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Yanan teslihatı 

Bir dolandırıcının 
marifetleri 

Dostumuz Soviyet Rusya 
Soviyet Cumhuriyetinin yıl dönümü 

münasebetiyle dün Konsoloshanede 
merasim yapıldı 

Son ıriinlerde şehrimizde kendisi-
ne Tütün inhisar idaresi müfettişi ıü- Rus konsolosu M. Valter bu rini ve gazetecileri kabul etmiş 
sü veren bir dolandırıcı peyda olmuş- akşam mezunen Rusya'ya gide- ve misafirlerine zengin bir bü
tur. Bu dolandırıcı tütüncü dükkanla cektir. Konsolos İstanbul'a ka- feden ikram etmiştir. Davet
rına ~ide~ek.m~ntazam defter tutul- nunusanide avdet edecektir. liler arasında, Vali ve Şehremi-
madıgm~ ıddıa ıle .k~rkutmakta ".~ ~~: Rusya'da komünist idaresi ni Muhiddin Bey, Kolordu ku-
za verdırmemek ıçın kopartab •• dıgı 'k" · l d" .. ·· d Ş''k İ 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü kadar para çarpmaktadır. Yapılan tesisinin on ~ .ıncı __ yı o~u~u man anı u rü Naili Paşa s-
beyin, Rus hariciye komiser ve tahkikata !!Öre bu meçhul dolandın- olmak dolayısıle dun şehrımız- veç konsolosu Dr. Kolmodin, 
kili Kara hanın Ankarayı ziya- cı ~irkeci çivar,md~ bır bayi~cn on, deki Sovyet konsoloshanesinde Es ton ya onsolosu M. Weber
retini müteakip Moskovaya ya. Befşfıkktaıta1 da uçl lıraGaçalrpma~a mu- bir kabul resmi yapılmıştır.Saat man, Nemlizade Mitat Bey, F-

• .. l h . . va a o muş, yanız ata cıvarın- 12 .1 2 d b' k d · k · "d" .. H d' B 
pacagı soy enen seya atı tarı-ı da kimseyi dolandıramamıştır. ı e arasın a ır ço avet- man şır etı mu uru am ı ., 

EDIRNENIN KURTULUŞU hi henüz ma!Um değildir. . Dolandırıcı şiddetle takip edilmek liler Sovyet konsoloshanesine darülfünun müderrislerinden 
Bu ayın yirmi beşi Edirnenin kur- Bu seyahatin önümüzdeki il-1 

tedir. ~u günlerde yakalanması muh gitmişler ve Konsolos M. Va!- Muslihittin Adil ve Hamit Na-

Etul~ş badyrba.'!".?ka ihteı.ad1~ ~tmektedir. kbaharda vukuu ve bu arada ba- tem1elhid~r. 'd . .k 'd b ter'i tebrik etmişlerdir. M. Val- fiz beyler vardı. Davetliler Rus 
dırne e uyu tıfa ıçın hazırlık- . . d . n sar ı aresı vesı asız gı en u lZ'd · 'b İ k 1 b . • . 

1 1 • ba 1 t p 1. .. zı Avrupa merkezlerının e zı- g'b' dolandrrıcılara aldanmamalan . ter saat en ıtı aren, stan- onso osuna eyam tebrıkatettı 
ar yapı maga ş anmıt il", o ıı m\l• . . ı • • 1• • h" • k · · 

dürü Şerif bey de kurtuluı bayramın- yaret edıl~esı melhuz addolu- çin bütün tütüncülere teblirat yap· buldakı konsolosları, . uk~_met ten sonra saat ıkıde ayrrlmış-
da Edirneye viderektir r~rnaı..ta(f.r. "'ıştır. rHesasını, müessese dırektorle- !ardır • 



(:~~~:J:!I[~}}ij1!1I:[:::J (r HARİÇTEN AL;GıMız HABERLER 'l ~Son Haberler 
Yeni Fransız kabinesinin ı intihabatta her fırka bu derde • L 1 J. Memurı·n apartımanları 

M. Tarclieu tarafından teşkili çare bulacağını vadetmişti. A- ~ -••••m•••••••••••••-"" 
üzerine iki haftadan beri de- ) mele fırkasının işçilerle en ziya- lngilterede Atina mektubu ita/yada 1 co ı k 8CL 
vamedenFransızbuhranışiın- de meşgul olacak bir fırka ol- aı)aftllllall )'ajll aca ·, . 
dilik neticelenmiş addedilebi- ! duğu tabii addedileceğinden, zr • ,. • f 5 b 1 A k 
lir. Briand'ın istifası üzerine ihükumetten çok şeyler bekle- .1..1.8rlCl Styase er eS 0 ~.~ Sefirf aile yerleştiril~eektir 
bu istifaya meydan vermekte niyord1:1 .. Bu ümitler. tah~kkuk ----;·-- , m 1 nta ka ~i Ü · · · . · , 
en mühim , am!l olan Radi~al etmemıştır. I~sızlenn mık~.arı Başvekıl Amerıkada - l . ~sını 11111 ) erıne ANKARA, 7. (Tı:lefonla) - olmak üzre üç kattan fazla ~ilı 
fırkasının lıden M. Daladı~r Ame~e fırkası ıktı~ar mevkııne ne konuşulduğunu Tesisata ba11lanmasına J\1. 1 oınpeo gelecek Maliye vekaleti tarafından yap- kseklikte olmıyacak ve 1ıe!ıi 
kabine teşkiline me_mur . edıl-~ gel~U azalmış degıl! artmıştır. karar verıldl ROMA 6·(A · A ) lt 1 tırılacak olan memurin apart- memurlar için ayn daireler bil' 
miş.ti. Fak~t s~syalıstl~rın Da ! Işsızl~ mes~!'!~ıle 1~~ıha~~ta an/attı i -·-- nııı .A nkar~ sefiri ·M.- o:~:i manları projelerinin son tetki- Iunacaktır. ·ıeıı 
ladıer kabınesıne muzaharet en ço meşgu 0 an oy e- 1 ATINA, S (Millıyet) - Pireli- Barone h · • f . katı imar müdürlüğünce icra e- Apartmanlara tahsis edı 
etmekten imtina etmeleri üze- orge bu yuzden hükumete şid- LONDRA, 6. A. A. - Avam manında bir serbest mıntnka tesia e- •1 arıcıye oazare 1• ~mn- / dilmekted'r T tk'k t b'tfl . 1 d 

1 
t b' 

1 
na ayrıl3JI 

rine M. Clementel saraya çağ- detli hücumlarda bulunmuştur. kan:arasında Amerikaya icra ' di~ec.eğinden ~ve ~e defatle bahşedil- n.e ven.e~ M. ~a~~;cottı'":ın ye I onr 1 
• \ 

1 a .. 1k 1 .en ye~ er ev~ ına tr~ yapılt 
rılmı tı. M. Clementel, Herriot Hindistan meselesine gelin- 1 etmış olduğu seyahattan bahse mıftı •. fakat tımdıye kadar bu wsav '';'le ,B7rlın sefirlıgıne tayın e-, s a apartman ar mu~a .~saya sa anın ar a tara ın a 80.ı~ k b' ş ,· d M li nazırhğın- ce; umumi harpten beri Hindis den M. Mac Donald M. Hoover vur fılıyat sahasm:ı ç_ıkarılmamışt'.~· dılmıştır. Ankara sefaretine konac?k ~e_b:ını:r sekız yuz me c?klar. Bu apatmanların e~ 

a ıne~ın e a ye . b" .d . . . . . . . • .. "f Bundan vaz mı geçılmııtı .. ? Son gun Tokyo sefiri M Pom eo Aloi- mur aılesını ışkan edecek dere- bına arasında tahaluf edeC 
da bulunan zattır. Bt' kabın<:- tana ır ı are şekh verılmesı 'ıle kendısının bahn ıtıla ın umu !erde verilen karar alınan malumat . . 

1 
· P ede 1 kt 4 6 8 d . l'hmi d'l k d' 

• • d d .. ·· "!" N'h • 1 h k b 1 • sı tayın o unmu~tur c o aca ır. , , ve , aıre ı,ta ne ı me te ır. ı.in iena talihi hala hatırlar a- uşunu uyor. ı ayet geçen se- mı o rrıası ususunu a u et- gösteriyor ki serbest liman fikri ter- _ • · 
c!lr. Poincare'nin kabinesi ne l:ibera~ liderlerinden Siman' miş olduklarını beyan etmiştir.1 k_edi~ı değild~. Yunan hük.ümcti Fransada y k ._, . . r 
evelki uzun buhranlı devrin un nyasetınde bir tahkik komis M. Mac Donald, İngiltere ile t•.m.diye .~dar hır tasavv~ırdan. ıbaret ırtı paralar d egışıyo 

· · 'd" ·kt·d t k"l d"lm' · B k A 'k · 1 · · h gıbı gorunen bu meıeleyı tatbıkat .a ll so-ı. kabın,.sı ı ı ve. ı ı ar.~e.v- y~nu e~ _ı e ı .ışt~. u .o- mer~ anı~ sı~aset enn~. aı::P hasına ç,k:ırmağa karar vermiştir. • .... • t 
k'.'.ııde kaldığ· bır kaç gun ı- mısyon ıki defa Hındıstana gıt- aleyhındekı mısakta munderıç Demek ki bu f;kir hakikat oluyor. arıcı sıyase 
çiı,dt. Fr:m•~ kıymeti~ büyük miıı ve tahkikat yapmıştır. G_e- taahhüdata tevfik:ın idare et- Baıve~il.M. Ven.iı;elos geçen gün_Pi- M. B-; -·d•• h k A )Jir haftaya kadar talİınatnatıle 
bir kısmını kaybetmıştı. Cle- çen hafta Mac Donald'a bır mek hususundakı arzularını ~e>'.e gıttı. Kendıs~le ~a"';~ ~~ıye, • rıan are a- <-

ment ·ı·:n m~li _siyaseti Herriot' mektup yazarak şu teklifte bu- gös_teren ve mü~ak~atın ni~a- ~~~';"ı.:'.r~~İ.a'd:':.'r:ı~n:~d:;~k~: tında serbestkalacak teblig~ edilecek 
yu mahvet~tı .. Fakat bu zat lunm~şt~r: . . yetınde neşredıin:ıış olan muş- ı giderek tetkikat yaptılar. Nihayet an PARİS 7. A. A. _ Matin a, • .. ,;it' 
ta kabıneyı teşkıle muvaffak o- Hındistana venlecek ıdare terek beyannameyı hatırlatmış- latıldı ki baıvekil de serbest liman te zet . ' . y . t_ b' ~ · ANKARA, 7. (Telefonla) - lakadar bankalara teblig eı;, 
lamadı ve bu defa Cumhur şeklinin tayini ıçın, umum tır. M. Lloyd George M. Hoo- sisat:nın yapılmauna karar vc~ş. · d" esı ~a~f~r ·. enıd a ınenm Yırtık ve eski paraların tepdili rek tatbikata geçilecek ve 
reisi soldan sağa döndü; kabi- yerli Hint hükumetlerinin işti- ver ile M. Mac Donald arasında Gümrük müdürü bu meselenin bır an ;f1 sa ~ ~ ıçtımaın a ~ereya·n l için hazırlanan talimatnamenin husus için maliye vekaleti tar' 
ne teşkili vazifesini Tardıeu'ye rakile bir kongre akdedilsin. cereyan etmiş olan müzakerat, ~lvkel tat tbikal tdsahab~1';'da. çGıkarılın~~~ de enh~ub~~ ~re es~asın .:1t alzl?k-ltetkikatı bitmiştir. Önümüzdeki fından gazetelerde ilanlar vef'f 

d. S h b 1 .. B k İ .. . . . d Id • . ı ıs eyen er en ırı ır. umru an ıç ırı sıyasetıne mu ea ı f . . d b . . 
ver ı. on a er ere gore, u ongreye ngılızler de iştı- netıcesın en memnun o ugunu dürünün ıöyledig-ine göre b · ı serbest h h . b' k d 1 .. j ha ta ıçm e u talımatname a- Iecektır. 
T di k b. · · kil ~·- t · N · d k .. b · · M ·ı h İ I . f er angı ır no ta a ve ev cu-u eu a ınesını teş e mu- r ..... e sın. etıce e ta arrur e- eyan etmıştır. umaı ey n- mıntaka aayesinde ticaret inkışa e- ,. d'l" M B . d 
vaffak olmuştur. Tardieu kabi- decek. ş~kil Avam kamarasına gilterenin denizlerin serbestisi dece~ g.Ümrük itleri sadeleşecek, da- z 1 ta1 1 at yapID?sı_nı . nan Kont v olpi KARAHAN PARLA!{ 
nesi tabiatile sağ ve orta cenah- arzedilsın. meselesesinde büyük bir ihtiya 1 ha bir çok kolayl.klar yapılmıf ola- an ta ep etmemıştır. SURETTE 
1 · · d b' kk··ı M D ti h k . !' Id' caktır. franıit ticaretinin bu sayede PAR!S 6 A A · Hükfunet .. KARŞILANACAK ara ıstınat e. ~n ır ~eşe .. u o- . ac . onald, Baldwin ile is- .:1 ~e et etm~sı. a~~ ~e . .'- büyük bir inkişafa mazhar olacağı ' · . .' · - , M ı· , k"]" • . · , t:: t" . ..ı 
Iacaktır.Meclisın bugunkü teşek tışare ettıkten sonra bu teklifi gı mutaleasını ılen surmuştur. ümit ediliyor. !Su •ayede Pire limanı- ~y:ınnamesının .meb usan me-

1 
a ıy ve 1 ının zıycııe 1 ANKARA. 7. _Rus SoV1~ 

külü-ıe göre belki bunu tabii g.ö- kabul etmiş. İşte kıyamet bun- M. Mac Donald bu hususta hiç run gelip gidecek gemiler ~çi.n. tamir clısınde M. T~~dıeu. tarafında~I ANKARA, 7. ('1:'elefonla) - hariciye komiser vekili KarB~ 
rm~k lazI?ıd.ıı. Çünk~.Mec?s d~n kopmuştur. İngilizlerin id- ~ir taahhüde giri~m.emiş old~:j ve .. d!ğer .komanya almak gıbı ııl.erdre okun~:ısını ~ut~akıp M. Brı- 1 Sabık İtalyan m?lıye ı:ıazın nın bu ayın yirmi beşine d~ 
Poı'lcare ıktıdar mevkimde ile- dıalarına göre, Hindistan' da gu cevabını vermıştır. Bunu mu muhım bır .~erkez .olması. bcklenıyC> · a.nd mutemmım ızahat verec:k- I kont Volpı serefıne malıye ve- Ankaraya geleceği tahmin ~ 
en intihap edilmişti. İntihaba- böyle bir kongre toplamak si- teakip M. Henderson bir takriri pol Bunu;,;ç::ı?"e~'.~~n biJU:::;:nY:;: ~ır: Bundan sonra. M. Tardı~u l kili Saraç Oğlu Şükrü Bey ta- liyor Karahan için sarniıııi bl1 

tı!1 neticesi Poi~car.e'ye Başve- Y?Si bir h~ta teşkil eder. Hin- vermiştir. Bu ta~de A~am 1 bir 'islkam:t v~ril~c=~ir. Milli ikti- ıstızahlara ce~ap ıta edecektır. , r~fı~~an ~ugün .An~a. P?lası:_a istikbal programı hazıriaııı1°'· 
kalette kalması ımkanıru bahş~t dı~tanda bır çok şekillerle idare kamarasının Rusya ıle yemden sat ~az~rı, Pireyi ziyaretten sonra baş Yarın rey~ ~ur~caa.~ .. olunma-1 bır ogle zıyafetı verılmıştır. Zı-
ti; nasıl ki çekilip te yerine Bn- edılen hükiımetler vardır. Ba- münasebat tesisi lüzumunu ka- vekile ızahat vererek bundan ıonra sına maddı ımkin gorulememe- 1yafette Hasan (Trabzon), İş İKİ İSTİFA 
crıd gelinceye kadar da kaldı. zısı yarı müstakildir Bazısı bul ve 30 Teşrinievel 1929 tari- ~a~et~.cı~er~. ~eyanatta ~l~n7:·u\ve ktedir. Müzakerenin Cuma gü-

1 
bankası müdiri umumisi Celal ANKARA, 7. (Telefonla);. 

Bu itibarla Meclis bir Poincare doğrudan doğruya ingilizler hli protokolda teşrih edilmiş o- :;;n;,:z t: ;an:!~.':b~~~u m::tak:. nüne taliki muhtemel addolun- Mahmut (Siirt) Beylerle Ziraat Ankara İdman mıntıkası ııı ~· 
Meclisidir denebilir. Poincare tarafından idare edilir. lan usul dairesinde muallak me ha!Xındakf k•nun layıhasını tanzim maktadır. ve Emlak bankaları müdürleri, kez heyeti reisi ve katibi ııll1 e 
ile 'fardieu arasında pek ayn Bu tedbirin Hindistan'da da selelerin ve bilhassa propagan- edece~.t!r· Salahiyettar mahafilde sö- PARLAMENTODA Büyük Millet meclisi Bütçe en- misi istifa etmiştir. Yaluııda f 
gayrı yoktur. Bunun için Tar- itiraza hedef oldug·u anlaşılı- da ve borçlar mesailinin hal ve yle~~ıgıne gore .•el'best. mmtak~101~ VAZİYET cümeni reisi Fuat, iktisat mecli- ni intahap yapılacaktır. 
d • p · • · b" b' h . . . . . - l k I temınden bır faıde d• lunan amc esı PARİS 6 A A H · k" 'b' ' · N Il h At Olf ıfe.u oınk~;e nınd ta ıı ır a- yor. Hındistan'da bir çok prens dteş;ııyesını tasvıp ey em~ te o - için bir çok iş bulun,;,uş olacağıdır. . b. ? • • • M-. avas a-

1 
~ 1~tı ı ıı~umısı A~~R'a R.~· BORSA KOMllSERl BUG 

le ı olma ...,,zım _ır. !er vardır ki, şimdiki şekilde i- ugu ?ey~n e~ılmek.t~dır. ~· Son senelerde Pire liman amelesi bir ıansı .. ıl.dırı~or: ~rın .g~pu- a ıye ~.u~t~şan ı ıza,. u- GEL YOR . ,pi 
Fakat kabinenın zayıf tara- dareden memnundurlar. Mem- Baldvın bır tadı! teklıfı vermış- çok hadiseler çıkarmışlar, gı·evler ya nun buyuk bır ekserıyetının M.

1 
sumat mudırı İhsan, Varıdat: ~N~ 7 - Kamhıyo ı.or ,,ı' 

fı şudur ki sol cenah fırkaları- lekette demokrasi fikrinin ta- tir. Bunda mumaileyh, parla- 1 pmışlard~r. Ye~ te•~""t.yapılınca bu Tardieu ye itimat reyi vermesi 1umum müdürü Faik beyler ve kon.111e~ vekilı Ha~an B. Pa~aııı ıııı· 
nın muzaheretini haiz değildir. ammümü İngilizler kadarken- mentonun tayin edeceği şerait- ameleye ış te'!''!!d!•ı;ıış olacaktır. pek ziyade muhtemeldir. Sol maliye erkanı hazır bulunmuş- vazdıyki~~ ~"!<k~n.da ızahat "..erd~. ~eııl' 

f kal d . f 1 k" ·· b I d h üınh' • • ·ı ·1 p l l d ra a ııım bıtirerek bugunkü Fransa'da Sol cenah ır arı- ı m~_n aatların? .da mugayirdir ten .eve m~z. ~r m~nase atın .ı.spanya a cena c urıyet~ı erı e au ar ır. hareket etti. 
nın yardımını temin edemiyen Bu yuzden Ingılız emperyalist- yenıden tesısını takbıh etmekte -İ-İ--·- - İ İ gruplar kuvvetlen hemen he- fSmet Pş Hz ATINA SEFiRiMiZ ENiS S-. 
hü kiımet, bugün teşekkül ede- !eri ve Hint Mihraceleri ayni dir. r '- Lloyd George M. Hen- S YAS DAVA B TT men birbirine müsavi hiziplere • • Atina sefirimiz Enis B. iki, üç ~ 
bilse de, çok zayıf kalmağa ma- cepheyi işgal etmektedirler. derson un takririne müzaheret MA_D.R!T, 6. A. A. - Valen ayrılmıştır. Havas mücadelenin ANK'.ARA, 7. (Telefonla) - ne ~dar An.karadan lıtanbula ;.ı 
hkümdur. Sola müteveccih ol- Hindistan'da umumi milli bir etmiş ve takrir 199 reye karşı ce valısının M. Sanchez Guerra şiddetli olacağını kaydeylemek . Başvekil İsmet paşa hazretle- cektir • ! 
miyan hükumetin hayatı uzun ~ongre Hindistanın birliğini 334 rey ile kabul edilmiştir. nın ~eraat karan~ı geri alıı~ış le beraber hükiıı~etin 25 - 30,ri .bu g~ İş Bankasını teşrif et- RUSYANIN ATİNE SEFİll 
olamaz. ılk tanıyıştır, Bu birliğin tahak- MADEN AMELESİLE ol~ugu hak.ındakı haber te~zıp rey fazla ile eltserıyet kazana- mışlerdır. .. ~ İSTİFA ETTİ 

Fransa'da yeni hükfunetin ku~~~u .görmek istemiyenler MÜZAKERE edıJı;ıektedıt. Bu kararı yeı:ıden cağı mütaleasında bulunuyor. Sovyetler ~unu BERLİN, 7. (Hususi) - ~ 
vaziyetini tetkik ederken şunu tabııdır ki tekliften korkmuş- LONDRA, 6. A. A. _ Kömür tetk~k etmek ve yahut. teyıt ve BAŞVEKİLİN VAZİYETİ ANKARA, 7. (Telefonla) _ syanın Atine sefiri Oskinof ıs 
da hatırlamak liizımdır ki, Fran !ardır. madenleri amelesile patronları tas~p etn:;e~ an_cak ~!~ mah~e- PARİS, 6. A. A. - Debats Sovyet ihtilalinin 12 inci senei fa etmiş ve yerine Rusyanııı "-" 
sız meclisi bugünkü halile Fran * * * arasında hükumet murahhasla- m~n~;,~~~;r~ırt~'~tf~~(t gazetesi yazıyor: M. Tar~ie.u: devriyesi münasebetile bu gün kara sefareti müşteşarı M. pg-
sa'da siyasi efkarın bir mümes- Almanya' da siyasi cereyan nnın iştirakile akdedilecek kon- M DRİT A A T M .. P.oincare nin ~928 Te~ım- 1 Rus sefaretinde yapılan resmi temkin tayin edilmiştir. 
sili değildir, Mecfuı, Frankın çok garip bir istikamet aldı. feransa patron murahhaslarının '!' • 6· · .- al:'- sanısınde bulundugu vazıyete kabul çok parlak oldu. Hüku- 1 • HU • • --

kıymetinde istikrar husule getir Daha geçen ay Stresemann, iştirakten imtina etmeleri üze- yarecı k~.mandaı:ı Franco bır benzer bir mevkide bulunuyor. met erkanı ve meclis azaları HAY ALI V AİTLER .
1 miye muvaffak olan Poincarc' Lokamo it~Iafını imza ettiği, rine maden amelesi icra komi- kalede ı;o_z hapsı~e alının_ıştır. O da M. Poincare gibi radikal- merasimde hazır bulundular. DELHİ, 7. A. A. _ Milli~1 ~ 

nin iktidar mevkiinde kalmasını Dawes piaı:ıını hazırladığı, tesi kabine erkanından miiteşek Bu tfedbırın sebe~\ ~u~aıleKayh lerle birlikte idareyi .temine ~a~ Çif tcilere ucuz ret rol rin reisi Gandi umumi valıll 
1 temin için bu şekilde intihap Young planını kabul ettiği için kil komite ile dört saatten faz- tara ından neşre 1 mış 0 an . lıştı. Ve gene M. Poıncare gıbıl beyannamesinde Hindistall 

edilmişti. Bu itibarla yukarda milli bir kahraman İlan edil- la görüşmüştür. Mezkur icra ko natlar ve pençeler namın?akı milli bir ekseriyete istinat ede- ANKAR_A, 7. ~'.1'~.ıe~onl~? -: tatbik edileceğinden bahS01~ 
kullandığımız Poincare Meclisi mişti. Eğer, milliyetperverle- mitesi bu akşam avam kama- mektup olması muhtemeldır. rek idtrei hükumet mecburiye- Petrol İ1:1h~sar mu~urü .. ~usnu d . lü idare';ııı 

b. · k · d di E- b rin lideri ol H b .. • · . . B · 1 bey şehnmıze geldı. Husnü bey na omınyon usu • ...::rı' 
ta ırı ço yenn e r. ger u an ugen erg tara rasında nazırlara mulakı olaca- FİLİSTİN VEKAYİI tınde ulunmaktadır. unun ı- 1 . . .,

