetb.rler ve hazırlıklar kararlaıtırıl- oe11 Hbelım ouküneb ıçınde akıoler İzmırde .T~hnn mliııaklı:afat 
Reyler tasnif edilince futbol beye- ika ettikten sonra meçhul kadın mal<la beraber mukavele de yapılacak yapb. lannm tashıbıne hntlanınışbr.. 1,.ıı· 
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tine Albnaydan Bihter Bayraklıdan ~~ı.... b dan atmış ve et- tır. Heykel Gazi bulvarının kordon - Muıtafa teolim ol. Yoksa ôlür- Alıancak ve Batturak maliY:1 ~.-
Suat, Sakaryayaden R:..at Altmor- çar~uu _aşın cihetindeki metbaline konulacakbr. ıün. 1İ1 ıubelerinde müsakkafat tadil 
duclan Mehmet, Gözteped:... Nebil, raft~ yetı~enler çarşaf~ altın· ı:oı~e kartıomdaki bi~ ~ i.ı~ Bu ihtar hal'i idi. Caninin bütün ıniıy~~ı ite batl~tlardu"· _ • .rt#; 
beyi~. M.~emmillildere Altaydan dan btı:_de~~alm1!1 çıktıgını hay ~ edilerek yıkılacak ·~ bınncı, ikin- uoaretini kırdı. H~? ell:ırini hava· Dıger ı~he~_erde 19e bat~.;.ı.ı· 
Hamıt Huınü, Anadoludan Muıtafa retle gonnuşlerdır. cı kordo~~ arasında bır mey~ ~ ya kaldırarak polıolerın yanına koı- 11nın aebebı '!'?oa~at tadiliı! il• il' 
ve K. S. K-tan Sadi beylerin seçildik- Fakat delikanlı verdiği ifade- cuda ~eti;feı:e!< heykel ~ura!a ~- tn. Ve teslim oldu. ıy~n~ Vıl~ye.t ıdare ~111 bif 
leri anlaıılmııtır. d b b k tili d · tik lecekbr. _annın heykeli at uzermde Muıtafa ıenaahnı ıu ıuretle an- lediye den ıeçılmıı olan iaaalaJ' "'{ .. 
. Mütealo"ben atletizm, bisiklet, ele. e a ~s~ a n en 1~ aı:1 ve u~e_ri elbioe. ile. olacak. ".Ordu.tar latb: "!•mınm. iıill~ ".~' obnal~ıdır: ~"" 

nızcilik, abcılık heyetleri intihap edil almak ıçın kadın kıyafetıne gır hedefiruz akdenızdir., emnnı daıına On ..._ ··ıd·· d"" . t nı ıube ile Tılkilik ıulı oıen~jpckılr'dıt· . . eli"" . .. 1 . . . cak 1 b" kild tınla - u .... n o ur um ıs emey,.. . _L_ --" L- la 
mıtbr. gıru soy eınıştır. Y&f&te o an ır te e yap • k .. -· · laril "ld .. d- mııyorua.r v ..... eye ""'' y !•.,-· k Gazi -il Akd . . .. re ' yuregımın acı e o ur um. Fak t d"" bel d d İte "9t 

-o- ca -~-~__., Fparmaı· t'! e tb eruz1l b"lıo•: Fakat ne yapayım kiöldürmeie mec- bilmea . !lı~ 'utif er e. ela a-1•'.'ı~ 
ık • ter.,.,.,..ur. aa ıye ın ar rı a ı me11 bu d A kada 1 "li .. .. d"" 11 ıçın ıs a etmit o • ~ı ı 

1 yangın başlangıcı l:ımlrde 440 flşelı. dinamit için Tahıin Sermet heyden malumat bar uhm. ~ . 'a'?~~ 1 uçk!~.n 1 .... yerlerine mükennnil Ua)arıfaO r,!,(11", beldenilmckt eli .... emııremın y ...... cı er ..... er e . . r 1 ak . tiba ,..,., ~ 
. bulundu e r. düıüp kalktığını oöyleyorlardı. Ka- nnın aı 1 aza 0 ar m P . eıe ••· 

00,00 
10,00 

Kurtuluşta Anastasın çımen- l . li .. eli . . .. --<>- nım bqmıa cıçramıı onu talıip edi- d~. An~k ondan oonra faaliY 
oo,ııo f bnk d Gal d zmır po s mu nyetıne mu- .. .. . çılecektir. . d• 
oo.0o to a asın an ve ata a hi b" ihb aki 1m t . yordum. Vak'adan uç gun evelcli, Al cak Ba ralı ubder'" 

Hamdi beyin tütün deposundan K~ ır ı: vah 11° . ~ş ~~. Cebren tecavuz Eve ııi~tti".'" f"n.ıllln od•. kapm~ çalışankomiı°';onıa!t~etki~ cıti":;;i· 
ateş çıkmış, derhal söndürül - lr~an .r m .:1h. esın . ekd ır . . ~~~ Gözlerunın ınan~ ~temedi- mcbaninin varidab aayrİ .. yrıye dif• 

.. .. ame enın evınde mu ım mı ar T ırerun Darmara köyünde Meat"° il bir manzara karıısmda ulim. Şah- · ühim tt t nzi1 etmtlıl• 
muştur. -o- da eslihayi nariye var... oğlu M~me_t ~nda biri Halil afa- ıine, yabancı .bir erkek ola'!. ~~ıunla kr~ ıure 8 

e 
Istanl;ul Hayvan Borsası 181111929 
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Kahramanlar mahallesinde 0 nın kenmeıı Nazıre hanıma kôz ko- ba1haıa .. arını, hır zevk meclıo.' !'ur-
Zehir}e. İntihara G"' •. h 1. M f • ymuı. Km kendi muvafakatile elde muttu. O dakıkada yanımda 11lihmı • n'O 

turan umuş ane 1 • usta a og eclemeyeceğini anlayınca kabad,.yılı- ~loaydı ~ıini t:ü"den yon oerecek- Hilali ahmcr pıyafl,ı., 
ka !kıştı lu Melımedın hanesı ansızın sa- ğı ele almıı. Zavallı kızı tenha bir ma tim. Şab11neye ihtaratta bulundum. 

. . nlarak evde taharriyat yapılmış halde Cebren köy haricine kaçırınl)- PeJ'fembe ııünü, fU bildiğiniz kanlı nurnaral:.ırı . 
. Pangalti ecz:ınelerınden bı- tır. Filhakika evin bir odasında br. ~ütecavi~ y~lanmıştu... . badisenin0ol~uğu ııün eve geldiğimde . . . , . a pit~~: 

nnde c;:ıJışan Kıgrk uzun zaman gizlenmiş sabun kalıbı şeklinde' Kir~ n~yeıını~ TQflı ~yunde kızkardetmun kocağında ablamın ço- Hilİlli Ahmer~ ~t ev~d!Y eclild•l. 
danben hasta bulunmasuıdan 

440 
d d" 't b 1 . 1 de aynı mahıyeıte hır tecavuı vuku cuğu olduğu lıalde kasap Haıınıa ip- goıur.un Cuma .ııu~u kek "dede ~· 

müteessir ola ak zehirli bir mad a et 1 ?aı:111 u uı:ım1;1şt? 1 • 'h.ulı_?uıtur. lb~~im ~ğlu ~i, . Hacı ret ed""!'en ıördüm Dayanamadım: ni yazmııtık. Şımdı. ~". ~er ,..,":" 
d . k .

