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' 1 - Sinema Alemi 

·gazete sütunlarında, hu· ...... .. 

j~~~e1~:~::~~r~;~1:n:~: Reisicumhur Hazretlerinin bu.gün irat buyuracakları 
<~;%~:;~k~~1;n~~~~,~~~~:' nutkun hulasasını neşrediyoruz 
1 

ır grupurı bu günkü Ru· •• .. ••••-----------

,;~1:~~\~:~~I':~ai:~{~;~~i:'. Gazi Hazretleri ordumuza hürmet ve emniyetlerini şu suretle izhar buyuruyorlar: 
~uaşeretadabı~ınuhaıif "Cumhuriyetin kara, deniz ve hava kuvvetleri her hususta kıymetli takdir erinize 
İf İsie~:ı::'.tl'k" oze karı~.- ve itimadınıza layıktır. Bunu tam ve kat'iyetle söyleyebilirim ! '' 
~en fade edelim kı bu talı Reisi Cumhur Hazretlerinin sene başı miınase 

!e ~~~hkodmşumuzak ve db~~a~ betiyle bugün İrat buyuracakları nutuk çok uzun de-
'- av asına arşı uyu.- ~ 'ld" F k k 1 'k E b h ~'ilksızlık yapılıyor. gı ~r. a at ç~. canı. ve ~azı tır. sa~en u vuz~., 
tı:'Ya için bir dereceye ka-ı Gazı haz~etlenn~~ barız hır vasfıdır. Bır devlet reı~ı 
,~Iayim hissiyat beslıyerı bulundugu yuksek makamdan memleketın 

tizall)sızlığı üzerine nazarı dikkat celbediliyor. Ka
dın erkek yüz binlerce vatandaşın nurlanmasına hiz
met eden Millet mekteplerinin bu sene daha fazla bir 
sevk ve gayretle idame edilmesi lüzumunu hatırlatı
yorlar. 

c!e ehemmiyetle tevekkuf eden Reisi Cumhur Hazret 
leri bir münasebetle Seyri Sefain idaresinin tarakki
yatından ve bu idarenin gerek deniz vasıtaları, gerek 
fabrikalariyle geniş mikyasta kuvvetlendirilmesi lü
zumundan bahsediyorlar. 

! bir dostum diyordu ki: vaziyetini nasıl görür? Eyilikleri ve noksanları nasıl 
d Rusya, siyasi hatası yü- anlatır? Reisi Cumhurumuzun bu st.'.ıeki nutukları 
en_kendi prensipleri aley- bu mahiyette bir şaheserdir. 
;~~ruy_or. B~tün dünyandın Nutukta memleketin asayiş, sıhhat ve adalet 
1. ugraşttgı şu zaman a, h I ... kA · h k' ld v k 1 e çıkardıgı mesele efkarı c:ep e ~~ı su uı:ı ve nıza!'1ı~ a ı~ o ~gun';1 a!ıt .ve 

Reisi Cumhur Hazretleri kahraman ordumuza 
hürmet ve emniyetlerini şu suretle izhar ediyorlar: 

"Cumhuriyetin kara, deniz ve hava kuvvetleri 
her husust~ kıymetli takdirinize ve itimadınıza layık 
tır. Bunu tam ve kat'iyetle söyleyebilirirr, ,, 

Memleket maliyesinin sağlam esaslara müstenit 
olduğunu izah buyuran Gazi Hazretleri nutukları
nın bir yerinde de bu sene Hükumetçe Meclise takdi 
mi mukarrer olan askeri ve mülki tekaüt kanununun 
ehemmiyeti Üzerine Meclisin nazarı dikkatini celbe

/11'Yeyi daha ziyade kendi- bazı vılayetlerın hususı butçelerındeki tedıyenın ın- iktisadi vaz'iyetimizin inkişafı lüzumu üzerin- diyor. 
. 'n uzaklaştumıştır. Böy
k~ P,olitikayı müdafaa et
l!guçtür." 
·ınd angi bir mes1elenin ~a-
·~l"I{ tarafa karşı emnıy-
ıın' f • daha eve) hakim 
a ~sa salim bir hükme var

~i~ 1ıtıkan yoktur. 
y bu mütalaaya sevkeden 
:~ }'alnız büyük kom~umuza 
t ~ ~~ıdığımız dostane hissi
:Jıa eg~ldir. Düşüncelerimize 
tııı zıyade umumi sulh ve 
Şqaat hisleri hakim oluyor. 
lk Phe yok ki Rus rejiminde 
Pi~ lllernleketlerin idari pren 

Ço ne aykın gelecek nokta 
~liti~ur. Ancak beynelmilel 
ndt h'!sap ve muvazenele
~ noktalar ıkinci derece

oresj . alıdır. Her memleket i
t et ~1 dilediği esaslara isti
~ ~ırebilir. Biz Türkler So
~sya'amın korrünist e
tlı . ı memleketimizin hayat 
t~Yaçlanna u gun gönne-

1'lıı~ için kabul etmiyoruz. 
ta ıcabında komünist teşki 1 

'ile tahnkatını şiddetle taki-
~ ıl'erı kalmiyoruz. Fakat! 

illet okuma seferber_ 

1 !11emleketımizde ;yürut
~uı bu '"ntikomıinist siva-
1 1ziın Rusya'nın en ~amimı 
~stu olmaMıza manı değil
~·er halde dünya politikası
,8.12gınini ellerinde tutanlar 
·a' tertıp ve muva.tcne he· 