1
. '-"l 

1 
·~ 1919 senesinde iktidar me\t'~ı\-

gün tekrar intihabat yapılacak fmdan başlanan ve ilk muvaf- ktır indir ki M Tardieu M Poin- ıktısat ve m .. ıye ve .... et enxe bİIY 
olursa Mecliain daha çok sola f~ye~ mer~Iesine varan teşe- ·TA yy ARE KAZASI CENE_V'R~ •. 6. A. !· :-ı ~- ~are nin 1926 da tespit · ettiği temasta bulunmaktadır. Temas- de ~ulunı:nuş _olan mes'ul aJf ,d-
müteveccih olduğu tezahür eder bbua bır netıccye varırsa ayni LONDRA A A D' vam cemıyetının man a ış ene · 1 d k çok ayrıla !ar neticesinde çiftçilere kwn- metın vaıtlen kadar hay / 
Bunun içindir ki, Meclisin fi- Strescmann bugün vatan haini ' 6· · · - "hun, meşgul olan daimi komisyonu a prensıp er en pe - panyaların ucuz mevadı mii§te- dedilebileceğini söylcmi~tit· 
mdiki teşekkülüne göre, iktidar srfatile mahkemeye tevdi edil- Kroydon tayyare. kararga ı~- çılmıştır. Komisyon, Filistin maz. ile vermelerinin temin edilece İRAK MANDASI , 

mek lazımdır. dan hareket etmış ve yere du· vakayiinin bu içtima devresinde BU GÜN OKUNACAK ği anlaşılmaktadır. CENEVRE, 7. A. A. - ?Pil 
mevkiine gelebilen Tardieu, A ' . . şerek pa:ç~la~I?ış olan Alm~n tetkik edilmemesini kararlaştır PARİS, 7. A. A. - .N. azırlar Ş k" B h t . 'd•reti 
memlekete karşr, meclisteki va- . imanlar harp mes uliyetı- tayyarcsının ıçınde prens ÖJen İ T 1 d k meclisi M Tardieu nun yarın a ır , as a dalar komısyonu İrakm ı .. fll' 
ziyetindeıı daha çok zayıftır. run Ve~~ay ~uahedesile omuz- dö Şavmburg - Lip bulunmakta mış, ngkı .ız rda~oru k a ı::ı .. ı dtan ög"Ieden s~Na meb'usan mecli- ANKARA, 7. (Telefonla) - hakkındaki İngiliz ra.Porile ,;· 

"' • "' l~rma yukletilmesini hiç bir va- idi. Yaralan ağır olan prens;n s?nrat ta kılp ~ktı. fece !us . ut. er- sinde oku'yacag" ı hükumet be- İktisat vekili Şakir bey rahatsız giltere hükQmetinin IrakıJt,t,-
İ ·li p ı kit hazmedememi ı dir T pış e me e ı ı a ey emış ır. ld ğ . . k 1 . . t gv ngı z ac amentosunun ge- . . şer · az- vaziyeti ümitsizdir. Kitson na- yannamesinin kat'i metnini tas o u u ıçın ma arnına ge me- vam cemıyetıne namze 1<tll" 

ç~n ha~ta ~~sı İi:Zerine, in- :;:n~ veya t~ra~ namı ~ltın- mındaki diğer bir İngiliz yolcu- SOVYETLERİN YIL vip etmiştir. M. Tardieu beyan- ınf.ştir. rilmesini !avsly~ ~den rrıe 
gıltere d~ Styası f~a~yet ~la- ?ung planı _ıle tediyeye nun yarası hafiftir. Diğer altı DÖNÜMÜ nameyi okuduktan sonra isti- Olçeklerin zararları bunu tetkık etmışttt. c!>f. 
dı. Yıenı amele h~kiım~.tı P~r~ m~ku_m ~ılmel~n ~e bu harp yolcu ise ölmüştür. MOSKOVA, 7. A. A. - Te- zah takrirlerinin hemen müza- GENE GREV YAPILA ıro" 
lamento hayat~n ıl~ g~enru mes ~liyetınd~n. ılen gelmekte AÇIKTA KALAN AMELE şrinievel inkitabınm 12 inci yıl keresine geçilmesini isteyecek- ~NKAR~, 7: (Telefonla>-. LONDRA, 7. A. A. - P•. e· 
yaşıyor den:ıe~br. Çunk':1. geçen oldug~~a kanidırler.. EDİMBURG 6 A A _ Ba dönümü merasimle tesit edilmiş tir. M. Briand'da Ren arazisinin İktı~a~. ~~ka~etı, memlek~tımız lar birliği madenlerdeki vaı~t' 
ılkbaharda ıktıdar mevkime gel Mıllıyetperverlenn lideri o- h . "hl ' · d · · 1 tir M Kalenin raporunda 5 se- tahl' . ve Sar meselesi hak- dekı butun tıcaret ve zahıre bo ti tetkik için patronlar ile a 11• 
dikten sonra. hükurnct hakiki ıan ve bir çok gazeteıere sahip n{e -~~~~:ı.1.annd.~ ?~e e~e neİik iktisadi pıanın muvaffa- kın~:~~~iyasetine dair izahat rsaıarma mühim bir tamim gön ıenin ve hükumetin iştira1<it~o11 
bir sorguya. çekilmeden eve! ta- b~Iunan Hugenberg, bu mes'- yko ven .ıgı ~ adn e15ı mb_ıştır. lu kiyetle tatbik edilen ilk yılının kt'r dermiştir. Bu tamimde borsalar kdi hükumetçe teklif edilell ....ı 
t'l edilm' ·ti ulıyetin kah 1 dil . arar netıcesın e ın ame e verece ı · d 1 . . . u· 1 , . i r•· 1 ış · . u e memesı ve k k ı neticelerini bildirmiş ve İr:gil- a muame e ıçın ış ma feransa istirak etmiyecegın . t' 

~e~lis açı~r a~ılm.~z, hüku- t~rat bedelinin tediyesi aley- açi ta a mıştır. t İ İ terenin Sovyetlerle münasebatı Almanyada edi~me~te olan va?idi kı- men bildirmiştir. Bunun ııetl' i· 
met ıki cepheli bır hucum kar- hınde propaganda yaptıktan RLANDADA ŞS ZL K yeniden tesis etmek hususunda • yasılerın nelerden ıba,ret ol- si olarak amele arasında yeli , 
şısında kalmıştır. Bu hücumlar sonra bunun araya müra- DUBLEN, 6. A. A. - 1000 k"ı karar S t . t' . ARA Yİ UMUMİYE · duğu sorulmakta ve bil- l b ..... ııl1te 

k d • · · · · · kl"f · k d · · 1 b ·· 1 ının ovye sıyase 1 ı- MESELESİ · · • · ·· den grev er aslaması ... 
o ~·aİ an\ ve ş~dd~tlı olmuş- :atını te ı. ~tmıştir. Alman a ar ışsız ~n:ı.e .7 d ugun. par ?- çin yeni bir muvaffakiyet teşkil BERLİN 

6 
A A y ung hassa ıptıdaı bır usul olan ol- meldir - t 

tur ı ntp ~erenın 
1 

arlamento nunahu. es
1 
~ıs!ne göre, umum mento sa

1 
rayı onun e _numal'.ış eylediğini söylemiştir. İçtima, 

1
• 

1 
h.' d. · ·. - 0 . çeklerin iştimali dolayisile ne KAYSERİN HEMŞtI~~S .,. 

hayatını ıyıce an amryanlar rey s ıp erının onda biri taraf- yapmış ar ve saraya gırmek ıs- A 'k Al . h'' p anı a ey ın e arayı umumıyel gibi sui istimaller olduğu gerek b k k3ı 
h"k' · k d - · · ından 1 b' · ı d' B .. · .. men a, manya ve saır u- .. t 1. · d bı' ' BONN 7 A A Sa 1 ,,.. u umetın su ut e ecegıne ıh- yapı an ır teklif Meclis temış er ır. unun uzenne nu- k" ti ht lif ·ır .. ye muracaa ame ıyesın e rl alıcı ve gerek satıcıların gördü • · · · - rrı zıır 
timal verdiler. Halbuki hükü- tarafından kabul edilmedig·i tak mayişciler arasında arbedeler h~n:ıe telr vehmu t'e mı hıhcum cok yolsuzluklar olduğu görül-

1 
g·ü zararların bildirilmesi talep serin kız kardeşi mada 

. . d. d • • .. · urıye er eye ı mura asa- · .. .. B .. k ,. k f - h t d ,, 
metı bu araıık ıskat etmek .ır e araya muracaat edilmek olmuş, saray taşa tutulmuştur. 1 1• 1 muştur. u muracaatın at ı ne 1 edilmektedir. o agır as a ır. ışı~ 

~ı~r iki.muhal.efet f~'.ka~ının da lazımdır. Huge~be.rı; ve taraf- Polis .. müd~h~Ie 7tmiJ ve n~h?- ~~n~;ev:ı:s~t~ı~~LUNDU ~i~eler~-~nca~ aym.20 yahut 22 Dil enciiıneni azaJarı BORSA KARMA KA~ N~~-
ışıne eıvennez. Çunku Snow- tarları. ?~ tekl~f ıçı~ aranın y~t numayışçılen dagı.tma.k ıçın MOSKOVA 

6 
A A _ U- ısınde ogrenılecektır. . . ANKARA 

7 
(T 

1 
f nl ) _ LONDR~, 7. A .. A. itdirıl•· 

elen, M c Donald ve Hender- onda. bı~nı temın etmışlerdir. hucum etmek mecburıyetınde • .. ' · · .. · LA HEY, 7. A. A. - Harıcı- . • . · e .e 0 ~. yorktan Daıly Maıl e. b 
11 

tıı'1 
son henüz yıpranmamışlardır. Şımdı Alman meclisine bir kalmıştır. Bu sırada İrlanda me Iııı:ıı ve fu~un akademısınde ga- BERLİN, 6. A. A. - Sal;la- S?drı M_aksu?ı bey dıl ~nc1;1m_e- yor: Dün, ansızın 8 rrıılY0 ndall 
Bunların La Haye'de ve Was- layiha verilerek, Young pliinı- b'usan meclisinin kürsüsünde yr~.h~an~~ı s~re~te ,sakl?~~ş rek rezaleti üzerine beledive me nı azalıgına ıntahap edılmıştır. vil piyasaya çıkanlrrıa~~r pıı· 
hington'da kazandıkları zafer nın reddi ve bu planla aliika- b~lunan bir şahiş, meb'uslara mu ım ır -~~ _sıyası vesı ~ r clisi azasından bir komfutist i- HARlClYE MEMURLAR! dolayi borsada yeniden. ! 5ı3r:ı 
ve vadettikleri tahdidi teslihat dar olan nazırların mahkemeye bır takım komünist risaleler at buiuı:ması 1:1~erıne aka?emı u- le bir sosyalist tevkif edilmiş- ALI TAHSiL GöRMt!~ OLA~A~ nik olmuştur. Bir çok ıfla. 
henüz zilıinlerde canlı bir hayal tevdii talep edilecek , layiha ka makta idi. Mezkur şahıs kapu mh.:1k1;?1 m~clısı 

1
.bu vehsık:ıı.ardm !erdir. Bunlar sabık belediye afANdK ARA 7 - Harı ıcdıyeb".ekalh e~ı intizar ediliyor. ~~ 

ki . d A b J d'l d' •· keli d • • d d'l · t' u umetın ma umatı arıcın e . l . d 'k' .1, .. b" tar ın an son zaman ar a ır an- _,~._ § 
~ 1~1 e yaşıror. mele fırkası ~. e ı me ıgı .ta r e araya ışarı e 1 mış ır. olarak tevdiinden dola i mua- müteahhıt enn en 1 11 a uç ın ciye memurin talimatnamesi hazırlan ~~~C:Ali~l "-''<1$S>.."' ·ı r ~ 
şımdı sukut edecek olursa gele- muracaat edılecek ve mutlak YENİ MOSKOVA SEFİRİ h . . bY. k mark maaş almış olmakla maz- mış ve bu talimatnameye bazı mühim~ Jllektepfl e ~ 

k · ·ı h k h' · . k · · ezeyı mutazammın ır arar 1 ~ 1r.1.~ § ce ıntı ıa atta a ır bır eksen- e serıyet, yanı 20,500,000 rey LONDRA 7. A. A. _ M. Ho . k b 1 . . nundur. esıular konu muttu. ~ kBSI " 
1 ·k··d k.. . t . d'l' ı· 'h k , suretı a u etmıştır. T k'k "k. . . L·ıı . ıs: üsaba . yete ı d ar mev ıı:1e geçmesı emın e ı ırse ayı a anun o- dgson'un Moskova sefirliğine ta -- ·- -- PARLEMENTOYU DAVET -;t ı ".e taı_tı ıçın •cr:ı ve1<1 erı ~ m .. b'ttı"' 

muhakkaktır. İngiliz muhale- lacaktır. · d'ld' -- .. 1 · PARLAMENTO BERLİN 7 A A _Beş bü heyetıne gonderilen hu talımatname, ~26 h fta dUll l ~ 
f f 1 . • . . L" .1 yın e ı ıgı soy enıyor. • · · · görülen lüzum üzerine bazı esasları- ~ IOCI 8 fi- § 
et rrka arının sıyası tabıyesı, ayı 1anın kanun olması AÇILAMIYOR yük siyasi fırka reislerinin ara- t d'I' · · t kr h · · _ı_., :S: l rn •rı lfl ? § M r nın a 1 1 ıçın e ar ancıye T...aıe- ıs: - Hafi an .. /ti ş: yava~ ya va~ }'ıpratmak ve son- . ec ıse arzı kadar kolay değil- memektedir. Fakat, ne de ol- VARŞOV A, 6. A. A. - Son yi ammeye müracaat meselesi- tine iade olurunuıtur. ~ nedir, nl<: ~ 

ra yıkmaktır. İşte Hindistan ~ır. Çünkü Meclise arzı için sa, bu ilk araya müracaatta to- günlerde vuku bulan hadiseler nin sür'atle halli ve Young pla- Bir kaç güne kadar talimatname- ~ hinı yazrsr ınız cevapuırı " 
e işsizlik meseleleri vesilesile a~.anın onda biri, yani 4 milyon planan reyler Almanya'da üzerine mebusan ve ayan mec- nmın tasdiki hususunun tadili de lô.zun gelen tadilat yapılacak, ve ~ sualine verce~!'; il akşat11•"8 " 

:ı- 1,ı11an ~fü.umlar bu yıpratma ku~~r Iazım iken.. k_an~n olma- y oııng planı aleyhinde çok şid- !islerinin açılması 30 gün son- için parlamentoyu 27 Teşrini- tekrar ~eyeti veki~eye sevkolunacak- ~ Cumartesi g :deceğiz. ~ 
. nelı;-c.,ı.ıın başlangıcıdır. sı .. ıçın yarısı, yanı yırmı milyon detli bir cereyan alacağını gös- raya bırakılmıştır. Reisicümhu- sanide toplanmağa davet etme- htır .. 1:alımatalnamenkın bazı elsaslarınhda ~ kadar kabul emurluğtıtPllıa !!:: 

İ 'ite 'd · · l'k ı · kusur lazımdır B k · · k d" . . . • ancıyeye maca memur ann er li! Müsabaka m § ?,g~ r.e .e ış~ız ı '?ese esı . · .. u .. e ser.ı.y~tı terme te ır. run bu husustakı emırnamesı sini başvekilden istediklen ri- halde yüksek tahıil görmüş olmaları ltl iniz. ış,.-•""-<i'i' 
(;il buyuk ıktısadı derttır. Son temın etmek mumkun gorul- 4. Ş. intişar ettt"isti~ vayet olunuyor. ıibi ehemmiyetli kmmla• vardır. ~~~~~ s ,.,.--.~ 

• 



M LL YET 

1 ı memurlarla kesi en • ve m ası 
• • e amı ın, e ına ıl iade 

eni kanun tatbikına fir Mahkemelerde: 
yü· l MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERi •I 
~: ait izahname , 1--=--.ımı~E21'.!=-=-------.ı-=----'-' Serseri diye yakalanmış 
ıen a~at bunların meınuriyet maaşlarından ilk Maarifte Vilayette 
!aft '

1 
Ve terakki maaşı dahil olmak üzre kesil- ·yeni isimler Birahaneler 

;1~ ~olan tekaüt aidatı yekununa yüzde 511 ila- haıııallık ediyormuş ... 
effe ~le. tesvıycsi ve hazine ile iJişiklennin kesil- Coğrafya isin1lerinin Barda kavga Gittikçe çoğalıyor Onları görünce bukadar çelimsiz bacaklar, üstün-

esı alüdaranın hizmet n1üudetlerinin on telaffuz şekilleri tes- tetkikat yapılacak c!eki vücudu nasıl çeker, diye hayrete düşersiniz. Kösele 
seneden fazla olmP.sı lazımdır. pit edilecek SabıkalıNizameddin ---· .. .- - . haline gelıniş taban derileri, kan içinde •• Yüzleri çamur r ~- Nı • B it Son zamanlarda şehrin muh- re . d Bell' k' f 1 1 k ak k ~ b" .. .. 1 lliı._~ 7 (Milliyet) - Devlet-jmühaberdeki bütün ıaalJeriB cevap- ermin arını a - t lif ti . d b' k b" h ngın e. ı ı se a ete uc ucaga uywnuş er • 

• ~ '-- . T ı· b' d e şem enn e ır ço ıra a M hk h b" ı· fak . d .. k "llıiilı.; ... tedilen bilüm.um ..ı.e- lan.yazılımı ve~~ cin~ terki . a ı~ ve. ter ıye azası_n an üst etti. iki yaralı var ne ve kadın garson çalışan bar . a ~m~. uzun~na ır ~ıs memuru re atin e su -
~ nıernurlarla zabıta.. ve e- tabiiyet n Y• tabuyetten ı•kat edil- Avnı beyın nyasetınde cografy 'b' 1 ı1 k d l lum püklum geldıler Reıs memura sordu· 

· "':"ıniline tekaüt aidabnm i- mit veyahut tahıil veya tedavi zunı- a müderrislerinden Macit ve -:----:- . gı ı yer er aç ma ta rr. . • ' • 
· ,daır kanunun ıuveri tatbilı:i- nında Avrup11ya ııitmİf oı.nJar ve ço . . Sabıkalı Nızame~tm evelkı .11<7• Açılan oozi birahanelerin - Bunları ne vakıt yakaladınız? 
lôat~ren ve maliye tarafından cuklardan mektebe müdavin bulun- Sa~ be!le~ tarafıı:ıdan_ tanzım Çarıı ~apı.da Nennm barına ır•hnit, 1 müşkirat mmtakaları dahilinde - Üç gün evelisi. 

lı.-:"" ızalıname aynen fÖyledir: aııJu tasrih ve ıerb edilmit olacaktır edılen ısını has lıstesı hakkın- )'emıt, •Ç·"'I> ";"';h0 t olmı..ı v~ buuJan olu im d ki · d Ü ·· d b · d •dil 
L"""lt l • 23 Nioan 336 tarihinden F • Mütekaidi o müoeccel tercümei h• da mevzii coğrafya müderrisi aonra bar ııahibı 5adı dendıyc çata· P, 0 • a 1 

__ arının yenı en - Ç gun en en nere e ı er. '-dli mahl:•melerde divanı !ine mutabaluıti memurin n ıicil mü Sadi B şu malfunatı vermiştir: calı sebep ve bahaneler -..amaya bat· tetkık edılecegı haber alınmış- - Karakolda .• 
• 

1 barplerJen -.e Ali karar ,,. düriyetlerince veya menıup oldu'u · , · • b' k · laıruııtır. tır. S }t hm t Ih hk · · İı: kan 
ııı.!ııuoa ve mii-aili aalüıi- dairelerce taadik edilecek müddeti -. Hey etımız ı~ omısyon .. Sadi efendi Nizamettinin bi~. ıı_ü: Bar gibi meyhanelerde ise "' . u ~a. e su ma . emesırun. ÇO unperver 
ol-., ınaiıkeme n heyetlerden hizmet ce~ "!~ekaidin.tduıüt ~- halınde . :ne~tep . ~ıtapl?ımda ~it!' pk~r~ mak<adıle geldıgını sık sık vak'alar çıktığı cihetle ve i:ldıl reısını bu cevap t~~ e~em~di:, • . 
.~ kararlarla memunyetten •t• aeneı1ı reaımaı ve tabuyetten .... geçecek .. cografi ısımlerın teş- b•!d•ğ• •s:n ıhtıyatlı dav~aınıı fakat b 1 d · b ti · . - Nasıl oluyor da ıki çocugu cıddı hıç bır sebep '"'•""? aokeriyeniD kat ~· ka~ ve hu.dudu milli ha:ri~ s~- piti için çalışmıştır. Bu hey'et Nı~am.e~tın kavg~ et~eyı aklına.koy- ur~ arın a ınzı a vazıyetı kk .. .. k ak d k ? 