1 
. "h . Mehmet ıstıcvap edılmış ıse oksoz oğlu Alının krl!ı Şenfeyı kaçı- Kız oen ıslah olmıyacaksın diye bağır za"8n numaralar Hılah ~ d·ıce•" 

e ıçme suretı e ıntı ara kal· de dinamitleri bir yol müteahhi rarak kendi>ine tecavüze.ita bulun- dım. O bana c:<>vap verdi. B•çağımı kezleri ile matbuata tebliğ r 
1 

kışmıştu. dinden aldığını iddia ctmi~tir. muıtur. Ali yakalanmııtn· • çektim. Neresine ıapladığunı bilmiye- tir. 
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• 
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anlos; is eri 100 sene asatır. 
furLJmekten vikaye eder, Dişleri rncl gibi beyazlatır,,dis etlerini kuvvetlendirir, ve kanatmaktan men'eder. Ve dislerin arasında kalan tefessuhatı ve ufuneti izale 
ııı·er. Dis ağrılarına, r. ezıerer!ne n ·;:- nl olur. Ağızda gayet Uitlf bir s~rinlik ve rayı ha bırakır. Mlkropları imha ve ağızdan gelecek her türlU hastalıkların sirayetine 
:ını olur. Avrupada daima birinciliği alır ve birinciliği d iplomalarla musaddaktır. En bUyUk mükafatı ihraz eder a ltun madalya ve nişanlar almı,tır. [20) kuruşa 
~<ın _EC a of po_str . Dan'os di, macun~yerlne ~k_a bir marka verirlerse almayınız. ÇUnkU Danlos dü_rıyanın en enfes we -~emmel dis müstahzeridlr. 

~ir ka tilin ida ına 1 I'" a nua u cs . ı~il:e tadi'at 
ıııakuıniyeti VİYANA, 18 A.A. - Peiit Pari-

~· sien gazetesinin bir muhabirine be- ~e}'Piselain 
· ııeye tabi Arkavi düyunu U yanatia bulunan Avusturya başveki
!lıiye memurunun katili ida- li M. Schober, kan'1nu esasiye ait ıs
tıı.ahkfım olmuştur. lahatın dahili hiç bir ihtilata meydan 

verilmeksizin icra ve ikmal edileceği

[(ararlar refedildi 
ni beyan etmiştir. 

'.Vlerkez Acentas~ Galata köprU 
bışında, Beyoğlu 113611 Şube 
ıcentesı: Mahmudiye Hanı altıtda 

lstanbul 2740 

~'!karar Heyeti Riyasetinden - Aleni Teşekkür Trıı"zOD ı'kı'BCI' postası diğine göre iıgal zamanında .. .. . . . .. U D 
. l<laı- tarafından Tarsus beledi- Buyuk bıraderımız Sadık zade Hu-
~~•seılne tayin edilerek ifayi va- seyin k~pdanın vefatı münas7betiyle [ lZl\llR ] vapuru 21 Teş-
. 'Ylernesinden dolayı heyeti mah- gerek şı!ahen ve gerek talırıren be- rinisani perşembe akşamı 

hidematı devlette ademi istih yanı tazryet etmek ve merhumun ce- Galata rıhtımmdan hareketle 
,,; karar verilmiı olan Tarsuolu naze merasimine iştirak eylemek Jüt-
l 1' alip zade Abdullah Zeki efen· fund~ buh:nan muh~_erem arka~aşla- Zonguldak İnebolu Sinop 
,~giljz muhipleri cemiyetine da- 1 rın cumlesıne arz~ şukran eylerız. Sdmsun Ünye Fatsa Ordu 
lılıasından daloyı hidematı dev• Sadık zade Bıraderler. 
•demi istihdamına karar veril· Gireson Trabzon Rlzeye glde-
~~n mektebi mülkiye talebesin- AKIT cek ve Of Trabzon Polnthane 

11•eyin Hüsnü bey. Amilli yuna Glreson Ordu Fatsa Samsun 
~ lıizmet ve muhtariyet merasi- Himayei Etfal Cemiyeti İstanbul l 
b nutuk irat eylemesinden dol· Heyeti merkeziyesi muhasip vezne- Sinop neboluya uğrayarak 
.:?•.ti mahıusaca hidematı devlet darı Hatice Sait hanım efendi ile E- gelecektir . 
. """1ı istihdamına karar verilmit dirne Ticaret Zahire Borsası komise- l·------------1 
,,8alya mahkemei ıeriye batkil.ti- ri ve Himayei Etfal Cemiyeti Reisi A lık , 
'':"~t Şükrü efendi. Damat Feri- Ekrem Beyin akitleri evelsi gün Be- yva SÜr at postası 
~tilııal elmİf olduğu fetvalan yoğlu dairei Belediyesinde Istanbul (MERSİN) vapuru f 9 te>rin-
up olduğu alayın efrat ve zabı- meb'usu Halk Fırkası müfettişi Hak-
ıtııı .. aceJıeıinde bizzat okuyarak kı Şinasi Paşa ve polis müdürü Şerif sani 1 7 de Sirkeci rıh-

' 'ti milliyeyi tel'in ve amô.li mil bey ve Tütün İnhisarı müdürü Umu- tımından hareketle Gelibolu, 
~· _bil'fill mubalefet eylemesinden misi Behçet, Tiflis Şehbende r Sabıkı Çanakkale, Küçük kuyu, Edre-
lilıban cemiyetine mensup olma Ali Refik, Beyoğlu dairei Belediye 
Q dolayı askeri heyeti mahsus- müdürü Kadri Hilali Ahmer müessis- mit, Burhaniye, Ayvalığa gide-

nisbeti askeriyesinin kat'ına !erinden doktor Mehmet Ali, Haydar cek ve dönüşte mezkur iske· 
lrerilmiı olan ıabık etfaiye alay Ali, Şirketle r komiseri Saim, mübade~ 

it. Qdanı piyade kaymakamı Halim le komisyonu Reislerinden Nebil; İz- lelerle birlikte Altınoluğa uğ · 

1 
•bey. Gedizin iıgalinden ıonra 1 mir meb"usu sabıkı Enver Beyler ve rayacaktır. 

~'ık .. ekfiletine tayin edilerek beş Belediye Umt•ıniye azasından Tevfik Gelibolu için yalnız yolcu 
~~kadar ifayi vazife ve milli kuv l Amir, doktor Hikmet, doktor Fehmi, 

,_. •Q Gedizden ricatinde bunlara Doç otomobilleri sahibi Osman Tev- alınır yük alınmaz. 
'li lıairi yağma ve ilhak kararname fik Beyefendilerle daha bir çok zeva ------------

"• Q Yapılan mitinğe ittirakle diia I tı muhtereme huzurlarile icra edil
ı~•sinden dolayı heyeti mahsusa-

1 
miştir. Tarafeyne saadet temenni ey 

~em.atı devlette ademi istihdamı· leriz. 

