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CUMAR1'ESİ 
13 KANUNUEVVEL t930 

5 inci sene, l'lo 1739 

f\'L'SHASI 5 KURUŞTUR 

2 ncl sahifede : 
1 • Abdlilhamlt tefrikası 

Harici ve son haberler 
~ üncü •aııiiede: 

1tteı.ar1ıkt..1r ıÇın yeni bir 
lhtllAf çıktı 

3- Lir maçları dün başla· 
yamadı 

4- Jstnnbul cuma Jt'Ünh·rl 
nasıl eğleniyor? 

4 Uncu sahifodc: 
1 • t·e;t"k- haftnnın yazı ı 

2 lH.~ye 

,... an u ana u -.-. nn nauannnnnnn 
Seyyah c ~ıhl için tetkikat 
rapılıvor 3 Ronıa.. 

Sait Beyin irtihali 
Eskişehir meb'usu Sait Bey, 

bir müddetten 
beri tahtı teda 
vide bulundu
ğu Taksimde
ki Fraııaız has 
tanetinde dün 
irtihal etmiş
tir. 

Cenazesi bu 
gün saat onbir 
de mezktlr has 
taneden kaldı-

Esı.i,~ı.;, -·usu nlacaktır. Sait 
suı ~B7 mubUJJJ Bey, cidden de 

ğerli ve kıymetli bir zattı. Genç 
yaşında, vefatı zayiattandır. A
ilei kederdidesine beyanı tazi
yet ederiz ... 

Sıhhiye vekili Refik 
Beyin beyanatı 

Sıhhiye vekili Dr. Refik Bey 
Erzincan zelzelesi münasebetile 
demiştir ki: 

- Erzincan 
da vukua ge-
len zelzelenin 
aptığı tahribat 
ve zayiat hak
kında henüz 
mufassal ma
lumat alma
makla beraber 
Erzincan Hila 
liahmer şube

mize ilk ve acil 
muavenet ol-

Sıbbje veih Ref;k "· mak üzere beş 
bin lira gönderdik. Derhal Er
zincana hareket emrini verdik 
ve hakikatin inkipfı için mu
fasaal malfunat bekliyorum. İ
cap ederee ben de gideceğim.,, 

Ankara, 12 - Erzincandaki 
selzele hakkmda malGmat gel-

' 

Allyt Ewt H. Ntziht hzıt H. Rllhsarı N. N•ri H. 

tezahüratla başllll?ll§ ve yağmu milli iktıaat ve tasarruf cemiye 
ra rağmen halk akın akın kon- ti tarafından tertip olunan liv-
ferans verilen yerlere koşmu§- (Devamı beşinci Ahifede) 

··F"ı·i<-ra .. --··-.. -
Keskin manhk 

~~----~..-----~·~ 
Muhalif gazeteler bir vakit,ğunu daha anlayamadı& 

Ankara'yı Avrupa'nın emniye- KôYLV 
tini kazanıp memlekete para ge

1 
iz.mirde bir gaz.ete varmıu 

tirmemekle ve şimendifer gibi muharriri köylüler arasında ge
büyülı: teşebbüsleri yalnız bir zer, dert toplarmış. Bir ihtiyat 
neslin sırtına yüklemekle itham dayl şöyle diyor: 
ettiler. Biz: - Şu çehremin hali una ıs-

- iyi şartlarla gelse ne için tırabımı anlatamaz mı! 
reddedelim? Dedikçe, Bu eski "'Servetilünun,, cüm-

- Hayır, hayır, siz para ge- lesinin k6ylünün ağzında ne işi 
tirmek usullerinden anlamıyor- var, diye sormak isteyoruz; la
sunuz. kat köylülerimizin edeb1 sevi
Doğru mu, yanlış 1111, bilmiyo yelerini inkar etmekle itham o

ruz, Ankara'ya bir grup gelmiş, lunmak tehlikesi var. 
yüz mü, iki yüz mü, beş yüz mil Köylü ağzından slJz uyduran
yon mu, büyük bir para teklif e- lar, Fatih meddahlarından hiç 
diyormuş. olmazsa bir kaç glln taklit der
Şimdi ayni gazeteler tuttur- si almalıdırlar. 

dular: TASARRUF CEMiYET! 
- Hayır, hayır bu adamlar- En faydalı olduğu kadar, en 

dan para almaklığımız doğru modern cemiyet, Ankara'da te
değildir. essüs eden tasarruf cemiyeti

- Elendim, sabrediniz, şart- dit. Bu cemiyetin kuvveti yal-
larını, kayıtlarını görelim. nız yüksek iktlsat düşünüşü de-

- Olmaz, elendim, mutlak ğil, biz.im aramızda fikirlerini 
bunlar tefecidir. işlemek için iyi ressamlar, ken-

ArkaS1ndan bir iki karikatür, dini okutucu edebiyat bulması-
bir kaç külfJr. . • dır ve radyo gibi, sinema gibi, 

Ertuğrul Meb'usu Rasim Be- sergiler gibi son müesseseler· 
yin bir fıkrası aklıma geldi: den yardım almasıdır. 

- Adamın biri vaız ediyor-, Ne eskiden, ne de şimdi, ku
muş; söz arasında, Allah ne yer ru nasihat ve klişe darbımesel 
dedir, ne göktedir, ne Ci:ıdedir, hiç kimseyi harekete getirmez , 
ne arkadadır, ne sağdadır, ne 1 çünkü kalanın ve kalbin içinde 

(Devamı 2 inci sahifede) soldadır.· · · yer tutamaz; kulağınızdan gö-
Cümle devam edip giderken zünüzden uzaklaştıktan sonra 

a..• ll( f kalabalık arasında biri yanında- beyni ve sinirleri meşgul etmez. 
, col laaarru llllıı. kine: 1 Tasarruf cemiyetinin bu son 

• ' - Herif Allahı inkar edecek propaganda usullerini kullana 
M. M. Reisi Kazım Paşa-ı ama, cesar~t .ede.miyar, demiş. J ltull~a_, _biz_e .Y'*'~. terbiyesi ve 

nm halka hitabesi son haber- Bu tenkıtcılerın de yüz boya [tel kın ıçın ıyı bır ornek olması-
lerimizdedir tabakasr altrnda yüzünü sakla- na çal1şmal1yız. 

' dıkları bir şey var ama, ne oldu- • Falih RIFKI 



-!;~;~-===="'!!!!~~--!!""" .... ~~, '1!22!!". -~l!ıı'~~~·"!!!I!!!!'!!!!!!"""'""'!'!!!'!!!!!!!!'!!!!!~!!!'!!!!!~~ -~....!!!!!...!!'.• . .!!_~.'\t~fL;,;L~l~Y~ET~~~~C~'C~"~\~l~A~R~·ıli·~t:~s~ı!!!'-!!!'~!!!'-:ı~3~~~~K~AT·~N~U~~NU~~-;;E~,~v~-;~V~&;;r~.~~~~1~930~!~~~~~~~~~~~::::::_:::!!".-~::-:-;;;;;;;-:-;~;;-:-:-:;:--::-::-:::-:-:-:-:-:-:-:-:ou::_:: .... - 
T avassut Harbe karşı ~~~------=---=----.Jl4 

Sulta 
• Tahsin Paşanın 

No : 110 

a·mit 1 _,.., ,-

Halırutı .. -""'"' ~ -
İngiııL. ıoaşvekili MeŞhur alimin 
~r.aya giriyor 1 • nucku 

(Tercüme ve lktlbae Hındıstanın müstakbel idare Nevyork 11 (A.A.) - Eins- 'f' f h ft b ı d w 
hakkt mahfuzdur.) şeklini müz~kere etmek üzere tein, Bel~cnlend"dan çıkmadan asarru a ası aş a } 1 t>ır zıvaret 

Londrada hır. konferas ~oplan- evvel telsLz telgrafla şöyle bir ., 

l 
• ş f•k p mış, hemen hır aydanberı konu- nutuk neşretmistir: Militarizm Yugoslav;;;;ı~ Atinıı 

sefiri Başvekili, 
reisicümhuru ziyaret etti 

aptıye nazırı e ı ş.ya şulup __ duruyor. Hindistamn sözldenilen ifriti öİdiirünüz. Siva- .B M. M. Reisi Kaz_ım Pş.nın radyo 
de mustakil olan hükümdarları ,.. • · • 

Paristen gelen mekt ~~h~~~~~ra1"::~ar~~~su6u1:~~ • vasıtasil Halka hitabesi U P Y~~· _Fakat bu konferansın en / 1 ANKARA 12 A.A.) Milli ta-' sevmek mecburiyetindeyiz. En 
muhım noksanı şudur ki, Hint sarruf ve yerli malı haftasının büyük ve çok zengin milletler 

Atin~ •. ıı (A.A) - Yugoslai 
ya harıcıye nazırı M. MarinlcO" 
viç Hariciye nazırı M. Mihala 
} opulos ile mülakatta bulıııt' 
muştur. Hiç bir mesele mevcııt 
ol~adığmdan mülakatın hiç bil 
musbet mevzu üzerinde cert 
yan etmediğini söylemiş ve 'l/G 
goslavyanın Türk • Yunan itı· 
lafnamelerinin gayesi etrafında 
işae olunan haberler hiç bir e· 
hem_m~yet atfetmediğini ilıiVe 
etmıştır. M. Marinkoviç bilalıl' 
re Venizelos, Zaimis'i ziyaret 
etmiş samimi mükalemelerde 
bulunmuştur. M. MihalakopU' 
los M. Marinkoviç ve refika51 

şerefi:ne. hususi bir öğle :ti)l,iife~ 
vermıştır. Fransız sefiri de bi' 
resmi kabul tertip etmistir. 1'
Marinkoviç gazetelere c"iık:i be' 
yanatuıda ziyaretinin siyasi bİ1 
mahiyeti olmamakla beraber ıi· 
raat ittihadı meselesi etrafında 
g~rüşm.eği faydalı buldıığUJlU 
soylemış ve hiç bir memleket 
aleyhine müteveccih bir iktıs3' 
di cephe tesisinin kat'iyen def• 
piş edilmemiş olduğunu ilave 
eylemiştir. 

