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NUSHASI 5 KURUSTUR 
ı •-= u a 'GJwftaa u u u u • u tıaıJ2!llı ~ nıuın • *"' • '"W"1,.... 

2 inci sahifede: 
1- Almanya'da bir : .. dev? .. 
2- Sarışın mı , esmer mi 
ol!lun. 3- Son haberler 

3 OncO sahlled e: 
ı Ticaret sarayı yapıln1alı 
n11, yapılmamalı mı? 

) 4 Uncu sahifede: 
' J-felelır,-2-Hlk..t.ye, 3-Ruman 
- 5 inci sahifede: 

~ 
1- Bir ba'o , 2-."'1.ahkemelerde 

6 ıncı sahilede : 
1 HllAllahmer plyanrosu 
2- Ekonomi 

-
Gazi Hazretlerinin simdiye 

memis hasbihalleri ve 
kadar nesredil
nutukları 

Pek yakında büyük reisimizin ltitfettikleri bu vesikaları neşre başlıyoruz .. 

(;azi di,1orki idarei ınaslalıat\·ılar esaslı inkı1Hj) 
iç1 ndc kinıst~vi ı11eınnun etnıe\ (' 

yaı)a1nazlar. Sefalet 
İıııkc\ıı yokttır .. 

ve rezalet . 
. . . 

Biiyük Gazinin lütfen hediye ettikleri neşredilmemiş nutukları ve beyanatları 
yakında gazetenıizde çıkacaktır. inkılap t' r himizin bir çok safhalarını tenvir 
edecek olan bu çok kıymetli notlardan her hangi bir sayfasını daha bugün nü
m ıne olarak dercediyoruz. 

ki: 
Gazi, İzmitte gazetecilere izahat verirken diyordu şey yaptığımızı ifade etmeliyiz. Mesele ekseriyeti elde bu 

" •• İnkılap yolunda devam edeceğiz. Üç senede e
saslı bir inkılabın biteceğini farzetmek hatadır. Kanaat
lanmızı sabit, muvaffakiyet ümitlerimizi hakim bulundu 
racağız. Aksi halde felaket olur. Mesela: Hocaları mem
nun edelim, Alemi 1 <.l.J.mı memnun edelim, efkarı umumi 
yeyi memnun edelim, dersek, kolayı vardır, imkanı var 
dır. Fakat neticede asıl maksat ta kaybolur. İdarei mas
lahatçılar esaslı inkılap yapamazlar. Sefalet ve rezalet 
içinde kimseyi memnun etmeğe imkan yoktur. Memle
ket mamur, millet zengin olduğu zaman herkes memnun 
ve şadan olur. Memleketi bir istikamete sevkederken bir 

lndurabilmektedir. O vakıt muvaffak olmak muhakkak
tır. Fakat ekseriyet elde değilse muvaffakiyet güçleşir. 

Suphi Nuri Bey - O zaman ne yapmak lazım, Paşa 
Hazretleri, 

Gazi - O zaman inkılabın zaferi için tarihin göster 
diği vasıtaya müracaat edeceğiz! 

Suphi Nuri Bey- Fakat kanunda bir sarahat yok .• 

Gazi - İnkılabın kanunu, mevcut kavaninin fevkin 
dedir. Bizi öldürmedikçe ve bizim kafalarımızdaki cere
yanı boğmadıkça başladığımız teceddüt inkılabı bir an 
bile durmıyacaktır ! 

1 · .. ~ .~;>,..;"' ..., ..... ·, ' 
-·~~.,. ;r -

Gaz mukavelesi dedikoduları Anlaşıldı --.. --
• 

Nasıl tahliye edildiler 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

---~--- · 

1 Mııallim Naime Halit hanımla muallim Ahmet 
:aliı /Je.y yartndan itibaren Millet mekteplerine 

1/'
1'am eden talebeye mahsus olmak il:ıre çok is-

flıdeli bir der.~ serisi başfıgacaklardır. 
il Bu dersler ı\\aarlf Vekaleti tarafından tertip edilen 
h~ograma göre tanzim edilmiştir. Kıraat kitabına 
acet yok. Bu dersleri takip ediniz. 

Şefik Beye gelen lrti.-:;a ıı1az1ıunlarn1ııı talıliyt>lerinc 
telgraf tt•h:addiiııı eden saflıalar 

Mezbaha hesabatı 

• 

sarfiyat 
mı ? 

Tahir Bev 



t l\llLLIYET ÇARŞAMBA 20 TEŞRiNiSANi- 1929 ..... r ~. • 

HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 21 Son Haberler 
lngilterede 

-
Ingiltere .. Rusya 

•••••••• 
Avam kamarasında hariciye 
nazırının beyanatı ve g leyan 

Almanyada 

Belediye 
Jııtj lıaba tı 

Fransa da 

Sarrc.ııı idar<~si İki ay içinde 4,185,050 lira hasılat ······---------Bu nıeşele Fransız mec- 1.,i!tün iı1hisar idaresi taraf1ndan J\1ali)'C 
!isinde hararetle mü 

Eyaletlerde intihaba- l Al t. " d ·ı d l 
• • kere edılecek ve (U c ıne gon erı rn ce ve 

1 
tın netıcesı anlaşıldı .. _..ı ANKARA 19 (Telefonla) - Tu-ı ye haoılat fazlaoı kalmııtır. Buna na- yapıldığı görülmektedir 929 se..-

. . . • -- PARİS. b' tün inhisar idaresi tarafından maliye af .. d 49 33 h ·rt · · · · ı· ~ LONDRA 18 (A.A) - lngıltere - Rusya ıtılafı hakkı.ıda BERLI' N 18 A A E 18. A. A. - Me U- killi"" .. d .1 b" t 1 .. zaran ~r yuz e . ' . ve _ası a run bu ikı ayında satılan mamu •1
, •• , ' ' . . . - ya- l' . kd d • . ve gıne gon erı en ır çe ve e go-1 fazlası yuzde 50 67 ruspetındedır. Bu tarı 928 ıe . . 1ar111.,..... 

Avam kama.~a~ında beyanatta ~u~unan hariciye nazır~ M. Hen- !etlerde yapılan belediye intiha-ı san m.ec ısı, yarın a e ecegı re 929 senesinin haziran ve Temmuz! iki aylık tahıilaİtan 1,441 küsur ij. satı miktar::~:.:n2=3 :ıo bir fll 
derson komunıst enternasyonalının propagandasına nıhayet ve· batının neticeleri şunlardır: celsenın sonunda M. ı;:ranklen aylarında idare ve ıuabah tarafından ra malUI ııaziler hi11eıi olmak üzre ıa1.ı! rzed ' 
rileceği hakkındaki teahhüdün harfiyen yerine getirilmesi h!lsu- Ren eyaletinde merkez fırko . '1uyonun Sarre meselesı hakkı1 8,259,659 liralı~ iıleruniı Tütün satıl bankaya verilmiıtir. 925

8 e~. . d-~: ~ 
d ı ·ı h"k• · · ·· •· · " 1 · · 1 ~ f mı• ve 39 736 1 tık ak tü"t"' · h · sene11nın aynı ayların _. cun a ngı tere u ume~ının ısrar gosterecegını soy emıştıı-. sı 7, halkcılar3, milliyetçiler ~' • ' ıra yapr . u?. ~~- 929 aene11 azır~n ve temmuz ay- leruniı tütün ıatııı 859,501 kilo ye f• 

Sorulan bir suale verdıği cevapta M. Henderson Sovyetler hü • • 1 k 1 • b . l d. S j tııı vuku bulmuıtur. lılemıı tutun lannda en çok ıarfıyat lstanbulda . d h ela 3 .,,,., r ld i1'"" 
k' .. b hh"'d" .. . R f. 'f . . ,aza ı ,cay etmış er ır. osy- lsatııından44,360lirabeyiyeresmia- 289736 kilo olmak üzre yapılmıştır. nanın ,...,...,780 ıra o u ı" 
~etıı~ın u tea u u,~un ye~ı us se ırı 1 ~m~tnamesını ta~- . alistler 2 azalık kazanmışlardır. lınmııtır. Satılan mamulat miktarı Bu 'sarfiyat 1,655,108 lira tutmakta- ~az~~n b~ günkü mamill satı§;• , 

-lım ettı~te~ sonra mer ı. olacaıpı_u ~yan etmıştır. Bu teahhut i Demokratlarla komünistlerin · 1,992,646 kilodur. Buna mukabil bu dır. ikinci derece sarfiyat lzmirde tırdıgı varıdatın çok fazla oldugu ı" 
herhang! bır. "!re.tle yerme ~etı~ılmıyecek olursa lüzum görüle- 1 vaziy~tlerinde bir değişlik yok iki ay zarfında idarenin muhtelif ıe- 713,504 liralık 156,570 kilo tutmakta rillmektedir. Bundan anlaıılıY~ 
:ek tedbırlerın_ıttıhazı m~sulıyetı lngltere hükUnıetine ait olacak tur. A§agı Silezyada sosyalist- killerde olmak üzre 4,074,510 lira drr ve üçüncü derecede . Ankar~da m~eketimizde tütün sarfiyoıtl f< 
tir.Muhafazakarlardan Sır Henry Croft, M. Henderson'un Sov-ıı 1 ·ıı· •t ·ı 4 • ·ık masraf olmuı ve 4,185,05< '<•re· 542,834 liralık 126,036 kılo sarfıyat vaıı.datı gittik~e artıyor. 

1 · · · · • · hh .. d" 1 1 c • .ı, mı ıy<: çı er aza ı 
yet ~rın gırıftıgı tea . u ~n. e yevnı mer'i olmadığını kabul et- 1 kaybetmişler komünistler 1 
~-e•lı Avaml_kamarasıkılbe" hır !istihza teşkil ettiğini söylemiş ve bu milliyetçi so~J alistler 6 azalık ~ Hı· ndı" stan·' r ığı" ıı· zler aleyhı' - Irak başvekiline ta-
aoz er mec ıste az ço ır ga eyan hasıl etmştir. ka ı d· M k f k- " ' J fı 

S. G f 1. . . . zanmış ar .r. er ez ır a· zıyet te gra ı 
ır ro t, mec ıs reısının talebi üzerine sözlerini geri almıştır. sı ile halkıçların vaziyetinde te b } d ld ? ~ 
Kap'ta vasi l(Olnünjst Lc~k.ilatı beddül yoktur. ne eyannatiıe er agıtı ı mı. baş~!!~iA!~u~!u~~!·be"/; 

LONDRA Hanovr da sosyalistler 1, Ha sadunun f t ·· betili 
•. 18: ~- .~ .. - ~ap R-lOl otuz saat havada kaldı novralılar 12, milliyetçiler, 8, ' Avam kamarasında Haricive nazırı ile harici e v~~i~ ldo~:as~e~· 

tan resmen bıldınldigıne gore, LONDRA, 18. A. A. - R-101 halkçılar ıo milliyetçi sosyalis- .. ..Y . . "' 
yerlileri ayaklandırarak hü- işaretti kabili sevek balonun k.ı tıer 8 a.zaııic kazanmısıar mer- Sir Çemberlavin arasında münakaşalar ~~t~ bey ııe ıra~ b~şvek~1ııe' 
kUmeti ele geçirmek istiyen va k f k 1 d k • 1 1 0 • arıcıye nazırı Nacı Şıveydı ~ 
. b" .. . ez ır ası , emo rat ar cL· ar d tid k" 1 fi tel'' 