Türkiye milli.., 
Sigorta şirketi 

<lalatada (Türkiye Mllll Han), Doyçebank karşısında 

azami teshllatla icra eder. 
Tel. Beyoğlu 2300 

lstanbul tuz in~isarı ba~ınü~ürlülün~eu: 
Konya Tuz inhisar baş müdiriycti mülhakatrndan Yavşan ve 

Tosun memlehalanndan Konyanrn Saray önü istasyonuna nakle 
dilecek beş milyon kilo tuzun ücreti nakliyesi 20-11-929 tarihin 
den itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
çıkanlrmş olduğundan talip olanların teminatı muvakkatelerini 
müstashiben ve şartnameyi anlamak isteyenlerin Istanbul ve 
Konya Tuz inhisar başmüdiriyetlerine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Manisa vilay·etinden 
Manisa vilayeti sıhhiyesi i- I martesi günü saat on bir buçu

çın şartname mucibince santig- ğa kadar müddetle münakasaya 
ramı altmış para kıymeti mu- konulduğundan taliplerin müd-

h ·1 ·k· ·· . N deti mezkilre ?artında Manisa ammene ı e ı ı yuz seıı eo- .1, . .. · d · · · 
vı ayetı encumenı aımısıne 

salversan mubayaası 23 Teşrini- müracaat eylemeleri ilan olu
sani 929 tarihine müsadif Cn- nur. ... . . .,~ \' .......... j. ~ 1 • 

1 Ha~~.~~~ m~!~e~~~~kti~d1U~~ok~~!ı~:!s~tbr 1 
Satış mahalleri : lstanbulda Dördüncu Vakıf hanında şeker şirketi 

• .... merkezi. Telefon lsıanbul J 7 1 - ve alpullu ş eker fab rikası .... 

lstan~ul linıanı sahil sıbhlJe merkezi serta~a~etin~en: 
Merkezimiz ambarında mevcut (856) sekiz yüz elli altı 

kilo silindir yağı iki yüzü mütecaviz boş teneke ve sair 

Türk Anonim Elektirik şirketi 

Mü~iın ~ir ilan 
Türk Anonim Elektrik şirketi, müstahdemininin 1929 sene

sine mahsus «müstatil» şekilde ve «açık kını renkteki hüviyet va 
rakalarının 1 Kanunusani 1930 tarihinden itibaren iptal olundu
ğunu ve bunlann 1930 senesine mahsus "Krem,, renki ve (beyzi) 
«Türk Anonim Elektrik şirketi» ibaresini ve bir köşeden diğer 
köşeye mailen 1930 rakkaııı.larım muhtevidir . 

Mezkfi.r hüviyet varakalan, baş tarafta şirketin unvanı olan 
"Türk Anonim Elektrik,, ibaresini ve bir köşeden diğer köşeye 
mailen 1930 rakkamlarmı muhtevidir. 

Bu tarife mutabık olmıyan hüviyet varakaları sahte addedi
lerek hamili derhal polise bildirilmelidir. 

Müşterilerinin işbu ilan mantukuna riayet etmemelerinden 
dolayı zuhura gelecek netayiçten şirket hiç bir mes'uliyet kabul 
~miyeceğini şimdiden arzeder. 

Hilaliahmer Istanbul 
kezinden: 

mer-

Nümunesine tevfikan yaptırılması tekarrür eden 200 adet Sa
rı iane kutusu kapalı zarf usulile ve bir hafta müddetle münaka 
saya konmuştur. 

Taliplerin 25 T. Sani 929 Pazartesi günü saat üçe kadar Hila 
liahmer Istanbul merkezine müracaatları. 

Evkaf mnuın ınu~urıuıuc~en 
Guraba hastanesine yevmi lüzumu olan (80-100) kilo Ekme 

ğin icra edilen münakasasında talip zuhur etmediğinden T. Sani 
nin yinni yedinci Çarşamba günü saat on dörtte Pazarlıkla iha
lesi icra edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzre her 
gün levazım idaresine ve ihale günü de idare encümenine müra
caatları. 

f~·~ verilmiı olan sabık Gediz ! ------------
'li ~'. Halil Kemal efendi hakların- Fatih 3 üncü Hukuk Hakimliğin
'11~•0 ref'ine müttefikan karar den: 

Fatihte sofular mahalle ve cadde-

YELKENCi 
Kara deniz lüks ve sür'a! posla&ı 

VATAN 
hurda demir aksamı satılacağından taliplerin yevmi müzaye- l~ehremanetı 
de olan 21/T. Sani/929 tarihine müsadif Perşembe günü saat I!:. 

i!anla.ı11 

. -~ sinde 74 numaralı hanede mutesarrı-
liır d • k" k fan sakin ikon 26 Te§rinievel 929 ta-
~ana a 1 1 şe a vet rihinde vefateden mücevherat bedes- VAPURU 

13 te merkezimizde müteş.ekkil komisyona müraccatları ilan 
olunur. 

va kast ten;nde mücevher ve antikacr Meh-
~ met Rifat ~ey~e!' alac~~ ve borcu Ô-
' tabzondan bildirildiğine gö- !anların tarihi ılandan ıtıbaren 1 mah · ıi . zarfında alacak ve borçlarını kaydet
ltı ~~~~ .?eçe~ _hır ~tomo- tirmeleri aksi halde kanunu medeni
lıb· Oldurühnuş digcr hır oto- nln 569 cu maddesi mucibince mua
°l(ııl de durdurularak yolcula- mele ol.~ac~ğı alll.kadaranın malumu 

20:reşr.i·çarşamba 
nısam 

günü akşamı Sirkeci rıhtımın 

dan hareketle doğru (Zongul 
dak lnebolu, Samsun, Ordu 

Glreson, Trabzon, Sürmene ve 
Rize ) ye gidecektir. 

lstanbul Tramvay Şirketi 
Evkat tarifesi 

11129 senesi Teşrinisaninin 25 inci gününden itibaren 
lliloı ab.ire kadar muteberdir 

~ Yıılınuştur. Haydutların bir olmak uzre ilin olunur. No 

9 

Hutut Hareket 
Birinci Son 

lııı Yakayı ele vermiştir. 
Doktor 

Celal Rasim 
TafsllAt lçln Slrkeclde yelken

ci hanında kAln acentasına mü
racaat TeL lstan bul 151 5 

Harbi e-Slrkecl { Harbi~eden-Sirkeclye 
Y Slrkecıden -Hartıiyeye 

Fasıla hareket 1 areket 
7' 14' 7,00 19,00 

«J 
t· 
·~l'lu Trakyalılann bırak-
C tık/arı seru~t 

ahrlye hastanesi cildiye 
ve zühreulye mütelıassısı 

-Kadın: Erkek-

ij~tbi Trakyalılar cemiyeti ta 
iı ~ tanzim e~c~ is~a~s-
;ı f;ore memleketımıze ıltıca NAiM VAPURLAR! 
~ 1\ Garbi Trakyalı Türklerin İ İN 
'it~ btraktıklarr emlakin kıy- Cilt, frengi, belsotuklutu zM· R. MERS postası 
iıı: <i,000,000 milyon lngiliz li 1 vo idrar yolu hastalıklarını ADANA vapuru 21 
"ıt t .. di B 1 en emniyeti! usuller ve en . teşrinisani 