1 tında Rusyayı hariç bırak 

~~~~~:tt~1~::iı:~::I:: ıı·g ... ı· bu gu··n baslıyor 
,ı8

1 Akvam ne ~ekilde olur-• 
~ Moskovayı kazana- ' 

:; 1dı bugünkünden daha kuv l93l d ...... 
Olurdu Gene bu gun mu- senesi mayısın an sonra Alillet mek-

~ tır ki henuz platonik sa- t / • d h d f • / l 
~bile kuvvetli Sllrette tU· ep erın en şa a e namesı o mı yan ara 
a Yacı Avrupa milletleri k •• •• J.. b • • b •ı •ı • kf • 
d_ı hesabından Rusya ge- en UÇUH ır lŞ l e verı mıyece ır .. 

llııilıiç kalırsa o tasavvür da • ••• ------------
ı\ adan öimege mahkun: ?" Bu gün memleketin her tarafında 8,000 der.'thane açılıyor; 
."rupada bu mevzu dahılın k b '/ • l b h h l b ki [ 'f l'd' f Ol"İiştüğüm zevat ve heyet- 0 '!ma • l mzyen_ _er e eme a U m_~ • ep er_e gl me l tr er 

ıı,~tısya hakkındaki bu nok- Bugun Mıllet mekteplerı ı- ıme~tebe alınması genç Turki- jmerasımle Millet mektepleri a-
:-<arimı her vesile ile izah- kinci ders senesine başlıyor. yenın, asırlara muhtaç zannedi çılacaktır. 
t~Cti kalmadım. Bunu yalnız Millet mektepleri yeni Türki- len yenilikleri birer hamle ile . .. .. .. . 

lı!( hissinin tesirile değil yenin dünya tarihine ilave etti- elde etmek yolunda gösterdigi (Mabadı dorduncu sahıiede) 
1 0clııvasınm lehinde bir va~ ğ~ .Y~ksek .'!e y~~i . ibdalardan k~d~eti~ •. v~sıtalarında~. ~!.an Y_e- j ~#~,?JV.efW..W~AWA1'7'61 

!dugu için yaptıgrrnı söy- bırıdır. Turk dHını asırlardan nı bır ılım seferberlıgı dır. ~ "Milliyet in ~ 
tlıl-'irn. beri ikiye ayıran, okur yazarlar Bu büyük teşebbüste mutlaka ~ " ~ 

muvaffak olacağımızın ispatı da dersleri ~ 
geçen sene 800000 kitinin Mil- ~ ~ 
let mekteplerinde okumut olma 11! Harf inlr.ıllbında ön ayak ıı:,; 
sıdır. olmu~ olmakla müftehir olan ~ 

Harf inkılabının en kıymetli "Mlllyet., o lokılAbın.en kıy- ~ 

· ~ · iyi bir. haber 
• 

Türk malları üzerin
deki haciz kaldırıldı 

Hühumetimizin teşe
bbüsatı Rusya tara
fından kabul edildi 

Rusyaya ihracat yapan tacir 
lere kartı çıkarılan müşkülatın 
izalesi için hükfunetimiz ta.rafın 
dan lazım gelen teşebbüslerde 
bulunulmuştu. 

Dün Odesa Şehbenderimiz
den alakadarlara gelen maluma 
ta göre, bu tetebbüsat müspet 
surette neticel nmiş ve cvelce 
Rus hükumetince haciz altına 
alınan eşya tamamen serbest bı 
rakılmıştır. 

Kıymeti bir milyon liradan 

1 fazla olan bu eşya üzerinden ı 
lakyiciatın kaldırılması tacirler 
arasında memnuniyetle karşı
lanmııtır. --- ~- -~ ____ .,.....__.._ __ _ 
Mekteplerde 

Türkçe hocahkları ye
niden taksim edilecek 

Maarif mUdUr muavini 
tebdil edlldll 

f 

Yeni :\laaril E:nini 
Muzaffer Bey 

semerelerini Millet mektepll:!ri · . metli mabıolU e'a.Yıtablleıi" ~ 
aayesinıJe elde edebileceğimizi "Mll~et mektepleri. ile de ya- ~ . İstanbul Maa~ .müdür. m~vini 
takdir eden Maarif Vekalet! bu kından alAtadar ~ta~ak.tır. ~ Saıt B. nak~en .~ulkiye ~ekt~bı .fraiı-

- h )'-- ı. · · ' ı BI ·b · ~ 11zca muallunliiine tayın edılmıt va 
:•ene ,.a,.. .OKl]lma.ıt~ne ,geçen l . r. lr.a~ gUne kadar.J rahim ~ dün kendiıine bu huıuıta telı!iıiat ic· 
ae~~nden dl),~& genıt hır mey !'eGml Beyin •Millet :~e,ktep- ~ ra edilmiıtir. Maarif emini Muzaffe~ 
dan açmak azminde,dir. ' l teri derıı_lerl. hm! altında ıra· 1 B. buncbın batka bir tebeddül olmii· 

Bugün ltir taraftan Ankara zeteml:ı: için yazdı
0

ğı dus sil· !! clıi1nı aöylemittir. 
da: Büyük Millet Meclisi diğer 1 slleelol ıi .. re başlıyacağız, ~ ~a~r aldıpnuza ıöre ~ mü· 
t ft d h d 'M.11 ı fethtler1 ekalhyet mekteplenne mual-ara an a er yer e ı et Geçen eeoe lıarf lnkılAbı sıra- ı· ta · · ---' · · t..t>.:-- ba •~ · M k ·ı · 1 • I am yını mıcac.ıeıım .... ur 1 ... ,.a-

Kadın ı erkek 16 gaşından e tep en açı makta, adeta i- ıında brahtm Necmi Beyin caldarclır. Vekalete ve müfett.itliie 
40 yaşina kadar herke& ki bayram bir arada tea'it edil- 1 dereleri yeni yazıyı ötrenme· bu huıuıta bir çok pkiyetler valo ol· 

okuyacak mektedir Bu ıeneki Millet mek 1 ğe naııl hizmet ettlti malOm· muıtur. Vekilet elıalliyet ve ec-bi 

1 h ıkın t "b" · tepleri tedriılerinin geçen ıene 1 dur. Bu der&lerln de Millet mekteplerine muallim tayini DMMlt 
a a arasına ıe ııı ı ıııren . d h b"" .. I ıindeki bu intizamoızhiı nuan di .... 

ikilik• duvarlan yeni Türk harf- kinden a 8• uyuk ~~"'.affaki- mektepleri tedrlsahna öyle kate alarak bu buıuıun Vekalet tanı 
1 · · kabulü üzerine yıkılmıı· yellerle netıcelenecegını bu gü laydalar temin edecetl Dml· fından yapılma1ıru düıünmektedir. 

, ennın k 1 d k zel tesadüf te ayrıca ümit ettir- 1 dlndeylz. 
~er a t;ıkan maldmalı tı. Bu yı ı an uv~!'" e~ azı mektedir Bu derslere bir nevi mu- Müfett.itlerin tedkikatı net.ieeıl 
t:. Yll1t diJ diJ Ü ~ ~ a•sından h_alkı geçırerek ırfan • lr.addlmo ~ayılablleo lbralılm ıon karar nrilecekt.ir. DarülEilaııa 
~"in ,. .flc sam- birliğini vucude · getirec~ olan ·M· . } l k ·oır. taıebe!erinin hocahk bulmakta duçan 
ı, _.il~ iJI nunda bu-, )("· •· d "M:ll · t · '·'kt 1 .,, eraSJffi Dası. 0 aca Necmi Beyli! .. uıııa yauıa müıkilat olduldamu ııören vek.Uet 

Ctt/fl .wı.~ ı .; _: .. : ·\?P~ - -~ ~ !! .• f!!e ep en B k. • 1_,_ t' . ; seterberllğl. malr.aloıl dör· nefıinde fpla muallimlik totlUIUf o-
•u.n : aır. · u a ıam mem ""e ımızm lf 1 d 1 nla ~- b zlfel • .ı. 

""ll::::ıııar.:.. ı k . . h f d b"" .. k dUncU aab em z edlr. a r ... n u va en ... ca va aıil· 
-.::::::::::::::::::::::::::::: Halkın as ere alınır gıbı er tara ın a uyu ve parlak ~~~~~ ~ ~lMlıı!~\t aavi tekilde takılm edec.ktir. 

-B. M. Meclisi bu gün 
açılıyor .. 

Ankara.,da biiyiik ınerasi111 ~'~pı
lacak ''e Gazi] iz. tarih! ntttukla

r1111 İrat bıtyııracak1ard1r .. 

Gazi Hz. inin nutuklarını bu gün her 
kes evinde dinliyebilecektir 

Cumhuriyet bayramı gecesi Ankara'da hendi riya
set/erinde ı•erllen ziyafette Ga:zi Ha:zretleri 

Türkiye Büyük Millet Mec- muhabirimizden aldığımız ha
lisi te,kilatı esasiye kanunu mu berler berveçhi alidir: 
cibince Teşrinisaninin ilk günü ANKARA, 31 {Telefon) -
olan bugün açılacakttr. Millet Yarın Millet Meclisi saat on 
Meclis'. -.in açılması münasebeti dörtte reis vekillerinden biri la· 
ile bugün Ankarada parlak rafından açılacak, Gazi Hz ri
merasim yapılacaktn Reisicunı yaset kürsüsünü itgal ederek 
bur Gazi Hz. Meclisin kü,adı nutuklarını İrat buyuracaklar, 
münasebetile senelik nutukları. müteakıben Reis, Reis vekilleri 
nı irat edecekler ve hükumetin ve idare memurları intihabına 
bir sene zarfındaki icraatını geçilecektir. 
hülasa ederek yeni sene zarfın- GAZİ Hz. nin NUTKU RAD-
da yapılması lazım gelen şeyler YO İLE VERİLECEK 
hakkında beyanatta buluna- Gazi Hz. nin B. M. Meclisi. 
caklarclır. Bu huauata Ankara (Mabadi ikinci sahifede) 

Bugün Güneş tutulacak! 
• Pl'>" •• .. ... 

. N:..·..ı '~:.~ :~~ 
• • ~ . ... • ..r. 

... . ...~. 

~-

ve 14,Z3 te 
lo uhlfemhdedir 



MiLLiYET C'l"\IA ım ..... 
:& 

E~=~:J:!~[fı}}!J!~III::::ı :rr·~ARt~T~~ -~~oı&ifi""tti;Jiifı= 11 ~ ~0" Haberter ~ 
Fransa:d~ on_ gün evel M. Vashi_ngto~_d'! tav~k~uf ~?~_rek l'- ·-ı ~~.ı::..'L -' • Fırka gurubu toplandı 

Briand'ın ıstıfasıle başlıyan buh Amenka hukumetı ıle goruşe- - -' · 
ran hala devam etmektedir. ceklerdir.SonraFransa ileİtalya Fransada '• "" •' · 
Briand'ın istifası üzerine, Reisi- arasında da bir hususi mükale- Rusyada lngilte~ede , K_ azım P.ş. ı_:-ı:z. ittifakla riya. sete ı~-. 
cınnhur M. Doumergue, kabine me lüzumundan bahsedilmekte K b · b h G • ı • f k • ı ""'f B • ı.l l kd 
teşkiline Radikal Sosyalist fir- dir. Öyle anlaşılıyor.ki Japonya a ıne u ranı iZ 1 eş 1 a e.1:c. ıgor ar. tıhap edıldı. ismet P. Hz. nın ta r Jl 
kası reisi M. Deladier'i memur şimdiki nispete itiraz ediyor. çıktı 1 - - · ·-~--
etmişti. On günlük mesaiden 5 - -~ ~er!n~ 7 - 4 nispetinin ~a- Clem_e!'tel hülıumet ---~ M. lJ!ac Donald mec- ve teşekkürleri 
sonra M. Deladier bu hususta bulunu ıstıyor. İtalyanlar ıle teşlıılıne uğraşıyor Çitçi fırkası azası liste beyanatta k fır· 
aczini itiraf etmiş ve kabine teş- 1'.r_:ı.nsız~ar'm_ bir itilaf bir de ih- PARİS 30 A A M C yakalar.dl b l k ANKARA, 31 (Telefon) - Cumhuriyet Hal _111 
kiline muvaffak oıamiyacağııu tılaf ettıklerı nokta vardır: !ti-

1 
• · · . · - · le- _ __ ~· u unaca kası Meclis g rubu umumi reis vekili İsmet Paşaı ..... 

Reisicumhura bildirmiştir. M. laf noktası tahtel bahirler hak- ~~nte: s~at 17 yı ~O-geçe __ ~· _MOSKOVA, 30. A .A. -Tas LONDRA, 30. A. A. - M. riyasetinde t·,)plandı. Nizamname mucibince sene iı' 
Deladier'in hükumet teşkiline kındadır. Bu husustaki Fransız rıa~d ~ zıyaret etmıştır. M1:1la- aıansı bildiriyor: Şimali Kaf- Mac Donald ın Salı günü Avam sında a 1 q 'k . d . • • . f(sııı'1 
mani olan amil, Sosyalistlerin ve İ~alyan noktai nazarları A- : kat bıttıkten sonra ~azetecıler kasyada teşekkül eden Rus çif- k~marasında Amerikaya icra et p ~ı '?a~r. 1 t~za e en . IVl.eclis rıyaset.ın~ lds lı#' 
Radikaller ile teşriki mesai et- menkan ve İngiliz noktai naza- tarafından s?r1:11an bır suale şu tçi frrkasınm bütün azası tev- mış olduğu seyahat hakkında aşa ~ ~lık~sır) ın tekrar ıntıhabı grupça ıttıfa. 'f' 
mek istememeleridir. Bunların rına t_aban tabana zıttır. Diğer ceva~ı ::erm~ştır; . M. Doumer- kif edilmiştir. Bunlar, ihtilal- ~imutuk irat edeceği haber veri bul. ~ıl~ı .. ve İsmet Paşa, senelerden beri Meclili ti dJP 
yardımı olmadan Radikallerin taraftan zırhlı ve kruvazör nis- gue 1 !?ormege gıdıyorum. ~~ ciler aleyhinde fesat tertibatın- lıyor. Ayni günde İngiliz - Rus setını buyük kudret ve liyakatle idare etmiş olmasın ır 
işbaşına geçmelerine imkan ta- pederi etrafında iki devlet ara- v~fak!yet hususunda kuvvetlı u da bulunmakla ittiham edilme- müna~ebatı da mevzuu b:ıhsedi dolayı Müşarünileyh hakkında Fırkanın takdirat "~.....ı 
savvur edilemez. Çünkü 612 a- sında bir ihtilaf vardır. mı~n; . va~dı~ D . M ktedir. lecektır. şekküratını ilan ve yeniden intihabı dolayısile tel"' 
zalr bir meclis içinde Radikalle- Fransız - İtalyan münasebatı p · M rrn 'h · an~l~, ~· Civde BUGDA Y PİYASASI muvaffakıyetlerini temenni yl di B d h Reis "e.kİ~ 
rin ancak 121 azası vardır. So- uzun zaman bir istikamet takip a~e, :. __ ouc __ e1:1.r ve · e~rı- - LONDRA, 30. A. A. -Avam ri D' k " t ' 1 • 'd ~e .el • .. a. e u jlııll! 
syalist fırkasının kuvveti ise edemiyor. Mac Donald'ın seya- ot ıle goruşmuştur. M. Hernot YENİDİN HARP \rnmarasında Sör Edvard İdiffe ' ıvan a .ıp_erı,, 1 _llre am~r e~ı ıntıhabına geÇ 

11 
İP' 

101 azadan ibarettir. Bu hesaba hati iki devleti yekdiğerine do- §~ be_yanat_ta bulunm~ş~ur: V~- HANKEOU, 31. A. A. _ 30 lngiliz piyasasının Alman buğ- ve grup geçen sene 1";ti~ap ~ilmış olanların ayne 
göre, Deladier hükumet teşkil ğru celbetmişti. Hatta gelecek z~yetı tetkık ederek fıkır teatt- Teşrinievelde buraya gelmiş o- day vehububatı tarafındın istila kasma karar vererek ıçtıma nıhayet bulmuştur. 
etmek için sosyalistlerin y~d~- L_ondra kongr~s~nde mütte~it sı~~r1~~~~~.'~EYANATI lan Chiang- Kaishek hali sefe- e_dilmiş ve bunların gayet ucuz 1' eıtİ Sf'Ile bütçesi Mecliste 
mmdan da fazla yardıma ~htL- b~r cephe teşkilınden bahsedıl- PARİ _ r·- rde bulunan kuvvetlerin bizzat fıyatl~ satı~mış bulu?-~asına na . , . . . ti i· 
yacı vardı. 52 sol cenah radıkal, dı. Fakat hafta arası vukubulan d S, 3~- A. A .. M. B 1 kumandalarını deruhte et'Tlek ü zarı dıkkatı celbetmıştır. Mu- ANKARA, 31 (Telefon) - Yenı sene bütçesının ıkJ113 ol· 
18 sol cenah müstakil ve diğer bir hadise yine İtalyan-Fransız an• gazetecıle_re_va~ı olan be- zre aleacele Pekin_ Hankeou maileyh demiştir ki: Almanya- çin Maliye Vekaleti bu akşam geç vakte kadar meşgııl8; 
ufak tefek mü~t~kil te~ekkülle- münasebatının gerginleşmesi- yanaı;da ?eı:ııştır ki: demiryoluna gitmiştir. Milliy- nın geçen.seneki_h_ububat ihra- du. _Bütf.e, Cu~arte~i g.ünü Me~lise takdim edilec~ktİf· fj/J 
nn miızahere!ını temıne. muh- ne sebep ol~uş~ur. Ge~en haf:a lazım ::~ı bnctrlde :u~~ası etpeı:_verl~rin Suchov in garbin catı ~v~lkı senekı ı~_ra;atmdan s~ne~ı bulçe mut:vazındır. ~andat ~smı 220 mıiyoP . 
taçtı. Halbuki bunların bır kıs- İtalyan velıahtı Belçıka kralı- k 11~ • ağ c~l ~sa ~o~: de agır bır mağlubiyete uğra- 25 mLslı fazladır. Hukumet na- bın liradır. Masanf kısmı , vandattan bır miktar noksarıdı' 
mı on gün evel Briand'a itimat nın kızına nişan olmak üzre 1;n ı 'b • agı_r aş ı .. ~e ıtı a- dıkları ve vaziyeti vehamet pey- mına c~vap veren M. Noel Bu- p ol İs tabur takd' . d · Jd · 
reyi vermişti. Fakat sosyalist- Bruksel'e gitmişti. Veliaht meç- k en 1. arettır. Ben butun .. hare- da ettiği zannediliyor. kston, lngiliz çiftçilerinin hima U 11 e l l ıJl 
lerin vaziyeti anlaşılınca bunla- hul askerin mezarına bir çelenk ~~le_nmd~ ~~larıan mulhem RUS - ÇlN İHTİLAFI yesı meselesinin eski hükfunet ANKARA, 31 (Telefon) _ Saat 11 buçukta hareket et. 
rın takip edecekleri hareketi an- koyarken bir İtalyan'ın tecavü- 0 ufgum d~lme ~a karlı şı bu Çin hariciye nezareti tarafm- tarafından mevzuu bahsedilmiş polis kıtasının teıyiinde Dahiliye vekili Şükrü Kaya B.polis ta , 
l k 1.. b'I h 1 1 ·· k 1 B .. evsa a e ı emesıne ayret d . ve fak t · · k l ld 1.,ııtl ama uzumu ı e ası oma- zune maruz a mış. unun u- f . d ' l . h an neşredılen beyanatta Rus- • a netıcesız a mış o u- ru kumandanı Nureddin beyin elini sıkarak: "Arkadaş"' ·' 
d D 1 d . k b" k"l" d · İ 1 1 . F evsa a rıyaret e ı memesı ay- ç· .. . g unu ·· ı · · s· d 'k· h"k" ,,,Jv ı. e a ıer a ıne teş ı ın en zenne ta yan gazete en ran- ı d' M D 

1 
d' .. . ın munasebatının bugün dalu l soy emıştır. . ım ı ı u u zm geçit resmindeki fevka15.de intizam ve mükemmeliyet~'. 1• - sa 1 h ' t .. k'" ret e ıyorum. . a a ıer umıt ld • . met ay ·1 k' h "k" 'b ' ,, 1ıt vazgeçtı. a ey ıne a eş pus urmeye tt' •. h'l h . '. .. o ugu çıkmazda tarafeynın a- • nı e es ı u umet gı ı çok ınahzuz ve mütehassis oldum. Teşekkür ve muvaffa" · 

Sosyalistlerin Radikallere başlamışlar. Bir İtalyan'm rli- e ıgdı ~;5 dı e muzalderetı~dgo-- rasını bulmak için hic bir mü- son derece şayanı teessüf ve le!' temenni ederim demiştir Bu sırada orada bulunan~ 
d d · · 1 · g· b' İt 1 f d B 1 - reme ı gın en ve a attıgın an , . muzır ı b · 1 . . . " . . · d8o yar un an ımtına etme en er ır ayan tara ın an e_ç•- "k" k d" B 

1 
di . zakere esası mevcut olmadıgı . . o an u netıceye <.arşı ne lıs zabıtanımn yıne bırer bırer ellerini sıkarak: "KuınaJ1 0 

Fransa' da buhranı büsbütün ka toprağında tecavüze maruz şı ayet ~-tme te hır. en ~en sı zikredilmiştir. Çin hariciye na- ~hı.tedbirler ittihaz edileceği- ruza söyledim. Güle güle çocuklar, teşekkür ederim. Meıtı0~i~ 
hat bir safhaya sokmuştur. Sol kalmasile Fransa'nın neden me- ~~ t~m lmır mu~a eret v~ ~tın~- zırı beyanatında şunları da ila- nı bılememektedir. oldum., d;yerek iltifat etmiştir. Müteakiben Dahiliye V'J,. 
cenah fırkaları aralarında anla- sul tutulduğu sorula bilir. Fran- d ~ ~ 

1 
ay~p a~ t~vsT~ ~rcıe ve etmiştir: Siy A h k trenin baş tarafına giderek polis kıt'asını baıtan aıağı seliJll 

~amıyorlar. Sağ cenah fırkala- sa'nın mesuliyeti, mütecaviz İ- ~ ~ u~ ~m:1 ~nı~ ,~ r~e - 924 senesinde aktedilmiş ası mu a eme mak suretile teveccühünü izhar etmiştir. 
rının tophya bilecekleri azami talyan'a . Fra~sız toprağında f0

;.e eıe~~s e~\mışk~.;) ~ b3:- olan Rus - Çin itilafı miıcibin- İspanyada mühim siyasi bir Polis taburu Istanbula döndü 
kuvv.et 250 nih~yet_270 ~lduğu- mel~e ~enlm~s~nden ibarett~r. 1frdtr a ınesı eşe u e e ı- c~ Çin hü~~ti ~e şimendife- dav~ görülmektedir. _Esbak baş ANKARA, 31 (Telefonla)_ Po- zır bulunmuılardır. Umum Jaııd~ 
n~ göre, eksenyetı t~mın ede- Faşıst ıdaresını kabul etıneyıp KABİNEYE GİRECEKLER n ~~afaza ıçın l_a~. ofa~ te- vekıl ~an~hez Gerra ıle arkadaş lis taburu 11 20 trenile hareket et- kumandanı Zeki Pil§& ve OahiliY'~ıil 
mıyecekler. Bu şeraıt altında te meı_nl~ketten ka~an ve Fran- PARİS 

30 
A A -M B ._ dabın almıştır. Mıllı Çın huku- lan bır dıvanı harp tarnfından . . 

1 
( ' ) . . . . kaleli erkilnı tarafından ;1 ta•Y0 ııel 

Fransa siyaseti dahiliyesinin sa'ya ıltLca eden sıyasi mülte- d .
1 

M •L • h. · M 'chn metinin evelce bu ihtilaf etra- muhakeme edilmemektedir. İs- mıttir. ataıyonda Dahilrye velrilr teiyi edilmitlerdir. Şükrü KaY" 
bir çıkmaza girdiği anlaşılmak- ciler meselesi ötedenberi Fran- an 1 e · . ouc. eur ve · ıı-- fında neşretmiş oiduğu beyan- panyanm Valans şehrinde gö- Şükrü Kaya bey ile müıteıar bey ba- bilhassa iltifatta bulunmuşlard~· 
tadır. sa ile İtalya arasında mühirn ~~ ~xenıhkafbınede e~kı_mev~ namede dost devletlerin nazarı rülen bu muhakeme başlarken Hariciye vekilinı'n çay zı"yafıett 

• • • bir ihtilaf noktasıdır. Bu mülte- hı erı~ı ~~--r az: e:;ıe :rn Kr:m dikkati celbedilmiştir." okunan iddianemenin en mühim 
1 

• ~ 
Fransa'daki buhran yalnız ciler daima hududu geçerek ten;el 1?0~';~ te ~\, . . e- Alman ada kısmı olarak haber verildiğine ANKARA, 3l (Telefon) - Hariciye Vekili Tevfik FlıŞıı· 

Fransa·yı alakadar eden bir me- Fransa'ya girmekte ve ondan hmanNef. ın ıyle, . ad nybe. ~a~ Y göre Sanchez Gerramn evelce Bey ve refikası Hanım, bugün Hariciye konağında bir ça'f ~ı 
l d --ıdi B . d" d • 1 ak d ut a ıa nezaret enn en ınnı M'JJ' ·ı k . t' tak dT k d·-· ·r f t' dil z· f tt B kil p ·r ah fl ıııe11' se e _egı Fr. nand'm ~u_kutu-

1
saonrBa uny~>:ad. agkiı_ md.. ta ır- M.Tardieu ya teklif edeceği söy 1 ICI erin tahri Atı dıs dı~ E eb ıkır ben vk~lr. ıg_ı ı a- Yb~ e ıkver terh. ıybaule de 

1 
aşve aşa, a ı m a ı e 

na ragmen ransız hancı sya- r. unun ıçın ır unyanm 1 . M H . d b' e ır. s a aşve ı ıstıçvap ır ço zeva azır un u ar. 
setinin değişmiyeceği hakkın- neresinde olursa olsun Faşist enıyo~ t klif %~?~. ~:ı.: ~ ~ _BERLİN, 30. ~: A- - Yo~ng edildiği zaman ·demiştir ki: lSMET PŞ. HZ. NlN TEŞEKKORO ... 
