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lr('u t • • • 
ı' ınuz, ııarıcıvenuz 
~.ki~e'nın harici 'siyasetı, 
"'ık~~ne müsteruttir. Bu si
.-.~ but ün dünyanın görüp 

r. edeceği kadar açıktır. 
tı~eıniz bugüne kadar faali

•t, beynelmilel münasebet-

Amele hükumeti çok şiddetli bir hücuma uğrad.z; 
kabinenin düşürülmesi beklenebil 

o 

ı r .. 
e daima bu fikirden mü!

~ oldu. Her vesile ile anlat
ısteyoruz ki, Türkiye de 

· irıusu hem medeni ve in
'ı' ~· ıs~erden geliyor, hem de 

KABİNE ADETA SİY ASİ BİR 
SUİKAST KARŞISINEA! 

Poliste tebeddülat var mı? 
nıiidirİ\'<'İ<' çağrılarak \Tak·a hlllılletinin ve memleketi

ılıtiyaçlanna tevafuk edi-
'id Undan böyle de aynı po- Hint ve 
llı~n a_yrı.mıyacagımızı Re 

işsizi er 

Kont Volpi 
Dün Başvekil Hz. 
torafından kabul 

edildi 
.\lt•rk.-z nıt-n1ıırları 

fai ilerini <l <'rha 1 nH.'~'dana t:ıkarrnak ic,·iıı 1alinıcıt 
aldılar. Bir c;ok sivll ıı1enıurlar da ıııc·rk<·'l.)c'r<· veriltli <ıırı ~r Hazretleri son nutu

tl ~'il. te ıt ettıler: «Beynel-
1 er hangı b!r meselemiz meselesi 
~~snasıle halletmeyi ara

~ ııını menfaat ve zihniye-

muhaie-
Gece kont şerefine 
Hariciye vekili bir 

zivafet Yerdi • 
~eh~Yan bir yoldur.•> Lozan zeka"" r Ve 

.ltrl esınden sonra bazı dev
ri e ıtıııallaakta kalan mese
a1t ~ır fedakarlıklara katla

liberalle· ANKARA, 4 (TeıeionJa) -
Kont Volpi şehri1'1izc geldi. 
Hariciye vekili kendisini istasy 

tıo · alletmemiz, suıh ve iti- rin Par-
l<le lıtıkasmın Türk hariciye 

ğ onda karşıladı. Başvekil Hz., 
ma ına akşam üzri kont'u kabul .etti. 

TPvfik Rüştü B. tarafından dün 
ak am kon'un Ş<'re/ine bir ziya-ene kadar hakim olduğunu 

~ rıyor, Eğer Yunan hükfı
lar aramızdaki ihtilaflı nok- dolandı, 
'· ın halli için bütün fedakar-! 
il~ bıze tahmil etmemiş ol- 1 

ne ola• fet verilmiştir. Ziyafette mali
ye vekili, katibi umumi Saiiet, 
Tekirdağ meb'usu Cemil, lş 
bankası müdiri Celiil, Mahmut ırıı;. Onları ela şımdiye kadar 

lııa ış olurdu. Bununla beraber 
·•trd \le Ankara'nın bu mese
~ e müştereken sulh fikrin-

ınuı &lan hem olarak mah'.im 
klerj ara yakında nihayet vere 
~·-· Umulabilir. "<I R .. il" eısıcumhur Hazretle-
Cilııı~Yii~ Millet Meclisine : 
-<ı.ı~ k Urı Yetin kara, deniz ve 
~tıı· Uvvetleri her hususta kı
~ taktirinize Hiyıktır. Bu-

YtbiU ~e kat'i hir kanaatle söy 
lal'ıs~nı .• yolundaki hitapları 

ltinıi· 1 
.e. menfaatimiz ve zihni

·Uar~tı~arilee sulhfikrinin ne 

Cak? "1. MakdiJnald (Siirt), Hasan f1:r~bzon,) !'f us
taia Şeref, katıbı umumı Te-

HindİSf 8ll meselesinde amele/~~· maliye .. m.ü~teşarı.A_li Riza, 
rusumat mudırıumıımısı .Ihsan 

Partisine OgUn Oy'lladıgv t B ler ve haricir,e.~üşteşarı, Zi 
raat bankası mudırı, ita/ya ma-

an /aşı /ıgOF !. s~a?atgüza:': kont ':'oıpi'nin ~a 
_ _ _ tıbı ve harıcıye erkanı davet/ıy-

İngiltere' de avam kamarasının açılması üzerine, di .• 1:erşem~~ günü öğle üzeri 
aeçen ilkbaharda iktidar mevkiine gelen amele fırkasına malı1.ı:e vbe~ılzıı'ytaarfaltında.1konkt'~n 0 .. b 1 . şere ıne ır e verı ece tır. 
karşı hucuml~r ~ş amıştır. Ame~e .fırkasının .. meclıste Aynı günün akşamı Jş banka-
mutlak ekserıyeh yoktur. Fırka ıktıdar mevkıınde an- sında çay ziyaicti vardır. 
cak konsörvatör ve Liberal fırkaların müsaadelerile ka- ..... - ·- -
labiliyor demektir. Bu iki fırka birleşecek olursa ekseri- Mflh bayramlar 

Zabıta memurlarının vilayetler arasında naklü tayini 
muvazenei umumiyeye tabi olmalttrı has~bile her za-

man mümkün ve kabildir .. Aksini söylemek 
cahilane bir iddia olur 

tihb~rat işleri ile üç memur meş 1 
8:ul ıken bu da ikiye indirilmiş
tır ve kısım emrine verilmiştir. 

Bu halde, bizi tekzip etmek 
istiyen bir aktam gazetesi ken
disini tekzip etmit olmuyor mu? 

Poliste vuı mıkdarda tebed
dülat şayialarını kaydederken • 
Ankara muhabirimizden gece 
geç vakıt gelen telgrafı da ayni 
havadisin altına ilave etmittik. 
Halbuki bizi tekzibe kalkıtan 
gazete galiba dalgınlıkla bu telg 
rafmıızı görmemiş olacak? 

CAHiL KiM? 
Zabıta memurları bir vilayet

ten diğer vilayete nakil ve tayin 
tebdil edilebilirler mi edilemez

\ ler mi? 

'Clıit nıyet içinde bulunduğu 
lk ı.• ediyor. Şurası muhak

l<J, ııı·· 

yeti temin edeceklerinden hükumetin sukut etmesi la
zımdır. konsörvatörlerle Liberallerin birleştiklerine dair 
henüz bir emare yoktur. Fakat meclis acılah her ikisi de 

Yapılacak ıner<1sin1 ve 
şenlikler te pit edilivor 

!
. Genee o akşam gazetesi bu 
neşrivatımız üzerine Vali Veki
li Muhiddin Beyle görüştüğünü 

•ve neşri yatımızın cahilane oldu 
,, • 1 ğunu ve polis memurları «me-
cı•t•/kı get·e merkez memur- · · h ıı· d ld • 

ıUl/li11eti hendhi11e izafeten 
tekzip edenleri tekzip ede11 

Vali Jluhiddin Bey 
lt;ıdar ~\lafaa kuvvetlerimiz 

1;,.t,c, Ilı Yuksek bir kudret arıe
~'lla~Ja ernJekette sulh fikri, va 

hükiimete hücum etmektedir. 

Hucumların başında ne 
geliyor 

inı1t·r aTasn:da huzur vee re . ııa anı da okadar kuvvetle
~ı th tici emniyetımize verdiği 
'lll'iik emmiyetin sebebini gene 
~~lh :Reisicumhur anlatıyor: 
.:''lıt Yolu haricinde bir teklif Ik . f' J b. } . • - J J .. J , · 
~iyınaa kalmamak içindir ki -ı ır \fi ır ('Slll('(' Hlll·C (' lll \.lllll('İI 
~ Ct Prensibine ve onun va
Qı~ı7na çok ehemmiyet veri-
& • 

dt·vrilcc<'J... O'i hi gÖriilii ,·or 
b ' . 

~l!ı fik . . 
'lıııı k rının muzafferiyetini Hücum vesilesi şudur: (1) 
lba. uru temennilerden. ya- Hindistan meselesi; (2) lşsiz
~tk !~Qlarının atifetinden bek !erin çoğalması meselesi. 
:'"lt Ol endi kendimizi aldat- Hindistan'a verilecek idare 
~ttli ~rd~. Fena akıbetler. fe- şekli meselesi hakkında tahki

kJtak etıceler doğurması mu- katta ve tetkikatta bulunmak 
~~en °1.aı;ı böyle bir tecrübeye üzre, konsörvatör hükümeti ik
tı~ı gırışemeyiz. Tarihtende tidar mevkiinde iken bir komiı 
~l'iıı~ıı ~ersler kafidir. Sulh yon teşkil edilmişti. Komisyo

Bunların hepsini bir kongre
ye tayin etmek, ikinci sınıfın ia 
tiklalini daha başlangıçtan tanı
maktır. Garip'r'r ki mevkilerini 

. murını ma a ıye» en o ugun b" 1 b' h k" d l 
lartnn talimat ı•eren dan nakledilmiyeceğini söyledi- o~ e ''.. ü um sa ır o mıya-

-~- Şerif IJey ğ' · t cagını bılıyorduk. Mamafı ken· 
Milli ıünlerde lıtanbulcla yapıl· .. .. .. .. b' ını yazmıt ır. disini bulduk ve meseleyi sor-

ma.ki~ olan merumıe;ıit proğramlar Dunku n~s~amızda.ıoy.le ır Biz Muhiddin Be · tanı d k F'lh kik M h'ddi B 
ekıerıya o günlerden bir kaç gün e- haber vermıtllk: Emnıyetı umu O . . yı yo- u 1 a. a u 1 ~ ey, 
vel yapıldığı için bazen i•tenilen e mi e müdürü Rifat Be Anka ruz. ndan hızım hakkımızda (Mabadı dördüncü sahıfedc) 
'?ld! obnarn~ktadır. Binaenaleyh t!tiİ raia hareket ederken bahiliy; ... ~ ........................................................................................................ . 
lı gunlerdekı meraıime ait proğram- . k"I f d ld • . .. . 
ları 0 ırünlerln şerefile mütenasip o· ve a e ın ~n. a •.gı em~r .uzer~ .. 
larak şimdiden tanzim etmek üne bir ne hareketını tehır etmıştır. Rı
komisyon teşekkül etmiş ve dün ilk fat Bey son günlerde şehrimiz
içtimamı H•lk fırkasında aktetmiştir. de çoğalan hırsızlık vukuatı do
Her. Milli. gün için a~rı bir proğram layı~ile, polis işleri ile meşgul 
tanzım edılecek ve daıına bu program 1 d F'Jlı k'k d" k" 
lar l•tbik edilecektir. Dün ilk içtimaı- o -~akta ır. ı ~ ı a . u.n ~ 
nı Cevdet Kerim beyin riyasetinde ya nushamızda yazdıgımız gıbı bü 
pan bu komİgyona fırka namına Cev- tün merkez memurları evelki ak 
det Kerim, Rükneddin, Kiımil, Vila- şam Polis müdiriyetine çağırıl
~et ~·n:ı•na Jandarma kumand.anı Ha- mış ve kendilerine talimat veril 
hl Fıkrı, Kolordu namına erkanı har- · 

1
• 

biye reisi Kemal, Emanet namına mu mış ır. l 
avin Hamit ve müfetti!i umumi Tev- TALiMAT NED R? 
fik, Polis müdiriyeti namına polis mü- Haber aldığmııza göre bu ta 
dürii Şerif ve beşinci tube müdürü limatın esaslan !Udur: 
~enan, Maarif müdürü Haydar, bah- Merkez memurları ve bütün 
rıyeden bir ~at ve Türkocağından bir ld ki ·• 1 h • 
müme•ıı'l ·,t. k 1rn· t' D'" k'· . mezun o u arı gun er anç, 
. ı ıra e ıt ır. un u ıç- h k l d , f 

tunada lstanbulda yapılacak merasim er zaman mer ez er e vazı e 
gün!e~i teıpit edilmit, eskiden bu gün başında bulunacaklardır. Hatta 
!er ıçın yapılan proğl'amlar celbedile istirahat müddetlerini de mer

, 
~ ~ıyet prensibiyle bera- na da reis olarak maruf Liberal 

\;j•t 'l'~tmek lazımdır. İşte Re- !erden Sir Gohn Simonn tayin 
~1Urk Cumhuriyetinin poli- edilmişti. Komisyon iki defa 

~~'tik bu yol üzerindedir. Bu Hindiıtan'a gitmiş ve tetkikat- ı 
Ciııa a Yalnız Türk noktai na- ta bulunmuştur. Geçen hafta 

. de~~ ;ı'ürk menfaatine uy- Sir John Simon Mr. Mac Do-
1,~ılcJır. Umumi sulh idea- nald'a bir mektup yazarak Hin-

re~ .te_tkik olunmuş ve komisyon me- kezde geçireceklerdir. 

l 
saısının naoıl devam edeceği görüşü!- B"t" 1 d 
müştür. u un memur ar son erece-