Ermeni komiteleri Cenovada, Pariste bir 
kaç defalar Ahmet Rıza 

Bey ve arkadaşları ile ne konuştular?· 

millicileri böyle bir konferansr başlaması münasebetile Büyük bile buna riayet etmekte ve bu 
ne tanımışlar, ne de oraya bir Millet Meclisi Reisi Kazım Pş. sayede memleketlerinin iktisa-
tek adam göndermislerdir. H Hindistan.da üç ~ene kadar ' z. Ankara radyosunda bu ak- di vaziyetlerini yükseltmekte-
tetkikat yaptıktan sonra dönen şam atideki hitabeyi irat buyur- dirler. Bütün medeni milletlerin 

muşlardır: vatani bir vazife ve en tabii bir 
ve raporu geçen haziranda neş-
redilen Simon hereti bu cesim Aziz vatandaşlarım; Milli İk- hak olarak tatbik edegeldikleri 
kıt'anın idaresi i<;in bir takını .

1 

tisat ve Tasarruf Cemiyetinin yerli malı kullanma kaidesini 
vesayada bulunmuş, bazı tedbir i tertip ettiği tasarruf ve yerli ma biz de memleketimizde tatbike 
!er göstermi~ti . Simon heyeti l lı haftası bu gün başladı.Büyük başladık. Eskiden bir şey alır-
~ind_ista.~ ~ahilinde muhtariye- Reisimiz Gazi Mustafa Kemal ken yerli malı aramak aklımıza 
tı haız hukumetlerden mürek- ı .JI Hazretlerinin himayeleri ve falı gelmezdi. Fakat bugün soruyo-
kep b!r m?~tehit hükümetler "' ri riyasetleri altında bulunmak- ruz ve yerli rnalmı tercih ediyo-

' h~yetı teşkılıne, fakat İ.'.1g!Iizler ' . . _ ~· E.i~slei~ . . la mübahi olan bu cemiyetin re- ruz. Yerli malı kullanmanın 
e~ınde b;tltına~ mer~ezL ıdare- s: . e. ıktısadi vazıyetınız mrn,4 - isi sıfatile muhterem vatandaş- memleketimizde şuurlu bir hare 
nın takvıy.e edı.~mesıne de·~amla , rı_zı:ıı tamamen tahrip edebilme !anma hitap etmek fırsatına na- ket haline gelmasi cidden mü
mı:mleketın mudafaa tertıbatı- ı' nızı temin edebilecek sekildedir ili yetimden dolayı baht" him bir inktlaptır. Bu inkılabın 
nm daimıı İngilzler elinde kal- Meshur alim bund~ yüzler~ 1 Bugu··n Tu"'rkı" · h ıyha:ımd · en büyük neticesi eskiden yerli · ı · ·· ·· ·· F k · I · • yenın er şe rın e masmı ı en surmuştu. a at.Sı ce gazeteci ve fotografçı ile gö- tasarruf ve yerli malı hafta mahru kapılarından içeri solanı 
~aotn rlaponındHa. ads~l şaydankı. dı~-11 rüşmüş ve kendilerile latife et- milll bir bayram gibi kutlular::~ yan mağazaların millliktisat ve 

o an şey ın ıstan a ı rm mistir . .. tasarruf · tın" • t rı· · 
yonlarca nüfusun arasındaki · · yor. _Bu b~yram hır hafta sure- cemıye ın e ıp ettı· 
din ve dil ihtilafları, milyonlar Fransız buhranı cektır. Bı~ haft;a orduda, mek- ği yerli mallarile vitrin müsa-

halk kü
. tepte cam d da d bakalarma büyük bir hevesle iş-

ca tlelerini biribirlerin- Paris, 11 (A.A.) - Reı"sı· . ' ı e, sınema ' ra yo . akl . den ayrıhg"ı olmuştur. da, gazetede ve sokakta halka tır en ve yerli malı yapan ve 
cümhur tarafından kendı"sine f satan m·· 1 · ·· d ·· Simon raporunun Hindista- tasarru ve yerli malı propagan- uessese erın gun en gu 

nın müstakbel idaresi için ileri yeni kabinenin dası yapılacaktır. Ayni gayeler ne tevessü ve tezayütleridir. A-
. sürdüğü fikirler acaba netice iti teşkili vazifesi ayni fikirler uğrunda bütün mil- nadoluda eskiden hiç yerli malı 
barile Hintliler arasındaki ihti-1 tevdi edil- !etin seferber haline gelmesi getirmiyen tacirler bu gün milli 1 •••••• 1 ~-

Abdllhamldt yap. len sılilı:ast taltJıilc ıtı nttlctslnde me_vdana çıkarılan 
dınamıt kapsollan "' elektrik takımlar• 

lafları daha ziyade arttırmak ı miş olan M. mes'ut bir muvaffakıyettir. Bu fabrikalarımula iş görmeğe baş 
yoluna mı çıkıyordu?. 'ı Steeg henüz haftanın en büyük kıymeti bize lamışlardır. Bu hareket netice-

Bu cihetin t.~tkikini bir tara: I cevabını verme milli vazifelerimizi canlı bir su- sinde milli sanayiimiz gittikçe Ankara, 12 {Milliyet) - 13iı 
fa hırc.kıp bugun J .ondaradaki miştir. Muma- rette hatırlatmasıdır. Filhakika inkişaf ediyor. Bütün dünyada müddettenberi Adliye vekale· 
K cnf<;;ranstan bahsetmek lazım ileyh, bir çok tasarruf etmek ve yerli malı kul sınai istihsal gerilediği halde tinde muhtelif encümenler tıır.I 
gı:Iıycr. Bu .~oı:ı,feran~a. bAugü~ şah si yet !er le !anmak milli vazifelerimizin en · Türkiyede sanayiin yükselmesi fmdan İcra ve iflas, Ceca, Ce:ıJ 
Hıntli ve musluman ıhtılafı dı- göruş·· müş olup m'"h" 1 · d d" T f cidden dikkate şayan bir h"dı·~· uı.ulü, Hukuk usulü kanunla~ 

b
. . . A u ım erın en ır. asarru " - ·· · lA 

ye ır tı_ey var ... Bu ıhtılafın yeni ı cevabını yarın medenilik 1A fdi H mil- dir. Türkiyede sınai istihsal uzerınde yapılmakta olan tet,.. 
olmadıgın ısoylemeğe hacet . • verm,, i muhte l . a ~e ı r. er 1928 senesine nisbetle yu .. zde kat ikmal edilmiştir. 
yoktur. Hindistanda müslüman meldir. et ınedf e~leştikçe daha_faz~ t_a 2,25 bir fazlalık gösteriyor. Bu Kanunlar şimdi bu encüıneıı 
!ar ekallı'yettedı"r. Eyaletlenn· sarru ediyor. Halbuk.ı musnf !erin bu'"tun·· . . 1cı·ıe Paris 11 (A O nl al d d neticeyi yerli malı kullanmak azasının ıştıra 
teşrii mecliselrinde mecusilere A ) ...._ M Ma sm~ .r s. tanatı . evı:ın. ~n ka hususunda milletin göııterdigı". teşkiıl edilen heyeti umumiyede 
karşı müslüman ekalliyetinin : · lan bır ihtıyatla rnılletımızın bü bir defa daha tetkik edilmelcte-' 

· "li gınot, M Ste- yük bi k · ti hesab b"l samimiyet ve dikkate borçlu- dir Bu h t" . . t"'"'~ temsı uzun uzadıya münakaşa M. s, .. 11 •1 .. :. ..k r e serrye mr ı • yuz B dalı lak bi . eye ı umumıye ıç "" 
edilmektedir. Fakat Pencab ve te be egı e goruştü mez, ayağını yorganına göre u- · unu a par r !arına Adliye vekili Yusuf l{e· 

Kanunların tadili 

Bengal eyaletlerinde ekseriyed n :onra şu yanatta bulun- zatmaz. İşte biz bu kötü itiyat- :~ getirmek bizim elimizde- mal Bey de irtirak etmektedir. 