..... ~,~ llgtr cezaya Ye yahut ida- dıiı tarihi ve ıuven saıre ile bır IJU· D'l .. - t f d k t" duau •tın bu vesılcyı bulmuı, bmlen tetkik olunacaktır. ' yo en uç gun ar ol a alı oyuyorsunuz 

~ .. ~ ı b"'-'-~ . . 1 ima, . "be ı encumenı ara m an a ı bi devirerek,. kad h ta ,__,....., Diye so d 
k o an ve Y• ua......,. ve na zımmetı o up o "'ııtm mu y· l" k l k d • re maaayı ııe, e , • DEFTERDARLIKTA r U. 
. ıniUet meçliai kararile tabii· yin kayıt aureti. ugat çı arı mcıya a ar cogr~- ı...ı., b...-dak elıne ne ııeçti•e atnuya _ Ef d' vuku ğ 
"l<at edilerek milli hudut ha· Madde 6 . Kanunun birinci mad- fi ismi haslarnı yeknesak bır bqlam.ııtır. Bu hareket bar aahibinin Dün Defterdarlıkta münhal e? ım, at ço alıyor da. • 

~ çıJc.u.ı1an bitüm~ askeri • ,,e ~inde ... Y~ i~ cezasi ve t_a~· usulde yazılması için bazı esas- mü~ . ..ıeaini icap ettirmit, ıi!ahlar memuriyetler için müsabaka im - Pekı ama vukuatı çıkaran bunlar mı, bakalım! 
~let memurlarile aakerı ve ıyetten ıskat ile mallı hudut barıcıne lar vazederek bir rapor halinde çekilmit, ateı ba§laınıt .''!e yavaı ya- tihanı yapılmıştır Zabıt varakasından sadece şurada burada dolaetık· 
. ~bit ve men ubinile müte- çıkarılmaktan aıaada suretle ve bu İ· M 'f V k•l . · l vaı ca~Je;re çıkıl!nıt muoadcleye •<>- --·..;___~ 1 · • k 1 d kl bildi 'l d R • d 
. l>İ=ette bulundukları z.ama zahnamenin iiçıincu maddesinde tav· . aarı e a et•ı:.e arz~~mış .er- kakta d.,vam ebnışlerdir. HANGİ POSTAHANELER arı ıçın y~ a an ı arı n ıyor u. cıs sor u: 

t ıııemurıyet maaııarandan ilk zih edilen cezalaria tecziye edilenle- dır. Bu rapora gore turkçe de Bu esnada caddeaen ge.;enler ka- SA - Sız nerede yatıp kalkarsınız? 
~~ra ·,maaşı _cWıµ olmak~ rin istibkaklan haıeı;ı h!'yatta ~ulun· şim<liye kadar hususi. ıı:r tela~- çııınıya bı:şl~lardır. 8 AT AÇIK BULUNA Birisi sergide küfecilik ettiğini öteki de hamallıkla 

}' t olan tekaut aıdab yeku- dukları suretle kendilerıne teıvıye o- f.ızıı o!:ın "Londra' Vıyaı a" gı- Arlx;dcye barda bulıın.•n bazı ka- CAK? v .. • • • '. • 

:de. elli iliveıile aJ&iıdaki luna:aJ.~: Bu taköirde bu _kab!I .J.!m bi kelimeler müstes.ıa Latin ı bada?'~la Nızamcttiniu arkadaşları Posta müdiriyetinde sekiz sa me.şgul oldu~nu s?:lo'.~ed~ .• Fakat ~kisının de yatacak yer-
i, •e ~ ızah olunan tekilde teı- selcrın ıatihkak arının tesvıye11 ıçıa h ·f . k 11 •11 tl 1 da ı:ınınu ler, bu eıaada ,>olıoler ye- at mesaiyi tatbiki için dört me- len yoktu. Ezıle btizule ıtıraf ettiler: 

·• ne ile ilifikleri kat' oluna- v~ olan müracaa.tl":'ın~ aıağ~da aı 1111 u ana ~ı "'~ ef. e~~ ve ı !;i9erek ,iı• ı.1ü~"!'al~ .etmişierdır. Po- rkezin faaliyeti tahdit edilmiş- _ Ben vagonda yatarnn 
~ zikrolunan evrak daıreıınde tanzım · ffiert1leketlere aıt COgra ı !Sım- lı'1er IU.Jayet İl<ı kİ~ı yar !anc!ıktaıı . .. .. ,. ' 

Halbuki biri kiift•t'ilik. Öteki de 

· .:: 2 • te~üt aida~nın yuka- ve ı..a:nn•ye ~önderil_ecc!<tir-. a • y~~- lerde imla şekli n'ııhafaza edile ''?nra 1 ı.nilt1'nün önür.ü alab:lmışler t tı~. Bu merkezler ~arabya, Bu- - Be!1 de kopru altında .. 
~· .. ~deye ıore teavıye oluna- ele eda zamınil~ tek.aut aıdati kendi••· cek ' Latin harfi kullanII':yan dır. yukdere, Arnavutkoy ve Malte- - Kımseniz yokmu sizin' 

\,;~ ~n alikadann hizmet müd· ne reddolunacak kimsenin bu iotilı- l k tl 't ·s'mlerde de Yaralananlar Fcridiyede Karı:" pe posta ve telgraf haneleridir. y k f d' • 
ıye ."Git. 0ıı. ııene~ fazla olma11 muk kakı.nan .unııi -~al _malaandı~mdan mem e. e ere aı 1 ı , . ~kağanda ot.~ k..hveci Arap Sab•·i Bu telgrafaneler 8 den 12 e - O ~ ~n ım:. · · . . 
~ liıznıetlen on ıeneden az o- tes.vıyeaı talebinı _ha·11. arzuhalı, b : mahaJlı ~elaf~uz ~e be,,-nel.nılel ıle Niza:n~ttı":dır. • · 14 ten 18 e k d 1 k .. y - Kendınıze saglam hır ış bulsanız a !, 
ı_ ~ıkı maddede yazılı ceza· muıeccel l«cwneı halıne mutabakatı, kabul edılen ımla şeklı na1arı Ara :S.bn bacaıından, Nizamet- .. . a ar 0 ma uzre N · b 1 lım f d' H b' kim i • ? 
~ 

0 
kuın _olanların devl~t biz.. memurin ve ıiV:I _ m~cıüriyetlcriace itibara alınacaktır." tin ~kaıından yaralıdır. Jk~ıi de te- gunde sekız saat açık kalacak- - e ış U a e en ım. em ıze Ş venr 

:-tı ~aıı alakalan tamamen mun· v_eya mensup ol~uıu. ı~elerce taa·. davı1 altına almmı.tlardır. Dığcr kav- lar<lır. - Sabıkanız var mı? 
~t'- kla btraber bunlara dev~et bk o~unacı:k mud.deb ım,met . c~•elı MUALLİMLERİN YASASI ııacı.ar ımçmışlarcar. Yalnız bir tanesinin on beş günlük bir sabıkası var-
l-:'tıı ""'de bulunuukları zaman açın c. nüfuı tezkeresı d. muddetı hiamc " 1 , b' ....,,.,.. ,_ ne gidiyorsun?,. ıliv~rrk Mehll'edi üç • • • • • • • • 
~d.~lu t<ka~t ik?aa!' etmedik- ti.nde maaşlannclaıı ~tedilmiı olan . p~ _ s~anbul muallımler, '1: BiR AMELE rı:.ct SURETTE yerınc!•n yaralaını~ k8çmı~tır. Mec- mış. Kend~lenne sersenlık ıs?at edılmesıne itıraz ettilerı 

~e ~i..., "'""t nanule haç bır tey kcn- aıcat m:kt:u-mı ve yuzde elli zammı- lığı bır ıçtıma yaparak hey etı ÖLDU nıh '>••taneye yabnlmı~tır - Bız çalışıyoruz! dediler. Esasen kanun bu sıfatı 
~~t ve tesviye edilınİY~ektir. nı ayrı "yrı ııöaterir !'e.aap vara!''"' idarenin hazırladıf,ı yasayı mü- Haydarpaf& da aaaı 22 de iataı· ABUT EO:.,NINDA ancak iki aydanberi hiç bir iş tutmı anlar · d 

ı 

ıı· 

iıt 

ı 

t,;"'d•J.; 3 · Kanunun bınncı ~d- hesap. vanıluılarmı hın! tanzu~ı~de zakere etmiştir. Bu toplanmada yoı.da oir katarın m avrau e•ua•ill• y ANGIN y a venyor u. 
ı. ~ •iiır cezaya mahkunuyet- tekau. kz.n;;ınunun neınnden tarihıne ··ıhakat baş muallimleri ilk da k.;mür ameleai ·avuılarınJan .. a. M 1 • .. k f Mahkeme serbes bırakılmalarına karar verdi. Dıprda 
""llııu t Ceza muhakemeleri usulü kadar % 5 ondan sonraaı içinde %10 mu . . • .. ba ' i b' ., " . • . . .. arpucçu ar. a huyu Abut e en- mem 1 1 d • 
'ij, ...... • ı · · dd · d h ·ı t • ·· 'dati' kat '"I · ı mektep ve lıse hocaları ıle mu- " vaı;on "'.1 ırı~ırıne ra,,ıe<>erken di hanının üıt k ıtında kunduracılMa ura ya varıyor ar ı. 
ı. e<Llıııi ~ ancı ma eıın e tao- eoap ı e ...aut aı eaı mış o · lokomotıf anı ve tıdd< •· b tt Ef d' b" • • d' b 
"' 111 • t QjJuğu vcçhile olüm ce- dujıından bu noktanın nazarı diJd<a. dürleri hazır bulunuyorlardı. la u 1~ ·~ • mahsus e~ya aatan Artin efendinin - en ı amca, ızı şım ı ırakacaksm değil miı 
~. ~~~- .t •argün, mutlak olarak te alınmaoı lzundır. Sahibi istihkak Bu içtimada yaşa kabul edil :::~:ı.~: ~':l.:\~~:yarak ez~ arziyeoi~den. dü~ aabah yanııın çık- "' ' "' 
'"' l.·' 1~ •e beş ıenc veya daha zi. mutekait oldujj-u takdirde hesap nıu- • · A l ·· k um" · ti' mıı, arzıyeıun bir kısım yaı1dı/P hal· GÜNÜN ADLtYE HABERLER& "' ""ı>ıı --• ld . .!L-tl ·'- . ~- ,_ eli. t '--"t . mıştır. sı muza ere um ı mıt r. de oöndfü·illrnü•tür c.. •. ~· c._.an o uııu ......, e zeaere-nuc aen ııne e .. u ,,_,, "·ba def · mh ·1m· ' · 
\~dan birile ınahkum olanla- tal11i.indcıı itibaJoen verihnis olan ana- kongrada olacaktrr. . .,,- nın ıune •af; en •t- Yapılan tııh'.<ikRtta arziyenin 4 
~~ .iı_r bin~ madde. h~üne ., l•h•i.aat miktarı. ile fazlai .nıebu~ ~ 1 :;k~ya =olanlar hakkında bin liraya ıig".rtalı olduiu anlatılmıt· Mantoyu çalan muazzez mahkl\m old 
-~ ilişıkıerırun kat'ı ı ktiza eder. veya •aır ıuretle hır ııuna zınımeti 780 MİLLET MEKTEB yap -~" tır. t U U 
~ de 4 • Nınunun birin~ madde- v~~ taarih olunacak ve aenedi rea- Millet mektepleri şubelerinin KARDEŞlNl USTRA YLA . Zllhıta y~ının nasıl çdıbiını tah Dün üçüncü ceza mahkemesi madan gelirken yalıa1&11Dllf vo 
~~".-Yılan t loll~~e teçzıye ".)'!". ınısı. de evrakı meyenına raptolana- go"'ru"len lüzum üzerine tezyidine KESTi kik etmektedir..!..- bir manto sirkatine ait dava rü üzerinde kendiaın' • aı't olm 
!il.:,.. elyevm millı hudut barıcıne caktır. .. l VGASI • • · M • .. ~ ıyan 
\ ~t olanların mezkUr madde Madde 7 _ Yukarik.i maddede be- başlanmıştır. Bugun .en .son o a- Dolı:.pderede Ma~ cadcle~inde o- SABIKALILAR.IN ~ . . yet ve ıntaç etmıştır. ~un hır nufus tezkeresi bulunm~f-
~ii ~namenin ikinci maddesi yan ol.ınan ethastan ..,fat etmiı olan rak tespit edilen ıhtıyaç 780 turan sıvacı. Kırkor ıle ka.rdetı ıeyyar . Galata~a Arkacli ıokaim.'!- bir~ı- 18 yaşlarında, Muazzez Yuksek tur. Poliı 2 inci tube Hacı O
~ .ioııt;..~e,vfiken tahakkuk ettirile- !arla i<lanı edilenlerin istihkakı mute- mekteptir. Maarif bu mekteple ~as~ı .A.,'i.tin ara;m.d':ı.,"ır ;.v maıra- H~ teoad.üf ~ ı:'bJrikalı ~ile Kaldırımda oturan Elenin 50jmeri evelki akpm müddei umu 
~ ltı "'41U&n kanunun neıri tari- veff•nin ınaat• muıtahak aile efradı ri kendi muallimlerile idare et- naı.:tır meıe e•ın n •ıra çdı- , __ uaamet~ •• e• u·.' n .yuzbu --~- lira kıymetindeki mantosunu miliğe venniı ve oradan da dün 
\;..;o eınleketimizcle ve tabiiyeti- tarahndan verilecek arzuıı.ı üzerine . · ·d · h • mıt . · . ~vııa etmi .. er'. uaaınettin •....-- ti El • d b' hk • • i~ ~uluh• taha'- .1 '--L . 4 - . dd . d k' mektedir Maarıf ı aresı arıç- Kirkor tıra• uıturaiJlll kapb"ı ııı- Kirkoru ;;,. yerınclen yaralaımıtır ça yor. enı 18 yaşın a ır ma emeye sevkedilmittır. \i:"d. ..... n ınaaıa mu& • aı e- ı..&«Uınamenan uncu ma eım e ı · . . . . % • • • ->' • • 
1..""'iıa na tekaüt ı..nunundaki eoaı eıı.aJ ve §"rait dahilinde kendilerine ten henüz muallım almamak ta- bı kardeşının ust~n~ hucum etmiı ve Carih yakalanmıthr. nım kızıdır. Davasını ızak eder H Ö ak' .. l 
~ t~ıviye edilecektir. Maa.Ja verilir. Bunun için dairelerince mute- dır. Millet mektepleri teşkila-' bog~ı~dan ~•fbr. A , BU N~SIL KA YİN ek diyor ki: Ja-.~tır .mer V ayı IOY 

1 an-
\_hı 

1 
• aıleden maksa• bir memur veffanin memur veya mütekait oldu- tında satahiyettrr bir zat demiş ~-~dr nly anmıt. rbn basta- İR DER ? p r lb' · ban al l --• • 

~ l>ıutekaidin vefatincla tekaüt ııana rörc bu izabr.amenin befinci ve . . . neye .... 1 nuıtır. B A • • - o ıs e ı~enın .a t o , 
~ . ıııucibince - tabaiıi ic:a- albncı maddelerinc1e zikrolunan ev- tır kı · .. . . Kurtuluşta 1stavri run kayin duğunu anladıgı halde ıade et· - Ben Bandmna ct.n gelir-
~~· efraclıdır. Maap müstahak rak tanzim ve maliye vekaletine gön- - Bu gun ı?aremızde l,580 ÖLÜMLE TEHDiT biraderi Koço eniştesinin evin- medi. Ben öksüz bir kızın. Bir ken şüphelendiler yakaladılar. 
lı.~ dı~dan biri ve ya daha fazla. derilecektir. den fazla muallım vardır. Bu a- 1 • Beylerbeyinde <>turan maliye d b' k 1 ak ·der- daha ölsem böyle bir manto yap Ostümde timdi nerede oldufu 
\'ilh•ı •kamet malı:sadile olmayıp Madde 8 ·Kanunun birinci madde det ile ı 000 ve ya 1,500 mektep tahıil ıubeıi menıuria:-ından Fericıun en ır ço eşya a ar gı tıramam Elb'semi ban · lnu bilmediğim bir çobanın e-
"L·ı,,,,..e Ya tedavi makaadile Avrupa ıinde ıayılan ve bu izahnamenin üçün açabiliri~ Mevcl't tehacüm bu beyin önl" 'e gece motorcu Halt:u io- ken yakalanmıştır. . Ef •1 

1 
M .. a ~e~ ~ manet n"f kağ dı vard B 

,....; uııd':'ğu takdirde bunlarm bia- ciı madde•inde tavzih edilen cezalar· .. .. k ld · • 
1 

öster- minele biriıi çılmııı, kendisinin aley- GAZOCA',..I T•UTUŞTU nn. ta ya ve an ısının e . u us 1 1
• unu 

\~-bar v~kıli resmilerine verilir claıı birile tecziye edilmiı olupta ve- gunun ~a m 0 ugum g hinde laf söylıyen Feridun beyi ölü- u şahitler hadiseyi ayni §ekilde ben hıç kullanınadnn ve kimııe· 
,4eii.u~ Eınanet b~ .•uretile fat etmiı ola~~ ailesine ~ekaüt ~- mekted_ır. . . _ . mle tehtit ctıniıtir. Hakin yakalan. Arnavut kö~n~e Madam teyit ettiler. Mahkeme hey'eti ye göstermedim. Ben eveldcn 
41::.llı. "'~de kend~~nn~ tasvı.ye olu- nununun on ı~ncı .ma~desıne_ tevfi- Hanç:en ~ımd.ıhk m~allım mı~tır. _ . .. • Borosu yemek pışımıek gazo- neticede Muazzezin Eleninin çobanlık yapardım. Şimdi reç-
lı.:"'s ~•- leler t,U.u~e~nden ıokat e- ~n ınaaı tahoıı e~m•t. old~ıı~ .t~- almıyacagız. Şu bır kaç gun zar • !'ar:J<oyde Karabeb~ d~- cağı parlamışsa da derhal sön- Hiın lmak perlik yapıyorum. Şüpheli işler 
;,;tıı .:-:"" muruılcrının memup ol- dinle bunların dahi hazine de ilitik· f d "f tti lerin aptığı tef- ıuna Rizelı Recep oı:lu Refık ıı•rmıt. d"' .. 1 . . rı~a ve ma . atı O S~ 1 • 
·""~•eye bu iıtihkak ın teıviyeıi leri ıu &urctle kesilecektir: Bu kabil ~ a mu e § Y . bet lira istemiı. verilmeyince Karabe- uru mıstır. giınduzun sırkatten 491 incı ma e alakam yoktur. 
~ ıı_ı; a_ı·:ıuhaJ ile müracaat edecek muhaıaas aile maaıi olanların murio- tışat çok şay_an~ memnunıyet ne ti ölümle tehdit etmiıtir. Refik yaka- BUNLAR DA YAKALANDI dde mucibince 3 ay hapsine an- Mahkeme maznunu tevkif 

"liltsı •tağıdaki maddelerde tas- !erinin tekaüt aidatından olan iıtih- ticeler vennıştır. lanmııtır. . _ cak 18 yaşını bitirmediğinden ettirdi. Muhakemeye devam olu 
1.., ıı evr•kı tanzim ve istihkak kaklanrun teıviyeıi ~in arzuhal ile ,.,,.._....., ~..,,..,..,. Evelki gece Hasan kayıgını · f' · d" il k 1 15 .. nacaktır 
"'a·· be..,;> ederek mali;-e vekiJe mürac:ıatlru·ıncla mcnıup oldukları ASKERİ MÜZEYİ AZiL! BiR KAYINANA alarak Eyüpta Bahariye fabrika nıs 1 ın ır ;re !1Y gun · 
\ ""~~der_e«ktir.. . . cl;a•rece a~ağıdalıi evrak tanzim _ve ia- ZİYARET Topkapıdal93N.Jı evde oturan çinııe- sı direktörü M. Bererin deniz ci haı:tse mahkum et~. Karar~a İBRAHİM İN C1NA YETİ 
1;,ııı,. e S. Munsın ihraç zamanın tihkaltları heoap olunarnk hazıneye . , . al b 1 . d" ne Şerif ile kayın vaideaiGülizar para h ti d h · · k .. tecıle mahal olmadıgı kaydedil- O k"d da . 8 .. dl 
.~ •a?7..,f olduğuna ııö•e an iıtih· ııönderilecektir a • istihkakın hangi Musevı ~ısesı t . e e en ~ ıneaeleıinclen kavııa etmitler. Cüiizar e n en ~~esme .gırme uzre dikten sonra emanette bulunan .. . 8 u ar . ı_netreııı ua 

'
~ ,_\>-~ mahal malaandığmdan mahal maloandığuıdan itaai talebini muallimlerı refakatınde asken damadı Şeriri ufak ı..ir ·-"ı ile 1 t . bulunan Alı ıle refıkı Mustafa t un d hal El . t oldüren İbrahımın muhakemesi 

""~b · ha · "L. • zul·-1 b ·ı fradı · 1 T"' k ,,_ ır ın d d d'I · 1 d' man on er eruye ev- - da d" ı.....ıa-d M ~:-~ •r.ı vı ma&{a mu.tabak mu.,.,yyın ar .... • aı e e ndan müzeyi ziyaret etmış er ve ur dan yaralamıtbr. er este ı rnış er ır. d" . . "dd . "liğ ne agırceza wı .._..., ı. a 
\,;._" dı tarııfuıdan verilmiı olan ber birine evelce muha""ı IDB"fın tarihi hakkında tatbikatta bu- •= · 11 ıçın O:~ eı umumı e tez- znım mahkemede bir teY ~ylo-
."li~ ~ ınnaş.ı muotahak ailenin lı.ngi tarihe lııcaclar ita olunduğu faz. . . . . 1SKANB1L YÜZÜNDEN CERH BİR HIRSIZ TUTULDU kere tastın de tahtı karara alı- . d li • etini bili d 

tınin tahkilı.ini mübeyyin ve lai mehuz ve ıuveri aalre ile zimmeti lunmuşlardır.:.-- Kasmıp11tacl.ı Bahriye c:addeoinde Nişantaşında Sait paşanın ko nıyordu. ruyor. ~ v~y _yor u. 
~"'-del ~-'!Y~ kanun~nn ~ olu.P_ olınadığ.ını m~~ kayıt ıu-, KİMYA TABİRLERİ Muıtafanın kabveainde i'!'anbil oy· nağına ginneğeteşebbüs edensa HACİ ÖMER MAHKEMEDE ~mın ~kı karısı phit sıfa. 
~' eaı mucıbince tanzim edil- reli ıle senedi reomm ve maatların bi . . nıyan Trabzonlu Muotafa ile Mehmet b kalı K • f etınekt ik tıle dinlendi. Bunlu kocalannm 
\ ~ ~tname ."~ merbut. 5 da~eti f:aboiainclen iti~ her lıiı:-:- Kimya enstitü~ü re~s~ ve ki- !'avııaya tutuım~t!ar Mehmet ustura dı d :~ .ı~ e en Dün Sultan Ahmet birinci hüıınü haline ve b8yle bir cina-
~~ıi''!mune muab~ ~ l~~e aıt ~yıt .. •n~leri c • tahlıi!ô myayı hayati miıdernsı Cevat ile Mutahoya yurilncle• yaralaım,, er est ı mış~ sulh ceza mahkemesinde hüvi- yeti yaprmyacafım eöylediler, 
~~. ilın=t!,.~~~abı:;,tı' :i:.'::!ıs".:.:.1!:,=:..~== ~h~r ve ~aytar ~ektebi r~~- kasmqtır. BIRAKILAN ÖLÜ ÇOCUK yeti şüpheli bir zatın muhake- '!fuhakem~ ~brahlmin Tıbbı ad-
~ .:;". •ııallerin cevapl..-ım yud- ce tanzim ve mahalli idare •eyetlerin- torii kimyager Halıt be~ler d':111 SiRKAT V AKALAJU Dün Lanğada bostanlar ara- mesi yapıldı. Hacı ömer Bandır liye sevkı ıçın talik olundu. 
~' ~e efrııclınclan terki tabiiyet ce taıtik edifmit olan ilmiilıaber, itbu Ankaradan avdet etmışlerdır. Ualııcüdar~ Kmklı caddesinde 24 sında yeni doğmuı bir çocuk ö-
ı..: '-lı . Yetten iakat edilmit ve ya- ilmülıabere ai~e ~chndan her birine Bu müderrisler Ankara'da Dil n~·. ~ ~ nine ho:- lüsü bulunmuştur. Zavalı ya- ÇarkÇI mektebi MALOL GAZİLER HEYETİ 
~h &il ve;ra tedavi zimninda Av- ilk defa hansı tarihte maaı tahıiı e- ·· · '•tı'rak ederek kim •ıa IJD'IDlb iki lin, bir konsol ... ti, • .•1.. .. kö' ki "•-1AI ·ı h • • lo..~ ıtitrnit olanlar ve çocuklardan ciilmit n bilihare katedilmit ve yeni- encumenıne ı,.. . . - OD lira lııcıymetincle bir dikit malııcine- vrucagın o usu pe er tar~- ....... " ~azı er pasan ey eti S: "'•ktebe nüdavin bulananlar elen iade edilmit ioe hanai tariblercle yada kullanılan. ~bi~tm. tür- ıi çııJmı1tır. Şiiphe üzerine Hilmi ı.a.. fmdan parçalanmıştır. Tahki- biD8Sl umumıyesı yarın son defa oJa. 
t:_,.,~ ve~ .e~ı olacak- k;"t ve iade e~ilmit olduiu sarahaten kçe_ m~kabi~erını. bir . sıstem ha i~ncle biriıi yak~la".unı.ıtır. kata devam e!!!!!!!ektedir. • • rak fevkalade bir içtima yapa· 
~..,;:•n.tercu~ ?al~ m~~ z~lunacalıtir. d. ~~ "':~•tahd: halınde tespıt etmışlerdir. _§ Dün.ıre:ce ~t yama .~de.üo- BEDRİYEH İN KOCASI Mübadele komısyonıle caktır. 
~ ~ ~rıyet ve ucil mudcleti biz- aile efradından her bmrun niifuo ta- C KT AKİ KONFERANS küdarda ınıırah ıııneması ıtbaalınde- · Bu içtimada hey'eti umumi. 
L~, ••lı .. bu maap m~~ aile k.eı:esi ıu~ h: efra~ı .ail~den .her bi- O .!" .. lııci Tahı~n elendi~ .d~nına arı.. Dün Küçük pazarda Şerif is- ali\ kası yok e rın ve malQI azil r 
~ ı.., 11 nufuı tezkerelerının suret- nrun var ıoe zımmetını ıoıtenr ta..- Dün akşam saat 17 de Turko taraftalu kapının lııcilıdinı lııcırarak aa- minde biri zevcesi Bedriye ha- . . · y paza , . . g . e t 
~ ~ ~ıa muıtahak aile efradın- zim kılınacak bir hesap varakaaı. cağında muharrir Halil Halit bdıalı Sedat ve Sabahattin ııinnit, 28 b ki k d hl' Heybelıadadakı Çarkçı mek- muavenet hey etının tasfıye e-
•"''• • barine isabet eden hUoe mile- Madde 9 • Mustahalı aile meyanın B. tarafından bir konferans ve- l?"a evrak• naktiye ile 60 linı lo;rme- nımk 
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. ıça a ar lasın akn te ı- tehi meselesi mübadele komisy dilen hesabatmı tetkik edecek 
ı'tı, ı.~ '"""zimmetini göıterir su· da kiru kesipten mahrum derecede .1 . ti K f tınde pul çabrutlardır. Hırıızlar ka- e 1 surette yara amış, açmış- onunda henüz bir çarei halle tir 
~!ti. ti.ı:> ol~ beaa~ muzek- mal~l. erk.e~ ço.~ v~ İl! . buul~ ~fmtş . r. 0.~.cra=l ~~:--z;u çarlarken yakal:,ıunıılardır. tı~. ~edriye hastaneye gönderil- raptedilememiştir. Bu içtimadan sonra elde tdil-
'ıı"'leyı, abııyctten ,.ı.at edılen mu- malUliyetinı mubeyym Wkuınet tabi- ga~ıstan ı !· a ıt · POLiSE SiLAH ÇEKEN mıştır. k binin emvali mi l T" k' 
~ ~ !'tet;ııırun fazla mehuz veya bi tarafından ita ve muayeneai tibbi- bu musahabesınde Afganın ta- BEKÇl == . ç;_arkçı me te .. Ş O an p~ranın umum _ur ~· 
~~re ile bir güne zimmeti olup ye heyeti tarafından olsuretle ınalu- rihçesini yaptıktan sonra isti- . . . . DENİZDE KAZA mıllıyeden sayılması mubadele ye malullen arasında tevzı edıl 