Si ırkkomı urust teşkilatı meyda zalık kaybetmişlerdir. Komü- LONdDRAR ' lk9 A.A_. - Akvamhka;I phroük' l_?kol~nk yed<!incefii. ~~ddhe~~~e Rı uı ed~~= ta' a e 1 te gra ar 
na çı arı mıştır. Bu planın mü . l . . . k. marasın a us omunıst mer ez ey uınetı en ı ı nnın IUDU o aca ış ır. 
rettiplerinden 700 kişi tevkif o- n~st erın vazıyetı geçen sene ·ı e~inin icra .k?mites! tarafından H~~- ğı itima~na~~n takdiı_ninden sonra Irak başvekil ve haricİf 
l D . . . . nın aynıdır. 1 dıstan ehal11ıne hıtaben neıredilıp 1924 tarihli ıtilifnamerun propagan- N . . ; btf 
unmuştur. aıly Maılın verdı- y k s·ı d k f j hii.!kı ayaldanmag·a ve tn.nıiz idaresi- daya ait olan 16 ıncı maddesine ria- nazrrr acı Şıveydı •. lA .. d u arı ı ezya a mer ez ır ... f d. 
gı ma umata gore, mey ana çı- k 3 L hl'l 1 •• 1 k k b t ni yıkmağa davet eden beyanname- yet ebneği deruhte eylemiıtir. Mis- en ıye: . 
karılan tertibat zannolundu- ~s~ ' ~ 1 e\ ~za 1 h a?' ~ ." ' M. Frank/en Boııf/lon den haber~";'" olu'! olmadığı ve_ bu~a ter Macdo~ald ~~. ~ndim ~izzat ~ü- Başvekil hazretlerinin aJll 
ğundan fazla bir vüs'at veehem mış er, osya ıst er 2 ırıstı:,;- • . . . . . . .. karıı ne gıbı tedbırler almak myetın- kerreren soyledigımız veçhıle lngıl- vefatını teessürlerle haber al· 
miyef h "zd" D b d k" an milliyetçiler 3 azalık kazan- dakı ıstızah takrırını muzakere de bulunduğu hükumetten ıorulmuı- tere hüklımeti 16 ıncı maddenin hem d S . • . l . . ki' 

• 1 •. 3:1 ır.. u~ an _a 1 zen mışlardrr. Komünistlerin vazi- edecektir. tur. Hindistan nazırı bu hususta mat ruhuna, hem müfadına harfiyen ria· ~: .. a~ımı tazı.yet erımın 
cı komunıst reıslennetalimat ve . d d •. 'kl'k k Bütçe müzakeresi esnasında buatta intipr eden mallımat haricin· yet edilmesini Rusyadan musll'Tlln ve bulunu nca ederım. O 
ren ve para gönderildiğini bil- yetın e egışı 1 yo tur. azadan birinin sorduğu bir süa- de hiç bir haberi olmadığı cevabını kat'iyen taleb etmek azmindedir. Hü . Doktor TEVFİK RüŞf 
diren şifreli bir telgraf ele ge- Prusya Saksonyasında so- l d'.. M Ş k .-ermiıtir. klımet Moskovaya sefir tayin etmek Tu- k" H . . k"/' fef• 

l. 1 k .. . 1 e ver ıgı cevapta . eron ur . . . ·ı k 1 .. k d" h b t t r ıye arıcıye ve ı ı 
cirilmiştir. sya ıst er 2, omunıst er 1, mer- l· Bunun üzerıne aabık Harıcıye na- ":ıretı e proto o u en ı esa ına a f"k R .. .. . . 
· İhtil ·r t · · · h t" l" kez fırkası 1, iktisadıyatçılar fır tanlan eyaletlerde ?ulundu~ a- zın Sir Osten Çemberlayın ıu suali bike ~aılamııtır.,, .. t 1 uşt~ ?eyefend~re· ıi 

. a ı evsı ıçın . er ur .. u k 
3 
•• 1 k k 1 .1 rı sırada zarar ve zıyana ugr:ı- irad ebniıtir: Mıster Henderaonun bu cevabı u- rak ahalısı ve hukunıe. 

tertıbat alınmış, yerlılere mu- H d 1.ası . 1aza2ı h lakzaılnmılşdar, mkrı mış olan ecnebilere verilecek ta "Rus hükumetinin resmi vasıtai zerine Sir Çamberlayın tekrar söz a- mümtaz lider ve recülü devieP 
h·. 'kt d l'h "h' en erson ıyetçı er a ç ar emo a ı ak d · · k" "R h"k' · · dıY ı n mı. ar a es ı a ve mu ım- '. ~ . ' . zminat meselesini halle matuf neıri olan lzvestiya gazetesinin 5 tet· ar . •mııt~r ~: us u umetının olan Abdülmuhsin bey Essa . 
mıt dagıtrlmıştır. Durban zabı- mandam, balonun vasatı hesap- tlar 2, mıllıyetçı sosyalistler 1 k • hk• k 1 rinisani tarihli nushasında münderiç Baldvın kabınesı zamanında propa· n "'f"l"' ·· b ·ı hı'ssı· •• 1 k k b · 1 d' anunı a amın reye onu ma- d h kk d b" k · · ti"' un u u u munase etı e 
tası bir çok esliha ve mevadı in- la saatte 60 mil bir sür'atle ta- aza ı ay etmış er ır. sını kabule hazır bulunduğunu bir makalede 924 tarihli Rus - İngiliz ga~hat...:;,h.~~ .. •. ı~~ t ~rıı g~ıı dl!' yatı taziyetkaraneyi muhte'/İ er 
filakiye ile ihtilalcıi evrak veri- kriben 30 saat uçtuktan sonra Young aleyhine so"'ylemiştir j itil~~eıinin '.':'e 3 teşrinievel 1929 ~7:.ıeydand: 'dJ;:k~ne'f.'.ı:s~~v:nil~- larak keşide buyurulan telgraf· 
-' 1 l " d · · B d ' • ' · " l · · K · larıhlı protokolun Rus propaganda a • ·.ıa e er musa ere etmıştır. u av et ettıgını soy em ıştır. u- BERLİN 18 A A _ Rav- PAR!' S 18 A A S h 1 f al' t' . ' t ht'd' d . t k sefir teatisine kalkıımak ihtiyata mu nameden dolayi zatı devletlerı· " l d · be 1 ·ı d 36 d h - • · · · . , - ar av-

1 
a ıye ının men ve a ı ıne aır e ? 

gun er e gelmesı k enı en es man an, saat a a uçmaga hi~tag nasyonalistlerin Young 'ı .. 'd · h kk ı b' kel' · "ht' t d'"' t vafık "'.'~ır.,, . ne teşekkürlerimi arzederin1· . b• d kil' '-~f' 1 k "kt d b . l ~ ' zasının usu U ı aresı a ınc a ır ımeyı ı ıva eme ıgı ve za en Harıcıye nazırı Mıater Henderson pi 
;are::ı~~z .. ır vapur a teş .. a~ın ~ ı ge ece !111 ar a eı:ızın e- planı aleyhinde arayı umumiye cereyan edecek olan Fransız-J e'demi~eceği .z~mininde bir cümle b!'- cevabında 3 teırinievel tarihli proto- NACİ ŞİVEY' 
ıç yuzunu aydınlatacak muhım n bulundugunu mamafıh, ha- ye mu··racaatlerine aı"t kanun ı:ı· Al .. k lundugu harıcıye nazırının nazarı dık k 1.. r'" t k hakk d p t l 'l k k k it" . . . . l . r b' h d h k man muza eratına perşem- k . . . ? . • oun me ıye e orunası ın a e ro 1 e arışı o .. 
vesaık ele geçırılmesı pek muh- onun sıs ı ır ava aya ut a- yihasının müzakeresine 28 Te- .. .. P . f' M atin~ celbettım. sefı~ler teati etmek Parlamento tarafından verilen kararı 
temeldir. ranlıkta bağlama direğine rap- . . . .. be gunu a~ıste n~ ıa nazırı · suretile protokol mer'ıyete konmadan tatbik mecburiyetinde bulunduğunu ANKARA, 19 (Telefonla) - GI'. 

Kesil sis ve kazalar tetmek istemediği için ğeri dön- şrınısanıde başlama~ uz~e ı;>arla Pernot un nyasetı altında baş- evel_ harici.ye n"."'ırı protok~ _hakkın· söyledikten sonra yeni Rus sefirinin !atada Pertembe pazarında müh~ 
LONDRA, 18. A. A. _ Bu düğünü söylemiştir. Bu uçuş men toyu 2~ T. Sanıde ı~tıı:;ıaa lıyacaktır. daki ~.ur.etı t~sır ve telekkının. Sov- itimatn~esini~ bir ~"!"etini Hariciy.e ıiteler içer~.•i!'de l!'etirtmit _olduğu"' 

.. İ .
1 

. h f t "'b . k . d . davet etmege karar vermıştır. PARİS 18 A A S yet hukumetınce kal?ul ve tasvıp olu- nazaretıne teblığ ettiğı sırada kendi- za ve motonn niımunelerı ıeker .:. 
gW: ngı t_erenın er tara mr ec~ ~.sı. peb. zıya_ e me~~ı- . . . L,_b; · 

1
· -. ~krre a- nup olunmadığını tahkik niyetinde- sine 1924 tarihli itili.fnamenin musad- petrol inhisarı iadereai kimyahane:,: 

kesıf bir ııs tabakası kaplamış, yetı mucıp ır netıce vermıştır. 1 'd • dd tr razısının uı ı tutu acagı ı tısa- midir?,, 1 dak bir nuıhası tevdi edileceğini ve de tahlil ve muayene ettirilmİt""' 
deniz seferlerini felce uğratmış Maden amelesi reisi ya a ŞI e 1 di idare hakkında Fransa ile Al Mister .H~nderson bu ıuale ıu ce- bu itilifnamedeki taahhüdatın Mos· Muayene ve tahlil neticesinde ı~ 
tır. Gehamrath - Marindont is- LONDRA, 18. A .A. - M. yağn1urlar manya arasında cereyan edecek vab.: vermı.ştır: .• kova hükıimetince •.de~ ifaoı hali~- mot~~n içeris~nde .ve gerekse k:';:; 
mindeki Alman vapuru Lincol- Smith, Maden amelesi federa- müzakerat gelecek perşembe gü ~zvesti!• ve diger bazı Rus gaze de Rusyaya ~a~ı•. bıttabi baık_a .bır da yuzde _30 ~s~eti?.de .. Romany ·_.ı 

· hi · · l'ğ" d k"l · · ROMA A A M k ·· k telerınde Sır Çamberlayın tarafından hattı hareketın ıttıhaz ve takibıne rolu oldugu gorulmuıtur. Esasen Y,; 
shıre ııa ll~nnde karayll; otur- syonu reıs ı ın e,!1 Ç~. ı ~ıştır. • , 18._ · · - . er e- nu başlıyaca tır. söylenen mealde bir takım mekaleler mecburiyet elvireceğini ve bunun va- rol ile tağfiı için ithal ve imal edil..-
muştur. Mürettebata bır şey En yaşlı aza oldu zı İtalyada yagan gayet şıddet- PARİS, 18. A. A. - Versay okudum. Parlamentonun tastikine ik- kti münasibinde tayin olunacağını i· ği bir çok deliille malum bulunanı;: 
olmamıştır. Leeds yakınında LONDRA, 18. A. A. - Avam li yağmurlar bazı yerlerde su- konferansı zabıtlarının neşre- tiran eden 3 teırinievel 1929 tarihli lave eylemiıtir. törün daha ~i.ni ithalinde .. ve h•';ı, 
iki vapur çarpışmıştır. 12 kişi az kamarasının en yaşlı azası olan !arın taşmasına ve külliyetli ha dilmesini istiyen M. Mandel kolza!a tahvilinden evel y~de 30.,ııı 

k • l M O'C f t t · tı" be l tu . s E '2 receaınde Romanya petrolile maiı .. 
ço agu surette yara anm~trr. . onnoE._ ve a e mış r. sarata se~g, o_ muş~ r. ~ 'e verdiği cevap~a.M. Brıand bu arışın mı, smer mı• • bulunması keyfiyeti gümrükler';j;. 