Suikastçı/ardan Suikastrılardan müslümanlardadrr. Burada da 1 muş uMr: S il 
1~. .. .. la mücadele etmek mecburiye- H d A ka • mecus·ı · t ili" 

1 
· - . teeg e goruştukten t'nd · y , __ d'" .. . İşte b•ylece milli paramzm ay arpaşa- n " 

komisyoncu Paşabahçtli ı erın ems mese esı k d" . b .. .. ı eyız. auuz uşunmıyen, e- , 
Mateo Ml/to münakaşaya yol açıyor. sonra ~n :sıne u gunkü. a~v~ line geçeni gelişi güzel sarfeden kıy~eti artaca~ ve ~i~etin refa ra hattının takviyeSl 

Zaptiye Nazırı $elik Paşa met- çıkartmak ist'elıdiğini anlıyarak Konferansın bir neticeye va- veki~ledraıbt. a tında arzıt e.ttığ~z adam iyi bir vatandaş değildir. hı yukselecektır. Turkıycyc !C· Anka 
huma Par/sten gelen son "bunlHl neticesi yüzde doksan stl ~~s: İng~l~e~ede Ma.c Do- Ş~. ~ ırA uzl~~ma ~ın~~-t~ Tasarruf çok kazanmakla değil nede 100 milyon liralık yiyecek, . ra, 12 (Milliyet) - Aft· 

mektup dokuz vatan ve milletimin aley ~a!d huk~etı '. :ın pek zıyade ~line ımkin gormedi~1;'111 SOY.~e hesaplı harcamakla olur. Yüz ka ve içecek ithal ettiğimizi unut- kara ile Haydarpaşa hattı:ıııll 

Bunun üzerin~ "Pirikyar,, ın 
İııtanbulda bulunduğu sıradaki 
meşguliyeti hakkında malı1mat 
istihsali Beyoğlu mutasarnflığr 
na yazılmış ve mutasarrıflıkta 
gelen cevapta mumaileyh Pirik 
yarın mukaddema Beyoğlunda 
kain"Losadoviç' mektebindemu 
allim bulunduğu ve bir aralık ta 
Galatada "Ketro Nagan,, mekte 
binde muallimlik ettiği ve bu 
mekteplerde haftada iki defa 
müfsidane konferanslar verdiği 
ve bilahare mektepten tardolu
narak sav~ bildirilmisti 

Pa$a Hazretleri, hinde olur, muhteris ecnebi dev ılt~zaı;ı edılen bır _n_ıeseledır .. A-, dım. Grupum~ ~endısıne ?'u- zarup 99 sarfeden bin kazanıp mayalım ve daima bir şey alır- traverslerinin değiştirilerek lı3
1 

!etlerini kendi elimizle kendi e- ~gı~ı.telgraf İngılız başvekı~~- 1 ~aharet edecegını zanııetmıyo- binbi.nıarfedenden muhakkak ki te::ı:ı~~i t1;r~~~isetdiyeellı·m.im. VHeamıy~~ !:i~~!~~:::rd~:~r:~f!: 
Hükumeti Osmaniyenin de- . . llA . nırı ıkı taraf ırasında tevassut · ,ım. dalı · di B · · h ... vam eden mezalı"mın· den mu""te- vımıze musa at etmek ısteye- d • . . h b . y 1 . - a zengın r. unun ıçın er yet vatanperverlik icabı da bu- haren Eskişehire yakın bir J!I."" 

. d" k kA . . e ecegını a er verıyor. a r z •• d k" buh k · h ·· k rf · essir olan Ermeni ihtı"'~l komı·- mem,, ıyere mez ur ıçtıma- bu tevassut k"ld ı ı· unya a l ran esın er gun aç para sa ettı- dur. Yerli malından herhangi tak_ aya kadar değiştirilmiştı_:; 
... d .. f k . . ne se ı e o aca . • · . b"l . "' d p B k ı tesi yakında kendi maksadnu an mu are at etmıştLr. trr? Konfer t 1 k b"" gını ı mesı l<lZim ır. arasinI bir şikayeti olanlar derhal milli ır aç ay zarfında bitirileceı: 

istihsale muvaffak olacaktır. ~ultan Hamit bunu istihbar t~ ·~ürahha~~rı~p :i~~~l=~n:· nereye sarfettiğini bilmeyen hiç iktisat ve tasarruf cemiyetinin ~it edilen bu takviye amelil"~ 
Zaptiye Nezaretinizin bize edince ço~ memnun olmuş ".e hür oldukları İngiliz hükfune~ bir vakit tasarruf edemez. Tür- Ankaradaki umum merkezine sınden sonra Haydarpa~a- p.ıı 

karşı ittihaz ettiği bütün tedbir- ~za Beyı tekJ:ar. davet etmış adamlarının her hangi bir taz- 1 ki yede günde beş kuruş arttıra- doğrudan doğruya müracaat et- kara arasındaki mesafe iki s'
31 

!eri günü gününe haber almak- ıse de gelmemıştır. . . yı~ i~ra edemiyecekleri söylen- bilecek her hald~ !ki n_ıilyon i;ı: melidir. Cemiyet bu arzu kadar daha~'!~'!. olacaktır· 
tayız. Bir takım boş sui zanlar (Bıtmedı) mıştı. Onun için başvekilin balı san vardır. Bu ıki milyon kişı ve şikayetlerin ait olduğu mües S h t 
ve iftiralar ile hiç bir şeyden ma sedilen tevassutu ne şekilde o- günde beşer kuruş tasarruf etse seselerle temas ederek laznn ge on seya a 
lilmatI olmayan yüzlerce Erme Tekaüt kanunu lacağı nazarı dikkati celbedi- , senede 36 milyon lira birikir. len tedbirleri almağı milli bir 
nileri beyhude yere tevkif ve iş yor. I Damlaya damlaya göl olur de- vazife addeder. Tasarruf ve yer (Baş tarafı 1 inci sahifede) , 
kencelere maruz bırakmadan si Ankara 12 (Hususi) -Teka- Şunu unutmamalı ki, ihtilafla1 dikleri hakikaten doğrudur. Se- li malı haftasında milli tasarruf yeni tezahürata yol açtı. Resf!I' 
ze fayda yoktur. Komitemiz ic üt kanununun dördüncü madde- rı yatıştırmak için araya giren- nin benim onun hepimizin gün- ve iktısat vazifelerimizi bir iti- ve hususi Roma; bu ziyaret ve· 
raatını sureti mahsusada izam sindeki cetvelin 20 21 ve 22inci ~er ~.e~cede da~ma karlı çıkma- de biriktireceğimiz beş kuruşla yat haline getirmeli ve gelecek silesHe adeta iki Tür'k günü ya 
edeceği bir hey'eti icraiyeye derecelere ait kıs~ının tadili gı duşunenlerdır. bir senede muazzam milll bir seneki tasarruf ve yerli malı haf şadı. 
tevdi etmiştir. Bunların İstan- hakknnda bir layiha hazırlana- Londra, 11 (A.A) - M. Mac- sermaye vücuda gelebilir Onun tasına daha iyi neticelerle çık Türkiye Hariciye Vekilini~ 
bula girmesine miini olmak ka- rak meclise gönderilmek üzere Donaldın Hintli müslümanlarla için beş kuruşu hakir gö~eme- mağa çalışmalıyız. Beni dinli- Sofyada gördüifü hesnü ı;ııbıt

1 

bil olamıyacag"ını ,.imdiden za- B A . mecusıier arasındaki ihtilaAfla- • alı alı M •-•-~· . yen aziz vatandaşlarımı hürmet ve s""" ld ·b • • teıJ' 
tı aAlı"J n'ne b"ld" "kı h"" aşvekalete tevdı olunmuştur. rın hallı" ı'çın· g' . ·1m· 1 .. ge şm yız. em""""<ımtzde A .. . . cuep o ugu samımı . e ı ırme e urmet- T dilA . . ırışı ış o an mu· k b . . d ld ğ le selan_ılayarak sozlenme nıha- hürat; alelade ziyaretlerde o: 
!erimizi takdim ederiz efendim lda .~t ya.~tlm~s ıstenılen cc;t, zakeratta mütevassıt vazifesini yapın~. m~ . ulnyetın a:. 0 

B .~ t yet ven yorum. duğundan büsbütün başka bil' 
'ıazretleri. ve e _gosterı en erecelere aıt ifa etmeğe fevkaliide taraftar ol muz ır ço . ış ~r var · oy e mahiyette oldu. Bir defa dalı~ 

17 
Haziran 

905 
emsalin hastlına tetabuk etme- duğu ınüstahberdir. Bu ihtila- M. Titııltsko tasarruf edılıniş sermayelere Ş""kr"' K B l< 

An Paris mekte olması hasebile 20, 21, 2~ fat hali hazırdaki konferans m·· . Londra 1 (A.A.) - Burada cidden mühtacız. Milli iktisadi- U U aya ey fakat açık olaralk anlaşıldı ! · · d ı · · u b k · · 1 Ce inle" f siyasi fırkaları çok siyasi içtı· 
T-X-K ıncı erece er ıçın asıl maaşları zakeratının terakki etmesine ır _nutu ırat etmış o an mi- yatımrzın ışa ı milli tasarru- yarın egliyor hatlar arasında derin far'klıı' 

dahil edilmeksizin tahsisatı fev ,.,.,~~; te~k.il etmektedir. yetı Akvam büyük meclisi reisi fumuzla elele gidecektir. Bu ha ı 
R kik 