"" ecavuz e yor. u zava - ı 1 ı~<ıltettaşlamnız metruk Yu- elverişll ~artlara tedavi eder. Pertembe günıi akşamı 
eını•ki d · · f d d b" 1 Adres : Beyop;lu, Mis sokak '" .. " n en ıstı a e e e ı - sirkeci rihtımından hareketle 

~ lr k d"I · b ·ı No ll telefon lleyoğlu 7 JO her 
~.-1 ~ın en ı enne orıo ven ( Çanakkale, lzmlr, Küllük, 
'Ilı h""k"'- 1 d gün saat 8-IO 14·20 

~~erd· u wuetten ta ep e e- ------------: Bodruı11. Rados, Fethiye, An-

-• CD 
.ııı: 
CD .a :. --• -ti>-

IO Şlşll-Tiinel { Şf~liden-Tü~ele 
Tunelden-Şışlıye 

l I Kurtulu"-Tünel { Kurtuluştan-Tünele 
" Tünelden-Kurtuluşa 

2 H hl F lh { Harbiyeden-Fatihe 
I ar ye- at Fatihten-Harbiyeye 

14 Maçka-Tünel { 
Maçkadan-Tünele 
Tünelden-Maçkaya 

15 Taksim-Sirkeci { Taksimden-Sirkeciye 
Sirkeciden· Taksime 

iti Mn,,ka-Beyazıt { Maçkadan-Beyazıt. • 
T Beyazıttan -Maçk•yı 

18 Taksim-Fatih { Taksimden-l•'atihe 
Fatihten-Taksime 

7,31 
3' fi 6,36 
9' 7,02 

30' 21.10 
21.50 

5' il' 6,09 
6,'ı!l 

21,40 
22.00 
7,10 
7,35 

7' 9' 7,00 

30' 
5· 8' 

!O' 

14' 6,53 
1.5" 
30' 

19 KurtulU"-Beyazıt{ Kurtuluştaıı - Beyazıda 6' 
Y Beyazııtan - Kurtuluşa 13' 

7,46 
8,33 
7,00 
7,50 

19,31 
24,14 
24,38 
23,30 
24, 

1,00 
l,05 

23,30 
24,00 
20,00 
20,30 
21,30 
21,33 
18,46 
19,12 
21,04 
21,54 

ır. Sinop vilayetinin ayancık kaza- calya. Al~lye ve Mersine uğ- - r 
ili k ğ k . . manmda beher sene kat'ı meşrut gay rayacaktır. Fazla tafsi!At için ! Be:;iktaştan-Eminönüne 8' 
'h.. --o- smda vaki kara dlığ naım devlet or- • ı B~iktaştan -Bebeğe 6,01 -, 

6,22 - , 
,.r oca 1 ta Vlml G d Si F h d - Bebekten-Eminönüne 16' l rı mamul 855 metro mikap köknar 'alaca 11 te ransez anın a CD 22 Bebek-Emlnönll l Eminönünden- Bebeğe 50" 

~~anbul Türk Ocağı 1930 sc ile ııo metro mikap kayın ve 54 met- 12 numarada acentelil!;ine mü- il 1 Bebekteb-Karaköye 

ıil.t n n_e _ıs ır v. ar. t vımı senesinde 322 metro mikap gayri racaat. e . eyoğ u 1O.+1 " 
et T k k il•----------• • \ Bebekten-Başlktaşa 

6,30 
6,41 

22,20 
23,04 
- ,-

21,47 
22,31 
24,45 
01,25 
0\1,05 

ıçi f" b" di ak . . ro mikap çam eşcarmdan başka ilk T 1 B 1 ıo- , Karaköyd_en Bebe~e 

~~. ınıştır. a vımın arta- mamul devrik çam ve 26 metro mik- 111 

·11 •Gazinin Milli zafer arife- ap devrik köknar eşcarını dahi kat !~----•-•••••'! :; 23 Ortaköy-Aksaray{ Ortaköyden -Aksar.~ya 10' 6,09 20,42 
·~ eıı evci Kocatepede çıkan- ve ihraç eylemek üzre beş ."e!'e müd- - Aksaraydan-Ortakoye 17' 20' 6,35 21,33 
'1.tarihi fotografları süslemek detle cem an 4301 metro mıkap gayrı OOYÇE LEVANT LINIY f \ 34 Bekşltaş Fatih { Beşiktaştan - fatihe g' 15' 7,00 20,30 

lt, 1 mamul köknar ve 592 metro çam ve 11 b B A tD - Fatihıcn ·J:leşiktaşa 20' 7,46 1!1,16 
~er ı sso metro mikap kayın eıcarından am ttrg, rem, nvers' J 
' hu t t b' ıstanlıul ve Bahri Siyah ara- Aksarardan · Topkapıya fi' 9· 6,12 , 
''lt sus .a.mun azam .ır su 1 köknar ve çam cşc~r'.nın gayrı ma- Topkapıdan-Sirkcclye 20" O(j,JJ 22_10 
110tıl tabettınlen bu takvimleri mu! beher_ metro mıkaı,ı_ı ZOO ve dev- nnda azimet ve avdet munta 

32 
T k 

1 
Sirkeci Sirkeciden- Topkapı ya oo• 07,09 22,% 

'tte}ra talik edilebilecek mahi rik akhsamıle k~yın•;ı dyuzkkurıu~ bedef zam postası: Haınburg, Brem _ op ap - l Topkapıdan -Beyazıdı 24,- 01,00 
tlı '<tr. 75 kuruş gibi az bir fi li mu akmmen uzerbın e k~pa ı zar fA Beyazıttan -Topkapıyı 24'30 01,40 
, sa.•·ı _ k 1 b ak . usulıle anun ve o apta ı şartname- 8tctin, Anvers ve Roterdam, CD \ Topkapıdan 'ksaraya 02 00 ·•qe "' ıga çı an an ut vım sinde milnderic seraiti esasiye dai- dan limanımıza muvaseleti .ııı: · ··"' -,- ' 
~sıı. llıuayyen bir kısmı sureti resnde 30-teşrinlevel-929 tarhinden beklenen vaporlar; j rAksaraydan·Yedikuleye 6' 10 6,10 -,-
·~u tı.sada maruken bir çerçeve 30.teşrinisani-929 tariihne kadar 0 • aı . • '!_edik~leden · S~keciye 20' 6,33 22,14 
i~ c ıhzar edilerek Büyük Ga- tuz gün müddetle müzayedeye konul TRAYA vapuru llmanımızda ı. ' 33 Yedlkule-~ırl<eclj S ırk~cıden Yedikuleıe 60' 7,13 22,54 