-..ııakk k · · b d b d" 'd ,\f. Balduv/,, .. 1. S. Simo11 .çitte u u ıçın un an aş ıslan a mevcut bütün hükU-
lt'li~ b Yoktur. Gazi Hazretle- metlerin iştirakini temin için u lngiliz idaresine medyun olan 
~ ~ ~YUrdukları gibi: «Bey- mumi bir kongre akdedilmesini bu ikinc~ kısım ~~kümetle~in 
~~~ti ~ . Sul~ h?vasının mahfu- teklif etmiştir. Mac Donald prenslen de buna ıtıraz etmı§· 
~ij14t;ın T.~kiye Cumhuriyeti Konsörvatör fırkanın lideri v~ !erdir. Hükümete yapılan ilk hü 
~'tt dahılınde her hangi bir aabık başvekil Baldvin'le istita· ı cu~da Baldvin derhal. ger:ye 
'il bii/n geri kalmıyacaktır.» re ederek onun da muvafakatini dogru adımı atmış, Sımon un 
~~ııııe Uk Türk sözü de hakiki aldıktan sonra bu teklifi kabul mektubuna verilen cevaba olan 
:'t~ brve.rlere k~vvetli mesnet ettiğini birmektuı>labildinniştir muvafakatini iyi düşünmeden 
lq1 d e_Uı başlı bır emniyet \'a- · verdiğini ve bunun çok hatalı 

1 
egıl midir? bir adım olduğuna §İmdi kanaat 

Siirt Mebusu getirdiğini söylemiştir. Bu SU· 
MAHMUT .!'>, retle Liberal fırkanın en mühim 

S -·--- · bir uzvu olan Simon tarafından 
'r, OViyet günü ortaya atılan ve muhafazakar 
~ıı~ll Sovyet idaresinin tees- fırkanın lideri Baldvin'in muva-
r tt~ dcvr~ ıeııevisine tesa- fakatine iktiran eden bir teklifi 
4.~l'İ e~tedır. Bu müııasebet- kabul ettiğinden dolayı Mac Do 

ı,ı .... ~ z Rus mah·" 1inde de nald her iki muhalefet fırkası-
~~ -4~ra • J h k 1 ı "-'"...-............ "' sırn yapı acaktır. nın ücumuna maruz a mıştır. 
~ /Ji '"""'"'".t'':i.P: •· ~~,~~~"': ' • işsizlik meselesine gelince; ! e/lfepliler ~ intihabatta her fırka işsizliğe 
~ ~ karşı çare arayacağını ve milyo 
l lllÜS11.bakası ~ nu geçen işsizlerin mıkdarını a-
: 2<ı h f ı,ı zaltacağını vadetmi•ti. Hatta :, ı ncı a ta 0 ~ : Ö ~ Sloyd Geeorge, işsizlere i§ bul-
'. 9

11
..._ rıUrnUzdekl per- ~ ...,, mak için lngiltere'de yeni yol J 

ll;ı~•be akşamına ka- ~ M. Lolfcor(' inşasına başlanmasını bir prog-
-v ... b 'llcıreceğinlz ~ işte şimdi hücuma vesile teşkil ram olara~ il.eri sürmüştü. Ame 
" ı ,,. - r.lniz. ce- ~ eden bu mektuptur. Hükumeti le fırkası ıktıdar mevkiine gele 

_ ~ teşkil edenler iddia ediyorlar ki j li işsizlerin mıkdarı azalmak 
~lı11 'ı nın en nıü- ~ Hindistan' da iki nevi hükUmet şöyle dursun, bilakis artmıştır. 
~aıı L l nedir, niçin?~ vardır:.~~) Yarı.müsta~il ?la.njlşte.bu s~be~ten de hükume-
t~ ne Vereceğiniz cevapla ~ ve dahılı ıdarelerınde nısbı bır te şıddetlı hucumlar yapılmak
~,:•rtcsı gllnll akşamın~ ~ otonomiyi haiz olanlar. (2) Doğ tadır. 

ar kabuı edeceğiz. ~ rudan doğruya lngilizler tara- Bu hücumların ne gaye istih 
~ ... ~~~~~~~~ fından idare edilenler. (Mabadi ikinci sahifede) 

lıtanbulda meruim yapılması i- de vazifelerine . d!kkat edecek
cap eden Milli günler şunlardır: ler ve her hangı bır zabıta vak-

27 Kanunusani Tayyare şehitleri ası failini derhal meydana çıka
günü, 23 Nisan Çocuk bayramı, 23 racaklardır. 
Temmuz meşr':'ti!et ~ıa.nı.,Ağuıtoıta TEBEDDÜLAT MESELESi 

Bu duvarın gerinde gişe vardı. Gece gişe yıkıldı duvar 
oldu ve .• . ~abahleyin birde baktılar ki duvar da kal

maımş ı•e yalniz b11 delik gliziJküyor 
Çanakkale şehıtlılderını zıyaret; 30 G d" k" .. h 
Ağuıtos Zafer bayramı 6 Teşr' · _ ene un u nus amızda po-
vel lstanbulun kurtulu; bayram:~~9 listee bazı tebeddüller yapıldığı 
Teşrinievel Cumhuriyet bayramı, Ha- nı ve bazı zabıta memurlarının 
ki~iye~ Milliye bayr_a'!''· ~. Teırini- da diğer vilayetler zabıta me
sa~ı Mıl~e~ m.e~te."lerının ku1&dı. Ko- murlarile becayişi mutasavver 
mısyon ıkıncı ıçhmaını gelecek Salı ld - d b h · 'k 
günü aktederek tetkikatına devam e- 0 ugun an a setmıttı • 

Hem garip, hem tuhaf! 
l•:vt--lki gt·c~ ;\lajik sin~n1asın111 decektir. Dünkü akşam gazetelerinden 

Karikatür 
biri ise guya bizi tekzip sadedin 
de poliste hiç bir tebeddül ve g 1 :-, (' S 1111 
nakil yapılmıyacağını yazmıt- < • 

)rı ktı lar .. 
tır. b h k Evelki gece sa a a arşı saat 41 nın a:işeıinın duvarını yıkmaya baş· 

Halbuki ikinci şube sivil me- 'raddelerinde bi• tak= adamlar Tak lamışlar. Sinema bckçiıi uyanarak 
murlarından bir çoklarile mer- •imdeki Majik sinem.sının bilet gişe- bu gece kuşlarını ürkütmek istemişu 
kezler takviye edilmiştir. Bu sinin duvarını delmiılerdir. Vak'a şö- de kime dinlememiş, bekçi derhal 
münasebetle şimdiye kadar is- yle olmuştur: Taksim polis merkezine müracaatla 
, ...... _ ... ___ ........................................... _ .... ,,_ Taksimde ki Majik sin+?ması ve o· bu duvar delenleri şiki.yet etnıişse 

Kıskan C katil nun arkacrndaki Makıim barı Bank• de: 
~ komerçıyalenindir. Bu Banh Majik - Bu şahsi bir iştir, polis müda· 

Metresi Zeki sinemasını ayrı ve Makıı;imi ayrı ki- hale edemez. Cevabını almış •. Tabii 
ye hanımı ba~ raya vermiştiı·, Son aylarda Mak&im gece işçileri dıvarı delmit içeri gir· 
örtüsü ile boğa- f'l~l!Jl!l~~ll de bir talmn tadiliit ve tamirat yapı· mitler ve uzunca bir yer olan iki ka· 

)makta idi. Bu ıırada Makıimin Ma- pılı bilet gİfesinin yarııından bir du-
rak kaçan Ali ya 1 jik sineması yanındaki methalrnm i- var çektikleri gibi Maksimin methali-
kalanmıştır. Bu çerisi hoıa gitmenu' ve tam bu met· ni açılan kapılardan birini de hemen 
husustaki tafsi- halden girince cepheye ırelen duvar örmüşler. Diğer taraftan Majik sahi· 
Jat zabıta sütu- yıkılarak Majik ıinemasının bilet gi- pleride bir takım eli ayağı tutar ve 
numuzdadır. t••i Mak•ime ilhak edilmek İstenmİ§. gözü pek amele tedarik ederek kapı· 

Majik ıinemaıını tutanlar buna razı yı açdınnıt ve ıişeye girebilmişler .. 
Katilin dün po olmamıtlar. Mal sahibi olan Banka dir. Esa•en bu mukabeleyi göı·cn di-

l 
!is müdiriyetin. mahkemeye müracaat ederek Majik ğerleri çekilmişlerdir. Dün Majik ida· 
de aldığımız res- gişeıini Mak.sime ithak müıaadeıi is- reıi evvelce men'i müdahele kararı 

Erkek_ içerim yanıyor hanım! mini neşrediyo- temit lakin mahkeme talebi reddet- vermit olan beşinci hukuk mabkeme-
Kadın _ ilahi Bey bu yaştan •on ruz Katil pek miş .. işte vak'a bundan sonra hadiı ıine müracaat ederek tayin edilen bir 

ra ıliinı aşk mı? k k b' · k olmuş. Hikaye ettiğimiz gibi evelki naip huzurunda mahkemece eksper 
o~ unç ır s~ma a~zetme te ve gece sabaha kartı saat dörtte batla- tayin olunan sabık Opera ainemaoı 

Erkek - Yok • canım! lçım su- soguk kanlılıgını lııç bozmamak ı rında Toledo iııninde biriıl olduiu müdiri Cevat Bey ınarifetile hasarat 
suzluktan yanıyor .. susuzluktan. tadır. halde on onbeş kişi Majik ıineınaıi- ve müdahaleyi tespit ettirmişlerdir. 
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Ekonomi -Kasırga havası ALDIGIMIZ HABERLER 

Yazan: Dr. Nizamettin Fransa da Filistinde 
C

.h k 'sı'nı'n üstün-ılerinden büsbütün uzaklaştıkça, 
ı an e onomı . • 1 k b ld · or Bu kasır- hakıkı mesnet er a o u, su-

den ~asırga .geçıy · 'hrakı kut başladı. 
ilk içtima 

ispanya.da 

Siyasi dava Kara liste 
gidecek 'kt 

ANKARA, 5 (Telefonla) - Karahan ge•dı. 
sonra Tevfik Rüştü B. Moskova'ya giderek iadei zıY 
rette htJlunacakhr. ga cıhan pıyasasının mı . y; i k b" Bu günün mazlumları, ·--

'.ll~n Newyorktan koptu, şimdi Sukutun Avnıpadaki inikisı en a ıne k . ' Onbir müslüman 
· di 1 l l yarının ha in1lerı . Avrupayı istila edıyor. ne ır. Op anıyor ---·-- katledilecekti! - bir 

Önüne geleni süpüren bu k~r Avrupa borsalarındaki Ame ---- Madritten gelen malfımata göre es-
kunç afet, arkasında hazin bır rika eshamı sukut ediyor. Ame- Kablnen/11 beyannamesi ~k -~ş-:ekil _Sanchez Geı:ra .. şimdiki gazete lıapaltldı 1 . 
1 "b bırakmaktadır. Mukave- 'ka . k tl ·ı . 'ft l A okunur okunmaz isti- bukumetı devırmek teşebbu~und_e bu- ---· llhİSar Ve İdaret" hUSUSlye meltlU( 1ara e , .. n şır e en e gın o an vru lunmakla maznun olarak bır divanı KUDÜŞ 5 A A D • 

Hakkı huzur ve tahsisat 

met gösteremeyen se~aye ;u pa şirketlerinin eshamı da su- zah/ar da başlıyor harpte muhakeme edilmektedir. Bu d k' tb' .. ' . - av;~lina IBfl da vert"Jmt" ğ" f • dildf 
~ssesele~ yıkık yıgmın an kut ediyor. Bugün Londra bor- . PARİS, 4. A .A. - M. Tar- si.yasi.mu~akem~ her.tarafta ~üytik ~~~ a ~ .. ran~çe gazete 1 s~ yece 1 8mtm e ·e 
ıbaret bır harabe. · · , sası tamamen Newyork borsası dıeu, hükumet beyannamesinin bır alika ile takip edilmekte~ .. M;ı- d e b yuk b~r ~e~ecan uyan ANKARA, 5. (Telefonla) - takdir olunacak bir ücret\ 

Korkunç afet nasıkunl çıktıak. N~ na müvazi bir iniş hareketi gös mecliste okurunasıru müteakip hGakeme ~tıkbsokn bsafhasınak'li gırmışdtıfr. .ıknnış, olatn pzlildbı~ redsfni dve- Devlet memurları naaşatının lebilir, diye bir izah bu!urııt".3 
l b' k? Bize do ac mır kt d' p · , , eçen gun es a aşve ı n son e a sı a neşre mış o ugun an o- . · ·e 

sı ıte~ · •. t~rme e ı~. ans borsası, Cre- umumı ve harici siyasete mü- ifadesi dinlenmit ve Sanchez Gerra layı tatil edilmiştir. Bu vesika- tevhıt ve teadülüne dair olan tadır. Muhasebei umuını~ M 
Tetkık edecegız. f la dit Lyonnaıı eshamma varıncı- teallik istizah takrirlerinin mü- demiştir ki: da 11 A ( . . . 'h kanunun onbeşinci maddesin- nununun 115 inci maddcsıJI e 
Am rikada fazla altın az kadar uk .. k . B . d .. L-' I rap eşra mm ısmını ı - . 'f h rrıao e . • ya s ut manzarası gos- za eresıne muvafakat edecek- - en memleketım e muu.u-:'151 ti d b' k l' b 1 de "ıhtisas komisyon üc eti tan e nazaran da şe re i 

para toplandı. Mılyonlarca Amle teriyor. En fazla müteessir olan tir. M. Briand hükflrnetinin ha- i!in ye~in etm~_olduğu~ meşruttye- ~tae en bır J' atra b"ıs~ek uüf.~: makam tahsisatı ve tahsisat;ı ıeri, belediyeler, idarei ııus~. 
'kalı zengin oldu daha da o - Amst d b dır o ada · • . hak•k . f' . . tın yenıden tesısı maksadıle ışyan et- m ve u ıs e uyu m tu 1 . h. 'd 1 i bU ' 

n . . hava o • una dökül- .. er am orsası .. . r r~cı sıy_aset ındaki ık_irlen- tim. Fakat benim düşünenlerin kıs- ile müslüman meclisi filisi kati- n:ıaktua ve hakkı huzur namla- e e: ~e ın ısa.r ı .. are er n s 
~~kıçın ham yun satma"a ~?e 75_';- ~adar ~~şen esham nı tasrıh.edecek, M. Tardıeu de mı azamı mücadeleyi terkcttiler. Bu- binin ve 7 komünistin isimleri- rıle aynca umumi ve hususi bü- lenı:ıın h1;1susı.butçelerde t<iJJ 
~u. Halk,Öyes . bi ~. d N g nadir degı!dir. Brüksel! ~tok: umumi sıyaset hakkında izahat nun üzerine geriye kalanlara mtiste- ni ihtiva etmekte idi tçelerden memurlara hiç bir me dedılmesıne bınaen bu teŞ ıı1' 
1'oyuldu. !eki, r ~ e ew holın, Berlin borsaları, ki şımdi verecek ve kabinenin derhal tat rih olmalarını söyledim. Kan dükü!- , •• , · • bla" .1 .. d' b' ka meyanında çalışanlara dıı Y 
york borsasında 16 ~iyon a~ lik nispet~ az mü~ee:ı~ir borsa bike başlıyacağı proğramın ana "?esine .sebebiyet vermemelerini tav- Şirk ellerde var~;en mez ıye ır yıt ndaki maddei kanuniyenıJI 

1 esham alıp satıldı. yükselen fı- lardır • her liihza telaş ıçınde bek hatlarını bildirecektir sıye -~ttım. . . • . . . mil olacağına nazaran bura u 
atli eııhamın cazibesine kaprlma ler vaziyettedirler. PARİS · D~şm~.nlarnna şunu ha~latınm ki B" . ht" ( ""f Mezkur maddenın nıhayetın- d 1 . de 1<aO 

kabil d "ldi • , 4. A. A. - Kadm a- bu gunku maznunlar belki yarın ha- tr 1 1 a de de ancak kanunun tahmil et a ça ış~n rne_ı:ı.unne ga 
malı:S . j;ı ' oda oldu Sukutun neticeai ne olacak? vukatlar beynelmilel birliği to- kim mcvkiine geçebilirler. Sizden ~f- mediği muntaz b' 'f nun tayın ettıgı maaşta!l tıal<~ 

anayt es arru m • · . • plarunıştır fü merhamet is•emiyorum. Sizden ıs- ~1altll g . · ı a a 1 . . am ır vazı eye ücreti huzur, tahsisat ve ıdi 
Çünkü, parlak istikbal vadeden Tesır, ya sade esham sahasın PARİS ·4 A A N 

1 
tediğim şey herkese aynı suretle tev- azı er P 1 r - veya ıhtısas dolayisile teşkil o- huzur verilmemes' lazırrı ge 

modem sanayi şirketleri man- da kalır. Bu halde, yalnız şir- .. t • 1· 'ç · - b azırbar zi edilmek lazım gelen adaletin benim nın devri ihtilafi lunacak komisyonlara memur g·i maliye vekı'll' - ~ tarafıııd~'. 
f k d R di şı·r k ti · ma1· · 1 - h 1 1 ve mus eşar ar arşam a sa a- h kkmd d .. t .1 · eli .. d'l nl ıgı ı-"• tar gibi ış ırıyor u: a yo e enn ı vazıyet en a e - h M T . •.. . . 1 a a a gos en mesı r. . . • ld e ı e ere muayyen calışma sa- b'lfi .1• d ft rdaf .... 

k ti . suni ipek şirketleri gra dar olur. Yahut, ekonomi ve pi ı . ardıeu nun nyasetı altın Bundan aonra esbak başvekilin ve- mucıp O U ti . h .. d k' . . 1 ı mum_ vı ayet .e e ıuıırııul 
e en, . · H b' ·'mil- uh. · ., da toplanacaklardır. M. Tardieu killeri müdafaalannr yapmışlar ve hü . . . a en . a:ıcın e .' '?esaılerıne 1 nna tamımen teblığ o 

mofon ttr.ketl.en. . er ~ . yasa m _ıtu:ıce yap~, bu hal.de hükflrnet be annam ini . m lasaten demişlerdir ki: Tasfıye edılen mal fil gazıler mukabıl ıcra vekıllerı heyetince tur. 
