
SALI 
26 TEŞRiNiSANi 1921 

4 Uncu sene, No 1381 

NUSHASI 5 KURUSTUR 

lngiliz - Rus münasebatı 

Ankaradan gelen Mu
hiddin B. in 
beyanatı 

Tevlıit layihası 
tasvip edildi 

1 ~~un müzakerelerden so~ra 
ngılız - Rus münasebatınm ıa· 
~es~ emri vaki haline girmiştir. 
~gıliz . işçi hükumetinin harici 

81Yaset proğramında mühim bir 
llıevki tutan bu mesele de ilk 
8:'fhasında halledilmiş demek
~ır .. İşçi hükfuneti, İngiliz ame
.esıne karşı giriştiği taahhüdü 
ıf~ için bu meselede bir az feda 
k~rlık bile yapmıştır. Müzakere 
nın ilk safhasında, İngiliz hükfı 
~eti, muaallak meselelerin hal-
1.nden sonra münasebatın iade
bı §eklini ileri sürmüştü. Ruslar 

1 
U noktai nazarı kabul etmedi

.er. Onlar, evvela münasebatın 
iadesini, sonra da mevzuu bahs 
llıeseleler hakkında müzakerata 
fitişilmesini teklif ettiler. İngi
ıı hükfuneti ve İngiliz parla
llıentosu nihayet Rusyanın iste-
f1ği.~ yaptı, ve dediğ_iU:U 2 ~ib! Poliste tebeddül icra 
ngılız - Rus meselesırun bnncı 
~fhası bu suretle kapanmış ol- edilmivecek 
ıı. 

Yerıi Tilrkige 
Alman müverrihl

nin beyanatı 
M. Ludl'lg yakında anka

raya gidiyor --

Eski p.aralar 
Bir hafta sonra 

vakılacak ---
Eskin1iş paraların teb

diline başlanıyor 

BUGÜN 
2 inci ıablfedeı 

1- Her keı merak ediyor; ~ 
Papa nasıl adam, 2-Beyaz mı ; 

· arı mı, kırmızı mı? 3- Son haber ~ 
3 ancu aablfodo: 

1- Paramızın istikrarını na
sıl temin edeblllrlz? 

4 uncıı aahlfedı: 
1- DÜŞilndUklerlmlz, 2-felek, 
8- Hlk4ye, 4- R · ımao 

5 inci sahifede: 
1- Rlrküm8r ve eırftrocatı 

6 lncl sahlfode : 
1- Spor, 2- iktisadi haberler 

Foto: .Jiil Kanziler 
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Gazi· ve inkılap 
Yazan: Siirt Mebusu Mahmut 

BAŞLANGIÇ 



2 
MII,LIYET 

• 
rı en 

1raı, anın her sene binterce seyyah tarafından ziyaret edilen eski tarihT lıaraoelerindekı çeşmeler 
bunı .. ra billuıssa mahalli bir hususiyet vermektedir 

Siyah Kırmızı Sarı 

Beyaz mı, siyah mı, kırmızı 
,veya sarı mı'? 

insanların renginden çıkan münaferetleri izah 
için toplanan konferans neye karar verdi? 

Japonyanın Kiyoto şehrinde müzakere mevzuu tetkil etmiş
ıeçenlerde bir konferans toplan tir. Konferansta Asya müstem

lekelerinden bir çok memleket
ler namına murahhaslar gelmiş 

· tir. Konferansta beyazlık ve b&
yaz olmamak meseleleri müna
kata edilmiş, müstemlekeci Av
rupalıların kendilerini beyaz ırk 
tan oldukları için bunu bir imti
yaz sayarak beyaz olmıyan müs 
temleke halkına tahakküm ettik 
!eri ıöylenmittir. Fakat bu kong 
renin içtimaı Aıya ittihadı cemi 
yeti tarafından itirazlan mucip 
olmuttur. 

Bu teşkilat konferansta bir ta 
kım Avrupa ve Amerikadan ge· 

Btyaz düşmanı len obeyaz» murahhasların bu 
ofı.Bu kongrede gaye Bahrimuhi mesaile karışmaları caiz olmadı 
iikebir sahillerindeki memleket- ğını iddia etmekte ve batka li"iiııllii 
!erin halkı arasında münasebatı renktekilerin Amerikaya muha- ·ı 
kuvvetlendirmektir. Çin • Japon cir olarak kabul edilmemesine 
"'lÜnasebatr kongrede en esaslı itirazla bu renk farkı meselesi ortadan 

Beyaz 

kaldırılmadıkça beyaz,. 
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a erler ~§~on Haberi~~ 
- - - --

Edirn enin bay aını 
• 

ba,,;.;l;~;;·diin lıe' ecaıılı . . Kurt ulus 
' 

tczalıiiratla tesit e<lilnıi"'tir , 

Mektepli/et 
müsabakası 

29 uncu hafta 
•"ur· 

29 uncu halta başıarıı ',v· 
Perşembe gllnllne kad~~~ı~t 
cak haberlerden en mUh• J<il" 
seçip cumartt&I akşanııoil·ı 

ıoı • dar gazetemize gönder 

Bir tashih 
·ı·kt<ıi"' 

28 inci h•ftanın birincı 1
. ~·-

·h'h ·e tert'P . kaydederken ta> ı ' . ·ıertP 
.. ,·· • !) ınCI 

tası olarak 4 uncu 'e · .. 
0
cu· 

isimleri yanlış yazılmıştır. 4 0
• 960• 

IUğti kazananGalaıasarayda!I 
Ragıp Beydır. ~ 



Nezihe Muhiddin 
hanıma cevap 

veriliyor .. 

Kuponlar 
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i.kAye. 
OPERAS ASINDA 
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ilJ~illi~~ 
./\Sil.iN l'MD!t>I "MiLLiYET. Tlll 

~6 Teşrinisani ım 

DAREllANl!-Ankara caddeal. No 100 
Telgrar adreıl: MUllyet, lstanbul 

Telefon numaraıarL 
ısı.nbul 8911, 3912, 391$ 

ABONE üCRFTLERI 
T•rkiye için Hariç için 

3 ay/ılı 
6 .. 

400 kuruş BOO kuruş 
750 JJ 1400 ,, 

2 
" 

1400 JJ ~<XJ ,, 

1 
Seyyahlar vapur-;;; ya seyahat ·ı 
acenteleri tarafından tertip edi
len yol programını takip eder-
ler. Bu program, Akdeniz'in 
bütün mühim limanlarında bir
kaçar gün ikameti temin edecek 
şekilde aylarca, hatta hazan bir 
sene evel tertip edilir. İstanbul 
ziyareti nihayet, bu uzun seya
hat programının iki günlük bir 
parçasıdır. Seyyahlara sonba
harda ve ya kışın lstanbulu zi
yaret etmeyiniz demek, onlara 
şehrimize hiç uğramayınız de
mektir. Çünkü seyahat progra-Oe'eD ev.1 geri verllnı:z 

Müddeti geçen nusbalar ıo tıruııur. mı İstanbuldaki hava vaziyeti-
<'azete ve matbaayı aıı ıııer içlA ne göre değil, Fas, Tunus, 

müdıirl ete maraaca• edilir. Cezair, Mısır, Filistin Suriye ve 
ı oıemlı 1 ınlann mesu ifetlnl ubul etmez. Fransa ile İtalya'nın cenup sa-

hillerindeki mevsime göre tan-

:::ı:::ııııı• .... .,,...;:_:__.:.,: ___ ~:::=::::;..4~rD~a~h~a~düşünürken kızarıyorum. it H ~ Mösyö - Yavrum, doktor er 

11 Ü ÇÜ~ İ \'tf'l[c :::.:aJ;~_az.Rica ederim üzme 

Hatırım için! 
Mösyö - Ben de sana rica e

derim. Hatırım için bırak, dok 
tor Mulin seni yatakta muaye
ne etsin. 

Madam - Peki hatırın büyü
ktür. Amma sen sakm odadan 
çıkma. 

Mösyö - Ayıp olur. • . Ben [ 
gülünç olmak istemem. Karımı 
beş dakika doktorla yalnız hıra: 
kamaz mıyım? . . Kuzum bunu 1 

• 1 

benden ısteme. 
Madam - Ala! Ben senin 

her istediğini yapayım, sen be
nim bir dediğimi yapma.. Sen 
zaten gülünçsü•1. Sokağa yalnız 
çıkıyorum diye kıskamr kızar
sın, sonra beni doktorun kolları ı 

BUGÜNKÜ HAVA 1 zim eciilmiştir. Sırf İstanbulun 
havası daha müsaittir diye se

Dtin hararet en çok 1 l en az 8 yyahların mesela Mısır'a yazın 
derece idi. Bu:;u;ı havan•n poyraz güneşi içinde gitmel'erini bek- arasına atarsm. 

~·rınsadı çevirilmlş 

v E N Ü s 
ü ssilesi nam çok mükemmel sesli filmi gösterilecektir. Bu eserin m me · 

büyük ve sevimli artist 
K O N S T A N S T A L M A Ç 

Sahnelerin birinde güzel Venüs rolünde ıemamile çıplak görün· 
mektedir. lli~er mümessiller A.'llJRE ROAN ve JAN l\!L.:RA dır 
Her gün saa; lh,30 \e 21,45 te EDUARDO BIANKO ile meşhur 
arjanrin orkc ·tr:ısı. 

Flatlardı zam 

1 temek beyhudedir. Mösyö - Saçmalama. Kıs-
' e kapalı olması muhtemeldir. M · S d k k M d 27 d k güzel k d • · L.iı;iiVıl _ Bu münasebetle şunu da söy ösyo, 4 yaşm a, a pa . a am, yaşın a, ço . ancım amma, manasız egı- -

E il L d • liyelim ki bu sene memleketi- b~r kadrn. Sabah. lkısı de yataktadır. Kahvaltının gelmesı- lim... (kapı çalınır) 
ffl U Vlg mize ve Avrupa'ya pek az sey- nı beklerler. Madam - Kapı çalındı. 

Alınan alim ve mütefekkiri yah gelecektir. Amerikadaki - 1 - ~n. de bana danışmadan ona gi Mösyö - Doktordur, kuzum 
Emil Ludvig İstanbula geldi. büyük mali buhran bi;: çok ser- Mösyö - Ne var? Neden in- dış~ t~~af. . . İ aksilik etme. 
Büyük tarihşinasa beyanı ~o- v~tleri silmiş süpürmüş~ür. ~u Iiyorsun? Mosyo - Ne bıleyım ben. s- Madam - Sırf hatırın için et 
şamedi ederiz. Emil Ludvıg, y~zden s~yahata çıkı:ıaga my- Madam - Hastayım; ağrım mi ağzından düşmüyor. Daha miyeceğim. 
Ankaraya gidecek ve avdetinde etı olan bır çok Amerıkalrlar bu var. d~: "Şu doktor M'.ulinin istik- - 2 -
şehrimizde bir konferans vere- niyetlerinden vazgeçmişlerdir. Mösyö_ Nerende? balı pek parlak!,, dıyordun. Madam bir müddet yalnız ka 
cektir. Napoleon'un, Hazreti Gazetelerin yazdığına göre, ev- Madam _ Her tarafnnda. ~adam - Bu başka. _İstik- lır. Biraz sonra kap~ açılır, ko-
İsa'nın ve sabık Alman tmpe- velce vapurlarda yerler'ni ay- Mösyö_ Bu ağrılar sana bu b?lı parlak olan da~a . bır çok cası doktora y~l verır: . 

"k" · W"lhelm'ı"n hayat ırtıp ta son vaziyet üzerine se- - ld kımseler tanıyorum, kı şahsen -Buyurun, ışte hastanız. Sı ratoru ı mcı ı - yaz arız o u. . . · Rah 
!arı hakkında yazdığı eserlerle yahattaıvsarfın nazar ettıkleri- Madam - Evet. onj;~a ı.ı;ıma~~te;e~. A zı ıi'alnız bırakıyon:ıı:ı·. (K at 
beynelmilel bir şöhret kazanan ni bildirenler binlere baliğ ol- Mösyö - Sen kendine bak- 1 osyldo -b .. e ersim. k mma ~a at muayk~nı·e) e m. apıyı 
b "h · k nferansmı muştur. t ı o an o u, ugun ge ece . apayıp çe ı ır . 

u tan şmasın o ırma ısın. M d G 1 k ·? D k C ·ı· ı 
T .. k Ü ı · b ızlık- M d _ Bakt rmalıyım ya a am - e ece mı o tor - anım sevgı ım .. 

ur m nevver erı sa ırs FELEK a am ı · M". .. E d M d S .1. 1 1 b kr cektir. Emil Ludvig Mös ö - Şu halde sana bir . osyo - vet, ner eyse ge- a am - e~gı 1 yav~ · ·· 
a e ıye_ . . 'd .. Y f b·ı· . lır. Amma kumazlıgımıza dıyecek 

ROZİTA BARRIOS 

1 
HEYECANLI BİR HABER 

ASRİ SİN.EMANIN 
yalnız bu akşam için tertip ettiği büyük Gala Suvareslndo, Ampir 

dö Pari müzikholünden muuf lspanyol şanrözU 

& KASTRO Gitarist virtüozüıı lştirakile zengin reperıuvmndın 

müntahap parçalar ıagınnl edecektir. 

ttihadı Milli 
memleketımıze Yunal}ıstan an şey ıtıra ede ı ınm. M d Ali h .k. · · d k 
geliyor Yunan "'azetelerinde o- 1NGIL1Z VELlAHDl Madam - Ne? a am -. a 1 mızın e yo . . T .. rk . ta ş"rketı" 
k d ·, "·· At" 'd n Mö yö _ Dün Mösyö Mulin' cezanızı versın. Doktor - Evet, amma vaktt U SlgQr 1 • 

u uğku muza g~rle, ~nha. a Bu zat hakkında tuhaf tuhaf "tt~ Mösyö - Rica ederim hüsnü kaybetmeyelim! (Ve madamın H l geçer en gazetecı er tarı şmas e gı ım arik ve hayat üzerine sigorta muame esı ·ı ""l'k 1 k d. teyler söylerler. Bir çok garip Matla~ o da kim? muamele et. kocası, içeriki odada bir gazete-
1 .e mud~ _at yapmhışb.ar hve kken dı- şeylere merakı olduğu pek çok M"" .. -Doktor M~lin ca- Madam - İşte bu biraz güç. nin başmakalesini okur). icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 
sme, mı, mez e ı a m a .. h ' . osyo - M"" ö _ N d ? M M • • • · 2 
çirkin sualler tevcil etmişler. şeylerde • mute ~Hj•. ve _tampı- nım, hani bu yaz tanıştık. . M 05J _ ç .. e~.. · • şeraıtı havıdır 
Emil Ludvig musevi iken çocu- yon oldugu da cum eı rıvayat- Madam - Anladım. Peki a- .'.1 ~-m . un .. u.... uekıe~ıı·ıer m·u·sa~a~ası iM k . İd ·. G ı d u·· H d dır 
, • . tandır Franaızlara göre attan d n ittin? Mosyo - Çünku nedır? il ~ U l I er ezı aresı. a ata a nyon anın a 
.dugunda Hrıstkıyd~. olmu~dve dü•me. rökoru kendisindedir. maM~:ıa .~e eG:l. · . mu e Madam - Çünkü fazla genç. Devlet banl<ası ArntPsi ıılıııınmayan şehirlerde acente ara•ı'ıt'lkt-t lı" _ 
sonra tekrar es ı mme av et • osyo - ~ ıp sem ay - G · · ··ı · il ... 'f 1 r B ı ""' 