vesikalann neşrı ıle uyanacak motörinle mahlut bir halde petrol . 
alakanın mühik göstereceği si- hi geçirilmekte old~ğuna ıüphe r:!,ı 
yasi teşebbüslerin muvafık olup E., k k} } . . } k d } d tur.':'~ bu petrol rusumundan .k~. 
olmryacag~ınt hükumetin tak- r c T er ıane-ıreıı <it' a ın ar an mak 1çın dle bun~hanimalilO~rak V&lltli A 

, . . .. •• l 1 yasta yapı ması ı t uvve !Jt. 
dirine ait her turlu mulahawla- ı ·}• ·}• , ( rüldüğünden buna cür'et edenler l>f 
n nazarı itibara alarak tetkik 10~ cllll)TOJ tll. kında yeni gümrük tarife kanunu0_.ı 
hakk n muhafaza ettiğini be- ' • inci ve giimrük kanunun 9 uncu ~ 1 1 

• • LONDRA - Erkekler sarı-; sarışınlık esmerlik kadınlar için delerinin tatbiki ve bundan sont9 ,. 
yan eylemıştır. . şın kadınlardan mı yoksa esmer bir faikiyet temin etmemekte· mrükten geçirilecek motörinlerin ~ 

. PARİS, 18. A. A. - Thıon- kadınlardan mr hoşlanırlar? Bir' dir. Fakat asıl mühim olan no- lile !8b!. tu~~lınasının usul it~~h~ıiJ. 
vılle ve Metz hudut mıntakala- b 1. k .1 . ı kta kadın cildı'nı"n du"zgu"n ol mesı gumrukler umum mudıır 'L . . gazete u sua ı arı enne sor- • · · • t f d rk da taammİn' " 
rnıı teftiş etmış olan harbıye na d B .. f' k kl . b d ara ın an a a a rana 

· "d f · , muş ve aldığı yüzbinlerce ceva- ~~sı ır. ~ un ~r e eı .. uı;. a muştur. 
zırı M. Magınot, mu a aa ın- b t . t' V .1 ıttıfak etmıslerdır. Derısı duz- ANKARA, 19 (Telefonla) _ ,., 
ş~atımn ~cra ve kontr~lu'.1u ta- 1 neşre mış ır. . en en ce~ap- gün ve zarif° olmıyan kadın, sa- len kudüs ahalisinden iken Menafi; 
dıl etmege karar vermıştır. !ardan çıkan netıce şudur· sa- rışın da olsa, esmer de olsa, er- hususatı zatiyeıi dolay11i AlmaoY'. 

Sağda "" solda: Polis toprağı kazdırarak gömillü cesetleri arıyor .. Ortada: kor- PARt.s! 19. A. ~ -. Meb'u- rişınlardan hoşlanan erkeklerle' kekler. tarafından beğ~nil~~k ~~r:r.;eF~~ii~~~;e~;i1:ı;!":') 
lrunç deoln zabıtayı şaşırtmak için rtzlp bir gazeteye gö11derdiği harıta ~=~e~e~Ü~;e~rn~~b~ü~~C::::s?:~ ~::ı:r~e~~:a~fJ:;n~~~::~:re;;~ ~~r~evılmek hasasını haız degıl- ::;.~;~ee~!~~ ~~!·~~ti~=~e!!:~1r, 

Heyecan; de hset ve korku baş::~~~:· 18. A. A. - Gazete iskan ışleri bu sene nihavetine kadar Nevyork'ta hareketi a:Z/JJI' 
---------••-• terin bahri konferans hakkın- NEVYORK, 18. A. A. - ·~ 

O ı .., k k daki neşriyatına nazaran M.Tar ikmal edilecektir rada bir hareketi arz hissed
1 

rta ıgı asıp a vu::an esraren!!ız b' k r · · v dieu müzakeratın ır ço sa - ANKARA, 19 (Telefonla) - İskan tefviz işleri bu seneni- mıştır. 
1 

#-' d d k l f halarmda M. Briand a yardnn hayetine kadar ikmal edilecektir. NEVYORK, 18. A. A. -A a dl ev lll ey ail a ÇJ arı ( l -:tmek tasavvurundadır. Muhacirlere müzayedelere iştirak için bonolar da verilecektir. dan bildiriliyor:Buzlar arasıı;.,r 

D k 
•••• Büyük bir tahtelbahir · yakalanıp kalmış olan ge t' 

o uz kadın ölü ve onbir güzelin yüzü tanın- ŞERBURG, 18. A. A. -Dü- İlnıiye ve hademei hayrat nıaaşları !erin tayfaları sağlam topr!·t· 
götürmekte olan mülaziın P1ıt 

mlyacak kadar deg.., ı"şı"k Ve dehşet averl. nyanın en büyük tahtelbahri o- ANKARA, 19 (Telefonla) - Maaşların teadülü kanunun 11 . b , s 
lan Ve 3250 toıll·ıa·to hacmı'nde . . . "h' k d l 929 b" . b d 1 son un tayyaresı mec urı ıeı ıncı maddesı mucı ınce a ro arını utçesıne mer ut ce ve · · · K · 1' 

D k d b . t it b' h 1 . . . 1 k k d . b bulunan su··rkuf denı"ze ı'ndı·n·ı- d ·ı · l l d"l k h' k rette karaya ınmıştır. ope h·ır o uz ay an erı or a- anınmaz ır a e getırmıştır. nın ır yaşın a, uzun sıya saç e ayrıca g0sterı mış maaş ı memur ar tea u am•nunun Ü - tarafından cekilmekte otan·~· 
lığa dehşet veren bir dev <?rt.alığı velveleye ve~en ve giz lı, yanık yüzlü bir kadın olduğu miştir. münden hariç olmakla beraber bunlara maaş ve tahsisatlarının kızağın buıi'larm imdadına ~~, 
( ... ?) bulunmuştur! i lı. bır şeytan ~e dev dıye b~hse-,nu söylüyorlardı. Bu tahtelbahir müstemleke birleştirilerek tekaüt tevkifatına ve vergilere muntazam kesirleri- mış olduğu söyleniyor. Fa~"eı 

ka Al 
, dılen bumahlukun esrarengızbir Bu mal(ımatı verenler bize ka !erin müdafaasına ve uzak yer- ne tabi olmaksızın ahkamı mevcudeye göre kendilerine verilme- kar fırtınasından dolayı d~gd~ 

Bu va manyanln kadın olduğu meydana çıkarıl- dının sesi daha ziyade erkek se- !erle olan münakalatın muhafa si lazımdır. gı • 
Ouseldorf şehrinde cereyan mak üzre olduğunu polis cina- sine benzedig"ini, hatta kendisi- zasına tahsis edilecektir. İlmiye ile lıademei hayrat ta 929 bütçesine merbut cetvelde tayyareciler imdatlarına dııdo d 1 memektedirler. Hatırlar ıı~ 
ediyor. yet air~si _söy üyor~u .. Dus~l: nin kadın kıyafetine girmiş bir . . --· irae olunan maaşlı memuı:lar meyanında bulunmakta oldukların ki Eilson kaşif Vilkins'i c~ıı 

0 g· İ T t • • dorf polis cınayet daıresı reısı erkek olması daha ziyade muhte da katil yaptığı bir cinayet ne- dan mumaileyhimi maaşından da mevzuu bahs madde ahkamına h . d ki tJll!Ş 
ır ngı ız gaze esının b h ·t d . t" k" k k 1 d h d tı"cesı· olarak maktulu nereye f'k . d"I . ı· idi"' h ld . h . . . kutbu seya atın e na e ·fı h b .• h r ki b. u usus a emış ır ı: er e oması a a ziya e muh- tev ı an ıcra e ı memesı azını ge gı a e ıza namenın 42ıncı la t arenin pilotlug"uııtl 1 

mu a u 1 ay 1 mera. ~- ır - Nihayet tahakkuk eai ki Geçenlerde bir cinayet olmuş, gömdüğünü sözde göstermek maddesinde sehven eskisi gibi tayyedilmemesi maliye vekaletin- tn . a.l'.~. 
mesele olan bu vakayı şoyle bir kadın çocuklar arasında do- bir kadının, kadın kıyafetine gir için bir harita çizip bu gazeteye den al.akadarana tam. im olunm. uştur. e mış 1 ı. • • t'1 
anlatıyor: !aşarak bir takım şeyler d"ğıt· miş bir erkek tarafından öldü- yollamıştır. Maksadı zabıtaya ı / ,_. ' 

.. Koca Duse~dorf şehrinde makta, çocukların hoşuna ı; .l'."njrüldüğ~ s~.ylenmişti. lki şey ara meydan okumaktı. Lakin polis Gazı orta m?.a~!'':? mektebi \muallim Ahmet Şekfu-i ve Rah Mek.teplı e.1-
dol<uz aydanberı etrafa korku şeylerle onları aldatmaktadır. 1· sındaki munasebet anlaşılıyor- bu haritanın bir kadın elile çi· muduru mi ef., !eri azletmiştir. ' Ü b k Si 
salan şeytan (?) bir kadından Gertrude isminde bir kız çocu- du. Kaybolan ve öldiirülenleri zildigı""ni kuvvetle muhtemel gö- ANKARA, 19. Telefonla) - K t V / · · h d' · m SB 8 O . on o pımn e ıyesı 
başka bir şey değilmiydi? .. Do- ğu da geçen gün bu suretle kay- aramak için muhtelif istikamet- rüyor. Haritaya göre taharriyat Ankara Gazı orta muallim me- ANKARA 19. T ı f 1 ) _ 28 . . h ft 
kuz aydanberi bir çok katil va-,bolduğu anlaşılmıttır. Bu kadı- te taharriyat yapılmaktadır. yapılmış, toprak altından bir el ktebi müdürlüğüne Darülfü- Kont Volpi 'Hima~:i onE~fale lilCı a a . 
kaları yapan bu dev(?)i yakala nın kız çocuğunu alarak götür- Bir de Harita/. çantası, bir kadın çantası, bir ta nun müderrislerinden İsmail 5000 liret verdi. 28 inci hafta başıamı;ıır,. 
~nalc, meydana çıkarmak için 1 düğü tahmin ediliyor. Polis İp ucu ararken mühim kım anahtarlar bulunmuştur. Hakkı B. tayin edildi. Perşembe gUnU akfam;:ıc 
Seriinin mcıhur sivil polisi Gen • Acayip .~eki/de bir kadın! . bir şeyle kartrlatmıttır. Çünki Fakat bunlar polise yol göster ANKARA, 19_ Telefonla) _ Ankarada odun kömürü kadar gazetemizde çıka 1~1 
nat Diiseldorfa çağırılmıştr. Do Duseldorf polis cinayet daire-! dev (?) veya feytan (?) diye mekten ziyade tahkikatı fatırt- . • . . . . buhranı haberlerden en muhlmlll 1 
kuz ay zarfında cinayet irtikap si reisi izahatına devamla diyor bahsedilen bu katil ve cani ta- mak için tertip edilmit bir plan ~aarıf ve~~l:tı ıçerıs~nde ~er- ANKARA, 19. Telefonla) - seçiniz. Cevapları cunıar~:. 
eden bu dev bir takım insanları ki: rafından bir komünist ııazeteai- neticesinde oraya gömülmüttür. bıye ve a a a mugayır resım- Ankarada odun kömürü buhra- akşamına kadar kabul e 
yaralamış, ve on bir kadının da - Bu kadın hakkında zabıta- ne gönderilen bir harita nazıuı Zabıtanın tahkikatı devam edi- ler neşredildiğinden Konyada nı var. Kömürciler beş okkadan ·~ce~ğl~z.İıll•••••••--11'"' 
yüzünü tahrip ederek çirkin ve 1 ya verilen malfunata göre kadı- dikkati celbetmiştir. Bu harita- yor. Bal arısı mecmuası sahipleri fazla vermiyor. 
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MtLLlYET 20 TEŞR.INtSANl 1921 

Bu sene daha pahalı ve güç! 