yon seımayeli bu şırketlenn his de eşya fıab fırlar, pıyasa yuk-, d k. y es tanzı 1 _ M. Sanchez Gerra aleyhinde pazarının bulunduğu mağaza- - - p~ 
se senetlerini almak kadar ne- selir, haY,at pahalılaşır. e ~c;,Rt~ 5 A A p . M' ikame edilen bu dava adli esast.an ma- nın Sanayi ve maadin bankası- Is ve Maden ı VERGİ KANUNLARIN 
mllı senniye yatınş yoktu. Amerıka Cumhur reisi Hoo-ı . •. · ·. · - . a:ıs ı-ıhrumdur. ünkü esbak başvekil mcş- na devri hususunda bir ihtilaf "' HAFİF TADtLA'f 

Sonra, eski sanayi şirketle- vere bakılırsa, buhran birinci şe, d~ gazet~sı ~erimde~ ıstihba.r e Çrutiye~n müdafaası için etmiş oldu- çıkmıştır. - ---~ - y APILACAK 
rinden bizılan vardı ki, çok can kilde olacak, şirketlerin mali va dıyı;ır: Sıyası mahafıl Tardıeu gu yemıne ~~ar,et ederek ha1'ekete ge Banka pazarın tasfiye heyeti Kanun liiyıhaları --- - 11'1 

dnnil · · ti · .. kabınesine karşi ihtiyatkar bir çmek teşebbusurde bulunmuştur. Ken • b d ANKARA 5 B 8eııe lı şekiller alarak de".' a . e ın- Zl;Ye erme munhasır kalacaktır, . . 1 disi bu hususta kuvvetle harekete ge tarafından, mağazadaki demir U (: Vrede JJ.f eSlİS- . . • · - U b 
kişaf ediyorlardı. Kımy.a şırke~- pıyasa. bu?ı:aıu olmayacaktır. li~an kdullanmakta ;re ıcraatım çmek zamanının geldiğini zannetmiş- baş eşya ve tesisat için istenilen feıı çıkacak lıy~c~ vergı kanunlarındaJIÇ 
leri, elektri.k sana~ii. ~ketlen, (Amenka ıçın) bu ~oktai naz_a go~e. en evel tenkit erlemek- ı tir. - (20,000) lirayı çok görmüş ve tadılat yapılacaktır. :s::azıı diueı 
otomobil rketlen gıbı. Bunla- n kabul edenlere gore, Amen- ten ıçtınap eylemektedır. Hakkında_ ~sken ceza ka:"urıunu pazardan matlubu olan 12,078 ANKARA yını ka~unlarında hafıf ta ıııl 
rm da hisse senetleri fırladıkça ka sermiyeesirun tahvilata yatı- p~~İS, 5'. A. A. - Mebusan tatbık ıçın ıaı!'2n yoktur_. Çunkü bu lira ile bu işin intacını teklif et İk . •.~:(Telefonla) - ıcra edılecek ve bu suret~~ ef1 
f la d nlması cereyaıu b şl ktır mechsı kondorlannda intiba kanun meşrutıyete aleyhın?• .yap~- . . . tısat. Vekillıgı tarafından tan ka daha ziyade sühulet gost 
ır Y,Or u. • .. a. ayaca · h';k· · k · k cak hareketlere karşı ahkamı ihtıva mışbr.. . . . . zım edılerek muk~ddema Sura- ı k olı 1 

Nihayet batı olmakla bera- Şu halde, degışen fıatli esham- L umetın e senyet azanaca- ed H lb ki s eh 0 a meoru- Tasfıye heyetı bu cıhetı Mıl- D .. . . ece , kontrol da daha ~ 
'. · · d d•"' r· · · • ı g- m ke · d d' Ç" k" b' er. 3 u an ez err • · • ' . . · yı evlete gondcrılen ve fakat · d'J k · ber son ratıonalisatıon hareke- "1!• _gışmeycn ıatı tahvılata 1 e_r zın .e ır'.. un. u, ır tiyeti muhafaza için harekete geçmış- lı müdafaa vekaletınden ıstızan bil'h .. .. ... .. . mm e ı ece. tı.r. aıt~ 

tile birden havalanan ve yüksek dogru akacak Arnerikasermaye çok kımselenn mustenkıf kala- tir. Diğer taraftan kendisi esasen hü- etmiştir. a _ ~ra g?r':1len !uzum. ~zerı~_e 
1 
Veraset ve ıntıkalkanunU.~ıııı' 

nem! atmaya başlayan demir si isti~rar kazanacaktır. caklarr tah~~ ~~~ektedir. klıme.ti devirmek tcşebbüsünd.en va~- Heyet, mütehassıslar tarafın 1ı tekr -~~.kıllıkçe :etkıkıne !':1- nu m:de.n~den eve! kabu!ed1 at' 
sanayii, miden sanayii prketle Dıger taraftan da, bir müd- i ST AN BUL MATBU AT f ~mış 1b~l~':ıuyo:d~. B.u ta~di:de ~·~ dan yapılan tetkikatla mağaza- ~um go~l~ek ~en~.e alman ış 

1 
oldugu ıçın bazı madde!~ dl' 

ri gibi. bazı şirketler vardı ki, dettir duran Amerikadan istik- TAKDiR EDlLDl kat ·~li;a;";a~ası~: e~:~a~ma'ığ; b~r daki ca"'tl.İr baş eş yaıun kıyme- ~u~ { 1 asık ':1 gu~~~rdekŞ~- sında tenaküz bulundugUll 
halk bunlarada hücuma başladı, raz cereyanı tekrar başlayacak- Millet mekteplerinin küşadı tasavvurundan dolayi cezalandmla- ti (30 uOO) lira olduğu anlaşıl r

1
. al Y~ evVetke_ltla -~•m e 1 ece tır. 1 bunlar tadil edilecektir. 

1
.,, 

· ı · · k t Am ·k 1 Ja b' k .. .. t .. - ' .. · <:tısat e ı ıgı maden kanun E"l ı · · tilı 3" bunların da hısse senet erııu ·a ır. erı a ı r ır aç zaman esnasında butun stanbııl mat- maz. dıgrnı soylemektedir. 1• h . d 1 g ence ve msusı ıs d 
pıştı. dır, Avrupaya para vermenin ar buatınm gösterdiği alaka ve M_~maf~ Madritten gelen bir hab~- Mağazada kalan (300) lira- ayı asını a hazırl.a~aktadır. 1 n~und.~ bazı noktaların . 3 

Son esham fırlaJiışı (Hausse) kasını kesmişlerdi Mıimkündür h lk 'k ki f l' . k . re gore dıvanı harp Sanchez Gerra ı- !ık b .. 1 rde müzayede Uzun zatnandanberı ıhzarına dılıne )uzum görülmektedır. 
1 . k - · . . a ı tesvı te aa ıyetı ta tır le oğunun ve diğer maznunlardan on eşya ugun e devam edilen bu layiha da me-1 Sİ 

bu sebeplerdendir. Fırlayış, ı,or. <ı, ta~ ın ~ervet nehrinın mecra' "e teşekkürle vekalete bildiri!- dört ki•inin ber>atine karar vermiş- ile satılacaktır. : mleketimi d 1 • d 
1 

. . ı BAYT AR KONGRE ) 
haftaya kadar çok seri helezon »ını bır.deta ~ha Avrupaya doğ miştir. tir. Fakat bu haber doğru olsabile da- Heyet, tasfiye neticesinde !etmesi .~t~!!ld·m~ en ~nn 1~ ANKARA, 5. (Te!efoıt}ll 

1 la yükselirken, birdenbire bir ru tevcıh etsinler. GECE KURSLARI \ha yü~ek askeri mekamat tarafın- (18 000) liralık borç ödemiştir. ..him'b. 1 ı~a k~~a lımız a pe ; Önümüzdeki senenin ıığU5 
uku (B · ) bi .. " da t 'k' ıa eı. kt d' · • · mu ır mev ıı o an maden- )1 s t aıase , r goz Kamaş- Sukut nasıl duracak? Selçuk hatun ve usküdar kız 0 astı 1 :nm g me e ır. Pazarın ciheti\ bahriyeden !erimi d . • ck'ld . . ı ayında beynelmilel baytıır 

tıncr 8~1ttuı: başladı. .. Bir kerre sukutun amilleri s~nat ~e.ktepleri~d.e halkın is-1• M~Ü~TTV~ ~!LİÇ~ 1 m'tlubu (20,000) lira c;ılup mu tifade zte~~i~ta:~den' i~,:~~~ ı gresi Londr~'.da topiıı:rııı~a~ 
Nasıl. nhıdam tarzında şoy be f d'lm k · . . tıfadesını tezyit ıçın gece kur-t • · · · a • kassıtan alınacaktır. · T" ' .. - . .Y . ı Kongreye hukumetımız · 

le bir .sukut (Krach) gorülü- rtara e 1 e iktıza edıyor. 1 1 kraliçe ve prense~t~- Sevil den . 1 .1 ık rının urk madencılıgının ın- l'd' T" k. b k areY' 1 
Hoo c h · · ld kt san açı mıştrr. . _,,. Pazarın ılgası dö ayısı e aç - k' af t h'l d k b' k'l ı t ı ır. ur ıye u on.,-yor• Chrysler otomobil şirketi- ver um ur reısı 0 u an __ ......_____ buraya gelmışler"Jr. Gece Paris .1 k 'k ış mı eş ı e ece ır şe ı - d f . . k d k . 

nin .hlsse senetleri 135 dolardan sonra, bu eski mühendise, sana 6 TORK GENCi BANKACI- tarlkile Lont\raya-.gideceklerdir ta k?lan .me~urlar11- ven ~ce .. ı .. de iştimali, madenciliğe ve ma- e a ıştıra e ece tır. t,'lt~ 
35 d la d" ... G 1 El _ yi dünyası çok itimat gösterdi. LIK T AHSlLlNE GtDlYOR SABIK BAŞVEKİL HASTA ramıye şırketın Cumart~sı gun~ ! denlere ait mühiı;n esasatı, he- HARİCİYE TA Y1N ~ -ht 

t · 
0-r:atin':1~tu hlss:e::nctl:~ Dendi ki, Ameerika sanayii ar- , İş bankası tarafından 6 Türk BERLİN 4. A. A. _ Es bak top~a~acak 9lan H~yetı ~mumı 1 nüz işletilmemiş ve inkişaf et- ANKARA, S A.A. ~ ... ,.. .. il 

4~~ 1~1;aa:ı 250 dolara düştü; tı.k durdurulamaz bir çığ ~ibi- genci ~taj gö~ek .üzre Y_llkın- baŞvekil, Max von Baden ağır Y.e ıçtıma'.n~a tespıt edılece~- memiş madenlerimizin işletme lmasl~hatgüzarını,ı.z ~ı!.~:.1' 
General Moors şirketinin hisse dir. Ortaya atı!a~ (P.rosperıty), da İsvıçreye gon~.e:ıiecektı~. surette hastadır. br. , v~ a~:ln_ıası hususunda en mü- yodeJa?~y,ro o~ta elçı.iıgııı JJll 
senetleri 97 dolardan 47 dolara bolluk ve zc:ıgınlilı: lafı, o k:dar Bu gençler «Zunh» te bır se YENİ KABİNEYİ TEŞKİL ·TÜRK. YUNAN HAKEM hım ıhtıyaç ve zaruretleri tela- ran elç~s~ _Tahır ~utf1 ~y i 1 diiştü. 'Kodakfotograf şirketinin ~kışlandı kı, sermaye tel.iişla ne .kalacaklardır. İÇİN... , MAHKEMESi fi ve tatmin edebilecek madde- dat elçılıgne tayın edılrtl ş 
hisse ~enetleri 264 dolardan 181 lhıdısse senetlerine dökülmeğe baş DAV ET... ' PRAG. 4. A. A. - İntihabat- . ~'!hMteliBt .!_ürk ~.~u~nMınahk~e-t ler bulunduğu haber alınruştır. dir. O..ı 

.. R di C · k a F bah U · k• · ı· · .. · •• rem · og eve...., ~un '"ra ııı - Layiha Sura·ı Devlete ·ıd· 1 YENİ BİR KOMtSY ı• dolara duş .. tu · a o orp şır e · . ener çe mumı atıp ı- tan alınan netayıce gore eski · tir' M---'--" h d-'~ · 1 · · • verı ı-• Ek t ·kil- tının b ka ' mış . \lllUllJey ora ...., •t cnnı - . . .. . k h . . ' A ,...... 
tinin hisse senetleri 114 dolar- . on~~ı ~ş · a • .. an . ğinden: ekseriyete dahil olan fırkalar bitirdikteıı aonra IS-.-20 ıüne kadar gını mutea ıp ~er_.al tet~ıkine LONDRA, S. A. r>· • 

dan 4-0 dolara düştü; Standard s~~temlen~ı, şırket teş~~küllen- Fenerbahc;e Müessisan Hey' mevcut 300 azalıktan 147 azalık ıehrimize avdet edec•ktir. M. Böğ başlanacak ve bır an evci ıkmal Snovden bankacılık ve~ 
Oil petrol irketinin hisse senet ~ bu yem harekete kifı dere~e eti 8 teşrinisani cuma günii saat temin etmişlerdir. Reisicümhiir g.elir gelmez .Türk -~~mahkeme "?e çalışılaca~tır. La!.iha mecli, tem hakkın~a tahkikat ı .jjl 
!eri 83 dolardan 64 dolara düı;- sa_g~ mes~et ol~p olmayacagı 10 da içtima edeceğinden mües 1 müstafi kabine reisi M. Udrjal'i 11 derh;al f~Uyete g tir. Bu mah sın bu devresınde muzakere c- memur komısyonun teşe~I> 
tü · mülihaza edilmedi. Ancak (Kr- sis azaların behemehal teşrifle-ıyeni hükfuneti t""'kile mı nur kled~n~~~m~i~! çok ~~atamelvl~t dilecektir. mis olduğunu bildirmlştıf· • . .. . • ach) dan sonra anlaşılı or ki A . . . . ._, · o ugunuan m ve mua ce en- 1 - -

Türk kanını alakadar eden erika kil" h _ Y k'f d rı nca olunur. etmışbr. nin ıimdirlen tasnifine baılanmııtır. · 
fU bir kaç iirketi zikretmeelde m . teş ~tı enuz a ~ e· -···· Hindi:;tan meselesinde amele partiSl . 
iktifa ediyoruz. Yoksa, borsaya rece ~ime, !.enı ~'a::ı· ~tıo.nel Av, .. urna mektupla ,.1 

· · · kavaıde mustenıt degıldir. Zıra ı 'I' 1. ' . . • . .. . • .• 
kab~ e~ hiç bır aktıon Y.0~- bu teşkilat son (Hausse) da h~ ( Bırıncı sahıieden·mabat) l""·yleomıtir. K.ı~ yaklaı•YOI'• •t il 
tur ki, buyuk kasırganın tesınn . . • . A t d k •• ğd • •• t •• k ? daf ettiği henüz malUnı değil- mıktarı Jalıa 21yade artacaktır~ 
den masun kalmış olsun. Bu k. kım .e nazım hır rol oynayama VUS U rya a an go eyı go U rece •• • dir. Hükumet bunlara cevap ve ra~en hü_~ıimet ~fmdaoı.-1< 
ncı tesir ôir çok esham içın' yu,- mışlardır. cekf F k . ki uh I teklifler mutereddıdane kor 

. ' u_mett dünyanın üt _ --- re ır. a atı m a efet fır ve gayri ma.kuldur. M. Uoyd .ıoı-
~~ ~~ dir. Borsaya kabul olunan kamil banka ve borsal: ~ıa:a v·ıyana üzerine yu"' rüyecek 100 000 faşist kası hük~met~ deYi~ef.~ k~- ln.~terede. d"':uhte cylemit ol 

utün eehamm yarıdan fazlası ht t K h d 9 rar vermışler ıse bugunku vazı- mühim vazife,.. teri<ederek;.. 
yüz ~e 50 den fazla fiat sukutu- ~ud ~ç I~ ra~ ın.m~y ana çı hazırdır Reı·s·ıcumhurun sala ... hı·yetı"nı· yete göre buna ~uvaffak ola- ziyarete ı!tmiı !'lan M. T ~ ... na ugramıştır ar ıgı e emınıyetlı bır mesele •• akl .. h k 

1
• dır detle tenkit etmıı ve onY• 

Bu delışetlt (kraclı) m Ame budur. rt k • 1• 1 c arına tup e etme azını . decek. yerde son zamanlarda ı.iP"".''. 
rikadaki · ı-•·k t · · ani Zamanla ıslahat yapıla dur- a lrma IS IJOr ar.. JİNGILTEREDE İŞSİZLER Amenkada. gayet kıymetıa,r .-

. . mu .. • esırıru a- d h 1 · 'h . . . . . . . . ler ifa etmiı olan Lord D•-ı-
mak ıçın, her günkü intiharla- s~n, er a ıttı .~~- e~ı~ecek ted ViYANA, 31 (Mıllıyet) -ı bır buhran geçırmektedır. F a-ı Avuaturyada fat11tlik teşek-, LONORA, 4 A.A:-: ~vam kama- bi müstait bir zabn riyaseti. •. 
rrn statistikini takip etmelidir. bı~ ?1~'.a~ ne .du~unuluyor? Şu Bir müddetten beri bütün Avus kat bundan vatandatlar ara.sın- kül etti. Şimdi bunların 100,000, rasın~ M. !oı;a• 2•;:!'';,.,'jkkmda bir iktlıat heyetinin padertl iJi'. 
Bütün servetini kaybeden fil.fırı duşunuluyor ki, ~ı~asaya bol pa turyadan sanki fırtınalı bir ha- da dahili bir harp çıkacağını far adamı hazır bulunuyor. , ~:;'.";,1U:,:~e;h, e~: ;uaibeti ~ihi'Z- ğini p~k.alıi mümkün oldu!':{f~ıJ 
sermayedarın sekizinci kattaıı ra akıtmalıdır. Esnamdan kay- va esiyor. Bir takını gazeteler zetmek doğru değildir. Avus- ı Bu yüz bin adam bir emir Ü·' zane bir tedavi ile şifayap iddiaamda dylemııtır. Amele fırkası 111 ı"ıı1t 
aşağı atılıp parça parça olduğu- bolanı telafi etmelidir. Bu fikir- guya dahili bir muharebeden bi turya İmperatorluğu dağıldığı zerine harekete geçebilecektir.' bulunmaJığını ıöylemiı ve demiştir en !k ~.ax!:;:. MİtT~..,al<l~· 
nu, d~n. zeng~nken b~gün borsa de olanl?r dc~h~l. (~konta) rmk le baha.etmek iıtediler. vakrt maatt~ssüf b~ m~ınleketi Bunlar ~ıpla .Y~di sene e~el 1.lal, ki: Bu muvakket .tedbirlerle h"!~ed.i- i:,u~eklifl:;ini gi'J;eJe tenkit ifl•rJ• 