daki mükerrer beyanata ve ne- idaresi aleyhinde bir harekette nez_arl eh" e L e 1belıgdı. a ~~ planı hakkında muracaat edılen - Eğer teşebbüsümde muvaf ANKARA, 31 A.A. - Başvekil I..met paşa hazretleri ı:u;-, 

. - bulu İt 1 anl d hal maı ey ın yon e ıye reı;:,ı arayi umumiyeye iştir<lk eden f k l dı . h . b .. be ·ı 1 ~1ril" şnyata ragmen, Avrupa'nın nunca, a Y ar er f fl • b ld , . .. . . . . . - a o say m vatanperverler ıt- unyet ayran11 munue be te graf ve mektupla tebrır- 1• 

Franım: buhranını büyük endişe Fransa'yı mesul tutmaktadırlar. , ~ı ~ 1

1 
e _Yapu::g~ n:ıec urd 0

1 
'·: lerın yuzd~ sekız nısb..:tını bı_le tihadı cemiyeti azasının kısmı bulunan zevata ayrı ayrı cevap yazmağa meşguliyetleri do~ 

ile telakki ettiğine şüphe yoktur * * • gu ~ş ~l~'I!- çodd uft1:1~. a_n ~ ar bulınıyacagı zan~o~unuyor. B_ıl- azamını kendimle beraber bu- aile imkan bulamadıklarından teşekkürlerinin ve tebrikil 
Bu endite bilhassa İngiltere' de Afganistan'dan gelen halıer.. u e ~ r~ e ~g\ n~y~h 0 u h_as~a Ren hav.~lısın~e. r~ye ış- lacaktım. Bu te~ebbüsümü mu iblağına Anadolu Aansını tavait buyurmuşlardır. 
hissedilmektedir. Çünkü La Ha ler, bu memlekette normal va- nuyor. . ·. ~r~nd 1 ~k ·d.ır:~: tıra edenler yuzde bırı bıle bul vaffakiyetle intaç için münase- • • a • • 

' ye'de Briand'ı fazla sıkıştırarak ziyetin iade edildiğini bildirme te~s ~'~7 en et~ r~ı ~ mam1Ştır. İ · batta bulunduğum adamların POSTA VE TELGRAF ADLİYE LEVAZl?d 
kendisini müşkül bir vaziyete ktedir. Nadir han muvaffalrıy- ~e r. b. k eI?-ante ın ~v: TttEVK FAT YAPILDI kimler olduğunu hatırlamiyo- İŞLERİNİN İSLAHI DAİRESİNDE SlJİ t 

·'.koyduklarından ve binnetice ette mühim bir amil olan Şah etten aş a ticar:~ naz 'r ıgırı .? . ssı::1:~0R~, 30. A._~: - mm." ANKARA, 31. - Mütehassıs İŞTİMAL MESELES r 
"'aifleştit:dik.lerinden İngilizler veli hanı başvekil tayin etıniş. ~~k d~ruhte ~de~e~ı ve yarın ~a- Mufnt mıllıcıler ıle ko<nunıst- Sanchez Gerra ile beraber tarafından posta ve telgraf u- ANKARA, 31. - trtişa ~ 
vicdan azabı hissetmektedirler Bu zat ta kabinesini teı;kil ey- 1 ~ ~osya_ı.st .~rl e~ muza e- ler _ara~ında ~uku bu~an arbede olanlar arasında bir de papas muru işlerinin islahı için tanzim selesinden maznunen ıııeV ·~ 
lngiltere'de gittikçe şu kanaat lemiştir. Yeni hükfunet,Reçe Sa r-et ıstıyecegı soy enıyor. ne~cesınde bır çok kinı&eler te- vardır ki bu adam da şimdiki edilen raporların tercemesi bir bulunan Adliye vekaleti ~~V 
yerleşmeğe başlamıştır ki Snov- ka _tarafından kapatılan mektep Yunan/standa vkıf olunmuştur. hükfuneti devirmeğe çalışmakla iki güne kadar bitecektır. zım ve evrak müdürü ausıııJ ,, 
den'in La Haye'deki muvaffa- len açmış. Nadir han da Ama- Amerikada maznundur. Bu rapor 500 sayfe kadaı·dır. yin muhakemesine Ankara ~ti 
kiyeti. Bıiand'ın ve Young pla- nullah tarafından takip edilen Serbet mı o taka Papas kendisine kaçmağı te Rap?rlar posta ve telgraf işleri- ğır çezasında devam edi1111e 
nırun hesabına zarar kaydedıl- t~ceddüt programını aynen tat; I k Borsada buhran klif ettiği halde bunu kabul et- ne aıt ıc:ı-ühim mevadı ihtiva et-. dir. ;,# 
miştir. O kadar ki henüz alaka- bık edeceğini bir beyanname ile yapı aca NEVYORK 30. A .A. - Bor mediğini söylemiştir. Papasın mektedır. Raporda gayet mü- Muhakeme safahatınııl ~ ô' 
dar hükilmetler tarafından tas- bildin:ı~ştir. AT1N:A! 3~- A._ A. - Nazır- sa yarinki pi;asanın açılması okunan ifadesinde esbak baş ve- him dir madde vardır: nr teşkil eden depo mahııl_ııı ~' 
tik edilmiyen bu planın, Strese- B~- ı~ıbarle Afganistan'da t"- lar m~clısı Pıre lım~_ında ser- öğle vaktine kadar tehir edile- kilin harekatı ihtiyarlığının i- 1 - İdarenin nafiaya rabtı, keşfiyatta bulunmak için b•' 
mann'ın ölümünden ve Briand' ceddutıle taassul?. arasındaki mü best ?ır_ mıntaka tesısıne karar cegını ve cuma ve cumartesi cabı olarak zihnine halel geldi- 2 - Geniş ve imtidatlı telgraf ve yet gönderilmiştir. oıJ" 
ı? sukutundan sonra tastiki ih- cadelede te~eddut . galebe çal- vermıştır. günleri kapalı kalacağım bildir ği iddia edilmektedir. İd<liane- posta nakliyatı şebekeleı·i tesisi Heyet keşfi yaptıktaJl S İ' 
tımalleri etrafında şüpheler be- mış demektır. Gerçı bu hareke SELANİKTE MUTHİŞ miştir Lynels ve şürekası si- mede zikredildiğine göre esbak 3 - İstihdam edilecek memuri- deponun kısmen tamiraııııJll İ' 
lirmeğe başlamıştır. Deniliyor te başhyan Amanullah tekrar iş FIRTINA msarlrk müessesesi taahhüdatı- başvekilin cürmünü ispat için nin tam manası ile fenni ve il- cra edildiği ve yapılan raf19~, 
ki ~i~ ~~resem~nn bir Briand, bAaşına geçmemiştir. Fa~at ink!- • ~TİN~, ~l. (!~neks) - Se- nı ifa etmediğinden dolayi aza- ve~iş olduğu ifaden başka bir mi mal~a~la techiz ettirilm".5i ç~n Adliye levazım amb~diğl 
b_u ıtı~a!ı meclıslerine kabul et- l~plaı:da şahışl~rd~ zıyade fı- lanıkte muthış bır fırt~~a çık~ lar listesinden çıkarılmıştır. delıl bulunmamaktadır. ve k~ndılerıne fazla maaş verıl- ki tahtalardan istifade ed11 

tıre bılırlerdi. Yoksa acaba bir kirlerın ehemmı~etı vardı~-. A- mış hangar yıkılmış ve ıçındekı RİYO DE JANEYRO. 30. M'IJ İ J' f mesı .. ·.. . . anlaşılmıştır.. j~ 
Curtıus (Stı:e~em~nn'ın yerine man1;1-llah h_aıı_ı dunya sevmış ve 20 tayyare parçalanmıştır.Hasa A. A. _Bir müddetten beri hü- 1 e mec IS ~u~un bu ışlerın ~abu! ~e Depc;ınun dığer akşaın!ııJll3J'~ 
Alaman hancıyesıni tedvir eden takdır etmıştı. Bu muhabbet, rat pek çoktur. küm süren buhran hasebiyle . . . . tatbıkı raporun esaslı bır şekıl- şaatı ıçın 70 lira kadar bıf P ~ıı 
zat) ve Bri~d'~n yerine gele- şahsının ~altın:1.?11!1a~mdan zi- DUGLAS FAİRBANKS kapatılmış olan Santos ve Riyo _ ( Bırı~cı s~hı/~de~- mabat~ de mutalil.a ve tetk!kine miite- s~rfedi_lmiştir: Ma~keıne :ı İ' 
cek her hangı hır Fransız hükil- ı.:ade temsıl ettıgı fıkrını sempa ATİN ADA de J aneyro kahve borsaları bu ~un bugun kuşadı munasebetıle vakkıftır. Bu senekı posta ve tel hıbrenın celbı ve dınlentPe 
m~t adamı bun~ yakabilecek tık ~lmasın~'.111 ile_ri ge!iyo~<lu. A !İN A, 31. : (_Anek) Meş- gün tekrar açılmıştır. ırat buyu~a~_ak_~~~~ ~utuk Post~ gra_f müdür~yeti .u~uI?-iyesi büt çin talik edilmiştir. 
':11? İşte Avrupa nm karşılaştı- AY_nı_ teceddut ve ınkılap fıki.·- hur sınema artıstı Faırbanks KAN ADADA İNTİHABAT umum mudurlugunwl Ankara - çesınde bu ışler ıçın bır şey me- G.. t t 1 ctıl' 
gr mühim mesele... lennı t~msil eden ~ir Nadir ha- zev~esi ~ari Pikf?'.d _ile ve hu- TORONTO, JL A. A. _ Mu daki telsizi le. n~ş~edilecektir. vzuba?s _d~~ildir. ~ütçe geçe~ U~ eş U ';I f! d f1 

* * * nın_~ynı m~habbetı kazanması susı Yatıle, berayı ıstıhaı at bu- hafazakarlar Ontario eıralet in- . _Bunu temın 1çın B. M. Mec senekı gıbı ıkmal edılerek dahı- Buglin şehrımıı e 
~?c l)onald Kanada seya- tabu telakkı edilmek lazımdır. raya gelmiştir. tihabatında kahir bir ekseriyet hsı_ kürs~sü üzerinde yapılan liye vekilliğine takdim olunmuş görülecek f 

hatını de bitirmiş ve İngiltere' A. Ş. V 'f k b J kazanınışlardır. Bu sııı-etle li- tesısat hıtam bulmuştur. tur. .. .. J{iiS~ 
ye avdet etmek üzre yola çık- I azı e Ur an arı berallerin9, radikal ve diğer Lambalı radyosu bulunanlar Bu sene için mektuplarla, tel ~ug~~ vu~u~ulacab: de giW 
mıştır. Mac Donald avdetinde 1.talyada Polis mudiriyeti bir grupların 5 azalıklarına muka- Istanbulda ve .. ~emleketin ~er p-3;f üc;etlerine zam yapılması hadısesıı:ı şehrımızden u giil1e;, 
l\vrupa diplomasisini bıraktığı F . . bil 29 azalıkla iktidar mevkiini tarafı_nda bu b~yuk nutku dm- ıhtım~lı yoktur. mek kabıl ola_cak~ır. B bul s~8 
ıamankinden epeyce farklı bu- fansa aJeyhınde menakıp defteri muhafaza etmektedifler." leyebıleceklerdır. Resmı telgraf ve münakalattan t~tulması hadısesı İstan 14,ıJ 
lacaktır: Yukariki fıkrada izah Roma gazetelerinde k _ ihdas edi O Dört azalık için yapılan inti- ~~laklıkla ~inleyen abone- da bir ücret alınması için bir tıle ~3,44 t~ başlayac~k v~ev~ 
ettiğimiz. farkı nhasıl olmasına duğuna göre bazi İtalyan o~~- . . . . .. ~. ~ - . . habat neticesi henüz mechuldür. ler ~çın de ~elaı:r telefon şirketi tas~_vvıı; yoktur .. ~evcut .r~por- te bı tecektır. 39 ~akıka ııatkıt~' 
henüz bıten seyahat te bir a- teleri yeniden Frans 1 gh_ Polis ılrincı şube mudurlugli bır - - • • oıe • • - telsızle aldıgı nutku tavassut e- lar uzennde yem bır teşkılat ya edecek olan bu kusuf sadılf 
mil olmuştur Bu itibarle g 1 neşriyata baş! t ~ .~Y ~-e menakıp defteri ihdas ebnitlir. Bu FAŞİST DÜŞMANLARI derek aynen neşredecektir. pmak takarrür ede>:.~ 0 zaman nevidendir ve nadiren tefer(ll' 
cek kanunus~ide içtima' eedee= ornale d'İtalia agmıazşeaters."B· 1 ~- deftiferde_ilrindaci ıubeh. mi enlanmurların~an LUXEMBURG, 31 . A. A.- B. M. Meclisi bugün saat posta idaresi bütçesi bugünkü edilir. Yalnız hadiseyi t~abÔ' 

ı e çı- vu e ugrun ıe ıt o a n resım- E h el d" k · · f t 14 5 kü d'I . ·1 k 'k k cık v ·t:l 
cek olan Londra konferansının kaya gitmiş olan İtalya veliah- leri ve ayn ayrı menlubeleri buluna- . sc e un_ a şaın 7eııwen a- am • .. ta .. şat e ı ecektır. mıktardan 2 - 3 misli bir tezay- atı e_ t~t ı _ c;,tme an : t11iitıı 
muvaffakiyeti nam Ma D tine karşı orada b"r f · t d'' caktır. şıstler aleyhınde suı kastlar ol- Meclısın kuşadmı müteakip üt arzedecektir. muhıtı atlası ve B~hn '·t·r. 

ına c 0 -
1 aşıs uş- t B ' ·ı l ··lm·· .. 1 ki d I ' k b" d k b"l 1 bılece" 1 f nald epeyce izahat vermek ve manı tarafından yapılmıs olan Deft~re konulac,ak ilk resim me!- muş ur. ır ı ayan o uştur. y_aı;ıı ~n. yo am~ esnası~ -~ te - ŞEHİT JANDARMALAR e ır ;n a. ı o _a .. ufU jlıTl 

aradaki şli h 1 . . l k . k t t bb" .. .. b.- d hur Hnıantos vak asmda tehit olan KAZA YA UGRA YAN sızın ıyı neşredıp etmedıgı anla İÇİ İ İ Hey et alımlen kus rlıırı· 
mecburiye~n~ eJ~ ız~;:~~ suı ~~ ~şe usu~~~- J<!r a a- taha~~- memuru Hayrettin efendinin TAYYARE şılacak ve radyo ona göre ayar N B R AB DE noktadan tespit için haı:ı 
b k f M

e ır. 1 a a mın 1~1 ~- ma_yıp e 1 rans~z reJımı1 ,_, ır: . M CENEVRE 31. A A - Bir edilecektir. ANKARA, 31. A. A. - Jan- mışlardır. 1 u on erans ac Donald ın se topragı uzerınde bulunan bır ıuncı re•nn ercan Albnyan çe- . ' d k k" k"b -- - t:rJf!• 
va hatinden sonra cihan si a te kilil.tın tertibi oldu "unu az teıinin esnayı istiıalinde tehit olan t~knn gemıler ve tayyaıtler Si- Saat 15 te Gazi Hz. büyük arma .. ıtaatı~ın e_ş ~?'~.ta ı a- MOSKOVA TELSİZ 
t inin en mühim bir h . ~ se- ş g . Y - Muammer Cavit merhumun, üçüncü tı of Roma ismindeki deniz ta- nutkunu irada başlıyacaklardır. tında gosterdıkle?. buyuk gay- MÜSAMERESİ rıı' 
caktır D 1 ti adısesı ~la- makta?,ı~: ~u gazete suı Kast reıim de ayni hadise eıınasmda ıehit yyaresinin enkazını ar .ımakta Dün gece saat 21 de telsizde retlere karşı, dahılıye vekili Şü M k telsiz merkezi tıı ilıl 
!' d · h ev ~ k~r ar~smda şım- teşeb~usu?~n Fr:ınsada hazır- olan Hüs~ü ef".ndinin ~eııimleri~. devam etmektedir. Son günler- bir tecrübe yapılmıttır. krü Kaya bey bir kadirşinaslık f d 

0~.?:a _ Sovyet dostlıl"ı-
< 1 en. azır ı ar aşlamıştır. landıgını ılave edıyor. Bu resımlenn oldugu aabifede de bulunan Ü na memurlar B M Mecl' . . kü .. olmak üzre Ankarada bir jan- m a. ur . lisinin açı 
Amerıka ~e J apo~ya murahhas- ~~AW#~..?JJW#~ Merca_n Altınyan hadisesi tasvir edi- hazrr ld • hç ld ş .. ,.lm.. ·b t'l. M ıskının taddı mu darına abidesi vücuda getirece- şerefın~. Mıllet ~ec _..... ııl'f 
!arını tayın etmışlerdır. Ö le~ 111 kf ı•ı ?ii lecekbr. .. o ugu a e gomJ uş- nase ~ ı e.. os o".a ra yosu- . ması munasebeti_ıe y .... - jjsa: 
'.lnlaşılıyor ki bahri tahdidi t~s- , ~ ır.ıe ep l er ~ ~u defter, poliı müdürlüğünde, tur. nun bır Turk. gecesı yapacağ!"'1 ktır. am saat 4,? tabı~ radyo -~a111e 
lihat meselesi etrafında Ameri- ~

1 
Ü b k ~ v~fe k~rba.nları?m ~~rçevel"."erek BELÇİKADA AMELE le~g~af haberı olarak ~aydedıl- KONFERANS İŞTİRAK meresi venlecektır. B~ ınu ya' 

ka ile İn iltere arasınd k" m Sa 8 ası ~ resı~e':' talik edılcn koşede,_ bır ·~- ~RÜKSEL, 30. (A. A.) - mıştı. Evelce Cumhurıyet bay- CAMBERRA, 31. A. A. _ re 1481 tülü mevç üzennderı erıi 
maslardagn m ada dig- er bı'rat ıkte- ~ 25 İnci hafta ~ fpa '!.zerındde dhu.rtacakl tlır. llebrıdle vazı- Belçıka demir sanayii pa~ronla- ramı gecesinde verilece~ söyle- Amele fırkasının yeni başvekili pılacaktır. Müsamerede. [ıııı: 

a ım ~ ~ e ugrun a ııe ı o an ar u unursa l ·· 1 · · ti d tiz b ·· .. • rı 1• 
hususi temaslar olacaktır. Ja- ı l>Un bitli • Cevaplannı:ı:ı ~ bunlar da deftere ayni surette yazıla rı. arne. e ucret ennın Y z e Y n~n. u musamere teeyyut etme M. Scullin, Avusturalyamn beş Türk şairlerinine es.erıe ıı:ııııııl 

hh ı L d , A "arın ak•ama tadar 1 caklardır. nıspetınde artırılması hakkın- mı§tı. Rus radyosunun prog- devlet arasında aktolunacak ba türküleri ve bestekarlar 1 ..... pon mura as arı on raya . , Y o f • d ( nalu dak' t 1 b' k b lti . k" l l d d Lu l b" t bU ,..,. 
merika tarikile .!!elecekler ve ·-·--·---- ...... (l}_a_~e!I_11Iı! .. ~. •. e tenn a 1 me P defteri) 1 a e ın '1- u ne ım an o - ram arın a a DO}' e ır t•Y yok hri konferansa bir mümessil müh:~ narcaları mevcu 
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' 

• • MİLLİYETİN SE.HİR HABE LERf 
erı-ız ı 'laıöiiiiıl~~:ms::.:ıı;;ııım:sı:iiill-~ .. ~~~~~~IE&lll;, Kan kalesinden kabeye .. 

ııa~~:~~~~=::~~:.ır, bu vasıtanın gayesi Millet ser-' JJfüteferrih H. Balıkhanede Emanette 14 yaşında ama yaşından 
İmar için inşaat şirketleri lazımdır. Devlete, şehre, halk bilgisi B~_1hk akuıı Yenı· at çok s;ıbılla. l var 

~rde düşen imar işinin ifası, inşaat şirketlerile kabildir. 

Bizde inşaat şirketleri az ve zaiftir. Bu akşam Turko- Dün de ayni b.erehet - - . On dört yaşında var yok. Fakat sabıkası yaşmdar. 
ıışk. IIarp sonu ekonomisinin merkez mihverini inşaat cağında bir mü- ve mebzulıyf!l Harbiye _ y Ildız fazla: 6 cı .. fa muvaceheye sevke<litmiş, üç kere benzetiı-
Ql- ıl ettiğine göre, bizim bu sahada geri kalmamız caiz • devam efil me ( !) yüzünden tevkifhaneyi boylamış. 
:ıı~az. İmarın sermaye teşekkülüne tesirini bilen garp samereSI var B lık - --:.·~1 -.d .. d" arasında sabah Kız kaçırmak bunda, ötekinin berikinin parasını a-
~~nleketlerinde, bir yılda yapılan ikametgahların adedi • son gun er e flm ıye ve aksam otobüs raklamak bunda, çıngar çıkarıp adam döğmek bunda. 
;~binlerle sayılıyor, bir yılda yapılan yolların tulü bin- sün~:ıi~i~i~f~~n~~~:~y~es~s!ıüü :;!;:r~örülmemit bir derecede ' Evet, ne sandınız ya .. adam döğmek zahir •.. 

ce kilometre ile ölçülüyor. nasebetile bu akşam Türkoca- Dün gene balıkhane önünde işle!İIC:Cek Bu defa mahkemeye gelişi de bir "darp,, hadisesı 
~ Bizim yıllık ik..ımetgah istihsalimiz, yıllık yol İnşa- ğında bir müsamere verecektir. yüzlerce kayık binlerce çift ba- Bir çok mektepleri ihtiva eden yüzün2en. Kapıda etrafına toplanan omuzdaşlarına an-
lı naçizdir. Zengin bir programa ma'ik bu- lığı balıkhanenin biricik iskelesi Yıldız muhitinde vesaiti nakliye olma !atıyor: 

dığtndan Harbiye ile Yıldız arasında 
Garbın bütün sırrı, garpta imar işinin anonim şir- lunan bu müsamerede milli dan ne çıkarabilmek için adada nö- otobüs seferleri te•i•i için §ehrcma- -Ölüsü kandilli iş be .. Valla billa ben yapmadım 

:etlerle sevkındedir Mesela Almanyada ki harap ol- slar yapılacak, derneğin mak- bet bekliyorlardı. neti 'irket nezdinde teşebbuıte bulun Hasanla Saüi yaptı. Ama bir adamın adı çıkacağın~ 
ilııış değildır, inşaa~ şirketleri diğer şirk~erden üstün ~at ve ~esaisine ait .hita~e!er Balıkhane memurları gece muıtur. ca ç k R" , k d l R N • 
lııtjŞaf .. · S · . t'k .... 

1 6000 
· k t ırat edilecek, dans edıleceKtır. geç vakte kadar çalı,tıklan hal- Bu teıebbüa üzerine tirket buraya nı_, 1 sın... uzgar ıpı~ . asa ge amazan. . . e ugur-

~· gosterıyor. on ıstatıs ı te goru en şır e Halk bilgisi derneğinin mesai- de bu balık akınının 1 . sabah ve ak""" seferler tertibine ka- lu gunde dunyaya gelmışım yahu ... 
• ıııde, inşaat şirketleri en fazla gayrı safi hasılat bırakı- si hakmda demek merkezi u- ni ancak bitirebilmı"•lmerudamı·r.e esı- rar venniıtir. Otobüsler öniimüzdeki Takıldılar· '0r! ~ hafta itlemeie baılayacaktır. · . . 

ar (19,6) ve en fazla temettü veriyorlar (7). mumisi azasından Yusuf Ziya Rivayetlere bakılırsa Oakü- BENTLERE TEL ORGO - Ulan Ramazan, mutlaka Kadır gecesı doğmu-
~- Banka şirketlerinden, hatta maden şirketlerinden b_ ey bir muh_arn_"rimize atıdeki dar ve Sarıyerde bir çok balıklar ÇEKiLiYOR şun. 
-ef h k t Sultan Mahmut ve Valide bentle- B ak b ki' h "b" · k İ azla hasılat fazla temettü veren inşaat şirketleri de- ıza au vennıştır: araya vurmuı ur. rinin içine öteberi dütmesine mani 01 - ır canım, ene ı oroz gı ıyız şu oca stan 
ilıek e k' 1 • ' 1 ' - Derneğin maksadı teşck- Balık bolluğundan palamu mak üzre bu bentlerin etrafının tel bulun içinde. . Hiç bır' ı'ş olmasa şahit go··stenr· ler. Ben n ar ı ış yapıyor ar. . • k .. 1.. 1• d T"' · hal d "fti' 2 ku k d ı 

A . . . . . . . . u u ma um ur: gaye urK un çı ruta a ar satı mıt örgü ile çevrilm · karar 'imi k" · d · 
•le • caba bızde, ki harap şehırlenmız çoktur, ımar ışı kının uzak tarihlerden beri ya- tır. Biraz kolanağa batlıyan ve ameliyat üç ~."nm~ muı.::iind! ımseAyı ava etm;m de herke~.i~ b~nırnI: alış v~i: ne? 

kar bırakrr? şadığı hayatı, geçirdiği içtimai balıklar derhal denize dökülüyor miitealılıide ihale olunmuıtur. kbıyıkta hır hocayı dogmuşlerdı ya, hanı. . Bu 
ı. • ~uvetle tahmin ediyoruzki, inşa_a_t anonim şirket- inkıl3.pları, her devrin şarklar,_ du. . DAROLACEZENIN SENELiK gün de işte onun için çağırdılar. Dert anlayan varsa beri 