Ankara, 12 (Milliyet) _ Da- bulunan, siyasi fırka ve içtilı' 
Ayan reisi merhum Ahmet kalade kararnamesi mucibince Hindiatandan vaz geçilmez omanya ricalinden M. Titules at artık bizde de anlaştlmağa tf' Rıza Beyin vatanperverliği ı bu gibi memurlara verilmekte Londra ıı (AA) _ M Ch~ ko Cemiyeti Akvamın cihan ikti başladı.Eskiden tamamile yaba hiliye vekili Şükrü Kaya Bey yüzünden lbiriı'oirlerinin. ha~a 

1 

olan tahsisatı fevkalade emsali chill, irat' etmı"ş ·oldug·u ·gayet 1 sadi_yatı buhranı hakkında tetki cı olduğumuz milli tasarruf ha- cumartesi günü İstanbula hare- na lkaste1ımekten çekınınıY'd~ ket edecektir. Bulgarlar; yalnız bir nokta 
E!1'1eni komiteleri Cenovada, · hastlı olarak kabul ve tesbit edil heyecanlı bir nutukta Britanya 1 ~a.t ıcrasma teşebbüs etmesi tek reketi bu gün memleketimizde samimi olarak ittihat edivo« 

Panste birkaç defalar ~hmetl miştir. ~illetinin Hindistaru müessir lıfınde bul~uş~r. Mumaileh d~. bir vakıadır. Bu gün .. aı:ık Erzı"ncan zelzelesı· lar: Türk dostluğunda ... autiir 
Rıza Bey ve arkadaşları ile te- Bu hal, kanunun on birinçi hır surette kontrol altında bu- yakında Cemiyeti Akvamdan Türk vatandaşları da bınktır- muhalif fII'kalarm, her nevi ıı~· 
nas ederek tevhidi amal ve ef maddesi hükmüne tevfikan bir lundurmaktan vazgeçmediğini umumi bir mali konferansın iç- meğe başladı. Bankalarımızda- ----<•- susi, ve siyasi teşekküJleıi~ 
aı tesebbüsünde bulunmuşlar eksiklik arzetmekte olmasına beyan etmiştir. Hindistana do- timaa daveti hususunun talep e- ki kü<;ük tasarruf hesaplarr git- (Baştarafı birinci sahifede) mümessillerinin hazır bulundtl' 
~~e .en son ?efa ~ongre halinde ve devlet memurları maaşların- ~inyonla~ imtiyazatına müsa- dileceği mütaleası~da .bulun- tikçe artyor. Bu hareket devam di. Zelzele bir kaç saniye sür- ğu (Türk • Bulgar) dostluk c~ 
ı-.ı;,_ma. e:tmıslerdı. . da teadül esasları gözetildiği bıh fedakarlıklarda b~~nulma- ı:ıa.ktadrr: Beynelmılel b~~.teş- etmelidir. Büyük Rehberimiz müştür. miyetinin ziyafetinde en ıi~ıı· 

antıyc;, memurlarımız ıle halde ömürlerini devlet hizme- sına aleyhtar kuvvetli hır ekse-
1
nki ınesaı husule gelmedıgı tak Gazi Hazretleri tasarrufun İnil- O esnada şehirde panik yap- de bu hakikat ."o'"ze rarpı" .. ortı~· 

bazı hu!!usı membalarda b h r· t" e cut old gu· ·· ah d' d b"'t'" 'han ,, " ' · . n u u tinde geçirdikten sonra tekaüde ıye 11:1 ~ v. u ~uş e-ı ır e u un cı m mutazarrır 11 ve vicdani bir borç olduğunu mş, Halk çığlıklar i~inde açık Türlkiyenin; harici siyaset!'. 
susta başki~bete malurı;atı mu- sevkedilen bu gibi küçük me- de edılmiştır. Bu ekserıy~t .a- . o.imasını intaç edecek bir felake her vesile ile beyan buyunnuş- yerlere koşmuştur. Bu sırada her türlü. riya, gizli emel ve ~-
fassa~a Avan~ olmu§tu kı bunla- murların maaş tahsisinden ir- vam ~arasn;dadrr. Hındıs- tın vukuu mümkündür. lardır. Tasarruf yerli malı haf- öteden beriden inhidam taraka- ki politika oyunlar-"'an ut

11
"'c' rın hikayesı uzundur. Ancak . . Y tan, kendı halıne bırakılacak K"" h k . da ·nı if · · ·· ·· ımı e batısimize ıaaııuk ede nuncı dereceye kadar olan me-

1 
h c· . b .:!-L!• uta ya Balı esır tasrn bu mı vaz emızı duııu ıarı işidilmiye, çöken binaların sakin ve samimi suıhe mütr." f" 

n ve mer-
1 

"b" tl o ursa emen ının ugwIAu - ı· b"" ·· rf d h rind yük' "h b" k" f hum Ahmet Rıza Beyin milli, n;ur a~ ~ı ı .yap an. mu~ele vaziyetine düşer. Hindistan po h ne ım ve utun sene za ın a e ye en selen toz ve du- cı ır mecra ta ıp ediyor. t· 
vatani pak hissini ifade eyle- pıre?sıbıne nayet edilmesı ve litikacılarile bunlara taraftar 24 atlının ııaplı y~a ve ~ruf etme- man direklenmiye başlamrştır. rupanın en mühim memle)(te· 
yen bir hatırayı kaydetmeden on ~~ad~ dun m~şlı me~urla bin kişi hapiste bulunmaktadır. ikmaline çalıgılıyor ğ~ azmed~lim. Mı~ı tasarrufun İzzetpaşa carniinin kubbesi terinde t~dir edilen bu si·v.11 ~,,. 
geçemedim. ra böyle hır hak venlmemesL mu Yapılacak her türlü fedakirlık . . Y .• dıger şek.lı de yerlı malı kullan çökmüş, vilayet konağı, hap$a- timizin muvaffaktyetini; b!t'I İ· 

Bomba hadisesinden iki ay vafık görülmemiş ve haklanrun Hint ihtilalcilerinin yeni müta- Ankara, 12 <!rlıllıyet) -. Ku- maktır. Memleketimizde yeti- ne hastane bazı resmi bina ve ci derecede diirüsti ve sarrıııfl3, 
evvel vukubulan bir içtimada temini maksadile bu tadilat ka- !ebatta bulunmalarına vesile teş t.ahy~- Ba~e~ır ha~da mşa- şen ve yapılan mahıul!t ve ma- mektepler mühim hasara uğra- yetimlz<e medyunuz. Bu te~ı· 
Ahmet Rıza Bey Ermeni komi nunu yapılmıştır. kil edecektir. Ergeç Gandi taraf aı: ~ 1~~~alıye!0 çalı- miilatınıızı tatmak, korumak ve rnıştrr. hürat ika.rşı5mda bizçe yapı d~ 
tesinin esas mefkuresi Osman- Kanunun yakında encümen- tarlığını yakalıyarak ezmek la.Işı a tab rr.h bgun mnihama~a cak şey; ayn· 5iyasete, faicat ,. lı hey'eti içtimaiyesinden ayn lerde müzkeresine başlanacak zımdır. :zaran u .~t u a~. . yetın F k b• • ha ciddi ve samimi olarak ' 1 

bir hükumet te~kil olunduğunu ve müstaceliyet kararile Meclffı M. V~zelos ve seyahati cakt~~i:1a~ ı ~ö ı~ ~~ ransız a 1nesı nhna'k ve ıbu suretle hem"# 
ve bunu istihsal için memleke- ten çıkııı:ı~acaktrr. Eger tadilat ATİNA ıı (A.A.) _ M Ve- ti yapılacaı:r a va • ~~~n~a~!~:ı:m:~ ~~~a:el" 
tin b.;r Ç_<?k ~rlerind~ mücavir, ka~~I edılırse neş~ tarihinden nizelos, Viyana, Prag ve Var- Ismet Paşa Hz. nin İstanbul- p · (f } · } )-M St k b" de beynelmilel sulh politikll' r._ayr_ı .mu.c. avır ecn .. e.bı devletle- d_ e.gıl,sıl k.anuna mulhak .. olduğu şova'yı ziyaret etmek üzere No- dan avdet ederek bu hattın res- ans, e SIZ e • eeg, a 1ne r f ı d h 1 d 1 h 930 d b 1 smda sayılı bir amil olI"1:t1<~

1

5·~ 'ııı ı ı ı;ıu ~ a esını _a_O'~t ede- ıçın . azıran anıtı ar edi el yortulannda Atinadan mufıı mi küşadmda bulunması muhte t<- k"l" h kk d k" t kJ"f" k b } tm" t" Siirt Meb 
11
,..'' 

cek şekılde ısyan ve ıgtısaşlar lecektır. rakat edecektir meldir. . Ş l l a in a l e l l a U e iŞ lf "-!AHMU ı 
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ele diye Avrupadan seyyah celbi • 
ıçzn 

• tetkikat yapacak .. 
Seyyahlar 1 Mahkemelerde 1 Spor 

mı? Gene kaldı 
lstanb11l cuma günleri nasıl eğleniyor? Yeni ihtilaf 

vkaf şehir içindeki Paris, Roma, Viyana idam Istanbulda fakirizm tecrübesi yapılıyor 
ezarları vermeyor belediyeleri Birinci küme maç-