~ ... "4~~"'· mübeyyin kayıt ıureti. Jiyeti tasdik ec!ilmiı rapor evrakı ıai- kllil harflerini anlatmı•tır i Beclü'ylerbe;rıdbek~erıncleu F1 erit •· Sillhiye motörü dün Roma- komisyonu ile hiç de alakadar mesi muhtemeldir. , "°" eı 6 Mu • . "hr d bul nd lacalıt ~ • a n ııece evrıy~ memur arı ta- , • 1 b" k f' tt' H b ···--·-~·· ·--·--, ı ııtc1ta·; id ~ın 1 .. ac Azama- re ınMeydadnın10a v~ı- uetlru cleır. . - · · · - rafından vazifeye davet edilmış bu nya vapunından yolcu çıkarır- o mayan ır ey ıye ır. ar 1 görülmemektedir. Mevsukan 
1 h ı o uguna gore . mu a e • 1 ay er ve va.ır· tır d b'J k 1 ' k 1 . . um· rıktıktan ür sene sonra 1 

' iç· 
1 

•n it,ka:Jc ~it utihkakın ;. den bu suretle gönderilecek evrak 'Madde ıı . ltbu kanunun nesri avetten. ~~ .' ~fe:'~ memur ar~ ~- en yan ış manevra netıc~sın- um .1 ~ , ~ a dığmıız malfunata göre Muh· 
·,,;d, ':'~at~ . uatahak aile efradi ü~crrine haziı;ıece tetkikat icra edil- tarihi olan 10/9/929 tarihinde!' son- :r.:!c:~~gı gılıi. oılah ta çelrnıııbr. de vapur~ ça:pmış ve ~? .?1us~- ve 1.stıkl_fil h~r~ınd.en e~el . ka- telit mübadele komisyonu Türk 

, . "'~' '.enlnu~ ~n ar.zul.al. B . dıkten s'?ma ... bhkakı~ı ~er emv~ın- ra bu _gibi eşhaaa tekaüt. maaşı. veya z bekçı yak.,Janmııtır. deme ~etı.:esınde motorun du- num şekıld.e ıstımlak edılmış bu heyeti mürahhasası, komis ·o· 
"'•~;. •u'.:~'· n'1•n:n nu~ı !czke- d:m tc~'~yeoı ta!cP. ed~'."':'' ma!•Y~. a!lele~ne. eyt~m .ve e~ıl maa~ı tah- KABAKÇININ MARIFI:;Tf men koşku parçalanmış ve ka- lunan bu bınanın 12 sene sonra nun bu işle meşgul olı:.ak sala· 
• , • n • .aotu.ıak rulc ... o tah lı ılç ·O!<:ın 190 uıcı fıuırun 3 uncu sıs edılmış o.d11gu takdırde mıktoıı Jl"-;ıgümrükte Kar&baf n.a,'"ı;tlle. rinesinde rahne acılmıştn v· ziyeti ht!kukiyesini tespit et- h' . · · ı·k 1 d • 1 

ı , l. 1 . ,.__ • • •k d d' · · f d - · . d'I k t 1 k . ' - · a l'·Ctıne illa 1 Oma 1<>1 ~:ınaa· ''na. ı ı l..,....:yyın J nr a ınrı .cııncı• ora m;ı ~n ıg-ına ven.- ırac (' ı ece ve rap o unaca maaı ıınde oturnn manav MPhmet bu sa- M ·· b k hl"k · k h"k · kk''l .. b · · . " . . "' . 
"l ".. 11 = 1• n~:7ıuncye :ov· lecek tediye emrine C.tinadcn teı;rini- cüzdanları mücibin<c teıviye edilmq bah evinden çıkını' dükki\m:uı gider- · otor _atma te 1 esme ma m.e .' .. 1 metı te~e u u u 1 ~~~ tındedırler ve hunıı ılk hcyetı 

' ....... ,; r.• ~ıı; i"arı; he;yAt.~el ~ .. ,.,; 9~:) v_c Şul>:'t 9::10 ~ıilılerinde ve maaşları. yekunu dalıi iıbu istihkak- ken önüne kabakçı S•labattın çıkmıt ruz kaldıgından ~e~e~ kurtarı- şumulunden .harıç bu~unan. mu- umıımiye içtiınaında bildirecek 
<lc:'ak ılmuhaber ı hu ı.- ıkı mu•avı tuksıttc tcsvıye olunacak- tan tenzıl kılınacaktır. ve "Sen ailenle dar~ır.<lın, nc~en evi- !arak karaya çekılmıştır, badele komısyonu ıle alakası lerdir. 



Telgraf adresi Milliyet, lstanbul 

Telefon nun1araları 
l•tanbul 3911, 3912, 391·3 

ARONr: ÜCRFTLERI 
Tarkiyt için lfariç için 

3 aylı~· 
6 .. 400 kuruş 800 kuruş 

75<J ' /4<}(} 
12 .. J40IJ ı < 2100 .. 

Gelen e\ rak ~tri ver ln1ez 
l\tuJdc~· ~eç .:n ou.: al.ır ıo turuşuır . 

( ,azetc ' e matb~JVa alt ı ş ler için 
mu turl.-cte milr ~..ı.cıt edilir 

;~!'ı..mlz 11.ln'ann me .uiiyetlol k.ıhul etmez. 

BUGCNKO HAVA 
illin huıret en çok 20 en az l 2 

MiLLiYET 

- Frederic Boute - den 

- Madam, mösyö Valardo evel ne verdi . 
geldi . Jöneviyev, kocasının elindeki 

Mutpakta yemeğe nezaret e- paralara nefretle baktı: 
l'len Jenöviyev, hem şaşırdı, - Bu parayı iade et. Bu pa
hem de canı sıkıldı . Erken gel- rayı sen kazanmadın. Sermaye
mişti; halbuki kocası yedi bu- siz, havadan para kazanılmaz. 
çukta gelecekti. - Saçmalama. Valardo bin 

Prostelasını çıkardı, odasına türlü iş görüyor . Kazanirken 
geçti, yüzüne hafif bir pudra pek ala bana da kazandırdı ... 
sürdü, sonra misafirinin yanına Hem ne sanki ... Kazandim iş-
gitti. te ... Böyle bir şey niçin olma-

Valardo ayaga kalktı: sın? 
t.lerece idi. Bugün hava ek$erıvetle - Erken geldiğim için rahat- - Sana parayı iade et diyo-

k · sız olmadın ya Jenöviyev? rum. k tp•lı ol•cak, ruzgAr poyraı c.ee nr. 
~------------"" Ellerini Valardonun avuçla- Dinlemedi bile. Omuz silke-

FELEK 
• 

DAR BEYOCLU! 

Fes kalkmadan evel bu isim
de bir kalıp vardı ki tosunluk 
iddia eden erbabı cür' etin ba§ı 
na musallat olur idi. Ben bugün 
bundan bahsetmek istemiyoru
m. Benim maksadım akşam Ü
zerleri saat altıdan sonra Tokat 
lıyan önlerinde duran otolar, 
halk tramlar ile Beyoğlunun 
aldı~ı tayanı dikkat şekildir. E
ğer insanın bir acele iti olsa da 
Galataaaraydan Taksime yaya 
gitmek liizmı gelse Kiğıtane' -
den dolaşarak gitmesi çok daha 
kestirme olur. insanın en ziya
de sinirine dokunan cihet bot o
tomobillerin caddeyi İşgal etme 
ferine kimsenin ses çıkarmama
sı, bir de daracık yaya kaldırım 
lan üzerinde bir takım saygısız 
kadın ve erkeklerin lafetmek iç
in tevakkuf etmeleridir. Diri bir 
genç olduğunu bildiğim yeni 
seyrüsefer amiri acaba bu Dar 
Beyoğlu meselesini halledemez 
mi? 

YENiDEN TETKlK 

Trikotaj işinden alınan oktru 
va meselesi nihayet yeniden tet 
kik edilecekmiş. Bu çok şaya
nı şükran bir terdir. Fakat bir 
nokta varki onu kaydetmeden 
geçemedim. Bizim hesap ve ci
bayet memurlarımızda bir an'a
ne v:ırdır: Nef'i hazine .. işte 
bu •n'anedir ki bir memura 
hakkı da olsa bir vergiyi, bir 
harci tem:i 1 ettirmez. Hem biz. 
ele biçare .<'.l".lurl. , ,,aktile o ka 
dar hırpala-ı~ı .l ·dır ki; Ali, 
Veli hesa' a hakikat siiyle
mcdense sü;,;iıtu tercih ederler. 
Bu zihniyetin artık kalktığına 
delil olarak oktruvanın tekrar 
tetkikini görüyoruz. Bu bir müj 
dedir. 

FELEK 

rrndan çekmeğe gayret ederek, rek, odasına gitti, parayı çek
yarı barit yarı mültefit bir ses- mecesine kilitledi .. 
k: *** 

- Kocam yarım saat sonra Jöneviyev yalnız kalınca dü-
gelir, dedi, ama ziyanı yok, siz- şündü. Ne yapacaktı?.. O da 
den rahatsız olmam mösyö Va- nihayet Omuz silkti: 
lardo . - Hem ne sanki . . . Niçin 

- Ba'la sadece Alfret de. olmasın ... 
Bak ben sana nasıl sadece J e
ııöviyev diyorum . Kocan mü-

Nakleden 

SELAMİ İZZET 
saade etti . Leon'la kaç yıllık -------------

Asma köprü 
Birinci sahifeden mabat 

dostluğumuz var . Sizi bana ilk 
taktim ettiği gün, gözlerinizin 
saçlarınızın, vücüdünüzün kar
şısında yüreğim hop etti ! .. 

- Mösyö!. Fakat bu liman tevsii ameli-
. . yesi Unkapanında Gazi köprü-

Gerı l~dı, ~aşl~rını .. ~~tıR, sa- sü ile başlamasından eve! Ka-
lonun bır koşesıne ?uzuldu '.. raköy köprüsü yerine bir asma 

-. Darılmayın .. B.ın kere soy- köprü yapmakla mümkün ola
~e?ım .. Buraya sızı~ .. hatırınr.z bilirdi. Yaptırdığımız tetkikat 
ıçın gelıforum · Sem .oyl~ sevı- neticesinde anladık ki, böyle 
yorum kı, hayatta hıç bı~ şey- bir köprünün bu günkü münaka 
d~n zevk almıyor~m · Se~~nJa- le vaziyeti noktasından tevlit 
k~~· parasız ?ldugunu ~uşun- edeceği halli tazim meseleler 
dukçe, servetım bana yuk olu- bertaraf edilirse de eveıa mi
yar . Razı olsan üçümüz d.e m~- iyonlara mütevaktıf bir iştir. 
reffeh yaşardık . Leon hıç bır Asma köprüyü isteyenler bu 
şeyin farkında olmazdı . ?na; parayı temin ederlerse kendile
para kazandırırdım . Bal:, ag!t- , rine hakıkaten müteşekkir kala 
y?rum Jenöviy~v. Ne olur, hay-

1

1 cağın Saniyen ınutahassıslar ve 
dı razı ol, «Pekı» de . . . bilhassa fenni liyakatile beynel 

" " " milel bir şöhret kazanmış olan 
Valardo kocasının patronu! ve ihtisası bilhassa asma köprü 

idi. Ko~as;nın istikbali elindey-1 l~:de bulunan ve Gazi köprüsü-
d . B d" ·· k k j nun planını yapmakta olan M. 

ı. unu uşunere , onu apı p·. İ b ld 00. 1 b' 
d . d D l k 130 stan u a y e ır asma 
ışan atma ı. anma neye k"' .. 1 f 1 d ? opru yapı masına tara tar o -

yararyı i. b' . d"k madığınr söylemişti. 
- a ~uz ır şeyı nazarı 1 

.- Hatta bu isi kendisine tevdi 
kata almıyorsunuz. Ben mes - · . -· . 

d H · t ı·n·f d' edersek kabul edemıyecegını, u um. em $ız za en a e e ı- . l · b'" 
d -·1 ·? zıra stanbulun methalınde oy 

yorsun uz egı mı. 1 b" k.. .. ·· h · "'h t' 
F 1 k d 1 od 

e ır oprunun şe rın şo re ı 
az a onuşama ı ar, aya 'h 1 1 · .. ır -- · 'h 

kocası girdi . 1 el~1 and şuıı;~ do an gbuzek ıdgınıb~. 
i a e ecegın en u a ar u-

. * .* * yük bir mes'uliyeti der'uhte e-
Valardo gıttıkten sonra Leon d · -· · ·r d tmı'şt'ır Bu 

1 d d
. k' . emıyecegını ı a e e . 

<arısına e 1 1 : . . ı mahzurlar ve imkansızlıklar ber 
- Şu Valardo ço~ ıyı adam., taraf edilmek ;ıartile ben de böy 

1:~m dost .. Dosttugu da yalnız· le bir asma köprü yapılmasına 
sozdeAka1lmıyor · diğer taliplerle birlikte taraf-

- n amadım? 
O . d k d tarın. - nıın sayesın e sı ıntı an G · k"' .. .. · · k. k ld 1 B 1 .. d d' azı oprusu proJesı anunu· 

İZMIR BELEDİYE RİYA- Gur_tu ·11:<. on; ,?fı~ız ~ en ı. evel nihayetinde gelecektir. 
SETİNDEN: e~en gu'1 sen ag a. ~n, en _Ya- Bu köprü bitmeden eve! Ga-

. . .. zıhane<le buh~an ıç~ndeydım · zi bulvari inşaatı ikmal edilmiş 
Bele<lıyemı .ı garajında bil'u- Bu aralık geldı . Halımden ca- /olacaktır" 

mum otomobillerin tamirat ve' nımm sıkıldığını anladı. Sordu. · • 
şoförlerile servislerinin hüsnü-' Söyledim. Daha evel söyleme- ,

1
BERBERLER MEKTEBİNE 

tar. :im ve idaresi hususunda me diğim için kızdı ve beni dertten 30 TALEBE YAZILDI 
s'ul vazife sahibi olmak üzre a- kurtardı . Berberler mektebinin ancak 
lelitlak tamirattan mükemmel - Para mı verdi? çarşamba günü açılması kabil 
bir surette anlar ve bir garaj i- - Daha mükemmel bir iş olabilecektir. Mektebe onbeşi 
d.~re~in~ muktedir, Bir ser şo- yaptı, para kazandırdı . Bir işin kız olmak üzre otuz talebe kay
Iore ıhtıyaç olmakla 105 li!-a komisyonunu verdi . Borçları- dedilmiştir. 
maaşlı bu şoför vazifesine talip mızı ödedikten sonra, bize de Mektep için 5 muallim anga-
olanların ehliyet ve vesaiklerile beş bin frank kalıyor. Herhalde je edilmiştir. 
Belediye makine mühendişliği- yeni bir manto yapmak hoşuna Mektebin bütün levazımi ik-
ne müracaatları ilan olunur. ider. Bak Valardo yemekten mal edilmiştir. 

GUMA 8 TEŞRINtSANI 1929 

Fenerbahçe ile Vefa'nın, Galatasaray'la 
Be,rkoz'un birinci ve ikinci takımları 
Taksim stadyomunda karşılaşacaklar 

...... 
fllmlnın ırae edileceği son iki gtındcn istifafo <Jiniz. 

Bu müthi~ eser elye•·m 

A L K A Z A R S İN E 1\1 A S 1 ~ O A 
' etn1cktcJir. 

hakiki bır 

şa.ht..·l~ri ol:ın 

VOYVO 
elyevm 

Etnal sine1nas111ın 
ril· hınc.1hınç dolu l\ !l lon:.ınJa p..ıste 

Yeni Futbol Heyetinin tanzim et- Bugünden itibaren klüplerin bu mektedir. Ki .ER \ l'-:1 l~l lR ,e 
tiği fikstür mucibince, 929 · 930 mev mühim esaaat dairesinde haıeket ede- .JOI ı · DO\ l •:--; . 1 tcmsıl et~k· ı 
simi futbol likmaçlarına bugün baı- rek sahaya tam vaktinde çıkmaları giJıp 
(anacaktır. Mükemmel bir te•adüf ne lazım gelecektir. leri bu hrnkai s m '•tı bgıiıı 
ticeıi olarak ~~ ~aılangıcı yap~~k Bugün yapılacak maçların netice- görnH· lisiniz. 
taknnlard~n. ı~ısı, ~'?e':' . mevsurun si hakkında heı· hangi bır fikir yürüt ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!~!llllll!llllll!llllll!llllll~!llllll~~!llllll~l!ll'l~~-
lstanbul bınncı ve ıkin~ı~ı olan Gal~- mek kabil değildir. Zira Fenerbahçe • 
~·~ay .ve Fen<~bahçe dır. Bun.un. •· nin az çok taayyün etmiı teklinden 1 il ll•>\L BiR AŞK GKCESI ve 
ç:nd~r kı uzun bır ~amandanberı cıd- başka diğer takımların ne ıekillerde A Ş' ı K Z J\ N B A }', { 
dı bır ':"aç ••.yretmıyen futbol merak çıkacakları malum değildir. Hatta Ga U 
lıları böyle b~r fırsata kaçır~ıyacak- latasaray takımı hakkında dünkü re· 
lardır. Husuııle geçe1;1 me~ı_ıme naza- fiklcrİnlizden birinde yapdan tahmi- sesli filınlerini gorınL·k flzre herkes bugün 
ı·an G~l~taoaray'ın zaıf!~~ığı ve F ene~ na tın pek te yerinde olmadığı kana- ı 
b_ahçe run ku~vet~endıgı hakkı?.'dakı atrndayız. Bu kanaatımızın ise bugün 
rıvayetler, bu ılk ltkınaçlarına goıte- teeyyüdüne intizar edebiliriz. 

OPERA 
rilecck alakaya hak verdirecek bir ke şitap edecektir. 

yfiyettir. Takımların ıekli malüm olmakla 
'!'"- . ·-· ikinci tayanı dikkat nokta bu sene- beraber gerek Fenerbahçe'nin ve ge

ki lik maçlanna ;kinci takımların da rck Galatasaray'ın daha ilk maçlarda 1 
ayrı bir teıekkül olaı·ak iştirak etme- sonr~ara ~üeısiı· olab.ilec!k neticeler 
sidir. Buoıdau on b.!ş sene kadar eve!, almaga ugraşacaklarına ıuphe yok
Türk futbolu ile al.kadar olanlar pek tur. 
iyi hatırlarlar ki, futbolun memleke
timizde başlangıcı sayılabilecek o za

hiç bir eseri VICTOR VARCU. 'Y nln 
refakatiyle ıemsıl ettiği 

LADY HAMİLTON 
FUTBOL PROGRAMI 

~a':'l~rd:ı en zaif biı: k,lü~~ bile .birin- Haber aldığımıza göre l.tanbul'un 
\_1' ~-· ;JI'- :·· _, ~~ • • 
~.... . . . il 

Bugün giirülecek filim 

cı, ıkıncı ve hatta u,uncu talumlan 929 • 930 futbol mevsimi için futbol 
vardı. Bu takımlar da aralarında ıa- heyetince tertip edilen resmi proğra
yanıalaka müwbakalar yaparlardı.B'."ı· mda, günler şu suretle muhtelif maç·ıı 
sayede o zamanlar futbolumuz keyfı- lara tak~im edilmittir: 
yet ve bilhassa lı.cmiyet itıbarile mu- · . MELEK SİNEMSINDA 
nakkak daimi b'.r ~crrakkiye mazba~- Lıkma_çbrı: 8, 22, 29 Teşrinis!'ni; ıl 
dı. Sonraları musaoakalar yalnız bı· 20, 27 Kanunevel: 17, 24, 31 Kinu- 1 

rinci takm1lara inhı~ar ettirilince, ye- nuıani; 21, 28 Şubat; 21, 28 Mart; j 
giisterilmekte olan JORJ BANKROFT ve OLOA 

BAKLANOVA oıo temsili 
<!şen futbolcular gcr,k kemıyeten ve 18, 25 Nisan; 9, 16, 23, 30 Mayıs. 
gerek bilhassa keyfiyeten çok azaldı. I . . . . . 
Geçen sene küçükler için "Milliyeti • stanbul Şıldı: !5 Teşrı~ısaru, 13 
Kupası" namı altında tertip etmiı ol- K.i.nunueve1, 10 Kanunuaanı, 14 Şu· 

K U R D U filmidir. 

d.ığumuz müsabakalardan klüplerin bat, 14 Mart, 11 Nisan. 
"!tboicu k~~nm~k iti.bari!e ne kad~ Muhtelitler ve küçükler: 6 Kinu- ı 
kar ett•klcrı ınkit.r edılemıyecek bır • . 
hakikattır. Bunun içindir ki küçük nuevel, 3 ~nunu•anı, 7 Şubat, 7 
futbolcuların yetiıtirilmesini kendisi- Mart, 4 Nııan, 2 Mayıı. z i t!. ·~-~~ .. t.~. ' 1 ne bir prensip yapmıı olan "Milliyet,, 1 
iutbol heyetinin ikinci takımlara göı • • 
<erdiği alakayı memnuniyetle kartıla 1 rtı hali er 
maktan men'i nefı erlemez. 