~l'i- 1 b 1 sh h l" b d l l d I "il B t k d h HESAP RAPORU g 1 . Allah . . . d h d h .. .. " .. ~-.ııız o sa, un arın e am ve ta vı atı orsa a a ımp oyun ar, a et er ve teamu er gı . u vazı.ye arşısın a abra Cemiyetı beledıye tetkiki b~ap e sıı:ı.. sızı ınan_ ırsın,. OC:~mn a a_ Yl;lZunu gor-
tılııa, biz<lede imar işi yüksek kar bırakır. bi kuvvetli metrükatina istina- bır fey ge_lıyor: Madem ki ba- encumeru dun toplanarak mülhak büt memışım. Öyleme gehyor, hır gun zorlu hır ııı yapayın 

. Şirketler politikamızı değiştirmeliviz. Üç beş kişi- den tespit edilmesine yardım lı~l.ar denıze dökülüyor o halde çe ~e idare. edilmekte olan Darülace- da beş on sene başım dinlensin. 
~~bir araya gelerek bir kaç bin lira koymasile vücut ~ebi~ektir .. Bu_gaye~i temin nıçın. bu kadar çok tutuluy~r?. :;::.;.et~=:k hesap raporunu t<>tkike Sördular: 
"illa 1 • • • • • • • • ıçın sıstematık bır şekıldc çalış Bır balıkçı bu hususta dıyor 
Ca.dırn ~oLe_~tıf şı~~et_ler, ne ıdare tarzı ıtıbarı_le,_ ~ı d~st- maktayız. Demek umumi mer- ki: ŞEH~0~0~E0Th~D1t'URIN - NMe ya~acakb~ı~?- k k 

1 
• ~ .. 

Ilı • ışe gore degıldır; nede sermaye kuvvetı ıtıbarıle, kezi Ankaradadır. Fakat şimdi- - Ne yapalım ağımızı her at Şehremaneti memurin müdürlüğii. . - o~ugun ırını an a esınden kdbeye gonde-
llhtac memlekete yetmez. lik İstanbul şubesi merkezi u- tığımız yerlerde yüzlerce, dalya ne tayin edilen Dahiliye vekaleti me- np okkalı hır ceza yeyeceğim ! 

..... Eğer mevcut bir iki inşaat müessesemizi, yapılacak mumi vazifesini vekaleten ifa n~mızı h~r kurduğumuz yerde mu~n ~üdürü ~h be>: Ankara!18n Bu çekirdekten yetişen haytaya bilmem ne dersi-
' ~Si h b J kı ıehrınuze gelmif ve yeru vazifeaıne · ' B ~ ırnar işinin yanma koyarsak dev yanında cüce man etmektedir. Bundan başka er ın ercesı çı yor.,, başlamıttır nız. en, karanlık sokaklarda Allah şerrinden emin ey 

!'ası görürüz. ' ytiz azamıs olan yerlerde birer '• "" •-~ EMANE.TTE OCRET TEVZU lesin derim. 
İnşaat şirketlerini ~ ltm k k ti d. k mü:nessillik ihdas ediyoruz. İz- ~R~. şehremaneti ücretli memurıanna 

tıı b . çog~. a ve uv~e _en ırr;ıe mir, Trabzon, Konya, Kayseri- ~...ltNJ ücretleriniıı dünden itibaren tevziine •• • 
aşta gelen ekonomı 1 olıtıkası meselelenmızdendır de birer mümc ,silliğimiz vardır. . batlanınıt~r. Yarinden itibaren de G UNUN ADLİYE HABERLER} 

N D' • ·· ,. 1 d d b" ı maaı tevzune baılanacaktır. 
· ı(;er L" tun -' .ayet er c e ı- EMANET TRiKOTAJCILARIN H 

• • • rer muhabir aza ''ardır. Mümes- TEHLiKESiZ ATLATILAN IDDIASINl REDDETTi iç için irtikap edilen Cinayet :iki IDÜba 
GL~ÜN fKTJSADt fJABERLERİ sil ve muhabir azalarnr.ız ma- latanbul~~ia~ZA .. h d'. A k' Trik~takaj fabrikası ~·?ipleri tetvi-

lıalli tcdkikatlarına ait bize :ra . E f . ~şm~ ~n .. ısı,. v-ı. ı .··~ayı. nunu. mucıbınce mevadı dil bir tarlayı paylaşamadılar L 
'l"-. LJ " f - } 1' 1 .. l k 1 d k ru, .m?n~t c~ lflPrı muduru Zıya, ıptıdaıyenın ı.·ergıden istisnasını ileri 
.l ICaret odaSl . , katibinin az a ithalat por ~.r gonc e~,ıe ~e , . t~p a ı - Temdık ışl;rı nıüd_ı.irü J\'!ehmet Ali sürerek bu meyanda kendilerinden . Dü~ lı~anb~l._ağırceza mahkem~ du; Tahkikat hitam buldnjondan m 

• lan ma~zeme yı bıld!mıe~te b<:yler evclkı gece bır tehlıke atlat· oktruva vergisi alınmasının doğru ol- •ı.nde. bır hıç yuzundeu vulrua g~llllf avın C~I B. iddia :aınesint c!crme 
meselesı hakkında beyanatı dırler, Bız bunlan tasnıf ettık- mıılard.r. . madığını iddia ebniş ve bunlardan· bir cınay~t davası goruldu. Katıl ve yan ettı. Cemil B. U<Un ea 'ınuci-

. l:ıün . ~ _ • . . • • . . ten sonra neşretmekteyiz. Bu Sabaha ~artı cumhu.rı.yet ~osun- bır ~ısmı ela mahkemeye müracaat maktul Rifat ~ arsaja '."'Y.v~ be aerd.ile. ~siminı faili münferit ola 
j"><Jo 'l ~u akşam rufek~ızclan hın- ~~ lbralüm Halda B. tayın edil su ·e~le miidekkik ve '11Üteteb d:m otomobılle Bakırkoyunddci evi": etrniılerdi. Halbuki kanun iptidai Çat~ca'ya ge~!l .• r ve hukumetın rak tenmıru, Seyfinin katil filine yar 
"'~ C'11"et oda&!llJD_ tuccarm. dert- llllf':"'· . . . . . . . f . . • { ~ne •:det ebn_ckt~lcrken Y?!da ~ır madde ile mevadı masnuayı ayırmak- kenuilenne verdigı tarlayı zıraatle dmu anlaıılamadıiından be1'&ftıni, v, 
~;~?ar' olmadıgma ve tıcare- Tıcar<t ouası firma tahkik memur- bılenn ıstı adesıne ımkan ve ır ıandar 1a d~vrıye3ı otomobılı tevkif 1 ta olduğundan ve trikotaj fabrikaaı meıgul olmuılar. Fakat maktul Rifat- kavga neti · üınl · • h 

1 bııa dı/~yetile mqgul balunmadı- larından Necati Cemal B. n.üııhal bu sat vermış oluyoruz. ~tmek ıst:ıru~ ".e toföre durması için sahiplerinden alınan oktruva resmi de le kabl Raıirn arasmcla münazaalı ve duiu Ye ,:•; k; · e"i:."'· ;d 0 

~e; ~ h~r.yaz1 vardL lunan müdevvenat ve kredi raı:;artör Derneğin beynelmilel müma- •ıaret verılıru.ıbr. masnu maddeler için bulunduiunclan her iki tarafın da tatanııf iddia ettik belli olmııdıi'mcı.mıb ":ı.ı..c1:ı 'J 
~et :ıı.. "1İ2ı'? b'! yazısı h:J:'ındtı Ti- mua".inliğine terfian tayin edilmittir. sii te ·kil.1tı olan "Fohdor" la Fakat şoför !§&l'eti gö~e~ı, .Y"" iddialan emanetçe reddedilmittir. leri bir ana vardır. Ka~ badiaea.i q.. beraetlerini iıtedi~ V:..._ vekilo nmü 
~~ dü.. ı.i katibi ';"!'"?1111 ~ Alıvre fındık satışından zararlar- !l b .. bet' _ luna dev~ etrniı, bunun uzenne .ıan- AHŞAP ODALARDA YEMEK te bu arsaya hayvan bağlamak yiızıiıı dafaumı yaptı. Hadiııecle illa . 
"' r 11ıubarruımıze demitbr Fındık ihracatındaki vaziyet biraz mu a .~re ve munase 1 var darına oilih: atmak mecbu~yetinde PIŞIRILMIYECEK den çıkmıştır. 20 Mayıs 929 akıam. oJduiuııdan bahsederek 2,0()() rrım:u 

....._ 1 . inkitaf etmektedir. Elde edilebilen r\ır. Brukselde toplanan beynel- kalmıştır. Bir kurşun otomobile isa- Bazı ah§8p evlerde bir ka aile o- moktal Rnat bu arsaya heyvanmı 1 • tal • M" clafaa !'.8 
" 

~ :vı~re !ranıı• da lnıı;iliz liraaı fmdıldarla_ afü·.!'e satııların taahütleri mi;1el_ ~~o~klor serçis!ne Ja_vet bet. etmiş i,se de bir hümü te .. düf e- turdukları için bunlar otu~duklan beil~ ve buna kızan Rasim elindeki,: .... : e~b. tı. u vnulı d< 
~'İııiıı abıt. bır ~".· ~ınaen ~le3'..h ~patrlmaga u:p-aıılmaktadır. Fakat edıldıgımı.l halde ıştirake ırn-. •~rı olarak kaza olmamııtır. Otomo- kat odalarmde yemek piıirmektedir. çakı ile onu bel Ye bafmclan yaralar. y P_ • 
'°'~J Yennc dıgerının ilıameıı ma- . bir kaç ticaret hane bu yüzden deh- kan bulamadık çünkü cok yeni ~I ~urunca jandarmalar bu üç mü- Bu hal çok tehlikeli olduğu için ba· Baımdan aldığı ceriha Rifatın ölit- 1 . ~~ bU tey IÖ7lemi7ccelı 

'1 "'· . . . .. . tetli zararlar gönnüılerdir. Merkezi . ' " dJr~ !Anır.arak itizar etmişler ve oto- dema zemini ve zeminden itibaren eh- müne sebep olur. Mahkemede katil ernu er. . _ 
· "1nafoh ~ '"!' katıyen böyle bir Trabzoncla olan bir Türk ticaretha- yız. .. .. .. ~obılin auratinden şüphelenerek tev- vartan bir metro yiilnekliğinde taş, Rifat, kardeşi Seyfi, kavgaya iftirak .. Mahkem! hey'eb ~. H•~n bi 
ı~! vaki o.ı,':""ıştır. ııeai yapbğı alivre 18ııılar yüzünden 15 gun sonra Darulfur.~ın kon kif ~tınek. mecburiyetinde kaldıktan- çini ve ya bu gibi teylerle clö§di ol- eden maktulün biraderi Lütfi ve Ha- ~üzakereden sonra _Raumm ,15 ıent 
'~ 11'? çckıu.gu ka~ıaında oda- 100 bin lira zarar ederek tatili tedi- feraı.s salonunda ve Turl:oça- nı aoylemı,terdir, . mayan odalarda :renwk Pitirilmeme- nife kadın ile vekilleri ve verese ve- ıagır ha!'ıe mahkum_ ~l<!"ıu. Fa 
l.ı, hııa.!'etıı;ıe g~~: !•caret _?dası yata mecbur lıalmıftır. ğmda halka serbest konferaııs- DON DE 4 Kişi ÇICNENDI sine ve aksi hareket edenler hakkın- kili Ce•det Ferit beyler buluoıyorlar- kat ~ık .~bul .edilcliiınckn « 
.iıtir l taki fikrim eveıce ele aoylen ••~--" b b" tha . ahib" I . ba la ·aca· ı- Bu l - şo-~.- Rer.ainin i.Jaresindeki da kanuni takibat yapılmasına encü clı. zarım llÇle bm tenzil edlerela <ezas ... . tha!"t _ı. tiril """""" .. care nemn s ,_ ar vermege Ş ) g '-· 1682 1 b"I F . - 10 - · dirildi Se--" k lild be ·~d.ı_ b' a en ...- g'." en_ me- nİ mübi 'ktard eml"k • • . . h Ik numara ı otoıno • al~te Al- meni Emanetçe karar verilmit ve ke- Geçen cel•ede maznun tarafı kav- -!em · .":' a en · 
·~~ •le normal vazıyettekinden . n ld • md mı .8 

• ":.u ve ar~ suı etle dernek gayesını a a tay mahallesinden geçerken Kuleli Ji- yfiyet alakadarlruql bildirilmittir gaya ııelen Rifatm kardeıi Lutfi e- net etti. Ancak kencliu kavıa çıkar· 
ı:-"1ca25-Jo faz!-. değildir. ;.',.~ved~:;.,: e~':~~- rtaracagı ~~? _edec7k ve is~!a~e mena- aeai aeki.~ci aınıf ~ebesi .. den Sabri HİLELİ SÜTLER MUSA- tindeki tı~ ~ti!in kardefi Seyfi- clıim~ bir ay hapse mahloôm oldu 
~ t bu gebıilen mevet_ eğer ~- . . . bıımızı genışletecegız. ve ~uhıtbı;ı efendilere ~pnuıtır. DERE OLUN ACA ye vermek ıatedigıru ve bu aıncla yan Raaim ayni zamanc1oı miidıl>eden 
~ ~ ~ bun~~ d~ zıyede lu· Kambıyo fıatkrı - Dun bor18cla • -. S~brı efendı batından, Munıttin efen· . . .. .. . K lıılılda kardeıini öldiirdiifüııü iddia biclemab immeden mermıuiyete V' 

~dırııl ~hibirun alakadar olma• l,..;ıiz !inaı 1027 kuruşta açılmıt ve SUİ İSTİMAL T AH Kİ KATI dı ayaklarından mecruh olmuılardır. Şehnmız sutçülennrlen he- elmİflerdi. Dünkü ceiaecle tırpanın ü- mahcuriyeti kanuniye altında bulun 
'tair ed • Çu~ü !>'z. piyasaya icrayı bir aralık 1030,5 kunııa kadar çıktılı- Düyunu umumi yede evrakı na Şoför yakalanmıştır. men ekserisi müşteriye su ka- zerindeki kam tahlil eden Tıbbı adli durulmaaıııa. vereaeye ele 2,000 lir, 

ltr ~z ki ":" .. •ey yapalnn. tan ııonra gene 1027 kuruıta kapan- ktiyenin mübadelesi esnasında 2 - Pangaltıda Rua sokağında 9~ tılmış hileli süt satıyorlar. Sut ~~okundu. Bunda_~ l~~~eri- ,1 ~t ve~eğe ınabküııo edildi. 
~ .... .ı:u ~portorluğu - Ti?'"'t o- mıfbr. . J!an sui istimale dair burıoda n~maralı e.vcle oturan L"?n . efendı- lerde binde 30 tereyağ bulun- mn ınaan kanı olmadıgı bildiriliyor- Lutfi İl• Hanife kadın ı.er.et etti. 
"'-ı~ .. llliinhal bululUlD kredi rapor- Altın 896, liret 9,0,5 kuruıtan mu Y~p . . . k nın zevceaı madam Makaım ıle kızı , . . 

lime Kab.laf liaeai riyaziye mu- amele gönniiıtür. mufettışlenn _ıcra etme ~e cı- 1 Anaataı>:a Harbiyede 1365 numaralı ması lazım. geli~ken anc:.aıc btr.- Vi/Jlgelte Maarllle 
" * "' <lukları tahkıkatın son kısmı otomobıün altında kalmrşlar muhte- de 6 - 7 nısbetınde hal•,; tere- / &' 

bitmek üzeredir. I~ yerleı-i.n~en yaralarunıtlardrr. Şo- yağ bulunuyor. H l k k '> 
Ken 1l;io Bor~BSI 311101929 Bunu müteakıp müiettışler for mu".;vını Tanaı ya.kal~mıı~r. . Yapılan tetkikata göre süt- ırsız 1 ÇO ffillf 

lıılk ISTIKRAZUR TAHViLAT A k . d k h 3 - ,oför Şevketin u!aresındeki l · k .. k . . . T fı • • • hl' 
~t ı"' dablll l "o ııo,oo Audoıo t ı. T. • 34>.00 n araya gı er~ • ~nı rapor- 2001 numaralı otomobil ile ıoför Lüt enn .. o~ . go~~erme ıçın bıt e tıç ışın te ıgat 
~.1••• ıruubhll• 2~ ıs D. Y. i I :ııı.oo lanm, he?1 de şıfahı ızahat ve- fünün .i~ar.~aindeki ~3~7 numaralı?" çok ~ut~ul~n~.sute kola ve hat- l 

Müsamere 
Güzel san'atlar birli

ğinde toplanıldı "'').U ı:ca.ıı >nl• • 10 .•soo receklerdır. tomobılı dun Kadıköyunde Kut dıli ta sumuklu böcek karıştırdık- yapı mamıştır 
Trntı 1ııttt1 4,50.00 d d H 

H.M:TLER 'ı!ıt~Urlk flrteıı 4 50,llJ BOGAZDAKİ T AHI İSİ YE çayı;ın a çarpı~mıılar ır. er iki oto lan anlaşılmıştır. Dahiliye Vekaletinin lıtaııbulda Dün akfBJll aaat 17 tle G6ul .... 
'.• b .. i... 

1 
.5 Rtlınm şırteu. 11 .ıo İ • mo~ıl hasara uğramış, şoför Lütfü Emanet sütçülcrd~n sütleıi- hıra~•k vukuatının ç~i_alclıiıı;ı•. ~ a~ birliiin~e bU mün • • ."eril· 

~ltdoı !! • DUBALAR hafıf surette mecruh olmuıtur. .' zarı dikkata alarak polıaın tefti" ıçan llll§br. Bu muaamerede oemı7eb bele· 
' 1 • deı1ır yol• ~ 80 H. P~ llmu ıırtuı İstanbul Boğaz haricinde ta- 4 - Karagijmrükte oturan arabacı ne bu kabı.1 şeyler karı!tıracak üç mülkiye müfettifi izamı bakkmcla diye uaLırı, Darülfiin- mliclerrialer. 
l t

1
"'"" Ş. 70 00 hlisiye idaresine ait sabtk du- Kadri efendinin zevce•i 55 Ya§lannda olanları şıddetle tecz!ye e<le- Vilayete henüz bir emir gelmemİftir. n claYetliler hazır boL, ,lvchr. 

i ı~ ~- ~ırtacı !2.00 
50 

ÇF.KL!R balar eski sistem ve uzun bir Hanife H. ~ün Kara.,..-ümrük t~amvay cektir. ~. mal.ıimata göre bu i!iıa bu- Rei! HioeJin Rahmi 8: .. ~ a.ı.... 
'· lııhttı1 ~ h J'k b 

1 
k durak yennde tramvaydan ınerken Bu cezalar sütü musadere et- radaki müfettıtler tarafından ifa et- :rem adam,, menulu bir muaahabt 

1, b ... .A. 'l ., !S (..ondu JOJO 00.00 ı; .. ·yort P,4; 3, ,50 ayata ma 1 t; unaca tır. yere düımüı ve bafından yaralanmış- m k .. t .. lük' tt" k tirilmeai de muhtemeldir. J'8p1Dlf Ye allutlanmqbr. Bunclan 
1 1ı'''""•• Ş. 34~ Paıı. 12 02.50 Atlu 3b 2".ııo Bu fenerli dubaların otoma- tır. e :ve su_ çu . e ır:tıem~ · • · = aonn Halit Fahri, llhımıi B9ir bey. 
\ ~'llrıııcn ~ 5 :.ı Ccaım ı 4'15 Rou t9 ı~oo tik bir surette yanar d'iner ve 5 - Şoför Abdülkerimin iJar~•in- suretıle verılecektır. Ancak s.ıt M~Fl_T BE~ . ler tiirierini okumutlardır. Şiirlerder 
,·l ın: .. ıo~ 29 40 BUtr" 2J5 12'0 ADllterdım oı ıc,25 dk" b'I d- ş h d ba r"l"kt k tı" tn· • htanbul mulkiye teftiı heyetınde ''-' L •• :_ .. _ a:L.... ,._ 

1 
''•ıoa ş. :

5 
-· ••· adama ihtiyaç göstermeyen son e ı otomo ı un e za e ,ından .,.u u en a yen mene .ıea. ma çal ··ık· .. . . Müfi sonra -•uu tu__,,....,. _..,m .,.. 

ı t.ı. Eru • ı1 llrüHI 3 şs,25 s.ıtr• "6 2MO sistem deniz fenerleri ile tebdi- g~rken_ 6 yaşlarında l!r~an ••ı:ıınue ' lıkeme kararına mütevekkıf cıl- Be'rn mu ı,;~ ae":'ıfetb!• ta . ıt sim B. mu•~• Har~ ~ınd;. 
. lı ' • 65 Praı ı; 92,50 BtrUo ı 97,ı~ bır çocuga çarpar:• yuzunden yara- d - d b "'t "! h" y, yar r mm aıma yın e- fa:rclalı malumat venıuıw. Muteakı-
~•lıc ıs oo vıv ,, ı 3 .6 M li için iktisat vekaletine idare ı tır ugun an u su çu er ma ıı:e- dilıniJ n mahalli memuri:retine git- ben Madam H M .. L:ı.11_ Sad 1 ""--~~ ....... ~~~""!!!!'!!!~~!'!!!~~!"'"-'!!!·~lllJ!l!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!ll! arnıı . k d"l ki d" • . ege, ua- ı . ~/\. · ··· - -- --- -- -- -·- -- tarafından müraca:ıtta b~lunul- ~LOSO.BU~~~DU meye sev e ı~ er ır. mıtbr'... . . .. ve.ft.!i Sezai Be:rler H.ı:r~ !*t• 
~1 ~GANEZ MADENLE- ZAIHTAİ AHLAKİYE muştur. Bu mesele heyetı veki- Mevlanelıapı ıle Silivrikapı araun- KANALİZASYON Miifit Be:r, Diyarbekirde ~ •Y lemıi çalmıılardır. Bu a.- tıddet 

NE TALİP BİR GRUP EMRAZI ZÜHREVİ YEYE lece tetkik edilecektir. da elektrik telini t~; eden amele- ŞİKAYETLERİ HAKKINDA lıalacalıtır. "'''="'" le al~!""".t ve telır• .et~•tir 
. liir · RAPTEDİLİYOR den Mahmut yol~a olu olarak bulun- K . . I T IMTIH NLARI Bırligm tiyatro tnı-i Doırilbecla 
~l!ıi ıtalyan grupu meı:I~ke- . . ' . • , OTOMATİK TELEFONLAR muttur. Mıhmudun elektrik çarpma- analızasyon ve saı!e tesiri- MEMUR YE ·- A Jitle oyDallDllf olan Meri D;igan ııi1c 
'tt,~d.e manganez madem ışle- Dahilıye vekaletı, ahlakı .ıabı ÜÇ SENEDE BİTİRİLECEK sından öldüfü zannile c.,.edi morga le yolların bozulması şıkayetlc- .~erdarlılı:ı:,:eblig~":rl~ ai.U telhiaen teınail ctmitterdir. Bıı 
ıL·: "'tır. Bu grupun mümessil- tanın polis müdiıriyetinden alı- Ş hri . d k" t 1 f t '. kabclırılmqtır. ri hakkında şehremini Muhid- ~ ~tihdanıdi!ap in!~:; etnm~.~ temsil il. müsamere .W...:ret "1lm114 
"l'\ il! .. - .. tan ı· .. d. . . d e mız e ı e e on esısatı- ŞAKANIN SONU . . . . suıue e ger m memuny......,.. t 
~ <u<adar makamata mura- ın po ıs mu ınyetın en alı- 'k b" h 1 .. 1 dm bey demıştir kı · · · · tihan ılacaktı ur. 
lıa_ t 'tnı.iıtlerdir. Diğer taraftan narak Emrazı zührevi yeye ra ~~n otomatı ır a e ~etırı. ec~ Leble~ici Hal~ ustanın çıralı Sa- - Her inşaaUn. ika •etleri lflD ım :rap . r. 
d l~iln bi İtal tına karar rm' b 1 k p- gı yazılmıştı. Telefon şırketı hu ~ılmıı dun Haskoyden g~e~ken Mo- lb . b"d" ŞAn} k b" MAAŞ YARIN SANA Yl MUDURLUGU 
tıı i gr_ııpu . r . yan m~- ve ış u uruna ta- kfimetle yapuğı mukavelede o- ız ve arkadaı!arından beşımn alayı- ~~ etmesı ta. ıı ır.. . . ca . ~r T rinisani - ı arın verilecelı· . 

~Uti § r~etı namıle tıcaret mu- dır. t fk t 1 f n t s' satı n d" t na hedef olmut, bundan sinirlenerek ışın başanlabılmesı ıçın o ızti- tir q 1 Y Geçenlerde Ankaraya gıt-
~etınce tesçil edilmiştir. Bu takdirde yeni esaslar da- om~ ı "k e e 1? . te ıhh'"~ı t ~r Moizi bıçakla kolundan yaralamqtır. rabı kabul etmek zaruridir. Ka- ' miş olan Sanayi ve mesai mü· 
~~ • -- :zı hili?d~ yen~ .b!r ~z~name ve ~~ne e 

1 
ma ını ea u e mış- ŞE~Zirl5ı~~~~I nalizasyo~da da bu za1'.1ret v?r- TALI MOBADE~EDE . dürü Kaznn _B .. dün _Ank_aradaıı 

fn MNU MJNTAKADA yem bır teş;nlat ıle ışe haşlıya- .;;:· k t "lk "k' d 1500 t y 'ıt kerestec"I d .. bıkab dır. Kanalızasyon amelıyatı, ık- Tali mübadele komıayonu yem buraya gelmıştır. Dün bir mu-
" ECNEBI YAKALANDI cak olan ahlaki zabıtanın faa- 1 f "ır eot 

1 ıtı_kı sene e kt e- ıenu~':' çe:irerek ın:,~ ek~~.:, para mal edilince bir çok hastalıklar Türk munhhau Server Cemal bey i- harririmiz Kazım B. ile görüş-. ı· . 1 k . . h h e onu oma yapaca ır. 1 d .. .. "- b"lh 'f k l "' başlamııtır. " . ah ı...-
:ıtlırde Kadifekaleye yakın ıyetı mem e et ıçın er alde Telefon şirketi otomatik te- amı do an ırma• uzre ... ,n yakalan· ve ı . assa ti o.. a mıy~cakur; Umumi i,ler iç.in Ali komisyondan muş ve şu ız atı a ... u9tır: 
'rde bir ecnebi görülmüs, daha hayırlı olacaktır. Zabitai lef on için hükfimetle yeniden mıılardır. 

1 
Kanalizasyon munasebetıle bazı emir belıliyor. - Kadromuz tevsi edi.ldi. 

·ıahlak"y t k"l"tı b'"tu" 1 TAKS M MINTAKASINI 11 bo lm 'd" ............... y . 1 d ' d'I ~sı memnu ınıntakadan ı e ~ş 1 :1 u. n meme müzakereye girişmiş ve bu hu- SOYANLAR YAKALANDI yo ann zu ası zarun ır. ŞiFRE BAŞKATIPLIGl ~n~ memu: ar ~. t;zyın ~ 1 