Allah zenğinlere gayret, fakir 
fukaraya da bol para versin!. 

Ru ·····-· 8Cllt'llltl 

ha ı111 n ıı1 
balo tuvaletleri teıı1ameı1 deği~ti. lstanbul'da bir 
en mutevazı bir giyinişle })aloya gidebilmesi 

ıçııı 27 6 lira lazım !. . ........ 
ve ilk büyük balolara hazırlanan hanımlar için bu senenin tuvaletleri ne olacaktır ?
Yüksek balolara orta halli ailelerin bile gitmeleri pek müşkülleşti; - Eğer yeni 

ınoda hükmünü sürerse önümüzdeki balolar tenha ol at a ' (tırl 

çarşan1ba akşamı ELHAMRA 

SiNEMJSI 
Komeni F-
ransezin me
dın iftiharı 

meşhur facıa 
aktrisi RA· 
Şt<:Lin haya· 
tını, ışkını 
tasvir edden 

lrlisl lfkı 
filminin mü· 

1 
l1 takdim edecektir. messilesi 

.. :lbur filim VIKTOR llUGO, ALl'RED DE MÜSSET gibi ma

~~.(hbsiyeılerl gösıereeeıtı gibi Fransız ılyetrosundı ADRl~:NNE 

~OLA NEGRİ 

tl OL VREL'R in meşhur bir tem•ilinl e&nlandıracaktıo Sesli ve 

''" b" . ır fılim6ir. 

b lıavcten : SÖZLÜ FOKS JLTR:>!AL Dünya havadisleri ve 

1,unın, rneyaııında ı,OM :\NYA KR;\L[Ç~:SJ:lllN İllR l'IUTKU 
•rn 

fıe '' lcrin ntılı,ı, terbiyeli filler, Hı\IFO:'llC: mukaddes rra
c!ı v 

~n, c ayrı.:a \'ATER BOYS SO);G meşhur esir şarkı'a· 

\ıan l\L. 'TCCl\Y zenci leri g<bterilecektir. 

OPERA 
Büyük muganniye 

tarafından terennüm edilecek olan 

lRl~INDl 
Sesli, danslı ve cızıbadnlı meşhur bir film ile 

YÜKS :EK ARZU çok mükemmel 

filmi irıe edilecektir. ayrıcı BUHRANLI Gl~CEU;R 

muz•ffariytılere binaen irıeslne 

fHminin 
devam • görmekte 

olunacaktır. 

oldu~u 

• Bu akşam 

FRANSIZ 1'1YATROSUNOA 

Y ırınkı 

fllYÜK FRANSIZ OR~:ıu:T 1 IBn:T!NlN 
!lk temsili olarak LA MASKOT 

perşembe akşamı '.Vlaımazol SOCl:Y A ALNY lştlrılılle 

VER o· N i K 

Spor 
Milliyet kupası 

Cuma günü yapılacak 
lik maçları 

1, 
GÜZELi 

Filminde 

Haka Film 

Mahkemelerde : 

Kaçakçılar aleyhinde davalar 
Dün inhisar idaresi tarafından açı

lan muhtelif davalar rüfyet edildi 

Yırtık paralar 
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r.ULUY!T 20 T IUNtSANl 1929 -- ~- - -

Ekonomi EmanetttJ lllllla e11tam aandıklarının Bohçadaki eşya 
Balılıpa:uruulaD akşamlan paralar Ha,.duııata da H- lıel.çlol Kazanan numalar 
arabalar g#IÇ8mt11e~lı m~ Eytam uııdıldarmm tasfiye- Re=nnclaa çeldılı etY•J'I bir lıohçıı Oda meclisi toplanıyor 

Bugünkü içtimada oktruva 
~eti Balıkpazarmclan .Jr. li neti~d~ 7. ~ycıa lira ta- içinde ıötiirürlıea rh' ıao. 

fO!Dları miirunı obanı ..ı.tedar ett>. hakkiık ettınlmiftır. ~ 
tinden .... ~ 3,5 tan !"!'ra araba .. , -o- - Şırıngadan çocuğunu 

HiJaliahmer Saıı'atevi Eşya 
otomobillerın leçıı1M91D1 _,.,. ·ii LU:ıurnsu:ı telgraıflann d" " ·· 
dü1u.....,ktecl.ir. uşurmuş pıyangosu 

gö fÜŞ ül ece ktif. ha ;::._ı.;;. *=t~da":!'2~ M::::~:;a:~n:::::rdarh· ı.aıt.i'i.~::tl:!d;r::.eı·~: d= 
eormuthır. - 1~ 

Dahili ımalittan oktruva alı- Bundan başka6manifatura ve -- klara gönderdiği bir tamimde PIHtio tarafından kendisine yııpılan 
:ııp almmaması etrafında çıkan bir kahve teker taciri 230 bin li li.mand erkAnı H her ay tahakkükat ile irsalatın ııruıganm tetmle 8 aybk çocuiwıu 
nesele gittikçe hararet kesbet· ra ile hali haci.ıdedir. ~•habı meaallh telgrafla bildirilmesini diğer hu diiıürdiiiiinii iddia ettiiinden talıki-
~ektedir. Bunwı için bu mcscle o Bir Ü1UD refilmnız lıir mulıarrift. auaat için çekilen telgrafların kata betlanmııtır. 

meselesi 
Teşrinisani 929 cun1a günü keş1oc 

piyango bilet numaralan ile 
ikramiye numaralan 

edilen 

ougünkü oda meclisinde görüşü HY29 Koza rekoltası ııia Pazar aiail ~ aitti- tazmin ettiriliceğini bildirmiş· Bil N. 
iecektir. 1929 aeneııirule Türkiye koza !:1~~~· ı_ı .~ld~_rı .. ~~i':x,E"'!Htbu tir. Tereyağ 1 2 

B · · da T' et odasmde ............ ıoruıe- ...,. n:rı o 9 
u ıçbma ıcar rekoltesinin 1905 ton olduğu an lamadıimı yazımktadır. Bu huıuata 

»lrtnıve için yapılan içtimada !aşılmıştır. Bu mikdann 15001Emaaet ınaWiliadm verilen malU- OIJmrllkler müdürll Alman- Birinci yayla yağı 19 
ı<ararlaştmlan tekil heyeti umu to B ha ali · de · ...:h ta ıöre Emanet eahalıo m elihio iti&- 11aya gldl"gor teneke ı"Je 160 ku- 31 . . nu uru ve v 8UI ı... . ··ııec1 L.ı...:z.. • • .. __ "'6 
aıiyeye arzedilecektir. sal edilmi tir nne 0 ~ -. ~..,.. ıçm ~ Gümriilder müdiirü lhaan Rlfat " c . .. .. d od da bu ' • dan nal rueaamn elllen)'O batlı&.,.. be . buaiin Alması,. herek ti ruştan satılır. 38 . ~ıı:rt~sı. gunu e a Bu husuata ya):1llan iatatilltik lerle. met~ .. 0~du_iu. -;aeli h~eti bt::'eıdir. lhaan Rlfaf 

9 
ı 1:Uw 45 

lf ıçm ~ ıçtıma yapılmalı muh lere nazaran Türkiyede 13 ipek 1......,.. mudurumın ı~y~ l~Jmcla, meb'uılaruıdan Hamdi::::" bir çer- ma ala Camlı Han 14 No Ekre 47 
"2neldir. · li-· f brikaııı dır B d melıtupç- • ""'"'ta' qlerile....,... lrçı Nblıat edecektir 

A · .. Cemi eti beledi ıp gı a. ~~. · · ~ an a!" ~- ilzre hariçte .. bul.un<!"Pı ~ ' ZAYlı Bakuköy askerlik ıubeıin- 48 
ym ~ . Y ye başka bir çok küçük tezgahlar cliierlerinin de buna mumaail ıılen den aldığım terbiı Teaikam ile nUfus 55 

dare ~cumenınde .0 ktru".a hak da vardır. olduiu "! ayni slln E~ette ~'!.... Duvarı delerken tezkeremi ve Balorkllyil R!lıdiyeal ıe 56 
lmıda bır karar venlecek:tir. Türkiye ipek piyaeesmm mer maclıiı ooylenea Muhiddin beym ıu k l hadetııamesini zayl ettim. Yenilerini 57 

Emanetçe bütçeye oktnıva- kezi lııtanbuldadır. =...:elan .!2 ~~Emanette YR a anmış alacaiımdan zayllerin bllkmU yoktur. 63 
elan alınacak para konduğund•n Harpten evcl Türkiyenin hem iu '°" · Sebdn!ı Necati, arbdatluile 1ıera Şelwıdebap Millet apartmwıı No.5 69 ı>1rtnı bil tün b. ·tün kaldın! o 'ber Atik Ali P'flcla berber Muıtafa.. CELAL ~ .. u ipek wnhıelitı 3,5 milyon kilo C.mlgetl beledlgede - düldsia duwarmı clel...t.en ,........ 70 
maaınaılir Y-'~~~!~,,~redilo~ idi. Harp buna çok zarar vermiı c-i7eti •ele.tbe bqia tapı.- ı..m,tır. Necatioio arkaclaflen bv- Misket azUmUndaı hlllUll 85 

• ..,... ...,...... CD.,.... tell tir. Yen tatbik edilen Japon siı rUı eaciimznJercı.. ıönclerilen lıua llllfbr. 89 
D1iun yapılabileceii unnohm· temi 1&7eainde bunun telifi edi evrakı tetlUk ve miizaken ~· tureue lmal edilen lOl 
maktadır. leceii pphaüı addedilmekte-::.=~..:::... 7•uzlh 1111101 oırıeı 102 

1 - dir. m1-i ,..ı. mııhl-1cl.ir. Miitebet gazetenizin 19/11/29 1111\.1111 llAllO 106 
ngll:ı lira., 11IJJıull11or tarihli miishaıınm 3 üncii sahi- 110 

o Kıba pziııobrla lllU 
Dün borsada İngili.ı liralı bir Hali acizde hulunVn YIJlıMk kaldınmdan oto- fesinin 5. 6. 7 inci sütununda bakkallarda b 1 117 

lı:aç giindlir olduğu veçhile gene • mobiller geçemez peri kiliğında kefenli h~ydut 0 unuı. 121 
yii.kselmeğe devam etmif ve aa- ticarethaneler Galetadan iti.__ Be,.oihma P- lar serlevhasmı taşıyan bır ya- . . 129 
Dalı 1034 5 kuru..+• a~·1dığı hal B" .. m· bir 'fa · ı... cadde k dar old··"- · · erek zı var. Bunda, mebhua hadise- ZAYl.ı Askeri ."esilram ile nüfuı 138 

• v- - u,.- manı tura tica· pe • -u IÇlD 1 .. "Li tezkeremı zayi ettim. Yenileri alına· 
de akşam 1036 kurut otıu para retancai taahhüdatmı ifa ede- tramva.r " ot~hiller ... '.~ ye hedef olanlardan bın • catmdan zuhurunda bükmll yoktur. 143 
da kapanmıştır. miyecek bir vaziyete dilftUğll; ~'"'oı."d~ı.m.ı;,ın:::.:,1'!':ek:'!;: man Şirketi memurlarmdan Be- 1Iı:az bıHmm Gercin bryeeinde A- 155 

Altın 906 liret 8,98,5 kurut- cihetle alacakWarile müzak&-' dJı...:d!., Şehremaneti Yüksek kal ki~ Sıtkı Bey" ~!arak ~yd~d~I- laiP."k oğullanndan 316 tevellütlU İbn 158 
tan muamele gönnül,jtlir. reye girişmiştir. Bir müaevi vel ~.!oku,unu temye .etme~ ~ure- mış. Bu z~t, Lıman ıırketının rahim Oğlu Muıtafa. 174 

-er- 2 ecnebi ticaretanesi hali aciz- , tile diier hi~ yol•~. ıatemıı ıaede Su ı.i~~sı .meı;ııur~dandır. ~laarif emanetinden: 177 
B kk il t bbO ı rl yapdan tetkikat neticeımde hu yoluo Tesadilf neticesı aynı ısınl sa· 186 

8 a ann eşe 6 e de bulunuyorlar. Borçlari çok dik ve dolambaçlı olmumdan do- hi bul ben'd b .. esı.i- Kabataş lisesinden Cemal 187 
Bakkallar Cemiyeti bakkalla- 270,000 lira kadar tahmin olu- leyı t':'viywae hiç ~kAn ~ima~ P. ~.an ... e u mudaki Galatasaraydan İhsan Istanbuİ 194 ·1 al baztlannm mümkiin mertebe teavıye edilu bile senın muntesıbıyım. Ara . . . 