· · y t ·ı · b 'Her sene laakal 10 defa hayvan ne etmesini söyledim anp bır gu mesı var. r e eton: eyoğ u - 2003 ~ 
ctrnıştıb 1 unan gaze 1ecı en .. 1~-f dan düşer. Avrupa gazeteleri bu M d _Ben onu. istemem Mösyö - Dikkat etmedim. Mektepliler müsabakasının " 
0.':1n es :uınıl sommş afr dve 

0 
u-1 garip adetli veliahtin son gün- M"~ ~~ İstemez misin? · Madam - Sen zaten neye di- 28 inci hafta 3 üncülüğünü Bur-

sunun papas ar tara ın an mıı osyo - kk t d · ı· · ı b · d 184 N 
k h ı 1 t f d : !erde ilci üç tane yün yelek ve Madam _ Katiyen istemem a e ersm. sa ısesı ta e esm en ec-

ykoldsa 1 a ı:m abr"l arakı~ tan ':11' atkı ördüg"ünü ve bunun erkek- M"" .. Neden hoşlanını. Mösyö - Ondan şimdilik mettin B. ka~nmıştır.' Yazısı a ın acagrnı ı me ıs emış- osyo - • - h 1 b k 
ler. Emil Ludvig tabii bu müna ler arasında derhal moda oldu-- yor musun? koşd~nı:nrlııy,~rsun ~a; u be~e şudİur: Haft .. h. h 

b ts ·. il b" ·ı· d g"unu yazıyorlar. Vakıa öteden- Madam _ Hoşlanıp hoşlan- en mı ,uayene ettırırsen ır « şte anın en mu ım a-se e ız sua ere, ır ı ım a amı d h b k · · D.. b · T ·ır 
na yakışır lisan ile cevap ver- beri lngiliz veliahtleri dünyaya mamak meselesi değil. ~ a aş .as~n~ ıstemez~m. ~ erı . . . amaıı_1;en mı ı sen;ı:a-

. f moda veren adamlardır .. Lakin M"" ·· _Ya nedir? bılsen senm ıçm neler soyledı .• yedarlardan murekkep ve Turk 
mış~r. ·ı L d · ,. 1 k t" bu moda alel'ekaer giyim ve la- M:ı~~ _ Kendiml Mulin'e Madam - Neler söyledi? kafasile idare edilecek olan bu 

lstanbul Haftası? 
Bu bir mecmua ve ya cazete dtğlldlr, fakat hem 

ıazetenlz hem mecmuanız o: acaktır. Daha açık ve bit 
kellme ile: Kendiniz. 

· · ~ı ~ :ıg ~n mem e e ~- lık aal111ı;ına inhisar etmekte idi. tedavi ettirmek istemiyorum Mösyö - Rahatsızlığından Banka hiç şüphesiz Türk ikti-
mızıtı_ ;ı~anlmıs ant anç··sok~'.a zt: Şimdi bir de örgü modası çık Mo""syö - Amma çok iyi d~k- bahsetti. sadiyatının yükselmesinde bü- -·ı O N T E . K R 1 S ·ı· O 
yare ıyı o uş ur. un u ora M d B"l k" ··k b" ·1 ı k " 
daki taassuba mukabil, burada- tı .. Dua edelim de Veliahtlerin tor. Herkes methediyor. ~ a~ - 1 mez 1• yu . 1!" a~ı o aca tı:· · O Mümesslllerl y 
• · l"b ı ı· ·k "h · t bu··.: bütün i• ve adetleri moda olma- Madam _ Olabilir. Fakat se- Mosyo - Ben anlattım. . Bu Mıllı mucadeleye kadar tama- N ıL 
Kt ı era ve ayı zı nıye • ·· · · h h b" · d · d ı "k S 
yük bir tezat şeklinde nazarına aın ••. Sonra dünyanın hali neye 

1 
ki ki nkun uzer~f e s~nın uyunud _ul- ~end_ecne ı ı are

00
sm edo ank ı - T 

çarpacaktır. Türkiye' de misafir vanr ..• Attan düşe düşe... yı an attı . arı zaman, a una fU unu tarı ettı, . şaştım ogru- tısa ~Y?tımız yun uru tan l 
bulunduğu müddet zarfında di- Ben Gal prensinin bu örgü fıkra geldı: suM. dYamanDbır d~kt~r. k k

1 
endkını kurtakrmbış ve ~a.tta _on_- E JAN ANJF.LO lJ 

ni ve mezhebi asla mevzubahs merakını beyenınedim. Eli alışır Köylünün biri oğlunu, oku- ~ a~ - eme g~ ece ? ara arşı '.a. a ~te .. gırış~ıştır LIL DAGOVER 
olmamalıdır. Dinin tarihi hak- da günün birinde milletinin ba- mak için tehre göndermit- Ço- Mosyo - Evet, sekız buçuk- harpte galıbıyetımız.ı ~astık e- JAN TULU )1 
kında dünyanın en mükemmel' şına bir çorap örebilir. cuk bir kaç sene kaldıktan sonra ta. . . d~nler pek yakında_ ıkt~sa.t _tı:ı:- K GASTON MODO 
eserım yazan bir alime hangi UNUTULAN TÜRKÇE köye dönmüt, babaaile tarlayı, .. Madam -. ~ut.lak ken~~mı bınde de muz?fferıyetımızı ıtı- R PlY~:R BAÇEF 3: 
dine mensup olduğunu sormak . . . .. . gezerken yerde boylu boyuna ya g~~termemı ıstıyorsun oyle raf ı:_deceklerdır. İ BERNARD GÖÇKI~ 
ayıptır o bizi bir Alman tarih- Bır ıki gun eve! gazeteye eski tan bir tarak görmüf ve sor-, mı· Eger devlet bankasının açıl- . J, 
şinası ~tarak ziyaret ettiğini, <?sm~nlı de~ri ricalinden bi! z.a muş. . J Mösy~ -. İstiY?1:'1m, benim masını büyük Millet Meclisimiz S N" 
söylüyor. Biz ona dünya müte- tın ogl~ gelır v~ gazete~e m~ı- _ Baba tunun ismi neydi u- hat;ımn ıçın kendmı m~ayene kabul ederse"~.u .~ama~ d_:ıha a- T dünyanın en bilyük Ü 
fekkiri sıfatile hoşgeldin deriz. şar_ etmış _olan bır haberı tashıh nutmuşum? ettır. . . z?lacaktır .. .üuY1;1k İstıklal har- O' filmidir. 

* * * ettırmek ıster. · . . Oğlunun daha iki sene eve! Madam - Pekı.Haydı çabuk bınde mucızeler yaratarak kur- W 
S h l i Haber cereyanı ıçınde çalkaı- kullandığı şeyin ismini unutmu§ kalk, ben de kalkayım. tulan Türkün yaptığı her inkı- - QAM 

egya meVS m n~n gaze~eler~e bir yanlı§ .~a":a gibi görünmesine kızan köylü: Mösyö - Se~ ~alkma. lap b~~ün dünyaza. ~ayret ve tedir. Bu bank'.1 bilhass? ~ürk- NQY,J/f:ıoın7J-IE TUOENTP121!1ct' 
Gazetelerde garip bir hava- dıs çıkabılm~11 kadar tabu bı~ _Ucuna bas, sana söyler! ce Ma~a~ - Nıç~n? kendısme karşı ~lv~_hısl~r uyan !er tar~fmdan ıdare edıld~~ten TALEBF. PERE'.'IS muızzatll fil· 

dis gördük: Türk seyahin Ce- şey olma.dıgmdank, d buFhaberı vabını vermiş. . Çocuk ta tara• Mosyo - ~emdY._~t~kt_~ m
1 

ud: d1?11ha~t?dır: Turkun
1 

layemut sonra tıcaret vcfphar'.1'?1Zd yuk
1
se- mln ilk temsili Milmessıllerf: j 

-ı1iyeti Amerikalı seyyahlara göst~.~esı, o ane a .~r ransız ğm ucuna basınca sapı boylu bo ay ene etmek ıste ıgını soy e ı. C~ urıyet~. esaret a tında olan le~ek manen re a ıç.~n e o <l!ı RAMO!\' NOVARO ve NOR1'11ı\ 
İstanbula kışın değil yazın gel-ıça.~oruşen ~atta~.!~rkçe reca yunca kalkıp çocuğun alnında Madam - İşte bu olamaz .... m~_llet~er~ nu.mune olmakta~ır. TW:k maddetende mureffeh bır ŞERER, Yerlerinizi evvelden te· 
melerini tavsıye edecekmiş edılırse de bılmedıgını huşunet- ti O genç doktoru yatakta kabul Turk ıktısadı hayatta da gun- vazıyette olacaktır. Çok temen- darik ediniz · 
Biz, bir seyyahin cemiyetinin, le söyler. • . pa S amış .. b .1 ki b edemem. den güne yükseliyor. Daha ni ederiz ki bu banka Meclisi- Metro ('.oldvln l\layer Fillmleri. 
Amerikalı seyyahların hangi Bu garip zihniyet karşısında, 1 daplı~kt tlan e a 1 aşınadge- Mösyö - Çocukluk etme. (Devlet bankası) açılmadan mil miz tarafından kabul edilsin. - ~ 

· · • d h k d 1 d T .. kç b·ı b" en e 1 an 1' canının acısın an: S · d k k r l' d.. · İl d · T". ki b k d .~ 'ieraıt ıç•n e seya at etmekte ar a aş ar a ur. e ı en ır V ( d • ) t em muayene e ece ar anı ı mamu atımızın unya pıya- er e yme ur er aş a ev- . 
?lduklarını anlıyamayışı itibari- tercümanla gelmesini, pek haklı :- j canına yan ıgıın a dinliyecek.. sasında gördüğü rağbet mesela !etlere iktisat sahasında da nü- Otomobil müzayede51 
le bu haberi şayanı dikkat bul- olarak, bilmukabele söylerler. ragı. · · er.:.· · . Madam - Göğsümü dinliye- İzmir halılarının ihracata eski- mune olacaktır. 

51 
ka al F" bT :zs -ret· 

duk. Gelen Amerikalı seyyah- Ancak bundan sonradır ki şika- Zavallı Turkçe senı bazıları cek... sinden çok fazla olması Türk Haftanın en mühim haberi bu . . 0. P P ' 1:1 ~t0.~;:.,.'t'ı de S•" 
ların pe\.. azı yalnız lstanbuİu yeti olduğu haberi •Türkçe Mil ne çabuk unutmak ister! 1 Mösyö -Tabii ? .. Ne çıkar? iktisadiyatının ilerde alacağı güzel havadisten başka ne ola- ~~i:.deat':."!':ie e,::,;:~ede ıııahalliıı• 
ziyaret etmek için ycıla çıkar. liyette- gösterir. Bana bu vak'a FELEK Madam - Kuzum ısrar etme yüksek mevkii tahkim etmel<:- bilir.» de satılacaktır. .~ 

"!t,illi11eı,, 111 ea'ebi lefrlkası: 102 Düşmemek, :ayılmamak bir- rudu, dili~ çekildi, kafamın içi kat o nerede?. Yaş~y~r mu, bu üzerine düş~ce~~~~n boynuna niz? - ·ği· 
denbire avazım çıktığı kadar bomboş kaldı! Yalnız damarla- kurtuluş hurriyetini gördü mü, sarılacak: Birdenbire sanki kaybettıbil 
bağırmamak için karyolanın de- rımın yarılıp içindeki kanı fış- bu kurtarış ve kurtuluştaki aza- - Hasan ben .. Hamra'n .. ni bulduğuna sevinen yırtıcı 
mirlerine yapıştım, sandalyaya kırtacak gibi gerildiğini, kalbi- meti hissetti mi, temiz ve bü- işte karşındayım. Mes'uduz. Va- heyecanla: . Jı'.ll' 
kuvvetle abandım ve kendi ken- min yerinden sökülüp fırlaya- yük vatan davasındaki doyu!- tanımızın kurtuluşunda kendi - Fakat bu cümleyı ııe 
dime telkin verdim: cak gibi çarptığını hissediyor- maz korkuyu ciğerlerine indire- kurtuluşumuzu bulduk!.. dar Hamra gibi söyledi~z?şaşıı 

Etem izzet - Hamra dikkat.. Tehlike dum. bildi mi?. Yer yüzünün ilk def'a Diye haykıracaktım. Bilmi- dedi .. durdu ... bekledı. ·ye 
~ varı Sabırlı ol... O •. devam ediyordu: şahidi olduğu bu muazzam tu- yorum, nasıl oldu?. Sanki meç- dım, ben de durdum. Bir.sıı;0• 

. . O gittikçe kısılan, boğulan - Gözlerim açılmış, açılma- luun yürüyüş ve yükselişinde hu! ve demir bir el ba§ımı tuttu, mi, iki mi, ne, ne kadar bı~~ ve 
. Sorg~mu çok dıkkatla dinle- jd.~nı ~ol~uran düşm~ l~şele- fakat ruhun derinl~ğine akana- mış., Ben yaşamış yaşamamı- belki daha bir çok vazifelerimiz geriye i~ti, rum. Fakat bu sorgu çok ıY11ı'.eıı 

dı · · ~ı~kat 3;11Iarında başını rının ezılmış başları uzerınden henk dolu tatlı sesıle gene an- şım .• Bunlar hiç. Fakat bir ke- olacaktır. Fakat bu gün için be- - Hlıfl: .. ne yapıyorsun . • yerinde olmuş. Çünkü baııahake 
'!~zl~ dıkıyor hıç kıpranmadan 1 

yürüyüp İzmir yoluna indiğini !atıyordu: . re olsun onu görmek, memleke- nim tek işim her şeyden evel o- Kendine gel . . . dimi toparlata bildi ve rnu 
"~~lıyo~. S~g~m dışında kalan gördüm. Fakat ben yalnız Yu- - ~ ~m~ her şeyimdir. timin kurtuluşundaki çoşkun nu aramak, bulmak, ona sesimin dedi. Ve tekrar Hasan'ın se- memi işletti: 
yuz de~ılen acı acı buruştu: nan ordularının imha edildiği- Kendım, omrum, sevgim, :vata- hurriyetle bir kerecik kollanın bütün gücüyle: sile kendime geldim: - Tuhaf şey. . . . 