)lduğu için yakalanarak! kete tesmıl edıfocektir. susta hükfimetle telefon sirketi Taksim mıntakasmd• icr•yı faa- BERBER HÜSEYNiN MARiFET( Sabık Londra sefareti evrak me- mış~ır. __ Yen_ıden ılave .edıle.n 
•esine getirilmiştir. Bu' KİMSESİZ ÇOCUKLAR arasında esas itibarile itilaf ha- liyet _eden sabıkalılarda!' ~la~lı Va- Topanecle '!'ec;'~i>:e aokağınd~ o- mW'll Tev~k Bey, ~e~i~~ Hari~ye ye.nı m~fettış~er de taf!n e?ıl 

tı müdürü ve kıamı i-1 Himayei etfal cemiyetine sıl olmuştur. han ile .arkadaı• Cemil cunnu met-~ ~ber J'lnnı ıki y,m~ H~ae- Velrileti aifre batki.bpligıne tayın e- mışlerdır. Bınamız teVlı edılc· 
f d . . . d' k d 53 ki . İ 'J'f .. 1 f . . but halınde yakalanmııtır. yın, Kilıt aokalmcla Emıne ıamınde clilr..iı ve Ankaraye gitıniıtir. cek ve Sanayi birlig~iıtin i~ga' 

;ıra ın an ıstıcvap e-
1 
şun ıye a ar msesız ço- tı a a gore te e on şırketı Bu sabıkalılar Çaylak sokağında bir kadının evine tecavüz ve bıçak --· - - - - . _. . . ~ • 

'iccardan M. Jiro poj cuk müracaat etmiştir. Haber şehir dahilindeki otomatik tele- bir eve merdiven koyal'ak ginniıler teıbir etmiıtir. Hiiıeyin yakalanmıt· FIRKA
0

MUT
0

E
1
ME

1
TLER1NIN ettıgı kısım da hızım kısma ıla 

telbedilmiş ve mü- aldığımıza göre Kalender yur- fon tesisatını üç senede ikmal ve öte beri çaldıktan sonra firar eder tır. D NK ÇT MAi. ve olunacaktır. Bu suretle Sıın? 
1 t rk aka 1 · t d" HIRSIZ BiR FAHiŞE Halk fırka11 kaza ve nahıye mu · · "d" · tı' k I mda teminat ver- dunda ancak 12 çocuk alınacak edecektir. Şirket bir buçuk se- e en Y yı e .e ve"°!f ':" ır. . eti • d'. · · ~-- k f ka • yı ve mesaı mu ırıye aı rosu 

.. . 1 ld • d , . . . . . • . Bunların o cıvardaki sırkat vuku Galatacla Bırahane aokaimcla 28 tem en on ıçbma eoere ır ya "hf t kab"l d k b' k 
zat bunun uzen- yer o ugun an kura keşıdesı- ne ıc;ınde 1500 dıger bır buçuk atını vapanların ele baılarınclan oldulr numaralı umumhanede 1emıaye Em- ait buJ huıu18t görütülmüı ve bu 1 ı:ı:ac'1: ~ u e e~e. .1:.şe · 
•lmışsa da polis le talebe tefrik edilecek ve bu sene içinde de 1500 aboneye o- tarı anlat•lmıı ve yapılan tahkikat ne mıa, miittori ııfatile gelen Karabetin meyanda yarm friitat r~ami yapılacak le .. gıı:mı~tır .. Sanayı Jıırlıgı de 

tamik etmek-' suretle 12 talebe tefrik edile- tomatik telefon makinesi vere- ticesinde yatalılan da bulunarak bir- uykuda iken 13 lirurm çalmq yaka- olan Millet mekteplen balıkıncla da musaıt bır bınaya naklC'dılccek 
1 ·ektir cektir. çok etyayi meıruka ele geçİrilmiftir. lanmqtır. ' lıuı lıaralar verilmittir. j tir.,, 



l\m,uvrrr CUMA TEŞR!r'f!SANI 1929 

~·~-------~-------n----~----~~~~~~,~~~--~~~~~ 
t~ i. k • -::,.,_. ~m'I i_ z a. h. 9) i. k ay e • 0 ••• a. _. ~ Okuma seferberliği 

4 

_ _ ------------ -------- ----------------- (Birinci sahifeden mabat) 

~illi}'.~t 
Millet mektepleri mlede atlıyarak asri bir devlet Okuma ve yazmağı köylere 

4 -- -- -- olmuştur. Bilgi yolunda da bu K " H • .,. E varıncaya kadar teminetmek 
·Okuma Yazma uzun atlamayı yaptırmak bu- u .. tU" ılı( AY < üzre halk için hazırlanan ders· 

ASIUN llMDESI ·MILLIYET,Tll günün kıymetli muallim ordu- ' ,, ... , ... ' hane miktarı 8000 i geçkindir. 
ı Teşrinisani 1929 Seferberliği suna düşüyor, Bunların 700 ü latanbulda bu 

iDAREHANE- Ankara caddesi No. ıoo Bugün millet mektepleri yeni Bu ağır, fakat yüksek vazi- lunmaktadır. 
ders senesini açıyor. Eldeki feye başlarken muallimlerimiz- ilk k DERSHANELERİN Telcraf adresi , Mllllyot, lotaaınıı 

Çıktı Telefon numaraları ~ 

ı.tanbul 3811, 5912, 3913 

ABONE ÜCRFTLHRI 

kanun mucibince Türkiyede in ilk düşünecekleri şey, kendi- aş AÇILMA SAATİ 
16 yaşından 40 yaşına kadar lerini ve derslerini karşılarında Millet mekteplerinin açılma 
olan bütün vatandaşlar Türk- kilere sevdirmek olmalıdır. Gir- -Theodou de Banville-den merasimi bu akşam saat on do- -~r.!"!"m~-=--=-•ıdl 
çe okuyup yazma bilmeğe mec- gin bir yüzle, işi bitirip çıkmak Şair diyor ki; madam, bana mışlardr. kuz buçukta icra edilecektir. Me 

Türkiye için Hariç için 
~ 11yll/J 4()() kuruş 'WJO kuTUf 

750 " 1400 .. 6 
12 

.. 
/4(X} ,, 2700 ,, 

" 
Gelen evrak ıterl verilmez 

Müddeti "eçen ou ı;halır 10 karu~tv.r 

Ov.ele 1·e m.:ıtbı.ıya ait işler içtn 
mU.dUr1yete rnürııcıt edilir. 

l .,c tenılz l11nları11 mesuliyetinl kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 

burdur. Bu mecburiyet belki isteği içinde verilen dersin hiç kın k d b 1 ın· raaimde Vali Muhiddin ve Ma 
aş aç yaşın a aş a gını S t "ki ·1 b" d ki "f E M b 

dünya t,arihind.e e~sali gö.r~~- bir cazibesi yokt~~· ~~~~.za soruyorsununz; aşk, hiç bir za- aa on-ı ı e ır arsın a arı mini uzaffer eylerle 
medik , ;ı ; r "ilım seferberlıgı' gelen vatandaş, bızım yuzumuz- b 1 ·· k.. ık 1 ders esnasında bahçeye çıka- Vilayet ve Maarif erkim da bu 

d k d. · b" d ·· k man aş amaz, çun u aş 0 
• caklar e elli talebenin gözü ö- lunacaktır. Muhtelif mıntaka-

demektir ki Türkiyeyi ve onun e en mı ıze can an, yure • mak, insan olmak gibidir, insan .. d ~· · .. kl ~· Madam 
mucizelere benzeyen kurtuluşu- ten bağlıyacak tatlı ve hayırha- n~~. uzun burun.lu veya kara ~~:zal~":~~e i~an~t « ediyor, ' ~~:t~e~~~':ı::i!~~ti;ıekteple 
nu yaratan büyük dehanın şu· h tebessümü göremlidir. gozlu olursa, aynı suretle aşık o yaşayamam!.+ 
lelerinden biri olarak memlek Şurası dahatırdan çıkarılma- lur; mukadderatında aşıklık 0 • tik tedrisat müfettişleri de 
etimizde tatbik edilmektedir. malıdır ki yetişkin halkı okutma lan kimse, aşık olmuştur. Ertesi gün, biz derste iken, teftişatta bulunacaklardır. 

Büyük Gazi, Türkiye tarihi· k, küçük çocu.~lan okutı~aktan Size bunun üzerine bir hika- bahçeye çıktılar. Ellerinde ya- MERASİM PROGRAMI 
ne kaydettirdiği unutulmaz gün farklıdı~. :1J~n~z. okumaga ba.ş· ye anlataynn. lın kat birer kılıç vardı. Merasim programına naza-
lerden biri ola.ıı. 9-10 Ağustos lıyan mınımını bır yavrunun zıh Ben Coriolis pansiyonunda ran Millet mekteplerinde mü-

Dün hararet az1ınt 19 ugarl 14 b k · be ttı" ·· erine be Güneş altında, cesur ve ha- dür ve muallimler tarafından 1928 gecesi Saray umu par ın nı se~ s __ r, onun u~ . . • büyüdüm. Bir gün, arkadaşım 
derece idL Bugü. rüıglr mütehavvil . - . k li t k yaz bır '-"gıda yazar gıbı telkin Ş dit hamlelerle dövüşmeğe baş- okuma ve yazmaaa dair nutuk da irat ettıgı ıymet nu u . • . . . "4 • • • • • edoin'la mektebe giderken, ,. 
lı.va .çık Olacaktır. ·ıı · ·· d ı hakk d b li ruz Fakat !adılar. Hepimizin gözü pence- lar irat edilecek, talebe mu··sa-ta "Bir mı etın yuz e onu, yır erınızı e e ı rsı · bana gönlünü artı. Rozali'yi se-
------------- misi okumak yazmak bilir, yüz okuma çağını aşmış insanların viyor ve seviliy~rdu. rede · seyrediyorduk. Yilzlerin- mereleri tertip olunacak manzu 

FELEK de sekseni, doksanı bilmez; bu kafalarında bir çok düşünceler Rozali cehennem gibi esmer den, ellerinden, göğüslerinden me ve ğarkılar okunacak ve ba-
ayıptır." sözü ile bu seferberli- endişeler, doğru, yanlış, hatta zayif kıvılcım gözlü biber du~ hafif yaralandılar, fakat bu ha- zı mıntakalarda bando mrzıka 

HOCA ve ÇOCUK ğin kapısını açmışlardı. çok defa yanlış inanışla~ .y~r tut daklı' bir çamaşırcı k;zıydr. Mös fif kan sızıntılarına ehemmiyet da bulundurulacaktır. 
Ben bir hususi mektepte Had ve yazı inkılabının asıl muştur. Onlan .. zo~~a .~okup ~ı- yö Coriolis'in metresi olduğu ve?'°iyorlardı . Ni~ayet Pesso- BİR SENEDE 800, 000 KİŞİ 

hocayım. Dün bir çocuk en büyük hedefi işte budur: karmak çok ~uşküldur. ~kin söyleniyordu. nanın kılcı Şedom un alnını yar OKUDU 
"d k · d • tlı tl t h d d d dr. Arkadaşım yere düştü. Sı-

mahrem ibtiyacinı gı erme ıç· T~rk mill~t~" muasır me eı_ıı ta . t~ .'• .~s ı.r e e e e 0~- . Şe?om, bir gün çamaşırlığa nıfta acı bir feryat koptu, hepi- Daha ilk senesinde 800,000 
in gelip benden izin aldı.Yavru· mılletler gıbı okur yazar bır ~· ı~yı, guzelı tanıtmak müm gıtmış ve orada kız bunu öpmüş miz fırladık, bahçeye çıktık. vatandatı cehaletin karanlığın. 
ya bu müsaadeyi verirken ken- millet,, haline getirmek.. kündilr. tü. M"" ·· dan kurtaran Mı'llet mekteplerı" 

1 M"ll kt ı · · h al osyo ve madam Coriolis'de di kendime hükmümüzün nere e Bu gayeye ermek için mille- ı et me ep e~nın °C. a- - Ben de onu öptüm, diyor- ld"l y bayramını tea'ı"t ı"çı'n bu""tu··n mek 
d k bö · · f h Ikın h d t b e ge ı er. aralı hastahaneye kal 

re kadar vardığım üıünere .. tin tahsil çağını geçırmış ert· n a. ru .un !'- ış e u ınc du. dınldı . Carih ailesine teslim e- teplerle devair bu akıam dona· 
bürlendim. Bu bizim için öyle lerini çabuk ve ameli bir vekil- ve nazık ameliyeyı yapmak me- Seviyorum, sevişiyoruz. dildi. nacaktır. 
bir ilıtiyaçtır ki ancak onu hoca de okutup yazdıracak bir mü- vkiinde olduklarını düşünerek, Nisanın ilk günlerindeydi. Mahallelerde davullar çalma 
,,ıanlar anlıyabilirler. esseseye ihtiyaç vardı.İşte "Mi her şeyden evel gönül alıcı ve Havada ilkbaharın ilk nefesle- Madam, bu vakadan 38 sene rak Millet mekteplerinin açıldı-

KAR MAKiNESi ll~t mektepleri" bu müessese- sevgi . ve~ci. olm~ıdırlar. .. . ri dolaşıyordu. sonra 187 4 te, Şedom'a rasgel- ğr ilin edilecektir. 
Havalar lil.tufkir bir mayıs dir. . .. Mıll~~z bır kere gonl~- Şedomun sözleri, barut üstü- dim. Meşhur bir seyyah olmuş-

güzelliğile devam ederken Ema Mıllet mekteplerinde kısa bir nu yerdi mı, art~~ onu pek ~ç ne düşen ateşler gibi, kalbime tu. Dünyayı gezmişti. Afrikada BÜTÜN HAZIRLIKLAR 
neti aliyenin kar makinesi hiki- mü~det ~kuy~ her vatandaş g~n ~lan ~~v!fısı~e vefalı bır düşüyordu. Çünkü ben de aşık- vahşilerin eline düşmüş. Avus- BİTTİ 
yeteri anlatması pek tatlı oluyor bil.di.klerıne ~ı.r !11ektup yazacak mılle~r: G~~uller:ıne nilf.u~ e- tım. tralyada feci ölüm tehlikeleri at Şehrimizde bütün hazırlıklar 
Rivayet ediliyor ki Emanet mu· evının veya ışının hesabını tut~- deceğımız .Turkle.~n. sevgısıne, Amma Rozali'ye değil Pyrr- latmıştı. Sahralarda aç kalmış, bitirilmit, her tarafa halkı ilim 
basebeciai bey, Istanbulda ha- cak:, gelen mektupları okuyabı- vefas.ına gilve~ebı~nz. ha, Chloe, Phyllis, Phidyle'ye, ormanlarda çıplak dolaşmış"tı. seferberliğine davet eden afi9ler 
valar böyle güzel gittikçe kar lecek, gazete, mecmua, ufak Bır de ye~ı~~ halkı ~ku- Horace'm bütün kadınlarına a- Bütün bunlara rağmen, Nis'te talik edilmittir. Bu afi9ler Mil. 
makinesine para veremiyeceğini tefek hikaye okuyarak kafasmI t?~ken nazanyecı.likte~, .kaıde- şıktım... bana rasgelince: «Rozali hadi- let mekteplerine devam mecbu
söylemit, kendisini yakından ta dinlendirebilec_ek kadar .malil.- cılikte~ .. ço~ .. çekinmelıdır .. ~.a- Bir kaç gün Şedom'u görme- sesini hatırlıyor musun? dedi ri olduğu ve kaydü kabule bat· 
nmıak zevkine mazhar olduğu- mat edinecektır. Bu netı~e el- ten g!inumüzun okutma '!e og- dim. Tesadüf ettiğim zaman, Meğer Pessona kadının bir tu- landığr beyan edilmektedir. 
muz için buna inandık, çünkü de edildiği gün, Türkiyede retme us~lU ku~ nazanyed~n çok asabi, çok buhranlı idi: «Ba tam saçını çalmışmış. Geçen se DEVAM ETMİYENLER A-
mumaileyh hacet hiasedilmedik ümmilik denilen korkunç ve öl- kaçınan bır usuldür .. ~akat b~I- na ihanet ediyor, dedi, hem de ne Piyo-Janerso'da rasgeldim, LEYHİNDE TAKİBAT 
çe sarfiyat yapmağa taraftar de dürücü düşman artık ortadan ha~sa halkı okutma ;şınde kaı- kardeşim Pessona'ile!» Teskin doğrusunu söyledi.» Bugün merasime iıtirak ede 
ğildir. Mamafi endiıeye mahal kalkmış ve Türk milleti yeni deli, kanunlu nazan okut~ş, o- etmeğe çalıştım. «Onu geberte- Şedom'un yüzÜne baktım. Se rek bi~ nut1:1~ ira~ ':'1ecek '!" 
yok. Londradan gelen haberle- tarihine layık bilgili bir millet kuy~ sıkan ve kaçıran ~ır se- ceğim!» diye haykırdı. Ondan vinçten gözlerinin içi gölü or- lan Yalı Veki~ı Muhıddın B •. Mıl 
re göre oralarda nehirleri dondu olmak için lazım gelen silah i- beptır. Unutmama~ıdır kı "Al- sonra anlattı. du y let mekteplerıne devam etmıyen 
ran bir kış ~aşlamıt yakında bu- le teç_hiz edilmiş o~acaktır. fabe, Gramer, edebıyat" · • V:.s. Yamı Pessaona'ile düello e- · ·Nakleden ler hakkında takibat yapılacağı. 
raya da gelır. Maluma kıta güm Mıllet mekteplenne davet e- atı.an ~ltına alı.n~ derslenn, decekti. Aralarında kararlaştır- S I' · 1 nı söyleınittir. 
rük yok! dilen her vatandaş düşünmeli- kaıdelenn gayesı nıharet o~t- ;::::::::::::~:::::::..~::::::;::::::::::::::st::ı::::::::::ı:s::::::::::::::ı::::::~:~~ıı::::!nı:al Maarif Emini Muzaffer Bey 

RADYODA dir ki, bu davet tıpkı vatanı mak ve yazdırmak tan ıbarettır. jl !i ...._ .-.. il şunlan söylemittir: 
Arasıra bah,ettiğim Radyo kurtarmak için silah başına ça- Halkı okuturken bu gayeye l lif- i! ıll!!!!!!9' .D:-..,. IK.... il • - Şimdi bütün gayretimizi 

faaliyetimize temas eden bir §ey ğınlmak gibi mukaddes bir va- en kısa, en çabuk ve en amell iı !! :: li Millet mektepleri üzerine top. 
yazmak isterim. Ancak bir ay- zifeye davettir. Artık herkes yoldan gitmek ıaznndır. n:zx::::::::::::::::::::::::::::ı:::::::=:::::::::ı:::::::::=::::::a:ur:::• ı::s4!. =•I lamıt bulunuyorus. 

dan beri faaliyete geçmit olan biliyor ki uzun tarih~mizin için- Bu.esa~lar daire~iı;d.e yapıla· Bu günkü müsabakalar Dershane miktarı ihtiyaç ni 
Bükreş istasyonu iki aktam e- de başımıza ne bela gelmişse cak mılletı okutma ışının beş on abetinde arttınlacaktır. Bu se-

TAKLiT 
Sarı ambalaj kağıdı içinde 

satılmakta olan ve ltalyada 
l(astellanza tehrlndo kain 

KOTONIFIÇIO KANTON 
fabrikasında imal olunan lı:a· 

ramandol emtiası UJ:erfne 
mevzu baladaki 

MGtOOO 
marlı:aler 24 tetrlnlsanl 1924 
terlh ve 494 numero ile usuleD 
toRçll edllmlf olmalı:la buaıı 

talı:llt etmlf olan bir tüccar 
aleyhfoe lıtanbul ilı:lncl Ceza 
mahlı:emeslnde açılan dava 
llzerln• ltb• mabkemenlıt 
12/10/29 tarfb V1 29 2 /1710 
numaralı lı:aran ile talı:llt 

MGtOOO 
markalı karamandol topları· 

nın mlsadıreslno ve cezai 
nalı:dl itasına ve lfbU marlı:a 
toahlblne tazminat tesvfyeslae 
bllı:medllmlt ve ba lı:arar icra 
edllmlftlr. 

lıtaabal 1 t•frlıılNlll 1929 
B. HAENNl 

ve! methur kemani Huberman' hepsi bilgi~iz~ik, ~i!lik yü- sene içind~ Tü~~yed~ ce~al~ti G. S. birinci takımının Rum M ht l't• ·ı ne Millet mekteplerine çok rağ. 
tn bir konserini dinletmif. Bu a· zünden gelmiştır. Bılgı ıle silah mahvedebılecegı şuphesızdır. U e 1 1 1 e bet vardır. 10ouacla bitecek••~ ipti .... dl 
dam zannederim iki sene wel lanmış bir 1:1111et'. hayatında Büyük Re!simizi~ ilhan;ı~ g.e~ç yapacağı maç en mühimidir. Millet mekteplerini bitirip imtihanlar ppılacalmr. 
~ehrimizde konserler vermltti· bazı kere yenılse bıle mahvol- ve gayretli Maanf vekılımızın Bu .. .. . 1 d T k te imtihanlarda muvaffak ohm. 
Bizim radyo tirketi daha tiyatro maz. Çünkü düştüğü yerden ikdamı ile bu gayenin yakında sim st=o~lfı:d:nh~~:~ f~t-,~~çı d.~ b~n~an sonra günün en yanlara ikmal kuralan açılacak-
ve konserleri bile dinletemiyor. kalkmanın, uğradığı fel8.lı:eti te- elde edileceğinden eminiz. bol 1 1 kt" • 1f1 musa a asını teşkil edecek tlJ'. 
O nkü b' • !Mi tm . 1 b"li 1 NECMi maç arı yapı aca ır. tır. " 

il . ır ıstasyon en me9hur b kie heil~ınb_yo u.nllu ı .. r.1 H_'.11- • İlk müsabaka Galatasaray- Hi- Aldıg"rmız malUmata go··re ba DERS SAATLERİ TESPİT 
muaiki,inaalanna konser Terdi- u ca tr mı et oy e agır B ğd ·· t'" !'1 k .. ·· kı · d d B İ t 
riyor. Nevmit olmıyalım ve be. bir felaket darbesi önünde ken- U ay trus U a ucu en arasın a ır. u mü zı a~etlerimiz de Kadiköy'de, ED LD 
kliyelim. dini şaşırır, ne yapacağını bil- . Me~kezi A_vru.pa v-; .~·~kanlarda sabakaya saat 12,30 da başla-, a~le~ızm he)'' etinin ve antrenö- Bu mekteplerde kadın ve er-

KADIKOYÜNDE M
"H- 1 ö .. d .... kl b" bır bugday truıtu teşkilı ıçın çok Y•· nacaktır.Geçen sene çok zevkle runiın nezareti altında rekor k keklere haftada altı ders gÖlt• 
ı:. mez, se nun e suru enen ır kında Budapeıted T lim . - . . G 1 l .. ır 

MET ZADE BESiM Bf. ye: kütük gibi girdabın içinde yu- !arından birinde ::,;;ı.:i ;:,pa ~: s~k~et~ıgım.ızf a atasa~ay. {u- ;ma teşebbüsünde bulunacak- r!lecektir. Kadı~~ara .cumarte-
Bahis buyurduğunuz yazı bir varlanır, gider. Balkan Buğday ve zahirecilerinin mü cu erı aynı . orm ve ı~~ıca~~ !ardır. 11 ve çarıamba gunlen saat on 

latife değil bili.ki& bir "satirik Türk milleti, tarihinde bu me11illerinin iıtirakile bir içtima ya- ~uhafaza .~dıy~~larsa gıı:e ıyı A k d ld .1 betten itibaren birer saat, pazar 
yazrdır. Buna hezl diyebiliriz. " acıyı birkaç kere çekmiştir. En pd•cak~ır: bır maç gorecegız ~eme~tır. n ara an ge 1 er teai ve per9embe ırünleri saat on 

FELEK yenisini hepimiz acı acı hatırla 1 Bu •ç;~aa Ro~en, "'.1acar, Yugo- Bundan sonra Beşıktaş ın kar- .. Cümhfuiyet bayramı müna- dörtten itibaren ikiıer saat Te 

U 
~ . - nz. Dünya harbi Türkiye v~ ;e~r ;;~rak fç% ~i'!~Je~h:~I:t :,~t; şı ya~a kulüplerinden ~i.r n:ıuh- 1 sebetile Ankara ya giden Darül- erkek müdavimlere ise cumadan 

eıleplıler lllÜS8b8kall miittefikleri aleyhine bittiği ka dır. ' ' telıt ıle, Gala.tasaray bınncı t.a: fünun heyeti dün avdet et·niştir batka h~r akt~m birer saat 
Gazi Hz ı· . b· k . ra günleri daha unutmadık. En .. Bu içtimada tetekk~I edecek trü- ~ımının d~ bır Rum mu~telı~ ı İzçiler de kısmen dönmüşlerdır. ders ve~ılecektır. Gece dersleri 

· .. .:· Ş el O asında akıllı, en tedbirli, en bil ili bil- ıtun .Balkan ve ~erkezı Avru.pa buğ- ıle yapacag! ı;ıaçlara mu~~?ıl Galatasaray izçilerinden bir kı- muhtelıf olup bunların saati mı-
24 uncu haftanın 5 inciliğini dig-imiz adamların b"l gf !Ak day ~racatını bır el~en tanzım ede-. Fenerbahçe nın de Kadıkoy- srmla polisler bu gün dö'lecek- ntakalann ihtiyacına göre tes-

Jarü"" f k 1 b . d .. ı e O e a et rek bılhaua Amerıkanın kuvvetlı ünde - htemel ol l . "t d'I · · B d I 