ıı. •ile H · k"l GALATA " 5 K. evele doğru :ııo, Yedıkuleden- Beyazıd• 24, - 1,00 
·"'ili eyetı ve ı e azasına muştur. Şerait müzayedeyi anlamak .. ( llev. azıttan-Yedikuleye 24,30 ı,40 '' nı. dil k · I b 1 IMBROS • 6 • ,, • •• 't~ O ~ ec~ tır. stan u isteyen taliplerin Ankarada orman ! ı Yedikuleden -Aksaray& - ,- 2,00 
~te b" c~gına bır yardım olmak müdüriyeti umumiyesile Istanbul, Burgaz, Varnı, Köstence, Kalas ., Aksaraydan· F.cfırntbpıya 7• ı (' 6,0! 00,00 
'-•~ Utıin resmi devairin Türk Sinop, Zonguldak, Kastamoni, Bolu, ve lbrail için limanımız<l•n ~ ' l':dirnekapıdan-Sirkcciye 15' 21' 6,31 22,25 
~le~ takvimlerinden tedarike~ orman müdüriyetine yevmi ihalede hareket edecek vapurlar: 37edlrnekapı sirkeci Sirkecldeıd:dirn ekapıya 50' 7,04 22,58 

hi hakkında vekil beyefen<lı Sinopda müteşekkil komisyonu mah PER .'\ vapuru 4.7 K. evelde F:dirnekapıdan - Fatihe 2J,40 Ol,20 
ll•rrd~aınim yapmağı vadet- su: una mürac:.ıt eylemeleri ilan olu- tahmilde Fatihdcn i':dlrne~apıya 24,05 01,45 

' ır, Fdi rnekapıdanAksaraya - , - 02, -
nur. !MlmOS vaporu 6-8 • ,• 1 tahmilde -~ 'l'ÜttKiYE -ış BANKASlNDAN .... 

FRA.NSJZki TlYATROSLJNN 1 Hamburg, Brem, Anvers, R'lterdam 1 - İtibarı Mllfl Bankası senctleriol Türkiye 111 Bankası 1 
ve Dançig için yakında limanımız- senetlerlle tebdil ettiren; 

BÜYLK !· RANSlZ OPERET llEYETlNl:-.1 dan hareket edecek vapurlar: 2 _ Hamlllne alt hisse senetıerlmlzf mubayaa eden, bls-
ilk ı c:n.ıl. olatJk 1. A ~l A S K O r ŞIOS vapuru limanımızda sedarımızın seoeiierinl almak üzere yetlerlndekl makbuzlarla 

Perknılıc •' . 1 l" L" ı l . 
1 ~';i amı ... t, r.1lt0 lfl!\ C yatrV~i.lnUn l&i uıuğı:ınt y CSI t) P 
( '''-el SON\ A AL. 1 nin ibôaı olarak V1'1lONlK 

u "~ ak~amı L ı,: G R A N o M O G O L 
C.u"' l ~ün'.1 mat 15 te matine olarak LA MASKOT 

TROYA • • • şubemize müracaatları reca olunur. 
GERNIS • 17· 18 " • 
GERNIS vapuru 22·23 teşdnlsa· 

~g;;~ıı~:pur\l 10-12 K:ınun· ı idarehane inşası 
evelde tahmilde 

Traya vapuru 
23

"
26 teşrii:~:~::: Tütün in~isarı uınuııı ıııü~ürlü~ün~en 

Fazla tafsilf.t için Ga latada Tütün inhisar idaresi Balıkesirde inşa edilecek baş müdüriyet 
Ovakimyan Hanında kAin idarehanesinin inşası kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

umumi acenteliğine müracaat Mezkur inşaata ait proje ve şartname ve sairesi 15 lira mükabi
ı !inde verileceğinden taliplerin idarei umumiye mimari şubesine 
~ _Jeltıfoıı: Beyo~lu 641 -674 müracaatla almalan, ve 30 Teşrinisani 92§ tarihinde saat 11 de 

zarflarııu Galatada mubayaat komisyonuna tevdi etmeleri • 

Fatih dairesinden: Şehremi
ninde taş mektep paşa bakkalı 
tariki kaldırnnlarının kapalı 
zarf suretile tamiri mukarrer 
bulunduğundan talip olanlann 
Kanunuevvelin 7inci cumartesi 
günü saat 14te teklif mektupları 
m hamilen daire encümenine mü 
racatları ilan olunur. 

Gebze Malmüdürlüğünden: 
14 Teşrinievel 929 tarihinden iti

baren yirmi gün müddetle 12 Teşri-ı 
ni:.ani 929 tarihine kadar müzayede
ye vazedilen Tancadaki 4000 + 3620 
= 7620 ağaç zeytünün tahminen 
7620 kıyye zeytün mahsuline talip 
zuhur etmediğinden bermucibi kanun 
20-11-929 tarihine kadar bir hafta 
müddetle temdidine ve yevmi mez
kurde ihalenin icrasına komisyonca 
karar verilmiş olduğundan taliplerin 
Gebze kazası malmüdüriyetine saat 
14 de müracaatları lüzumu ilan olu
nur. 

.......................... ! 
l .... ~:~~~~~~~~~ .... f 

Tepeb~ı ti· 
yaıro!llnda bu 

akş•m 
saat 21 /30 da 
yalnız muılllm 
lerle talebelere 

Katil 
3 Perde 

Cuma günleri 
matine saat 
15,30 da, her 
cumartesi ak
şamları için 

fiıtlırda tenzil4t yapılmıın'. 

Millet tiyatrosu bu akşam 
Komik Naşit ve Fahri bc:yler 

birinci defa VOYVO 
Sinemada Otello Eınll Yanings 

Kanto, düeto, caıbant 

Üsküdar inşirah tiyatrosunda 
Dümbüllü lsmail e[endi buak~am 
USTA ÇIR .\K taklit!! komedi 3 P. 

Ilafız llilse -in bey saz heveti 

FIRSATT4N ı~TıFADE 
Hem 8 ay ta
ksitle hem 0

/0 

10 tenzıllltla 

Kürk Mantolar 
Hınımefend· 

ler kış soğukla· 

n başlamadan 

son fırsatı eli
nizden kaçırma~ 
yını z. ilerde ta· 
ksitle kürk ma· 
ntolan saalm!
yaca~ından Ma
hmut Pa,ada 
Kürkçü Han 

G.BEYKO 
Tel. lst l 585 

Marie Dubas ' 
VE 

Almanca bikn 

Bir Hanım 
Aranıyor. Taliplerin Ga· 

latada Karaköyde Nord • 
Ştero hanında 19·20 ııııme· 

roya müracaatları. 



B İ ;\ ~{ )/, 
BİR HESİ\I 

Resmimiz Hey'etl mahsusaca verilen karnr'arın bir çoı:; ı~J refeden Ali karar hey'ctini bir içtima 
hallnde göstermelttedir. Ortadaki zat hey'et: riyaset eden Süleyman Emin Paşadır. 