habennı alclıgı dakıkada kalbi darının ını:nesını ıstıyorlar. Hakikaten Avusturya bugün kurtarmak ıçın büyuk bır adam yan faııstlerının Roma uzerıne lece~ muvakkat_ bır mesele. degıldır.j tir. Muıııaileyhe göre "'! tel<~iııelı;' 
tutulup yıkılan sermayedarın a- . Sko.nto ınerse, bankaların ver . _ çıkıp ta memleketi kurtarama- yürümeleri gibi timdi Viyana Berum gay""'. butçede.n sarfıy.atta bu- Lloyd Ceorge n Baldwın I<• eJil..,e-
cıklı ölümünu gazetelerde yazı- d~klen kreJı hacını büyüyecek, d 1 dd f' ti k r dı. üzerine yürümeğe hazırdırlar. l~nma~ •.w;etıle nas.ıl •t t~arık edıle-1 tarafından evvelce tecrube ~·· 

pıyasaya para dök"! kt' K ce e mamu ma e ıa çı a . , B" . l F ka b . . . .. , bıleccgını, ihracat tıcaretine ne suret- mi, biç bir t•Y yoktur. M· ı yı t• 
yorlar. di k · 1 1 _ u ~ce ~r. re Yeknesak olmayan heterogen oy le Lır adamın o maması a t unun ıçın valat ve muna le muavenet edileceğini ve bu vechi-' M T hafazakar felııe • 1 el· 

Hiç olmazsa bir milyon Ame f 
0 

ay. ıkg! esham fıatlenne, bu Avrupada bu neticeye intizar e- her vakıt kendini hissettirmiş- &İp zamanı bekliyorlar. ·le sanayie ne vechile hizmet ol b' keder:~:O:;'.'tist felsefeyi ı.ab~~ı-<• 
'k 1 b b"di ·' l · se er ma us surette yani yük · · · f S 1. 1 d b b 1 Laki b 1 ü h"kıl · una ı- - · · · ·ni bu rı a mm, u a reue, servet en 1 _ d • . • . - dilebılir. ır. osya ıst er mey anı Of u n un ar geçen il' n u I leceğıni ve impcratorlu~un büyük va- mege ve ıtaızlık meseleaı .11;r. 

iti kaybettikten tahmin oluuu- se tC~ehge ogru tı:;s~r ed~cektır. Bu t kd' d h dd 'h mU§lardı. Bir çok mücadeleler mete bir ültimatom verdiler., ridat menbalarını ne vechile inkitaf le balleylemeğe davet ey~"_'.!.:..--
yor. Kaybolan servetlerin yekü- ı an ekonomı alemı, New- . d a ır le,k <l:m.mka e ı - oldu. Bu müfritlere ka""ı yava, Mutlaka dediklerinin yapılması ettirilebileceğini tayin etmektir. M. C •1•1 .. -f • 

Yo k k t kd · · raç e en meın e etımız aynaya -~ iT T d · · ki O nu 50 milyar Türk lirası tah- . r 5 on ° mı arının ınmesı- k . f k · h 1 d •. · yavat bir mukavemet hareketi m istiyorlar. lıtedikleri ıudur: omas, 1 avete.n eıruıtı.r. : . ç ay • • • • 
. . nı her an beklemektedir Tabii ca tır, a at ıt a e ecegımız b - d' R . . h . zarfında ıı mılyon lngılız lırasmın . .. resı 

mm olunuyor. (Yıllık vorıdatı- b · · A b k j d mamul madde geldiği yerin cko a, goster 1• eısıcum ur, tıpkı Amenka- sarfı kabul edilerek 500 bin kişiye i!I En1ınönu kon.!! E,,,;ııb 
mızın takribrn 200 misli). l~. ınış.' b' vruı;ıa .?n a arın. a nomi vaziyeti 'nispetinde pahalı Bu hareket evvell münııVYer da olduğu gibi, vasi bir aalahi- 1 bulunmuştur. Şimdi de 10 milyon in- C h . t Halk fn·k••' re•İ" 

T ·h ·d· 1 b li muvazı ır tesır gosterecektır t bakad k d. . _ di t l'k 1 1 K 'I' l' rf dil . d . d'I um urıye k k•"' ıı.te an te na ır o ,an u tel1 ke N k k a1n . · olacaktır O kadar pahalı olacak a a en ını goater , son- ye e ma ı o ma ı, anunu esa-
1 
gı ız ıra .. sa e me11 erpıf e ı · nü nabiyeai dün aeneli . de • 

li buhraıun sebebini spekulatio- .e':lyor_. s ont?s~nun_r .. ız ı~ ki .. ' .. . ra köylü tabakasma geçti. Hatır sinin tadili... ~ekt~dir. De~iryollarınm in~işa.fına aktetrniıtir. Nahiye ıuer~ezııı ibSr~ 
f d . . dınlecegı haben bıle kafıdır Nı tır • bcarı muvazenenuz bun- 1 d d ki b d 'ki ş· . . .. aıt buyuk proıeler kabul edılıruıtır. dil O k .. ·ııer.,,den 1 " 

na at e ıyorlar. Diyorlar kı, es- ki İ 'li B k b' .k dan hayli müteessir olabilecek-! ar a ır un anı sene eve!, ımdıkı hulı:Umet kanuni 9e- Hükfunet belediyeler tarafmdan ara· en ca mwnesaı. 'dar• ·~,,,it• 
ham fiatleri yüksele- yüksele t~. m nl gık z an asıdanır aç tir 927 senesi Temmuzunda Viya- kilde bununla meşguldür. zi aatın ..'.ıınmasm• teshil edecek ve oNlahan. kona.rede ~~Y;:';~tihaP e .,etin' 

· ·k 1 · 1 kı gun eve s ontoyu 6 5 6 ya • dl' 1. 1 . . . ıye mumeuı e riY• se: 
gayrı ma u sevıye ece çı ııış- . d' d' B )' P : A A thından b .. na a ıye sarayı sosya ıst er ta- Bunun neticeıi ne olacaktır? halı hazırda umumı proıelerden isti- tir. Yeniden heyeti idaft! aı•" ' 
tır. Şirketlerin. layık oiduklan ın ır ı. er ın, an~, m~ter- . rzın sa _geı:ıe ':1 mut rafından yalalmııtı. Fakat be- Eğer fa,istlerin dedi-i olmaz .. ~ fade etmekte olan arazi sahipleri me- intihap edilen Tevfik S';'le~ raP0ı:, 
ve bütün ticari ve teknik inkiş~ dam ~k.ontolannın da ırunesı bek hış kasırgadan Turkıyenın ~n reket versin o zaman poliı mü- ne olacak?.. il' 1 seleaini hall~decek. husuai .bir kanun• tarafından sabrk heyeti :~enin de • 
fa rag"men mne rr.ahdut derec _ lenebılir. ıaz zararlı çıkması, ve uzun mud, dürü olan Schober'in gayr t•le A b h.azırla_mak uıreredır.· A~azı ~yme~e- kıraat edilmiıtir. Ve 1<0 1ı ,~tll'• , · . • e . . . . ( . . . , . • e 1 ca a vatanda,Iar arasında nndeki fazlalıklar uzeftne bır resun ba ka bir üne bırak• ın 
de ka1a:ı hakı~ı t,7kamüi vazi- Sukutun bıze tesırı. 1 det devam. edebılecek top!~- ~~ıot• büyük·~·~. ıhtılal ~ahiye- kanlı bir mücadele mi baılaya- vazedilecektiı:·. M. Tomaa, köm~ !• mı f !.-- ,AFİ . 
yctlcnnııı (çok UHune) çıkarak, Sukuta karşı en müessir ted ~la ~e~resı) ndcn .garbın peşın tını almadan onunc geçıldl. M. cak?.. pamuk sanayııne yardım etmek ıçmt DÜZCE oRNIANL. esılt 
eshamı ~ıymetlendirmek telaşı, bir olan skonto indirmek çaresi c.e sı.ıruklenmemesı, ancak, ham Schober bugün Batvekildir. ı,te bütün dahil v h . t ki sarfeciilen mesaiden bahsetmiştir. ı D'· 'd orman ıd~hr tila: 
esham fıatl 1 ük h'k d'J' ı dd .. b' d . 1 d'k S . e arıç e uzce e kan ı dı . . ennı umu maz y tat ı e ı ır ve Avrupada paraıma emızı ır erece ış e ı ten osyalıstlere karfı mukave- nazarlar bunu merakla bekli LONDRA,4 A.A. -Avam kama- H b' B rasında çı tJill 
seklıg"' çıkarmıştır 1 b h 1 b' . 'hra et k , 1 h' . b .. k 1 , . yor . . . a ıp . a . ı:rıahll ·ıı - . . . . ucuz arsa, u a ıze tesır e- sonra ı <; ıne ve mamu met ısaı ugun çok uvvetlen- ar: Lakın Avuaturya'nın ta 'hi raaında, ·~sızlik hakkında cereyan e- .. · hadiseyt . · ıerı 

Fa~taıs.ıe ıle sevk ve ihtiras- der. Bir kerre Avrupada ham madde ithalini muayyen nispet- di. iki ıene eve! ya vat ya vat bat 1 ni bilenler burada öyle lı:a I n .. den müzakerat eınasmda M. Lloyd uze;~~· . tapu müffett~·~cc'fl 
la t~sn e~ılen bu. mantıksız te-,madde fiati fırlar, hayat pahalı- te azaltmakla kabildir. . lamıt olan bu lıareket bugün 1 cadele olmıyacaimı tahm7nı ::t Geo~ı~ amele hrka11 .~e":kii ikti.clare tet 1R 1~1t;'s. bügiill l>il 
;-effuler, sırketlenn reel vaziyet !aşır, amele ücreti artar. Neti- Ve buna imkan vardır! mühim bir haldedir 1 bir 1 - e ıeldıti zam;and!"' ben •ısizler mikta- den e d ktir. 

• ır er. nrun 100 bin kiti artnnı olduğunu hareket e ece 
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~------==::l~ICIEC~--~~~DIB!!-------~ı Polist.e tebeddülat ==----ll!l.'ll .... mıııraııı•911 
HuvllK \'e ~uh 11 cıs 

GRETA GARBO LEDi l IAMi ~'I ()~ 1 i.. "Ve h il (Birinci sahifeden mııbadi) 
::~~t:ı:91ııcı\1~~~M~~;;:::::::~~===:~~~~l ~!~e!:!~~;7n!1~~~e1:şti~~ktiin ~E·Bon'ıETem•ıı:Il. hotaln HJ 
i ; • -. ı Polis memurl.:ı.rının nakli me •• selesine gelince: Bu memurla. 1 

t MDıi1 °MILLIYn. m unum muvazeneye tabi memur 111" ın.ı <ızı te•hlr edecekıır 

- Korin Griftit \ 7iktor Varkoni 
Haka fil 

ARI 

tı Tqnmsınl 1929 !ardır ve na'tilleri kanunen müm ii!ım!!!!'.::Dı:a•-mE!ENmım l<utiln şeni 

elerden lLı.J .en 
IDARl'.HANE Ankara cadd«i "io. 100 

Telgraf adresi MJJtlyet, lstanbul 

Telefon numaralan 
htanbul 3911, 8012, S91S 

Garsonyer 
kü 1Cliır ve muavinlerden itiba
ren butiln memurini zabıta az! 
nası, ve nakil haklarmm vekiile 
te ait oldugu da bu kanunun en 

Çoktanberi aklına koymuştu: - tııukpile<. basit bir maddesidir. 
ABONE OCRFTLERI üç odalı küçük bir apartıman Kapıyı aran kocasıydı. Üstün Memurini mahalliye ise yal-
~-~~ ~ di 1()() k•ntf 8fJO 1cu~ kiralıyacaktı . de şık hır lacivert elbise vardı. nız bele ye memurlarıdır. 
750 , /4{)() H Mukpile bunu duşilndükc;e Kansının karşısında, afallamış Nitekim şimdiye kadar bir 

" ım " Zl<XJ • aklı yatıyordu. Erkeklerin, giz: bir ~alde duruyordu. çok zab~~ ~urları b~r vila-

3 ayltlJ 
6 
l:l 

G•len e".ıı ,.,ı verilme• li çapkmlıklan için garsoniyer- Nıhayet kekeledi. y~tten. dıger vı~ayete ~akil ".~ ta 
Müddeti geçen nushaiar 'J tunııur !eri vardı da, kadınların neden ı - Sen .. Sen mi kiralıyacak- yın edılmek~edır. Vazıyet ~oy le 
Gueıe ve ... aıbaay aıı ışıer içi• olmasındı' Buna hiç bir b . tın? olunca neşnyatnnızm cahılane 

mlldlrl ete muraac.ıı edıli:' yoktu ve p.ekala~ b"r k kse .hep Mukpile kurnazca bir yalan olduğu iddiası bize değil fakat 
1 • b ı ' 1 er e gı 1• ' k 1 b'l ed b" · · r "' 'z ı• 'arın mcsuıiyetln •• u eımu. küçük bir apartnnan kiralıya uydurup, işin. içinden sıynlabi- kanlkıun an ı etm en. ızı tek~ıbel 

--------------ı bilirdi • lırdı. Fakat ıstcmedi. a ş~n gaz eye aıt ve racı o 

I)UGÜNKÜ HA" VA ! o·· 1 k' . • • Durgun bir sesle· mak lazrmdır. 
> . uze , ze ı, sevımlı, zengın - kvet dedi. • MERKEZLERl TEFTlŞ 

~:~kadın olduğu. h_alde, k~as.ı- Kabahatlan aynı derecede idi. Emniyeti umu~iye Müdürü Dun hararet en çok 17 ea az 1 1 
dtr ce ıdi. Bugün bava tkscrlye•le 
olu• olacak, ruzgtr poyraz e5eektlı 

çapkınlık ettıgı~e emın~ı · Hatta koca ınınki f ·la 'di ç Rifat hey Polis merkezlerini tef 
Buna mukabele etınıyecek mıy- . s az 1 

• un · ki • ı ·· 
d
., Se . . . . .. .. ku kocası çapkınlık ediyor hal tış etme e me,,gu dur. 
ı. vecegı bır erkeğın Gotti- . ' E iki ·· B · E · · •· b" · • buki o etmege hazrrlaruyordu ve gun eynzıt, mmö-

recegı ır yere gıtmedense, kı- İ ! · di f b' .. ·• nü ve diğer merkezleri teftit el 

Tepebaşı Gardeni 
Hu ak~am 

m lHNER ılaı musikısl üzerinde 
ıkon kralı 

FERRY FERRETY 
Meşhur İspanyol düetistlerl 

tLes Diez Gabr<'jas 
Parlzlyen Gavro, 

zızt MOUSTtC 
tarafından yeni numerolar 

M~BENDIS l. M. 1. LY. 
Türkçeye vakıf bi• muhe'ldis, 

her nen Cdkik., ckspcrtız ve 
sana} ı veya meaJinc ult işlerin 

ldz•e<lni dı. hıe tdcr. 
B1.yojtb l!59 nunrcC'lu pota 

kutL una vnıı:ıJması 

Etual şinema"ında 
lraesıne başla ocak olan 

VOYVO 
fllmını gormeğe g:idecekılr. 
Dilnyanın en adi ve en deni 

lıarck4ıta bulunmuf olan filmin 
kahramanı bu sıfata istihkak ke<p 

ttmişıir. ~h\"et kurbanı filminde en 
dramaıik sahnelerini hatırlatan • ir 

Bu akşam 

Elhamra sinemasında 
lkınci 6esll ve sozlil filim 

ralıyacağ'r ve sahibi olacag"ı bir çcn gır. 'etra .a ır goz attı: • t" 
·· ·· - ' . - Tebnk edenm ıyı d.. mıı ır. 

apartımanda .. gonul eglendır- mişsinl ' oşe- Mülkiye müfettişlerinden İ-. "'•-s.11: DIŞ TABllil :::1111~=• 
KlMlNE KAVUN.·· mek elb~t mureccahtı. _ m:ıdettin Sezai Ha'ik Rifat 1 · 

f,~:LEI( ÜÇ Nt K A ll 
Şart Rogers ve N•nsl Karo! tarafından 

Sözlü Varvece: Giesdorfı Gırlun tarkılı 

Blucs ve t\ıkstroılarda. 

Toplu iğne dostum iki giln e Mukpıle bir tellala milracaat Ne.de ki 1 , S ıryler de' pol·~ t;ıt -tı ile me·- , Halil llyas 
vel kendi sütununda (Kavun) etti. - n ra ıyorsun. eya , · ·r · · ı d • h k A • hat falan masal tabu. Para ·ı r;ıl ol!T' kt d r · r. isi n u BııbıAll A lkara 
un edebiyatta yen o ma ıgı a raı:rıaga başladılar. mı k ld ~ ~ ı caddesi No ti6 c:'.'%=1 
kında ıuradan bir za ın söztln:.ı Bnl r-iu. Bir bey, seyahata b a 111

··.. . 1 :::,;;_;w:::::.fi'c::;:::=·...,. • 
RAkEL MELLER 'Ol DE LA llf.\R~ 

şarkısı ıoganol edecekıır. 
rh d rek bu çok güz 1 kokulu ık::. gMdan, ikı <Jdalı ve mo- aş.yıe Evet,, deye ışaret EL C İ 

yemıtin tiirde yeri olduğunu hil} el apartı n nır ı devren ki ettı. N akı ka ak 
gostennek üzre "'ski serbest 

1
ı ralıyau:! •tı. ' - e v ta çı c· suı? B.11 

1 d 
... . ne va ıta yerıeşebılınm? 

oazm ar an: mukpıle adresı aldı. G'yindi, _ :::, al 
Felek!... süslendi, hazırlandı ve vgili- S çrn ama,.. A 
K. • k dirir ı · · d . - - en saçın ama. partı-
~!ne avu~ ye sının ran evusuna ılk giden bir man hoşwna tti. Şeraitını ka-

Kımıne kelek. kadın heyecanı ile yola çıktı. bul dı gı 
Meselini yazmıştı. Eğer kavu Bu yaptığı işe k~ndisi de şaş- e Byo~. kA k 

nun buradaki vaziyeti edibane · mağa başlamıştı M und un un a!1ı yo ··· 
!Akki d"l' • h lJ d"I · ad A ·'- · ene er m senı 1 te a e ı ırse ış a e ı mış 1 c .... a karşısına nasıl bir er- __ II haki , 

dolunabilir. Yalnız bahsolunan kek çıkacaktı Genç mi idi ih ç t angı aç.· k" 
Felek hen isem, temin ederim ki tı}ar mıydı? Bilmiyordu 'Biİ .. t an n:mık açtı. k c ~ 'llBsanm 
ete dosta velev ki kelek te olsa c ig b"r şey \'ardı Ayda .150 li= us uneK ırat tı, çıh ar le • .. 1 
k "kr "d t' d w•td" • - u uratı azır ayıp gon-

avun ı amı a e ım egı ır. ra istiyor ve seneliği peşın isti- d d d • ı 
~1'er diğer bir F !ekse hilekar Y<>rdu. Mukpile yanına 1800 li- er, e 

1
' • • • 1 

-· 1 

VM'rJRU 