, n,~. a a ta e esın en 59 onünde nasıl şaşaladrkları daha buğday ihracatına karşı koyma11 dü- .. yapma.:.ı mu an erdır. pı e •. mı9tır. u ers er saat 

... 1ın ~ ureyya Bey kazanmıştı. gözümüzün önündedir. şünülecektir, mus.~baka, İstanbulun b~ş~ ge- y I d . o.n sekizden sonra gösterilecek-
lu yazı ~udur: AII-'--n Tu""rk .11 . b" Böyle bir içtimadan •onra yakın- len uç takımının artık cıddıyet- 8 ova 8 IOŞ88t tır. 

"H f ""' mı etme ır 1 1 - d ki b" a tanın en mühım haberi ıntfu ve tarihin b" . . larda Cenevrede mevzuu bahoolan e ça ışmaga başla ı arına ır Yalovadaki imar ve inşa it- DERSLERE YARIN 

cA• der•h•nılıri·+ ....., #. 
letince ı.a-ı-1ı&r •• ...... ~ 
!eri okutula..ıst. .......... r.-. 
Ait oJıaıya..W. aııuıa• lııfllıp 'ili 
tılııcaktw. 

Milhtınelıtepleftieill........
(60/000) liral* tab•·-~ 
de bu hali< IDIİM~ UIWıl 
tea-riri ivia tlmtlldoa t...tlıM ..... 
br. 

ıtAYIT MUDDBTt ........ 
Btmoıı 

Maarif aıiidlirll Ma1• a. • "" 
lıarririmiae dmıittlr lıl 1 

- Millet melııteplerim tllelle lıl" 
yeline 15 tepiniııaniye lıa.tıı. _, 
edilecektir. 

Kaydolunaalardu 11.,.-~1~ 
!erin itimleri Ylllyot idare -1•1 

bildirilecektir. t 
Bunlar, iclani umumiyei ,.;Jif' . 

kanununun (68) inai maddeti oı~r 
bince cezayı nalrtiye mahkum ed• ,. 
celderdir. 

lıazi Hanetlerinin Ankaradakİ lan Büyük Gazi v:r mucız.~~ı ok Balkan.gümrük ittiltadı"!n kendiliğin alamettir. !erinin bir haftaya kadar bıtme- BAŞLANACAK 
rş bankasını ziyaret etmeleridir dehası olmasaydı onT~?ki;:tı s~ den dogması muhtemeldır. Bu müsabakalardan en mü- si kuvvetle muhtemeldir İnşaa Bu .. , , ··t kı ŞAHADETNAMESIZLERE 
1( d"! · · "h , · ur yenın S - h" . . G b" . . · gun merasımı mu ea p VAZİFE YOK 

en ı erının ı yakar kudretile istiklali mahvolmuş demekti Ha eyrisefainde ımını alatasaray ırıncı t~- tın hitamile bu seneki muvak- vaktin gecikeceği nazarı itiba ~ 
'.ucu?a gelen ve rı:e~Ieketin ik- tta o Büyük kurtarıcı ort~ya İ • kımının . Rum'larla y~pac~gı kat proje nihayet bulmuş ola- alınarak ilk derse yarın ba 1.:~ (1931) •eneoi maymndan itiba ,ıi 
tısadı hayatında buyuk. tesirler çıktıktan sonra bile u·· .t . li zmır acentası kaba- maç teşkıl eder. Beşıktaş ın caktır. ması M"ll t kt 1 • t'bl"ğ elinde Millet mektebi ıehadctnaıJ' lr' cıpan ve daha d .. mı sız • j h 

1
. d . ı e me ep erıne e ı olmıyan bir fert hiç bir vazife der'u 

b .k. h f f yapacak olan kle dudak bukenler olmadı mı? at 1 eğıl - - · - - edilmiştir. Bu sene, Galatasa- te edemiyecelrtir. ·1<1 

,1~ :n~ta~::sı:v~ e~ dkı~~!li h İt~e .o.~şkınlıklann sebebi l İzmir gazetelerinde yazıldr- M.JLLJYETJN EGLENCELERJ ray lisesi yerine, Zografyon me Hamal bile olmak için bu ve•;;1 
~n b .. ara ı!' an ıs ah ce) 1•lgısızlık, hep cahilliktir. ğına nazaran, İzmir seyrisefain .., S ktebinde de Millet dershanele. li.zımdır. Millet mekteplerine ~l"" 

' tı .enh u mkuess~sednın,b~emfle- el ıka e~e kbarşı açılan harp, me acentasmın yolsuz bir lı ıreketi 1 2 3 6 1 g ri açılacaktır. Bu sene Millet yaımdan (46) yaıında kadar o u 
tte ın er oşesın e ır za er m e etı arbarcasın k .. ··1 .. G 1 k . . kt 1 , "Ik bilmiyenler devama mecburdur. ~ 
h k r "b' d"k"ld '" " . k b 

1 
k d"" aya ıp yı- goru mu~. azete er va ayı şoy ' me ep enne ı mekteplerin Mamafih evlerinde huouıi ı-h' 

.e~ ~-1 gı ~ ı ~· ıgını. a u et anh uşmanlara karşı edilen le anlatıyorlardı: İzmir Seyri- muallimleri ders gösterecekleri göz:enler devam etmeden Maarif_.ı:;/ 
me azım ır . . ır. emrıle mem- mu arebe k~?ar n:ıukaddestir. sefain acentası Mahmut Şevket için hariçten vukubulan müra- ~d~ Pazar~eoi ~~ PerıemOO. guıı ıır 
ll'kete asırlara ıntı~l edecek 0 _ Başta Turk mılletinin ve paşa vapurunun cuma g·· 1.. caatl k b 1 d"I . t" n ımtihana gırebılırler. Henuz ~ .. ( 
ı b' h " b" y 1 T "" ki d 1 . ll u ge ar a u e ı memış ır t kal d 1. t 1 d... ., 
an ır şe ır, ır a ova hedive ur ye ev etınin büyük Re- leceg' ini ilan ediyor O gu""n vol Bu muall"ımlere gec t d. · ak arlanma ukamda ge _me ıgı 1 
d b" ""it G . · · · · J k ·· ·· .. .. . . ' - • e e rı&a· me tep ere ne ar muracaat o 

<'. e? . uyu a_z ı nın, meı;ıleke- ı~ı 0 n:ıa , ?zre . but un Cumhu cular, dıger kalkan vapurlara tı için elliter lira verilecektir. ğu belli u~ğiiö r. Geçen •ene t•~ 
tımızın ık~ısadı ve hayatı men: r~yet ncal.ının . Mıllet ~ekt~ple- binmiyerek rıhtımda Mahmut A ve B DERSHANELERİ ~i~d~ şehadetname ~laolar ( ı~ ,.f"!. 
tıaını teşkıl ed.eı_ı İş banı.;asını zı nn~ verdıklerı ehemmıyetın se Şevket paşa vapurunu bekliycr Dershaneler "A,. ve •B• namile kışıdır. Muayyen muddetın _h•f." ı 
yaret ve takdırı, mezkur mües_l bebı budur. !ar. Fakat Seyrisefain vapuru iki kısım olup tah•il müddeti 4 aydır. dan eve! meml~kette okuma of,l 
ese · · t"'k b" . . [ M 'll k . . "A d h ı · T .. k h rfl . yen kalmıyacagı muhakkak,.,- , ~ ıc;ın u enmez ır tltıfat ı et me teplerınde halkı gelmıyor. Yolcularda yolların- . " ers anc erme ur a enle .. 

b"J ·1 b" ff . 1 k - hiç okuma y b"lıni 1 tec.ır . ve 1 vesı e ı r muva akıyet a- o utmaga memur olan muallim dan kalmış oluyorlar İddia e- B k ve. azma .1 yen er, OKUMA ODALA~1 .fta 
milidir Gece! · b . b 1 ı· a k d 1 b b"" .. . . • . .. . ' « • ••mına ne geçen Mıllet mek- r Y> 
, · erı a~an sa a ıa ~ a aş ar, ~ uyuk ve kan- dıldıgıne gore S~ynsefai•ı vapu teplerinden ,ehadetname alanlar de- Halk okuma odaları bi< 
-adar çal~şan ~u . mıll~t babası- sız mu?ar~benın zabitleridir.On ru o gün gelmiyecekmiş, acer.- vam edecektir. kadar açılacaktır. ,,ıalıa•ın . 
~~· ~endı. ~ser~!'~? ~ukemmel- Iı1;.r ~ıllett .okutmak gibi tari- ta, yolcuların 0 gün İstanbula Ba ctınkO yeal Dflnlta bllmecemlala . «B• dershanelerin~• ilk tahsili te, Bu odalar, tehrin her ~Jait ten· 
lıgını teftışı, gozumuzde eserle hı btr vezıfeyi üstlerine aldık- kalkan diğer vapurlara binme- bllmecemla halledil mit f•kJI kil eden ~~t,_ tahnr, heaap, aağlık da bulunacak ve okumai~tiııi aııılı 
'T'Üessirin kıymetlibir tablosunu !arını unutmamalı tarih .1 k · · t · · · l SOLDAN SAOA: YUKARDAN AŞA"I .. ve yurt bılgılenle gazete okutulacak- vir, teshin ve iotirahat " 

1 d , ı e o mesını emın ıçın vapurun ge e- 1 M ( tık ( ) u tır t · lacakt 
can aı:ı ı~yor. Siyasette, Hi~- şu Y~şına Ç~f o!d.uklarmı ceğini ilan etmiş. - ecnun 4) Yanlrf 4 1 - Med'u <7> . Bu suretle h• vatandatm okudu- evı B':, oku.:;;, yurtLart"* 1a:'etele~l• 
:J~, mıll~tıne _reh~er olan Gazı, herTda~k.a düşiinmelıdi~~er. v Seyrisefain idaresınde yap- : = ~~=n(~S)İııhn <2 > ~ = ~~(~a)n .;~ri ~Z) Nota (Z) la ~.~nl~ ~o~ylıkla anl!'y!'bilm~•i hal~ için rapılan blitii" netnyat gon 
• ymetlı vakıtlennden sarfe- . anh tle yarış ..• Turk mil tıgımız tahkikata nazaran Mah 4 _Dert (4) ıiarap (I) 4 Tespihi ~ ) B" ve duıundufünu hataoız bır ifade ıle dcnlecektır. . . e 

el ~rek !11-il~et mü.esseselerini zf. ~etınin ~n. se?edenberi yaptığı mut Şevket paşa vapuru 0 gın; 5 _ Nida (Z) Nota (:i) aleti (J) n ucu ) ır ınualki y~bil~c~.i h!up .ameliy~leri, k~ıir- Bu ouretl~ hem_ haltın ten;•" v" 
,·aret ıle ıktısadıyatımıza ciddi '' denebılır kı bundan ibaret- İzmire gidecekti VapurıJD İ 5 - Oyun eden (5) 5 - Rakı lle yenen (4) ::b nd,!çülerı, tarıh ve.bılhaoaa ınk!- hem de sal""! •.·t~Jd:l · ''i,lıiıl:. 
iıir :ıtaka .g?sterınele~. iştikbal tir.. Bily~k Kurtanc~ın muci- mir limanına bir. gün teehhdı~; 7 - Yükseltmek (S) Mlnıtrede °"I 6 - Zevk (a) Yalvarma (S) um~ m:i'.!:7.•öı:e~':::;"'!:,~";. a;'. ku:;iı;:1ı;:.,:::;"~~ino~k?';';ği~:d~~I 
evladan ıçın canlı bır ıbret nü. zelı ellerı arasında Tıirkiye ı l4 gelmesi havaların bo:ıulduğuıı- kunan ~ 7 -lnHn (4) Ta .. layı oynatan(3) dilecektlr. fırka•• teşkilit•.n<l'. ••tıfade edil 
ınıinesidir." Ün<:Ü asırdan 20 nci asra bir ha- dan ileri gelmiştir, : - y (S)atJ:!.. <•>· z- ~-(4~) H DERSLER ŞUBATTA BİTECEK cektir. Miı.arif..;. ' ~~ huaıuta e 

" - as - .... (e - (J) Mill.t aoektepleri teclriaall ıulıat ~' etm-tedir • .... 



Ya11inga'in şaheserlerlndr. 
baların gl!nahı filminden 

salıneler " MeleAte .. 

• 

Bir bahis _I 
ş;hrimizin yegane iki sesli 
, llu olan Opera ve Alhamrn 

lı seseleri sahipleri arasında 
abis tutuıulmuıtur. Bu bab 

t&a.sı ıudur: Her iki sinema
kendi sesli makinaaının diğe
. faik olduğunu iddaa etmek
lr.Fiivaki, bu makinaların iki 

MiLLiYET GO.\IA fEŞRINISA~t 

Babaların 
Emil 

günahı (Melekte) 
Yanings 

Vilbelm lıpengler büyük lokanta·\ polise ihbar edilmit olan lıpengler 
rdan birinde garson olup Greta İı· bu bal karıısında kaçmıya bile kalkq 

miııdeki hafifmeşrep kadının dostile mayup yakalanıyor ve hapıediliyor. 
tı~l'it~aJı:. kendisini t~sbi_re karar ver· Hapiabanede senelerce kaldıktan 
dıklen ~?e k;adar ailesı~e '?n dere- sonra tabliye edilen lıpengler günün 
cede muıfık bir baba vazıyetınde ya- birinde garsonluk etmekte bulundu-
•yordu.__ ğu umumi bahçelerden birinde evlat· 

8u muddet zarfın~ ·~~~ngl~ gar
1
• larile toronuna tesadüf ediyor, ve eoa 

alu~ lo"?ta sabıplıırıne yukae • sen uzun senelerin doğurduğu baoret 
·I ve .hır mudde~ sonra d~ kansını aradaki dargınlığı izale ediyor ve da-

.aybedınce Greta ıle evlenmıı. dolayı· ğılan yuva yeniden kuruluyor. 
siyle üveği anne kahrı çekemıyen kı- .. .. . . . 
zı babasının evini terketmek mecbu· Buyuk Alman artiatı Emıl Ya-
riyetinde kalm11tı. ning_ı'in güzel ~ser}e~inde?biri ol~"'? 

O esnalarda Amerikada içki mem· b~ .~ bu san at~~ daım~ ıeçtiırı 
nuiyeti cari olmağa başlayınca lıpen· gıbı hır. babanın bıasıyat_ını ıfade et· 
111ıp,. pek sevdiği oğlunu refah içeri· mektedır. Eaas~n ır.enç bır a~am ol
~ vetiştirebilmek için çarei neca- ~ryan Y a~ınırsın b~~ ~şık rol.u almak 

\çakçılığında bulmuıtu. uteme~esı pek. tabudir. _Yanın111 her 
. f"k 1 I 1 I zamanki muesıır ve belıı oyununu 

t hır de ı an ı o an şpen11 er . oynamaktadır. Bilhaısa filn•:n sonun 
r akı~ babas'?ın. ~açak fab- da bazı sahneler çok hazin ve elim
mamulatı olan Vukiyı fazla ka- di . t1a r. 

çırıyor, esaıen eayet muzır meva . . . . 
imal edilen bu Viski çocuğun kör ol- Fılm be:r'~tı umunu.ye~ıle cazip 
mıuına sebebiyet veriyor. O sırada ve sahne tertibatı zengındır. 

Emil Vanlngs'in şaheserlerinden 
Babalann gllnahı f ilminden 

sahneler "Melekte .. 

jRusyada seslil 
Sonkino ismindeki Sovyet si

nema şirketi Moskova ile Le· 
ningrad' da sesli film makinala
rile mücehhez salo:ılar açmağa 
karar vermiıtir. Bu salonlar se
ne nihayetinde halka küşat edi
l('bi lecektir. 

MORIS ŞOV AL YE AME. 
RIKAYA DONDU 

1929 

Canbazhane Prensesi (Majikle) 
Harry Lidtke ve Hilda Rosh ! biı· aşkın intikamından sonı·a 

Şen bir Alman komedisi olan bu canbazhaneyi terkederek tekrar 
eserin senoryosu şöyle hulasa eski rütbesini alıyor ve fahvi 
edilebilir: Rus asilzadelerinden miralayi Prenses F eodora ' 
F edja F alenski bir aık macera· !eniyor ... 
sı yüzünden yüzbatdıktan isti- Filmde harpten evelki •. . ı:. 
fa ederek bir canbazhaneye at a•kerlerine ait eylenceli sahne· 
Ufağı olarak giriyor. ler vardır. Harry Lidtke kendi 

Fakat sabik alayrnın fahri «Janri »olan bu çefit oyunlarda
miralayı Prenses Feodora ta- ki muvaffakiyeti bunda da gÖ5· 
rafında bu hareketi müşahede termittir . 
ediliyor... Feodora rolunu yapan Hi Jı.. 

Prenses sabık yüzbaşı ile his- Rosh latif ve caziptir. Canbaz. 
si bir alaka besliyor ... Çok ey- hanede cereyan eden bazı sah
lenceti ve şayanı dikkat mace- neler çok tuhaftır. Film bir Al 
ralardan ve fena hareke~ etmit man filmidir. 

Lupe Vclez'ın Aflı: zambatı 

fılminden "Opera - sesli 

Bu hafta l 
Sesli filmlerin piyasaya çık· 

ması üzerine sinema müdürleri 
program tepdilinde ağır davran 

l
maktadırla'r. Bu cümleden ola
rak ikinci sesli filmi olan "Seher 
vaktinde,. filmini Opera sinema
sı üç hafta tuttuktan sonra bu 
hafta Aşk zambağı ismindeki ıe 
sli filmle deği~tirmişti r.Bu film 
kuvvetli bir eserdir. Amerika mamulatından ise 

~Ytı ayn fabrika mallandır. 
~ti halletmek için ayni film 
_ıki makina ile ve muayyen 

ı ~lllriye gösterilecek, ve bu ju 
lngisini beğenirse diğer ta

't kazanan tarafa 20 ailelik bir 
lfet çekecektir. Bizim için: 
~ Bel'eketli olsun! demekten 

iki haftadan beri Alhamra si
nemasında gösterilmekte olan 
«Parisli tarlacı » filminin kahra 1 

manı «Moriı Şövalye» Maurice 
Chevalier refakatınde karısı Y v 

Alhamrada Moris Şövalyenin 
«Parisli şarkıcı» filminin gör· 
düğü rağbete karşı onu bir haf
ta daha ekranda bırakmaya ka
rar vermiştir . Ancak bu haftn 
bir yenilik olmak üzre N evyork 
operası baritonu Titta Rufo i• 
mindeki meehul' musikişinaım onne Vallee olduğu halde Ame- Lupe Veleı'in Aflı: zanl>aftı f11111ıııden •·opera · ::.esli,, 

--••HllHIUlllHlllHMffl ... lll••HHIH•Hll .. llllH9HHllNl•llllll .. 119ffHIHIUl•IU•••UH 

e. Yapacak şe7 yoktur. 1 .. . 
tiAPOL YO'NUN SESi 

~·ı~ filmler sinema aleminde 

rikaya müteveccihen Fransa-
dan hareket etmiştir. 

Chevalier Holivuda varınca 
üçüncü sesli filmini temsile baş· 
layacaktır. ~ır mes'ele ihtas etmiıtir. 

~'!I edilecek tarihi şahısların 
, erıni iyi taklit etmek... Bu Emil Vanlnp'in şahtstrlerinden Babalann gllnabı SOFY ADA 
. . sebetle Napolyonun sesi· filminden sahneler "Melekte., B 1 1 S f d "lk .. d 
'C taklit etmek meı'eleıi mev -EMii''YA'NiNGS.AVRÜ-00·-"s'is'L'i"MAKiNA"•""'M ıarm': ~::İfa; ed:r~k :Top:!i:,,r.~ 
• hsolmuıtur. Roman Nova- PADA FIATLARI mindeki filmin dahili sabneleri-
llıı11 Emir zabiti rolunu yap- · · · Maruf sesli makina tirketi o· ni çevirmeye batlamıılardır. Bu 
lıir filmde Napolyon rolunu ~ebv~t 7rbam~_on emn gıbı lan Vestem Elektrik tirketi ses filmde Milli tiyatro artietlerin

k aktör yerine kulis ara- şa eser en e t~n~ gn:nız ~eş- li makinaların fiatını o/oSO indir den Madam Stoicbet oynamak-
ln William Hrımphrey İs· hu_: ~iman aı:tıstı ~mı! y anın~s diğini ilin etmiıtr. Bu suretle tadır. Buloarlann bu teıebbilflt 
ek' t' t ı f d kt' Munıcb ıehrındeki Kamerspıe- ., 

ı ar ıs a e ece ır ... . . . k bu makinaların fiati 300000 fran bizim için ders alınacak bir ha----- le tıyatrosıle bır mukavele a te-
1 VLADIVOSTOKT A derek Almanyada ille eve! bu ti- ka inınittir. disedir. 
~"Yı urkın bu en uzak teh yatroda sahneye çıkmayı taah· 
e bir ç.; n'i ~inema11 açılmıt· hüt etmiştir. Bundan sonra Ber

·.Qu !ehirde !50,000 çinli aile lin ve Viyenada oynayacakur. 
ildir. Emil Yanings her gecesi için 

I> - ._. 1000 Türk lirası kadar bir ücret 
"-RISTE AMERiKALI alacaktır. Bu haberlerle beraber 
~ A RTlSTLER bu büyük artistin sinemacılık 

rı günlerde mütaaddit Ame hayatuun akibeti hakkında hiç 
11 artistler Pariıe gelmitler bir şey söylenmemesi şayanı ::; 

'i).Bu meyanda «Cehennem- istiğraptır. 
~Yarı» ismile ıehrimizde ge Mamafih Yaningsin Almanya 
fılmin kahramanı George ya döneceğine dair deliller var

~ tı oft (Corc Bonkroft) ve dır. Mesela bu büyük artist Mü
t Yni filmde gördüğümüz nich civarında güzel bir kösk 

Evelyn Brent ve meşhur almıştır. · 
1i ~ 1as F airbanks ile ateşin 
~t' Mary ? füford Fransız 
lı thtm da bulunmaktadırlar. 
'ıııont müess sesi bu artist
rrefine bir resmi kabul yap 
ır, 

ETUT SEYAHATi 
Bir Meksika bey' eti köylerin 

sioemalattırılmaaı hakkında e
tüt yapmak üzre Rusyaya vasıl 
olmuttur. 

Aşk zambağı (~~era~a) 
Lupe Velez tarafından 

- Sesli film -
AŞK ZANBACI garip bir ir.tika- rim! diyerek alıkir eder. Prense• Di

mm lıikiyesiclir: Merkezi Avrupa bü yana bilekir ve ikinci biı· kadmclır • 
kiimetlerinden birinde kont d' Amıin Sarayın teırifat nazırmı ırüzel bir so
iıminde genç ve ırüzel bir aıılzazadc kak kızı bulmaya memur eder. Teı• 
.Jınedaru kraliye menıup Prenses Di- rifatcı "Çubuk içen köpek" iamindcki 
yanayi sevmekte ve onunla nlenme- adi barda Nanon isminde ırüzel fakat 
ye hazırlanmaktadır. Bir ırün kont adi bir kız bulur ve uzun müddet a
ansızm 11ittiği ni§&nlısının evinde o- dabı muateret öğrettikten aonra keu
nu bir yabancı erkelin kollan ara· diıiııi kont el' Amim'• taktim ederler. 
aında bulur ve kendisine: iki cenç birbirini 11örünce hemen se-

-Sizi almaktansa en bayajı bir viıirler ve evlenmeye karar verirler .. 
sokak kızıyle evlenmeyi tercilı ede- Fakat kızcağn kendi aeviyeaile kon

tun vaz'iyeti araaında.ki niapetaizliği 
ırörerek bu sevdadan vaz geçmek ve 
kaçmak ister, lakin hilekar Prenıcı 
İtrar ederek iki genci evlendiriyor 
ve tam düğün yemetinde Nanonun Sesli filmde sesiııi kmdı ağzından 
eski bar arkadakı olan çalğıcılan ça- dinledilfiniz meşlıur bariton 
ğırarak kızı ve kontu mahcup ediyor. . ,, 
Kız da Prenaesin bütün hilelerini do- Tılta Rufo Elhamrada,. 
vetlilere izah ederek sevırilisini ter- "Barhier de Sevil" operasından 
kederek tekrar bara dönüyor. Fakat okuduğu bir parça -sesli film 
kont d'Arnim karmndan vazgec;mi· olarak gösterilecektir. Bir kon
yerek onu tekrar buluyor ve birlikte ıerini dinleyebilmek için 30 türk 
Y•ııyorlar. lirası vermek lizrm gelen bu 

Film mevzu ve ifade itibarile ırü- büyük artistin lstanbulda din
zeldir. Yeni bir artiıt olan Lupe Ve. lenebilmesi de seıli filmin bize 
lez hakikaten güzel bir artiattir ve verdiği faidelerden biridir .. 
bu filmde çok muvaffak olmuıtur. 

. . Majik sineması bu hafta "Har 
Ses tatbikatı bazı yerlerde zaıf L' dtk • "C b b 

1 - •· 1 k ry ıe e,.nın an az ane o ma5tna ragmcn guze tar ı parça- p . . . 
1 • • ·· ı kt d" B fil b" l rensesı,. ısmınde eylenceli bir an ıyı soy enm~ e ır. u m ır . • 
Amerikan filmidir. vodV1lıni göstermektedir .. 

" Melek,, ıinemauna gelina 
maruf Alman oktörü Emil Ya· 
ningsin "Babaların günahı,. is 
mindeki güzel dramını göster
mektedir. 

Hl/da Roş'Qn tatlı bir eseri olan Canbazhane prensesi fıımınden "Majikle., FRANSADA VERGi 
MES'ELESI 

l\açall'.çıı .. r'aan /Jir Kaç salıne 

"ipekçiler,, 

1 Holivut'da sözlü film Fransız bütçesinde vergi va. 
ridatında 7 milyonlık bir fazla. 
tahakkuk etmiştir. Fransız sine 
macılan ağır bulduklan sinema 
vergilerinin tenzilini bu müna 
sebetle talep etmektedirler, ------