- Hıç yaralanmak istemez- ni değil, İzmiri de bir kere ol- nım! O bana kuvvet verdı, on- arasında sıkmak isterim. Mem- - Hamra!. - Hanımfendi, canınızı sık- dedim ve .. devam ettırn: iıtl 
dim ! · · sun doyasıya görmek isterdim. 1 dan cesaret buldum, onda ken- leketimizi kurmak, kurtarmak Diyebilmek olacaktır. Eğer tım galiba? Kalktınız. . . - Sevgilinizin sesi de bell 

Dedi bir saniye durdu, geniş Sesi titremeye başlamıştı. Bir di benliğimi tanıdım. Vatanı- ve güneşe yeni bir Türkiye yük- onu bulamazsam onu ömriimün dedi. Dehşetli bir mücadele ve kisine mi benziyordu? 
1 1ir nefes aldı, sesi inceldi, katli- saniye sustu. Sonra gene uzun, mm kurtuluşunda onun kurtu- seltmek bizim müşterek dava sonuna kadar 'kaybetmişsem sanki dilime vurulan bir balyoz Daha tuhaf oldu, acele ace e 

·~1e~ti,bi: vi~ol_e;ıs~l ~ağm~si gi derin, bütün ciğerleri dolduran luşunu ara~ın:1· kendi sevgimde ve düşünüğümüzdü. Beraber t.minim ki dünya daima gözleri- ağırlığının verdiği tutukluk için _Evet tıpkı tıpkısına.!. 
Jı agır agır, u;lı ıçlı soyledı: , bir nefes daha aldı: I vatan sevgımı tattım. çalıştık ve beraber kendimizi me karanlık kalacaktır. Gözle- de bir an bocaladım. Sonra çok dedi, ilave etti: .. ıe 

- Dumlupınarda yaralan- 1 - Ham fendi çok derin bir Bu sözleri söylerken onun bu davanın zaferin~ adak ettik. rimdeki yaş seli çoğalmıştı. yorgun ve durgun bir sesle: -Fakat niçin btı son ı;oı 
hm! yarama dokundunuz..... 

1 
gözlerinde ne vardı, nasıldı bil- Dava yalnız bizim değil hepi- Hınçkırmaktan, hüngür hüngür - Rica ederim efendim. Çok rinizde sesiniz değişti?. d'ıflı 

Sesi d.ıha ağırlaştı, daha hü- Dedi; anlatmaya devam etti: 1miyorum! Benim gözlerim ya- mizin, bütün milletin davasıdır. ağlamaktan korkuyordum. Ne mütehassis oldum da.. _Size öyle geliyor efeıı 1 

•ünlendi, sanki damarlarımda- - Göreceğim .. görmek iste- şartlı, başım döndü ve bir kaç Artık bu dava kazanıldı. İçimiz- olduğumu, ne yaptığımı bilmez diyebildim. Ve .. gene dilimin _ Acafıa? 
ci b::ti'n l:.anı çeken bir cazibe diğim daha o kadar çok şey var damla kaynar yaş yanaklarım- de Türk vatanının hudutsuz gibi yerimden kalktığımı, bir ucuna geldi, kendimi tutamadım _Evet ..• 
ve sıcaklık buldu: 11:.i! Hele Hamra o hepsinin ba-

1

dan elimin üzerine yuvarlandı! hurriyet ve emniyeti var. Ben adım attığımı hatırlıyorum. Bir sordum: - Garip! 
- Askerimi?.in muharebe mey-

1 
şında geliyor.. Boğazım tıkandı, nef<!sim ku- de ölmedim ve yaşıyorum. Fa- adım daha atacak, karyolanın -- Harora'nıırı nasıl kaybetti-

ŞK GÜNEŞ. 
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Hem yok, hem beğendirmek güç! 
t 

tstanbul' da hizmetçi ve ahçı buhranı 

~ . ~---T- Poliste -

~,-? Birkumar ve esrarocağı 
meydana çıkarıldı olduğunu kabul etmek lazım ... 

-------------·····------------
l~ına1ıet hizınctçi )ye1i~1ir11ıck için mel(tep açacak 
Ve lJt'IP(liyc daireleri11ir1 htı İ~le ıııeşgul olınaHıııa 

ıııu\ af~ıkat edecek ıni? 
l!manet mua- '. 
lJiı i şeı·if Be- ı 
~inb ·rcüınlesi 
1·· ıdlfrch~-;,eleri ne 
düşünıiqorlar? 

r • <(j;> • 

sta11bul'da 'i - 8 fıitı hiz -
~ıeıçı, ulıçı kadın var. En 
Q? tnaaş alan 15-20 liral ----

• 

. ' 

• 
26 - 11 - Programları 
(İstanbul ayarile) 

lstanbul 1200 m. 5 Kw. 
17.30 18.30 Saz heyeti - Borsa 

haberleri. 
18.30 20.30 Jazz"band. Orkeo;;etra 

Donizetti: La Fille du Re
giment; fantaisie - Clero: 
Valse len te, Cello - Solo , 
Puccini: İntermezzo, Pe
dro Saras: El montanuz, Le-·ı 
har: Paganini, Potpourri. 

20.30 22.30 Sas heyeti - Ana-
1 dolu Ajansı haberleri. 

--0-

Belgrad 429 m. 2,5 Kw. 
18.25 Gramofon. 
19.- Cafe Moskova orkestrası. 
21.30 Rnbinstein gecesi. 
23.10 Radio Quartette. 

-o-
Büdapeşte 550 m. 20 Kw. 
22.25 Koro konseri: Saint Eti
enne kilisesi koro heyeti tara

fından. · 

Kumar ve esrar oca/flnın salıibi Temosten ile 

/(orkunçocakl~~~~ -
Zil zur11u sarhoş 
olnıuş esrarheşlf'r 

·-·-- . 
Batakhane sahibinin an -

ne.~i muharririoıize 

ne diyor'? G 23.40 Gramofon. 
ecenlerde bir aralık Cemi- --o- -- --

!ti Umumiyei belediye<le hiz- B 4 12 K Salına tomruk'ta Aynalı bakkal 
tç. ükreş 39 m. w. 

,' ı derdi mevzuubahsolm:.ış 117.30 Jazz-band. ınaballe!inde hara?! ~emde o kadar 
· ilıadan Hikmet Pasa hız- R d' k B h harap bır ev varki ıki tarafından vu-
"" . • • · · · k 1 .. rti l A 21 - a ıo or estrası · eet o- ruJ ·eı ı k ı k ·•Çılerin ciddi bir kontrola rafında Şehremanetı muavını man apıcı arı gu yor ar. - · .. .. S h · . an payend er o masa yı ı aca 

hempaları 

1 Ustura ile gırtlağını 
kesti 

Beyoğlunda Kule dibinde ba 
hçe sokağında tütüncü İranlı 

, Şevket efendi uzun müddet mü 
: ptela olduğu hastalıktan kurtu
lamadığı için müteessir olmuş 
ve intihara karar vererek ustu
ra ile kendini gırtlağından ağır 
surette yaralamıştır. Şevket e
fendi Sen jorj hastanesine kal
dırılmıştır. 

w-()--

Oünkü cerh vakaları bi tutulması noktasında ısrar Şerif B. demiştir ki: deta kapıları çalıp hizmetçi ven 4 ~cu ymp 0.nıe. zannedilir. 
j 21 45 Radlo orkestrası Mosko- O pis mahallede bu harap binayı 
7tek mümkünse her belediye - Bu her halde bugünün işi kızları ayartıyorlar. Bunun ö- · · D · · herkes ta=: Bu ev, esrar ve kumar 1 - Kumkapıda oturan Fatma H. 

"itesinde birer büro tesis etli- değil .. Hizmetçi mektebinden nüne geçemedik ve geçemiye-1 vsky, Gneg, elıbes. oynamaktan baıka iti gücü olmıyan kira parasını vermiyen Emine ham· 
~ek müstahdemin umurile me vazgeçtik. Hele şu Zabıtai be- ceğiz. Pangaltıda bir kadın, bu. G , . B ]°';;

3 5 
K ince namile maruf Temistok'a aittir. mı gözünden yaralamııtn-. 

1 olunmasını talep etmişti. lediye mektebini doğru dürüst işten epeyce bir para kazanı-i layvıç- res .av m. w. Günlerden beri, bir çok ıefil ıah11n 2 - Osküdarda kunduracı Ali kn 
~talep kabul olundu Şım' di idare edelim de. . . yor. Sonra öte<le beride evlere 19.55 T0agannfı · gizlice bu harap eve girdikleri ve ge- ga neticeıinde meolektaıı Adili çeki-

21 30 ramo on ce yansı, yahut sabaha kuşı yaJPah· çle batından yaralanmqbr. 
Muharririmiz bundan sonra hizmetçi, ahçı, bulan kadınlar · · yarak çıktıklan görülmekte imiı. . . 3 - Kadıköyünde sakin nalbur 

şehrimizde bulunan belli başlı pek çoktur. Bizim gibi idareha-ı• 23.45 Konser~ polise bazı ihbarlar vaki olma11 üzeri- Kerim arabacı Arifle kavııa etmit ve 
bir kaç müstahdemin idare\ıa- ne açanlar da son senelerde ol- M k O t , K ne, evin bir batakhane olması ihtima- bqma demirle vurarak ağır ıuretto 

· - b' d k. h. d k s k' I oravs a- s rava 263m .• o w ıa· d"ş" ül. k tar t alb al yaralamıtbr nesıne ugrayarak ız e ı ız- u ça artmıştır. anırım ı s- p· B 1 k. L. u un ere asau na ınmıt . 
metçi, ahçılık, sütninelik, mü- tanbul ve Beyoğlunda 20-25 ka• 

18·30Al~n~: a a ırev, ıapou- k:;!::::ı.e;:~~r~e;:,.iş.aT~~~:,'.; :: batakanenln resm les~nde ~:.,~artı,~1::;,~~ =:.: 
rebbiyelik, garsonluk gibi u- dar müessese olacak. J nov, K enız. (B . I 'd ) ticesinde birde ne görsünler!.. 1 Kerimle kavga etmiı ve bu kavga ne-

•ımi hizmetler gören kimse- Rağbet kime? 20·05 onser ratıs a~a an ; Tam on tane esrarkeı hiç durma- itimden geldim. ticesinde Bahri bıçakla yaralanmıı-
1 miktarı ve bunların ka- Anadoluya garson gönde- 21.- Quartuor konsen (Prag - dan dinlenmeden kumar oynamakta· Bir de baktım ki sofada bir ıilrü br. 
!arı hakkında takribi bazı renlerin kazancı daha fazladır. dan~, .~. dil' ... Derhal oradakilerin cümleıi ya adam oturmuı içiyor.. Deıpina İı· 

B - ~ kalanmış ve evde sıkı bir taharri yap· minde gelWik bir kızım var, o da on· 
.ıfimat toplamışt_ır. eyoglundakiler bu işle uğraş- p - 87 5 K ılmışbr. Bu taharriyat neticesinde lara hizmet ediyor.. Bir otonıobil kazası 
Şişhane yokuşunda eski bir mıyorlar. Son zamanlarda "a rag 4 m. ' kw. . destelerle iıkambil kağıdı, bir çok Müthi~ bir eurcuma. Vur patla11n <l J 

müstahdemin idarehan•·' ııin tous faire., dedikleri her işi ya-J 21.- QCufartpuor onkserı. zar, bir çok kumar markuı ve birde çaloynasın .. Hiç durmadan rakı içi·ı a 1a 
müdiresi şunları söyliiyor: pacak orta hizmetçilere rağbet 23.15 a e ra~ or estra~ı.. esrarkeş kabaiiı bulunmuştur.. yor!ar ve oğlum ikide birde ayağa Unkapanmdan geçen 224 numa· 

_ Hizmetçi alış verişi, artık 'llardır. Erkek ahçı hemen de a-ı · \. •.,. Yakalanan esrarkeş ve kumarbaz- kalkıp: 1 ralı otomobil ameleden Bekire çarpa· 
bizim için ziyandan ba~ka bir rayan yoktur. Bunların modası "·..... lar amele smıfn;dand~r. Temosten, - Despi.~l'.' evlendir~lim hele. Si- rak ağır surette yaralanmaama ıebe· 

~ bu kumarhanenın tefı, senelerce bu ze neler ıçırırını, neler yaparım ne- biyet vermittir. 
Şerif Bey şey getirmez oldu. Gençler iş- geçmiştir. evi işletmekte imi!. Temoıtcn'in işi ler! .. 

-ltıanet .. . b . 1 ten kaçınıyor, ihtiyarlar ise işe Bir zamandanberi daktilo gücü, bir çok biçare adamı iğfal edip Ve her defaunda titeleri ağızları· -o-
<! encumenı u ış e meş- k 1 - ld B 1 k 1 bu batakhaneye t:kmak, esrar çekti- na dikiyorlardı. Bu ıll'aoa birdenbiıe T b ç k · 

•0 Iuyor. Buna dair bir de yaramıyor. . 1 ~1 a~ ç~g~ I. 1 un ~ .0 ar- . rerek, kumar oynatarak paraları'\ çal- "-'Pi vuruldu. a anca e mış 
~e hazırlanarak Encümene Gençler hizmetçilik yapmıyor- ~ _ a 1j. u uıor 3:~· lükn z~~k e Beyoğlu dairesinde rnaktll'. Bir muharririmi7 h>di•enin Kapıdan poliıler girdi. Evin her Şehzadebqmda manav Yaain el. 
"lltrıistir Bizde hemen de hiç /ar! egen ırme te guç çe tı - D" B _

1 
b 

1 
d' d . cereyan ettiği evi gezmif. B.lra11 O- tarafını aradılar .. Bir ;ki deıte iıkam ye bir alacak meıele&inden dolayı ta· 

t lt d · b' 1 .. B h l b. d lerimiz yaşlı kadın hizmetçiler- un eyog U e e ıye aı- yle sarp bir yerki "kuş uçmaz, ';ervan bil kağıdı buldular . ., j banca çeken Bahri ef. poliııçe yakalan 
h~ ay a ta 1 0 mıyan mus- uraya er ge en ız 

1
en dir resinde evlenenler şunlardır: geçmez!., tabiri tam yerinde olmuş Bizimkilerde bir teliı bir loyamet. mıttı:r. 