ı,te bugün Takıim Stadyomunda .... Alemdar 
yapılacak maçlar her klübün birinci Sabık idarei mahsusa kapdanların- Sinemasında 
ve ikinci takımlarına ait olmak üzre dan Aksarayda Horhor hamamı sabi· 
berveçhi atidir: bi Hacı İbrahim Münip Bey dünkü 

Saa~ 10,30 f enerbahçe . Vefa Perşembe günü eceli mevudiyle vefat 
,. 11,45 Galatasaray . Beykoz etmiştir. Cenazesi bugün Saraçhane 

Birinci takım likmaçlan başında Horhor caddesinde l 58 nu-
Saat 13,15 feperbahçe . Vefa merolu hanesinden saat onbir buçuk-

" 15.'tl>'t:alatasaray - Beykoz ta kaldırılarak cenaze namazı Fatih 
Llkmaçluı için futbol heyetinin camii şerifinde eda ile Merkez efen

mukarreratmİJaıı olan iki noktayı fev ·dide ki makperi ınahsusasına defnedile 
kalade ehellUİlİyetine binaen aşağıya cektir. 
yazıyoruz: 

1-0yun müddeti ikinci takımlar için 
..... :ır-

bir ~at ve birinciler için bir buçukl Avlonya konsolowmuz Şükrü bey 
saatır. -.~muriyt:ti başında vefat etmiştir. 

2 - Likmo.çlat·ı için tayin edilen Cenazesi bugün limantmıza gelecek 
zamanlardan on dakika ıreç k~lan ta- ·olan "Merano .. vapurundan alınarak 
kımlarrn mağluı> eddedileccği ehem.! Ortaköyde Yahya efendi aile kabris-
miyetle nazarı dikkata vazolunur. tanına defnedilecektir. 

MiLLiYETiN 

Bu gilnkil yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SA<'.A 
1.· Taraf satan (7) 
2.- Göz rengi (3) 
3.· Lüzumsuz ( 4) Danslı 

(4) 
S.- Muntazam çit (9) 
7 .• Elbiselik ( 9) 
8.- Aşık 7) 

ziyafet 

------ -------
EG LENCE LERI 

[)finkil bllmcceml:ı:ln 
tıalledllmlf şekil 
YUKARDAN AŞACI 

ı.- tğıi (6) 
2.- Bir nevi piyano (3) 
4.- Tasvir (5) 
S.- Kırmızı (2) 
6.- Bir sebze ( S) 
8.- Çamaşırın kırışıklı gını gideren 
alet (3) 

9.- Cebin 6 

iki saat 111Utemadl kahkahalar 
iki c•nciğer komiklerin bu seneye mahsus yeni ftlml 

DÜZTABAN ve BASTİBACAK 
YAMYAMLAR ARASINDA 

8 BUyUk kısım, ayrıca: 

Konfetiler: 7 kısımlık mükemmel dram 

1 de 3 l ı \! 6 1,2 da gece 9 
Duhuliye 2~ Kuru~tur •• 

il 
Bütün ıehir eh:ılisinln dilimle 

dest;ın olan film bu h"1ta 

.ELllAMRA 
SINEMASININ 

irae etmekte olduğu harikaların 

harikası U .. Ç Nl.KA~H 
filmidir. 

Bu günkü cuma günü matine
ler sası l ~ I /\! ta baılar. 

llaaıi;; Bu süper film yalnız 

bir hafta gösterilecektir. 
Södü \'·ırvetder; (:iesdorf Cirls 

ve Rakel Meller. 

l'!l!l .... 1!'111 .. llll!'l'!'lm~-· 
()ııümll z dt:ki çarş:ımbadan itibaren 

OpERA SINEMASIN!.>A 

.. t~ 
ır (l)J, ,,_ 1 
BUH!lll~L/ 
c;eceı.ER 

diirdüncü sesli filim 
• 

.-
1 

GRETA 
I,e,Js Ston . Nlls ,\ster 

ŞEHVET Dİ Y Alll 
filminde j 

YENi NEŞRiYAT: 
"ORMA NVE AV" 

Gittikçe mükernmelleterek ~ 
bir meslek mecmuRsı olan "0~1tıC· 
av,, m Tetrinie~el nuıhası çıkf11 
Haraı·etle tavsiye ederiz. 

"Milliyet,, in edebi {e/rtkası: 84 !arca damarlarına zor edip kıs- lığı içinde bir keklik gibi, ~ir 
tığı emel artık ço~sun ve genç kuş gibi uçtu. Doktor da peşın-
kız .. Güzel kız: den!. 

rim... madımz ... 
diye Hamradan ayrıldı, bahçeye Dedi, gülerek: 
çıktı. - İzmir zaferi milletin zafe-

. . biiYii~ 
- E .. Kolay mı?. Bu eli· 

bir işti. Türkiyede beyin ıııtı vıır 
yatı yapacak kaç doktor 

~ŞK GÜNEŞİ . . . • . . . • · . . . . . • . • . ri . Bu büyük zafer yanında bu 
- Peki evleniyoruz··· Hamra Hariciye kovuşlarrna Genç kız son kovuştan ayrı- küçiik doktorun da bir zaferi 
Desin ve İzmirin alındığı, ye- girinceye kadar lzrnirin istirda- ltrken ameliyat salonundan çı- va;. Sen işte bu zaferi duyma

ni Türkiyenin küreye kurtuluş- dı bütün hastaneye yayılmıştı. kan operatör Nihatla karşılaştı. Jrn ... 

ki . . ıı· 
D . b" 'd<l•' yarı t}'C ır az ;•2rı cı , 

Etem izzet 
lay karı~ık böbiıdendi, :~ı.. 

.. ıereY"- Gd c-au ~· ı"ı g >S 

Dedi . Hamra: ve varlık bayrağını çektiğı bu Her saniye bir mabedin sessiz- O da genç. Kumral güzeli, şen, Diye Hmranın koluna girdi 
bayram gününde iki dudak bir- !iğini sürüp giden hastanenin şakacı. Hamrayı görür gör- ameliyat salonu yanındaki kii-

Hanıra: ıvap verdi: !eşip et aşkının kızıl şerbetini içinde birden bire kulağı doldu- mez: çük odaya doğru yürüdüler, - Sonra gelır m · · · • 
_ İzmir .. Izmir. ·: . .. - Şi~di diişi.i~e~:~im iş~.e·.:. kana kana içsin! ran bir uğultu başlamıştı. Gü- - O .. Tebrik ederim. . doktor şen, kahkaha içinde an- Dedi · B .. ·le 1 ııii 
Diyor, yerinde çarlıston fıgu- Ve bır kuş hafıflıgıyle yuru- Doktor bütün damarlarına len, sevinen, Diqi, yüksek sesle ilave etti: latıyordu: - Yoo .. Olmaz· 0~ Jı 

rü talim eder gibi sıçrayıp du- meye başladı. Murat Hamranın vangın veren bir istekle gene - Yaşa... - Izmir alınmış. Görüyor- - Hani benim hastam yok him lıir "Zaferi tıbbı" kazıt~ i 
ruyordu . Onu başka hiç bir ha- yolunu kesti: Hamranın elin<len tuttu ve genç diyen. sun ya ne çabuk duyuyorum •.• mu?.. Ölümü atlattı ... Vallahi ğım günde beni tebrik etın ,1. 
ber bu kadar sevindiremezdi. - Olmaz olmaz söz vermişti-· kızı zorladı: - Çıkar çıkmaz: Bir defa İz- · Hamra gülerek: bu güne kadar gözüm dünyayı çin hastanın yanına kıcllC gc 

. . . . . • . . . . niz . İzmir alınır alınmaz: Peki _ S .. z değil mi? mire gideceğim. . . - Geç kaldın doktor .. Geç 1. görmiyordu . 1 r · . 
İlk heyecan geç ipte Hamra evleniyoruz. . Diyecektiniz... 

0 
_ . . • '. sözünü veren. Her kes ve her Gene ben sizden evel duydum!. Hamra sözünü kesti: m~s;;~~m doktor bırak t:ı. (Jıı 

Murada baktıg-ı zaman onu göz- Genç kız hafif kızardı·, gönlü, Muzafıer. 1.dea. lının_kan kır- şey! Dedi, güldü. Doktor: - Hasta nasıl oldu şimdi? 
ı • b · · d .. ::ız da biz metedelim. ,~ :ıcli-lerinin içine bakar ve dudakla- gözü, insanlığı bir bakışta avuç mızı neş esı!1ı ır s~nıye ı~~n .. e Hele Hamra zaferin ayakta - Canım, nasıl olacak bu. Ben ameliyattan sonra iki u.,; ,n.e• . 

rının kımıldanışım bekler bul- içine alan mehtap gözlerini avuç avuç .ıçen gune~. Y.uzl~, tutunamıyacak bir sarhoşu gibi Hep sizden sonraya kalıyorum .. gün ona uğramadımdı.. - Yapmayın çanııtl 'ıetctı» 1 · 
du. Ve •• Gene ilk sözü Murat cloktonm gözlerine dikti: 1 bahar tenlı, mehtap gozlu, g~- kovuşlara girip çıkıyordu. Diye latife etti ve o da bir Ve gülerek devam etti: mi bu kadarcık ta ın~ rı bUtiiD 

Ö l k k t k b ,... h b d" . , Sab:ı!ıleyın . ı·ı ..... İ söyledi: - Yo ... Yooo... yle söyle- z~ ve: cana ya. ın ız e rar .. ~- murat ta: a er ver ı: - Doktor adamcağazı sen de yeyım .. · · gdd•, c 1 " 

- İzmir alınsın da .. Demiş- memiştim . O zaman düşünü- t~~~ bır vucudun oyalayıcı gulu- - Ne yaman kız .. Gene söz - Ama sizin de geriye kaldı- hapsetmişsin. . Kimseye gös- <loktor arkadaşlar 
~tiniz?. rüm ... Demiştim! [şu ıle: vermedi, ama mütemayil.... ğmız şeyler var! termiyorsun ki. Pansıı•anlarr- sıktılar. . k yı bıra· 
, Hamra yuzunun penbeliği Dedi. Halbuki doktor buna - Söz .. Söz .. Düşüneceğim .. diye bir az sinirli, bir az neş'eli, Hamra gülmekte devam edi- nr bile kendin yapıyor mussun. . Doktor gülmeyı, şa a 
: içinde kıvttlıp dağılan dalga hiç razı değil . O istiyor ki,,ay- dedi, Doktorun ne diyeceğini bir az daha ümitli: yordu. Doktor: Şen, hoş sözlü, latifeci dok- karak ilave etti: 18. trııeıli) 
1 dalga ırülücüklerle doktora ce- !arca ümitlenip beklediği, ay- beklemeden koridorun yalnız- - Akşam ben bu iti hallede- - Sahi söyliyorum. Bunu duy 1 tor: 

1 



~lllLIYET CU\L\ TEŞRt"ftS,\NI 

Haftada bir •• soz 
Sesli meseleleri 1 

Sinema işleri le meşğul olan- J kendi dilleri olan 1 ng:Iizceyi l 
lar pek ala tayin edebilirler ki 

1 

kullanacaktır. Bu lngilizce film 
sesli film meselesi artık bitmiş le.- de ancak lngilizce konuşanı 
ve takarrür etmiş bir meseledir. memleketlerde geçecektir. Bu 
iddia edebiliriz ki bir iki sene suretle düny:a piyasasıı:ıda bir' 
sonra şehrimizin ekseri sinema- çok memeleketler İngilizce film 1 
lan sesli film göstel'meye başla- leri almıyacaktır. Bilenlere ba
yacaktır. Daha şimdiden bir iki kılırsa Amerika film hasılatı
sinema var ki sesli makina koy nın %80 nini kendi memlekeı 
mak için tetkikata başlamıtlar- tinde ve o/o 20 sini de hariçten 
dır. Binaen aleyh şimdiden dene alıyormuş. Bu o/c 20 den %5ni 
bilirki iki sene sonra şehirde la- Jngillere gibi filimleri alacak 
aka! 10-12 sesli makina buluna- memleketlerin taleplerine muka 
caktır ... Git gide diğer vilayet· bil çıkarıriak o/o 15 kadar bir 
!erde de bu tarzda makinalar tenezzül Amerika film sanayii 
konacaktır. Zaten bir iki sene için nakabili içtinaptır. Bizim 
sonra aı-tık sinema diyince sessiz mevzuumuz hiç te kompetan 
film hatıra gelmiyecektir. Şu olmadığımız Amerika film ti
halde yakın uzak bir atide bü- careti değildir· Meselemiz şu
tün dünya sinemaları gibi Tür- dur. Bütün dünya kendi dilinde 
kiye salonları da hep sesli maki- sözlü filmler yapmıya başlıyor .• 
na ile mücehhez olacaktır. Bu- Bütün makinaları sesli sisteme 
nunla bizde ve bütün dünyada geçmiş olan her yer gibi, T ürki
yeni bir mesele karşısında bulu- ye ve bilhassa onun büyük ıe
nuyoruz. hirleri kendi dilinde sözlü film 

Şüphe edilmez ki sesli filmle arayacaktır. Bu temin edilemez
Amerika film sanayii kaybete- se sözlü filmin manası kalmaz. 
cektir. Vakıa şimdi sesli filmin 
ilk zamanlarındaki rağbet bu 
memleket ihracatını artırmış
tır .. Lakin zamanla bu hararet 
sükôn bulunca Amerikalılar zi
yan edeceklerdir. Bu ziyan şun 
dan münbaistir. Amerika sessiz 
filmleri bütün dünyaya ihra;; 
ediyorlardı. Bütün Amerika fil
mleri, şüphesiz, dünyaya dağı
lıyordu. Fakat sesli filmle böyle 
mi olacak? 

1 Q'>l) 

PARA 
l(URDU 

"Nırıa f>ctromanın yalanları .. filmırıdın [Majlk/ 

( \Jclek'te) 

Geor~·r 
}Jancro ·t 

Je'?enin kuvvetli eserleri ya-! ri adamın bir zaafı var. Olga 1 olmaya çalışıyor. 

"Nina Petrol'fıanın ya/arıları .. filminden { Majik] 

Bilhassa sözlü film imalinde 
Amerikalılar film lisanı olarak 

vaş yavaş piyasaya çıkmaktadır. ismindeki metresine pek düşkün Bu gii:ı:el filmin bütün yükiı 
Bunlardan biri olan«ParJ kurdu» dür. Onu en güzel elmaslara c Cehe:."'mler diyar1> kahram m 
filmini ":\1elek,. bu hafta göste- garketmek yegane zevkidir. Bu- Georges Bancroft ( Corc Bıın
riyor. Para kurdu filmi tam ve ne rağmen bu kadın Bradfordu, kroft)dır. Banker rolunu büyük 
modern bir borsacının hayatını ı ortağı Tylor ile münasebette bir kudretle yapan bu adamın 
bize hikaye ediyor. Bradfort,. bulunmak suretile aldatmakta- oyununda ki samimiyet şayanı 
hamallıktan yetişmit bir banker: dır. Kadına karşı kör bir mu- hayrettir. Biribirine zıt hisleri 
dir. Bu adamın zekasına inzi- 'habbet besliyen Bradfort niha- yekdiğerinin akebinde yalnız 
mam eden cür'eti onu Nevyok'-1 yet bir elim hakikati öğreni- çehre oyunlarile ifade etmek hu
un en zengin bankerleri arasına yor. Ve metresini ortağı ile bir- susunda ki iktidarı cidden şaşı
sokmuştur. Her kes nevmit ol- likte evinden kovduğu gibi bor- lacak şeydir. Metres rolunu ya
duğu zaman satın alır ve her kes sada çılgınca şeyler yaparak bü- µan Baklanona eyidir. Film moıı 
aldığı zaman satar... ,. yük bir servet kaybediyor. taj itibarile mükemmel ve cazip u Nikah <ıAlhamra 'daıı 

ROGERS ve NANCY CAROL (Sesli film) 

Çok kuvvetli l't sev{mli orıısı 
George Bancrofl 

Bradfordu Nevyork piyasa- Bu hareketle ortağını batıra- tir. Bu filmin senaryosu "Henri 
sında yere vuracak adam daha 1 rak intikam alıyor.. Kendisine Bernstein,.in Sarnson isimli pi
~-·~mamıştır. Bu son derece di- ! gelincee o yeni baştan zengin yesinden alınmıştır. 

Bu gün yeni ve meraklı bir 
şey olarak görmeye şitap etti
ğimiz filmlerin lngilizce, F ran
sızca ve ya Çince olmasının 
ehemmiyeti yoktur. Biz bu gün ı 

llu "Para kurdu,. fı/m nden (Melek) sadece ekrasıora sesi işitmek is-' 
~ f:ı~"!ta Alhamra sinemaai ikinci hiristian, Arap herkes bil' sancak al- landali ile evlenmekte omduğ~ . tiyoruz. Lakin buna alıştıktar. 
•lır;~ıni gÖ•teriyor. Türkçey oç: tında harp ediyorlardı. Bu esnada düğüne gelmeaını yazar Yahudı aoa-

50 
1 ·ı· .. 1 b" .. 

< ""\rı · -"- b f'I "1 1 , b' k ld' · ·ı · ·ı · ıl k kı b nra ngı ızce soy eyen ır soz ~.~ı·· ııuu.ıe eeçen u ı m r an·, ır ıza raıt ge ı ve ıevı§b er, mu- tı veı e meraaım yap rr en ~ın a- 1 .. fil . b' I b"l _. 
~.ı.._ U Abbi,. iaimli maruf piyesten harcbeden sonrada bir protestan ra- baaı gelir ve çocuğun lrlandalı ve k~- ~ mın ~ze ~e an ~ta ı ecegı
loı ~uh olunm~ştur. Filmin mevzuu- hibini.n yardı~e Pariste bi~ yilbati zınd~ .Musevi olmad~ı ?'~ydana. çı- n~ so~ı:nak _ısterı'1,'. Bı~aena leyh 
~ 8-ı la cdelım: 

1

1 geceaı evlendıler fakat bu ızclivaç ne kar ıkı baba da kcndılennı evlatlık- hır gun bızde sozlü fılm yapıl
l·"'l.a°"'on Levi ve fanıilyasi New- müteaaaip babaları de de bir katolik dan aratlar. Aradan bir sene geçer mak zarureti vardır Bu eserle-
:.. _,. lllohacir olarak gelmitl.,.. di,1 rahibi ve ne bir haham tarafından tas gene çiftin bir erkek ve biri kız iki · "lk h t· l b• lk" t b" 
~ ~an sonra Bebeka, Abrahamı dik ve takdis e iilmiıti. çocukları olur. rın 1 a. ra arı e ı am ır 
l;;;d.d~ bir çocuk doğurmu~ fokat New-Yorkada Ahi, karısını Roz . . muvaffakiyet beklemek doğru 

. ,,:;
1 ırefat etrnİsftİ. ı ~urfeski narrund~ _bir ~usevi kızı ~in~ bir yıl b;aı,ı geees~ katolık değildir, lakin zamala daha eyi 

l;;~.'.1-n seneler .ıeçmif Abraham dıye babasına tanıtır: !>ıg~r tar~tan Rahıp ıle hah~ ~k~ babayı davet e,- netice alınacğı muhakkaktır • 
ıı, askere ındivordu. Müaevi, Roz da babaaıııa Ahı ıamınde hır lr- derler ve herbırısının koeagına bır O t I ı.· T" k .. I 

'toron vererek kendilerini evlatrile ba nu mama ı "' ur çe soy enen 
.,......~,.,....,,..-,ı riıtirlar. bir filmin bize verdiği alaka on-

. daki kusurların yüzde ellisini 
Bu film üç noktadan şayanı dıkkat- .. S • · l · • ld • 

tir. Birincisi ilk erkek rolunu almıt ok~ltebr: ınbemka ış erının ad' ıgı te
olan Charles Rogers çok samimi bir ı ıze u &naatı ver ı: 
ayan ıröstermektedir. llk kadın rolu- Türkçe sözlü film yapacağız 
nu yap~n Nancy Carol sin.ema alenıin ve yapmalıyız. Çünkü Türkiye. 
de yenı doğmuf parlak hır yıldızdı~ de Türkçeden sonra en çok kul-

' ve bu filmde Charles Rogera den hı- ) 1 f ·· 1 fil 
le iyi oynarruıtır .. Bundan baıka en anı ~n ransızca so~ eyen m 
ufak rol alrnıt olan figü .. anlara kadar ler bıle htanbul, lzmır ve Anka
her kes mükemmel ve tamdır. ranın ancak mahdut bir seyirci 

ikincisi film bir "Tez,. filmidir. 
1 naanlık ve İnıani hisler önünde din 
hudutlarının kalktığını gösteriyor. 

Oçüncüıü çok hazin ve hissi yer
leri olduğu kadar pek tuhaf ve eylen
celi sahneleri de vardır. Haftanın iş 
filmi bu olduğu tahmin olunabilir. 
Eser Amerika yapısıdır. 

kitlesine hıtap eder. 
---+• .......... .,...__ __ 
RAM ON NOVARO 

Ramon Novaro, ben hur fil
minin güzel kahramanı Napol
yon devrine ait bir film çevir
mektedir. 

LON ÇANEY 

"Para kurdu,. filminden (ıtelek) 

Nina Petrovn anın Halivutta sözlü filın uJ\ıahat» 1 

l 
Yalanları [Majik'lel . 

Sesli filmde artık tuluatcılık ı Alat ve edevat kısmından sar 
BRlGlTTE HE LM, WARRlK yapılamıyor. Senaryo, sözler, fı nazar edilirse, sözlil film, se&

WARD V~. ':fAN.S SCHEVAR sesler tamamen evciden tesbit ı siz filmden daha ucuza miı.I 
Avrupa kirıbklerı tarafından uzun . . h l k d H !' · b" 
d t 1• d'I "N' p t cdılıyor Bundan ba,ka, sync r- o ma ta ır. a ıtı yenı ır şey uza ı mu a aa e ı en ına e rov· · . .. · d " 

nanın yalanları,, ismindeki Alman fil owpmi meselesi eskiden tatbık olm.asınd.an dolay.ı ı;elbe en soz-
mi ba hafta Ma.iik sinema•.nda gös- edilen bazı usulleri de ortadan lü fılm hır az eskıyınce, halk da 
terilmektedir. Bu filmin mevzuu bir kaldırıyor. Ezcüınle muhtelif 'ı süjeye daha ziyade kıymet ver
Rus ~ıiral~~nın, me~re~iıu elinden o- planlar almak için a'yni film bir I meye başlayacaktır. Fakat o za-
lan bır mılazımdan ıntikam alma11- . . . k d 1 k t "b 
dır. Bu vak'a hikaye edilirken gÜLel kaç defa çevrılemıyor. Eskıden 'mana •. adr yapı1 .aca .. 7~ufıl e-
bir kadının söylediği yalanlar da gös ayrı ayrı filme alman, uzak, or- !er say~sı'.': e, ses ı v~ soz u ı nı 
terilmektedir. ta ve yakın planlar bu gün hep de tekamul edecektır. 