"il ven en ce_z arm . nuyor. otomobillerin bu yoldan kat'iyen ne fark benim müfettişlik vazife- lisesınden mezun Cemal efendi- 196 
ıaksız olduguna dair Emanet ~ inmelMine ve ne de çılnnalanne im- •1 t gül' ·• d"- İlb'basa lerin serian marif emanetine 368 

di d bbil bul 1 1 k " " "ba sı e eveg wn w. 
nez n e teşe satta una- s a uzum mu yaası kin bulwımaclığı anlatılmıtm. mahal kalmamak üzre keyfiye- müracaat eylemeleri. 375 

:aktır 1stak ilzümler depolarda u- - tin tavzihini rica ederim efen- M. KURİS 377 
Ernanctçe Avrupadan gelen zun müddet kaldıkları zaman Pazarlar nerede kurulacak? dim. 3~ 

tapalı kutu~ar denın?nda b1:1lu- bozulduğu cihetle Müşkirat ;n.1 Emanet pazar kurulan yer- İstanbul Liman şirketi KÜRK MAÖAZASI 387 
ıan ve fabnkalarda ımal edilen hisar lzmirdcn islak üzüm mli·llerde hasıl olan kala~alığm milfettişlennden Beyoğlunda lıtiklAI ceddesı 390 
ııa'llann cezalarmm bakkallar- bayaatma muvakkaten fasıla müriır ve uburu nazarı dikkate BEKİR No. 409 Hazır ve 111marlama 394 
1":11 alınmadığı iddia edilmekte vermiştir. alarak pazarların badema ~mi İ ·L A N her nevi kUrklerlo en ıoa 396 
dı. - havlulannda kurdurmak nıye- . . • moda ve mllatabap çe,ıııert. 402 

Fakat bakkallar cemiyetinde . • tindedir. Bu hususta evk!fm 1 - Ağ~ç 1~~~n AJ;nelı ve ~- Flatlar rekabet kabul etmez• 404 
>elediyece kesilmi• yüzl' erce c&- Zıraat bankası senelık il fakatını . b' ektir zari muallımlıgı mtinhaldır U.. 405 .,, • • m va ıs yec • ti hri . 100 lirad D kf A k • ) :a teskeresi vardır ki bunlar 1Çtıma1 - ere şe - 81 . . ır. . . o or . utıe 411 
ıep fabrika ve Avrupa mamu- 26 tepiniaanide itfaiye memurlan Viya- 2 - Agaç ışlen resmı sinai . 416 
atından aluunı~tır. . Ankarada naya gönderlleuk muallimliği milnhaldır iicret 60 f!lektllllr m..ıcıoeıe;ıyı. befoolııl*l'lo klıw 421 --- toplanacak olan Zıraat banka- . .. .. liradır. dlrhRt, proatat, adenMıktldar, bel FV(d-

1. amm heyeti umumiyesi içtimaı- .. !tfaıye ~~tehassuıı "!'!· K~ 3 - Mihanik, Motör, Buhar illi elit ve fl""ngtyl aRr- lldevl iller. :: 
Has karan na viliyetlerce 150 m~ nugm şe~~ gelmiyecegı motörleri, Ziraat makinalan, Karatoyde &ırdll ""* • " ~ 

434 
Merkezi idaresi Kırzade ha· intihap edilmiştir. Mılrahhasları'~~~sı ~~t~et P;~ muallimliği münhaldır. Ücret 439 

unda bulunan bir müessesenin arasında KAzım ve İsmet Pş., . a~ 1 tısas ıçın .. ~anay_~ ka 50 liradır. Dr. Şuayp Nuri 443 
nahkemece iflasına karar veril- larla vekiller ve bir çok meb'us· ıtfaıye m.e~uru gon ermeg 4- Ri;ı:aziye muallimliği mün Asabi ve Dahli! bastılık:lar ıablbl 444 
Diştir. lar

9 
vardır. rar vermışbr:.....0- haldır. Ucret 50. ~radır. Ta~i~ !LHTftilL! TEDlfi 481 

• • ~ı ilden elen otomoblller olan .. z~vat ve::ıııkı sur~tlerını 510 
Kan1lılo Borsat1ı 191111929 Y ş .. g mtidunyete gondermelen. Cumadan maado her gnn saat 5 

TAHV .. 'T Seyrusefer başmemuru Hav· Edime San'atlar 13 18 Cağıloğlu: lran sefaret· 5
52
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ticaret ıe Zah;.e io~sası 191111929 tır. Darülaceze balosu Is tan bul - ParİS :r 
Darülaceze balosu yarinki perıem 

be akpmı ıipahi ocaj!uun aalonunda 
verilecektir. 

Bue;day 

rua.qü 
S\ıater 

Kwlca. 
!en 
DOnıne 

Vumuıaı: ııılhlaı 
Sen 
Romanya 
Bul&arlewı 

co ..., 
o.o 

IASG!:R 
I<. P. 
1 ~.111 
oo,oo 
-.-
-.-
-~_o 

-.oo 

AZAMI 
it. .P 

16.00 -.-
-.oo 
-.oo 

Hububat 
'"1lll 2!ı,i0 32,IO Kıqı <mi 00,00 00.00 

Un 

wap.i 

0(00,00 000'\00 
0000.00 IJ000,00 
0000,00 0000.00 

• 

BlrtncJ Hn 
l.tınd 
tçllııel 
Rwaol 
lttpd: 
Pupa! 

<;-vdar 
Arpı 
Mınr 

ıteıca ..,. .. 
fuııl7e 
Mm:ııııu 
No~ut 

BörGlce 
Bal:•! 

• 

0000.00 0000,00 
ouoo.oo 0000,00 
0000,00 0000,00 

Zalıfre 

18,10 
09,10 
07,iO 
00,0I) 
00,00 
11,00 
14,00 
00.00 
oo.oo 
ıo.oo 

00,00 
09,iO 
09,15 
oo.oo 

00.00 
00.00 
00.00 

lstanbul Hayvan Borsası 191111929 
Diri aatı;.lar Et tab,lan 

Kilo flatl 
A.11ırl A.uml 

Cinai 
Cinsi 

li. . it. 
Kıvır lr: 317 14 84 Kıvırcık Ü 40 56 16 
lı~lıç ll457 l4 30 Dahç 87 44 48 36 
1\ :-ıman 000 00 00 Karamu 89 44 49 14 
Kuzu 000 00 00 Kuzu 00 00 00 00 
Kq 006 12 n Keçi !3 40 80 66 
Kaıııw 1118 17 tı Kuıyaka 81 20 86 66 
Sığıt 87 07 15 sııır 00 ııo 00 00 v ... 02 12 12 Dını 00 00 00 00 

Mınc 02 09 ()Q Maııda 00 ııo 00 ııo 

~enıiJcti Bele~iJe to~Ianı1or 
Şehremanetinden: Cemiyeti Umurniyei belediye 

reşrini aninin yirminci Çarşamba günü saat 14 te içti
na edeceğinden muhterem azanın teşrifleri rica olunur. 

Biletlerini tedarik edeıniyenler ka· 
pula da satın alabilirler. Darülaceze 
gibi hayırlı bir müeaaeaenin idameei· 
ne yardım edecek olan bu balonun 
muvaffelriyetine halkımızın yardım 
etmesi temenniye gayandrr. 

853 

PAKE K~MPlNllSI tarahndan tertip edilmiş gayet mil- :~~ 
sait ~eraltl havi götürü seyahat Her türlü malfimac için Kara
köyde Laurant Reboul ve şürekAsına müracaat ediniz. 

Telefon Beyoğlu 203-204· l 704. 

ASRl MOBİL VE 
Mağazamızda her keseye uyğun yatak, salon, yemek 

ve yazıhane takımlarlle karyolalanmı:ı: rekabet kabul 
etmez derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı ispata 
klfldlr. lstanbulda Fincancılar yoku~unda No 27. Telefon: 