T orbalı çifte cina- e· d l l k . ·1 k d 20 kL-
elediye, Dahiliye veka~ Seyyah celbetmek için ları dün başlıyamadı ır a amın, çırı çıp a çıvı er üstüne yatıp arnın a o &a• 

'tine şikayette bulundu ne yapıyorlar? yeti nasıl yapıldı? Totonya takımı -Boğaz- lıktaşı kırdırmasına, diri diri mezara gönıülmesine inanılır m 
'·~kaf, Belediyenin ancak sa- Avrupanın mar~ şehirlerinin Osman idam talebini d 
~sız ve metruk mezarlar ve seyyah getirmek i in nasıl bir d b ld içini yen i işi ince ayı ı de şehir hududu haricindeki program takip ettikleri İstan- . Mıntaka ile federasyon bey-
Unıi mezarlıkları alabileceği bul belediyesi tarafından Paris, ~.und~ bır s~~e evvel Torba ninde vukua gelen ihtilaflar yü
ıdctia etmekte ve bilhassa Roma ve Viyana sefaretlerimiz- lı koylerınden bırınde Molla Os- zünden bu sene İstanbul sporu 
:Yoğlu ve İstanbulun birinci den sorulı\ı.uştur. mn namında elli yaşlarında zen çok ziyan gördü. Avrupa mem 
ecedeki caddeleri üzerinde Sefaretlerimiz, seyyah işleri gince bir köylü, kızı Cennetle leketlerinin hemen hepsinde res 
lnan ve kıymettar birer ar- hakkında mufassal ma!Umat ve sevişerek bir müddet beraberce mi maçların hitama doru yaklaş 
halinde bulunan mezarlıkla- recekler, bundan sonra belediye yaşamış olmalarından muğber makta olduğu malfundur. Hal-
3ermeK is tememektedir. seyyah işleri kısmı bir çalışma bulunduğu Murat namındaki buki bizde elan bazı manasızlık-
u cümleden olarak Beyoğ- programı hazıı:ılayacaktır. genci ve arkadaşı Aliyi Adam- lar lüzumsuzluklar yüzünden 
:a tek ke civarındaki bir ar- Belediye şehir meclisinden larndan Hamit ve Mehmede öl-

v satarak parası ile umumi tahsisat alırsa İstanbulun bir dürtmüştür. başlayamadı bile. 
·<arlık laın tanzimine uğraşan haritasile şehrimizin muhtelif Karilerim~ze mevcat ih~lif-
~~adıklar mudüriyetinin bu manzaralarından mürekkep re- . H_adise şu şekilde cereyan larm ne ş~ılde ~allolundugun-
1ıısuna E vkaf mani olmakta- ıriml.i bir risale bastıracaktır. ~~ştı. Maznunlard~n Os~~· dan ~uhtelıf vesılelerle bahııet
. Be lediye de Dahiliye ~e~,:- Bu risaleler, seyyah acentale- ı~sız bulu?an .. ~urat ıle Alinın ı miştik.. , . . .... 
:ıe müracaatla key fıyetı şika rinde ve pasaport vizesinde yol ~ır g~e bır yo.r~k çadırnı basm.a Yem futbol hey etı fıkıttüru 

.' etmıstir. Bu işin de Dev~et culara dağıtmak üzere konsolos ga gıde~ek!ennı _ve beraberlen- tanzim ederek Fe~erbahçe-Ve-
asına sevki muhtemeldır . Ianmıza gönderilecektir. ne kendi hızmetınde kullandık- fa Galatasaray-Beşıktaş takm:ı-

tfsire muhta~ olan cihet "met . ları Hanıit ile Mehmetli de bera lan arasındaki maçlarıİ:ı dün ya 

Allah fıkara bölüğünden ayırmasın Kafaya saplanan bıçak. ! - Ağızda 
pişen yumurta - Rufai tekkesinde bundan alasını yaparlardı - Dalga 

be 1 Numara be ! - İşin bir püf noktası var amma ... 

nıezarlıl.dar,, tabirinin cihe- Müskirat satan yerlenn her götüreceklerini haber almış pılacağını resmen ilin etti. 
~Unıulüdür. tahdidi tı. Beykoz, İstanbul spor mesele • 

-- - . . Yanma çağırdığı maznunlar- si birinci kümenin altıdan sekiz İwtanbula Aziz Boy isminde Fakir, kendisine yardım eden çekici var kuvvetüe taşın iiatü· 
'nevre konferansındaki Mey~ane ~e bıraha~elerın dan Hamit ile Mehmede şu tek- kulübe ibliğı dolayısile halledil biri gelmiş... refikine emir verdi. Güçlü kuv- ne indirdi. Taş parçe parça ol-
ınurahhaslarımız yer~erını tah?ı~ .e?en hant~ lifte bulunmuştur. "Bu güne ka miş oluyordu. Demek ki lik Bu adamcağız Avrupada ve vetli biri, bıçağı Aziz Beyin ka· duğu halde Fakir, hiç bir taran 

c yemden tet~ıkı ıçın bazı mura- dar ekmeğimi yediniz. Fırsat bu larının ilan edildiği şekilde daha bilmem nerelerde Faki- fasına saplıyacaktı. Nitekim ~delenmemiş gibi dipdir.i aya· 
enevrede tahdidi teslihat caatlar vakı olmaktadır. f B k .d k maç . . · ·lm·n· t h ·ı etm. I--'·l d g"a kalktı f B'lh k k 1 b ırsattır. as ına gı er en bun- başlamasına artık hır manı mu- nzm ı ı ı a sı ış.. sap .....,. ar a... . 
eransının dağıldığı yazıl-

1 
ıh aksksa day~~ am :_r buulme lan temizleyiniz. İstediğiniz pa tasavver değildi. Halbuki yeni Şehzadebaşı sinemalarının bi Fakirin çehresinde küçük bir Arkamdan birisi bağırdı: 

~~1 • Konferansta bulunan mu se e a ın a muracaana u- - · y 1 k lak! b. .. .. k rinde tecrübeler yapıyormuş ... hareket bile belirmemişti. Fa- - A .. t,ı:e bu olmaz,.,, ... 
aslarırnızdan Cevat Pş. Pa narak bu işin kendileri tarafın- ray: ".erecegım. · a nız . u :1 ve mühim 1~ puru~ çı tı. . Ve mesela ağzında yumurta kat bıçağın girdiği yerden çık- - Niçin olmasın, oluyor ~ 

Sefirimiz Münir, hariciye ve- dan verilecek projelere göre tan rı_nı nışa~e ~larak getıreceksı- Stadyom ıd~esı mm taka ılc pişiriyormuş. . . ması, saplanması kadar kolay! te ... 
eti siyasi müşaviri Suphi Zi- zimini istemişlerdir.Vilayetkey ruz,, demıştır. Kendi arasındaki kontratın mm- Çivi dolu bir tahtanın üstüne olmadı. Bir çok kimseler, uğraş: - Oluyor amma, bunda mut-
~.ler bir iki güne kadar şeh- fiyeti tetki ketmektedir. İcap Molla Osman bundan başka taka hey'eti merkeziye reisiFet yatıp karnına yirmi okkalık bir tıklan halde bıçağı çıkarama- laka bir bityeniği var. 
ıze gelecektir. ederse haritada tadilat yapacak oğlu vasıtasile Hamide bir de hi Tahsin Beyin imza etmesin- taş koyduruyor, sonra bu taşı dılar. Nihayet, uzun boylu bir Evet, ben de görüyor ve anlı- . 
'fürk- Bulgar ticaret tır. Alman mavzeri vermiştir. de ısrar efüyord_u: R~is. bulun- çekiçle kırdıkları halde altın- zenci, var kuvveti bazuya vere- yordum ı.; • .. ·nda bir blt yeniği 

muahedesi Tütün mübayaatı Maznunlar, baskına giderler- madığı v~kıt reıs1~hs_anı~ınld ~u dan dipdiri kalkıyormuş... rek kafatasına iyice yerleşen var. Hele, ,,'akirin tahta bir ta-

li .. ken yolda M 11a 0 _ kontrata ımza sa a ıyetı o ugu Çivi ile kafasından ve kolla- yahut bize yerlesmiş gibi görü- butun içinde üzerine küreklerle 
Uk . · · B ı h"'k' Tu'"tu"'n ı"nhisar ı·daresı"nı·n Ka 0 smanın arzu l' ld - h ld d h l - k d T k tld - ı.. •. ıd bi ..ı.... umetımızle u gar u u- - · f .. 1 d" M h cümlece ma um o ugu a e rın an çarını a sap anıyormuş. nen bıçagı tutup ı;r ar ı. en- 1 topra at ıgı mın e on r u..-

Cti arasında münakit muvak- radeniz sahillerinden yapmakta sunu ye?~e ge ırmı.ış er ır. e bu şekli halde musir kalmanın Kumun altında on dakikadan ha salonda bir kaç elin şakırtısı kikadan ziyade netie6 almadan 
L ticaret itilafnamesi ahkamı olduğu mübayaata devam edil- ~e~! A~~Y1 