,:'emin işleri ve buna dair "reprezantabl,, kız istiyor. yi .B.. 1 .. 1 k .1• Safı'ye H Cemal Ef Halı'me H k ıı 1 " un ara son soz o ara ı a ve olur. Bir kumarhane, bir eırarhane i- er es sa anarak kötc bucak kaçı· w-o--
lflanan proje hakkında ma- ama şöyle yüzüne bakılır gibi d 1. k. .. t hd · 'd ı H Recai Ef İsmet ıi' Niyazi çinde bundan müsait bir yer lıtanbul şll. ! ... _ _ 
•t l k ·· E b. k h" ·1·k b - d. e e ım 1 mus a emın 1 are- · ·• " · · k · d d ··ıd· B t kh ı· eh Hanıar11da fuceten oldu '\~ a ma . uzre ma~et er- ır ıza ıznıetçı ı egen _ır- Ef., Sabıha H., Abidin Ef., Oje- un hıç bır öşesın e mevcut egı ır. a a ane macerası po ısçe em-

~\ından bazı zevata muracaat me~ kolay mı? Onların çogu ~ ni H. Amis Ef., Furtuna H. Pa- t'takhane l\e~ni ~·~ ?1? ı!eliT miyetli surette takip edilmektedir. 1 H<'capaş:ı hamamına 50 yqların· 
": artıst oluyor, ça~gıcı oluyor, vli Ef., Siranus H. Nikola Ef., ce: b-u'b·seneı:;.rı':J tesır. ~ 1 1 t t k Diın Y eıilköy baıkınma ait sekiz da bir adruoı gelmiş, y.kamrken vefat 
Ilı ·ı 1·~ .. h d 1 B k sım k mb_uf •lrk,ı'nk~·b pı akln gbı~ınce d'u a kişi derdeıt edilmit ve poliı ikinci etmiştir. Bu zavallının hüviyeti an . .:c ven en ma umata gore anen e 0 uyor. ır 1 ız- Zinayda H. Nikola Ef. Münev ır taş ı ı ı aıama ı ır mer ıven, şube müdürü Şükrü ve poliı mütehas 1 tl br 

· ~ ortada karar şeklini al- lar da tütünde, halıda, mağa- • ver H Me· -+ Ef G{zeb H bir küçük •ofa, iki oda... 1111 bekler tarafından Zeki ile müva· aş amamıt · 
l bir şey yo!-.ur. Z?~arda iş buluyorlar. Hizmet- Samu:ı Ef::· KU\in~ H. Erz~n lıte Sulukule'nin komşusu Salma cebe edilmittir. Tahkikata devam o- -~-..-

Mektep anlacak mı? çılık hu senelerde hep altmış- Ef., Marya H. Mı'hal Ef., Aro- tomruk'un Montekarloıu .. • lunmaktadır. Elini makineye & x 1 k T em.osten'in annesi meseleyi mu- --<>-
alahiyettar bir zat diyor ki: lık ame~manda ara aldı:. .. .. syak H. Diran Ef., Nuriye H. harririmize fÖyle anlatıyor: T b J k t 

'Bugün Is.·mbulda bir çok, ~a?-~1 Mada~ın bu sozun1;1 Cemal Ef., Mürüvvet H. Hüse- "-Oğlum Temo~t~n h~~k. ya- a _ancas_ı at~Ş a .mış a. ırmış 
_bııınıa id ;:.;.:ıaneleri var. Bu-: teyıt ı~ın :(etmı_ş ;:aşlarında bır yin Ef., Zühre H. Cemalettin Ef "!"'.· ... f:h! kuandıgı ıle eyı kotu ge· ".edilrulede hır den fabnkaımda Kazh çefmede Canbezdinin ~abri-
• lt d .1 . . b l k . , kadın ıçerıye gırdı. Yanı sıra s· H A Ef M"' çınıp gıdıyorduk. Ben de boşc!urmuyo bckçı Bedroı tabancası ate, alarak kaımda amele Muıtafa sol elini ma· 

en 1 erme ış u. ma l ı-. 1 gelen genç bir kız, sarsak ihti- ıranış .: r~om ·• unev- rum. Mahmut pa~a'da bir koltukçu· kendi kendini ağrr surette yaralamış, kineye kaptırmıı va haıtaneıre kal 
. , trı racaat eden kımse en .. t k. ver H. Huseyın Ef., Hatçe H. nun yanında çahııyorum. Dün akşam ve hastaneye kaldırılmıttll'. dmııruıtır. 
~ele orta hizmetçisi, aşçı, yarı gı; e~er~ · _ ~ ~ ...._ Mehmet Ef., Şeher H. Mehmet 

.;~l:ıbiye, sütnine diye evlere -. u enım teyzem •. İsti- ' Ef., Zülfü H. Zekeriya Ef ... Ha- Mahkemelerde.· 
~ >'odar. İçlerinde hırsızlar, yor ış. · · kıza fiza H., Necmi Ef., Hediye H. 
~lı:alıhr. ahlak5ızlar, sari ha- d .. Madf_';1 ° zaman genç Hüseyin Ef., Nedime H., Hüse-
~~a tutulmu~ olanlar bulu- oneres·'· . . . . yin Feyzi Ef., Adel H., Vasi! LJJ•r sahteka-"-rlık davası 

, 1lır. Böylelerini kontrol e- - . e~ mı ış ı~tı:(ors..ın, yo •. - Ef. U 
.,~lı: bir merci olması aruri- sa bu ıhtıyar mı. dıye sormuş: ',..yazıt dairesinde •-•----·------
t. \ra'•ıa mlı::;talıdeınin idare- - Yok ben:·. B_en var nişan- • M lVJ 1 h 1 2 b 1 
telcri zo.bıtaca müsecceldir. Iı._. ~u teyzesı ışsız kaldı .. de- :ıya:nt dairesinde evlenen- lilC af\'Cffi a ey ine açı an 0 in İraJık 
~<le rl~n'liyor l:i: "Emanet mıştır. Mad.~~ bundfarı s .. ,rıd_,- ler;n esamisi şunlardır: sahte makpuz davaSl dün görüldü 
ıçıe d 1 1 1 1 tan sonra sozune evam e e- ! Emine H. İsa Ef., Şerife H. 
IJ c mese-ıı 0 ma ı ... k · Abdüllalı Ef., Hüsniye H. Ah- •••• 
oğru, e~a"s itil:arile ben de re : ! . . . met Ef., Nurı'ye H. Hikmet Ef., Dün ikinci ceza mahkemesin~ ter. Mme Maryem icraya gele-1 tefhim edildi. Maznwıun hare-

1\a ta ft B' lh h - şte. · demıştır, bıze ge- d 20 000 ı· 1 b · k kr h l'" · 'dd' 1 k · bb' ·· ra anın. ı assa sı - 1 _ h b" le<l' Dikranuhi H Agop Ef Ferih e mevzuu . ıra o an ır re te ar sa te ıgı ı ıa o u- etı teşe ıisu tam derecesinde 
J)ıtıı.uayene meselesi pek mü- en çogu ep oy ır. . H Sadık Ef. Fatma fj R b ~ sahte karlık davası rüyet edil- nan mahkbuzu ibraz eder. görüldüğünden 448 inci madde 
.?ır. f •c büti:n bu noktalar Ne kadar ve kaç !ıra? B.·: Feriha H:: Hasan Ef., ~e;~ n;~ştir. Davada maznun mevk~ . B~nun üzerine ala~klı v~-, mücibince 15 seneye ve fakat 
~ltiilere!t Emanetin hizmet- Hizmetçi piyasası hakkında a• van H A am Ef Fatma A . kıınde kalfa Elmasyan efendı kıllen mahkemeye muracaatıa, esbabı muhaffefe nazarı dikka 
~.le mcrgul olması ileri sü- Madamın verdiği izahata göre, Bir mlistalıdemuı idaresi H H" r R' B zıze zevcesi Mme Maryem'in vekil-."sahteliğini bildiği vesikayı te-! te alınarak 5 seneyi tenzil edı· 
~.ti. Ve bir proje de hazır- I~tanbul~a t~kriben 7-8 bin ki- hanelerinde hakiki bir. tez.e~- ·• p~~ih 1~İ:ı İ~csinde leri Sadi Rıza ve Ekrem beyler krar istimal bir cürümdür" id- !erek 10 sene ağır hapse, mah-
l~. Projeyi henüz tetkik et- şı umumı hızmetlerde müreb- züp vardır. Hizmetçi ışlennını ile müşteki ınevkiiııde Dr. Va- diasile tecile uğrayan dava ile curiyeti kanuniye altında bulun 
~1trı .. Size mu?tev~yatı ~?k- bi_yelik, garsonluk, ~apı u~~~: kanuni vesaitle ciddi bir kont-1 Fatih dairesinde evlenenler- ly~os efendi vekili Sadettin bu davanın tevhiden rüyetini isi durulmasına ve hidematı anı· 
'lııa hır şey dıyemıyecegım. lıgı, orta :-'~ ?da hızmetçılıgı, rol altına alınması zamanı gel- de şunlardır: Fent B. hazır bulunuyorlardı. . temektedirler. Bu talebe müd- 1meden memnuniyetine karar vt 
r:::ı'z şu kadarını biliyorum: ahçılık, gıbı ışlerde çalışmak- miştir. 1 Havva H. Hüseyin Ef., Van- Davanın mevzuu şudur: ıdei umumilik de iştirak etmek-llrildi. 
l ttad2 bir kaç fikir var: tadır. Bunların kazancı 15 lira- . tura H., Ynda Ef., Nimet H., Valyanoı; efendi Mme Marye-1tedir. Maznun vekilleri huna im -o--

-... Emanet bu işle bizzat dan başlıyara~ 70 liraya kadar . TEŞEKKÜR i Mehmet Ef. Nasibe H. Mehmet ne ikraz ettiği 20 bin lirayi i.:ra kan olmadığ ışeklinde itiraz et-ı Adeıni selahi vet kararı 
tııı olmalı çıkıyor. İyi hır oda hizmetçisi A.;ız_bhab1 _amıbz bFa1ıkbPap merhb~l-! Emin B,., Arife H. İbrahim Ef. vasrtasile ister. Fakat diğer ta- 1 mişlerdir. Mahkeme evrakın tet < • ' 

1 . 20 25 1· b' k d h mun ırtı a ı sc e ıy e ıuat ve ı - M" H M l B T . . 1 b' kb . 1 k'k' . . k' 1 J"l B . k • K" -.... Emanet, hizmet mües- · ~raya, ır a ın a çısı vasıta ta'ziyet ıutufkSrlığında bulu-' uyesser ., az um ;• eo- raf 18 bın !ıra ık ır m~ . uz ı- ı ı ıçın 2 anunuevvele talık o- u yus - . erı:;.er .. ş~.r etı u-
·leri .. · d ·dd' b. k 30-35 !ıraya, dadı ve çocuk ha- nan ve cenaze merasimine iştirak bu- dora H. Manol Ef., Bahrıye H., rae ederek muameleye ıtıraz ı:- lundu. tahya şubesı ınuduru M. Pol. · 

11 uzenn e cı 1 ır on- k 5 l' d 'k d·ı · · • f · İ ·1 Ef H H Al' dd' M M h II •· · akl tenıin etmeli. ıcısı 40- O ıraya te an _e _ı ~- yuran zevatl ruıyenın_ kafes•?.• .. ar.rı smaı .. , atçe ., ae ın derler. Müteakıben me a-

1 

w-o-- ort ·ayının . ıınza~ını t •1 
l......_ E .. biliyor. Çocuk bakıcılıgı ıçın ayrı. muk"..bele et~ege teessurumuz. Ef., Emme H., Cevdet Ef. ryem vekilleri 3 üncü hukuk Çocuk düşürme ederek 40,000 !ırayı zıraat ban 

· . manet bu kontrolu her daha ziyade ecnebilere rag"bet ma?• o~dugund~n _şuk~anlar~~ızın arzı - -- hk in ınür caatla mev · kasından alan .Mondistayn hak 
., ı hır müesseseye gördür- . • . ve ıblagma cerıdeı ferıdelerının tavas ual'Jı su••tunu ma emes e a Ü k"d d k d"k .. R · d . : . 
~i. fazladır. Bıraz Almanca bılen- sutunu rica eylerim efendim. .C.I.• cut makbuza istinat ederek me ~ 1:1 ar a ı:ın u tor aşıt kın a ~ah~ıkata vazıyet etn'!~ 
~İtt>tlid b' h .. d h ler derhal 60-70 liraya kapılanı- Merhumun ailesi namına Kara kol kunlandanın- ni müdahale talebinde bulunur- efen~_ının zevces~ Fatn.ı:a _hanı- 1 ola~ 6 ıncı müstantik ademi s::ı-
ek en .. ı~c u ışı_ eı;ı tel yorlar. d~madı !ar ve bu hususta bir de karar 121ı dove~ek çocugunu d1;1şurm~- lahıye:.karan vermiştir. Maz-

h her turlu mesulı~et~ ka-ı /ş bulamıyanlar da var' Ahmet Ruştil Zade 1 dan da vak yenıış alırlar. Bir müddet sonra aıa-lge sebebıyet veren Cemıle H. ı- nun Kutahyaya iade edikcek· 
< azır olduklarını bıldıren . . . · Mehmet Hayrı .. : : . . · ıı k Ab'd' Ef d'n' mu- t' ı trı" Muharnrımız bundan sonra --- Geçen gun mkot edilmıı olan bır caklı Dr. Valyanos efendı bu e ocası ı ın en ı ı ır . 
. 1' u~~caatlar yapılma~t~- Tünel karşısında diğer bir müs Z~ YI: 6 T:şrinisani Cuma gecesi kıson eşyamm M~ydana çıkarmak i- makbuzun sahteliğini is bat ede- hakemesine devam olundu. Fa- -i>-