lstaAiiMET FEVZİ 
~~~~~---~-~-~~~~~------~--~---~--~-, --- ~-

868 
870 
879 
884 
885 
886 
888 
894 
903 
906' 
922 
927 
928 
935 
937 
943 
948 
ıı~s 

960 
9;.ı8 

971 
972 
995 
996 
998 

1209 
1 1220 

1228 
1230 
1235 
1239 
1245 

lkr. N. Bil N. İkr. N Bil. N. İkr. N. Bil N. lkr· ı-ı. 
195 197 223 1246 166 1468 320 
295 199 126 1255 182 1472 ıa 

253 202 3 1257 38 1501 857 
78 204 130 1260 68 1505 S9l 

225 211 358 1267 264 1528 26 
61 215 84 1272 817 1545 291 

143 223 86 1277 8 1543 301 
80 225 121 1288 873 1572 315 

371 232 120 1314 201 1575 2Z9 
354 234 36 1319 176 1585 ıı 
341 238 179 1335 159 1590 266 
173 240 14 1343 57 1598 32+ 
56 243 107 1347 296 1612 s1ı 

298 250 79 1348 277 1624 131 
196 251 160 1359 204 1625 3J 
152 258 190 1362 272 1641 33S 
356 267 117 1365 388 1647 311 
346 268 53 1372 282 1660 268 
2511 271 186 1314 393 1679 313 
147 272 72 1384 361 1689 349 
209 273 89 1389 137 1711 326 
236 274 S40 1399 242 1713 168 
161 282 215 1402 378 1715 237 
254 287 331 1406 276 1733 z9-4 

77 289 175 1417 297 1743 203 
344 290 284 1418 364 1747 333 

70 298 348 1422 116 1749 127 
162 308 21 1768 271 1995 323 
366 311 165 17711 194 2014 46 
397 315 235 1800 25 2021 163 
339 316 283 1804 241 2028 132 
312 320 125 1807 273 2030 94 
381 325 219 1820 342 2040 a60 
63 349 109 1821 45 2042 ss7 
23 613 227 1822 217 2044 zg0 
62 614 98 1844 142 2050 31 

258 621 285 18411 76 2052 129 
81 625 31 1851 332 2054 11~ 

102 629 211 1854 391 2056 J33 
262 632 350 1859 208 2058 301 
34 644 249 1866 226 2061 27 
42 648 66 1879 836 2068 274 
87 654 310 1887 198 2076 390 

170 657 372 1896 138 2078 137 
105 660 370 1899 279 2079 ıos 
289 661 252 1913 73 2084 40 
101 663 S43 1927 379 2085 210 
399 670 269 1930 353 2087 9 
385 679 74 1938 118 2096 9S 
146 695 255 1941 265 2105 zoı 
234 697 363 1949 859 2106 t67 
306 699 39 1951 111 2110 21+ 
88 710 S84 1953 261 2114 sos 

250 711 318 1954 169 2117 148 
180 713 69 1957 220 2121 11+ 
24 722 188 1961 327 2125 13 

122 731 216 1964 17 2123 zıZ 
71 734 95 1970 151 2135 ı~ 

187 740 300 1974 309 2137 z+6 
85 747 386 1982 267 2138 s6Z 

108 758 395 1989 47 2155 z7S 
2 760 30 1991 280 

302 7711 7 2168 239 2371 2ı 

400 778 128 2175 240 2379 1ss 
288 799 352 2180 329 2380 s9S 
233 800 260 2184 228 2396 51 
181 807 304 2199 29 2416 191 
67 817 82 2200 334 2422 29ı 
32 1009 221 2201 325 2423 ıs1 

115 1014 155 2204 245 2429 z+1 
377 1018 299 2209 865 2435 ı39 

52 1022 91 2210 83 2440 28 
140 1024 60 2244 58 2443 2o6 
281 1027 314 2248 238 2445 210 
319 1028 164 2251 231 2448 "1 
48 1049 97 2260 191 2450 114 

213 1050 222 2261 243 2458 ıo1 
35 1062 43 2263 189 2466 

'J,7~ 
193 1070 345 2270 376 2471 

zı+ 
16 321 1073 259 2272 15 2481 zıB 287 1074 ·305 2279 286 2486 9'l 92 1075 361 2282 12 2489 ıs~ 394 1087 104 2297 154 2490 59 

49 1095 113 2305 123 2494 z.+A 389 1102 4 2307 54 2498 ıs' 18 1104 135 2308 230 2499 
184 1105 396 2309 6 
106 1109 136 2314 44 
19 1112 5 1315 65 

124 1120 263 2317 355 
114 1126 199 2340 96 
231 1133 134 2351 251 
322 1144 316 2352 1 
328 1145 171 2359 50 
145 1152 99 2368 382 
248 1164 172 2370 110 

___ ,..,,, 
380 1180 64 ,J•~I 

4 01111 ., 
330 llllfS 293 Liseler mubeyaat kQU11•Y Iİ lı1 

100 1184 119 Komiıyonumll2B merbu!; 11,_. 
177 1187 20 orta n muallim mektep~~ c1-r• " 
153 1189 200 yıa 930 ıayeaine kadar ihb>'f 11111IY'' 

75 1190 55 lan Zeytinyağı, Pirinç, ICnrll el<. ~·· 
Nubut, Mercimek; Salça, E':' kuıt' .ı 

1192 183 . .. ~"' yvan yemler. Gaz, BenzınS"t ,,e '\' ;I 
351 1432 149 Mazut yajlan ile knmcn " li ... ~ 

arihizıe ... 51 1435 156 ğurtlan, 1/12/929 t ;Jıale•İ jet:. 
383 1445 308 Puar ıünü saat onaltıda uJll• "' • 
338 1448 367 kılınmak iizı·e kapalı zarf u!..,.ıet• •. 

nakasaya konulmuıtur. J(ııi raitı ~ 
178 1454 103 yrı ayn dır. Taliplerinin I" . e ,.. ... 
141 1464 192 lamak üzre kom&ayon kitnııct•P 
369 1467 41 racaatlars 
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fi 
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..., MIUJYET ÇARSAMBA 20 TEŞR1NtSAN1 1929 

Bir milyot1 lira sarf ederek ticaret sarayı mı, 
istihsal müessesesi mi 

• 

akadarlar ne 
vücude 

yoksa bir 
getirmek daha eyi ? 

VllAgette 

1800 J)osya 
lslıllnda bu kadar 

dosg a kaldı 

Maarifte 

800 Mektep 
millet mekteplerine 

rağbet artıyor 

Hep Türk ---

Polisi yaralayan 
sarhoş 

-~~~~~~~~~~···~········· .. ··--~~~~~~~~~--
Sahte bir muafiyet tezkeresi.. 250 lira 

nasıl dolandırıldı 

Kaçmnak isftnilen vapur 

bu itleri kencliaiain ya.......,.acaiım tetkik edince ıerek muafiyet teskere· 
ımladıimdan bu muamelenin yapılma aiııin ve ıerek teakeredeki mühür ve 
aım izzet ef. isminde bir komisyoncu• imzaların sahte olduğunu ıömıüıtür. 
ya hanle ediyor. Dün bu hu&usta ithalat ıümrüiü 

Pazarlık veçhi.le 250 lirayı mnbte- müdürü Mendnb bey bir muharriri· 
lif za1D11nl•rda alan izzet efendi iti bir mize demiıtir ki: 
çok zaman &atladıktan sonra nihayet - Osman bey bana seldi cep def. 
bir gün Oıman beye bir vesika geti· teri teklinde bir ıey kösterdi. içini 
rerek: açınca hayret ettim. Benim we sair 

- lıte demit ıemiain ıümrükten ıılakadarlarm imzalarımız taklit edil
muafiyet te•kereaiai aldım, muamele- nıi,ti. İmzamın üzerine befüıi:z bir d< 
aiai yapbrdım. Fakat çok da para sar mühür basılmqb. 
fettim. Onun için bana 200 lira daha Bir aahtek.'ulık karımnda olduiu· 
vereceksin dcmif. muzu anladım. Derhal zabıtayı haber 

Oıntan 8. bunu olur demekle İ>e· dar cdettk komia) oncu i zzet El. ht.1r 
raber kiiğrtlan alarak ithalat gümrÜ· kında takıöatta bnlunulmıumı iste-

GOmrllk baş mOdüı ğüne ıibnit ve müdür Memduh bey· elim. 
Seyfeddin Bq den ~ iti~ bu !'.'8dar ço~ !"'.'""Ya ibti- Zabıtada& gelen tc•kcredc izzet e-

J\\üfett İş Ali Bey meai ve teaebünü için bazı muamele- yaç ıoatenp goatermedığını aormuı- fendinin Çanakkalcde ol uğu bil ai1 
Maarif umumi müfettiılerindeu • ain cereyaru lazımdır. tur. yordu. Şimdi vaziyeti Çan kk le zab 

.;..i.t....,~.Wli:o.L ...... ...a.;...._ ... ~.,.,.~ .... -'-'....,_""'_..ı:..ı-.~-1 Hasan Ali B. Ankaraya aitmittir. 1 Osman bey vazifCl!Si olduiunclan Fabt Menduh bey bu ki\ğıtlan tasına yazdık.. 
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AHUN UMDltll "MILLIYl!T. Tla 

19 T~rfnbınl 1919 
DAREHANE ·Ankara caddeol. No 100 

Telll'af adreal ı MllUyıt, lstanbal 
Teleroa numaraları; 

latu~ul illll, 1912, 391S 

6 
12 " .. 

ABONE ÜCRl'TLERI 
T6rkiye için Hariç için 
4IJ(} kuruş WXJ kuruf 
750 .. /41J(} 

/41J(} .. :!100 " 

(;cıc _.. ev rat rrl Yert1meı 
MU.ddcli geçca ou balar 10 kur14uır . 

c:u.ete ve matbaaya alt l~ler içi• 

müdüriyete müraıcıt ed!llr. 

Dün hararet en çolı: 20 en az 11 
derece idL Bugün havı ekseriyetle 
açık olacak rüz~4r Lodostan cse
cckdr. 

MiLLiYET . ÇARŞAMBA 20 TE.SRINtSANl 

i.kAye . 

1929 
, 

om·an., 
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M1LlJYıT ÇARŞAMBA 20 TEŞRtNlSANl 

M a-n i sa v i ı ayetinden: ı ~Jriselaio ı Emlak Ye E~aoı Bankası i~aobol ~obesinden: 
. Manisa vilayeti merkezinde inşası m~ta~avve~ v~li k~ ·----....::...-------· Kiralık Eınlak ve Arazi 
' ın proje ve evrakı keşfiyesinin tanzımı keyfıyetı mu- l\lerkez Acentuı; Galatı köpril 
~aya konulmuştur. En ziyade beyenilen proje sahi- bı~mda, Beyoğlu 236') Şube 
' Encümeni vilayetçe dörtyüz lira mükafat verilecektir. acenteit: Mahmudlyı Hanı ılotda 
l{onağm müştemilatlllI natik liste ile yapılacak bi- lstanbul 2740 

. l .zeminini irae eder ~esi~ ve iz.~ıı.tI. s~ire ıs;anbul 
iba ıtııır Nafıa baş mühendislıklerıne gondenlrniş old~gund:ın 
<it fazla tafsilat almak isteyenler mezkur baş muhendıs-

'.e müracaat etmelidirler. Projeler nihayetünnihaye 23 
~nisani 929 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on dörde 

r Manisa vilil.yetine gönderilmiş olacaktır. 
~.Arzu edenler yevmi mezkurda projelerini bizzat vere
"''dir. 

• • • 
Manisa vilayeti merk~inde inŞası muta-

ıa.vver vali konağı atideki taksin1at ve müş
~l'tıilatı ihtiva edecektir. 

I .._Bina arsanın tam ortasında yapılacak ve etraf· 
ittihaz edilecektir. 

~ .._ Bodrum katından mada iki kat1ı olacaktır. 
.._ Alt ve üst katlarında: 

Adet 
l Mesai odası. 
1 Misafir odası. 
4 Yatak odası. 
1 Büyük yemek salonu. 
1 tı odası. 
2 Gündelik oda. 

Tra~wn ikinci ~ustası 
[ lZ~llR ] vapuru 21 Teş

rınısani perşembe akşamı 

Galata rıhnmından hare1cetle 
Zonguldalc lnebolu Sinop 
Samsun Ünye Fatsa Ordu 
Gireson Trabzon Rlzeye gide
cek w Of Trabzon Polathane 
Gireson Ordu Fatsa Samsun 
Sinop lneboluyı uğrayarak 

gelecektir. 

lzmir sür' al ~ustası 
( Giilc~mal) vapuru 22 Teş

rinisani Cuma 14,30 da Galata 
rıhnmından hareketle Cumar
tesi sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmlrden hare-

ketle Pazartesi sabahı gelecektir. 