•• ve Hamıt te Muradı sırrını anlamıyacak bir sporcu fazla havasız kalıyormuş... ile Fakir çektiği zahmeti unut- durması, bizim bu ayıf akJmıı· 
'!llek üzere olduğundan itilaf mekte?ir. .. . 01?u"!1uştur.Maznunlardan Ha tahayyül etmiyorum. Hasılı yaman adammış! muş gibi görünüyordu. Bıçak- zın kabul edeceği harikalardııtt 
llıenin ticaret muahedesinin İzmırde yapılan mubayaat hı mıt, cınayetten sonra Muradın O 1 t .. t · Halk, ötedenberi aklın kabul tan sonraki tecrübe şu idi. Faki- değildir. Bunun ismine FaJd.. 
dik edı'leceg· ı· ı kan' unusanı· tı"rilmı"ctı· r. ş·ımali Anadoludaki bir ve Alinin iki kulagvlll'I kes- yukarn arınmldatn ond uı;de ı1cra d· - · l ·· l'.kl · ·k· · · · d · 1 Ki · d · ., - etme ıgı şey ere guç u e ına- rin önüne ı ı ı;ıy yumurta getır· rızm esın er, epatızm eaın-
ihine kadar temdı.dı· Maliye mübayaatta yakında bitirilecek miştir. Kesilen bu kulaklar mak sı mub hrer 0 ugunl an ° adyı B. · ·b· · · k · · · · b' d - al 1 M · d · 1 '--- lı •1 . .. .. .. . t 11 d M d k . . Fener a çe oyuncu arı sta - nır. ızım gı ı et, sınır ve e- diler. lkısını ır en agzına • er, anyatızm esın er, uaaı 
a etınce muvafık gorulmuş tır. u er en ura ın şap ası ıçıne 1. mikten ibaret bir mahlukun bu dı. Fakat yutmadı. Biraz sonra ne isim verirlerıuı ·..-.-rsinlec, bU· 
em· ·· .. d ·1 Alt d b. k nularak M ıı o ·· .. yomda bek ıyorlardı. k ır gumrüklere gon erı • ı ay a ır muayene 0 o a sınana gocu- r· hh 1 d kadar cefaya nasıl olup ta at- kocaman bir ateş parı;asını u- tün sanatlarda okiuiu gibi eJ.. 
tir. rülmüş ve para istenmiştir Os· Ku up mura as arı sta yom !andığı şüphesiz ki meraka de- zattılar. Bunun hakiki bir kö- bette bu san'atin de blr püf nok 
- Kanunusanide Sobranva . Ş.ehir m~clisi sıh?iye. encüme man parayı "yarın veririm." di- idaresine . müracaatla . . ge- ğerdi. mür ateııi olduğunu anlamak tası vardır. 

~lisi a9lacak ve hükumeti- nının tet_kıkatı netıces.ındeı ıkı yerek bunları başından savmak çen se~ek -kontra!. mucıbın~e Bu canlı tecrübe tahtasıru gör için eğilip cıgaralarrnı yakanlar Eğer bu püf noktasını seçe. 
le Bulgar hükumeti arasın- senede bır mudayfnelerı y~p.rlan istemiŞt ve mesele bunun üzeri- maç hasılatının yuzd~ .yetm~şf mck merakına ben de kapıldım. oldu. Fakir, bu ateşi yumurta bnsek hiç bir Fakir, karşımızda 
~~tedilen ticaret muahedesi m~:".un~~~· ~~n alcı'. gemıcı ve ne patlak vermiştir beşinin stadyoma terkını teklı Sinema, eski ve manasız bir ile dolu bulunan ağzına sokmuş perende atamazdı amma, ne ya. 
"ilik olunacaktır. şo .0~ gı. 1 ımse enn muayene- . eylediler. film gösteriyordu. Belli ki her- tu. Biraz sonra, ağzından halka palım ki ifin sadece zevahlrltuı 

Hariçten ispirto lerı uzerınden bu kadar uzun za Molla Osman bundan başka Bu olamadı. Hasılatın kaffesi kes kırmızı perdenin bir an ev- halka dumanlar çıkarıyordu. A- bakıp aldanıyenız. 
m~n geçirilmesi mu~afık görül Torbalı jandarma bölük ku- ni stadyoma terk arzusu da kale vel açılmasrnı bekliyor. radan bir kaç dakika geçince a-

alınmayor mıyer~k, altı ayda bır muayene mandam Cafer Tayyar Beye alınmadı. Ve bu suretle birinci Arkadaki sırada birisi anlatr teş parçasilıe beraber yarı piş-
a~zt gazeteler müskirat inhi- Y_e t~bı. tutulmalarına karar ve- on bin lira rüşvet teklif etmiş küme lik maçlarına başlanama- yordu: miş iki yumurta, ağzından dışa 
~ın memaliki ecnebiyeden rılmıştır. ve bir çiftlik vereceğini söyle- dı. - Bir tarihte açan Sırbiyada rı fırladı. 

iten üc buçuk, dört milyon ki Modada karmanyola mişti. Kulaklar için de ifadesin- Kadıköydeki maçlar idik. Gelmişti bir hoca orayı... Bir kaç yorgun elin şakırtısı 
1'Pirt~ satın aldıg" ını yazmıc- S · f · ki kapt ı de: Bana bir şeyler verdiler. Fa Dün kadıköyde Fener stadın Sokardı yanar ateşi ağzına .. daha ... Ve etraftan sesler: 

~ eyrıse aın avuz an a- k bunl k - İ ·k· akl 
~ rından Şerafettin B. gece Moda ~t ~rı_n ulak . o.ldug~~u da kinci küme lik maçları kıs- Hem gene geçirirdi ı ı yan a- - Canım, Rüfai tekkesinde 

M. S. 
A 

H. Fırkası 
lzmir teşkilat heye

tinin faaliyeti .~fıkikatımıza göre Müskirat daki evine gitmekte iken önüne gormemıştım,. demı~tı. Dun, men icra edilebilmişti. Havanın rma şişler ... Derler ki rüfai idi. bundan alasını yaparlardı. 
1S<ır idaresi bir senedenberi ı"kı· meçhul şahıs çıkarak do"'v· Moll.a Osmanla Ham.ıt ve Me_h yag"murlu olması,lisans mesele! Amma büüle ne ki yapıyor bu - Bakalım, sahici ateş mi i- C l l B l 

di t d - ·1d· k d k . e a ey temas arın aliki ecnebiyeden asla is- müşler, yaralamışlar ve cebin- m~ n muhakemelerın~ zmır ri oyunların gayrimuntazam bir adam, egı ı o a ar mera - di?. 
nıübayaa ve celp etmemiı de bulunan 30 lirasını alarak sır Agır ceza mahkemesınde de- şekilde yapılmasına sebep ol- lı.... - Gözbağıcı derelr bunlara... neticesinde& memnun 

ra kadem basmışlardır. Şerafet- vam etmiş ve makamı iddiayı muştur. Nihayet kırmızı perde açıldı. Adamın gözü önünde sandığa İzmir ız _ Hallı: fırkııısı teş. 
t.u.··.sküdar d. ispanseri tin B. tedavi altına almmı§ıtır. işgal etmekte olan müddeiumu- Hilal gelmediğinden Kurtu- Çenesine kuvvetli bir zat, sah- girerler de kapağını kaldırınca kilatı için lımire gelen İımıit 
'l Karmanyolacılar aranmakta- ı ~i muavinlerinden Şükrü Bey luş, Pera lisanssız olduğundan nede bir reverans yaparak şu içinde kimseyi bulamazsın.· meb'usu Vasıf, Ceıal ve Münir 
i.kla liahmer.Üsküda'.~a.Yapı- dır. iddianamesini serdetınis ve Mol Kumkapı seremoni yaparak izahatı verdi: • Maamafih, bu işin hakikaten beyler dün Aydm postasile De-

verem dısp nc;erı ıçın tet Polis teavün sandığındaki la Osmanla arkadaşlarn~ın Türk hükmen galip sayılmışlardır. - Bir saniye sonra, size meş- parmak ısırtacak neviden bk iş nizliye gitmişlerdir. İki gün o-
~ Yaptırmaktadır. , Hali ha· .. . l ceza kanunun 65 :nci maddesi Yalnız Totonyo Alman takımı hur Aziz Beyi takdim edece- olduğuna inananlar da yok de- rada kalacaklar ve halkla tema! 