~~~'"çaı"şamba 
ı:ll.l'J Ek., ımı 'llrk~cı rıhtım·(! 

fon harPk .. tle c1cııtru (Zon1!111 
~ k lnebulu, •11'•"1, Ordu 
;ırc5on, T·ah~on, S•. •ıu~ne ve 
R ze ) ve decekt!r 

Ta',UAt içi. lrkecl J r '1<1 n 

Gaı,., aranıyor: Pederim Bursanın 
Yun 'r '. r ıer~fından ı~ aımue r;a;p 
olmu tw- Hcıvat ve mcmatından ma
Joır t·m )Ckt'·-. Kendisinı tanıyan ve 
'i enle.-, r eln adrose bildirmeleri 
ı anı 11 mına riı.. c·l· ..... r. Sırke-
c. ..... L ' uut t.4 i le · C ıı; nume-
r lu dıikk n< a Burtıa 1 , Setba " ma· 
h.I Mchm•t oı:ıu Muammer. 

Yerlerinizi evvelden ten1ın 
ediniz . 

P ·amunt fllmldir ... -..-~~-,...,....-.· 

Bu ak,am 

elek sineınasın~a 
Eı\1İL Y AN1NGS in 

mUıhı, Takibi 

bır nanavdnn farkı olm~yan bu ralık bir çek almıştı. Nu kansının arkasından 
mahl"k için mesele darbına ne- Kapıyı çaldı. ağlam;ığa başladı, ve ağhy:ırak .l han nı ~ k ·r ac1; .• ı ıa mıı-
c!en lüzum görmüşler bilmem? Kapı açıldı 1800 liralık çeki cüzdanına yer-. rac!nt. Tel •tanbd 1515 

Jorj ~an rott un 

t•hcscrı ola" 
PARA KURDU 

h bul aslıye ma. kem si üçuncu 
Huk k .ıaire i 

1 'TELECENS SERVlS ?! _ Nuri! . leştirdi. lngilizlerin casuı teşkilatı o-; _____ _,, _____ _ 

1 
Nakleden 

lan "lntelicenı servis" i elbette yazı şudur: Selami lzzeta gazet erde okumuş~unuzdur. " Bu haftanın en mühim ha- ---::---:-:----..:.;~:.;.: __ 
Bu casus yuvasının dağıtılaca beri. Alman tayyaresinin daha BÜYÜK FIRSA 1' 

ğı hakkındaki haberleri lngilte- ilk tecrübe anlarında 169 yolcu' 
re Maliye Nazın M. Snowden gibi mühim bir hamule ile uça- .\IList~sna bir Hnn ve mü-
tekzip etmİ§.. Yani lngilizler rak ilk zaferi temin etmesdir. kemmel bir köşk satılıyor: 

r sabık yine her tarafa caıuı Almanyanm tayyareccilik ale- Fenerbahçe caddesinde 79 
gönderecekmiş. • • Doğruıu A· mindeki muvaffakiyetlerine en numerolu bbyllk mnzcyycn ta. 
mele hükiimetinin bütiin dünya mühim muvaffakiyeti ilave e- hçell < Kalorifer, el ktrlk, ter
ile emniyete ve sulh esaslan da den (Graf Zeplinin) müveffehi- kos, sarnıç, kuyu, banyo, ara· 
h"linde idamei münasebat edece yet rekorlarT devam ederken yi balık) vcsalr muştemllatı havi 12 
ği hakkındaki sö-zler çok kabili Alın ı bu k k k odalı villanın teınamı ile Galatada , . ne an ar re oru ırara ( A H ) te lıf bir teşkilat!! · d'k" t 1 . 1 rapyan an denilen f dU· 

TRlKOT AJI şım ı ı_ ayyare en~1 u a.şamıy- kkAn ve 60 odalı, asansllrlD 

~eyriselain 
:\1erltez Acenwı; Galaı 

bııında, Bey'l,tlu 2.361 
acentCJ1: Mahmod'ye Hııı:n 
lsronhul 2' 10 

lc!lnril 
Sube 

ıltıtdı 

9 tc rini;ani cumarıe ideU 
itibaren Bandırma, Karabiğa 

Postalan lstanbulrlan akşanı· 

la.n saat 16,:'IO da hareket 
~deccklerdir. 

Bu isim vakıa btr ecnebi keli a:ağı bır :ekor temın ett~l~r, ve senede (12,000) Ura ıcar getiren 
böylece cıhana tayyarecılık hu banın nısıf hissesi satılıktır. Tr~h 'k' ' ı 

• e~~r ~a :•aşağıd~~ ge~e-~~r susunda1<i rehberliklerini göste- l\llfk~ ve Han kapıcısına mu- uuZOD 1 IDCi aos ası 
ıl~ç d~~ldir. Bu bız~~- ~l~ıgı- rerek tayyarecilik aleminde mü- racaat. I' 
mu: fanıla ve çorap oruculuğü- ştesma bir şaheser olan 12 mo- ~------------ [ IZ'>!iR ] vapuru 7 Teş-
dür. lıtanbuldaki trikotaj fabri t"· ı·· "D O X,, t .. 1 lıtanbul ikinci Ticaret Mahkeme-- rlnisanı perşembe atr.ımı 
kal . kt • d or u · · · ayyaresını 69 ıinden· Müflis Rifat Vida! ta afıııdan "' an yem o ruva reımın en 1 ·1 d 1 B : . · . G ı h d h k tJ d 

1 
he E t h d d h yo cu ı e uçur u ar. u tayyare memaliki Şarkiye Franoız Baııkauna ,a ata rı umın an are e e 

.o.ayı P mane u u u •· nin büyüklilğü ve yolcu hususun! terhin edilip halı tran•it anbarmda Zonguldak lnebolu inop 
neme, Kartala taımıyorlarmıf.. dak" k ta 'lik ,,, . 1 mevcut bulunan haWardan balriye&i 
G nl d . b kt ı re oru yyarecı .uemın· 1 T . . . . S4msun Ünye Fatsa Ordu eçe er e yıne u o nnra s&- d b. d .. .. k h .1 1 1 eırınısanı 929 Pazartesı ve anı 
beb"I ı tanbul r · e ır onum no tası teş 1 et·ımüteakip günlerde bilmüzayede satı- Gireson Trabzon Rlzeye glde-
pur' k ys d d"l ';ğa:O~ yem va mektedir.Bu milleti mağlftp ede lacağmdan talip olanların &adt 10 da cek ve 0 , Trabzon Polathal'e 

a e ı me 1 ım yazmıt- rek harp sefinesi yapmasına m.i mahalli mezkOre gelmeleri il.1n olu- ' 
tını: • ı g l" d ı tl Alm nur Glreson Ordu Fatsa amsun 

A 1 1 b •~- ...-ı.. nı o an a ıp ev e er a-, -~· ~~---------n atı an u O••ruVa ~ •• • 'l 'l"k h ' Darül'' .. ,,_, . d Si J k • 1. b" d ğ"l B . t k nyanm sıvı tayyarecı ı usu- aceze muwrıyetin en: nop neboluyı ujtrayara 
vım ı ır teY e ı • u tf e a- sundaki muvaffakıyetlerine pa- Darill'acezeye muktazi Elli teneke gelecektir 
zanan Kartal oldu. •• Badema k k d 1 Hl U Benzin ve On teneke Vakum yalfı ve l·-~---------
Kartalın pırasası değil çorabı ve rma . ısırma ta ır ~- . ç ş • Dokuz Sandı!c Gilliksonun kapalı"zarf ı 
(ani lası meıhuı- olacaktır. • . pheıız bu muv~ff?~ıyetın Sırla- uaulile ~ilnaka":"sı 2 Kanunevel 929 zınir sür' al noslası 

OLGA llAKLANOVA ile beraber Ş < •y .ımı' "ll..i<a J ına Be-
şiktaşta yenı mahallede c-.ta cadd 

yıldızı 

sinde l ı numarıuı nanede mukim ve !~~~!~!~~::~~~~~~~:~:5.::2;:~;~ . halen ika etgahı meçhul kocası İbr2 1 
hım Tevfik efendi aleyhin~ ikame ey- 111 ~~~~;.::;...;:.:;.:,.:ı;,..::..~.::.;;;.~ıı.:....ı.:::...L~~ ledigi bop.ııma davasının 2 Teşriru- ı: 
sani 929 tarihli tahkikat celıesinde Bu olı:ş3m s .aı 21,JO da 
i!Snen vaki teWigata rağmen gelme- FRANSIZ TiYATROSUNDA 
diğinden gıyabında tahkikat ıcraama 
karar ~crılerek isbatı ıriüddea zımnın· 
da mahalle ılmihaberi ib.az ve şahıt 
dinlenmek suretile muamele cereyan 
etmiş ve tahkikat celsesi 8 K. Evci 
929 Pazdr günü saat on buçuğa bra
kılmıştır. Müddea aleyh muamelei 
mezkfıreye karşı beş günde ıtiraz e
ylemediği ve yevmi muayyeninde tah 
kikat hakimi huzurunda isbatı vucut 
etmediği vtya bir vekil gönde ediği 1 
takdirde hukuk usul muhakemeleri 
kanununun 405 inci ınaddesı muci
bince mahkemeye kabul edilmeyece
ği ve mu<'deinin dermeyan ettiği va
kiaları ikrar etmiş addolunacağı ilan 
olunur. 

büyllk ve meşhur muğınniye 

llADLE~ GREY in 
blrfııci konseri Hriiecektlr. 