Gayel kuvı•elli ~ni 'sistem 
frrnler. bu nri ve şık ara
baya emniyeti de W 
.Jjyor/ar. 

foshun •• 
'şzk 
. .,. 

Bu yenı Orıklond as. 

l bir 9enç kız kadar 

1. ıeçimli oe c;ziptir 
r • 
';'JSJf'F.R ,yc.aı t9'9 uaır.ıano f•5Uf ıçın d11ha gOırl ..... ,.:>ır .. ıır t 

· vih:uda t" 
' Ocaç bıt. kı.. ub,:-'fC:. ~arıt olan yrnl Oakland hrrktıin lt· 
~tocibftaO Irat.andı. Radyat6rU ılnıdlyr kadar ~rdüklrrımrıdtn 
b.mba}lr.adır • .-r gOfiir göfWlt'l : c nt aıGıte:ına güarllill' a d'?mtll· 

tta krndiDiıl •lam•a"nıa 

' Karoırrln.in llahatu rad,.t6rGa Ott k6ft1rnndra l&yrnkali arka. 

,. kadar tem.adi rdrr. MDbrlldİ.ller, yrni Oak1ıad'ın knvvrUi nıo
\lrODr btıttin kabillyrtiaı vermek için şaıiyı daha uıun vr ınrrkr· 
ıi uklrffnı daha alçak İDJ8 ve bununl• büytk vıtea1erde •rabanın 
daha emin ve daba n.bat bulunmasını temin ve aynı ı.aoıandt 
ttıcpbur Fiıbcr karoıcri fabrikaııaa mtlıılttna bır fırıa1 bahtclmı~· 
terdir. Fbbcr. (ft9 modeli yeni Oak.land'a caz.ip ve pk bir ttkh 

)..rtct vermekle bu f1rı~lı kaçınnadıC'D' bpatr muvaUak olmuthıa. 

llaycli ~ y c•l Oalıılaad ile ilk otomobilcilik zevkini canlandınnıa. . 
TÜRKiYE ACE'ITALIKLARI • • 
Kadı Zade Mchmrt Scnıhı Be) 

1stanbul-&:yoğlu, Taksım·Mılll Gar•) 
·.MuHUZ.dcMrbm.ctHayn \it: AhVclı~tchmctAh 

GA7.IAYINTAP 

Üakland. • • 
Raıih 1 it ~radcr!cr,AOAN A 

PRODUCTJON GENERAL MOTORS 

'
10 "°' r!!onfln@nli. 

K ~ N Ti NEN T l ~· 
\azı makinelcrlnir. en . n 

mndeltrrinı gormedcn hı> hı 
y.:ııı mak nc"l mul ~ aa et
rncmı·)ı 111_ 

) lnız 1 tanh\ 1da ' U\: ık 

pt "t :ıc c ddt: i o 1 \\ .., 
tı • ı mat za ırda a.· 

n 1 ır , el. ı .ı ı .ıo \ 
(. 11fL 111 b,•eı 

lırnr. m m 1 ~ ~. ( uı:-

('. Tll r ("13[ 

HEHM!NN HDR~~THN 
Bcv< f.ıı, 1 o ı •Dtu • c 1.ı 

Devlet ~emir yolları ve limanları uınuıni i~aresin~en: 
Ankar~ ~ K_ayserı hattı üzerinde Lalabel ıstasyonu civannda 

lX400 um.:u kı. dekı occ:kt:m çıkarılacak 1000 m3 Balast kapalı 
ırfla r.rnnakasaya kon·ılmuştur. 

M.;,inakasa 4 ıJirinci k ,. mu 29 car•amha günü saat 15 de An-
arada Do!vlct !J~mirycıl<>n İdaresinde ya ılacaktır. 

Mün-:kasaya istira~ edeceklerin tekli! mel·wplar nı vt' muvak 
ıt temınatlannı ay u ,undc saat 14,30 kac ar umumı müdürlük 
1lemıne veml"·len lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini 2 lira muk,hilınde Ankara-

3, Muhaı. bat dairesipdcn, Istanbulda Haydarpaşa veznesinden 
· ~d<Jrik eclrlıilir]er, 

İstanbul Aıliye mahkemeıi Birinci 
Ticaret Dairesinden: 

Mahkemece ilcinı iflasına karar ve
rilmiş olan Çarşıyıkebirde sahaflar 
carldesindc 50-52-54 numerolu dük
kanlarda mukim Abdül oğlu Haydar 
efendiye "it Tibriz Taban halıların
t1an lıilmü.ayedc 27-11-929 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 10,30 
dan 12 ye kadar ve kabil olamadığı 

takdırde anı takip ede,, günlerde fu
Il..i. t edileceği ve talip olanların ma
hallinde hazır bulunmaları ilan olu
mtt 

İıtanbul Aıliyc mahkemesi Birın
ci Ticaret Dairesinden: 

Mahke?necc il3nı iflasına karar ve· 
rilmiş olan Arslan Frcsko mahtuml:-!
rı Jak; jül ve Leon Fresko ef.lerin 
tahtı tasarruflarında bulunan Beyoğ
lu civarın<la Kasımpaşada Bcdrettin 
mahallesinin Yaşmaksıyıran caddesin 
de atik ve cedit !i2 numerolu tahtında 
bir garajı havi 46 metro mürabbaı ü
zerine mebni garaj derununda bir as
ma oda ve bir helayı ve birinci katta 
ikisi büyük birisi küçük üç oda ve 
bir sofayı ve ikinci katta iki küçük 
oda ile bir ııofayı ve bir mutbağı ve 
bir helayı navi kagır hanenin tama
mının bilmüzayede furuhtuna mahke 
mcce karar vcrilmiş olmakla birinci 
müzayedenın icrası günü olan 23-12-
929 t~ı.rihint:. mlis;..<lif Pazartesi güniı 
10.~0 dan 12 ye kAdar talip olanların 
kıymeti muhammine olan üçbin beş
yliz liranın yüzde onu nispetinde pey 
akçalariylc mahallinde hazır buluna
cak masa hey'etine müraooat eyleme
ler; il;in olunur. 

SALI 
19 T. S1\ ~İ 1929 

. . ı;,rı 
lstanbul Aılıyc mahk_ıncsı ' 

ci Ticaret dairesinden: , 
Mahkemece ilanı iflasrıı• kar~~(. 

rilmiş olan Aslan Fr<sko ın•S~"ı<'' 
Lcon Jül ve Jak Frcc!:o den e 

1 
~ 

olup mahkemece furuhtu k~r•'ş':t, •· 
lan Beyoglunda kule dibinde del 
var Bey mahallesinin büyük bcfl, 
ve portakal ve şimşir soJ<akla!j~l; .. •1 

tik 25-27-29 cedit 29-31·.3 k·' 
numerolarla mtirakkan1 zcmııı. l. 
da bir hela ü~ kömürlük ve bıf · .. nis 
dor ve biri~ci katta bir sola do;t; 1_ Yor. 
ve bir sofa ve bir mutbak vr ~\ lı'' "."ek iç 
ve bir banyo ve cephede bir 8 • ,,;,ı ı\.ın bir 
ber dükkanı _ve ikinci k~tta ".< •< '<llıek 1 
bır sofa ve bır mutbıık bır htl<' od•·· llu .. 
banyo, iiçüncü katta keza bes ~ gu 
sofa, bir mutfak. bir hal5 ve bı: 11' t Ullah 

. yo, dördüncü katta ise k5giı•b1 • · fikir! 