Cc ~~ıı, bunl.ar sonra duşu- tahdemin idarehanesine uğr _ B_eyoglunda Ag~ Ha~ammda cuzda-.çin Kemerburgaz nahiyesine tabi_Kı- cek delaile desteres olurlar velıhriye, Ayşe Hanımlar ile Dr. Esrar kaçakçı~ının 
h '" seylcrdır. a nımle beraber_ Cıhangır. Aske~hk Ş~- sır mandıra ~.'.'~ol kuman~anlıgına .. . ,. , .. ed _ Hüsnü Şakir ve adli tabib En- • 
'lcr d . . b 1 d" d b' mıştır. Burada orta . yaşlı ve besınden. aldı~ım ask':"' t~rhıs ves•- ı müracaat eyledıgım;le mumaıleyh ta- must~ntık.ıge muracaat e b 1 d" 1 d' M hk 1 nıa hkeın<'Sl 
~te. ~ır7ı .e e ıy~ e ırer genç 20 kadar kadın ış arama- kamı gaıp ettım. Yenısı alınacağın- rafından hem dayak hem de bakara· rek !uzumu muhakeme karanıver. ey_er ın.e~ .1• ~ eme 
lııı. sı~ı .fı~r~ne gel_ın_ce, .. be~. ğa gelmi~lerdi. Muharrimiz d3n hilk~ü yoktur. _ ı ta n:ıaruz ~a.ldım .. Ç?l~k ç_?\'uklarımı: alırlar. . şahitlenn celbı ıçın tehır olun- İskenderiyeye kaçrnlmaı i 
~ta. b•~ı k!ymetını gı:'_rmu bunlardan bazılarile göri.işmüş- Bcyog,u. Fıruza ~-ga_ Gulhan S~-; zm ıaşe~erını te~ın .!ç'~. gunlerce dag Bu sahtekarlık davasının bı- du. çin İstanbul gümrü(;undeu \;. 
1 . Proje Emanet encume· t" A 1 tt ki .. . 1 kak No. 24 319 tevellut1u Osman og-1 ıarda ugraşan bız koylulere bu yapı· . . ezada rüyeti esnasında -o-- <;ırılan esrarların sahibi Nc!"et 
• tct' ik diklik ur. n 3 1 arına gore ıç c- !u Yusuf onbaşı. , lan muamele reva mıdll'? Alel'uıul nncı c Z k • • r. ·ı· -
~ı k~ ;, e . . ten sonra- rinde haftalardan beri gelip git • lıtanhul müddeiumumiliğine ba iıti- tecil kanunu ç.ık~r ve Mme eyre cına yetı ıaı l efendi aleyhindeki davaya <libı 

ut 1 şeklmı alacaktır . ., tikleri halde iş bulamıyanlar Doktor l{oJ~oıatos de müracaat ettim. Bu hususta Vilil- Maryem bundan ıstıfade ederek 15 seneye mahktiın ağırcezada devam olu_ı1du. Mah· 
ı-.Şeril Beyin sözü! vardır. • ı·:mrrn dnhilil'e \Cii~üs, kalp, mi· yet _Jandarma !n'm~n~anı ~~il Fikri aleyhindeki sahteklirlık dava- ·· k~me.~sr:ırlarıı;ı kıymetleriııiıı 
~>er taraftan hizmetçiler İdarehane sahibi olan kadın tle lıastalıklrn ıahlbi mütehassısı, ~::;1:._:a:':':rı'..:~~~!:nıe.ıc:~f.:,~ gazete- sı durur. . .. ~eyrek yok!-1şunda Hızırı gumruk ıdaresınden 

~ ~ mektep :-:ılacağından anlatıyor: !leyop;lunJa Sakır.ağacında ;ı~ No. Çatalcanın İmrahor köyünden Dr. V alyanos efendı tekrar oldurmek kastıl.e cerheden Ha- sına karar 
edildi. Bu rivayetler et- Bizinı işiMizi şimdi :ı.par+t-_ hanede ••~· l·H 6 A FIM!t"' OGLH · · diöı 
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Iktısadi haberlPr 
-Bakkallar koopratifi h .. ~-M-iL_L_tY_E_T_ıN_şE_H_i_R_H_A_a_ER_LICıllllE_R_ı __,l Aif ;~zm ve Türkiye· 
Y ann işe başlanıyor. Bakkallar petrolu 

bugünden daha ucuz tevzi edecekler 

Emanette 
~-- -

Üsküdar? 
Cemiyetlerde 

Hamallar 
VilAyetle 

İskan işleri 
Balkanlar 

Bakkall:ır kooperati!i nihayet Y•·ı tonu nmf k~IT"! ıimalir• 4~·8?9·600 Tramvar nizamnamesi 
.,,, filen faaliyete ıec;nuı olacaktır. tonu nmf kürrei cenubiye aıtbr. 

Yarın ıaat on buçukta merasimle, -o- tadil ediliyor 

intihabat başladı Hacı l\1ehnıet Beyin 

gelmesi bekleniyor 
•oopcnıtif kü~aı edilecek ve yapılan. • . Dün 2000 hamal rey!e-
n ·- vele mucı"bincc Neft Sindika~' Holanda ıle tıcaret ... k''d . k . rı"nı" verdı"ler İskaAn ı'şlen"nı'n mutlaka ha-
<Um anyasmm kamyonları kooperah k l · us U ar tramvay şır etı ıne-
'e ..i:one olmuı olan bakkallara gaz ınu a ve esı clisi idaresi dün toplanarak ni- - zirana kadar bitirilmesi lazım 
• vziine başlayacaktır. Holanda ile aruruzda mevcut muvak zamnamenin tadili etrafında Hamallar intihaba tına dün geldiği Dahiliye Vekaletinden 

.Bu '!'~naaebe~le. Bakk;allar ~mi· kat .ticaret muahedesi .müddeti mün· müzakere cereyan etmiştir. Ni başlanmıştır. Dün İstanbul ta- Vilayete tekiden tebliğ olun-
yeb katibı umwm•ı Fethi B. bir mu· kazı olduiundan en zıyade mazharı • · · f · H b ld - ·· 
ba 

. • • d · h. ki ·· d mill t da" · de t zamnamenın tadılınden sonra ra ı hamallanrun reylen toplan muştur. a er a ıgııruza gore 
nırmuze euuş : muoaa e e .... ı ıresuı em· • Ü .. İ . 1 kA • ··d·· .. H M _Kooperatif Çarıamba pnündea dit edilmiıt.ir. şırket, sküdar - Kadıkoy ve mıştrr. ntıhap seyyar olarak s an umumı mu uru acı C: 

itibaren faaliyete ıec;ecektir. -o- bavalisi tramvayları namını a- yapılmıştır. İntihap sandığı bir hmet Bey de bu günlerde şehn 
Bahkall~ kooperatifi . yalnız ~ z· t b k k Iacaktır. Hattın Haydar paşa otomobile konmuş ve hamalla- ınize gelerek burada meşğul o-

vTcaba~lerınebpeed~ll !evzıdei<:tz1'tir· ıraa an ası ongre- ya temdit olunan kısmının ka- nn en ziyade toplandıkları yer- lacaktır. 
il wmse ce r ı mıt ı . • b 1 .. .. l . b' ı 1 . D'' -<r-Petrolü bugünkünden acuz tevzi Si ugün top anıyor bulu muvakkat muame esı ıt- erde rey en alınmışur. un- • • 

edecfimizden eminiz. z· b k b gün t mek üzredir. kü intihaba takriben 2000 ha- lnzıdat komısvonu 
-o- ıraat an ası u saa 1 · · k · · ı tih b 

" " liçte heyeti umumiye içtimaını -o- ma .~ştıra etmıştı~. n a a Vilayet inzibat komisyonu 
Huhuhat trustu aktedecektir. İçtimaa 150 aza narülaceze balosu ha- bu gun d~ devam edılecek ve bu dün toplanmıştır. Komisyonun 

Roınanya, Macariatan ve Sırbi•tan iştirak edecektir. St}f>tt ne '<adar? akşam ~~tam bul_!!IUŞ .ola~a~tı~. verdiği kararlar içinde ihtiliiş-ı 
&ahire ve bububet ihraoatcdan arala- İ timadan so:ıra İsmet a- u Bu gun Beyoglu cıhetı ıntı- tan dolayi mahkfun olan bir ta ~· . 
nnda bir trüıt teşkil ebnitlerdir. Trü Hç f d ·bank P B D ··r e menfaa- habı öğleden evel ve Boğaziçi hsildann ihracına karar vermiş- •irldyt rtkortmtnltrl Stnlh vt Mehmet Alı bir yarış finallndr 
.ıü'! maksadı tar~ hubu~~ .. -~'m":: :i k~Şa:;.:ıı:aktır anm res-•1 ne ~e~~e~ ~~ ~;t~etice ver- ile Adalar hamallarının intiha- tir. ııe!1e Türkiye ile Balkanlpiyadındaki dereceleri göster 
lı_akim olmak ve atları ,,_ae tme • R . kü' ttan • banka memı'ştı· Bu seneki baloda an- bı da öğleden sonra yapılacak- -<r- maıetlen arasında müsabaka iclmektedir: 
tir. esmı şa sonra r. . · b 1 l cd'l · · lhracatcılar Türk :aahireciı.;nm de davetlilere gezdirilecektir. İs- cak beş bin lira hasılat temine- ~- Netı.cesı u akşam an aşı a- Poliste dayak mı ra .

1 memıştır. .. . . Türkiye 1929 
aralarıııda ıönnek iıtemdıtedirler. tanbuldan kü'"at resmi için da- dilmiştir. Bu miktar geçense- bılecektır. atılı ·or .. ~ınaenaleyh -~u_kayes~ ı~ın 100 m. Semih il saniye 

--o- 'Vet edilen ze.,;at. Banka erkiim nekinden çok azdır. _ • . . olçu mevcut degı.ldır: Atına~ 200 m. Mehmet Ali 22s. 415 

Bo 
d • t b abah lmi tir --o- Adana detterdarlıgı Müddei umumi mua...inlen. tevkif. son Balkan Olımpıyadmdaki 400 m. Semih !13 s. l/:S 

rsa a vazıve us ge Ş • Ce . . . . . . . .. . .. haneyi geçen ıün teftiş etmıtler ve dere~ -•-:r, Türkiye iştirak etti- 800 m. Besim 2 d 2s. 
Dün borAda Altm_ 91~. ~ 8,91,5 -o- mıyetı beledıye . ~alıye .v~kı~lıgı vandd~t ?1~ f'.~~ ö~ü merkezinde d!'yak yedikte- ği takdirde bizim muvaffakiye- 1500 m. Mehmet 4 el. 23 s. 1/5 

bruıtan muamele gormufbir. Ec b"l • • t" dürıyetı bınncı şube muduru nru ıddia eden Çakır Rifat, Etfal ve t' · 'h · al d hT d ld • 
Düyunu muvahhide kuponauz ola ne l erin yapamıya- iÇ 1ma1 Talat B 7000 k•,ruş asli maaşla Etem namında üç kiıiyi muayeneye ımı~_ı tım. . a 1 ın e o ugu- 5000 m. Mehmet 17 d 6s. 

rak 197 kurut otuz parada kapamnq- ğ ti C . ti b l d" arın to- Ad · .1• ti d ft d l g· ına göndermiılerdir. Vücutleri bere için· nu gostermıştır. Bana kalırsa 10000 m, Mehmet 36 d 1 :ı ı. 
br. ca 1 sana er emıye e.e .ıye Y • ana vı a~e e ~r. ar. 1 de bulunan bu adamları döven poliı- Türkiye Atina olimpiyadına iş- 4XIOO Galıtasıray 44 s.3/5 

- İktisat encümeni ecnebi te- pl~nacak ve bu ı~tıma karaaga~ ve .. o?.u.':1 yerme de ıkın~ı şu~e ler hakkmcla takibata batlanmııtır. 'tirak etmeli idi. Bu suretle ne Yüksek Atlama Haydar l,78m. 
BuX-day İstihsalAtı baasmm yapamayacağı sanat- muessesa~na aıt ~esabı ~t ı m~d~ru Kenan Bey tayın edıl- -o-- kadar terakki ettiğimiz anlaşı- Tek adım Hıyn 6,4-0 ın. 

1'i • • • • ler hakkindaki layihanın müza- raporu munakaşa edılecektır. mıştır. Yalovanın lstanbula lırdı. Sınkla atlım• Nedım :.ı.20 m. 
Yapılan bir ııtatiıbi• nazaran k · h · · kil' · h -o-- --o-1929 seneli buiday iatihsalib cresıne ancıye ve ının u- J' 'h , l Atina'•Ja ekseri puvanlan ka- Gülle Veysi ı l,35 m. 

tı,464,080 tondur. BunWI 38,599,080 ruru ile yakmda başlıyacaktır. Ekmek ve francala fiyatları ineklere ı ü Jerkülin raptı ayı ası . zanacağımızı iddia edemem. Disk Veysi 36,19 m. 
• • • Yalovanm lıtan!>ula bir kaza tek· Böyle bir netice imkansızdı zi-

uamb zo Bor.'SBBI 251111929 Şehremanetinden: Bu ayın aşısı linderaptılayı1'asıvıkaletçeM.Mec· ra 110 400 metr m . l k. Balkın Olempiyıdı I~ 
.H• '' yirmi altıncı Salı gününden iti- A k k d tu"'ber liıine tevdi edılınittir. ' . . e arua 

1 oşu- Frıngudll (Yun) ı ı 2/5 TAHViLAT . . n ara mmta asın a - -o-- ya ve cınt atmaya bazı esbap-

} 

1 T 87.,, haren Francalanın kılosu yır- .. . - ,, 24 s. •IS ıJ lsttMZLAR 
hııkru dalın \ 091 

DtiJWH •n••tıı.ı. 197 
11 .... , .. 4•• ,..,. • 

51.Nl.'11.El 

17)"1 
15 

~11dol• i.. T: aa5 . .. ku tur Ekm k f" t kulın tatbıkatına başlanmışur. y l 'd · t tan dolayı hiç çalışılmamıştır. " ıı. T. a. ~ mı uç ruş . e ıya ın B . . Ank 8 k a ova a ınşaa Yalnız 100 200 400 800 1500 Pedan (Bulgar) ~3 s. 2/5 
.. 5•" da tebeddül yoktur. un

1
un ıçın B" ~.ra mahıntall a~a • • ' ' ' 1 PeJan " 2 d 2 s. 4/5 

T!aol ırrtcd ,,40,00 ayn mıştır. utun m a e e devam edıvor metre ve 4X100 bayrak gibi O-' Pedan " 4 d 24 s. 2/5 