2 Oda. Vapurda mükemmel bir 

bulunacaktır. Bu iki büyük oda salonun orkestra ve cazbant mevcuttur 
mütekabil cihetlerinde olacak ve icabın- l------------:--I 
da açıldığı takdirde salonla birlikte is- 5i adet altı metro tul :ıoy30 

timal edilecektir. eb'adında meşe kütük paıarhk 
f - Binanın üst katında bir hela, ve bir banyo, alt suretile hemen te<lim edilmek şar-

katmda yalnız bir hela bulunacaktır. tile mübayaa edilecektir. Vermek 
5 ._ Matbah ile kiler, hizmetçi ve jandarma adalan hah- isteyenlerin 21/11/29 perşembe 

çc derununda ve binanın münasip görülecek bir nokta- gUnU sut on aloya kadar teklif· 
smda yapılacak ve bina ile muttasıl bulunacaktır. namelerini levazım mildUrlUğüne 

G ._Binanın üst katından alt katrile ihtilat peyda eyle- göndermeleri. 
mekaizln harice çıkılabilecek bir surette merdiven 

7 tertibatı bulunmalıdır. 
.._ Bina in~aatına 30 bin lira sarfı tahmin edildiğinden YELKENCi 

tanzim edilecek ro "e bu miktarı tecavüz etmemelidir . lın deniı lilb 98 aür'al postası 

ISTANBUL VlLAYETl ıı N 
~EFTERDARLIK ILANATI . VATA 
~~'l'ILtK EV, Yedi kulede İmrahor İlyas bey ma?allesininl 20Te ri- VAPURU b 

~ ~et Manol sokağında No. 62, 64 iki katta altı oda bır mutfak nisa~i çarşam a 
?q~reyt mÜ§temildir, tahmin edilen bedeli 2000 liradır. Müza-
~t ıo Kinunuevel 929 Salı günü saat 14 te Defterdarlıkta ya- günu akşamı Slrlcecl rıhtımın 

taktır. (R-lo45) dan ha~eketle coğru (Zongul 

s~ * .. * ~ l'ILIK EV VE DÜKKAN, Yedi kulede İmrahor İlyas beyi 
tı alicslnin Sideris sokağında No. 4,2 bedeli bİt senede iki tak-
~ "crtlrnek şartile tahmin edilen bedeli 3000 liradır, mllzaye

'lıtO Ktıı.ıuıuevel 929 Salı giinü saat 14 te Defterdarlıkta yapıla 
it. (R-1046) 

• • • 

dalc lnebolu, Sam<un, Ordu 
lreson, Trabzon, Sürmene ve 

Rize ) ye gidecektir. 
Tafslllt için Sirkecide yelken

ci hanında k!ln acentasın1 mü· 
racaat. Tel lstanbul 15 1 5 

~tı SATILIK HAN ODASI: Çalanakçd~rda Daye ha-
'~ ~11.halleıinin Büyük yeni han orta katında No. 37; ~f untazam Bartın PostasJ 
~9ltıi.n edilen bedeli 600 liradır. Müzayede 2 KanuneveIIE .. d N Vıpuru 21 
:ıı. I>azarteai gÜnil ıaat 14 te Defterdarlıkta yapılacak- rcumen Uf te~rinisanı 

0010) Perşeıllhegünil sırkeci 
~ . * • * · rıhnmından 
3 •lıye •ekiletinden: 1 mukabilinde müracaat vesikası hareketle Ere~l!, Zonguldak, Bar-

Jı8.36 senesinden 1927 mali sc- almalan lizımdrr. Bu müddet nıı, Amdsra, Kuruca şile, Cideye 
ıuı;Ü nihayetine kadar milli zarfında müracaat etmemiş ve azimet ve avdet edecektir. 

ltıct bütçelerinden matlft- ve~ika ~lmamış olanlann iddia Fazla tRlsilAt için Eminönü 
~.1°lanlarla gerek milli hüku- ettıklerı alacak 1513 numaralı R h h 2 .. 
' v "b' ka i . ı tım an numarnya muracaat 
t c gerek sakrt hiik<lmetin kanun mucı ınce t yen hazıne .. 
Çc l h" k 1 k ş b 930 1 clefon: 2684 •~1 Ctnanatı ve adi emanat he e ıne sa rt o aca tır. u at 

1ııa_ arında mukayyet alacağı bu nihayetinden ~on:a hi~. bir ma
.,~lar, Şubat 930 nihayetine zeret kabul edılmıyecegınden a
\ arzuhal ile bulundukları lacak id~asında bulunanların 

ha.ilin .. 930 senesı Martından eve! bu-
\ ,,.... en buylik mal memuru lunduklan mahallin en büyu'"k 
.~•uracat ı · l · d ~ tıı a ey eyıp yet enn e malmemuruna müracaat etme-

at\Qbat vesikalarını vererek !eri ilin olunur. 

l-Iurda eşya furuhtu: 
Cj r~tun in~isarı umum mü~ürlü«ün~en : 

lııı~alı fabrikasında mevcut 207 4 kilo hurda çul, 13Z kilo ip, ve 
~~ı P 678 kilo tömbeki tiftiği, 830 kilo tömbeki derisi ve Azap 
l;ı,.ar~tnbaruıda mevcut 972 kilo köhne ip ve 1364 kilo köhne çul 
"~ıııdlı: suretile 27-11-929 çarşamba günü saat 10,30 da satıla 
'lıi,l-' an taliplerin mezkur glin ve saatta Galatada mübayaat ko-
~da bulunmaları. 

AEG 

• 

-1! K T A 

1 Ier hus11sta emsaline faiktır. 
r·· 

1

AEG· · 
llrk Anoninı Elektrik şirketi umumivesi 

Galata: BAHTiY AR HAN 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLA({! 

Seri, lüks karadeniz postası 

B .. l t vapurıı 24 
Ü en Tc~riııisanl 

Pazar giiııü ak~amı 
rnat 18 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Samsun, 
Ünye,Ordu, G'reson, Trabzon, 
Rize] ye azim~t ve avdet 
edecektir. 
l\lııracaat ın~ha"i: 1stanhul 

Meymenet hını alnndakl yazı
hsne. Telefon Istaııbul 1154 

Dikkat: 1 ler hafta Pazar gün
leri kat'! olarak vapurlarımız 

.muntazameıı arekhet edecektir. 
. -

1929 Bar;elon büyük müktfatını da 
kazanmış olan 

Ph.ı~aJa :..ıtılan saatler mc:ya:-ındt 
10 büyük mükafat• malik olan ye
glne saaıttr. 

Umumi acenıaları: lstanbulda 
Çarşıyı kebirde 

N. K. Cl•:Z\'E<:CIYA'.'< ve mahrumu 

MAMA 
Dr • H • ŞINASİ 

• 'tıvrwıuzun en oıhhl gıdasıdır. 

Esas Mevki ve Nevi \Iuhammen bedeli icar. 

•87/18 Çırpıcıda tahminen elit dönüm tarla 
Beher dönümü 
10 lliı 15 Uu 

97/17 ve- ,, ,, 25 şer dönüm ınilı:· 
l 9-26 darında 9 kıt'a tarla 

173 Kandilli Vaniköy Cad. l 2 No. Kayıkhane 
19 No. DükkAn 174 

175 
171 

172 

144/4 
165 
165 

.. .. , 
,, ,,. ., ı ı No. DükkAn 

Eyüpte Topçular mahallesi ve sokağın
da 2 No. Ahşap han 
Eyüpte Topçular mahallesi 23 ve 25 No. 
Dükkln 
Veli Efendi çayırında 9 dönüm tarla 
Beyoğlu Avrupa Pasajında kahvecililc mahalli 

., ,, ,. 14 No. Dülclcln 900 ,, 
Balada muharrer Em!Ak ve Arazi bllnıüıayede kiraya verilece 

ğinden taliplerin 23/l l/929 tarihine musadif cumarrtesi günil saat 
16 da Şubemize müracaatları. 

Enılat ve E~aın Bantası ~nıunı Mü~Orlüğüo~en: 
Mev1dlerile krokisi ve evsafı mahsusası aşağıda yazılı Avrupa 

Pasajının ıoaoşı müzayedeye lı:onulmuştur: 

ı- l\1üzayede (kapall zarf) usuliledir. İhale 9/12/929 tarihinde 
idare Mecliöi lıuzurUe icra edilecektir. Talip olanlar beher mülkün 
hizasında gthterilen mikdarda teminat lraesine mecbur olup bu 
teminat varakasını teklif mektuplarile beraber ıtıakbuz mulcabiUnde 
bizzat veyahut ihale :\leclisine yetişmek üzere taahhütlü olarak 
postaya tevdi eder. 

2- ihale bedeli peşinen istifa olunur . 
3- Talip olanların fstanbu! veya lzmir şubelerimize veyahut 

Merkez EmUk Müdüriyetine müracaatla mufaşsal şartnamemiz[ 
mutalAa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nushasını bir 
lira mukabilinde alıp imza ve teklif mektuplarına raptetmeleri 
icap eder. 
U. l\levkii ve semti ~evi Hudut ve kemiyet 

ve müştemi!Atı 
Maa oda 22 bap 

düklcAn 

Taıninat 

mlkdan No. 
165 

l 

meşhuru 

Kamerhatun mahal
lesi ! lamalbaşı sokalc 

Avrupa 
Pasajı 

Lira 
15000 

!? ez il el"· ~ 
:ı "ranen C1dılnİ Af'•rfınnn 
"'-- Ln~,'-ı-r:::ı;ı:x;r;m 
~ 1 3 s 7 9 ff 13 tf' L....--..---1 
' 17 1, 2. 1 
~ il Vl'l/f'I f'"s~)I 
~ • , 6 ..,. 
~ ı--"_.__•....._.. 8 10 11 ft,. tG 
::: Pe t,.,J, t 11 

fi 20 !.~ 

'• ffenesı' n ,. Aıarvı" 
ros~ı11 ~ J 

Enılak.ı 

l;NI:/;;/ (~ıtlle:s'i 

A••"Y'" 
Arırtımı 

f --------
r '· . 

. 

... . .;, . 

FETICME .. 
Of 

l:T·PIVER :: . . ~ .. .. 

• .. " 
~\. 
f ' . ' 
• 

' 

·~ 
'PorfQmörl 

PARı6 

l-. f,, P 1 V E R A. Ş. , 

ESANS 

LOSYON 

latanbııl Şubell 

Şlfll Ahmet Bey sokak No. 56 T et. Beyoljlu 3044 

Devlet ~emir yolları ve limanları umumi i~aresin~en: 
Nohap şirketi tarafından inşa edilmekte bulunan hatlara ait 

alimantasyon tesisatı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 11-12-929 çarşamba günü saat 15,30 da Ankarada 

Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar Umumi müdür
lük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ve merbutatım kırk lira 
mukabilinde Ankarada, Malzeme dairesinden, Istanbulda Hay
darpaşa mağa?.asmdan tedarik edebilirler. 

Devlet ~emir Jolları ve linıanları uınunıi i~aresin~en: 
Ankara - Kayseri hattı üzerinde Lalabel istasyonu civarında 

33X400 üncü ki. deki ocaktan çıkarılacak 1000 m3 Balast kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 4 birinci kaııun 29 çarşamba günü saat 15 de An
karada Devlet Derniryclları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak 
kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 kadar umumi müdürlük 
kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankara
da, Muhasebat dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa veznesinden 
tedarik edebilirler. 

Manisa vilayetinden: 
16 Teşrinisani cumartesi günü saat ondört buçukta ihalesi 

mukarrer olan (20250) lira (35) kuruş bedeli keşifli Manisa is
tasyon mektebi çatı inşaatına muayyen müddet zarfında talip 
çıkmadığından münalfasa müddeti 23 teşrinisani cumartesi günü 
s;oat on dört buçuğa kadar temdit edilmistir ilan olunur. 

Istanbul Tramvay Şirketi 
Evkat tarifesi 

1929 ~enesi Teşrinisaninin 25 incı gllmmdcn itibaren 
llAnı ahire kadar muteberdir 

No Hulul Hareket Birinci Son 
Fasıla hareket l areket 

l Harbiye-Sirkeci { k:~~~~~~~~İ~;~~Yc~~: 7
' 
14

' ;:~i :~:'.~ 
10 Şişli-Tünel f Şişliden-Tünele Er 6' 6,36 2+,!4 

l Tünelden-Şişliye 9' 7,02 2.J. •. l8 

11 Kurtuluş-Tünel { 