Bu konserde büyük besıeklrla· 

rın Fransız, lspanyol, Alman ve 
Yahu dl 4arkılın t•ğannl edecektir. 
ikinci ve son konseri önümüzdeki 
ccma gAnü saat 17 de matine ola· 
rak verilecektir. 

Bu konserlere ılı programlan 
tiyatro gi,elcrlnde ıalik edilmiştir. 

htanbul Sekizinci icra claireainden: ~ J : , . . . ~ 
Bir deyni II'ahkfımün bihin temini is- .... ~~ Iaı ık, hayat, kaza ve otOffil)i>ll sıgorlalarınızı 
tifası zımnında mahcuz ve furuhtu ~ Galat.ada -Onyon hanında kAiıı -Onyon sigort.a kumpanyasına 
mukarrer ve Taksimde Taksim pata.. yaptınnız. 

ta iki numaralı dairede mevcut kar- T ·· k' ed b'l f: J · J kt j yola kanap-. ve koltuk ve aairenin T. ur ıy e 1 a ası a 1crayı muame e etme e o an 

Saninin 10/11/929 uncu Pazar günil u·· N y o N 
saat 1 O dan 12 ye kadar bilmilzayede 
satılacağından talip olanların yevm 
ve saat muayeni mezkürde hazır bu
lunmaları ilan olunur . iKumpanyasına bir kere uJVaınadan ıılgorta yaptırmayınız. 

D- - • Telefon: Beyoğlu - 2002 ~J untazam Hartın Postası 
Ben trikotaj itinden ko ka n pek yakın bır atıde harp se- Pazart09ı günü ıcra olunacağından ta f' 

nm. Belki ba b" r ıı: finelerine intikal edecek ve bu !iplerin yüzde yedi buçuk teminat ak 

1
. di tıına ır çorap günkü harp gemillerinin oyna- çelerile Darül'aceze müdiriyetire mü 

Ercu··mend Nur Vapuru 7 lıtanbul Sekizinci icra daireıindenıl lıtanbul Sekizinci icra daireıiocl<"' 
(Gu··ı .. emai) vapııru 8 'feş· teşrini,.ni · · · tif d Bi · · · i 1' ~ Bir deynin temım ıs · au :r:ımnın a r deyw mahkQmim bihin temrt1 . f 

rinisanl Cuma 14,90 da Golaca Jlerşeıııbegi.inil Sirkeci Beşikt.,ta Has furun caddesinde 54 tifa11 için mahcw: ve furuhtu .,,.,v rer er ye. racaatları. 
FELEK dıklan rollan yarın bn hava se- 4 4 4 

__________ ..;..;;;;;.~ fİ?eleri ifa. edcce.~l~_rdir: Mede- Darül'acezeye muktazi Elli bin 
Mektepliler lliıahlUI myet al.cmınde buyuk bir unsur Yumurta ile Bin bCJ yüz kilo beyaz 

olarak kendisini dilnyaya tanı- peynirin kapalı zarf uaulile münaka-
HAV A KURV AZÖRU tan bu çalışkan milleti tebrike- aau 4 Klnunev.ı 929 tarihinde icra 

25 inci haftanın 4 üncillliğil- der Türk gençliğinde de bu ar- ile aaat on~örtt_e te~ za~n açıla-
ü F · L" · d 3 A zu1 . caktn'. Taliplenn y\i%de yedi buçuk 

~ . eyzıye ıseııın en 64 - arın uy~asını temennı c- teminat a1';elerile Darül'acezeye mü 
li Zıver Be kazanmı tı. Ba deriz ..• " racaatlan. 

1 rıhtımından num' Trikotaj fabrika11nda tahtı rer Beyoğlunda Tokatlyan Oteb _<';. 
nhumından hareketle Cumar· il k' d b k v· · ı Ez "~ hareketle EreP;ll, Zonguldak, Bar- hacıa ... ınan çorap ve Fan a ma ına- varın a sa ı ıçıç e yevm , ~ 
te!I ~abahı lzmlre gidecek ve tın, A.m •sra, Kuruca •ile, Cı'deye !arın mahalli mezkUrde Tqriniaanin Apartımanında mevcut büfe, 1ıo1ı11

1 · 
a v 16/11/929 Cumartesi gilnü aaat 10 aandalie vesairenin T. Saniniıı 9/1 -

Pazar l ·l,30 da lzmlrden hare azimet ve avdet edecektir. dan 12 ye kadu alenen müzayede au 929 Cumartesi günü saat 10 dal1 ~ 
ketle Pazartesi sabahı gelecektir Fazla tı1fst!At için Emlnönil retiyle satılacağından taliplerin ye?- ye kadar bilmilzayede aaulacağt,..,.." 

Vapunla mükemmel bir mi ve saat mezkürde ınahalinde ha- talip olanların yenn ve ıaat muı>::ı-