. "Nina Petrov?an~n y~anl~rı,. f~I- birden alınıyor. (Bitmedi) 
mı "empozan,, bır filmdn·. Agır agır . . • 
iılenmiı ve her nokta tartılmııtır. Bunu yapabılmek ıçın de muh
Çok kuvvetli bir "reji,, ile yapıldığın telif mihraklı objektifler kul
dan yazı ~le ~n_iatıla~ _ı.ıaım pek az- !anmak, stüdyonun muhtelif 
dır. F~tografm pek ıyıdır. . k" 1 ine konulmut bir kaç ma 

uNına Petrovnanın yalanları• fıl- ?fe ~r . . . ~ . . 
minde yeni bir Alman "vedet i gö- kina ıle fılmı çevumek gıbı ça-

" 1 d'l" rüyoruz. Bu artist, zabit vekili rolu- relere tevessu e ı ıyor. 
nu yapan Han Scbevar ismindeki . . 
g;,nç artistir. Bu adamı~ '?yununda Baze~ on beş .ma~na~!~ bır-
büyük bir kudret vaı" B ... cgıtte Helm den aynı sahneyı çevtrdıgı va
daima olduğu gibi yüzünün ifa~e be- kidir. Fakat sesli film makinala
lagatini temamen g~ı~ermektedır.. rı camdan odalar içinde kapalı 

V. F. A. manıulatınden olan fılm ld • d kid ld • 'b" 
kuvvetli bir eserdir. Bilhassa oı·ke•- o .. ugu~ .an es en O u.g~ gı . ı 
tra ~cfinin muzika adoptaıyonu çok studyo ıçınde hareket ettınlemı-

__ _. ............... --
BU HAFTA 

Bu hafta, mevsim başladı ha, 
layalı ilk enteresan hafta addo
luna bilir. Opera sineması bu 
hafta film değiştirmemekte 
olmaaına rağmen Luppe Velcz 
ho,a gitmekte berdevamdır. 

muva~faktır. yorlar. Bu ise filme bir yekna-
Maruf Arajedi artisti Lon - --+• ıu• •-+-- -- saklık veriyor. 

Çaney bir müddettir ahvalı sih- MAURlCE CHEVAL1ER Umumiyet itibarile sözlü film 

Majik m<!şhur Alman aı-tiıti 
Bringite Helm'in Nima Peırovııo 
ismindeki çok kuvvetli eserini 
göstermektedir. 

Meiek, değil yalnız bizi fakat 
basit ve samimi oyunu ile dün· 
yayı kazanmış olan Bankroft'ur 
Para Kurdu filmini gösteriyor 
Bu çok kuvvetli artisti geçen •e
ne Celıeımemler diyari ve Tuza/c 

hiy'esi sebebile film çeviremi- Alhamrada seve seve seyret- !erin fotografileri sessiz film ka 
yordu. Şu günlerde iyileşmeye tiğimiz «PARISLI ŞARKICI., fil dar mükemmel değildir. Fakat 
başladığından yakında çalışaca- iminin yegane artisti Maurice Amerika halkı bu cihete o kadar 
ğı ümit edili~~~-., )C:hevali_eı: (~o~.is Şövalye) Ame e~cmmiy~t ve .. miyor. Halk~ en 
iLK SOZLU FRANSIZ FiL- rıkada ıki sozlu fılm daha yap- zıy~de a~a.kadar _eden şey:. fıl~-

tilmlerinde alkışlanuflık. Ml • mıştır. Bunlardan sonuncusu~- dckı yenılık yanı ses ve sozdur. 
da Maurice Amerikalılaşmış hır 1 Filmi bir kaç defa çevirmeye im-

Tamamen sözlü ilk Fra·1s k d p Alh ı· .. h ft • ız, Fraıısız rolu yapma ta ır. a- kl\n olmaması ve vazı sahneme- amraya ge ınce uç a a 
filmi olan« ÜÇ MASKE' yakında risli şarkıcı filmi, bu eseri çe- selesinin daha basit olması do- gösterdiği Parisli şarkıcı filmini 
piyasaya çık~~k~r. viren « Paromaunt>~ ~ües.sesesi-1 !ayısi!e, sesli filmler sesizler- ı' deği.şt~rip yerine Semal~r ~akimı 

JAQUE CATELAIN ne diğer her hangı hır filmden• den daha az zamanda vucüda fılmının ~ahram~n~ s~Vl~lı Çar: 
Fransız artistlerinden Jaque çok kar temin etmiştir. Bu film 1 getirilirler. Bundan başka esa-11~ R?C'.ersın Uç nıkah ıs~ınde kı 

Catelain (Jak katlen) Münich'te 4 aydanberi San Fransısko da sen konuıulan kısımlar oldukca 1 f!l~ını koymuştur. Bu fılm sea-
.. I" film evirmektedir. ektedir. ehemmiyetli bir yer tutar. ı hdır. 
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- -~- --- Mübadelede Mimiekette Yugosıavyada Ma.nisa vilayetrnain: 
l"'akdiri kıymet Feci bir cinayet ltalyanlarla bir Manisa vilayeti merkezinde inşası mutasavver v?ll k~ 
Saffet ve lsnıet l~.ler Adanada Sabiha ve hadise nağmm proje ve evrakı keşfiyesinin tanzimi keyfiyetı ; 

S 1 
. .

1 
. . nakasaya konulmuştur En ziyade be enilen ı:- >JC ıcı·r 

Ekonomi 

Bu sene mahrukat nasıl'? 
J..tan'nıla çağırıldılar I t"mı ıa ısnıinde ı n . İ~Iya ve Yugoslavya. gemı- bine Erıc4meru vilay~~1ıe dörtyüz . lira mükafat verıl~ce b: 

O 1 k .. .. {'' t-1 b- ""~Il"" daha Nubadele komısyonu takdırl· uygunsuz kadın cıı rı ar~• r.Ja Graveza !imamın Kon, gın mü tenulatmı natık lıste ıle yaplac.Iaı nbU 
( Un < H ll ll l' 13 . 3 rt ll ~... '- da ı;;tc;en gı;n bır çarpışma o -

1
• nanın zeminini irae eder res;m ve izaha ı saire sta d 

1 1 
, 'b' 'k' · ı· b' · İ k kıymet heyetlerinin mesai tar- öldürüldü muş.ur. ve İzmir Nafıa baş mühendisliklerine gönderilmiş olduğıı.-ı ~· 

H~ () ( ug-u fr.l l 1 l 11118 l lf IS Ü ~mı ~aha kol~_Ylaştırmak. i~in - - Belgratta çıkan Politika gaze daha fazla tafsilat almak isteyenler mezkur baş mübend~ .. . .
1 

. • ~zır an~. ta ımatnamenın e- Adanada çok feci bir cinayet tesinde okunduğuna göre Yu- liklere müracaat etmelidirler. Projeler nihayetiinnihaY~. · 
ta \TlJ('lJdtl getlfl ffilŞtlT nuz.tat?ıkıne başla~3;'111§tır. olmuştuı. Bir şehir sükkanı za- goslav ve İtalya gemilerinin Teşrinisani 929 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on dord' 

u Şımdıye kadar takdın kıymet, bıta vak'aları arasında bundan kaptanlan hadise hakkında iza k d M · ·ı- t" .. d "imi ı kt - .-.- ·· •• .. · h t1 · A · · ·ı-r · 1 .. . . . . . . . . a ar anısa vı aye ıne gon en ş o aca ır. _ _..,., 
Bu sene havalar eyi gittiğin-ıBununıçın bu koınurun sarfıyatı ~ye en tına .~tı a n~e~ıne çok fecıını ışıtmış olabılir. Yal hat vermışlerdir. Arzu edenler yevmi mezki'ırda projelerini bizzat ,,.... 

den yakacak fiatleri de geçen diğer yakacak mevada nazaran gore. muamele go~ekte ~diler .. ruz cinayetin neticesini gören- Yugoslav gemisinin kaptanı ceklerdir. 
seneki kadar pahalı olmamrştır.ıçok azdır.. .. . Yanı k_ıymet takdı~ edıl~c~k, ler, bunun tüy~er ürpertici mankendi gemisinin limana gelıliği- • • • 

Fiatlerin yükselmemesinde Halbukı muteha~sıslarm ıd mahallın ~trafınd:''? ara~. zarasmd~ genlen asabını saat- ni ve tayfasının hiç bir kabahatr Manisa vilayeti merkezinde inşası mu Ut' 
geçen sene kışın şehirde mahru-, diasına nazaran e~er maden k.ıym.etlen, o ~razının hususı va lerce teskin edemezler. . olmadığuu, vak' anın gece yarısı .'\ .... 
kat kalmadığmdan bu sene her·kömürü mazharı ı:'.1-g?.et. olsa zıyetı. na.zarı dıkka~e al~arak 10 Vurulanlar uygunsuz ikı ka bilinmeyen bir sebepten ileri gel savver vali ~, onağı atideki taksimat ve ml.J'l' 
nevi yakacak üzerinden mü-' gerek odun gerek komur fıatle- senelik ıcar bedelıne gor~. ~- dm. diğini söylemiştir. Yaralandı- temih1tı ihtiva edecektir. 
him bir istok yapılmasıdır. Söy ri mühim bir tenezzül göstere- md et ~ondu_Yordku.dBu ubs~l yuzuntü-- Bundan üç sene evel Adana- ğmdan balıesedilen İtalyan tay 1 _Bina arsanın tam ortasında yapılacak ve ~ 
lendiğine bakılırsa bu sene şe- bilirmiş. k en şım .:;~ı-~ ar ~tmı:z nın sefahat hayatına atılan Sa- fasmm yarası hiç de ağır olma- bahçe ittihaz edilecektir. 
hrin kömür istoku geçen sene- Geçen sene bu zamanlarda o- enmez ı tı a ar çı ış · biha ve Semiha akşam Çukur dığmı ilave etmiştir. 2 _Bodrum katında 1 mada iki katlı olacaktır, 
nin iki mislidi~. Kömür mikta- ~unun çekisi 500 k~şu. buld?- . _Yeni talimatname blitün bu Mesçit. '!okağ!":daki evleri?d':1 Diğer taraftan İtalyan gemi- 3 _Alt ve üst katlarında: 
nda sehrin ihtıyacından fazla- gu halde havaların eyı gıtmesın ıhtılafları esasından halledecek bara gıtmek ıçın çıkarken ıtfaı- sinin kaptanı da vak'a hakkın- Adet 
dır. den 375 - 425 kurut arasında tir. Yunanistanm mübadele ye garajının karşısında tecavü- da şunları söylemiştir: 1 Mesai odası. 

Maden kömürünün kuvvei dolaşmaktadır. mmtakaları bir kac; sahaya ay- ze uğrayorlar ve mütemadi bı- - Polis memurları vazifeleri 1 Misafir odası. 
ıaruriyesi daha fazla ve fıatle- Kömür fiatlerinde mühim nlacak ve her saha için bir kıy çak darbelerile her iki kadın da ni yapuiar. Bu hususta ifademi 4 Yatak odası. 

ri ton itibarile daha ehven ol- bir tereffli yoktur. Okıkkab'bafşmk- met vahidi kıyasisi konacak, bu ağrr bir surMte yaralanıyor. verdim." 1 Büyük yemek salonu. 
duğu halde İstanbul halkı bu da azaı:ıi ~n;ni paral ır ar vahidi kı~asi li~erin~ araz_inin)Tabip rapon;'nttn tesbit ettiğine Yugoslav hükfimeti İtalya ve 1 İş odası. 
kömüre bir türlü alışamamıştır. ka,dedılmıştır. kıymetlen takdır edılecekttr. nazaran Sabıhanın bıçak boynu Sırp tayfası arasında çıkan arbe 2 Gündelik oda. 

• • • • . Mamafi yeni talimatnenin. nun sol tarafına B~?,~~ş ve de esnasında kafi derecede şid- 2 Od 
GÜNÜN İKTISADı HABERLERİ ne zaman tatbik edileceği he-:fazl.a kan cer~y~ı oıum~e ~e- det göstermediği cihetle mahal a. bulunacaktır. Bu iki bllyilk oda sa}Oll~ 

1 
• • • nüz malfim değildir. Çünkü or-' 1:-ebıyet vermıştır. Semıha ıse li zabıta memur·· "mi cezalan- mütekabil cihetlerinde olacak ve i~. 

Trikotaj· Cl lann metalıp lu;tesı taya bir mesele çıkını trr. Mese ha~taneye nakledildikt~n. bir dınruştır. da açıldığı takdirde salonla blrllkt' .. 
• ıe şudur: 1 muddet s~mra vefat etmış~r. ,.ı _ timal edilecektir. 
hazırlanacak Atina itilafnamesi esasını de-ı ~abıta ılk anlarda yaptıgı ta- LU,llBVUi/ukfa 4 ·-Binanın üst katında bir helA ve bir banyo, ,ıt 

J ğiştirebilecek olan yeni takdiri hkıkata başlangıç ?!arak.bar v_a Mthusların 'İkaveti katında yalnız bir heli bul~caktır. . 
Şehremini Muhiddin B • dün- lamı defterleri sıkı bir takyide kıyın t talimatnamesini tan- k'alarmın yakın bır mazıye aı~ . Ş • . 5 - Matbah ile kiler hizmetçi ve jandarma odaları ~-

kü nushamızda oktruva resmi tabi olduğundan bu defterler- zime encümen salahiyettar mı- olaııl~rmı kurealaııı~ş ve bu vak Tı.raı:ı~ıl": _:ı;ıelgra~. gazetelen- çe derununda v~ binanın münasip görülecek bir nolı" 
karşısında trikotaj fabrikaları- den ihracatı anlaşılabilir. dır? alan ılıdas edenlen derha.l ~ul ne bıldinldıgıne gore ~:na~t · sında yapılacak ve bina ile muttasıl bulunacaktır· 
nın vaziyeti hakında Emanetin Emanet oktruva müdiirü B. Komisyon heyeti umumiyesi dur, ;ak merkeze ~evket?11 ştır. mebuslarından olup bugunku ı- 6- Binarun üst katından alt katrile ihtilat peyda eylf' 
fikirlerini bildiren beyanatr var de trikotaj fabrikatörlerinden 1 toplanabilecek V?'l!İyette olaydı Semıl:anıı;ı ahn_~n ı~ade~ı~ıe ~a- ~arede_ı:ı memn~ olmayanlar- meksizin harice çıkılabilecek bir surette merdi~ 
dL alınan oktruvanın 12,000 lirayı!bu tereddüde hacet kalmıyacak zaraı:ı .katıl şofor ~ıyazr ısmın- an murekkep bır hey~t kral Zo tertibatı bulunmalıdır. 

Muhiddin B. in bu beyanatına geçmediğini söylemektedirler. tı. Bu tereddüt hasebile Yuna- rl~ bır~.Jır. Son dakıkaya kadar g? ~arafınd_a? ~ab~I,ediI.- ekken 7 - Bina inşaatına 30 bin lira sarfı tahmin edlldiğilldef 
karşı Sanayi birliği katibi umu- Eğer böyle ise trikotajcılar buınistanda bulunan yeni takdiri Nıyazı bulunamamıştı. di~~~ahnrı ~ırşıkayetname~er tanzim edilecek proje bu miktarı tecavüz etınern~ 
miliği şu fikirde bulunmakta- parayı derhal venneğe hazırdır-,' kıymet heyetlerinin reis ve türk C I . f ~ış ~ .. k':: Ad!ıye nazırı DeI~n_a M . .

1
1\ • d 

dır: lar." azaları telgrafla lstanbula da-. um ıurıye ey Ü ·ume,tın mebusların ıtı- anısa vı ayetın en· 
Ş h · · M h'dd' B ·n KAMBİYO FİATLERİ J vet edilmi«tir. 1 madına mu.ıtaç olmadıklarını • 

- e remını u ı ın . ı ., bayram im iZ alen .. l ,. •. . . b 1 dd 
şikayetlerini encümene bildir- Dün borsada İngiliz lirasıj Şimdiki halde Yıına'listanda 1 en soy eoıg; ıçın ~e us :ır İsimleri zirde gösterilen yollardaki imalat II1§8at. il""'. 
meleri hakında beyanatları tri- 1031 kuruş on parada açılmış ıki takdiri kıymet heyctı varclır.· ROMA (• w· ) c·· h . t c a bundan sıkayet etmışlerdir., larında muharrer keşif evvelleri.üzerinden (balada gost~ 

b. 1 k 1032 k k d · · "~ yet - um unye -·- 1 ti ) 30 T · · · 929 "hi ·· elif art•• kotaj fabrikatörleri üzerinde iyi ır ara ı uruşa a ar Bu'l~:ırdan M:ıkcdonya ıçın mü! Bayraım münaıebctilc Rc.ına büyük İHTİKAR REZALETİ ~~ ~aa ara .. eşnnısaru tan ne m~sa curn f 
bir tesir uyandırmıştır. çıktıktan sonra 1030,S kuruşta ga Epir takdiri kıymet reisı M. Elçisi Su ıt be, tarafından bir zi}aiet ~ . ' . . . gunu ne kadar muddetle ve kapalı zarf usulile mUnaka~.d 

Bu hususta geçen hafta Ema- kapanmıştır. Altrn 894,5 liret Repond re:s Saffet bey de Turk verilmi• ve b,. .dyafette Harici~·e Na· k'ı•ra.n_~a tlcaret n_ez_ar~tının şı- çıkarılmış olduğundan fazla tafsilat almak isteyenlerin rnUU· 
nete müracaat edilmiştir. Ma- 9,03 kuruştan muamele görmliş murahhas1.Tes;ılya Epir ve Ada ~ı:,• l'>'.'"?'ö _G_randi ve .yeni "''::'ıtqar k?Y~tl .uz.erı~e. Parıs ıst~n~ak ha- deti mezki'ıre zarfında vilayet Nafıa bq mühendisliğine rn 

f. . ... b" . . d h tü 1 . . k'l d'l .k. . t k Jl. • .,.,.o lanı ılc Harıcıye Et kan ve .ımı bır ıht1kar rezaletının tah- racaatlarr ilan olunur 
ma ı pazar gunu ır ıçtıma a a r. . ar ıçın tcs ı e ' en ı ıncı a - memurini hazır hulurunuştur. Ziyafe- k"k tı · · · F"l • 
yapılarak encümeni Emanette Düyunu muvahhırle 215 ku- diri kıymet heyi ine de mülga tin •ommda Suat Bey tnrafmdan ita-

1 
a ":a vazıyet etı:nıştır. ı. o- • • • 

verilecek metalip listesi tespit ruş otuz parada kap:uımıştır. Tesalya heyeti reısi M. Hamil- lya Kralının ve rn:ııetinin şerefine i- ne ısmınde bır komısy.oncu tıc;:a Yıpılıcık ımcliyıun Bedeli kefU yolnn lıml 
edilecektir. KAYIT ÜCRETLERİNİ ton reis, Epir murahhası İsmet 1 da~ei akdah v;. Velia~bn ahiren bir ret .borsasınd.a şeker pı~asası u- nev'i Lira K. 

İhracat meselelerine gelince VERMİYEN TACİRLER bey türk murahhası tayin edil- •du'ı· ka ~~'!;., •.aumen ".urttulecı'il;,,idabr. n ~heı:kn?edgabyrlı meşrkul bır takım 57+ 368-60+218 kilo met- 18582 83 
Ok .. d.. . . h f b . T' od .. k . . o ayı .,..,ana menınuruye f • ı tı ar a u unma a maznun- 1 . d l truva mu unyetı er a n- ıcaret asma tuccarın a- mıştır. Mö .. Grandi T- ki ·ı hal . .. . re en arasın a maa teme 

Borlu - oerıd" 

kadan ihracatı mtibeyyin güm- yrtlannı tecdit tariki ve son ve- Bu zevat şehrimize gelecek, beyninieki aanıimi d~:u!i,; ;i.t Y:e <l;ıır. Fılon geçen eyluld~ Pans tabakası şosa inşası ve 30 
rük beyannamesi isteniyor,.Hal rilen milhlet geçtiği halde bazı lağvedilmiş ve yeniden teşkil e tizkar eyleaıiı ve Suat ~yin aözle- uc~ret borsasında şekenn kcn- metre tulünde istinat duva-

i fabrikalar Anadoluya sev- tüccar elan ücreti kaydiyelerini dilmiş takdiri kıymet beyetleri-ı rinden dolayı le4ek~r ve bilmukabe talı 245 ~en 300 f.:anga çıkını~- n inşası 
kedecelı: mallarını nakliyat şir- vermemişlerdir. nin reis ve azalan huzurile bir le ~ra &e)ahatıru . yad~.yley~ek tı. Tahkıkata gore bu tereffü Bu yolun muhtelif kilo met- 8303 81 
ketlerin~en biri~ine t~v?i .eder- A?edi bini geçen bu ~?ccarla içtima yapılaczk, ~eni ta!imat- ~:~C::t~r '(':;.~::;• .!.'d~i:U: F~lone tarafınd'.'11 yaptrnlmıştır relerinde otuz ~e!~ tulün
Ier. Malumdur kı bu gıbı şırket-ı ra bır ay zarfında kayıt ucretle- name miızakere edılecektır.Bun ikbaline id~ akdah eylemiştir. Fı.lon eyli'ıl ayı zarfında p~k çok de harçlı kargır istinat du-
ler muhtelif mallar için bir tek rini vermedikleri taktirde ceza- dan sonra bir karar verilecektir. Ziyafetten ~nr_a ".erilen reı~ ka- n:ııktarda ~eker :'_~ş, n_~h~yet varile iki adet 0,60 bq 
beyanname yaptrnrlar. Teşviki h tahsil yapılacağı bildirilmiş- • - • - • bulde Romadaln bilcumle ecneLı Dev fıatların yukseldıgını gorunce ı adet bir bir adet Uç metre a-
sanayiden istifade eden fabrika tir. BİR TALEBEMİZ AVDET Jetlerini~ ~efi~l~ri ".e lt~yan mili~ satarak ihtil:i\r yapmıştır. Bu çıklarında beton arme men-

• ETTİ 1 ve aakerı ncali ile kıbar ailelerden bı.r hususta Fransız ceza kanunu ar- f . 
• • , çok zevat hazır bulunm•• ,lar ve Cüm- . . . . • ez ınşası · _ H w __ ,._1...Jıf Ticaret odasınca Havra tah- huriyetimizin bu seneki Yd dönümü zu talep kaıdesını ıhla! ederek Bu yolun 3+500--4+900 14684 4t ~ 

KB m bio Borsası 71111929 sile gönderilmiş olan Cenap B.1 pek parlak bir surette tesit .ılunmut- piyasada sun'i bir tereffU yapan kilo ı!ıetrelerl arasında 1400 
hıtkru dahıı1ST1KRA7.1.

1
A~ 37,50 } 1 T TAHViLAT '6.40 tahsilini büyük bir muvaffakiy-1 tur. • . lar hakkında şiddetli ahkamı metre tulünde kırma taş ve 

nı, ... ., .. abhlde 115 75 Aıi.'~1" i: i 36.40 etle ikmal ederek avdet etmiş-; T.. k l d tl ğ ihtiva etmekte ve Filonun bu bilokaj ferşile silindirajı. 
ıt .... ı,.ıı dnııır Y"I• • 60 1. T. 8800 tir. Uf - SVeÇ OS U U suretle mahkemeye sevkine lü- Bu yolun 12+000-14+000 

nur ıııtm •;ıo.oo - .. "lm k d" F'l k 

-l#·. 