1 

diven sahan lığ ik bütün !-';'..,,.. han 
mevcut bir ı.;~masıthancyı bır ." · §Ur 
ve taracanın acık Lsmı ise " er' ' ;ftarı:sı 
lu saçlı ahşap k>tı ile kaf ' .. not: :ı:ıişler 
a paıtrınan ile is bu apartnnan• ~- tP <ıı olmı 
sıl temelleri ve Urinci kat d: ,,, er "· 

·ı -•..- -... n'da mevcut na tamam ebniye ı t _. ~ ~ 
helinde kısmen müceddet kısıtı~ ~~Unla 
kiden yapılma duvar!arla t•. ,eri ~kanı 
bir "rsanın birinci müzayedesi~;:,t' lifa.del 

ı sı günü olan 21-12-929 Cunıart V. '· 
nü saat 10,30 t'ln 1 ı ye kadar eli' l'· 

iş banka~ı. Sanayi ve maadin bankası, Ziraat bankası ve Emltlk bankaları 
Ankura'da toplanarak dainler vekilin! intihap ettiler 

murahahsları 

1 olanların kıymeti muhamnıi?""\ıP' ~f ıirki 
138,000 liranın yüzde onu nıspt ~o lıııı eriye 

ı pey akçaları ile mahallinde b31~ ,, · ~ oldu 
lunacak masa heyetine müraca3 t tnua 
meleri ilan olunur. _/ '1Jıor, h 

~ ıll ~-

~ ~l~K TAlllRE PilANGO~~ 
YEDiNCi ~TERTİP 

5. İNCİ KEŞİDE 
11 KANUNUEVVEL 1929 

Büyük ikramiye. 
50,000 liradır 

Aynca: 
25,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık 

\'C 10,000 ıı Bir 
ikramiyeler 

n1ükafat 

ıslan~ul Jalı nrntle~leri nıu~ayaa komisyonu reislilin~en 
1 - Gazi paşa, Dumlupınar, Hakimiyetimilliye yatı mektep

lerinin 930 senesi mayısı sonuna kadar ihtiyaçlan olan kuru fa
sulye, nohut kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Ortaköyde Gazi paşa yatı mektebinin kara cihetindeki 
duvarın yıktırılması, demir parmaklık, kapı, mermer merdiven 
ve teferruatının yapdınlması keşfiname ve şartnameleri mucibin 
ce kapalı :ı:arfla münakasaya konmuştur. 

İhaleler 9-12-929 pazartesi saat 16 da Ortaköyde Gazi paşa 
mektebinde lstanbul yatı mektepleri mübayaa komis,.onunda 
icra edilecektir. % 7 ,5 nisbetindeki muvakkat teminat akçeleri 
Fındıklıda yüksek mektepler muhasibi mes'ullüğüne yatırılacak, 
alınacak makbuzlar teklif zarfları içine konularak saat 16 dan 
eve! komisyon reisliğine verilecektir. Şartnameler her gün komis 
yon katipliğinde görülebilir. 

-. . . 
.,, .. ,,~ ~ • ol~ ... 1 

Bak üs içenlere hediye: 
ıo teşrinisani tarihinden itibaren 

Yalnız yarım okkalık 

BAKÜS ALINIZ 
Şansınız vaı sa mantarla şişe içindeki parşömeni! ktlgıt 

arasında, aşağıdaki hediyelerin kuponunu bulacaksınız: 

Bir adet Sahibinin sesi gramofon 
Bir adet gümüş Lonjin saat 

I 

Üç metre Fişer marka kuma5 
Dört metro Bursa krepdöşini 

Bir adet Bursa burnuzu 
Üç adet ipekli kadın çorabı 

On iki şişe BAKÜS rakısı 

Bak üs 

Altı şişe BAKl.İS rakısı 
Bir düzine cep mendil! 

Bir adet mürekkepli kalem 
Bir adat ipekli kravat 

rakısı 

llah h 

Deniz salın alına koınisyonun~aiı: ~ ~~ği 
6792 kilo sığır eti kapalı zarf usulile ihalei katiyesi )3 kan°Pıı .\fg 
1314 kilo kuzu eti kapalı zarf usulile ihalei katiy esi) 929 

5~ llılar ki 

. .. .. . . . • günü saat 14 te ..:ııı·i ~ı 
6228 kıla sut munakasaı alenıye ıle 3-Kanunuevvel-929 sıılı K~ ~ ~ıgı i 

1 saat 14 s da ~1labı 
'ı 26189 kilo Ekmek aleni münakasa ile 3 - Kanunuevel - 9Z9 5 ıı ~ var 

salı günü saat 1 f;: esası 
9086 kilo 8 kalem sebze münakasai aleniye ile 4 -Kanuıııı 5 dl ~tııı.~ır 

929 çarşamba günü saat ı 5 •. ııı adıgı 
• Heybeli ada deniz li~esi talebe ve afradın iaşesine mukta~Jt~ tl,l~ra. 

lada muharrer erzak hızalarında muharrer gün ve saatta ıl~ ,< .~.ıştı 
icra edilecektir. Şartnamelerini görmek isteyenlerin her gu~ll ~~llın i 
vermek isteyenlerin yevmi ihalede muharrer saatta Kasıf1lr' ~ ılapç 
da deniz satın alma komisyonuna müracaatları. ,,- · '<~k n 

Mu~ase~ei ~ususiye ınu~urluğun~en ~111~~ 
İdare namına müsadere edilip Anadolu hisarında buluııaıı :ııe ~aiti 

destive saksı Teşrinisaninin 25 inci pazartesi günü saat l fil' ~dır. 
müzayede ile satılacaktır. Talip olanların mahallinde meıfl0 • ~Un bi 
na müracaatları. ' / ~c'de 

Or~an gazi kalibiadillrginden: H E P S 1 H D E H 1,1t~:1 
~nd Orhangazinin Veli Paşa çifli 

ği mutasarrıfları Mehmet Tah
sin, Halil Rifat ve Ahmet Cevat 
Beylerin Ziraat bankasından is 
tikraz eyledikleri mebaliği vade 
sinin hitamında tesviye etmedik 
!erinden dolayı namlanna tan
zim ve tebliğ edilen ihbarname 
)erin müddeti kanuniyesi hitam 
bulmasına rağmen henüz tesvi
yei deyne yanaşmadıklarından 