..-....... .:.... ........ ... 



ı Tor\'f'Ç\rann1 halis l\lorina l>alığı 
başı11alislılü alf'nı~ii n1ul 1narka 

.uu.:LIYET 

HAS 
CUMA 

Gayet ınze oh rnk gclmi~!lr. ilO• 
luk Is~ ıoo. v rım kiloluk şişe 
fiOkıırııştır. HASA')) ECZA DEPO· 
SU t ı -cı•arn t:.!yllk ıe~z ıa • 

a yalnız 

ALKAZARDIR 
1 i""1~ifı\~~örıii· .. ·ıı Manisa vilayetinde 1 .. • u u, !!~f.":*~~ ... , u .. f Manisa vilayeti sıhhiyesi i- martesi günü saat on bir buçu

Tepebqı ıı- çin şartname mucibince santig- ğa kadar. müddetle .mün:ıicas~ya 
yııroıundı ramı altmış para kıymeti mu- konuldugundan talıplenn mud

bugiln matine ham .1 .k. .. . N deti mezkftre zarfında Manisa 

Türkiye Iş Bankasından: 
A nka rada inşa edilen ınerkez binamızın telefon elektrik, ~aJ• 

sor hizmetlerinde çalışmak üzre bir mütahassısa lüzum oldugıllld 
dan talipler inin Galatada voyvoda caddesinde Bozkurt hanın 3 

m ü&avir mimarı M. Monceriye müracaatları ilan olunur. _ 
ÇUnkll 

Düztaban ve Bastıbacak ın 
Yamyamlar arasında 

filır i r;ö•terilfyor. ~ saat mütemadi kahkaha 

~ıethu aıııyiıe ne hıeetY Hugün 

OPERA SiNEMASININ 
üçlinctl ıtall, 'ark.ıh ve ıörlil 

AŞK ZAMBAÖI 
·' 

'1' 

CEHENNEMLER Dl) ARI run kuJreıll mQmesslll 

JORJ BNAKROFT ile meşhur Rus yıldızı 
OLGA BAKLANOV A gelecek hafta 

MELEK SİNE~IASINDA 
ıösıerllecek olan HANRI BERNŞTA YN in şaheseri 

S A M S O N piyesinden muktebes 

PARA KURDU 

AiSAYf 1ARHi::~:'"'f lB'RT 
tılaıinl g<irmeıe kuırlarunız. 

Ptk yakında _ _ sinemasında 

Bugün 14 muanam kısımdan mürekkep iki büyük film birden 

GELİN DU VAGI LORA ASKF.Jl 
(BILLI DOV) tarafından (ı...ORA LAPLANT) tarafından 

Gündüz uıt 1, 8 112, 6 gece 9 da 
Duhuliye 25 kuruştur. 

ELHAMRA nın 
lrıe edeceği lklnd 6esll ve .ıizlil 

film ŞARL ROGER~ vt NANSJ 
KAROI . tarafından 

I MORİS ŞOV AL YE 
ıe:ııı Parisli şarkıcı 

Oç NiKAH 
filmidir. 

HiLDA ROŞ ve HARRI LIDl(E 

nln ttmolli 

lNllZllANE prensesi 
!Umi dün alışım 

MlJil s~EMAsmnı 
büyük nlbet .. ••'Hlbbyet ib
raz etmlfdr. 

Ba llaılk.ı .... at Mkru 

rortııaete layık•. 

Bugün büdlD şeblr halkı 

MELEK sinemasında 
gösterilmekte olan 

BlBltlBIN ~INJBI 
filminin mümemh dehalı:lr ırılsı 

Emil Yaningsı 
gormeğc gi<lecelı:tir. Bu film YA
Nt 'GS ın en büyük şaheseri ve 

r mevsJm~Il mUdlZlm filmidir. 

Doktor S. Fresko 
MÜVELLIT VE KADIN HAS
TALIKLARI MtlTEHASSISI 
Konsoltasyon uatlerl: 14· l 7 arı -

sındı Beyoğlunda Solyalı soka. 
ğında 12 numaralı M.,, Js Hın 
ı numarılı dıireşi . Ttlefon : 1 -;a-- lleyoll u~l 7 __ .. _ 

ftlınlnin üçılncU GALA H.A Fl"ASI 

EWMRI liNEMlSINDl 
nim aıuvalfakıyetlerie devam 

etmektedir. 
BARBIYE DÖ SEViLi 

·.~·eı::" TlTTA RUFF 
son derece tlkışlanmakıadır. 

H~günkü matineler •ut 1 den 
itibaren başlar ---- --- ---

Bu film Parisıe Gomon ıinemau 
ıaralmdın isıcnmekıe oldıığundan 
bu iiçüncü 'e >On hılıadın isti· 
iade edini1. 

--Şen, 
~lodem 

kadın gil· 
zcllikleıine 

IİI nllmu
ae llparif 
albaalerl 
1 n 8 lirayı (tinclerillr. Siparlşı<t 
. •.ıe lrMI .,e Ttlrlıçe de muha· 
bere ohıııur. 

Frta Lewiıt Berltn N. W 
Leweıııow sır. 19 

Ensagıam 

..._..;.L;:;,;Astlkleridir 

I • 
• 
• 

, •• 1 l ~ '>il,_ mene ı e ı ı yuz sen eo- ·1- · ·· · d · · · """' ... vı ayetı encumenı aımısıne 

isian~ul limanı sahil sı~~ıye serle~a~et:n~en ve akşamı salversan mubayaası 23 Teşrini- müracaat eylemeleri ilan olu
suı 21,30 dı sani 929 tarihine müsadif C11- nur. 
~okoUar ---'------------~ İki adet motör imal ettirilecektir . Bunla rın imali kapalı zarf 

~e~~:! - Evkil unınnı-nıü~ütünuu~en: 
Her eomırıesl Y 

usulilc münakasaya vazedilmi tir. ,. 
Taliplerin motörbota ait şartname ve krokiyi; teminatı kat ıyt 

ve mııvakkata mektuplarını almak üzre her gün Galatada J{arıı· 
Mustafa paşa sokağında kain merke7.imiz levazım memurluğuJIJ 
müracaatları ve münakasa kanunu mucibince ve şartnamede ırı~ 
harrer olduğu veçhile tanzim edecekleri teklif mektuplamıı ~u 
nakasa günü olarak tespit edilen 14 Teşrinisani 929 taıih.ı~C 
müsadif perşembe günü saat on dörtten eve! makbuz muk~bıh~ 
de merkezde müteşekkil ihale komisyonuna tevdi eylemelen ıl~ 

ıkşımlan için Evkaf matbaası için liizumu olan kagıt ve levazımı teclidiye-
fiıılardı tenzi· nin kapalı zarf usulile icra edilen münakasasında talipler tara
Ilı yıpılmııır. fından verilen fiatlar haddi layıkında görülemediğinden teşrini 

Kadıköy HilAI Slnemıw 
Perşembeden itibaren 

Bagdat Suvarlsl 
Kıdıköyiinde ilk defa olarak Büyük 

Oryanııl Filim. ----
Kadıköy Süreyya Sineması 
Macar Rapeodlsl 

FllJml ve Rus Balalayka Orkesıruı 
Tarafındın Muhtelif Hanlar. 

Kuşdili Hiltl tiyatrosunda 
Komik Cevdet Bey Karakaş El. 

blrlikıe pazar gllnil ıkfımı (Korado) 
5 perde. V aryeıe ve 11Jre . Yeni 
müsamere puarteıl ıqamı Pangaln 
ıiyıırosunda. 

No H 
28211 b 

12 H 

13 H 

14 .. 
15 H 

16 H 

17 .. 
18 .. 
19 .. 

29811 .. 
13 .. 
14 .. 
16 .. 
17 .. 
20 ,, 

31411 .. 
12 .. 
13 ,, 
14 .. 
15 .. 
16 .. 
17 .. 
19 .. 
20 .. 
31 ,, 
32 ., 
33 .. 
34 ,,, 
35 ,, 
36 .. 
38 .. 
39 u 

40 .. 
32187 .. 

89 .. 
34811 .. 

14 ,,, 
15 n 

16 " 
17 u 

18 tJ 

19 u 

20 .. 
36511 .. 

12 .. 
14 " 
15 " 
16 ,. 
17 H 

18 J) 

19 " 
40 .. 

38911 .. 
12 ,, 
13 ,, 
14 n 

15 tJ 

16 ,, 
17 n 

18 ,, 
19 .. 
31 ,, 
33 .. 
35 ,, 
36 ,. 
37 ,, 

58937 b 
38 • 
39 • 
40 • == 

ıdct 
201 

9 

No H 
38938 b 

39 ,, 
42901 .. 

3 .. 
8 .. 
9 .. 

10 " 
22 " 
24 .. 
25 .. 
26 " 
27 " 
30 ,. 

44041 " 
43 tf 

4S ,. 
46 .. 

48 " 
49 .. 
50 .. 

44431 .. 
32 ,, 
33 " 
34 " 
35 " 
36 .. 
37 .. 
38 .. 

41 " 
43 ,, 

45 " 
46 .. 
47 •• 

44448 .. 
49 .. 

50 " 
47911 .. 

12 tt 

13 " 
14 ,. 
15 u 

16 ,, 
17 ,. 
18 ,, 
19 u 

20 .. 
21 n 

22 .. 
23 .. 
28 .. 
29 .. 
30 .. 
76 " 
86 .. 
91 H 

98 .. 
48902 .. 

3 .. 
5 .. 
6 .. 
8 .. 

10 u 

49 u 

49043 Jf 

46 .. 
49 ,. 

No H 
50911 b 

12 .. 
13 o 

14 .. 
15 .. 
16 ,. 
17 ,, 
18 " 
19 " 
20 .. 
21 .. 

22" 
23 " 
25 .. 
26 " 
27 .. 
28 .. 
29 " 

53211 " 
12 ,, 
13 ,, 
14 .. 
16 " 
17 " 
18 " 
19 ,, 

36 " 
31 " 
39 ,, 

40 " 
79 " 
92 .. 

56911 .. 
12 .. 
13 " 
15 ,, 

16 " 
17 it 

19 n 

20 ,, 
58031 ,, 

33 ,. 
34 " 
35 " 
37 il 

38 •• 
39 " 
40 .. 
41 ,, 
44 .. 
45 ,, 
46 .. 
47 ,. 
48 .. 
50 il 

58418 .. 
20 ,, 

58902 •• 
3 .. 
4 .. 
s .. 
6 .. 
7 •• 
8 .. 
9 .. 

698! f, 

Si " 
~ 18866 • 
;a 67 .. 
~ 43419 • 
1 ~. 

1/10 
ı:s 

50031 • 
32 .. 
38 • = = 

210 yelıiln 

BalAdalri 201. 1-10 bilet ve 9 adet 
1-5 bilet cem'an yekiın 210 bilet 
Beyazıt ve Fatih araaında cebimir
dcn aırkat edi~ ve bu aırkat key
fiyeti gerek piyango müdüriyetine 
ve gerekse polis müdüriyetine bil
dirilmiş olduğundan işbu dördüncü 
lıte§ideye ait b41ida numaraları mu
harrer 210 adet biletin hükmü olma
dığı climelnin malUınu olmak ilzre 
ilin olunur. 

Sirkecide Hamidiye caddesinde 
tayyare piyango bayii lbrabim Naci 

Bir yazıhane beklemek 
ve dairede lf takip etmek llzre 
çalıftaa bir çoc:uta lllzum var. 
Bahçe kapı Rulm p ... Hu 7 

na-raya •lncaat ...._..._ 

saninin 9 uncu cumartesi günü saat ondörıte pazarlıkla ihale 
si icra edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzre her gün 
levazım idaresine ve ihale günü de idare encümenine müracaat
ları. 

E k f d 1 d 
olunur. · 

v a umum mü ür üğün en EsKl~ElllR ÇIFÇI BANKASI MCDCRLÜGL'NDF..N: 
Laleli imareti ambarında mevcut halı kırpıntıları müzayede- 928 senesi bll111çosile bınkanın vaziyeti umumiy~sinln ıeıkiki lüz"m"f. 

ye va.7. edilerek teşrinisaninin yirmi yedinci çarşamba günü saat binaen ticaret kanununun madde! mahsu,ası ıhkümına ıevflkan frvkalA 
on döı tte ihalesi icra edileceğinden talip olanların şeraiti anla- içtima ıkıolunacağından 9 teşrin isani 929 comarıesi ~nil bilumum wsr 
mak üzre her gün levazım idaresine ve ihale günü de idare en- darının Esklşehlrde kAln bınkının merkezinde Hlt 14 de bızır bulunııı~ . ıtl 
cümenine müracatları. _n_tn_o_ıu_n_u_r. _ _________ _______ __.,, 

Maarif müdürlüg'"'ünden: I! Operatör H~~İ~ EZAI 
_ . Basur memelerı, fıstul ve sıracaları 

Beyoglu 12 nci mektep mu- H. m hır hafta zarfında vazife- . . . . 
ll·mı · d l ·r · d · lmcd. - . takd. d .. ımehyıtb ımellyıtsız elektrllı:le tedavi ve bilcumle ameliyatı ıcrs a ı cnn en o up vazı esıne e sıne ge ıgı ır e musta- -..... 1 A N .....ıı 

kt l H d f. dd d .l - · ·l~- l _.... eder, ııut l ·7 Dlvanyo o cı Hamım . 20 ~ varn etmeme e o an am une ı a e ı ecegı ı an o unur. 

lslanbul nafia len mektebi ınuba1aal koınisyonun~an; Bay~ar~a~a ~eınir yolları nıa~aza nıll~üriyelindıu _ 
Mektep talebesine 114 ila 118 ale için de ikinci teşrinin 21 ci Aşa.ğıda yazılı maueme pazar~ .. satın alınac~ııı~ 

çift fotin aleni münakasaya ko- Perşembe günü saat 13 temek- dan t~lip ol~larm 4-11-~29 ~azartesı gu~~ :ıaat 9 dan 12 
nulduğundan taliplerin şartna- tepte toplanan momisyona gel- kadar ısbat~ vucut ctmelen. v~ fıat vemıelen ilfuı olunur. 
meyi görmek için her gün ve ih meleri. 800 Kilo İsveç demın yuvarlak 35 m/m 

E 1. k ·· d • · · d 100 " Altı köşe dişli somun 3/ 4 mva ı metru e mu ırıyeun en: 2 adet Nikelli su musluğu 5/8 

~alılık na leınanı hane ınaa bab~e l~ :: g:~~== ::: ::::: T~~8118 

7 5 m Çekme demir gaz borusu 7 / 8 
Kadıköyünde Rasim paşa ma 11, 929 tarihine müsadif Cumar

hallesinde Süleyman efendi 6'>- tesi günü saat 14 de müzaycde
kağında 5 No: lu natemam ha- si mukarrerdir. Taliplerin % 
rap hane maa bahçenin 500 lira 7,50 hesabile teminat makbuzla 
nakti ve peşın bedelle ve 910 li- rile emvali metruke satış koıni
ra mefsuh bedeli ihale ile 11, sycnuna müracaat eylemeleri. 

Ticaret İşleri Umum müdürlüğünden: 
Esas nizamnamesi mahalll kanunlarını köre tanzim edllerelt usulen tescil 

kılınmış olan ve 30 ikinci teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre ıeşdll 

istenen r'elemenlt ıabiiy<ıli ve iki yüz elli bin fllorln sermayeli ( Matşıpi 
Moıorşip pendrehı) şirketinin vekAleıe verilen evrakı tetkik edilerek muvafık 
görulmüşıür. Bu evrak arasındaki umumi vekAletnameye göre şlrkeı namını 

yapıca~ı işlerden ve muamel<lerden doğacak davalarda bUtUn mahkemelerde 
müddei, müddeaalcyh ve üçUncn şahıs sılaılırlyle hazır bulunmak ilzre tayin 
olunın umumi vekil Madım ( Edlıh Hlıir ) dir. Keyllyeı mezlcQr kanunun 
yedinci maddesine tevfikın ilin olunur. 

\ 

VOIGTLAENDER 
Ticaretbaaeslnln yeni otomatik 

fotoğraf mallı.inesi 

BUyUk bir sUr'at ve sühuletle idare olunan 
bu makine bUtUn mUptedllerln kullanması 
IAzım gelen bir makinedir. 

Bir kere basmakla " BESSA ,, hazır olur. 
ikinci kere basmakla çıkaracaQınız grup 
veya man"'!ara tespit edllmlf Olur. OçUncU 
kere baemakla resim fllm Uzerlnde dlr. 

işte kolayhk ve sür' at 

"Besea,. YolgUeender:17, 7 
anaetlgmat ile mücehhez 
pek haklkl bir Volgtlender 
maklnaeıdır. 

Fotoıral maklnalan "•tan 
bUIUn maQazalarda bulunur 

Ankara Gazi orta muallim mektebi 
terbiye enstitüsü müdürlüğünden: 

Mektebimiz teşrinisaninin lklsinde açılacaknr. J teşrinisani 
glinü bütün talebemizin mektepte hazır bulunmalan 

KAPPEL 
Dünyanın en 

mükemmel yazı 
makina§ı 

ve 

cuma 

Huıullle FRANSIZ hükOmetinln dıhl ııkdlr ve tercih etıltf makine 

Hafif, metin ve sa~lam 
Her ciheti taahhüt olunur. ~ 1~~~ 

Sadıkıye hın S0-83 lstanbol Tel. l~t ll2S6 

3 adet Tarihli madeni damga 4' 
120 K. Bükülür rakorlu boru tulli 50 m. kutrU 

m / m olacaktır. 
1 5 adet Ahşap su hçısr. 

" .. 
Kurşun pensi lokması. 
Kurşun pensi hurufatı 

2 
1 
1 .. Bilet kompostör milleti · 

Bronz için kaynak tozu birer kiloluk kutulll' 
dan 

20 K. 

338 adet Yolcu vagonu camı muhtelif 
9 ,, Yangın musluğu 2 pus 
6 ., Sırtlı el destere 250 m/ m 
1 K. Mika lavha natürel 

150 adet Kapı kolu pirin~ büyük 
150 ., Kapı kolu nikelli 
150 ,, Açık piton 50, 60, 80 m / m 
200 ,, Salyangoz menteşe sağ tarah 100 m/m 
200 ,, Salyangoz menteşe sağ tarafı 120 m/m 
200 ,. Salyangoz menteşe sağ tarafı 140 m/nı 
200 ,, Salyangoz menteşe sağ tarafı 160 m/m 
200 ,, Salyangoz menteşe sağ tarah 180 m/m 
200 ,, Salyangoz menteşe sol tarafı 100 mjm · 
200 ,, Salyangoz menteşe sol tarafı 120 m/m 
200 ,, Salyangoz menteşe sol tarafı 140 m/m 
200 ,, Salyangoz menteşe sol tarah 160 m;/m 
200 ,, Salyangoz menteşe sol tarah 180 m/m 
200 ,, Gömme menteşe 1 10 m/m 
200 ,, Prinç kapı kolu 
90 K. Yağlama için yün fitil yerli 

7 ,, Yağlama için yün fitili Avrupa 
1600 adet Kanape yayı 
1600 ., Kanape arkalık yayı 

2000 K. Lama demiri 10X50 m/m 
1500 adet Hasır süpürge 

50 top Parşömen kağıdı 59X92020 
30000 adet Elvan karton çino 59X75 120 kiloluk 
29000 ,, Elvankarton çino 59X75 156 kiloluk 

30 top Mavi kağıt 63X95 17 kiJalolJ 
30 ,, Sarı kağıt 63X95 17 kilolu1J 

100 ,, krem kağıt 63X95 17 dlıoJulı 
2 adet Evrak dolabı 
5 

ıs 

1 
3 
1 
1 
1 
5 

10 
200 
500 
100 
500 

15 
40 

350 
8 

300 
500 

5 

50 
70 

m 3 
• . Diş budak kalas 2--6 

,, Gürgen dilme 
adet Şef yazıhanesi 

Memur masası .. 
" 

Telefon etajeri .. Koltuklu sandalye 

" 
Evrak dolabı 

0,40X0,50X0,9-10 
!,OOX0,12X0,12 

" 
" m. 

Cibinlik 
Telgraf masaaı kontakları için heıaoof ,.t· 
Boboin mnşambuı 

" Keten mücerrit tem 
K. Bakır çıplak 2 1/2 m/m 
m. Kordon tel 1 m/m 
adet ponıelen priz il amper 
m. Kordon tel 0,75 m/m 

,. Bergman lokmam 1 l m/m _,ır 
adet Sir;orta komple tevzi tablon için &-25 
m. 
K. 
adet 

K. 
" 

Bakır izole tel 1 ,5 m/m 
Kaynamış Avrupa beziri 
Elektrik cereyan sarfiyat 

V emik superfin 
Çöven 

.ı.ıct) 
ııaati (111'1 ...... 

2.20:X3 

'i O ,, Beyaz emaye boya 
1 adet Elektrikli toz emme makinesi 

di 
muıerıı' 1 

cereyanlı 220 volt 1-

1200 K. Adi alçı. I' 
12 adet Resim maııaın izahat daireden alma~· .:ı.-

150 K. Don yağı f!'e 
60 ,, Mastik manganez a· 

8,80 m. Lineloum 3 m/ m 1,80 m. anında eıtı 
4000 K. Nebati ot Uiııalk 

Saat 12 den sonra fiat kabul edilmez izahat aımıığıı .. zıl1 
görenler cumartesi ve pazar günleri milbayaa kısnyna rnıı ııın· 
aı etmelldfrler, 



~ •'r.n~" l_ j HltÜ dU 
YED İNCi TERTiP 

4. Ü 1C(r K EŞİDfı: 
l l 1'l~~R1NI SANİ 1929 . .. 
Büyük ikramiye: 

45,000 liradır 
A' nca : 

20,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık ikranıiyeler 

, ~ 10,000 .. Bir mü1~ıfat 

Elbise münakasası 
Giinırükler umum müdürlüğünden: 

1-- Memurini muhafaza için yaptınlacak elbiselerin yevmi 
<na.kasası olan 22 -T. evvel-929 tarihinde müracaat eden ta
Mer şartnamede muayyen evsaf dahilinde tekliflerini sert et
';dikleri için münakasa on gün müddetle tehir edilmiştir. 

11 l - Taliplerin yevmi milna;1<a~ _olarak. t~yin edilen 2-!·s~
ı,9 taril~ne. m.üs~dif cuma~esı .~ü saat ikıd~ ı_~t~~.?1 gumruk 
ş llıudurliığu bınasında gumrukler umum mudurlugu mubayaa 
~ar.una müracaatları. 

~evi el ~eın ir yolları Ye limanları umumi i~aresio~co: 
10oo ton çimento kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Mü

'ltasa 10-12-929 salı günü saat 16 da Ankarada Devleta Demir· 
~lta.rı idaresinde yapılacaktır. 
P.!iiııakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarmı ve muvak
~ teminatlarını ayni günde saat 15,30a kadar Umumi müdür· 
·: kalemine vermeleri lazımdır. 
l'aliple r münakasa şartanmelerini 2,5 lira mukabilinde Anka

,ıııa, Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasm
~larik edebilirler. 

~vıeı denıirJollan ve Unıanları Ba~arpa~a 
'~~azasın~an : 
ı ij lir'\e ~·aLılı .:şyanm 7 / 11/939 tarihine müsadif perşembe gii

~aat l4 te Haydarpaşada aleni müzayede ile satılacağı ilan 
· Adet Saat 

1 " Tahta karyola 
~~ « Koltuk 
u « Tııbure 

« Sandalye muhtelif 
a K a '.lape « 
« kor niş 
" Pencere tentesi 
« İstor perde 
~ Perde 
« Perde mesnedi 
« Pcrıle çengeli muhtelif 
« Perde saçağı « 
« Perük 
« Paspas 
« Kağıt sepeti tahta 
« Masa muhtelif 
c Masa ve ayna 
tt Konsol 
c Komodin 
« Dolap 
« Anahtar tablosu 
« Elbise askısı 
c Etajer 
« Pencere kasası 
« Kapı 

Resim masası 
Panjur 

ıo 
8 
~ 

l 
l 
> 
1 

« Merdiven parmak; i;ı 
« Sıgara tablası 
« Lavabo 

" Kova 
« Leğen 
« Teneke 
c Et makinesi 

Muhtelif mutfak leva.mu 
l c Barometro 

1
8 c Matra 
9 c Teneke güğüm 

eri " Çinko ve tahta çamaşır makinesi 
« Sandık tahta 

l3 « Bakır kazan : rı 
Kilo Hurda muşarnba 

1 Atlet Dikiş makinesi 
1 il " c 1 ~ « Su fıçısı i « Sandal küreği ve direği 

~ " Yangın dolabı 
~ « Ahşap bilet dolabı 
~ « Bir kiloluk dirhem 

. !okara Su i'leri mn~orloıüu~en: 

ayağı 

ı 

\lll .I l\'IT Cl .. \l.\ TEŞRlN!S .\:\İ 1921 7 

Krtal malmüdürlüğünden : :::::-::m 
Kariyeoı Sokaıı Ctnsl Rakkamı Zirıı 

ebvıbı 

Kıymeti ma 
hımminesl 

lC 

Kimden metruk olduğu IŞ:::!ıremaneti il<inları lj 
Şehremanetnden: 

leyriselain 
.\lemdağ Karye ıl eruul Arsa 71 400 4000 AJ\'OP o~l u Kirkor 1 - Gerek şirketler ve gerek efrat 

tarafından işlettirilecek olan otöbüs- ı 
lerin Üzerlerine müşteri nakledecek
leri csmetJcri gösterir lavhalar asıla

.,l ec~ez .\certa;ı; Galatı kö;ır1 
bışın ,fa , Bewıtl u 2362 Ş u'ıe 
•cenı~sı: Mahmudiye Hanı alıııda 

l<t•n bul 2~40 

• • • 41 225 2250 Kol va nı binti :\lazlumvan 

• • • 66-67 900 9000 A~~vnl Eskohi hin·ı . 'ıko~~ kerimeleri 

6000 Kirkor k e r i meı i Şinorik Tonik Kirkor 58-1 160 
" çorbacı keri ıne~eri 

ca ktı r. • • 
• fl arap kahvehane 78 4500 O~i da ve hi"edm 

2 - Otöbüs işletenler bulunduk-•·-------------)] 
aıı ı mahallin belediyesine tas tik et- , Bozraa~a poslası • 

• • A.rsa 59-.'i9· 1 500 5000 Ki rkor kerimeleri Şinonk ve Tonik tirmcksizin azimet ve avdet mıntaka- , Y 
larmı tebdil edemezler . ( Gclibol~ ) vapuru 2 Bostancı Posta caddesı Arsa 29•9 160 13000 llakkal l.ılzo ve hi;s eJarı 

Bal4da cins, me vkileri ve kı ymetleri muharrer emvali metrukeye aiı vcdi parp emvali gayrı mcııkulenin 26 teş~ 
rlnievel 929 tarihinden itibaren '21 gün rn üddeıle mülkiyeıleri müzıv ede,·c çı • nlmış ve verilecek bedel haddı 
!Ayık görüldüğil talclirde 16 teşrinisani 929 ıaribine müsadi! cumartesı l(Ümi saat IJ ten 15 ş e kadar l\:arıal mal~ 