1 
Rıhtım han 2 numaraya mi.iracaııt. zır bulunacak memuruna müracaatla de mahalli mezk&de hun bwun-

orkestrı ve cazbant mevcuttur Telefon: 2684 n ilan olunur. !arı ilin olunur. 
~~~~~----~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!"!'"!!~~ 

"k.illiyf't,, in edebi fefrlltaıı: 8! -- E~ küçük bir heyce~ bile alini en vazıh halinde görüyo- man ordusu yok. Anc;k içi~ hi;s~diyordum. Tarihin tekerrlulerlni ya~lı et; 
onu öldilrür!... ruz. Hayatın felce uğradığı, de hızlı bir yanş var. Bilmiyorum neden?. Dalıya- mek için hafızanın teyakkU~--ıı 

- - - - _..___,._._ .. - -

1-ŞK G ON Eş 1- Korktum, kendimi tuttum. hislerin battal olduğu bir anda - Kim önce İzmire TUrk rum. Sanki onun yanrnda, onun- en güç yetmez nöbetçi old•til' 
Fakat bu ne asil heyecan, ne §Uurun çarkı: bayrağını dikecek?. la haşhaşa imiş gibi kendimden gibi! 
yükıek ruhtur ki ölüm halinde - İzmir . . • Bütün ordu bu müsabakanın geçip kalıyorum. Bu bir insan • 7 EyJDJ • · · 
bile: Diye dönüyor. Bir dava bun- imtihanını verir gibi ilerliyor. sevgisi değil. BUsbütün bagka Nihat gayet memnun · . F.İ 

Etem izzet - İzmir... dan daha iyi benimsenebilir Askerin neriye kadar ilerlediği- bir şey. Bana bu aşkı, bu sevgi- - Tehlikenin yüzde ellı ~~~ 
~ Diyor. Halbuki bu haldeki mi?. ni bilen bile yok. Mantık, hesap yi o verdi, o telkin etti. geçti. Bu geceyi de atlatırta 

. • .. . . . bir inaandan: İhtimal ki Binbaşı yaralandı- her şey şaşırdr . Bu gün de aklım hep Aniı ha- sele yok! . . p 
- Nıye bana haber vermedı· ~. Godennı fıl!n _açmak ayn _ Allahnn beni öldürme... ğının, ölüm eşiğine geldiğinin _ Uşşak... tunun evinde. Diyor. Onun da aklı fıkrt !:,a 

oiz?. ııt l_"alı:at M1A ümidım yok··· - Ah... farkında bile değil. Hala kendi- Fiilin derneğe kalmadan bir - Aceba Hasancığımın et- ~staııyla meşgul. Karii?· or; 
Diyebilir· Dıyor • - Of.... sini Dumlupınarda ve düşman de bakıyorsunuz ki Türk auva- yasını saklıyor mu?.. kım çıkarsa ondan bah~ed•>' l!'il 
Hoş, çağtrdığmııza da: • · • · • • · • • • Gibi şeyler beklenir değil mi? karşısında biliyor. Göz kapak- rileri "Salihli" de görünUveri- Diyorum. O kadıncağazla da - Öyle enteresan bır va· 
- Çok iyi ettinU.. Nihat beyden sonra bir birbu· Bir insanın ölmemeyi istemeııi Jannın içinde İzmiri seyrediyor! yorlar ! Fakat yalnız ben bura- mektuplaşmadılt ki 1 Oldü mü, ki · · · J\•1-
Dedi ya! . . çuk saat hastanın başında kal- de en başta gelen haktır . ı Bu heyecan beni sabaha ka- dayım. Ah İzmir seni ne zaman kaldı mı belli değil. İki üç mek- Diye hep onu anlatıyor '1tıc.r-
. · · · · · · · •. • • • dım · . Nabız düzeldikten s~n~a İşte davamızın yüksekliği bu-: dar uyutmadı. Hep onu düşün- göreceğim?.. tup yazdımdı! cevap alamadım. la~ılan o da bu vak'ayı d~ift;ı-
Hastay!' kalbı ta~y~ tçın ne h_aata ~nlcmeye .baıla~ı. Bu ınıl- rada: Can yok .. Fert yok .. Ha- düm . Ondaki derinliği .• Onda . . . . . . . • • • Hoş ben de bır yı-rlerde ~unna- lugunun da~-~sı yap_tı • fI bil}'U 

r.ıpmak lazımsa hepsııu. r,ap~ tiler hır an vazıh kelımelcr ol- yat yok .. Hiç bir şey yok .. Hiç 1 ki yüksekliği sinirlerime kamçı Hasan.. Hasan. Gene bu giln- dım ya . Bu hastanede ış alın- ten bahsettıgı ameliyatı çok 
Buhranı ~tlattı. Nabız duzeldı. du: bir şey kimsenin değil. Yalnız ettim. lerde ona öyle düştUm ki. San- caya kadar nerelerde dolaştım. bir cesaretle yapmış· Fakat ı:ı-
~ihat ~ey: . - İzmir·· İzmir. • • Vatan var . Her şeyin sahibi o- Biz ve .. Hepimiz böyleyiz 1 ki adımımı attığım her yerde Söziim var ama . Mutlaka bir büyük te bir bilgiçi~~ 1 .. }ia~pf 
-. Bır az ~.~nra gene bır "L'- _Diyordu. Bun~ igidince dili- dur. Bütiln yaşayanlar onun 5 Eylül ... onunla karşılaşıyorum .. Onun gün ora~a gi~eceği_m, İsti~l?l: yt ben sa~ahl~yin gordu~a~''" 

ıuıle Kanfre yaparsınız·· mm ucuna geldi. Bağıracak- için yaşıyor! Bütün ölenler o- İzmir yolu açıldı. Bu muhak- bu gilnleri görmeyen meyus mezarlıgındakı yemın gecesının burun delıklennden baş irelcl 
Dedi,t;:itti.Onun en çok korku- tnn! . . mın ~~in ölüyorlar. jkak. Murat dağlarına. atılan göz~erini gözl~_rimi.? .~çin~.e his- h~tırasını tazeliyeceğin:1· Hasan bir yeri ;ı.:o~ · Fa~at ~eı;1JyJc ı
ıu ıhtılat. .- Nerdeyse İzmıre gırece- Ölum ve hayatın birbirine en duşman fırkaları da teslım bay- sedıyorum. Dün butun gun ak- cıgımın eşyasını derleyıp topla- nabzının ıyı ı;ıldugun klafl'll-

- Sabahleyin yapacağım ilk ğız. Yunan ordusu mahvoldu! c;ok yakın olduğu bu hastane 1 rağmı çekmişler. Mustafa Ko- lnndan çıkmadı! Her saniye yacağım. · ler · Arada bır g~ne sayı ııem-
>ir ameliyeden sonra salah baş- Fakat doktorun sözü kula- karyolası üzerine uzanan BUı-1 malin dediği gibi: kalbimin çarptığını, her an zih- O yeminin hatırası ve Hasan larında devam edıyormuş . 
.arsa ölüm tehlikesi çok azala- ğırnda çınladı: başı da davamınn vUkaek ide-1 -Artık karşımırda bir dilı:ı- nimin onunla me§gul olduğunu daimakalplerimizinkuvvetidir-lşire diyor ki: (Bitıncc1i) 

1 
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l\orveçyanııı lıalis Moriııa balığı 
başnıahsulü aleııışüııılıl ınarka YAGI 

Goyet taze olorok gelmi~ıir. kilo. 
lalı ,ı,e 100, yanın kilolu" 1 şo 

60 kuruştur. HASAN ECZ./\ Ul:.PO· 
SU toptancılara bllyUk tcnzillt. 

lkti.~adi haberler 
-

Tuz buhranı şiddetli 
L-T·PIVER 

PARIS 
1774 0• te-.ıa 9dllml'tW. 

POORA•ESANS 
"OLONYA SUYU -

Krtal malmüdürlüğünden : 
Kariyesi Soıcaaı ansı Ralckaım 

Alemdat Karye deruni 

• • 
• • 
• • 

Arsa 

• 
• 
• 

ebvabı 

71 
41 

66-67 

58·1 

Ziraı 

400 
225 
900 

160 

Kıymeti ma 
bımıninesl 

K. 
4000 
~50 

9000 

6000 

Kimden metruk oldugu 

Agop otlu Kirlı:or 
Kolyanı binti :\lazlomyın 
Ağ'evni Eslcohi bloti \ji1,:o~skerlmeb1 

K!ri;or kerimesi Şinorik Tonik Kirkoc 
çorbacı kerimeleri 

on giinlerde fazla çıkaıı ı)ala111u
tuıı tuzlaııması piyasada tuz 

bulıranı tevlit etti 
lOSVONı • • Harap b.b .. baae ~8 4500 Ogida ve his•edan 
Pompeya 
Ftoramt 
vıvıu 

Fetlf 

• • Aru 59-59· I 500 5000 Klrlı:or kerimeleri Şinonk ve Tonik 
Bostancı Posta caddesi Arsa 29-9 160 13000 Raklcal Uzo ve hisse<lan 

bi Son günlerde piyasada bUyük 11 - 13 okka gelen bir teneke 
ıl r tuz buhranı vardrr. Bakka- peynir yağlı olursa 12 - 13 ya
~d~ hiç tuz kalmamıştır. Bir rım yağlı olursa 10 liradan sa
cı k kıınseler her ne fiate olursa tılmaktadır. 
iıu&Un tuz aradıkları halde tuz Bakkallarda perakende be-

Revdor 
Şlpr 

Fujer 
Kinin 

Ballda cins, mevkileri ve kıymetleri muharrer emvali metrukeye •it yedi puça emvali gayn menkulenin 26 teş• 
rinievel 929 tarihinden itibaren 21 gün müddetle mülki!etleri müzayedeye çılcarılıııış ye verilecelc bedel haddi 
ltyılı: görüldilğü taldirde 16 teşrinisani 929 tlrihine müsat!lf cumartesi gilnil sut 13 ten 15 şe bdar Kartal md· 
müdürlüğtinde ınüte~e•kil sauş komisyonunca ihalesi icra kılınıca~dan tllip olanların yevmi mezk6rda kıymeti 
muh•mminenin • .ae 7/5 nl•beıinde teminat makbuzlarvıle komisyon• m!lrıcaatlan ilin olunur. 

1atnaınaktadrrlar. yaz peynir fiati 130 - 140 kuruş-
E:llerinde tuz bulunan bazı tan başlamaktadır. Bahçe kapıda 

:ııar ta derhal ihtikar yoluna BUGDA Y MÜV AREDATI 
tınıştır. BİRAZ DURDU 

&c u ~uhrana başlıca_ sebep bu Son günlerde fazlalaşan buğ 
k nckı balık bollugudur. Bu day müvaredatına biraz şüku- [ ~ • - ,- - t· 1r ' 

lıtanlıııl Şubesi 
şı,n Ahmet Bar sokak No. 56 • Tel. Beyolllu 3 :>44 rtuğrul mağazasından: 

BAZI DAiRELERDE 
~~ar balığın. h~psinin der- net arız oldu. Son iki gün zar- ıtdııa Wd(ölftit üılat Dlıına~a~a l\DIDlSjOıJUDılau: 
;.... sarfına ımkan olmadı- fında yevmi ihtiyacı 20 - 22 va- - -
rıdan bunlar tuzlanmakta- n tstanbula yal- Kütahya vilayeti dahilinde ve Kütahya - Afyon yolunun "10" 

TASFİYE 
ır. Bunınt neticesi ola- gonuA!eçmd leyde 90 vagondan uncu kiloınctrosunda, Porsukçayı üzerindeki (B. T. 83) Porsuk MÜNASEBETiYLE 

tak tu nız a o u an k" .. .. .. kl .. . d pıla k b t .. t il 7. kıtlığı baş gös~rmiştir. b • d lm' ti oprusunun mevcut aya an uzerın e ya ca e onarme us 
J\Rts İDARESİ BEYTİYE u~:~~~ar;~a~ üzerine fiatler yapı~~ kapalı zarf us~li~e ~ünakasaya konulm~~· 

HAKİKİ BÜYÜ!{ 'T'ENZILAT ~"""'"" 
SERGİSİ d .. t .. t.. 5 kıştı Bunun ne- Munakasa 20 Te§nmsaru 1929 Çarşamba gunu saat (15) te 

30 us u, uccar 1 
• N f' v k' l · ·· 1 k k d müteşekk'l k · t Şu Kanunusanide açılıp 16 tic~si olarak tacirler fazla huğ- a ıa e _ a etı muste~at<ı ma. am~ a .. ı ~mısyon a 

bata kadar devam etmek ü- da ti tmeğ· k mi d .. n rafmclan ıcra krlmacagından alıplenn munakasa. muzayede ve 
~e Pariste bir idarei beytiye ser r_~e 24r 

1 
esb _ şd ve ul iharat kanunu ile o!baptaki şartnameler tarifatı dairesinde hazır 

gıs· yauuz vagon ug ay ge - 'f '- ı aklı k b·ı· <l V k' . ı açılacaktır. mi tir. lt:l'.~cakları teklı mcı--tup_::ınnı. m u7: . ~~ a ı ın ~ e filet 
Bu sergiye bazı Türk mües- tŞAK FABRİKASI musteşarlıgma tevdı eylemelerı ve şeraı~ı ogrenmek uzre Istan-

lltsatı da iştirak edecektir. 280 bul ve Kütahya Nafia başmühendislikleı:ıne ve Ankarada Yol!ar 
Socux CIKMAZSA KIŞ VAGON ŞEKE~ ÇIKARDI Umum Müdürlüğüne müracaat etmelen lazımdır. 1 

SEBZJfLERİ UCUZ Uşak şeker fabnkası bu sene Proje ve şartnameler Ankarada Yollar Umum Müdürlüğün-
OLACAK diğer senelere ~i~betle daha eyi den (10) lira bedel mu~abilinde alınabilir. 

l<:ış yaklasıyor yaz sebzeleri ve daha fazla ıştıhsal yapmış- Münakasaya iştirak edeceklerin ehliyet vesikalarını berayı tet 
hvaş yavaş ·ortaİıktan çekil e tır. . . . , kik münakasa gününden laakal 2 gün eve! Ankarada Yollar U-
~t ba•ladıl . ~ Bu sene fabrıkanın ıştıhsala- mum Müdürlüğüne tevdi eylemeleri meşruttur. 
h h Y ar ve aynı zamanua 280 d U k f b 'k -,,.,-_,.,_,.,= 

F ş sı hır gunde 560 ton pancar iş- 1 
ltsj aııulyanm okkası 30 doma- le ebilmektedir. DEFTER DARLIK ILANATI 
~• ahla dılar. tı . v.~gon ur. şa a n a-L ST ANBUL VILA Yiİ1 · ..... , 

lla. ıı okkası 25 kuruşa çıktı. Bu Y . 
k lnUkabil lahana rasa 'bl Uşak şeker fabnk:ısınm baş- w =•:: . 1 1 
iş Sebzeleri meyd~; ç·ı.!1~- kabir maha~e.naklı mevzuu Kİ~~LIK DÜKKA_N - Un kapanınd~ Yavuz Ersınan.ma- -~ M LLET MEKTEPLER .... il/&._ 

tır. ~ • ..., bahsolmakta ıdı. hallesırun Unluk sokagında No: 13, senelik muhammen kirası ~ 
11 

" 
Buse d 1 Al.3.kadarlar bu haberi tekzip 50 lira müzayede pazarlık suretile 13-teşrinisani-929 çarşamba = Bu sene Millet mektepleri umumlyetle = 

0 ugu için eğer iddetll bir kı ~tmekte ve .. a 1:1 nın _ma a .. ı gunu saat te eter arı ta yapı aca rr. 5 Na·me H ı•t Alf besi = 
1 

O\(j - ne yaz evam 1 ve uzun f b 'ka h ıı· ·· ·· ' 14 D f d 1 k 1 kt 382 = = 
1tııazsa b r· şl . . ' ınşasınm munasıp oldugunu so- • • • = 1 a 1 a = 
cıq ota 8~ ze ıat ennın çok~- ylemektedirler. MÜŞTEMİLAT! İLE s .... TILIK KAGİR MAGAZA-Ba- =: • = 
llıei.{ı C&gl muhakkak addedil- t t 1 k d Ş hM hm Ge lini ah 11 • • k f r ka. = otutmağa karar verm!, lcrdlr. Bu alfabe bllba"sa bDylllder = 
B ~ir. KAMBİYO F ATLER ı paz~ <ı:. ey e et y m . a esınm ~ ~s ı so ~ın ES için yuılmıttır. NDm•ne lsteytalz. -

E\' A.z PEYNİRLER BU Dün borsada İngiliz lirası da ~o: 5 ustunde 2 oda~ı va~dır. 121>. hiss~e otuz ı~ buçuk hıs- nlllllfUJllllllllllı. Mualllm Halit lıltapbaae.ı ~lllllllllllllllllllllffi 
SENE PAHAL! 1031 kuruşta açılmış bir aralık sesı satılacaktır. 32,5 hisserun tahmin edılen bedeli 1 senede 2 

k Sus e · 1 · b"lha 103l kuruıra kadar çıkulctan son taksitte verilmek suretile 8125 liradır. Müzayede pazarlık sure-
ue.. peyrur enn ı ssa v -1 27 . - . 929 .. .. ı• D f darlıkt ta ~a:ı: peynirin çok pahalı ola- ra açıldığı fiatle kapanmıştır. tı e -teşnrusanı- pazar gunu saat .. te e ter a ya-

~1 anlaşmaktadır. Altın 895 liret 9,03 kuruştan pılacaktır. 965 
~Yeni sene peynirleri daha pi-ımuamele gl>rmüştür. Diyunu Ü • • • "" ı!ı~aya henüz sürül • b 1 muvahhide 213 kuruşta kapan- M ŞTEM1L.ATI İLE SATILIK KAGİR MAÖAZA - Ba-

t:ı halde fiatler ~exks:t~ mıştır lık pazarında Şeyh Mehmet Geylam mahallesinin Kafesli soka- BUJUK TlHARE riJANG~SO 4t •• 4 • ğmda No: 1,3 üstünde 2 odası vardır. 120 hissede otuz iki buçuk 
hissesi satılacaktır. 32,5 Hissenin bedeli 1 senede 2 taksitte ve
rilmek suretile 5281 liradır. Müzayede 17 -teşrinisani- 929 pa
zar günü saat 14 te Defterdarlıktaa yapılacaktır. 971 

Kanıbio Bonaaı 51111929 
lıııt IS'rtKRAZLAR 
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bıILLI YETiN EGLENCELERI 

Bu güni<ü yenir; 
bll cceml:ı 

1 SOLDAN SACA 
~.:- 'recrub<: etmek (7) 
~. Nıda {Z) Çoğun abi (2) 
ı.!oyun aksi (2) Altın (l) İstif-

1 (2) 
S ·Nota (2) Zaman (2) 
;·Ayı yuvası (2) küme& hayvan-
5·~tından biri (3) Nota (2) 
;·Canın yongası (3) Sap (3) 
; Nota (Z) Ciltte siyah nokta (3) 
•rıınızı (2) -- -

Dunktl bllmecemı:ıtn 
halledılmif ~ekli 

8.- Beraber (3) Bayağı (3) 
9.- Çekiştirmek (9) · 

YUKARDAN AŞAGlı 
1.- Nahif (8) 
2.- Kadın ismi (5) 
3.- Nida (2) Ma•set (2) 
4.- Kibar, terlıiyeli ( 5) 
5.- Sinir ( 5) 
6.- Hastalık (5) 
7.- Çiğne (2) Nas (2} 
8.- Saadet (5) 
9.- Kırıklık (8) 

Anbar insaatı 
!nt~n ·~nısarı uınuın ınü~iirHi~ü'n~en: 

ç~i ~u~ ınhı.,ar idaresi Kuru çeşme yaparak tütün anbarı bah
tıır \ıc ınşa eJilecek anbar kapalı zarfla münakasaya konulmu~