Kurruluşı11-Tünele 30' 21.!0 2.3,.3'.) 
Tünelden Kurtuluşa 2 ı.:;o 24, -

12 Harbiye-Fatih { Harbiyeden-Fatihe 5' 1 I' 6,09 1,00 
Fatihten-Harbiyeye 6,21 1,05 

14 Maçka-Tünel { 
Mıçkadan-Tünele 2UO 2:l,.30 
Tünelden-Maçkayı ~ 22.00 24,00 

15 Tak 1 Si k 1 { 
Taksimden-Sirkeciye 5' s· 7,10 20,00 

8 m· r ec Sirkeciden-Taksime ıo· 7.35 20,ıo 

16 Maçka-Beyazıt { !\1açkadan-Beyazıtı 7' 9' 7,00 21,JO 
Bcyızııtan-1\.laçk•J• 14' 6,53 21~1.J 

18 T k 1 F tlh { Taksimden-Fatihe 15' 7,-1-0 18,46 
a 5 m- a Fatihten-Taksime 30' 8,33 19,12 

19 Kurtuluş-Beyazıt{ Kurtuluşıan-Beyazıda 6' 7,00 21,04 
Beyızıtıan-Kunuluşa 13' 7,50 21,54 

6,01 'i ! f fie;;iktaştın-Bebeğe m Beşiktııştan-Eminönüne 8' 
~ Bcbekten-Emlnönilne 16' J 22 Bebek-Eminönü Eminönilnden-Bebef!'e 50· 

6,<ı'l -, 
6.30 21.47 

22,31 
24,45 
oı.~5 
02,05 

m Bcbekteb- Karaköye 
• Karaköyden-Bebeğe 

• ' Bebekten· Başiktaşa 
S { Onaköyden-A.k.waya 10' ::! 23 Ortaklly-Aksaray Aksarıydan-Oruköye 17' 20' 

• \ { ~·ktaş F tih 9' 15' ~ 34 Bekşltaş-Fatlh Fı~1hten~~i:ıaı: 20' 
Aksaraydan - Topkapıya 6" 9' 
Topkapıdan-Sirl<eciye 20' n2 Topkapı-Slrkecl Sirk~ciden- Topkapıya 60' 
Topkapıdan-Beyazıda 
Beyazıtıan-Topkopıya 
Topkapulan-Aksaraya 

Vedlkule-~ırıcecl 

Aksaraydan-Y edikuleye 
Yedikuleden-Sirkecive 
Sirkeciden-Y edik:uleye 
Yedi kuleden- Beyazıda 
Be yazıttan· Yedikuleye 
Yedilnıleden -Aksaray• 

6' 10 
20' 
60" 

6,41 
2'!,20 
2.3,04 -.-
6,09 
6,J5 
7,00 
7,46 

6,12 
06,J3 
07,09 
24,-
24'30 
-,-
6,10 
6,33 
7,13 

24,-
24,30 
-, 

37edlrnekapı slrıcecl 

Aksaraydan-Edımtknpıyı 7' 1 I' 6,01 
Edirnek.apıdan-Sirkeciye 1 s· 1! ı · 6,31 
Sirkeciden-Edirnekıpıyı 50' 7,04 
Edirnekapıdan-fatlhe 23,40 
Fatihden·E<llrnekapıya 24,05 

EdimekapıdanAksaraya 

. . .., .. : :,, ; . .. 

BÜIÜK TAHARE PiYANGO~U 
YEDiNCi TERTİP 

5. lNCl KEŞİDE 
11 KANUNUEVVEL 1929 

Buyuk ikramiye: 
50,000 liradır 

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

ve 10,000 » Bir 
ikramiyeler 

n1ük::\fat 

lslan~ul tuz in~isarı ~a~nıü~ürlüğün~en: 

20,4ı 
21,33 
20,30 
21,16 

• 
22.10 
22,4'i 
01,00 
01,40 
02.00 

-,-
22,14 
22,:i4 

1,00 
1,40 
2,00 

00,00 
22,25 
22,58 
01,20 
01,43 
02,-

Eminönünde Balıkhane binasının üçüncü katında Istanbul tuz 
inhiı;arı baş müdiriyeti dairesinin muhterik olan aksamının tec
diden inşa tamiri aleni surette 4 /11/ 929 tarhinden itibaren yir
mi gün müddetle mevkii münakasaya vazedilerek ihalei muvak
katesi 24/11/929 tarihine müsadif pazar günü zevali saat 15 te 
baş müdiriyeti mezkurede müteşekkil komisyonu mahsusta icra 
kılınacağından taliplerin ihale gününden mütekaddem yüzde ye
di buçuk teminatı muvakkatelerini usulen teslim ve şartname 
sini isteyenlerin müracaatları iliin olunur. 

Devlet DenıirJolları BaJ~ar~a~a Ma~azasın~an: 
Aşağıda yazılı malzenf! müzayede ile satılacağından talip O· 

tanların teminatlariyle beraber 21-11-929 perşembe günü saat 
14 de Haydarpaşada isbatı vücüt etmeleri ve: 17/10/929 tarihin 
de müzayedeye vaz edildiği ve ihale olunduğu halde vakti mua
yyeninde esmanı tediye edilmeyen ve kaldırılmıyan 14920 adet 
çimento çuvalı ile 3307 kilo hurda ip ve halat müzayedesi feshe 
dilerek ve teminatları idareye irat kayt olunarak pazarlık ile 
21-11-929 perşembe günü saat 15 de satılacağından talip olan 
larm vakti mezkurda müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Fitilli gaz ocağı 6 adet 
Gaz sobası 2 ,, 
Saç ve demir soba 5 .. 
Mutfak sobası 7 

" Soba dirseği 30 ,, 
Soba borusu 132 ,, 
Salamandra 1 

" Kefeli terazi 1 
" El kantarı 2 ., 

Muhtelif baskül ve kantar 22 
" Saatli kantar 1 
" Gaz mutfak sobası S ,, 

Eski vagon örtüsü ve hurda bez. 650 kilo 

Devlet ~emirJolları ve limanları umumi rnaresin~en 
ANKARA - Kayseri hattının 242 inci Km. sinde hazır ke

silmiş Balastin hat kenarına nakli 20111/29 Çarşanba günü sa· 
at 10 da Ankarada Devlet demir yolları malzeme dairesinde pa
zarlıkla ihale edilecektir . 

İştirak edeceklerin muvakkat teminatlarını hamilen ayni gün 
de saat 10 a kadar münakasa komisyonuna müracaat etmeleıi 
lazımdır. 

Bu bapta fazla malumat almak isteyenlerin Ankarada malze
me dairesine müracaattan JUzumu ilan olunur . 



BİN SÖZ 
BİR RESİM 

'l<'zhaha 
'rinci sahifedf'n mabat 

l\oksanından ileri geldiği gösterilmek 
tc isede, encümen bu noktayı araıtır
m:ş ve bunun sığrr fazlasile telifi e
dilmit olması IUım ıeleceği kanaatı
na varmıt ve fakat bu fark esbabının 
kat'i şekilde tespiti için 927 senesi 
tablolarının da tetkiki icap ettiiini i
lave ederek bu tekildeki tetkikabn 
na.kamı Emanet tarafından yapdarak 
ıeıicenin cemiyeti belediyeye bildiri! 
'lleıi lüzumunu ileri ıürmüttür. Tet
kiki heıap encümeninin raporu ~u ıu· 
retle neticelenmektedir. 

•Hesap defterleri muntazam ve 

ÇAHŞ.A.~IBA. 
2o T. SANİ 1929 

hak ve şİlintit!en beridir. Yalnız sene 
ibıidasmdan kinunevele kadar devam 
eden bazı tuhihler vardır. Otuz iki 
yerde tcıadüf edilen bu tashihler yan 
hş rakkamın Üzeri okunacak surette 
çizilerek üzerine doğrusunun yazıl
ması teklindedir. Bu tashihlerin bir 
kısmı fitlerde mesela 70 kuru§ ücre
te tabi kıvırcık koyun ile 75 kurut 
ücret veren karaman koyunu için yal
n12 bir hane açılmıt ve mukabilinde 
75 kurus tap edilmit olduğu için bu 
iki cins koyun birbirine kantbrdarak 
tashih edilmesinden ve bir kısmı da 
fi,lerdeki darp hatasmm tashihinden 1 
barettir. Meclisi idare kinunuaani ib 
tidaaından itibaren yeni ve muhtelif 
renkli fiıler bastırılarak muhtelif : 
retlere tabi hayvanlar için ayn ayrı 
İlaneler açmış olduğundan ondan son 
ra artık e.ki hatalara ve binaenaleyh 
tashihlere imkan kalmamııhr. 13 Te, 
rinisani 928 tarhli ve 9540 numaralı 
yÖvmiye de 22,5 lira kaydı 21 lira au· 
retinde tashih edilmiştir. Fişine ba· 
kılmca 75 kuruıtan otuz koyun ücre
ti olarak 22,5 lira yazıldıktan sonra 
(75) rakkıı."111 tashih edilmeksizin 
22,5 liranın (21) olarak tashih edil· 
diği görüldü. Muavin defterlere bu 
koyunların kıvırcık olduğu ve bina
enaleyh 70 kuruı ücrete tabi olduğu 1 
mukayyetdir. 

Bakl<allar kooperatifi Neft ıendikatla caz tevzll. lçtn bir mukavele yaptılar. Neft sendikat 
tevzi merkezlerinden biri 

TUrk ticaret fllosu günden gOne kuvvetlenmektedir. Son sekiz ay zarfında 
yedi gemi daha iltihak etmı,ıır. 

Diğer bir yövmiyede bir rakkamın 
7 lira ne>k•ıın olarak taohih edildiği 
ırcrükrek fit tet1til< edildi ve bu tashi 
!ı~-. • orp hatasından ileri geldiği anlaM 
şıldı hu fazlanın sahib·:ıe ve suretle 1 

·a~e ediF'ği •or.. IJu ve rakkamın 
~shibini müteakip k~ndisine verildi
~İ ccvaL alındı. V er.ı-eye giren para· 1 

1ın iade~i Eızım geldikte usulen mua· 
..,.elcoi yapılaı ak makbuz mukabilinde 
verilmesi lazım geldiği halde açıktan 
verilmeai yelsuz görülüyor. Mama!i 
tekerrürü caiz olmayan büyyolıuzlu-
iun e~r.. fa kar'' teshiJftt yapmak 
-naksadına müstenit olduğu ve bir 
~üna .sui fjk;r •e niyet bulunmadığı 
kanaati ha•ıl olmuttur. 

Mezb":thanın vnridat ve masarifatı 
'etkik olunarak her faııl ve maddeye 
Ut neticci tetkikat ve mütalaaatımız 
U'Zcdilmi~ ve heytti umumiyesi itiba 
ıi.y]o v;,ridatın c;bayeti ve masarifa· 
ın tahakkJk ve l"':vİyE:sİ bütçeye mu 
afı:k oldu:Ju anla'-'rlmış ve görülen 
ok•anfa ·ela madd.tcrinde zikredili
ıi1tir. !-leyeti uml·ın~yenin tasvibine 
ınolunoı » 

Cemiyeti b,lediyc Tdkiki hesap 
ncümcni Kara.ağ:\!" müesseıatının şe 
di idıır <İ hakk '1 ·a da tetk:kat yap
.akta nlı;p b:.1 hus.ı#ta~i mütaliasını 
a nyrıcn bir r!lpcrla heyeti umumiye· 
·e Lil..:ireceLtir. 

-4 ......... ~--
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Yeni bir layıhayı kanuniye ile memleketimizde ecnebilerin yapacakları i~ler ayrılmaktadır Ecnebiler mahalli bldematı yapamıyacakleıdır 

•Yağmurlu zamanlarda• 
• 

~elıremaneti ıh\nlart 1 
Şehremanetinden: Galata ku 

lesinin tamir ve vakit kürresinin 
konması pazarlıkla yaptırılacak 
tır. Taliplerin 23 T. sani 929 cu 
martesi günü saat on beşe kadar 
Levazım müdürlüğne gelmeleri. 

lij 
Ve h_atta fırtınalı havalarda, pasajlara 

ve · ya balkonların allına sığınmağa 

!Uzum yoktur Zira: 

En birinci n1alzeme ile imal 

B.\Ş \I·: ili~ \C,JW.\lli.
1 

S!NIR 1 L\. '1 :\T.11\L:\RI'· 
Ru\IA lt·~'1AY:\ 

Ki RI Ki.it..\ 
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kar~ı en mue~sir devadır· 
N ~: O K -~ 1. :'11 1 • }.. -

Gözlerinize tabii 
hareketlerini vertrıft .r 

Şıytt adi ~<i1.lük camlınn• . 
edlyorsanı1. . Bütün <evlere ~ . ,, 
camların orın<ındnn h.1krıj\'1nııll 
.aflyctlerini giirehilirsi.niz. . :1'\I 

Onlorın ıerine i'.ElSS l'L' ~~ti 
camlanııı ~ullanmık için ~· ,o)I" 
yorsunuzt S•tıhlırı fenni tıı .. nl 1 

ıarin edil mi> ı e büyük bir ıd /f 
k<>ilmiş olduRıından kusurlu ~ır •' 
normal go1.Jer haline ifra~ r 
tabii hareketlerini verir. ~I 

Gözlükçünüzden mııtl3 

EIS 
Pun1'tal. 