13325 GO . A•lılar • M~ 
titNt:TI.r:R t:ı<1tıır11: flrhıt , 40,o.:ı Gİ A VET 1 ı· , b , zum goru e te ır. ı on en- kilometreleri arasında iki 

il.ıh .,_._ 17 "ft öGLE YEME NE D ·· sveç te an sının yaptım dini müdafaa ederken kendini tre t !" d kı t 

' 

!~ 15 hm ,n... ~ İ . . . .. • 15' . . . me u un e nna q ve ,, bı•h• 
A11dohı dmlr ,oıa 
l T11nn1. Ş. 
ı. u. s. $1rtld 
1. h ~lrktd 
T. Ttılia A. \ 
l Dellrmın $ 
Ş. DettrmH ;. 
.A. Çlmt•to :j. 
J. Tddon Ş. 
Ş. M, f'.cu Ş 
Ha!rly• ~q 

_ 80 H. Paıa ıı...u ıtrteıı stanbul Denız. tıcaretı mu- ınerasıın zarara sokmak ıçın çalışan bır bilokaj ferşile silindirajı 
ı 73 ııo dürlüğü bir davetıye almıştır. . . 1 takım rakiplerine karşı vazive- 19 ~ 345-20 + 345 kilo met- 121411 30 

Bu davetiye Amerikada Balti- Şehnmızde bulunan .,eç tebaası . . h f . . bö' 1 h . . . . n.oo ÇF.ıtr.ıı:11 . • i ı:cçen ak:ıam fürkuvazda merasim y tını mu a aza ıçın Y e are- relen arasında bır kilometre 
38 ~o ~or ;;ralısı1?de~ g.eı.?1ekte ~e de~ parak 6 teşriniaanı 1632 aeneıind: ket ettiğini söylemiştir. tulünde bilokaj ve kırma taş 
10 ıo tnadra 1031 u.oo Newyork 0,47 aı.25 nız tıcaretı muduru Zekı beyı harp meydanmda ölen kral Guıtave B I b k d bi f ·ı ··ı· d' · 

84.50 Puıı 12 oı.oo Atı., ~6 35 .. ıo B 1 . d b" . k.. .. . . u mese e uraya a ar r er:ıı e sıı ın ıraJI 
5 ıs Cennro t •3.75 Ro•• 09 OJ.oo a tıbm~rl ~'"lır resmı_. uşadt mu td;~phMe un ~aı.ırasını ı~bc~ .. etınik •·fevkaladelik göstermiyor sada 101000--12+902 kilometre· 17800 72 

lill 50 Betroı 25 ~s.oo Amıterdım oı 17.00 nase etı e og e yemegıne avet er ır. craııM eına11n a ur ve . 'f . d . b d 2902 ı·· d • •· .. 75 k d' lavec hayra.klanla tezyinat yapılmıt Fılon ı adesın e yaptıgı u mu araı.,n a metre tu un e 
75 Brüllal • . . ~ofyı t5 ıo.oo etme te ır. Gaz. • • 1 k al ef1 . l · ·· k · · ' 26 60 t t ı·· d BerUa İ . . · ve ı Hz. ıle ıveç r ı şer en- ame eyı meşru gosterme ıçın cem an , me re u un e on 

Sallhli • gotl' 
:ıı 

4 

18 
~ ~~.. 1 ~ 92

•
50 1 97050 stanbula 4 : 11 -. 29 tarihınde j ne idarei ııkdah edilmiıtir. Türk ve kendini müdafaa ederken eylfil beş adet muhtelif ac;ıklıklarda 

* * • 3 33
•
50 

gelen bu davetıyenın mevzu ba- İsveç marşları çalınırken herke. aya- ayr zarfında 147 600kental şeker betonarme menfez inşası · 
hsettiği öğle yemeği 16 - 9 - 29 ğa kallmıştn'. laveç aefareb maalahat " f k b . . , " Gl be '1 • lif 0 Tef" 'h" d , . k "lmi güzarı M. Kolmodin bir hitabe irat aldıgını, a at unu hır şırket Kırkagaç- ene yo una aıt tek mektuplan 3 .....,: 
tan 10 e, yanı ço tan yeru ş ederek Türk _ lıveç münaaebatırun hesabına yaptığmı söyliyerek nisani 929 tarihine müsadif cumartesi günU aııat on dö~.:.:.ıt ticaret ve Zahire Borsası 71111929 
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Clııtıl 

l":insi Adet u~~~ 
Kn ıral: 

00 

:,:: .,~":: bulunmak~~~--- __ ·~.ki __ old."ğunu~. h~ 111ünaaebabn .üç- ayan meclisi arasın~3: birinin?~ Akhisar-Mermer~ yolllJU! ait teklif m~ktuplan yevmi melP'_.;;.; 
ooo.ıoo 000000 AVRUPADA İKTİSA..,I yuzuncu yıl donumu yakında teaıt e- bu şirkette meclfaı ıdare reısı 1-2 14 de: Manısa-Akhısar yoluna aıt teklif mektubu re~h 

' ' dileceğini oöylemittir. Kral GüataYJL ld " "]' · · Fak kfi d S 15 d S lihli Bo 1 lun al • pıekP""• BİRLİK TiiTkiye nezdine valctilo sefir gönde- o ugunu ı av~ .etmıştır. .. at mez r a . e: a . .- r u yo. a . t temınat -:-dl 

ı3,00 

09,10 
10,10 
0(),(11) 

00.00 
112.00 
15.00 
14.30 
ılO,OO 

00.00 

L AHEY 7 A A _Harici- ren nı. hülnımclar laveç kralı olduğu- maznuıı bu reısın adını soyle- 1-2 15 de: Borlu-Demircı yoluna aıt temınat mektubU. >'.:~· 
' b' · · r 

1 
nu ziknıııru.tir. memiştir. mezkt'.lr saat 1-2 Hl da kabul edilecek ve o ııaat1arda muııa--

Y.~ n~~' me. ~san .~a ıre e 1"" _ .................................................... , ... _ .. ,,.............. ya baslanacaktır. _,, 
a cumenınınhancıye butçesıhakkı j Ü -
~o:: ndaki mazbatası dolayisile vaki ta/ya karfkatflr - RENİN TAHLİYESİ KANSERE JC.ARŞI 
ıo.- olan beyanatında Avrupa hüku- B l hd d } h PARİS, 7. A. A. - Ren ara- MÜCADELE . ııJI 
oo.oo metleri arasında iktisadi bir bir ll nası ta İ İ teS İ at zisindeki Fransız kıtaatmm ge- PARlS, 7. A. A. - ~c~ .. ir 
::: lik vücude getirmenin Avrupa- ri alınmasına birden bire niha- bir müteberri aaretan ıll~. 
32,00 ile Amerika arasmda belki de yet verildiğine dair ııabah gue tedavisi huauınmda ıntiJı~ı~ 
ıuo İngiltere ile diğer Avrupa l:ıü- telerlnden birinde çıkan bir ha- likkiler elde ediJmdille :.ıı o 
oo.oo ki'ımetleri beyninde rekabet ve ~ ber hakkında 11otulan bir aiiale neticeler teminine muva 1ı: Ü 
oo.uo ziddiyet husule g~tireceği yo- cevaben M. Majino bu pyianm lacak mütehuaıaa veriııı:'pr tıi· 

lundaki fikre iştirak. ettiğini sö yanlıı bir esasa müatenit oldu- zre aeretaala mücadele rnıc;rıde! 
ylemiştir. Nazir, Avrupa hüku- ğunu çünkü üçiincU mmtakanm lifine mühim bir pera 1 
metleri arasında bir gümrük it- tahliyesine Young plim parla- mİ§tİr. 1' 

71111929 
1 

IUlo 
J. ri 

flata 
.A.ıarı:. 

K. 

tihadı vücude getirmek tasav- mento tarafından tasdik edildi- FEYZÜ BEREKE ,., -
vurunun hakikatleşmesinde şim kten ısonra baıılanılmaıı lizım VAŞHİNGTON, 6. A. c 11 eş· 
dilik büyük mahzurlar gördü- geldiğini söylemiştir. İkinci M. Hoover bir beyann,adrn bU st 

1 

6~1 1a 40 oı 40 ğünü de ilave eylem;ştir. mıntakaya gelince askeri me- rederek 22 Teşrinis&J1' :ereıce· 

4
':'°::

118 
: oo ~ ~ CENUBi AMERİKAN -.:ırlar işgal kıtaatırun mahalli neki mahsulitm fcy.ztl . bU s< 

Kazu 00 00 R .. u Ot> : 00 00 VOLKANI müretteplerini ve vaziyetlerini tini ve sermaye ile sayı~ 1 ref~ 
Keçi 23 ııa Keçi ı o rıo ııo oo NEVYORK 7. A. A. - Gu değiştirmeğe lüzum görmüşler- ne zarfında maz~~ 01!"";ri\dl'ı 

.Kn·ırcık 

Dlfbç 
Kıramıı ıs 

uo 
llt) 

Dılıç 

Kıra••• 

Kmyalr.ı 704 11 to x ... rıta J.ı ıo 39 oo atemaladan bildiriliyor: San- dir. hı tes'it etmeııını . ~ı. 
~~: 1~; ~ :! ~!:;. : : : ~ tamarya volkanının indi falan MALI VAZİYET .. milletinden taleı> eÇtst 

~lsadı 04 05 08 M•nıl• 00 ,.. 00 ııo esnasında ölenlerin 400 üzümü 1 MADRİT, 7. A. A. - Dun JAPON B'01' Gclecd 
-------------- ------------ teca\iz olduğu resmen haber . , başvekilin riyasetinde toplanan TOKYO. 7. A. A. -bttgiitı el: 

HALI• L ,~EZA ı· verilmistir. Dün, volkana yakın nazırlar meclisinde maliye nazı- mali seneye ait ol~P d·lecel: O' 
Operatör .., ' · · · · ·· · r · e tevdı e 1 ı oı ~' bir yerin ıizcnne uçan tayyareci . . 'k d k. b h , hd"d' l'h k f n vazıyetın memnumyctı mucıp yet mec ısın . 609 ırıi '! . 

lav akıntılaı ının b;r c;0k erkek, ln~ıltere ıle Anı"rı ~. araGı.~ .. a ı a rı ta ı ı teı ı at on e- bir halde olduğu~u ve hazine he lan bütç~ bir rnılY::dır. flıı (l'l' 

ı.ad·ıı , e çoc,ık c. etler'ni alıp ransıı.ı ltalyanlar bu go;de goruyorlar. sabatınm 250 mılyon peçeta ra yene balığ olmak • Jıart'l(l'IC
götürmekte olclugwıu anlatmış! l\lhioavi olsunlar diye her ikisi de boyuna ter;;.zin;n gözune ddesinde bir fazlalık gösterme- ktar bu seneye aıt.fy~n eıcsil<· 
tır. 1 zırhlı lcoynıakı qdıı·. kte olduğunu söylemiştir. nata nazaran 164 mı 

t-ir 



MEMNUN S~OE 
Çünkü Kumbara 

l\umbarası var Alınız 
Tiirklye iş Bankası 

vilayetinden: 
~ ._ Manisa istasyonu civarında inşa edilmekte bulunan mek
ı,1n 'i;atı inşaatı keşfi ve resimleri mucibince kapalı zarf usulle 
~ 1-929 cumartesi günü saat ondört buçuğa kadar müddetle 

21\a.kasaya konulmuştur. 
'l' --~edeli keşfi (20250 lira (35 kuruştur. 

~" afsılat almak isteyenlerin vilayeta maarif müdürlüğünt mü-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Silivri Mal Müdürlüğünden : 
Cinsi emval Muhammen kıymet Dönüm No Bulunduğu mahal 

~-llıl Lira Kurut Mikıan Adet Küçük kılıçlı 
llct Milliye tarlası 210 00 70 kapan bınardı 
' • • • 060 00 20 ıyan tepede 
' • • • 330 00 110 bosna yolundı 

' • • • 300 00 100 çörek bınardı 
' • • ırsa 015 00 003 lı:öy derunındı 

ambar yeri 
~İlivrinin Küçük kılıçlı kariyesinde hazinei hassadan mü
~lha er enıl!ki milli yeden dört parça tarla ile bir kıt'a arsanın 
t ~taki müzayede kanunu mucibince (20) gün müddetle 
ıc bi ~lltrür edecek bedellerle sekiz senede ve sekiz taksitte 
~Y\~~~ci taksiti ihaleyi müteakip defaten ve diğer takasitin de 
diye8. 1Ptidalarında tediyesi meşruttur. Ancak son taksitin te
>Cde ltıc kadar ipotek muamelesi baki kalmak üzre müza
'İlıiııYe Vazolunmuştur. Müzayedenin hitamı olan 12/11/929 ta
lıitrje tnü_sadif salı günü badezzeval saat dörtten evel pey ak
~ ·ie Sılivri Malmüdürlüğünde satış komisyonuna müracaat
~ olunur. 

~ ~vkal unıuın nıü~ülülun~en: 
~itı ~kaf matbaası için !uzumu olan kagıt ve levazımı teclidiye
~~Palı zarf usulile icra edilen münakasasmda talipler tara
"ııi . verilen fiatlar haddi layıkmda görülemediğinden teşrini 
~ t nın 9 uncu cumartesi günü saat ondörtte pazarlıkla ihale 
, ~a. e~ileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzre her gün 
~ ·1m ıdaresine ve ihale günü de idare encümenine müracaat-

SAMAN Balya 
makineleri 

Sirkeci, Salkımsöğüt A. Vefa MileıJesesi 

OT 
Şimdi ihtiyaçları vardır ~ 

Zira neşvü nüına 

~ ~:MULSION SCOIT" ile takviye etmenin 

zamanıdır. EMULSION SCOTT besler 

ve kuvvetlendirir. Cığcrlerl takviye ve 

kı~ın hastalıklarını defi ve izale eyler 

vitamini ve mukavvi tuzu bol olan 

EMULSİON SCOTT 

Dahilen ı<timal olunur. Tablet şeklinde olup vel·anak 

!tingalardan daha iyi ve hiç rahatsızlığı nıudp olmaması 
ıa <'bile Avrupa hastanelerinde daha ziyade rağbet görmek-

'edir. ı·:cıbba reçetesi ile eczanelerden arayınız. 
~•Deposu Hasan ecza deposudur.~-

Silivri Mal müdürlüğünden: 
Cinsı eml'al Muhammen kıymet o Bulunduğu mahal 

ıf h' Lira Kuruş 
'ıır '."•li harap ambar 200 00 
, f hıs,e harap hane 100 00 

ı h' • 
IG ISScli dtikkin J 50 00 
~ ~ Odl dtikk~n ı ~o 00 
. ın 300 00 
ıran 

4 
53 
1 ;ı 

0·17 
.ıs 

Sili vride alı: çeşmede 

• kır kale kapusu 
• Ali bey m•hallesl 

• musevi .,. 

• 
duklu\11 500 00 J 7 

yemcnecilerde 
çorşı caddesi 

•hcct • 
ıın mektep 200 00 5 • !'ti mahallesinde • hı 

! . •de ıkı his,eli hane 090 oO 6~ • mused ınah:ılJe,i 
~'• ar•a ı .•o 00 "5·" I" · d -C.l .. " " ,..,. 19 ırıpa~a çarşı a 

\, alad . k"l ·1 bedeli h . 1 . "l'te a cıns ve mev ı en e mu ammıne en mu-
~c t (9) kalem emvali gayri menkulei metrukenin müza
'1oı ka.nunu mucibince ve temlik suretile satılmak üzre 
·tek gun müddetle müzayedeye vazolunmuştur. Takarrür e
t~Csj bedelle ihaleyi müteakip mezkur bedelin defaten te
~t .. me~rut bulunmağla taliplerin 12; 11 /929 tarihinde 
liy ~Unü saat üçten evvel yüzde yedi buçuk pey akçelerile 
lıtı~ı Malmüdiriyetinde satış komisyonuna müracaatları ilan 

r. 

Halka ilan ~hremaneti ilanları 1 
İıtanbul Vilayetinden: I""" • 
_1~27 __ Mali senesi nih~yetin~. kad~r Unkapanında Hacı Halil aktarma 

Millı hu~et butçe_lenne _ muteallık hallesinin kuru Çeşme sokağında ka
borçlar tasfıyeye tab~ oldugu v_e ala- in 31 eski 12-14 yeni numaralı 3 kat
c'.'klıların 1930 seı:ıe~ı Şubatı ııınaye- h hane enkazının kapalı zarf usulile 
tıne kadar mah'.':"ının en buyuk_ mal Teşrinisaninin 30 uncu Cumartesi gü 
memurlarına muracaat eylemesı 2/ nü saat 14 te satılması mukarrer bu-
6/ 9_29 _T. ve 1513 No :lu _kan~n ahka- lunduğundan talip olanların teklif 
mı. ıktızas~ndan_ bulu~dugu cihetle ·~- mektuplarım hamilen yevmi mezkur 
~eı mezk~re ~ıhayet~ne kadar ... Dahı- da daire encümenine müracaat ey
liye, Emnıyetı umumıye ve İskan ka- lemeleri ilan olunur. 
drolarına müteallik bu borçların ala- ~ ~ ~ 

cakhları mağdur edilmemek üzre ma y nik"" dair · bel eli · d hali" d.. d f · · imi · lı e oy eı e yesın en: 
ı uyun e terme ıs en yazı H d 11 ·ka il.hı 

bulunanlar ve atiyen alacağı çrkanlar ay ar ~o ~run, 1 metg meç 
··dd t" · f d mah 1 hu! veresesıne aıt Sarıyerde sular mu e ı muayyenesı zar rn a a - . . . . h . 

1. · b.. ··k ı .. caddesındekı arsanın ıstıkamet arıta 
ınm en uyu ma memuruna mura- . . b · 

caat ederek müracaat vesikası alına- sı mucıbınce ~e c nıy.e kanununun 19 
!arı lüzumu ilan olunur. uncu maddesıne tevfıkan hakkı ta

Odol yalnız ağzı ve dişleri 

temizlemekle kalınıyor aynı za• 
moıııla dişlerin minesinin çürü· 
mesloe mini oluyor. 
· Her yerde satılır 

BÜYÜK FIRSAT 
Müstesna bir Han ve mü

kemmel bir köşk satılıyor : 
Feoerbahçe caddesinde 79 

nomerolu bUyUk müzeyyen ba
hçeli ( l\alorifer, elektrik, ter· 
kos, sarnıç, kuyu, banyo, ara-

balık) vesalr mo,temlUltı havi ı 2 
odalı villanın temamı ile Galatada 
( Arapyan Han ) denilen 6 dü
kkan ve 60 odalı, asansörlll 
senede (12,000) lira ıcar getiren 
hanın nısıf hissesi satılıktır. 
l\ö,kıc ve Han kapıcısına mü
racaat. 

Marie Dubas 

sarrufları sakıt olan kısımda mevcu
du harap ve gayri kabili istimal su 
hazinesi ankazıru 15 gün zarfında 
kaldmnadıklan takdirde dairece muk 
tazayı kanunisi ifa olunacağı veresei 
mumaileyhime tebliğ makamına ka
im olmak üzre ilan olunur. 

~ ~ . 
Şehremanetinden: Seyrüsefer me

murlarından Hüseyin Hüsnü efendi
nin mahkemesine dair encümeni E
manetçe ittihaz olunan kararın tna· 
halli ikameti meçhul bulunan müşteki 
ııoför Fehamettin efendiye tebliği 
mümkün ohnadığından bir sureti E
manet divan hanesine talik edilmiş
tir. Bu bapta bir itirazı varsa ilan ta
rihinden itibaren bir ay zarfında isti
da ile müracaatı beyan olunur. 

* * * 
Şehremanetinden: Kadıköy şiıbei 

idariyesi sabık tahsildarlarından Ha
yrullah efendi hakkında encümeni e
manetçe ittihaz kılınan lüzumu mu
hakeme kararının mahalli ikamet 
meçhul bulunan mumaileyhe tebliğ 
mümkün olfnadığından bir sureti E
manet divanhanesine talik edilmiştir. 
Bu bapta bir itirazı varsa ilin tarihin 
den itibaren bir ay zarfında istida ile 
makamı Emanete müracaat etmesi 
beyan olunur. 

~ ~ . 
Şebremanetinden: Beylerbeyinde 

Abdullah ağa kırmızı çeşmelerinin 
tamiri pazarlıkla tamir ettirileceğin
den taliplerin 13 Teşrinisani 929 Çar 
ıamba günü saat on bete kadar leva
zım müdürlüğüne gelmeleri. 

Şehremanetinden: Büyükadada şu 
bci idariyesi sabık zabıtai belediye 
memurlarından Sermet efendinin lü
zumu muhakemesine dair Encümeni 
Emanetçe ittihaz kılınan kararın ma
halli ikameti meçhul bulunan mumai
leyhe tebliği mümkün olmadığından 
bir sureti Emanet divanhanesine talik 
edilmiştir. Bu bapta bir itirazı varsa 
bir ay zarfında istida ile makamı E
manete müracaatı beyan olunur. 

• • • 
Şebremanetinden: Zabıtai belediye 

memurlarından Fazlı efendinin men' 
i muhakemesine dair Encümeni Ema
netçe ittihaz olunan kararın mahalli 
ikameti meçhul bulunan miişteki Ha
murkiir Araçlı Ömer oğl~ Osmana 
tebliği mümkün ohnadığından bir su
reti Emanet divanhanesine talik edil
miştir. Bu bapta bir itirazı varsa bir 
ay zarfında istida ile makamı Emane
te müracaatı beyan olunur. 

Şehremanetinden: Yavaşçaşahin 
mahallesinde Uzun Çarşı caddesinde 
259 168 numaralı dükkSn paza.-hkla 
kir~ya verilecektir. 

Taliplerin 13 T. Sani 929 Çar'l"m 
ba günü saat 15 §e kadar levazım mü 
dürlüğüne gelmeleri. 

* * * 
Şehremanetinden: Kimyaha-

ne için lüzumu olan alat ve ec
za kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Taliplerin şartname 
almak ecza ve atat listesini gör 
mek için her gün Levazım mü
dürlüğüne gelmeleri teklif mek
tuplarını da ihale günü olan 
19 T. sani 929 salr günü mez
kur müdürlüğe vermeleri. 

~· :f. J/. 

Taksim Z. B. merkezince bir 
tazı bulunmuştur. Sahibi bi haf 
ta zarfında müracat etmezse sa
tılacaktır. 
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~-~ö DEYRi nEM i ,~~ . ı 
(J EiERıııır D i 
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!\alem ve kurşun f;;. :'ı.· 1 

[I kalemlerinin fev· ;;.. {· 
~ ~t~ 1 

- kallde mUkem· t ı · 
mellyetl Arabis· )/ --
tanın yakıcı çöl-

lerinde bile takdir 
edllmi~ttr. 
Ele gayet uygun &ellr 
ve büyük bir zevk ile 
)'aZ}fır • 

btanbul vilayeti orman batmüdüriyetinden: ·····1'~-Y-.A.'.i'il~ii····ı l ........ ~~~1:-:'f. ••••••• i Balat iskelesinde Hazine namına müsadere olunan 9-276 met
ro mikaba muadil 136 adet meşe kerestesi 11-11-929 pazar güı!Ü 
ihale edilmek üzre müzayedeye çıkarılmıştır. İzahat alm~k. is
teyen taliplerin lstanbul orman bq müdiriyetine ve yevmı ıha
lede saat üçte defterdarlık binaaında ihale komisyonuna müra
caatları ilan olunur. 

Tepeb~ı ti· 
yarroııında 
bugnn matine 
Mit 15/00da 
ve alcşamı sut ~~~~~-~~~~~-~~~~~~-~~--~~u---~~~~ 

BaJ~ar~a~a~a ~eıııirJolları Ma~aza ınü
~ürlü~ün~en: 

l!l,30 da 

Aynaroz 
l(adısı 

Komedi 6 tabl<ı 

Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından 
talip olanların ( 11. 11. 929 Pazartesi günü saat ( 9) dan 
( 12) ye kadar) isbatı vücut eylemeleri ve fiat vermeleri ilan 

Her cumırtesl 
akşamları içio 

fiaılarda tenzil<: 
yapılmıştı- . 

r .............. ııiıııiı ...... , 
Bu gün saat 

17 de matine olaralc 
Fransu: Tiyatrosunda 

Mejbur muganniye 
Matmazel Madelen Orey in 

veda konseri verilecektir. 

olunur. 
15 adet 

4000 adet 
1500 Kg. 
350 Kg. 

3500 Kg. 
1 adet 

1 adet 

1 adet 
300 M. 

2 adet 
1 adet 
3 Kg. 