::~:~rl~~~!.~ ·~~ ııo 
1118

a .. f'"'e k?yler bu sekiz mıntaka içinde- Yalovadaki inşaa~ hararetle li~piyatta .e'.1 ~hemmiyetlileri- Pavelino (Roman) 16 d 23 ı/5 
lı~••t• 11 " ıı. Plfl u ..... ıırtlll ır.1. .. · ı• dır. . devam etmektedır. Yeni olarak nı kazanabılırdık. Bu .se.ne Is- Bekiaris (Yun: 35,2.1, 3/5 
t·;~:.~~~h yoll : : Qkuyanlaı· Her mın~aka):'a l~z~u k~dar bir çamarsirhane, bir fırın inşa- tanbul~a rekordmenleı:ımız, y~- Yunarlstan 45 2/5 
ı. l', ı;. şırt.ıı n.ot çıı:ıtL!:ll b~Y:tar tef~ık e~ıl.mıştır. Tuber sına ba lıi"mlmı ur. Yollar ve ~ar~akı koş~l-arda Atına'd.a hı- Karycofhyllis (Yun) 1,75 m. 
ı. h Ştrllll • 15 kulın tatbık.atı ıçın evelce İstan meyd.1lar tanz~m edilmektedir nn~ı gelen dıger Balkan mı ilet- ~:~~;~·~es~~~{n)6·~~ı0 m;,.. 
'f.' r;.~~.:,;: ' 0 -" ~ıra 1~ :~ ?.\illet mekteplerine bul~~ ve saır ):'er~erde yapıl~-ı. Yirmi sekiz odalı otelin tamira· !e~ıne ~ensup atletıe:den ~aha Ver~ns (Yun) 13,56 
'· D<tlran j. ı 75 Cuwe t 4~1l5 raubet artıyor tecrubele~dlen ıstıfade olunaca.( tı bitmek üzeredir. Menba veci ~y~ netıc~.ler ~d~ erışlerdır ve Narancıc (Sırp) 4-0,•19 

Nr...,.ork o.46 68 75 
.AlfRJ ıo 0000 

A-. çımaııo:ı. • 91 Bnrq ıs 61150 ~ t tAır. li .. aki b.. .. vannda zarif ve asri tesisat ya-jılyı ecnked.ı dra P ~re çkarp1·,itık- Antrenör 
ı. Ttllfoa ,. 17 71 Brru.ı < 113 50 Millet mekteplerine stan- me yatı mute p utun mm 1 • b 1 1 t S dul arı ta ır e yem re or ar te-
t· aı. lcu '- • 7f Pnı ıs 10.00 bul halkının rağbeti ve aliikası taka hayvanatı tarama ve kon- f1hm~g~'lhaş an~ nı~~ ır. ta ~azl~ sis edecekleri şüphesizdir. Ben- Aleks Ahra ınm -

Rom* 08 91 );-O 

Amııt:rdam ( 1 15.5> 
S<>ly• 1.4 00.25 

f. Hayrlyı ıı oo 1 ~V.ıv•'"•'••3•aı•ı•s••••••llllgün geç~k ~e artmaktadır. Da- trol mull61Clesine tabi tutula- ah · .
1 

tassa u 
1ktşad": R ce Türkiyede sporun inkişafı i-\ Kasım paşa idman klübündetl: 

'""Tfy••AuTı"R••OuLARuueuuıı· k s·· .. l' b' e emmıye verme e ır. es- . l tl . . 1 k 2 'h' d kl''b" .,_,, .. 

L 
ha bir k"IÇ gün evel devam eden ca tır. utun ame ıyat ve tat ı- T h . B t f d j çın ate enmız, ge ece sene 9-11-29 tan ın e u umwn••· 

1\1• k t .. . .. d h ... . k İk k'' . . sam a sın . ara ın an, ya- eb' u1 l .. b k tik k . ğı· 

Btrllı 1 !l<ı.OO 

ıs e uzumua en usu.. talebenin mıktan 36 bin iken ata tısat ve a.~ tının emrazı 1 k t . t t .li b' ecn ı sporc ara musa a a- sene ongresı akdolunaca . b . ..d .... N ki b pı aca esısa ın emsı ır res 1 1 d . d 
SiNEMALAR ~umıe imal edilen dünkü mevcut adedi 36798 e ba- sanye şu esı mu uru a ey . 1 ar yapma ı ır. ndan azanm o giınde, saat 0-

1111110011 u u u u UllllDI oıııeı liğ olmuştur. nezaret etmektedir. mı yapı mış~~ Aşağıdaki liste b·ı sene Tür- kuz buçukta, klüp binasına tef' 

Tepeb':. ~- anruiilA ll.8. () Maarif gösterilen alaka ve -o- Elbise hırsızı ~.i>.:~ .. !:.~.~?.~!.~.r.!~.~ ... ~.~~~ .. 2~T.::.'.:.!fleıj; ........... " .. '""""""""""""""" 

y•ır:=m u Kibar gazlnolırlı lükt ~e::::i~memnuniyetizharet Tasfive nıümevİ7İ Dün Beyoğlunda Kurtuluş J'1)l_,T_,lYETJN EGLENCELERf 
ıut 2l/80 da bakkallardı bulunur. -o-- Muhasebei umumiye İstanbul sokağında 42 No Anadolu apar· 1. 2 
&~~e mı:ı~: Yllkselı muallim mektebi Tasfiye kalemi mümev'!i Rüş- tmıanma meı;hul bi~ şa~ş gire- 1 3 4 5 6 7 8 9 
belere D t k · 1 ' tü bey Ankaradan . den emir rek kapıcı Agoba aıt hır takını 
Bcbctfn Evi 1 Var a Vlffi efl .. laleb.esl . mücibince bu ay nihayetinde elbiseyi alarak kaçmıştır. 

3 Perde CUMHURİYET TAKViMi Yüksek muallım mektebı ta- Ankaraya gidecektir. -v--

Cııma gi!nlcrl res:.nle müzeyyen lebesi geçen gün Yaluvaya ka- -<>- B'r muallıın intihara 
mıdne sut ZAFER TAKV1Ml dar bir seyahat tertip etmişler 

U/80 da reaimle müzeyyen ve tetkikatta bulunmuşlardir. Fakir çocuklara iÇ kHlkıştı 
Her cumarteal Zaferi Milli takvimi yaldızlı çerçe· - • - 1 
ü:,amlan için veli Gazi Hazretlerinin re11imlerini, o K tru va ça ın n Şl r ., rı Erenköy postanesi memur-

tıadırda ıınıılllt yıpılmıtnr • evkatı terriyeyi ve bir çok faideli ma- Dün Himayei etfal merkezin lannd~n Ş~kir ~fendin~n 18 ya-
lQmatı, hikıiyclcri, latifeleri havi üç Tarı' ~e•le tadilat ve de Anneler birlig"i içtima ecı·e-' ş.mdakı kerı.m. esı muallım sa.-

Millet tiyatrosuncı. 
Nı,it Bey temailleri Fahri Beyin 

lfllraklle Nqlt Bey gramofon taklitli 
tomedl 4 perde kanto, docto vu· 
yete dans. 

türlü duvar takvimi ile muhtelif kü- 1 • ' l 1 b 
çük büyük çep takvimleri basılmıştır. t • ı · t reJ..: fakir köçüklara iç çamaşırı lıha H. hemız an aşı ma:ı:-an ır 

Türk Neşriyat yurduna müracaat enzl a dikmekle meş«ul olmuştur sebepten dolayı tabanca ıle ve 
edilmesi. Oktruva reımi hakkında tetkikat· ~ · intihar kastile kendini cerh et-
-1 ~b 

1 
B . . H k Mahk ta bulunan Emanet encümeni dün de miştir 

. atan u eııncı oku eme- Ticaret odasından gelen hey'etin ic,/· Atina sı:tirinıiz · 
ımden· ~~•-' ·ı 1 trr ----------

bLI ~uu~~w. yeni 
bilmecemıı 

SOLDAN SACA: 

o~kildar ln~lrah tiyatrosunda 
Bu ~•ce gazelhan Hafız Burhan B. 

ıaz hcy•cti konser 

1 . L-1 E •--' M'.d' . . . Ç nuu ı e top anmıt • E . B 1 • • h 1 h ıtanuu VIUU u myetinin en- Aldığmıız maliamata göre dünkü nıı . ai eıının ra atıtz tğı a- M K • d 
berli taşta Evkaf Müdiriyeti Sab:k i !imada bazı mühim kararlar vcril· ıaebile Atinaya hareketini haftaya te- • 0ffi1SY0fl 8 t .. Hücum (4) ek (4). 
~ailc!aı;lan~dan Hü•eY!?. Avni Efen !,ıir. Eaaa itibarile wrife de ıadil.lt hir etmiştir. 120 b:n lira fnsar- 2.- Hanende s:ızı (3) köpek (2). 
eli aleyhıne ıkame eyledıgı matluba! ve bazı mevcut ;çin tenzilat kabul e- -O-- 3.- Erkek (2) Bo~luk (4). 
dava•.'"~:'~ dolayı ili.nen. t~bli'!"at ic- dUrniştir. . 1 . - ruf edildi 4.· Semer (4). 
ra ~·.ldıgı ~de t.8 Teş~ruaam ~.929 M3eueaeler ve sanayi erbabından Had\'otrapı nıutehns- _ s .. Atı (4) 
tarihlı eelıeı tahkikatta ıspatı vucut d ktru d d- ı ı k ·ı la " 1 · · Mihracenin a•kı, fanta•! lı:omedl 4 ebnedigı .. nden na•"ı hakk da a 0 vanm ıene e or .a 11 0 

• SlSl av l)n'llH. a •rt>fıvor Hükumet 930 bütçesini tan- G.- Ni~a (ı) önün aLııi (4 ). 
' . . • . m . gıyap rak alınması da rnuhtemcldır. • ' "' "' • · · 7 C (3 N ( ) 

perde vary<ıe, raks. kararı verı!m•t. v~ em~ t-1!kikabn t _ _ Cerrah pa•a haıtanC1inde tehre- zım ederken muhtelıt mubade- ·• et ) ota 2 
· 

Dnmbllllll !amali efe.dl 

1.JUnK!: Lıl ~~ınl:.:ııı 

halledilm.ş şek!! 

YUKARDAN AŞACI: 
1.- Bunama (4) Hattı deat (4)· 
2 •• Sıcakta döktü~wnüz (3) ad..,. 
öldüren (5) 

3.· Mazur görme ( 2) Bal ,v "~ 
hayvan (3). 

4.- Boşlvk (4 Beyaz (2). 
5 .• Se:ner (4). 
6 .• A~ı (4) Nida (2). 
7 •• Onün aksı (4). 

Adana belediye riya-

kabanu~u~aru tanhıne muıa~if Çarı~7 Maarif emı·nı· maneti büyük.masrL1ar yaparak bir le komisyonu Türk heyeti tah-l s .. Ekip biçme (G) Haya <
2 >· 

h 
gunudıaat 14 de tahkikat .~akimi rontkon ve radyom dairesi inşa ettir- sisatını 420 000 liradan 300 000 9

·• Az sıcak <4 l Büyük hemıire 
uzunın a hanr bulunmaaı !uzumu ANKARA 25 (T 1 f la) · A d b' "t h · ' ' (4

). be k. tak. d h .. ' . e e on - mış .. vru~a an ır.mu.c assıs getırt liraya indirmiş ve 120 000 lira -~--

8.· Nota (2) Canın yon!l:UI (3)• 
9 .• Çevik (4) köpük'ü içki (4). 

,...,,,.,,..,,~ 

seti n<len: 

l~ana nıez~a~a insaab 
nıünakasa ınüddeti 

uzatı ltlı 

yan ve a ~ı tır e ukuk uıulu Marif emini Muzaffer bey asa- mek ıstemış fakat ıımdıye k•dar ya· ' 
m~hakemelen kanununun 400 ve 401 • . • . • pılan bütün tcşebbüalcr netice.Uz kal· tasarruf yapmıştı. 
ncı maddeleri m~cibince hakkında gı· leten tay.ı~ edılmıştır. T~dkıkat mııtı. Bu vaziyet karşısında riyaset 
yaben muamele. ıcra olunaeaiı tebli· yapmak ıçın Avrupaya gıtmele-ı Sıhhiye vekaleti doktor B~rtelli is- heyet bütçesinde 120 000 lira ta 
i makamına kaim olmak.. iJa · ı ·· d 3 'f .. f · · · ' lunur. uzre n o- ~ ~.~~ e e°: maarı mu et mınde b:r müt;han:sla a:ıl~ım:ttır. sarrüf luzumıınu hissetmiştir. 

tışı onumuzdekı ayın başında; B~ zat l kSnunuev~ld.e •te başla· Yapılan tetkikat şu neticeyi ver 
OskUdar orman hareket edeceklerdir. Müfet-' n;ıak uzre yakında şehrımıze gelecek- . . . 

)• ı · 1 uh l'f h l d b' : tır. Doktor Bertelliye Emanet ayda mıştır · 
muame .. t memur uğundan: tış er m te ı sa a ar a !r se ıooo lira ücret verecektir. Rontken Adedi 13 iken dörde indiri-
1\.lusadcr~ emvalinden 292S kilo ne kadar devam eden tedkikat- v~ '."dyom için bir mütehaasis mua· len Takdiri kıymet heyetleri 
ıhlamurçıçrjı;ıle on dört çeki Hatap ta bulunacaklardır. "!n.ı .ve !-•iıtan olmak üzre L.•nea 5 maaşatından 100,000 lira tasa-

Bu akşam tam saat 2l,15te 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
l'ransız operet heyeti tarafındın Lekok un en güzel opereti olan 

Le jour et la nuit 
piyesi temsil edilecektir. 

Yannkl çarşambo akşamı talobi umumi üzerhe 

Les mouste taires au couvent Bir çok yerlerden vukubulan 
talep ve müracaatlar neticesin· 
Je Mezbaha münakasasmın 15 
Kanıınusani 93 o Çarşamba gü 
ıüne talikine karar verildiği i
!an olunur. 

7 teşrini~ani 929 tarihinden itiba- • • -o- kitılik bi~-heyet kadrosu ."~~·r-..~· rruf temin edilmişti. Geride ka 
ren yirmi gün müddetle hatabın Zıraat bankasının .d_rontaun.dıgedi~lmemktir~rlaMrı .~ır iki ırunalı· lan 20 000 lira yüksek maaşlar- Per~embe akşamı a;ri operetin en büyük muvaffnıyeti 

iLAN 
Üçüncü tarife komisyonunca 

tanzim olunup lktıaat vekaleti 
:elilesince bu kerre tadilen tas· 
:lik buyurulmu§ olan 

Haliç vapurları 
Şirketinin yeni tarifesi iskele 

erdeki kİ§elerinde asılmzrye bu 
.arifenin 1 Kanunuevel 1929 ta 
nhinden itibaren tatbiki mukar 
·er bulunmuş olduğu muhterem 
ıolcularımızın malü.mu olmak 
izre ilin olunur. 