liiialiahmerin yalnız E- suııstnna g"im. Kendisi fakirdir! g"il· d k · · al -'-...... tt.kt t b d delfüeti!e ve 450irci maddesinin Boğazic. i genrier takımını 4-1 · e ere ıçtım ar ,...,,.,.. ı en U e ir dispanseri var ır. , " " Paradi istikametinden sesler: - Yahu .. Yanar ateş bu! Şa- A dın d t d ki 
&küdarda yapılacak olan bu B_undan ~n gün k~dar evvel ' dördüncü fkrası mucibince idam mağlup etmiştir. Sahanın çok - Hep öyleyiz... kası mı olur ateşin?. sonra Y a av e e ece er-
aııs · d h b"' "'k ım Polıs Teavun sandıgından, sah cezasile teczryelerini talep et camurlu olması her iki takım o bö· ı· · - .. d A B k h dir. Meb'ua beyler Aydında 
~-u"ierınkt ad.a Buyud. 0 ası tekarlıkla para alarak sırra ka- - • - Allah fukara ugun en - teş, ateş.·· a sana er- da iki gün kalacaklar ve Nazilli 
"'I me e ır. u ıspanse- .. f . miştir. yununa tesir ettiği görülmekte kes cıgarasını yaktı. kl d. 
ili 1 kl d dem basan mute errıka merke- İdamın istendig"ini anlayınca .d. ayırmasın.·· . . b Söke ve Muğlaya geçece er ır 
1 ?-;er bütün hasta ı ara a . ed" M hta Ef d" ı ı. öteki devam etti: O sırada biri Fakıre hıta en Hey'etin bu seyahatiniıı se-
acaktır zı m~m 1 u r en ı maznunlardan Osman olduğu Fenerbahçe Yunanistana _Evet, bu san•ati, seneler· bag"ırdı: d .-.· .. 
~ · hakkında?t.i. tahkikat elan de· k 1 k b ld v .d . kiz on gün devam e eceı;ı ta ... 
\>ark vilayetlerinde vam etmekte<rrr. Bu zatın yeni, yere yr ı ara ayı t. e diger ıı:ı emıyor ce Avrupada tahsil ederek ınem - Korkma, hemseri.. Sen, min ediliyor. Meb'u• beylerin 

, 1 ki d h maznunlardan Mehmedin arka- 26 ve 28 kanunuevveldc, pas- Jeketiınize avdet etmiş olan bu Cehennemde de yanmazsın... İzmire avdetlerinde küçük cana 
ve bayi bakari yeni sahtekarı arı, a a mey- sında salondan çıkarıldı. Muha- k l l d ·· Tu··rk fakirini heyecanla seyre- k"' ük ı. dana çıkarılmaktadır. aya yortu arın a uı; maç yap- Fakir, bundan sonra, uç· fm ve mevcut amelerı.m 81'111 ve 

'bayi bakari son aylar zar- İlk zamanlar Muhtar Efendi keme karar tefhim edilmek üze- mak üzere Yunanistana cağın- deceksiniz, yalnız, Aziz Beyin bir telepati tecrübesi yaptı. Fa temayiiUerl dahilinde tefkilit 
ı • .A?ad.?luda tevessü etmiş nin shteka;Iıkl~ Teav~n sandı- re talik edildi. lan Fener takımınız tımumi sizden bazı ricaları var. kat bu tecrübeyi, her nedense yapabilmek için t0ttlanmalar yı 
"1ıl!ı mucadeleden sonra alı ğındn aldıgı para 600 Iıra kadar Londra ve Berlin. spor kongresini ileri sürerek Sesler: başkasına emniyet ~demiyerek pılacaktlr. 
~1kı tedbirlerin neticesi ol_a tahmin edilirken, yeniden yeni maç tarihlerinde tadilat yapıl- - Estafurullah. · · kendi adamı vasıtasıle yapmış- Meb'us Celil be~ se~hat in· 
~stalık yalnız Erzurum vı- ye ortaya çıkan sahte senetlere sefirimiz ma~ını Yunan takımlarından ri- - Tecrübe esnasmd_a. süku- tı. Fakir arkasını sahneye dö~- tibaları etraflftda ıu beyanatta 

~tınde kalmıştı. göre ihtiiasm miktarı 2000 lira- Berlin hefirimiz Kemaleddin ca etmiş~ir. Üsküpte Sparta ku neti muhafaza edeceksınız. müş olduğu halde bu adam, gı- bulundu: 
,:ada da şiddetli bir mücade yı bulmuştur. Sami Pş. ile Londra sefirimiz Iübü de bu ayın yirmi .bir ve yir - Baş üstüne!.·· dip locaların birinde duran bir "- Mılhterem h(llkınıızla ay-
~Pılıyordu. Fakat bu sene y ld b h · Ferit B. dün şehrimizde bazı zi mi beşinde iki maç teklif etmek- _ Sonra da, arzu edenler, hanımın ~arm_ağı~.a bir .J.üzük rı ayrı ve grup halinde yaptığı: 
hdan gelen sığırlar yüzün· 1 ız a çesı yaretlerle mesgul olmuslardır tedir, ki· tabii bunlar da şimdi- sahneye kadar gelip kullandığı taktı .. Fakır, hıç gormedıgı hal- mız müzakerelerde müsbet netı 
. astalık birdenbire şiddet- Bahçele~ ~üdüriyeti~ce, Yıl- Afyon meb'~su Ali ve Kütah~ lik geri kalıyor demekt'r. malzemeyi bizzat görmelidir- de bu yüzüğün kimde olduğunu celer almaktayız. Halk kendile 
~~ Erzurumdan Sıvasa, h.at .;ız bahçesının park halıne !..on- ya meb'usu Recep Beyler de Salı günkü nüshamzda Çukur ler. Aziz Bey, kimsede en ufak bilecekti. Temaşakerler arasın- rine ıztırap veren hususatı ve 
\~ Yseriye kadar gelmiştir. ması mukarrer kısmının tarh ve dün Kemaleddin Sami Paşayı bostanda icra edilen bir maçtan bir şüphe bile kalmamasını isti- da genç bir çocuğun elinden tut hatta yanlış telkinatı açıktan a· 

."aziyet üzerine iktısat ve- tanzimine başlanmıştır. Bina- 'yaret etmişlerdir bahsetmiş ve acı acı bazı şika- yor. muş ı;ılduğu halde gözleri meç· ~ığa ve yüksek bir saffetle söy-
-~ ciddi tedbir!er a!mış ı.:e nın ne şekilde.~iray~ v~rileceği zŞı urayı devlet ·intihabatı etlerde bulunmuştuk. Bu yazı- Bu diskor henüz bitmemişti hul bır noktaya dalmış, el yur- !emektedir. 
• "Cle heyetlerı teşkıl etmış hakkında henuz katı bır karar Y . , . . b ki Aziz Bey, sahneye geldi. Dal damiie hareket eden bir kör gi- Kendileri tenvir olunduğu za-
ıi~Cak hastalık birden yayıl verilmemiştir. tetkik ediyor mldrz bılahara bazı ıtırazata se ep gibi vücudüne kırmızı bir Hint bi sıraların arasında dolaştığını man hakikatı kabul etınekte ih· 
Çın .. d l b' .. 0 u. kumaşı sarmıştı. O kadar zayıf- görenler bağrıştılar: tiyaçlar üzerine de samimiyetle ~~ktır'.11uca e e ır parça guç Diş tabipleri cemiyetinin ~k~ra,_ 12 (Millir,et~ - ~~- Biz o yazryı ne bir kulübü tı ki, kemikleri birer birer sayı- - Dalga be!. . tavakkuf olunduğunu gördükle-

\tteh 1 f"k · .. b' ·· aab ledıye ıntıhabatı, mulkıye mu- medh ve ne de digerini zem için' · k · s ·d ld d - Numara be!.. . 
0

· zanıan mu··nşerı'h olmaktadıı·-d assısıarın ı rıne gore ır murac fettişleri tarafından tetkik edile labılece tı. ag an so an, e-
elenin uzun müddet de- "k · ·D hi'I" yazmadık. vamsız bir alkış. . . Aziz Bey, Genç Fakirimiz gücenmesın lar. İnkilap hükfunetlnin vücu-

ı 'tnıes· l' d Diş tabipleri cemiyeti, bir ta- rek tetkı at netıce~~ a 1 ıye ve Futbol tarzımızın fena bir va bı·r kelime söylemeden -Belki amma, bu araştırma hakikaten da getirdig"i asar bundan sonra-
Cb . ı azım ır. kım dişçi çırak ve kalfalarının kaletine bildirilen Odemiş, Ma- . - · "k' · · 
!\ ayı bakari tahribatı mem · D · · M 1 t Düzce dıye dogru akması şı ayetımıze böylelikle daha fazla esrarerl.- numa.raya benziyordu. ki icraatının daha kuvvetli ve 

l·ı.: . imtihana tabi tutularak ehliyet nısa, emırcı, a a ya, • be ld f'f N"h F k" d • bul 1 • b" ~~ _tısadıyatına senede 3 Bolu Catalca 1·ntı.hapları Dahili se p o u. giz görünmek istiyordu- ha ı - ı ayet a ır, ara ıgını - daha mükemmel t o acagına ıı ~rı ı name verilmesi ve diş tababeti-- • A ESAT İlk d F k b f k d. · · 1 b ·· ~81 1.r~ya İnal olmuş:ur. M.ü ne ait reçete yazmak salahiyeti yece ş·urayı Devlete gönderil- _ _ · çe eğilerek halkı selamladı. u. a at u se er en ısını a - zamanı kafidir. Halk unu gor. 
İiıı~nıcın g_a~et sıkı.bı~:~~~~t ııin tahdidi yüzünden çıkan müş miştir. Antaly ı intihabatı Dahi Müsakkafat tahrirleri tecrübe ucu s~vri bir bıç_a~!a ya kışlıyan olmadı. müş ve anlamıştır . ., 

tatbıkı zarun gorulu- k·ı- d 1 .1 b. . t.d .1 G !iye vekaleti hukuk müşavirli- pılacaku. Fakır, bu bıçagı on ve 
1 