müdürlü~ünde müteşekkil satış komisyonunca ihalesi icra kılınarajtından ıalip o!arılanıı ye\'mi mezkılrda kıymeu 

muharr. n-ı inen in ° 0 ctc 7•5 nlsbetinde teminat m:ıkhuzlarvıle kornı s,·una müraca atla rı ilAn olunur. 

3 - Otobüslerin haddi iıtiabileri 'cşrinisani cumartesi J 7 de idare 
seyrüsefer şubesine taktir ettirilerek nhtımından hareketle c;elilıolu . ı 
dahillcrine yazılacak ve bu adetten 
fazla müşten kabul olunmayacaktır. Lapseki Çanakkale lmroz Bozça-

4 - Dairei belediyece tesbit edile- adaya gidecek ve Ç~nakkale 
cek mahallerden gayri yerlerde mü§- ı , k k 
teri bindirip indirilmeyecek ve hini ı_.apsc İ Ge!iboluya uıtrayara · 1 

LOSYON 
kolonya Suyu 

Beyoğlunda Lüsyon Farac~ llyas Ka
rako ve sabuncakis lıtanbulda: Oroz 
dlbak, Zaman Itriyat -mağazası ve!I· 
lre ticarethanelerinde satılır. 

Ziraat Bankası lstanbul ~u~esin~en: 
KARYESi SOKAGI No. Cl:'\Sl l\llKL\RI 

Pendik Rasim ef. 209 Arsa 240 Z. 
• Bağdat ,, 15 ı ,, 
,, Yeldegirmeni A 9 ,. 2400 ,. 
,. Bağdat 163 ,. ı .ı J ,. 
• istasyon ,. 560 ,, 

• Vemovald ,. 217 ,, .. istasyon • 31 O ,. .. Bağcat A 19 ,. 76 ,. 

• Taşlıbayır Tarla 4800 ,, .. Rasih ef. A 65 Arsa 150 ,, 

.. Postane 585 Hane 
,, Yeldegirmeni li29 

1 
Köşk 

&lada yazılı emval kiraya verilmek uzere müzayedeye çıka 

nlmıştır. 629 numaralı köşkün 20-10-29 da ve dlgerlcrinin de 

3-11 ·29 pazıır günü saat yanında lhııleleri yııpılacaktır. Taliplerin 

pey ııkçelerile ihale saııtine kadar banlı:amızıı müracıııtlırı. 

Kartal malmüdürlüğünden : 
Mevlı:ll Soka&ı Onli Rakkamı Kıymeti 

ebvabı muhımmenesl 

Miiştemelltı 

lı:~ Hllkılmet ~ıp 25 650 Ura ı:ahtıı.nl (2) oda ( 1 ) ıhır ( 2 \ 
cadde!! Hane bela (1) mutbıık ( 2 ) lncikır, 

(4) oda (1) bela ufak bir sofL (3) üncü 1ı:ar, natamam 
tavın aruı (2) oda. (800) zira bahçL 

Baltda cinsi ye kıymeti muharrer ve emvali metrukeye ait bir bap ah .. p 
hanenin mUlklyed S<:klz ıenede ve sekiz müsavi ıakslıte ödenmelı: tızere 
i3 tetrlnievol 929 tarihinden itibaren (21) gün müddetle müzayedeye çıkı· 
nllDif ve hitamı mü .. yede 12 teşrinisani 929 tarihine mUsıdlf salı günü 
ııaat (IS)ten (15) şe kadar Kanal malmlldür!Uğünde mlltqo!ı:lı:ll müzayodı 
koınilyonunca bedeli bıddllıyık görüldüğü takdirde lhaleılnln ke!jldesl mu· 
brrw oldufundın talip olınlınn yevmi mezkt\rda kıymeti muhımmınennı 
'ı,do 7/5 nlsbetlnde teıninatlariyle beraber lı:omlsyona müracaatlan ilin 
olunur. 

Manisa 

Evinizin aapartımaruruzı 

daima temiz ve parlak 

kalmasını ve sizin de 

memnun olmanızı ırau 

ediyouaruz meşhur ve 

muzıdı taaffün 

Poliflor 
NIGGET 
Cilasını 

Kulianmanı.ı ltzımdır 

Her yerde 
satılır. 

vilayetinden: 

tevekk.ıfta yol ortalarında durulma- ~lccckti r. 1 
1ıtanbul Dördüncü icra memurlu- yacaktır . 

ğundan: 1 5 - Otöbüsier umumi tevekkuf TILIIllH riıliı :i fllSTnl 
( KARADE. 'iZ) vapuru .ı tci· 

rinisani Pazarte>i 12 de Galata 

rıhtımından hareketle lnebo lu, 

Muharrem Raşıt beyin borcundan mahallerinden hepsi birden dolarsa 
dolayı mahcuz bulunan bervechizir ı hareket edemezler . l!k dolan eve! 
gayri menkullerden : Maliye tahsil şu ' hareket ve şayet ikisi üçü birden do
besırun bulunduğu bina dokuzbin, 'ı larsa önde bulunan ilk hareket etmek 
m~ .m.?~temilat .. salh~nanin nısıf his- üzer~ sıra ~~ e .. ve asgari bir dakika te-
sesı ıkıoın beşyuz . bır bap hane maa . ahhurle yuruyeceklerdır. Bunların . 'amsu•ı, Gircson, Trabz;m, Rize 
dükkan bin, bir bap dükkan yüz lira ' yo!da 15 kilo metreden fazla süratla 
ceman umumu onikibin altıyüz lira 1 hareket etmeleri ve birbirlerini geç- l lopaya gidecek ve dömiştc 
bedelle talibi ohdesinde .olup y.üzde I meı;e çalışmaları yarış etmeleri 1 Pazar iskelesiyle Rize, Sürmer.e 
beş zammile ve onbeş gun mudetle n.cmnudur. Trabzon, Görele, Gireson, 
ihalei kat' iye müzayedesine vazolun 6 - Otöbüslerin seyrüseferlerine 
muştur. ait evkat tarifesi yapılacak ve dahil- Ordu. Ünye. Samsun, lnebolu, 

Talip olanların kıymeti muhammi- l~rine şöfer durdurmak için işaret zi- Zonguldağa uğrayarak gelecek 
nelerinin hisseye musip yüzde on li konulacaktır. . .. .. .. k k b l 
nispetinde pey akçelerini mustashi- Ücretı seyahat ve gazı koprusu tir. Hareket günü yü a u 
ben bizzat ve ya bilvek.ale 21/ 11 / 929 resmi otöbüsc binerken müştcriden 1 olunmaz. 
tarihinde saat 10-14 kadar İstanbul biletçı r otöbktü~ derununda halkı i-

1 
-------------;ı 

Dördüncü icra memurluğuna müra~ .zaç etmt.·yecc_ ır · jllf ILJA pnsT'SI 
caat eylemeleri ilan olunur. . 7 -:- Otobils içinde veyahut müşte- J1 R H U il 

F tih DüJ. J h .1 . . rı ındıktensonra ucret almak ve ko;>-a te ge r za c na a ı esının .. . · f ,_ d 
b .. ··•- K A l H d 't ) r u res.~nı ıstı a etmeme-. memnu ur. 
~y~a. araman ve s _an, an ce ı 8 - Tarifede muayyen olan za-

buyuk Karama~ .catldesınc;e ve ç~ma- manlarda hareket edilerek milşteriler 
şırcı sakand.a kam 19. 2 1, 21 m.uker- çok beklettirilmeyecek ve emanetçe 
rer 26 23 atık 25 , 2.' • 22, 24 cedıt nu- tanzim ve ilan edilecek muayyen as
~ralı maha.l ta~mınen ı s: ~rşın ter- gari fiaattan fazla ücret talep ve İ•
bıınde arsa uzerıne tam k.agır olarak tifa olunmayacaktır. 
bina edilmiş olup tahtındaki dükkan 9 0 b .. 1 · dahilini. · t · · 

k . .. - to us erın envır ı-

(KO:-;YA 'lnpuru 3 Te~rinisani 

pazar r Oda Galatl rıhtımından l 
hareketle lzmir Küllük Bodrum 

Rıdos Fethlve Fini ke Antalvar· 1 . . ~ 

gidecek: ve dönüşte mezkClr • 
iskelelerle birlikte Andifli Kaı - ~ ve odalarla beş kattır. Altında ı uç · r b k 1 k · ·· 

bap dükkanın zeminleri çiçekli çini çın am .a onu aca ve mevsıme gore kan Dalyan Marmaris Sakız, ~l 
.. t •• d b' d' b bı'rer yalnız bırer taraf pençerelerı açık bu 

1 
us un e ırer mer ıven . aşı ve . lundurulacalrtır. Çanakkale Geliboluyıı u~aya-
oda ve birer halayı havı olup Fatih 10 0 b .. 1 ·· f f k 1 kti 
Maliye tahsil ve tahakkuk şubesi talı la- tof usd er sekyruske er en me , IH ge.ece r. 

· l' · h 1 mut r ı tara ın an sr sı muayyene ~::===========;:;~ tı ışga ındedır. Otel a en apartıman 
1 

k , nl . · • bo-
tarzında kullanılmakta elup zemin o unaca ıere erı ve saır a~samı . 
katı methaldir. Birinci katta bir daire zu~ olanlar çalışmaktan men edile· 
mevcut olup burada bir çiçekli çini ce r. .. .. . 
taşlık üzerinde iç içe iki oda bir hali 11 - Ot~buslerde. es.naı seferde 

. . . . . . vulrua gelebılecek anı arızalara karşı 
mevcuttur. İki.ncı. katta bır çıçekli çı- yedek lastik ve sair malzemei tamire
nı. a?u.e .v~ .;ota .uerın~e bet oda ze: 1 ye bulundurulacak ve arıza e!llniyet
~ını ç 1;1:1ı ı:ı:ı utpa~ .v~ . bır halayr _ha_vı le :seyrüseİcre musaıt olmayacak de
dı'.. Uçuncu kat ıkincı katın .aynı . dır. / recede ise müşterilere ihbar olunarak 
J:?ordu.n~u katta b~r . çıı:u ko.rı~o~ ~zc- otöhüs tamirhaneye götürülecektir. 
r~de ıkı "da ze.mını ~ıçekli çını uze- Emniyetle yolcu taşı:naya kabiliyeti 
rınde ocak ve bır ~a_la _oır dolap ~ar- olmayan ötöbu~ıerı ışıctmek ve kul
dır. Bu katta ıemını çımento dıv,ar !anmak memnu ve bundan dolayı mal 
k~rkuluklu _ ta.rasa var~. Me~kı'.or sahipleri ile ıoförler mes'uldur. 
bına tam k~gır olup :ı:e~ ele~ ve lj! - Her şubei idariye dahilinde 
t.erkos .. tertıb•.tım hevıdır: Jkincı ve otöbüs ışleteceklerın dairei belediye
uçun~u katlarda ıkı şahnişı vardır ye malumat vermeleri ve aeyrüsefer 
merd~venl~r . mozayık merdive~ bat- §Ubesindeki kayrtlanna ipret ettiril· 
~arı çı çe.klı çınıdır. Hududu: b~ tarıı- meleri liiı;mdır. 
ıı ve arKaoı !11ustafa cf. ve ııaıre f~- 13 _ Dolmuş otöbüslere zorla gir 
n'.. ve ,bahçesı, ve ~ısmen borcluya aıt mek basamaklarda durmak yürürken 
diikkin ve cadde ile mahduttur. binmek ve inmek memnudur. Bu mem 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

Sert, lüks karadenlz posta~ı 

Millet ~~~~:~0~ 1 

P!lz11rfos1' günü ak~·tını 1: 
U il () ı<aat 18 de 1 

Sirkeci rıhtımındıın hareketle 

[Zonguldak, İnebolu, Samsun, 

unye,Ordu, Glreson, Trabzon, 

Rize)ye azimet ve aynı iske

lelerle Vakfıkebir. Görele ve 

Sinop iskelerinei uğrayarak 

avdet edecektir. 

Muracaat malıali: lst;ınbul 
Fatihte DüJgerzade mahallesinin nuniyete müsamaha eden toförlere Meymenet hını altındaki yıızı-

büyük karaman mahallesinde 1:'al- ve biletçiler mes'uldur. hane. Telefon lst.ııılıııl 1 15~ 
bant sokağında 29, 23, 25, P. eski ve 14 - Muayenei fenniye veya bi- •••••••••••illi 
15, 15/ 115/2,17, 19 .n':""arah.salha- !et kontrolu için memurini aidesi ta- -
na akar ve odalar ve ıki bap ~ukkaru rafından verilecek ilk işarette şoför 
şan_ıil ilci bap hanenın ya~~ hissesıne ve kondoktörlerin (Biletçi) arabayı 
gelince: 1051 arşın terbunde arsayı durdurmaları ve bu hususlarda t~shi 
havi ol J p bundan cadde üzerinde ye- !at göstermeleri lazımdır. 
ni yapılan i~ kagir ev ve yanhane 15 - 1ıbu talimatname hilafında 
245, . hanelenn kısmen altına gel~ hareket edenler umuru belediyeye mü 
garaı 67, ~vel~e sa~~ halen garaı teallik ahkiim.ı cezaiye kanununa tev 
48, yenı bına ıle eski bina ve garaı !ikan cevalandrrılırlar. 
arasındaki avlu 107, arkadaki eski bi- * * * 
nalar 230 arşın terbiindedir. Arkada- . .. .. . 
ki binalar eski ve yarnn kagir olup .. ~etınden: Karakoy.kopr~· 
üst katta zemini çimento trasa ve sun~ iki ~şında ya~ılacak lrişelenn 
alt katta kırmızı çini ta§lık üzerinde keşfi bedeli (14817) lira olup kapalı 
3 oda bir kiler bir hala kırmızı çini z_arfla münakasaya k~nulm~t.ur. Ta-

uaulhane bir kileri havidir. Alt kat liJl o~m keşfı ı:ormek . ıçın . ~er 
~ · ı Ih k gun teklif mektuplarnu vermek ıçın ışbu katın aynı o up gu~u ane yo · d ibal .. ·· 1 21/ll/!129 p _ 
tur. Arkasında kırmızı çını trasa var- e · c __ g~u 0 an er 
dır. Zemin katında zemini triyeate gembe .~w.'u .. ~t onbege ka~ lcvil
mermeri ve sair taşlı aalhana aksa- zım mudurlugune vermelerL 

mından kalan imalathanede bir mer- . *. * * . 
diven altı olup zarlar mermerdir. Yi- Bay~ıt daireımden: D":'re hudu-
ne bu aksamdan paçahane ve zemini dunda~ umum parke ve adi kııldınm 
antre üst katta bir odayı havi kısım ~ •

1
cap eakden .. malı:be.meaı dairlik eck el 

dı 1 - · · · lı temın o urun uzre ır ocne a 
var r aaı garaı ze~ trıyeıte taş dırım tamiri işçiliği 4/11/929 tari-
olup kısmen mozayık taşlıdır. deru- hi d . 'b k lı f ulil 

. . n en ıtı aren apa zar us e 
nunda bır yazıhane bır kuyu vardır 20 gün müddetle münakasaya vuo

Odol: dişleri dalma sağlam o. 
fanık muhafaza eder •e nl' / 
feal' (iir.el bir rayı ha ·'\·erir. ı 

Her :renle satılır çatı kısmen putrel kısmen ahşaptır. lunmuştur. 

Yeni evlerden her birinde zemin ka- Zarfla," 24/11/929 tarihli pazar --------------
tında çi_ni birer, kori~o~ birer yem~k. günü saat 14 te küşat edileceğinden Z A Y 1 
odası bırer h:Ia zemını ~rmızı çı':'ı talip olanların ıeraiti anlamak üzre 
altı sahrınc bır mutpak ust katta, bır daire fen şubesine müracaatlan ilan "Byron Steamsblp Company Ltd.. 
koridor üzerinde dört oda bir hela ar olunur. seyri ıefain şirketinin Adıniral lla· 
kasında zemini çini trasa birinin altın * * * milton vapuıile gelip A. marka ve 
da halen yazıhane olan dükkan di- ı /20 adedile mürakkam yirm i sandık 
ğerinde bir şahnişi vardır. Buradada Anadolu Hiıan belediye müdür-

çı.vilerimin iki niısha olan konşmento-elektrik ve terkos vardır. lüğünden: Daire binasında mevcut 
h ı · ı · k 'lJ 10 d · ı lanndan bir nüshası zıyaı uğramı, Hududu Fatihte Dülgerzade ma- mu te ı cıns ve şe ı e a et çın 

ballesinin çamaşırcı sokağında atik 4 soba Tqrinis.aninin 23 üncü Cumar- olduguudan gaip olan işbu nü!hanın 
cedit 23 No.lu dükkan 33 arşın zemi· tesi günü saat 11 de dairede müzaye- hülı.ıimsuz olduğunu il§n ederim. 
ni çini ve kahve oca~ını ve musanda- de ile satılacağı ilan olunur. '\uhar 1 catçi y :ı.n 
rayı havi k5rgir ve hududu frnn hah~ * * * -
çesi ve medyuna ait apartıman ve Şehremanetinden: İcra edilmekte hıanbul ~. inci icra '.\lemurlup;undan: 
cadde ile mahdut olup boştur. Maha olan kanalizasyon ameliyatı dolayısi- Birdeynln temınl lstifaS'zımnındamahcu7. 
lli mezkiırda karaman sokagında le 1 Teş.ıinisani ~29 tar~i'.'d:n itıba· ve lür.ıhıu mukarrer bir adet Ç ırap 
15,15 mükerrer atik 12; 14 yeni nu· ren Orozdıbak muesse~e~ı on~d.enıte ' makinesinin 6 teşrinis.ni 929 tarihine 
maralı maa dükkan 164 arşın arsayı çen Bahçekapı caddesının bılcumle müsadif çarşamba günil saat 10 dan 
havi olup bundan 119 ar•ını kargir vesaiti nakıyeye kapalı bulunaca!ı (' H 

• itib>ren (,'akmakçılardo ,amir an bina kalanı bahçedir. Zemini malta ilan olunur. 
31 J4 numaralı odada füruhı edile 

~~i ::1~;ı ~~:ib~~:::::;~::e ~~;:: Şehremaneti:de:::edeli keşfi 1169 ceğinden ıaliplerin mahalli mezklml• 
· · d · ka b. bulunacak memuruna müracaaılan aıni ve yme e iıst tta ır gezinti lira 40 kurut olan sebze baıınd• ya-

· ;:-- ( 581 S4) lira (26) kuruı bedeli keşfi olan Ahimeııut Şi-
,"<lllalı ve imalatı smaiye ameliyatı lnpsı 14/10/929 tarihin 

ı;~~~baren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usullle münakasaya 
) 1lrniştir. 
'it.il - Müteahhit evel emirde ( 4362) lira teminat akçesini veya 

1 - Manisa istasyonu civarında inşa edilmekte bulunan mek
tebin ,.atı inşaatı keşfi ve resimleri mucibince kapalı zarf usulle 
16-11-929 cumartesi günü saat ondört buçuğa kadar müddetle 
münakasaya konulmuştur. 

mahalli üzerinde üç oda bir heli bir pılacak adi kaldrrım kapalı zarfla mü ilin olunur. 
trasa vardır merdıvcn kısmen moza .. nakasaya konmuştur .. Taliplerin prt- t<••-••-ı••,.ı•e,.ı4e,.ı4e .. ı4e .. ı4et<ı~•t<ı~•t<ı'4et<ı'4e~ı•ıttoı 
yilc kısmen tahtadır, hududu medyu· name almak keşif evralcını görmek i- ı larunakta oldugundan yan,:ın çıkma
nun dükkanları ve ahara ait araa ve çin her gün leyazun müdürlüğüne gel sına sebep olan bu halin imkan dahi
y.ol. ile mahduttur._ Maliye tahsil şu~e, meleri teklif mekt~~ları:u da ihale . !inde men'i vuku.u _için za~it~i beledi
aının bulundugu hına 14861 maa muş günü olan 21 Teşnnısanı 929 Perşem l ye talimatnamesınm 308 ıncı madde
temilat salhana 14968 atik 4 cedit 23 be günü saat onbetc kadar mezkur ! sine fıkrai atiyenin te%yili cncum nı t

1
lllet baııkasile sermayesi milli olan bankalardan birinin ke· 

" lll!'b.rubunu iraeye mecburdur. 
~:- Müteahhit lıu gibi işler yapıldığını daireyi temin edecek 

, 
1 Vesaıkl ibraz edecektir . 
._ İlıale 3 11 929 tarihine müsadif paıo;ar günü saat 16 da 
~ rcı,Ja ınakamı vilayet mektupçuluk odasında icra edileceğin 
ıır'>Je ve evrakı kcıfiy•yi görmek isteyenlerin Nafia ıu i§l•ri 
'lü~üne müracaatları ilan olunur. 

2 -Bedeli keşfi (20250 lira (35 kuruştur. 
Tafsilat almak isteyenlerin vilayeta maarif müdürlü~t mü

racataları. 

Devlet ~eoıirJolları YH linıanlan umumi i~aresio~en 
nkara ile Eskişehir kısmı üıerinde bulunan çubukabat ve ye

nidoğarı istasyonlarının ı.ıt.929 tarihinden itibaren yolcu ve et 
ya nakliyatına kütat edileceği muhterem halka ilan olurtur. 

numaralı dükkan 660 ve 12, 14 cedit 1 müdürlüğe vermeleri. emanetçe karagir olı:mıştm". (:!':emin 
numaralı maa dükkan hane 3692 lira • • * ve zeminden itıbaren dıvarJıınıı.ın bir 
kıymeti muhamminelidir . . Maliye tah Mutfaklar hakkındaı metre irtüaındaki aksamı taş, çini ve 
ıil §Ubo~in bulundufu bına 5000 Ji. Şehremanetinden: Ekseri ahşap sıva gibi şeylerle yaptlmanuş veyahut 
raya 4 atik ~S cedit numaralı dilkkin binalarda müteaddit aileler ikamet et o:açhı örttilmeıniş mahallerin mutbak 
330 maa muştemiliit salhana 4185 mekte ve binalann her kınııı- olarak kullanılması memnudur. 
cedit 12, 14 numara~ maa dükkin da ayrı ayrı mutbak olmamasından do - ............ u .......................... ,_ .. .. 

hane ~Hl llrayıı emruyet ııandığma laJI her aile ikamet ettiği dai- Mes'ul müdür: Burhanettill 
birinci derecede ipoteklidir. r•nin ı. ... odaaıru mutbak olarak kul-
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BİN SÖZ 
BİR RESlM 

l mnurıyet bayramı tereflne Ankara'da Hariciye Vekili Tevfik RU'tG Bey, tarafından bir ziyafet 
v~rilmiştir. Zizalete Reisicumhur Hazretleri de teşrii buyurmuşlardır. <Foto. Cemal. 
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Bugün Millet mektepleri açılıyor. Bu münasebetle sokaklara afişler asılmıştır 

,n. PANORAMA PALAS 
B İ R A H A N E VE L O K A ~ T A S 1 

Bcyo~lunda lstik!Al caddesinde Şık sineması kar~ısında 

BUGÜN YENi AÇILDI 
Beytı~un'da en ntzih \e en kibar birahane ve lokantasıdır. 

ASRİ ŞIK ORKESTRASININ 

ı l~ıira~lyle ruhnevaz parçaları.ıı ~e~e~numaıı ,arasında lioş, blf vakil geçirmek _kıeyenleri!! xxxxx:xn.. tav ıye· olunuı. naıma l~mlz ve ııefo me~ruhat ........................... .,_ 
.. ·~ - •• - 1 . - . ' - .• ..; - - ... ~ . ....................... .. 

' . 
TÜCCAR TERZİ: O. KAMtNSK Y 

28 teşrinievel m dıri itibaren ·' }.loses• ticarethanesi ~eriklerinden 
bulunmıdıtı ve 1 tefrlnisıni 929 dan itibaren Beyoğlunda l.;tikl!l 

cıddeılnde Sovyeı Konsoloııluğu medbılinde 

BERESİNER VE KAMİNSKY 
unvanı ticarisi tahtında yeni bir mağaza açtığını muhterem mıişıeri

ierlne llln ile k .. bı şeref eyler 

------·---

VALS ; "!~! ~M~!A. 
AkJam yrmekl,rindra rvrl (bir ve ya ild) bap alındıkta: 

l\AHAd ~Efil, MIOEYI ,.e BAGlllSAKl.ARI TEMiZLER 

, 

Doktor 
Celal Rasim 

• 
Bahriye hastanesi cildiye 
ve zDhrevlge mDtehaslJllJI 

-Kadın: Erkek-
cııı, frengi, bılaotulduğu 

ve idrar yolu bastalıldannı 

en emn'yetll uıuller ve en 
eıverlfl.1 t•rtlarla tedavi eder. 

Adres : Beyo~lu, ·Mi• sokak 
No 1 l telefon Beyoğlu 730 her 
gün saat 8-10 14·20 

GUMA 
1 T.SANt 1929 

- -
~·!lflmi~--ll!fm------~--~----lllllıııııi 

. ~·r'I 
CUmhurlytt b•yramında Ankarada yapılan bttyllk reıml ıeçlde lfdrak eden lıtaıİbul mekteplerine mensup izciler dft• ,,ıııı 

Bu rPlmler de lzcllor ıellrken trende ve avdetle fehrlmlz oadde- lerladı· o:llrlllmektedlr. 