ClBOULTTE . . . . . . . • • çın yın e ece • uesıese y .. ' . ,. 
çeklsı ıkiyilz elit, çiçeğin kilosu yenı bınası mz t~hiı deiil, tedavi de yapacaktır. dan tenzılat ve maaşlann dolar 
yirmi kuruştan müzayedeye ANKARA 25 (T 1 f 1 

--<>- yerine Türk lirası tediyesinden 
konuımu~tur. y ın z· a; b · k e e hona~ - Bir motörde iştial hasıl olacak kambiyo farkıyla I~ I I d .. 1 .. Talipl~rin .. pey akçe~ile Haydar m:ruye ~~ti~n .;:;dil:~:::; Mumhane iskelesine tabi Mecit kapatılacaktır. Jeyoğ U ma lllÜ Ur UğÜnden · 

d O k d !
• Semti meşhuru l\lahallesi Sokağı No Nevi Kıymeti 

paşa a ' U ar .orman muame .. t içtimadan sonra bankanın yeni zade Emin beye ait ve Cemal F k k • lieyoglu Kamerhatun Sergis 7 hane nısıf hi•s<si 2ooıı 
~emurluğuna muracaı• ve yevını binasının resmi küşadı yapıla- kaptanın idaresinde bulunan bir t '~ a ongrelerı " • ,, 5 • " .12.'>() 
ıbalı:ye musadıf .. çıırş.. JU günü caktır. Merasime bir çok zevat motör dün Beykoz önünde di- .. Z~ _R, .~5 .. ~ .A. - Fırka ,, • " 30 k~gir hane " J(llJ(l 11 
ısaat 15 te Üskudar Kaymakam· davet edilmiştir. namosu patlayarak yanmağa mufet?şı Zuhtu. beY: ~aza ~on- Balad:ı mevkileri ve kıymeti muhanmineleri y::ııılı üç bıl. 
lğna dıkl satış komısyonunda -o-- başlamış isede İstinye deniz it- grele!! ve fırka ışleı:ını. teftış et. hanenin nısıf hisselerine müzayede müddeti zarfnda talip 

01 

hazır bulun malan. Bursada bir Musevi faiyesi yetişerek kısmen yandı- mek uzre yann şehrımızden ay- mamaesmdan dolayi müzayede müddeti 24 teşrini mıni 929 t~ 
ğı halde söndürmüştür. nlacaktır. rihin:in itibaren bir h2fta daha temdit edilmiş ol l•ıo,ıındı:n .. 11 •· 

Piyango mudiriyetinden: intihar etti --o-Mevcut nümuncleri veçhile muh- --o-- müddet zarfında taliplerin Beyoğlu mal müdürl ine 111.ı · 
telif cins evra~~an ü.". yüz bine yakın BURSA, 25 (Milliyet) - 3 Sevahili mütecavire izmirde <lif teri caatlan ilan olumır. ,--:""'.'. 
evrak tab etıırılecegınd.en t~ba talip bonoyu ödeyemediğinden mü- J· · • İZMİR, 25. A .A. - Kar ı-J ' l ' 111 • lı'( ' h .. -; 1Df 
~la~akların_pey akçalanıle.b~!likte 28 teessir olan İsak namında bir vapu_r '~~ının. ~anıırı yakada görülen bir ka dift:rii snır o veısn r o u l"nl 0r I0111SS1J uınuın lllUu'' il: 11 
11 929 tarih Perıembc gunu saat ıs . • .. b .. K Kıt tarifeaımn tatb:ki ve volcula· , .. . . ç .. .. I' I' · ~ il 1 il · · 1:1 

te Piyango mtidilrlüg"ünde müte•ekkil musevı tticar u gun oza ha- alma .. L.ti'I ... "d ı, vak ası uzenne sıhhıye mudur- 2~ • __ , ak def . k al 

1 

k ' 111u· • d · I k d' . . nn az sı munaıe..., e ""'I a 1..• .. 'dd . d b' . . • auuem evr ve alır ap ı n• asaya konm.,şlu. .ılipic-irı. a·• 
tayyare mübayaaı komisyonuna mü· nın a 1P. e .. e~. ısıw asmış ve Moda v~ B~yükada Haliçe çektirile- u?u. şı etlı te a il ıttıhaz et- zarf uıulile 26 Tetriniıani 929 Salı gü b~yaat komisyonu ıciİ.. ,tin< ..,,~r v 

racaatları: derhal olrrıttşttir. rek tamirlerıPe bqlanmııty. mıştır. nii 11.lat 15 te ihale edilmek üzre mü· at!arL 



~ ' ,,,, 

~u TAYYARE rilANG~~u 
YEDiNCi TERTİP 

5. İNCt KEŞİDE 
11 KANUNUEVVEL 1929 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

Ayrıca : 
25,000 
15,000 
12,()00 
10,000 Liralık 

ve 10,000 >> Bir 
ikranıiyeler 

ınükafat 

Türkiye milli~ 
Sigorta şirketi 1 

Galatada (Türkiye Milli Han), Doyçebank karşısında 
Harik ve hayat sigortalarını m~U&alt f&ralt 

az:amt teshlllıtla icra eder. 
... Tel. Beyoölu 2300 

1 

llıy .. nııı u en mükemmel. en iktisadi ve çok besleyici gıdaııdır 
Şeker Pancarı kuru küsPesl ı 

.... ıtış mahalleri : l sıanbu lda Dördüncil Vakıf hanında şeker şirketi 

'lllllllilıı- merkezi. Telefon lsıanbul 17 1 - ve alpullu şeker fabrikası ~-
. 

~Ykat ~nmın Mn~ürlü~ün~en: 
Kilosu Cinsi 
2000 Fasulye 
1000 Pirinç 
2000 Nohut 

300 Sade yağ 
750 Zeytin yağ 
750 Soğan 

300 Şeker 
1000 Arpa 
2000 Saman 

ı}ukara imaretlerine lüzumu olan mikdarları balada muharrer 
'!tlız kalem erzak ve hayvan yemi ayn ayn olarak aleni müna
<taya vazedilmiştir. Talip olanların şeraiti anlamak üzre her 
~il levazım idaresine ve ihale günü olan Teşrinisaninin yirmi 
~ıtıci çarşamba günü saat on dörtte idare encümenine müraca-

~.~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~ 
. Deniz satın alına koınisyonnn~an: 
'.~92 kilo sığır eti kapalı zarf usulile ihalei katiyesi ) 3 kanun E. 

14 kilo kuzu eti kapalı zarf usulile ihalei katiyesi) 929 salı 
(z günü saat 14 te 

28 kilo süt münakasai aleniye ile 3-Kanunuevvel-929 salı günü 
(5 saat 14,5 da 

189 kilo Ekmek aleni münakasa ile 3 - Kanunuevel - 929 
1'ı salı günü saat 15 te 

86 kilo 8 kalem sebze münakasai aleniye ile 4 -Kanunu E.-
929 çarşamba günü saat 15,5 da 

~eybeli ada deniz lisesi talebe ve afradın iaşeaine muktazi ba 
t ınuharrer erzak hizalarında muharrer gün ve saatta ihalesi .;a edilecektir. Şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün ve 
~ l'ınek isteyenlerin yevmi ihalede muharrer saatta Kasım paşa 
~niz satın alma komisyonuna müracaatları. 

t 

lstan~ul Ziraat Bankasın~an: 
Karyesi 

t rııerbu rgaz 

.. 

Mevkii ~o. 

Turşu dere 2- 13 2- 13 76 

2.4.40. 7. 13 

Ayazma 36 

Cins ve miktarı 

Dönüm bostan mahalli 
ile 102 Dönüm tarla, 
kuyu, ayazma . 
ahır, mesken vevasi mer'
ayi havi maa agıl ağaçlı 
çiFIIği. 
DükkAn 

p .. ~ 32-34 Hane maa ahır 
tndik Bagdat caddesi 49 ı Ilanc 

~ Cayri mübadillere ait bala~a evsafı muharrer emlak ve arazı 
~laya verilmek ve ihaleleri 11 ' 12 · 929 Çarşamba günü saat iki-
1 ,Yapılmak üzre müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin pey akçe 
1,lile ve tafsilat almak isteyenlerin dahi yevmi müzayedeye ka
eoı bankamıza müracaatları. 

lstan~ul nafia ~a~ ınü~enfüsli~in~en 
, . 25 Teşrini 0ani 929 tarihinde ihale edilmek üzre münakasa
ij~an edilmiş olan Porsuk istikşafma ait mukavelede bazı ta
lıq ta lüzum görüldüğünden tadilattan sonra münakasaya konul
lııı lt üzre münakasa başkaca ilan edileceğinden şimdilik ihale 
~nden sarfınazar edildiği ilan olunur. 

Hal~alı ne~alat ısla~ı nıü~iriJelin~en: 
~~ 1 Ad;t V. Rumker Sira a~- sani 929 Çarşanba günü saat 15 
1<, tıı.akınası 1 Adet Korant tı · de defterdarlıkta müessesatı ti
~ llıakinesi. pazarlıkla satına- cariye ve ziraiye mübayaat ko-

caktır, taliplerin 27 teşrini- misyonuna müracaatlan. 

MlLLlYET SALI 26 TEŞıtIN'ISANt 19"9 7 

ASRi MOBİL YE " 

:'llutlaka 1 !asan 
ku V\'et şurubu 

içi iniz. 

Asri lisanları öğrenirseniz 
Mağazamızda hor keseye uyğun yatak, salon, yemek 

ve yazıhane takımlarlle karyolalarımız rekabet kabul 
etmez derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı ispata 
kAfldlr. lstanbulda Fincancılar yokuşunda No 27. Telefon: 

PARA l\.AZANIRSI\TIZ 
Ve bu lisanları 

latanbul 3407. • 

Marie Dubas 

Odol bütün dünyada tanınmış
tır. Odolün istihlaki sair her 
hangi bir diş .;~yunun istihlıi.ki

oe faiktir. Ondan fazla teminat
la bir diş suyu bıtlunamaz; zira 
Odol fennin en son kavait ,.e 
şeraitine nazaran ağız ve dişle.\ 
ri muhafaza edecek en iyi, ası· 
tadır .• · · 

Her yerde satılır 

MAMA 
Dr • H . ŞINASİ 

Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdı r. 

AHMET FEVZi 

~eyain risel 
Merkez Acentuı; Galata kö?ril 

bışında, Beyoğlu 2362 Şube 
ıcenıe..: Mıhmudiyo Hını ıltıtdı 

lstanbul 274-0 

YELKENCi 
ları deniz lüks ve snr'al posıası 

SAMSUN 
VAPURU 

27!eşri·çarşamba 
nısanı 

' g!lnü akşamı Slrlı:ecl rıhumın 

dan hareketle doğru (Zongul 
dalı: lnebolu, Samsun, Ordu 

G!reson, Trabzon, Sürmene ve 
Rize ) ye gidecektir. 

TafsllAt için Slrlı:eclde yelken
ci hanında lı:lln acentasına mil
rac&at Tel lstanbul ı 515 

• ! Hacı Yakup Zade Ve Şeriki 
Vapur Acantahjtından: 

laradeniı lnks Ye sürıl poslası 

Gerze · vapuru 
27 Teşrinisani 

Çarşamba 

DOYÇE LEVAl\T LL 111• 
1 
Hamburg, Brem, Anvıır;. 
lstanbul ve Bahri Siyah ara. 
sında azimet ve avdet munt:ı 

zam postası: Hamburg, Brem 
Sıetin, Anvers ve Roterdam 
dan limanımıza muvaseleti 
beklenen vaporlar ; 
TRA YA vapuru limanımızdı 

GALATA • 5 K. evele dotru 
lMBROS • 6 • • • 

de öğrenirsiniz z A M AN kazJ.n1ı:sın ız. 

1 den 10 Kdnunuevele kadar mübtedi ve müterakki talebe için 
yeni kurslar açılı yor 

TECRÜBE DERSi MECCAl\E\iDİR 
lstınbul, Beyoğlu, lsclkl!l caddesi 356 

Ankara Taş Da.n 

lslaıt olarak insa e~ilecek Topkapı ~oscsinin ınnnatasası 
Vilayet daimi eı1cümeninden: 

On senelik tamiratı müteah- munakasay.a konulmuştur. buli~t~rak edeceklerin Ba' milhen
hide ait olmak şartile asfalt o- baptaki şartname ve keşifnam~ d~lıkten a.lacak~an ehliyeti. fen-

.. 1 • v·l! . d . h • nıye vesıkalarıle teminat VO 
larak inşası takarrur eden. Top suret erı 1 y~t .1 a~eıd usus:- teklif mektuplarını ihale günü 
kapı ile Silivri arasmdakı or.- yesi levazım aıres~': e satı - olarak tayin olunan 22 kanun
beş kilo metroluk yolun inşaa- maktadır. Fazla tafsılat almak evvel 929 pazar günii saat m 
tı olbaptaki keşif ve şeraiti ve- isteyenler Vilayet yollar ba~- birde Daimi encümene makbuz 
çhile ve kapalı zarf usulile 22 mühendisliğine müracaatle ı- mukabilinde teslim eylemiş bu 
Kanunevvel 929 tarihine kadar zahat alabilirler. Münakaşaya lunmaları meşruttur. 

sktamı saat 18 Sirkeci rıhtımın- 1 "an haraketle (Zonguldak,lne- I 
bolu,Gerze,Samıun, Ünye,Ordu I 
Gireson, Trabzon, Rize, Ma-

:~;:;,;~ ·~::~:::::;.::: SilaMar a~a !D Sün~et kö~rüleri inşaah nıonakasası 
Kllfkü caddesinde Küçük Kır 'Tilayet dalffil eUCUlTielltllden: 
zade Hanındaki acentasına .. . . _. ! mnracaatıan. Tel: lst, 3118 ? Silahdar ağa ve Sünnet ~öp- m~~arrer.dir proje ve keşifn~me Yollar baş m~hen~ıslıgın~en 

! Tüccarana teshllAt ıı:ıısterlltr. ? riileri inşaatı proje ve keşıfna- lerı ıdareı hususıye levazım ıda- ala~akl:Uı e?lıyetı feı;ınıyo 
- . . . · d 1 ak d vesıkasıle temınat ve teklıf mo 

B C'd p melerin tadıl edılmış olmasına resın en satım ta ır. k 1 ' h l ünii la k ' 
artın - ı e ostas1 . . E 1 .. 1 j 1 tup arını ı a e g o ra ta-

,.. mebni kapalı zarf usulıle yenı- vve ce muracaat a pro e ~- yin olunan Z5 kanun evel 929 
H j LAL den münakaşaya konulmuştur. rini almış olanlar yapıl~n .t~dı- çarşanba günü saat on birde ma 

vapuru27 Ça , ~ b 25 kanunevvel 929 tarihine mü- latı Yollar baş mühendıslığıne kbuz mükabilinde Daimi eııcü1 
teşrinisani l 9a ın a sadif çarşanb günü saat on bir- müracaatla işaret ettirebilirler. mene tevdi eylemiş bulunmala ' 

günü akşamı Sirkeci rıhtımınd~n 

hareketle Eregli , Zonguldak, 
Bartın, Kun11;aşilc, Cide, hıcholu 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. Yük ve yolcu için 
Sirkecide yeni handa 1 numrolu 
acentasına müracaat. Telefonu: 
İstanbul 3 105 

de ihale muamelesinin icrası Münakasaya iştirak edeceklerin rı meşruttur. 