OSTON 1ıııı1sıah 
1~.dura 

ziraat bankası kanununun mad- " 
dei mahsusu ahkamına tevfi- f • DEA ( , p 1 ~ 
kan on yedi parçada beş bin yüz KON S E R V~ 
üç dönüm mik4arındaki mer- lstanbul Asliye mahkeme•' 
hun çiflik arazisinin bilmüzaye- ci Ticaret Dairesinden: ~ıı 
de furuht edileceği iian olunur. j . Mahkemece İflaslarına kar3~cııJ!1 
--------'::....------ 1 mış olan Aslan Fresko ınah~ 0Jılf 

htanbul ikinci Ticaret mahkeme- Leon, Jak ve Jül efendilere aıt Jl~ 
sinden: 'furuhtu karargir olan İstanb<JlıV1 <'' 

Tüccardan Kemal beyin vekili avu can. Ağa mahalles~nde Fincan<11
1~ ~ 

kat Hayrettin bey tarafından Eskişe- desıyle ~~s~h Ag~. sokakların f~ 
hir Çiftçi bankasile Erenköyünde es- hallı telakısınde kaın. Aslan 1~ l ı' 
ki istasyonda Etem efendi caddesin- Hanına r:ıuttasıl yenı 5 m:'nıe~jıı)~ 
de ( 111) numaralı hanede mukim metro mura?baı mesahaı sı.,.,iıl"~ 
Hızır İsmail bey aleyhine ikame edi- ~ah~ arsa ıl~ 5.9,5 metro ~"d~~ 
len iki bin liralık alacak davasından uzerın~ mebnı bı~ katlı kagı olıll' 1 
dolayı miiddeialeyhlerden Hızır İs- 2400 ı~;ada talıbı uhtesınde fi' ır 
mail beye lieclittebliğ irsal kılınan deh muzayedeyc yüzde. heŞ 19rJ ır 
dava arzuhali ve evrakı sülıutiye su- talıp olanların tarıhı ılanın fe·rıcS' 
retleri, mumaileyhin ikam(:tg3hı mec dan itibar~n kıym~ti muhanı~~ti~ff 
hul bulunduğu şerhile mübaşiri tara: lan 35oo lır~nın yuzde onu nı ı;ı~1~r 
fından bili\ tebliğ iade edildiğinden P~Y akçalarıyk İs~anbulda 'h'I" .,. 
müddei vekilinin hukuk usulu mu ha- ;.ıca~c~ m~hke;;'~sınt· ve yal ~.9290 ı 
kemeleri kanununun 141 inci madde- ~yh~sının .. ıcrda"f ıSınlaca~ı .~~,..,at 1 ~ıl 
. f k .. ··ı 1 b' h'l rı ıne musa ı a ı gunu - ..ıı sıne muva ı goru en ta e ı vec; ı e t 12 k d A kO 1' 

ilanen tebliğat ifasına karar verile- danh yeb "ı ar rslan Frhcs·rti~e 
. a azır u unacak masa c) ~ 

rek. dava istıdası. Beyoglu_ beşinci No racaat eylccmkri ilan ~luııuf· /. 
terınden musaddak 22 Agustos 929 ~ Jjil',r 
tarihli mukavekname ve bir protesto lstanbul Asliye mahkenı••' 
name ve birde 7-9-929 tarihli mektup ci Ticaret Dairesinden: . r • 
dan ıbaret olan evrakı subutıye suret- Mahkemece ıflaslarına kafa çil'~ 

~Ur· 

ilıııvaff 
~ete 
. lt ka 
. ,r "e 
~İYetl 
Ccrın 

'<lis t 
~h e 
r ala 
ı~Üren 
~ cJa 
!ı. henı 
'he•r ... 

ın ta 
~t«!\ d' 

içilecek bir rakıdır 1 

!eri mahkeme divanhanesine tal~~ e~ mis olan Sultan H.ımamında AJ 
<lılmış v_e kanuı~u mezkurun 183 uncu oğlu hanında 1 2 numerolard• 1'· 1 madde•ıne te.vfıkan bır .ay cevap mud Itriyat fabrikası sahibi RaıP~q29 11 
det.ı tayın ~.dılerek 24 k~_nu.nuevel 929 beJ'.e ait ~mvali ticariye 25·1. 1 ~ Y 
tarıhıne musa<lıf Sah gununde yevmı rıhıne müsadif Pazartesi ı:"~-ı o1fl'"1 
tahkik tayin kılınmıştır. Binaenaleyh 10,30 tan 12 ye kadar ve kabı ~~Jı r 
müddeialcyhi mumaileyhin müddeti dığı takdirde anı takip edCP g t~ 
mezkı"ıre zarfında cevap liıyıhasını de bilmiizayede satılacağ,nd:~ııı~ 
mahkeme kalemine tevdi ederek bir olanların mahallinde hazır ' h 
suretini müddei vekiline tebliğ ettir· ]arı il.in olunur. ....,..--· ·~ ~ 
mesi ve yevmı mezkürde saat 14 rad- ZAYi. U f el ldtğn'n. terhı;&•> 
d~lcrinde tahkikat _Ha~imi huzurunda sikamı z~yi "e:ti:;,n ~ü]anÜ kl'1~arııı' 
bızz~t_veya bılvekale ısbatı vucut. et- ilan olunur. Urfa Vilayet ~~~giı ı 1 
mesı. !~umu ıhtar ve a_ksı t":ktırde taburunun pıyade nıcrke• bol şt"~ 
398 ıncı maddeı kanunıye ~uc~bıncc radından hafız Osman oğlU · / DOKSA 

Tanınmış markalı saatlerin en mükemmel 
ve en Ucuzudur. 

llcr kes tarafından rcrcihcn aranrıaktadır. 

Tur ki ye ıçı-ı ıırııuınl accntnlı"ı' 

Ri~ARDO LEVİ ve B1RADERi 
Saat ve mucnhrnıt depo>u 

J,tanbul, 'vlıhmaı l'aşa, l IO\·uzlu l lan C) 14 numero 

hakkında _muameleyı g.ıl'.abıyc ıcrası- 209 tevellüt Elaziz __ ,,............. A''f 
na tevessul olunacagı ılan olunur. rltl 11".Jt' 

ZAYi: 40322 Livz nunıer yi eı 
ZAYi: Koca Mustafa Paşa Ahzı cüzdanımı ve • •Lur~mıi ıa 

asker şubesinde müsafiretcn mukay- dim. 
yet olduğum askeri vesikam ile nü- Müt<kaı• Mazhar. 
fuz tezkeremi zayi eyledim. Yenısını _ -~ 
a1acağundan eskisinin hôkmü olmadı; 
ğı iliin olun. ur. Davutpaşa mahallesi··. 1•1 • 1 ~"!· ~ ., j 
nın Koca ~ustafa Paşa. c~~desın<_l.e, _ • _ p _ !!!....._~ _ .... /ı,?' 
118 numerolu hanede Dıvrıkıli Hu-ı---- ------------8-- bı>Pe 
seyin Oğlu İsmail. Mes'ul müdür: ur 