500 Kg. 
<z50 Kg. 
300 Kg. 

50 Kg. 
1 adet 

100 Kg. 
1 adet 
1 adet 
2 adet 
2 adet 

260 top 
56 adet 

2 adet 
1 adet 
4 adet 
4 adet 
3 adet 
3 adet 
3 adet 
1 adet 
2 adet 
8 adet 
4,5 M. 
2 adet 

10 adet 
1 adet 

10 adet 
10 adet 

1 adet 
4 adet 

20 
50 

500 
150 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

150 
10 

tüp 
şişe 
adet 
adet 
adet 
adet 
adet 
adet 
adet 
adet 
adet 

Kurşun makas lokma ve hurufatı hakkiyesi 
Hasır süpürge büyük. -
Sigatif 
Tutkal 
Dekistirin. Glop marka 
Hesap cetveli 0,25 26 santim tulünde 
(Al bert nesler sistemi rieit) 

Hesap cetveli 0,50 50 sant\m tulünde 
(Albert nesler presizion) 

Tabla (çini mürekkep şişeleri için) 
Amerikan bezi ince 
Lojman lavabosu, tam. 
Çift hokka tablası, cam. 
Pamuk izoleli bakır bobin teli, 0,3 m/m. 
Madeni katran 
Toz kükürt 
Göztaşı. 
Tuzruhu. 
Sıhhat baskülü 
Galvanize tavan örtüsü çivisi 20 m/m. 
Portatif şezlong 
Alafranga apteshane su hazinesi 
Alaturka apteshane taşı, porselen 
Musluk taşı: için kurşun sifon 
Feropnısyat 1,00 negatif 
Lama demiri 60Xl0 uzunluk 2,10 
Muayene masası 
Cerrah üstübeç takımı, tam, küçük 
Cerrah küveti, porselen 
Rakor şırıngası, No: 2. 
Rakor şırıngası, No: S. 
Lavaj şırıngası 
İrgatör, tam 
Dinleme aleti 
Kan tazyik aleti 
Göz kadehi 
İrgatör lastik borusu 
İrgatör kanülü 
Rakor şırıngası iğnesi, muhtelif boy 
Kan kesme sargısı 
Gratuar 
Madeni kalemlik • Kanape, ikinci mevki için 
İstor perde koyu renkli 1,30X2,20 
Kopya makine mürekkebi 

Çini mürekkebi, kırmızı 
Etiket 
Yazı makine lastiği 
Cerrah küveti, cam 
Dil baskısı, madeni 
Kulak şırıngası 

Porselenhavan küçük 
Cam havan, büyük 
Diyapazon, kulak muayenesi için 
Kulak ispekülümü 
Koltuklu sandalye, minderile beraber 
Lastik damga 
Yazı takımı, kristal, büyük 
Yazı takımı, kristal, küçük 
Kalın sünger kağıdı 

Proğramda; Bah, Şabrkr, Ben· 
venut~ Respiği ve Rosini şarkı· 
lan gibi bir çok lspan)·ol ve Bu· 
kudo şa•kılan mevcuttur. 

KİRALI KH=--· 
6 oda, mutfak, banyo, elektrik ter 

kos vesaire müıtemi!iitı havidir. Sul 
tan Ahmet, Firuzağa mahallesi İncili 
Çavuı Sokak 9 numerolu hanede sa
hibine müracaat. 

Adana belediye riyaselindeo: 
Adana belediyesi tarafından irae 

edilecek ana üzerine ihtiyaç nisb<:tı 
şartnamesinde gösterilen MEZBE· 
HA ve teferrılatı ile soğuk hava de· 
polan ve yevmiye on ton buz çıkara
bilecek buz fabrikası inşa ve te'sisi 
kapalı zarf usulile münakasaya ko
nulmuştır. 1 - inşaat ve te'sisat peşın 
esas üz.t:rine ihale edilecektir müteah 
bit her istihkak raporını aldıkça in 
şaat bedelinin temamı tediye olunur. 

2- Münakasa 15 Kanunevel 929 pa
zar günü saat on dörtte Adana bele
~:(esinde müteşekkil Belediye mec
l~sı t~rafından icra kılınacağından ta 
hplenn münakasa, müzayede ve iha
l~t kanunu ile olbabdaki şartnameler 
tarilatı dairesinde hazırladıklan telc
lifnamelerini vakti mezkilra kadar 
makbuz mukabilinde belediye riyase
tine tevdi ve ya irsal eylemeleri la
zımdır. 

3 - Münakasaya ittirak edeceklerin 
ehliyet vesikalarım berayi tetkik yev
mi mlinakasadan la'ekal sekiz gün 
evet göndermeleri ncşrütdır. 

4 - Hazırlamauı olan proje, 'l"r
tnamei fenni ve münab.sa gcraitini 
ve sair evrakı lazrmayı muhtevi dos
yalar belediyeden yirmi beş lira mu· 
kabilinde tedarik olunabilir ve hariç
ten müracaat rdecek taliplere bedeli 
mukabilinde posta ile gönderilir ve 
her türlü izahat dahi talep vukuun
da der hal bildirilir. 

5 - Muvakket depozito miktarı 
maktuen yirmi bin liradır, ihale "tari· 
hinden itibaren bir hafta zarfında bu 
miktar bedeli ihalenin yüzde on beşi
ne iblağ edilecektir . 

latan. ikinci Ticaret mahkemeıi~
den: 

Müflis M. D. Şirinyan efendiye ;,it 
ve madam Bohçalyana merhun bul J· 

nan 51 balya ve sandık muhtelıfü(. 
cins manifatura emteasının 13/11 /2 ! 
tarihine müsadif Çarşamba günü v• 
anı müteakip giınlerde açık artırma 
suretile satılması mukarrer olduğun
dan taliplerin yevmi mezkurde saat 
10 da birinci vakıf hanının 32. 33 nu
maralı yazıhanede hazır bulunmaları 
lüzumu ilin olunur. 

lstanbul ikinci Ticaret mahkeme
sinden: 

Sinop vilayetinin ayancık kaza
sında vaki kara dağ namı devlet or
manında beher sene kat'ı" meşrut gay 
rı mamul 855 metro mikap köknar 
ile 110 metro mikap kayın ve 54 met
ro mikap çam eşcarmdan başka ilk 
senesinde 322 metro mikap gayri 
mamul devrik çam ve 26 metro mik
ap devrik köknar eşcarını dahi kat 
ve ihraç eylemek üzre beş sene müd
detle cem'an 4301 metro mikap gayrı 
mamul köknar ve 592 metro çam ve 
550 metro mikap kayın eşcarmdan 
köknar ve sam eşcarının gayrı ma
mul beher metro mikapı 200 ve dev
rik aksamile kayının yüz kuru~ bede 
li muhammen üzerinde kapalı zarf 
usulile kanun ve o baptaki şartname
sinde münderic ~eraiti esasiye · dai
resnde 30-teşrinievel-929 tarhinden 
30-teşrinisani-929 tariihne kadar o
tuz gün müddetle müzayedeye konul 
muştur. Şerait müzayedryi anlamak 
isteyen taliplerin Ankarada orman 
müdüriyeti umumiyesile Istanbul, 
Si·;10p, Zonguldak, Kastamoni, Bolu, 
orman müdüriyetine yevmi ihalede 
Sinopda müteşekkil kom{syonu mah 
susuna müracaat eylemeleri ilan olu-

1000 
10 
50 
70 
50 
10 

adet 
adet 
adet 
adet 
adet 
Kg. 
Kg. 

adet 
Kg. 
Kg. 

adet 
adet 
adet 

Siyah matbaa mürekkebi 
üstüpü 
Ampul Edison normal (yansı mat 220X100 
Siyah döşemeci çivisi 15 m ' m 
Siyah döşemeci çivisi 20 m/m 
adi sandalye, hezaran 
Tabaklı kahve fincanı 

Müflis Karoik Arslanyan efendiye 
ait Aşır Efendi kütüphanesi cadde
sinde 46 numerolu mağazada mevcut 
emvalin açık arttırma suretiyle satd· 
rı_ıaları m~karrer. oldu~undan taliple
rın satı§ ıçın tayın olunan 16 Teşrini 
sani 929 tarihine müsadif Cumartesi 
ve 1 7 Teşrinisani 929 Pazar günleri 
ve anı müteakip günlerde saat 10 da 
ınahalli mezkfırda hazır bulunmaları 
lüzumu ilin olunur. 

nur. 

lstanbul Ilı.inci Ticaret Mahkeme
ıindcn: 

4 
18 
20 

takım 

adet 

Glop-Kinley A: 153 
Muhtelif No: da şaplon 
Maden için üstüvani baştı Amerikan maskap 

kalemi 11 m/m 
1 adet Sicil dosya dolabı 
1 adet Dereceli yassı cE'tvel, 1 metrelik, demir olacak. 

--·-

A'ır Efendi cadde•inde 46 nume
roda manifatura ticaretiyle müştegil 
iken iflasına ve 19/1 O /929 tarihinde 
muamelatı iflaıiyesinin ünyona kal
bine karar verilmiş olan müflis Kar
nik Arslanyan efendi masasına avu· 
kat Lcon Ziver ve Ramiz beylerin 
ünyon sendiği tayinlerine al1iren mah 
kemece karar verilmi~ olmakla keyfi 
vt-t usulf'n 113.n olunur. 

5000 Kg. Mazot 
20 adet Goden rondelası küçük No: 12:ı 
10 adcıt Nebati krldan paspas 

1 adcıt Erika yazı makinesi tamiri 
3 adet Tarihli mustatil damga 
Saat 12 den sonra fiat kabul edilmez. İzahat almak isteyen

ler Cumartesi, Pazar günleri mübayaa kısmına müracaat etme
lidirler • 



BiN SOZ 
BlR RESf~f 

Baloda 29 tt~ri ievel cümlıuriyet bayramında mUceddeden inşa olunan Cllmhuriyet Halk fırkası 
blna~ı önündeki merasim 

Zirde mulıurrcr olduğu veçihle 1 ürkiyede 
mevcut Uç bUyük şehrinin ismini yazmağa 
mtı\'affok olacak .llilliyet karilerioden ilk 
bin k;şiye meşhur 

Doremiphone · 
gramofon unun şa} anı hayret ev•afını tanı 

t'lak maksadiyle 

< •00 adı.: t ) "f'' i edi· 
gramofon (meccanen ıeceku. 
A • • • • e 
A • • a 
A ••• a 

kariler cevaplarını i~bu kuponla beraber ve kazan•nların haberdar edllebıımeıerl için bir 

mektup derununda ayrıca adreslerini havi bir zarfla 333. Rue des Pyrenees, Parls (France) 

DOREMIPHONE mDessesatının 4 Uncu şube~lne sür'atle göndermelidirler. 

•• i~tan~ul liman sa~il sı~lıiJe ıner~ezin~en : 
Dok an kaltm C\ rakı matbua ve defatlı in ta hı aleni mlinnkasa suret\le mevkii mıinakasaya 

rnzcdildip;indcn taliplerin şartnameyi almak \'C numuneleri görmek üzere . her gün ( :aıara?a Kar~ 
\ltı. r;ıfapa~a s11kajiında kain merkezimi;ı; levazım ~ube~ine ve mtinakasaya ı~tlrak ecm.ek uz~rc de 
24 T. ~ari fl'.llJ tarihine müsadi! pazar ı;tinu saat 14 te mezkur mtrkezde mute~ekkıl komısyona 
mum<~ ıc nlı-nıclcrı ilnn olunur. 

~eyriselain 
\lerk•< Acentosı; G•iata k<lprU~ 

bııında, Beyo~ltı 236l Şube 
ıcıntesı: l\lıhmudlye 1 lanı ıiııtdı 

l•t•nbul 2740 

ANTALf A. POSTASI 
(A:'\l•'ARTA)vapııru ıoT.<ani 

pızar Oda <:alaca rıhtımından 
hareketle lzmlr K ıllıik Rodrum 

Rados f"cthlyc Finike Anıalvaya 
ıı;idecek ve dönıi~te m~ıkt)r 

iskelelerle birlikte Dalyan .\Jar
maris .'akı1., Çanakkale Geli 
holuya ujtrayarttk ~clcccktir. 

MAMA 
Dr. H. ŞiNASİ 

''avrunuzu'l en ~ıhhf J?;ıda.:ıJır. 

Bahçe KapıJa l·'.uarı 1 la•an Bey 
tar•fı ıdan taklitçilik ;erlhh•<ı aııında 
~a,:etclere 'crııen iiAn Slıhil.ıi 113'an 
Bey tarafından tekzibi: 

Kolonva euketi triıni ('sküdarda 
~ekerı.:i .ve kolon)· acı l [asan J:ı:fendi 
tarafındon taklic edildi~ini ıl;ln Hmlş 

)semde '•)'11an tahklkaıcan hunun 
dogru o]madı~ı anl:ı 1 ı:arak bu yüzden 
renci& erıi~hn l lasan Efendinin kal· 
bini kendl,ine CMziye vermek surctile 
me5'e!e c f;Hta\·t:r ""ri!erek muhakeme
mizden sor[ınazor edildi~i i:lln <'lunur. 

KAPPEL 
yazı makinesi 

Almanyada muasırı 
fennin en son 

taheserl 
llu~u<ılr l'ilı\ :\:;ız hükOmctinln dahi 

CUMA 
8 T. SANİ 1929 

• 
Sabıkalı Nlzamettln lsmldde birinin çıkardığı bir arbedeye sahne olan 

Dlvanyolundakl sabık Nermin bar 

-~Yeni açılan ... 

PANORAMA. PALAS 
BİRAHANE ve LOKANTASI 

Beyoğiunda l>tikl~l 
Revoğlunun en ntzih. 

AS R.1 ŞIK 

. ·addc.,.inde ~ık . incınas1 kar$ısın<la 
en şık 'e en .ihar Birahane ve l..okantasıdır 

ORKESTRAS lNIN 
lştirakıle hoı bir vakit gtçirmck i>teycnl<rin 
.... Dalma taze ve nef's 

Bllf~K TAYlARE PilANGO~~ 
YEDiNCi TERTİP 

4. ÜNCÜ KEŞİDE 

Hafif, metin ve sağlam 
I-Ier ciheti taahhüt olunur. d~i t~k;~',\~ 

11 TEŞRlNI SANİ 1929 
Büyük ikramiye: 

45,000 liradır 1\irki)e. umun1 at:cntesi • 
\'. ::;I 01{1\Y:\:--·: 1 rnnlııı.; Sadıki\e han 30.;ı,ı Tel. ı,,_ No. 22~0 

- ... Türkiye milli~ 
Ayrıca : 

' 20,000' 
15,000. 
12,000 

Münakasa temdidi 
1. Sigorta şirketi 

••••••••ım~--~ Galatada <Türkiye J\\illl Han , Doyçel>ank karşısında 

Ec, nebi menllekctlere Harik ve hayat sigortalarını müsait feralt 

10,000 Liralık ikramiyele' 
ve 10,000 Bir ınükafat 

1\ nkara Su işleri m licllirlliğüııe 
azami teshil3tla icra eder. 

giden tüccar ve Tel. Beyoljlu 2300 

1- 58154 lira 26 kuruş bedeli keşfi olan Ahimesut şimal ka
ıalı ve imalatı sınaiye ameliyatı inşası talip zuhur etmediğin
len ihalesi pazarlıkla icra olunmak üzre sekiz gün müddetle tem 
lit edilmiştir. 

2 - Müteahhit evvel emirde 4362 lira teminat akçesini veya 
-Iükfımet bankasile sermayesi milli olan bankalardan birinin 
ıefalet mektubunu iraeye mecburdur. 

3 - Müteahhit bu gibi igler yaptığını idareyi temin edecek 
enni vesaiki ibraz edecektir. 
4- İhale 14-11-929 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 

le Ankarada makamı vilayet mektupçuluk odasında icra edile
;eğinden proje ve evrakı keşfiyeyi görmek isteyenlerin Nafia 1 
·u işlen müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
-- - - 1 

lstanoul Evtaf Mü~ıriyelin~en: . 
1 Münhal kitabet imtihanına girip Beyoğlu Asmalı mescıt ma

ıall.esin<l.e (37-No;) da mukim olduğu adresini yazan Kenan! 
ıeym muracaatı. 
-- -- -------- 1 

Ev~aı ~nıunı Münürlü~ün~en ; ı 
Dördüncü vakıf handa Amerikan ekispcres Bankasının işgal 

ttiği bodrum mahalline beton ve mozaik döşeme imali kapalı 
arf usulile 6 - te~rinisani-929 tarihinden 30 teşrinisani 929 ta
ihine kadar mevkii münaka.saya vazolunmuştur. : 

Talip olanların şartnameyı almak üzre her gün öğleden sonra 
:vkaf heyeti fenniye müdür muavinliğine ve ihale günü olan 
O·teşrini5ani- 929 cumartesi günü saat on beşten evet Evkaf 
larc encümenine müracaatları. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisar 
U nuıın ıniidi.irli.iğünden: 

seyyahlara 

Banka Kommerçiyala 
Italyana 

Seımayesi 700,000,00D 
(ihtiyat akçesi: 

540,000,000 J ,irel) 
Travellcrs• (Seyyahiıı 

çekleri) <alal' 
Liret, fıank, lıı~İlı1. l ı·a,ı 

vev1 clolan frank olaı:ı \ 
saı;:an bıı çekler ~ayesn<ltJ 
ııereyo ~it~rııi1. paraııızı ke
ııı:ı!ı eııııııyet:e taşıl' w lııır 
ı:ınıaıı .~ter~ı'11İ1. dı"ıııy;ı ıı ı 
lıHr taıaliııda, ~dıirdı', nııı:
IPrıle, "tJ.ıııı-iarda, lrı'ııfı,rdt< 
lııı ~eklnri ı•ıı kfı~lik lı·diyai 
;,·;n ııakit mal,.aınııııla kola-• 
y;ık'.a '\İmal ı'<lebi:ir>iıı,z. 
Travd:er~ ı;ek:ı!ri lıak li 
•ahihiııcl,.ıı 1 :ı~k:ı kims•rn 'ıı 
kıılııa:rnı:ıy.t• :qı bir ~ .. ki/ıf13 
ıerlip w ilıt:ı-; ı•dilırıiştiı 

DAKTİLO ARANIYOR 

Türkçeye mükemmelen va
kıf makinada sür'atle yazan bir 
daktilo hanıma ihtiyaç vardır. 

Galata posta kutusu "400". 
ld:ırc '"' Kabam~ :ınharıııda tahminen 20,IJOO, Pa~ahahçe anha· 

rında ~tJ.IHHl kılo tahta >nndık an kazı ile ,'iO tane sağlam 'c 'l 
•anc ko. '1l ı; !lal ve 200 tane ~a/. tntk<· i vardır. Bunlar il~n 

arihiııdrn ıc»,a rn hir lıaft;t zarfında ,;ıtı'acağından t:tlipkrin 
mPzkUr ,,., ):.l · a mur:ıc~at,arı. '

Belsoğukluğu frenği 
olanların nazarı dikkatine 

Dr. horhoroni 
Fenn::ı t:n .;nı usulilı! k:ıt'i 

olarak e<~ı ve ıenı belso~u~lu~ ~ 
ESKiŞEHiR ÇlFÇl BANKASI MUDURLUCUNDEN: I lreo;~ ıdrar darlıg•, bel gei·şekli~i 
928 se C!il hiı nç~ Je bankanın vaziyeti umumiyeı;inin tetkiki lüzumu-

! ve rne~ane ve bilcümle kadın ra-
l bına n •ıc;:1 ret kanununun rnaddei ınalısu..ası ihkar-ıına tevfilnn fcv·, 1 

haısızlıkları ıedovi olunur. Beyoğlu ' ıladc ir:tima. ak~olunacağ1nd3n 9 tc~rinisani 929 cumartes~ günü bilu-
• Tokat'ıyan ynnında mektep sokak 

um hi!'se<lar.a.nı.-ı l~skişehirde k3.in bankanın mcrkezi.nde saat 14 de hazır I 
:\n .ıs Tel: B. O. 3152 

ılunmal:!rı ıl.t.:.1 olu~ur. • •••••••••••illi 

Devlet ~eıniryolları ve liıııanları uınuıııi rnaresin~en 
Muhtelif tipte lokomotiflere lüzumu olan bakır ocak ve aksa

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

Devlet Demiryolları 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
rada, Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasın
dan tedarik edebilirler. 

~:vini7'n uapartımannızn 

daima ttmiz ve parlok 
kalma~ını ve .. İzin '<fe 

ın~mnun olmanızı arzu 

edi~ nr:--anız me~lıur \ e 

nnızadı taalhin 

Poliflor 
N~GGET 
Cilasını 

Kullanrnanı2 lbımdır 

uer yerde 
satılır. 

Sıhhat ve l;liınaI Muavenet Vekalelin~en: 
Sivas . 'umune ha,-ranesi ihtiyacı için (21J4) kakm ilAç ve l..s· 

boraturnr eczası 28 cc~dnicvvel l 929 tarihinden 16 tcşrinbanı 192() 
tarihine kadar yirmi gün müddetle mıinakasaya konulmuştur. ~alip 
olanların şartnamesini görmek lizere Ankarada Sıhhat ve lçtımai 

;\luavenet Vekaleti içtimai '.\.[uavenet l'mum :\ludıirliıj1;tine ve lstanbulda 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğiine mliracaat etmeleri. 

Devlel ~eıııiryolları ve liıııanları umumi i~aresio~ıı:ır 
Eskişehir - Konya hattı üzerinde saray önü ve pınar ~rıl" t 

tasyonları arasında ve 395 inci km. civarındaki ocaktan çı • ~o"' 
cak 15,000 ın, balast tekrar. k.apal_ı zarf us~.Iil.~ münakasaYJı{•I' 
muştur. Münakasa 24 Teşnnısanı pazar gunu saat 15 te ;_ 
me dairesinde >'.a~ılacaktır. . . 111ıı U 

Münakasaya ıştırak edeceklerın teklıf mektuplarını ve 111ı 1' 
kat teminat akçelerini ayni günde saat 14,30 a kadar uınu~ 
dürlük kalemine vermeleri lazımdır. Tal~pler münakasa be jşl o" 
melerini 2 lira mukabilinde Ankara Malıye ve Muhase 

8 
j( 

dairesi reisliğinden Istanbulda Haydarpaşa veznesinden v / 
yada Konya veznesinden tedarik edebilirler. ___.-

Anbar insaatı 
' 

TUiün in~isarı unıuın nıü~ürlü~ün~en: 
1 
ıııı~ 

Tütün inhisar idaresi Kuru çeşme yaparak tütün anb8~1111~ş. 
çesinde inşa edilecek anbar kapalı zarfla münak~say_a 1<o::rıı rı"~. 
tur. Mezkur inşaata ait proje ve şartname ve saır.esı 1 5.J119(ı ~~e 
kabilinde verileceğinden taliplerin idareyi umumıye rTl!tıinde 
besine müracaatla almaları ve 16-~anunuevvel-9~9 tarı ıeri'./ · 
zarflarını Galatada mübayaat komısyonuna tevclı etın_ı::.--- •

1
· ---· - - - e" 

1-"EI..AEONOR DO P1\RlS" Ticare~h~~ı:\~:. 
" .. l 1· "l'l'I\ l·c• •nl>"c• JJL.(' \ "Al,t i il . . \'lY l' .. rbıı meıhur l',\ i O .. ' ' l > •·' " ,,., " • ·• kollek•1 

, lh -· ticarethanelerinden ~etirdiğl en son moda kadın şapk3 ları Jar )I•'"'° 
nunu 1 'l'tırin'sanidcnberl saat 9dan 12 ı-e >e 14 ten ~O)" ka ./ 
und •ıl lidhlyıl Palasın saionhrında ıe~hlre başlamıştır. _ ---

• 

BfJHlER 
Her cin• ve kaballyette 

deCılrment allo 
ylk"-m"1 maklnaaı 

• .uındlrlw "• aalr buna 
aıt bJlcOmte en aon aistem 
,,..akinalar imal ve tesisatı. 

BOhler Biraderler 
Jatanbul-Glalata 