~bir czkfiT inşaata ait proje ve şartname ve sairesi 15 liri'_ ~nu
~Sitı.tndc .. verileceğinden taliplerin idareyi umumiye mimari şu
~n: ınuracaatla almaları ve 16-Kanunuevvel-929 tarihinde de 

rını Galatada mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

• • • 
SATILIK DÜKKAN - Uzunçarşıda Saman Viranı Sani 

mahallesinin Uzunçarşı sokağında No: 106 tahmin edilen bede
li 300 liradır. Müzayede 11 Teşrinisani 929 pazartesi günü saat 
14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. 541 

• • • 
SATILIK ev DÜKKAN ve ARSALAR - Boğaziçinde Ar-

navut köyünde Yahudi sokağında eski 4-14 yeni 32,12,2,4,1,14 
No: lu bir tarafı dubaracı sokağı ve Boyon Matyosun harefi bir 
tarafı Dimitri Kalfanın arsası bir tarafı yeni açılan yol . : tarafı 
rabii yahudi sokağıyle mahdut, 4 kıt'a anıa 1 kıt'a dükkan ve bir 
kıt'a ev satılıktır. Bedeli 4 senede ve 4 taksitte veri!ı:~-::k şartile 
muhammen kıymeti 1416 liradır. Müzayede 1 l-teşrinisani-929 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te Defterdarlıkta yapıla 
caktır. 477 

• * * 

YEDiNCi TERTİP 
4. ONcü KEŞİDE 

11 TEŞRİNi SANİ 1929 
Büyük ikramiye: 

45000 liradır 
Aynca: 

20,000· 
15,000, 
12,000 
10,000 Liralık ikramiyeler 

ve 10,000 Bir mükafat 

SATILIK ARSA-Boğaz içinde Arn:vut köyünde Çeşme so- . 
kağmda eski 13 yeni 21 No: lu bir t2rafı terzi Nikolinin hanesi 
b;r tarafı Hallaçyan efend; hanesi bi.- tarafı marangoz Yorginin T •• k• • ııA 
arsası tarafı rabii çeşme sokağ.ı ile mahdut bir kıt'a arsa satılık- _. ur ıy e m 1 1 
tır. Tahmin edilen b~deli 125 lıradır. Müzayede 11 teşrinisani 291 
t'1rihine müsadif panrtesi günü saat 14 te Defterdarlıkta yapı- Sigorta şirketi 
lacaktır. 587 * * Galatada (TUrklye . l\\illl Han , Ooyçclıanlı karşısında 

* Harlk ve hayat sir.ıortalarını müsait •eralt 
SATILIK BOSTAN: Arnavutköyünde Yağhane sokağında T 

19-21 Numaralı Bostanın 3 hisse itibarile bir hissesi sahibinin azami teshllatla icra eder. 
vergi borcundan dolayı 6-11-1929 Tarihinden itibaren 21 gün Tel. Beyoğlu 2300 .... 
müddetl_e müzayedeye konulmuştur. Talip olanların Istanbul 
Vilayeti _İdare he)"etine müracaatları. 

Ev~al 
-;---;----:--~~,--~~~~~~~~ 

~ınuın MU~Drlü~ün~en: 
Kilosu Cinsi 
2000 Fasulye 
1000 Pirinç 
2000 Nohut 

300 Sade yağ 
7 50 Zeytin yağ 
750 Soğan 

300 Şeker 
1000 Arpa 
2e00 Saman 

Fukara iqıaretlerine lGzumu olan mikdarları balada muharrer 
dokuz kalem erzak ve hayvan yemi ayrı ayn olarak aleni müna
kasaya vazedilmiştir. Talip olanların şeraiti anlamak üzre her 
gün levazım idaresine ve ihale günü olan Teşrinisaninin yirmi 
vedinci çarşamba günü saat on dörtte idare encümenine müraca-

+ • .,t aları. 
-,-~~--,--,--;---;,-:-;-~--::~~~--~~~~,,-~~~ 

ls~irlo ve is,irlolu i~~ilerinbisarı umum ınü~ürlü~ün~en: 
25 kalem evrak ve defatir kapalı zarf usulile 26 T etrinisani 

929 Sab günü saat 15 te ihale- edilmek üzre münakasaya kon
muıtur. Taliplerin mübayaat komiayonu kitabetine mtiracaat
lan. 

'/ 
. ) 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisar 
Umum müdürlüğünden: 

idarenin Kabataş anbarında tahminen 20,000, Pa~abahçe anba
rında 70,000 kilo tahta sandık ankazı ile 50 tane sajtlam ve 2 
tane köhne çuval ve 200 tane gaf. t~nekcsi vardır. Bunlar ilAn 
tarihinden itibaren bir hafta zarfında ~tılacaltJnd&n taliplerin 
mezktır anbara mıiracaatlan. 

KARON ywıan kllaphanesı 
Beyo~lu Tünel mcydaıuııda j'..!J 

Devlet ~uıniryoiları ve limanları umumi i~aresin~en: 
Eskiıehir - Konya hatu üzerinde saray önü ve pınar başı is

tasyonları arasında ve 395 inci km. civarındaki ocaktan çıkarıla
cak 15,000 nı balast tekrar kapalı zarf usulile münakasaya kon
muştur. Münakasa 24 Teşrinisani pazar günü saat 15 te Malze
me dairesinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak 
kat teminat akçelerini ayni giinde saa, 14,30 a k"J ar Umumi Mü 
dürlük kalemine vermeleri lazımdır. Talipler münakasa şartna
melerini 2 lira mukabilinde Ankara Maliye ve Muhasebe işleri 
dairesi rei11Uğinden Istanbulda Haydarpaşa veznesinden ve Kon 
yada Konya vezneainden tedarik edebilirler. 

Dabı ziyade ve 
daha iyi tra~ eder--

Gtlhttt IMçalr.lan meYCUt ea &la 

tetikten ma&ntt ~ aıl•naın 

,... - -· ...... ziY9d< .. Uhl .. tnş olslafl (C•IDLD cdec. 

.... bvplka-ahaoa. 

~ 
~ 

Qillette 
=-:: .. • ~ Y.'.>:.Wff./:{~,W/#8:7/.~Ö",, 

M lTfilv~IU l 1 
MEKTEB i 

lsTANBUL 

KURSLAR 
TERTiP 
TASHiH 
TİPOÔRAFI 
LiTOGRAFi 
çiNKOGRAFI 

GiRİŞ ŞARTLARI 

TASHiH Kar<wıa; Ona mektep 
mezun lan. 
ÇINKOÔRAl'I Kursuna; Orta 
mekteple san'at mektepleri mı!· 

~ rnn!arı. 

~ Tl':RTIP, TIPO, Ltrü Kunlanna; ~ 
i!!l Y ış ve menşe aranılmaluızuı her i talip alınacaktır. 

l
i Kayıt için: 

Her glln saat 15:17 
Devlet matbaasına müracaat ı,. 

edilmelidir. r' 
\ 

~ . 
W//AllW~7#/#,N//~-///41111f4,i 

....,_ ~ı. l rURİS ---. 
KÜRK MAÖAZASI 

B•yotluada lıtlklll caddell 
No. 409 tlMz.ır ve ı~marlama 
lıer ani tUrtlerln on aoa 
moda yl mantabap çefltlerl. 
Aatlar retabcl tabut etwı ı, 

Doktor A. kutiel 
f.ltltlrtlı makiaeıeriyıe rıeİ.ııgıııctvııw, ldıU 
darlıRı, prollat, ademt.ktidar,. bel ""'*'" 
lfRI Cilt ft fimıgtyi aJntıı.; ledQ{ •• 

KarakO,Jde ~ lıiıııı sırumda 34. 



Bl~ SÖZ 
BİR RESiM 

Bayramlarda yapılmakta olan merasimin muntazam bir tekilde icrası için program ihzar ve tanzim 
etmek Ozere cumhuriyet halk fırkasında bir komisyon toplanmış ve diln ilk lçtlmalnı aktetmlştlr. 

MA A 
Dr. H. ŞINASİ 

Y 1\'runuzun en <ıhhi ıııdasıdır. 

Samsun orman müdiriyetinden: 
Vezirköprü kazasında vaki Sarı

çiçek ormanından on sene müddet 
ve kapalı zarfla beher mctromiikabı 
421 kuruş bedeli muhammen le müza
yedesi mevkii ilana vaz edilen 14270 
metromükabı gayri mamul karaçam 
eşcarının ilan müddeti görülen lu
.zum üzerine iki ay olarak tesbit e- . 
dildiğinden 27 te~rinievel 929 tari
hinde icrasr mukarrer ihaJtnin 27 
teşrinisani 929 çarşamba günü icra 
kılınacaktır. Talip olanların yevmi 
muayyende aaat on beşte Samsun 
0 nnan müdiriyetinde haırr bulun
maları ve daha ziyade tafsılat al
mak isteyenlerin Ankarada orman 
umum müdürlüğüne 1stanbu1, Sinop, 
Samsun orman müdiriyct1erinc müra 
caatları ilin olunur. 

• 

ÇAl{ŞA ,iB \ 
6 'r. SANİ L 929 

Tahdidi tesllhat meselesinde takip edeceğimiz bat ve harekeıl takip için Ankarada Hariciye ve~lll 
Tevfik RUştU Beyin riyasetinde toplanan hey'et resmlmlzde içtima halinde corillmektod~ 

~er nevi İNKİBAZDA, SUİ HAZIM ekşlllkler safra ve sarılık dolgunluğunda MAZON MEYVE TOZU almak pek nafidir. lstanbuld', 
ga~yan karaciğer ve böbrek hastalıkla· Babçe kapıda zaman ecı• ' 

tında yarım bardak suya bir kahve kaşığı Posunda flatı 80) kuruş~ 

Nihayet açık gl!rebillyorum 
Gözlfilümin ıdi camları _.rıne 

ZEISS Pl' :KTAI. camlannı '·azeı

drdiğindcn beri açık görehillyor. 
:-lazır her nereye aıledllse bu cam
lar bütün •atıblarda eşyayı sd 
ve berrak görmenizi remin ve gdıı· 

!erin ıabl! harekeılcılni muhafaza 
cderlcL 

GUzlOkçUnUzden 

Anıerikanın en birinci nıamulalın~an 

Ya!~ ~~~:.~:~~in ~~aYA~ M:rJrr~-
Ttirklyc "n KHO"BALKl!N Galata Rillur sokaJ!ı ~o. ı 

umum accntası: 1\. • U Telefon: Rcyoglu ı 561 

Dalton ve Moroe ve Odhner hesap makineleri dünyanın 
en meşhur, en mükemmel ve en metin hesap makineleridir. 

Teminat mlk-
tarı Lira 

1500 

1500 
içilecek bir rakıdır. 

Emlak ve eFanı ~antası unıunı uıMnrıo~no~ı~ 
pazarlıkla tıatılık depo ve antreP0 

'rı'' Um. No: mevkii ve Nevi ve mahiyeti Hudut ve ıeın1 ,rı 
t . h k . ıııifıl sem ı meş uru emıyet ve J,11' 

müştemiUit ıtC 

mamü§temilat 3 

tLAN 
~ 

Camlal"ını isteyiniz 
Gözlerinizi için daha iyi cam 

tısaHur edilmez. Zf!SS Pl'"JKTAL 
camları bürün başlıca gözlükçülerde 
.. uhr. GözlUkçti, camların gözleri
nize tamamlle uyp;un olmılarır· re
min eder. ~95 numırah renkli U .
KTA L kaıaloıtu \lümessili: lstanoul 
\1uadeı han G. Ol~:LMAN~ ve 
ILL müessesesinden isteyiniz. 

Bostan Kahvehane ,. s. 

900 

2500 
Bu 1 ana m Ü kaf a::"4t:-fi~B~ei!fils•oı!ığ•u ~kı"'u~ğ•uıiijif ritieiiniiği!iii 

İki kıt'a yeşil kaplı olanların nazarı dikkatine 

Sinop Vil!yetine t•bl M ... ııef 
kazasının karadağ ormanında" 0ıı 
sene müddetle Çam, Göknar e~Jı'ııı 
beher gayri mamOl metro 111 

0 .~ 
200 devril< aksamı ve kayının ıo file~ 
ruş bedeli muhammlne ile 427 5 fıl~ 
ro mükap küknar 270 Çam 55!!,. U)11 
ve devrik olarak 26 metro 111 ef''' 
küknar 322 metro mükap Çaıtl 

9 
w 

1 
rı kapalı zarf uıulile 30/1 O ı 9.~delıe 
rihinden itibaren otuz gün mil 1,ıiP" 
müzayedeye vaz olunmuıtur- , 9 tJ' 

lerin yevmi ihale olan 30/11/9 d6f1 
rihinde teklifnamelerinl sa~t 0~0ôt 
ten evci Sinop orman müdırl~e ,.ııl· 

latanbul mahkemei aıliye birinci 
icaret Daireıi: 
30 10 929 tarihinde iflasına karar 

eril~n fstanbul balık pazarında pe
nirci sokağında 1 ve 5 numarada i: 
ıyı ticaret eden ve Bakırköy .akız 
facı mahallesinde iskele caddesinde 
ı numaralt hanede mukım Sokra! 
ilvcstiros efendiden alacakları olan
;:rm tarihi ilandan bir ay zarfında 
rika ve istihkaklarını mahkemeye 
.üracaatla delillerini tevdi ederek 
.ıyıt ettitme1cri ve müflise borcu o
..nların miktar borçlarını ayni müd
ot zarfında mahkemeye bildirmeleri 
.:: her ne sıfatla olursa olsun müfli
n mallarını tllerinde bulundıranların 

ı mallar üzerindeki hakları mahfuz 
illmak ~artila ayni müddet içinde em 
ıli mezkllreyi mahkeme emrine te11-
i etmeleri ve hilifına hareket cezai 
~s'u1iyeti mustclzim olacağı ve mak 
ı1 mazeret bulunmadıkca rüçhan 

162 Nisanta<ı ' . 
164 Calata '<ara 

:'il usta fa 
7~ Kandilli \'ani-

köy cadde>İ 
15 Bebek 

22 Sarıyer 

F.kmek Fah- :'llaa mıI~ıcmllAt 
riJ..a~ı 

16 numaralı 
dükkan 

\laa mü~ıcmilat 

. 
1 numaralı Maa mü~ıcmllAt 
hane 

Bebek bahı;e>l \laa mli~temil;\t 

Mcsarhurunu 
Gazino>u 

7000 

500 

500 

3000 
500 

Devlet ~eıniryolları ve limanları umumi iôaresin~en 
Muhtelif tipte lokomotiflere lüzumu olan bakır ocak ve aksa

mı kapalı zarfla münakasaya korunuştur. 
Münakasa 7-12-929 cumartesi günü saat 16 da Ankarada 

Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasay iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını ayni günde saat 15,30 kadar Umumi Müdür
lük kalemine vermeleri lazımdır . 

Talipler münakasa şartnamelerini 20 lira mukabilinde Anka
ra<la, Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasın
dan tedarik edebilirler. 

"ELEONOR DO PAR1S,, Ticarethanesi 
Parisin mcıhur "PA TOL~!~, "RF.l\Ol.E., "ROS" n~;(' .\.. "A l.PI 10:\Sl:><E., 
elh - ticarethanelerinden gecirdi~i c, >On moda kadın şapkaları kolleksiyo
nunu l Teşrinıs•nidenberl saat 9 dan 12 "" ,. 1-1 ten 20 ye kadar Heyoj!;
und •ıllıJl\lyal Palasın salonlarında teşhire başlamıştır. 

!ı~!~~;~~~~~~~~~~~Bci~~~~ :;:; Devlet ~emir yolları ve limanları uınuıni i~aresin~en; 
ı de mahkemede hazır bulunmaları 12 11 
: müflisin müşterek borçlulanla ke- • •929 tarihinde munakasası yapılacak vagonet aksamın 
terinin içtimada bulunmağa hakla- dan. tekede~lerin çelık saç ve ya çelik dökümden İmal edilebile
oldugu icra ve ıf!as kanununun 214 cegı ve teklıfatın buna ııa~aran ayrı ayrı yapılahileceği ilan 
ıcü maddesine tevfikan ilan olunur. olunur. 

cep defteri1;1i /ı teşri- Dr. horhoroni 
nisani pazartesi günü 
Galata rıhtıınında dü
şürdüm. Bıılan zatın 
z rdeki adrese insani
yet nan11na getirme-. . . 
sını rıca ve ayrıca 

memnun edileceğini 
ih'ı.n evlerim. Kasım
paşa kön1ür iskelesin
de köınür tüccarı 
Şaban. 

Bahçe Kapıda ı·:czacı 1 la>an l:!ey 
rırafından tıklir~ilik .erlAvh.sı altında 
gazetelere \'erilen ilan sahibi 1 !asan 
Bey tarafından tekzibi: 

Kolonya erikctlerimi Üskiidsrda 
şekerci ve kolonyacı Hasan Efendi 
ı.rafından rakllı edildiğini i!An f'tmiş 
ı,cmde yapılan tahkikattan bunun 
dojtru olmadııtı anlaşılarak bu yüzden 
rencide ettiğim llasan F.lendinln kal
bini kendisine tarzivt vermek suretile 
me~'eh:ve nihayet v~rilerek muhakeme
mizden sarfınazar edtldiği Wn ıılunuı. 

DAKTİLO ARANIYOR 
Türkçeye mükemmelen va

kıf makinada sür'atle yazan bir 
daktilo hanıma ihtiyaç vardır. 
Galata posta kutusu "400". 

}tennin en ~on usulil.! kar'l 
olarak eski ve yem belsoğuklu~u, 
frengi, idrar darlığ~ bel gevşekli,ti 

ve mesane 'e bilcümle kadın ra-
hatsızlıkları tedavi olunur. Beyoğlu 1 
Tokaılıyan yanında mektep mkak 
No .15 Tel: B. O .. ll.52 

(~yasada >atılan saatler meyanında 
10 büyük mükAlata malik olan ye
g!ne saattır. 

Umum! aeenıalın: lstanbnlda 
<;arştyı kebirde 

müteıekkil ihale komisyonu ''1'ıfll'1 
ne vermeleri ve daha ziyade rıı• rt"'n 
almak isteyenlerin Ankarada 

0
5io•P 

müdiriycti Umumiyealne ve ıtfll' 
orman müdiriyetine müracaat •Y ,..-
!eri ll4n olunur. ........ . 
-·-· ...................... _........ ettıf1 

Mea'ul müdür: BurhaJI 1111 N. K. c~:ZVf:CIY AN ve mahtumu 
. . 

~ . . ~ . 
.. • ' • ,.. . ... • Mf• 

Muhterem Ankara ehalisine 

BER.LITZ 
MektePl.erinin Umum Müdürlüğü 

ANKARADA Taıhon ~ımrnda yeni bir BERLİTZ 
dıjtını ll~n eyler. l>ip;cr bcrlitz mckreplerlnde der< alm ' t:ı olan zevat badellcap bak ye 
Ankırsdakl HERLITZ mekıehtne nakil edcdebilirlc-, 

· · oı:ıı lıkl• 
derslerını "" 

Asri lisanları öğreniniz 
Kayıt muamelesi başlamıştır . 

lnkara; Ta~ Ban sırası -lstan~ul: BeJo~lu, ~~6, f stitlal ca~~esı 
1 

1 