Devri alem 
Elflel kulesi glllğeslnde 
olduğu ıtlbl dünyanın 

her kll~ealndo 

EVERŞAR,P 
l{alem ve ıı.urtun ka

lemleri terci· 
hen kıı!lanıl

ınaktadır. Şo· 

ldllorl ve ela&• 
teri muhtelif ~evıeı ~emir Joiları uınnıni mü~Orlll~ün~en 

\~~ 20 - 10 - 92!: tarihinde icra kıl~naı;ı har~ket şakirtliği müsa- .~Y~: .!liriı:'ci T~şrin be.d~y.etinde ___ _::::::::!'!::: __ _ 
~. 1'lsında kazanmayanların kendılerıne aıt vesikaları imtihan muhllrumu gaıp cttım, yenısını kaz- ZAYi. 341 tarihinde aldı~un tsıı
ı~.~İkleri mahallere gö11derilmi1tir. Aiakadaranın müracaatla dS~rdkrğı_mHdan .°d~kisinidndhll.kmNü Y8°Mktur. tik n. ame~i gaip ettim Üsküdar Liıe-

oldııtundan her kea 
zevkine ıııro ladhap 
p r 

• 
·ısı"'al l 1 ır ecı amı ıye ca eaı o. us- · 

arını a ma arı. .....f;ı. - si •mı! altr .\oturrohman. ' 



BİN SÖZ 
BlR RESİM 

~ 
Millet mekteplerin 
de okuyanlar için 

ders 
luaJlim Naiıne Halit - MuaJlim Ahmet H;11 it 

."'ürkler - nüfusumuz 
rr'ürk nıillt'tİııin eskiliği - L~sl(i 
zanHınlarda 'J\irk: dt'\rlctJeri 

Tiırkler dünyaya yayılmış büyük milletlerden biri-

Türklerin bir kısmı Türkiye cumhuriyeti dahilinde-
• Bir kısmı da bizden uzak memleketlerde yaşarlar. 

Son tahrire göre Türkiye cumhuriyeti nüfusu 
1,000,000) on dört milyona yakındır. 

Memleketimiz feyzü bereket kaynağıdır. Nüfusu
z yüz milyon olsa yine besler. En çok terakki eden, 
çok zengin ve kuvvetli olan milletler seneden seneye 
fusları çoğalan milletlerdir. 

Nüfusun çoğalması her sene doğan çocukların sayı-
ölen insanların sayısından çok olmak demektir. 1 

Bunun için vatansever her Türk, çocuk sahibi ol
.kla iftihar etmeli, çalışıp zengin olarak hem çocukları 
.nesut etmeli, hem de çocuklarını çoğaltmalıdır. 

Nüfusun çoğalması için mühim bir sebep te küçü -· 
:taki çocukların sıhhatine dikkat etmektir. ' 

Ölüm İstatistikleri en çok küçük yaşta ölümün faz-ı 
ğıru gösteriyor. 

Bu rakkamdan korkalım, yurdumuza olan sevgimi-ı 
ıe vazifelerimizı hatırlayarak küçük çocuklarımızın 
hatine çok dikkat etmelidir. 

* * * 

lllilliyct 

' 

Reisi cumhur Gazi Hazretleri yeni yapılan merkez ocaklarını ziyaret etmişlerdir. 
Resmimiz Gazi Hazretlerinin Türk ocağı merkez binasından çıkarken görlllmektedtr , 

rl'iirk 111illetiı1i11 eskiliği 
Eski zan1anlarda Türk devletleri 

1 c -

SALI 
26 T. SAN[ 1929 

Başvekil ismet P11şa llazretleri evelkl ıtlln Hakimiyeti milliye mntbuasını 
ıiya r cı etmiflerdir. Resmimiz bu ziyaretten bir intibadır. 

, 

Bilirsiniz ki geçmiş zamanı, milletleri ve medeniyet
Y•vadaki menba ve civarında çok zarif t• isal yapılmalttadır.-Sagdalcl re•lm,ressam Tahsin Beyin temsili resmlnl,soldakl resim de menbadan bir manzarayıgllstermekt 

i bize (tarih) öğretir. 
Dünyanın en eski tarihleri Türklerden bahseder. 

mek ki Türk milleti dünyanın en eski milletlerinden 
idir. 

Bizim ilk anayurdumuz (Orta Asya) dır. Buradan 
afa yayılan Türkler zaman zaman Asyanın dört buca
ıda A vrupada, Afrikada hükfunetler kurmuşlar • 
na hükınetmişlerdir. 

Bir zamanlar dünyanın en kuvvetli hükfuneti -.. j 

1.liler Türklerden korkarak memleketlerinin etrafına 
şhur ve büyük bir duvar çevirmişlerdir. 
Ecdadımız dünyanın ilk medeni milletlerindendir. 

şadıkları yerler İyi mahsul vermediğinden bir çok za
?l~r göçebelikle vakit geçirdiler. Yine bu sebeple da- ! 
ıyı yerler buldukça oralara göçtüler. · 

Eski zamanlarda dünyanın her tarafında Türk hü-
1 

metleri kurulmuştu. 
Bir aralık Avrupaya doğru büyük bir akın yaptılar. 

şiarında (Atilla) İsminde bir hanları vardı. 
Bütün Avrupa korkularından biribirlerine geçtiler. 
Müslümanlıktan sonra akın akın islamlıği kabul e-

1 Türkler müslümanlığın yayılmasina ve müdafaası

Jı~ehremaneti ildnian :ı NEQ i(Af'.MtNA 
Şehremanetinden: Görülen 

lüzumu Uzerine aşağıda fıkra za 
bitai belediye talimatnamesinin 
422ci maddesine tezyil olunmuş 
tur.Keyfiyet ilan olunur.Menba 

1 suyu fıçılarına konulan ma-ı 
deni tıpaların fıçılara t.uttu!·nla
cak alt kısmının vidaları fıçıla
rın tahtası kalınlığından kısa ol 
mayacak ve bunlar fıçdarn su 
sızmayacak derecede sıkı rap
tedilecektir. Fıçı ile bu vidalar 
arasına kösele koymak memnu
dur. 

* * * 
Şehremanetinden: Emanet 

hududu içindeki bütün iskek -
lerde hamallık için boş yer kal
madığından bundan sonra bey
hude yere müracaat edilmeme
si iliın olunur. 

BAŞ \'~: DIŞ ı\t~illLAiU:\ı\ 
Sl'llR ll:\ST.\I.IKLARJNA 

R0:\>1-\TJZ\IAYA 
KlRIKIJ<iA 

Nr:zı.ı·; VE GRIPE 
karşı en müe~slr devadır 

NEO KALMINA 
- Her "eczanede bulunur. _.,... 

her milletten çok çalıştılar. 
Orta Aıyada, Hindistanda, Mısırda, Anadoluda bir 

Dlln Hamallar cemiyeti intihabatı yapılmıştır. Bir kısmına da buglln devam edllecettlr. lstanbul ikinci Ticaret Mahkeme- ı k ı · 
sinden: s ene erıye 

'müslüman - Türk hükfunetleri kurdular. Bulunduk- .. ----·--------=--------• 
I her yerde medeniyet eserleri vücude getirdiler. lngiltere ,. ,\lmanvada en meşhur tıraş 

En meşhur Türk hükfunetlerinden bazıları şunlar- bıçağı "SUPLEKS,, tir. 
(Hakaniler), Gazneviler}, (Harezmiler) (Toloni-

), (Selçukiler) dir. ' 
Bunlardan en meşhuru Selçukilerdir. 

, E~ meş~ur Türk ka?ilesine (Uğuz Türkleri) denir. 
çukiler Uguz Tiirklerındendir. 

Biz de Uğuz Türklerindeniz. 
Selçukilerin son merkezleri Anadoluda (Konya) 

ri idi. 

En güzel zevk SL 1-'U-:KS ile tıraş ol
maktır. Birkcre tecrübe edenler SL' PL~:KS 

ten başka bıçak kullanmazlar. itimat edi
len dükkAnlardan alınız. 

10 adetlik paketj 70 kuruştur 
• 

Mamaacılı~ nıe~te~in~e ~erslcre ~a~lanıyor Selçukilerden sonra Uğuz Türklerinden (Kayahan-
r) yerlerine geçtiler. Anadoluda yeni bir Türk hükii- Sultanahmet parkı karşısında Taşmektebe nakledilen Mat-
ti kurdular. baacıhk Mektebinde derslere 30 - 11 - 1929 cumartesinden iti-
Bunların sülalesi arasından biri padişah İsmini aldı. haren başlan.acaktır. Ge~en s_e.?e kay_d~dilmiş olan talebe ile bu 

zamanlarda iyi iş 8"Ördüler. Çok geçmeden zulme, is- , ~=~~ kaydedılen talebenın ogunden ıtıbaren mektebe devam
Jada başladılar. Milletin hakkını tanımadılar. Ana-
u baştan başa onların yüzünden harap oldu. 
Eğer Cumhuriyet devri yetişmeseydi belki büsbütün 

nizden çıkacaktı. 
Gelecek derste Cumhuriyetin kuruluşundan bahae

eğiz. 

atılık natamam kargir hane 
Tilrklyc 

şark Malt hülisası 

lştiha, kuvvet ve sıhhat için 
en müessir devıldır. BllOmum 
eczahanelerdo bulunur. Umumi 
depoları: Bomontl fabrikası. 

Telefon: Beyoğlu 58,l, ve Istan
bulda Ekrem Necip ecza deposu. 
Telefon: Istaobul 78. 

Gala tada Ticaret Hanında 16 nu- l " 
meroda Sise ticaretile mliştegil iken 0 t e l 
19-9 " ·J tarihinden itibaren ilanı if- • . . ıesi· 
!asma hükmedilmiş olan tlya Levi e- Temızlık, kalorıfer, banyo .,,. 
fendinin muamelatı iflasiyesinin On- satı olduğu gibi müıterilerinio i•~ •• 
yona kalbine ve ancak masa mevcudu hatlarını temin edecek ve taraflfll 
olmamasına mebni iflasın kapadılma~ satın alınan yeıine oteldir. •f 
sına Mahkemece 24-11-929 tarihinde Arif zade Arı 
karar verilmiş olduğu ilan olunur. _.,.,, 

btanbul ikinci Ticaret Mahkeme· lstanbul ikinci Ticaret Mabk•"'e-
. d sinden: d Jıi 

sın ten: Dördlincü Vakıf hanı tahtı" 3 i· stanbulda Mahmut Paşada Ya- ~ d . 
1 

. 
1 

.. gul 1 
h d lb. ı · magaza a ıcray tıcaret e ın-, ., , 

rım anın a e ıse cva2ımatı tıcare- k il" 'fl" ka ilen ı"" ... 
tik• müştegil iken 10 Teşrinisani 929 en ~ ı hasına: rar ver ınuamt1• 
tarih inde iflasına karar verilen Son- ve·1f!'. S~ .at Jcza depos~·ıe ted•ı~ 
sino ve Şalom Şirketi zimmetinde tı 1 kasıyesınınld""'.ydon su2rek~nunuc"' 1 b 1 1 ki .. ne arar verı ıgın en a _,. mat u u o an a aca arının muracaat- 1929 p 

1 
· .. .. t nde e:;..ı.• 

1 · · · 1 k '" azar esı gunu saa o d.1 
arın ıntızamını temınen 1 anunue- b 1 d.k · ·1ı b 21rnr·J1 

l 929 Ç b k ~ ı mat up sen ı ıntı a ı ve arşam a, 12 anunuevel929 hk 1 1 · ilan Q!unuı:.;_.... 
Persembe 14 kinunuevel 929 Cumar- ma emeye_e~ ~r~ ~ 
tesi günleri saat on dörtten on altıye ;i 
kadar evrak.ve. s:ncdatr müsteshaben 1: J! 1 l{TJ:1tl!lt'tJI 
muhakemenın ıllas odasında hazır bu - ----- ..
lunacak olan ifl3s idare heyetine mü ---- • .., ..... ------h·-;liit1 
racaat eylemeleri tekrar ilan olunur. Mes'ul müdür: Bur 8~ -

(,a!atA Billur sokığı l\o. 1 
Üsktidarda lc~dıvc mahallesinde Yazmacı Avadis sokağın
nu~adde~a atık 2~ - 2 numaralı 276 zira arsa olup ahiren ü
ıe ınsa edılmc: . t0 'ken natamam kalan kiırgirhanenin bedeli 
-sıtte odenmek .ı zre 2500 lıra bedeli mııha'Ttmen ile 15-12-
tanhine mi.ısadi f P· zar g'ınÜ saat 14 de müzayedesi mükar
•r. Taliplerin <, 7,50 hesabıyle tcm·nat nnkbuzlarıyla Em-

umum accntası: 1 eıefon: Beyoğlu 1561 

mi'·~·· ' r , -is\i o:ı · 1 miıra•,aat eyle"11ell'rİ 

Dalton ve :\Ioroe ve Odhner hesap makineleri di.ınyanın 
en meşhur, en mükemmel ve en metin hesap makineleridir. 

Ylllyıttı müsait şerallle ı<entılık isteyenlerin l<t:ınhuldı umumi acen ıiı~a mUJacaat eylemeleri. 