Bundan sonraki tecrübede, A Haseki hastanesinin teftişı 
1 ~Hat o _ayıtsıtke.kır ıs ıhatıl e. a irince tetkik edilmektedir Şim- Ankara, 12 (Milliyet) - El- arka sıralarda bir çok kimsele- 1 ziz Bey, çivi dolu bir tahtan~.n ı 
st b . zı z. nın e ı seya a erın- .. · . .. d. G.. · 1 d ·· ·· ·· ı ç plak tt üstu Sıhhiye vekaleti Haseki ha' 

an ul varıdatı de Sıhhiye müşavir ve müfetti- diye kadar Şurayı devletçe fe- yev~ ~elazkirt, Keban. Kıgı, re gos_ı:er -~· .. or~ıyen er e go- ı ustu~e ç:rı tu: okkaY:. ı;iı "ınd~ tanesile diğer bazı hastaneleri 

~~~0se6n13e v1 _ilayethv~1ı:_idatın- şi olaraHk .. bulundand. SıhBhiye m.üs-

1 

~i~n k~(c;a~li~rıh:~~:~~~fnya~l!;~ ~~m:ı~~a~~a~a~rui:~rir~ear~al~r:~ ~:~;~":a~~~~~~n~~;~:C~7ç~~1~;~ ~~~r= bir taş koyd~lar.g Güç- 1 teftiş için yakında şehrimize i 
ı • ıra t" sı at ya· tesarı usame ın eye mura • · " - k · d.l lu·· kuvvetlı· bı"r adam. -ı,·n""Pkı· ı kı· mu""fettı"s go"'nderecektir ~t.. · ~ · tı · t. ka'letine bil<lirilmemiştr mictir dan olduguna anaat getır ı er. ·· " , · · caat e nıs ır. . , . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Fikir, M.l~~h,.~·-~_ç!~-~ .. 8 :t.z.. _ ~a.~~~):- ... 
-;~~ iı'.'ı" ;;~t·,-=~:~~~1;::;;~ıı;;~-· i;ı"I;~~~=-- ismet Pş.nın nutku ~·~~·••••••• • •t!1!q!m!•~i~!~ ••1 
rlJJIUJ..ıJ .lJ-,3 dum. Aklıma milyoner olııam ı a 1 ıo 11 ı · M A J K Sineması 

ne yapabilirim suali geldi. Vakı (Blfl birinci &ahifede) ı tif bir ikb~clf inki~a firm~ ~ikii- me•hur ''TAllTELBAHIR U,. !ilmı ı l 
A ~Tlll u•ıdesi "/t1/lliyet" lir metçe ve milletçe bir 90k tqkilita ve ' ' 

a bu sual dünyada birkaç mil- diieri milli Myattan bu açıiın kapa~ içtimai tedbirlere lü11UJD ııöıteriyor. den dıbı kuvvetli ınuuum ulr 
13 K. EVVEL 19:~0 yon adamın zihninden geçınİ§· muma yardan aramalı:. Her halde mil Hükumet tqkilatımn ve milli tqek- >üperlilim ol•n ' 

.b., L 'k. 1 1i maitetin tanziminde memleketin külleria iktısadm her aalıumda müda Topların Ateşı' alhnda ', iDAREHANE - Ankara cadde•i tir ... Nezle gı ı.... a ın nası lktısadi açıjıru arttırmayacak tasar- haleleri zaruri goruyor. Müdafaayı 
No: JOO Telııraf adresi: Milliyet, la- digerlerinin nezle oluşu benim run.&rane bir milli hayat kunnak istihsal ve sabt huıuaunda milletler n•m t•he<erin lrac>in• hıtlıvor 1 

l nezle olmaklığıma mani olaını- mecburiyeti v~. Siz.e açığı .. kapa- mütemadiyen tetkilatlara gidiyor. Bi Meşhur rcjisor ALEX KORDA 
1 ta bu. Telefon numaralarıı yorsa başkalarının aklına bu SU· mak yolunda hukumetin ve mutema- zim takip edeceğimiz yol da ancak ıırafından \UCude geıirlle~ \'C ıon 

diyen almaja .mecb~r olduğu tedbi~I~ teşkilat alemi içinde mütemadiye~ 
l.tanbul 391 • 3

912
• 

3913 
alin gelmesi benim de onunla rden bahsetmiyecegım. Fakat millı kendimizi teçhiz etmek ve muhtelif derece muhim \e mtikemmtl lir 
mesgul olmama engel olamaz... hayatın tanziminde takibine mecbur sahalarda ferdi ve çaresiz kalan müs • meuua mali~ olın bu filim illbi ar sı . ABONE ÜCRETLERl 

c.. Türkiye için Hariç içi.ıı 
400 kuruı 800 kufllf 

Şi~di efendim! Benim bir mil· ol~uğu~uz taıarruf .l~zumuna ehem· tahıil ve müıtehliklerimizi teikilit· c ili:::'! BİLLJE DQVE 
1 mıyetle ıta_ret ede~egun. )arla takviye etmeğe çalıımakbr. Hat 1 

3 aylrğı 
6 .. 750 1400 " 

yon liram var... Bunu nereye Mılli maışet tarzı ti. nazari olarak kendilerini ferdiyetçi tardından ıım•il edilmi;m. 
koymalıyım ... İlk evvel akla ge- 1 

1 Milli iktıaat ve tuarruf cemiyeti- ve liberal zannedenlerin bile bizzaru- hAvaten: 2 kı•ımlılt >llzlıi V< ~orkılı komik. İ 
len şey bankadır ... tyi amma a- blloıecemlztn h•ll•dllmlı nin vucud.e 11'.~Imeıi!'i ibram ed-;n_bir re karşı!ı!'da hü~~metten yani onun m••······~···. ············' ana sebebı gostermıı oldum. Millı a- yardım ıçın teşkılatları olmamasın· 
lem lirasına ayda iki kuruş, yüz ıelfll ı., veri,i açıktan kurtaracak bir mil- dan şikayet etmeleri manidar değil Bu ak~m 

12 ,. 1400 ,. 270C' " 
.... -

Gelen evrak geri verilmez para faiz verirken bankalar to- 1 ! 3 4 J 6 7 8 9 10 ı ı li m.;ıet tarzma alıtmak mecburiye- midir? Bu tabii sebeplerledir ki, biz G L Ü R y A SİNEMASINDA 
Muddeti geçen nüshalar 10 kurut pu topu senede yüzde üç, üç bu-

1 

I I tindeyiz. Yokıa milli bünye çürütücü hükUmetin memleket iktuadiyabna 
bir fakrüddemin tehdidi altındadır. her sahada yardımcı müdahalesi ve tuı. Gazete ve matbaaya ait itler çuk veriyor. Künah değil mi? • - - - Cemiyet, bütün vatandaılrı intihaba teşkilatı ile hükiimetin vazife ifa et-

i~in müdiriyete muracaat edilir. Benden üç buçuğa alıp aleme 1 · ··•· - •I davet eden faaliyetinde iki sene ifti- meıi lazım geldifi esaaını tııkip edi-
Gazetemiz ilanların meı'uliyet;ni yüzde l 8, 20 hatta 24 faizle ve- -

1
_ ha~ ed~~imiz muvaffaki!~tler ':l~e yoruz. Memleket ihtiyacına vefa eden 

lubui etmez. recekler ! Siz olsanız kabul eder •. • :_ -ı· etti.. ~lı tasar:rııf v~ mııı.1• 1.~b~t ıçı~ bu hatb hareketimizde milli teıekkül-
ceıruyeön tavaıyelerıne butun ailelen !erden müzaharet bekliyoruz. Milli 

B · k ·· h misiniz?. Sonra. laf değil bu ) mwa bir göaü ve bir kulağı daima a- . .. d 
1 

• ff ki etı• ugün U ava . H · b k .-- 1 -•-· 1 ld c . t . b ıktıaatmuca eeaındemuva ay ı 
milyon azizım !.. angı an a- • -- - ~~§ 0 ';;a ı ır; k~ ,j.1,i'ya ~· ve hayırlı bir mevcudiyet gösteren 

ı ~or;ırcı en çok l 2 en u IO ya bir milyon verebilirsin? .. Bir ~ty:i. ve gıyfe .. t' . z~y~ milli iktıaat v~ tasarruf cemiyetine 
•er« ıı" t'ıı,,.,, ruzdr ı-rnıeha"il · k d 

1

.- • - ı ~ ybo u ~";'zuüar ~odı er~yoalr. f~l':~ hepimiz yardım 'bneliyi:a. Cemiyetin • çoğunun sermayesı O a ar mı.z u mevzwar zerm e un ı uur .. • . . .. 
' uı h•n \Jjtnurlu ol>cıkıır. yok!.. Haydi bir münasip faiz ' j • • ebneğe mecburuz. Meseleye yakında te!ebbuslenm ~ahak~!'k ettırm~ ıçın 

1 
- r tema• ecllnce görecejiz ki, aadece açı- al~dar!ııı:ın fl~abı luzumun.~ bılhaı-

1 bulduk ta verdik ... Günün birin • ğı kapamak için çok c;alı,mak ve se- ~ b~r mıllı v_azıf~ ol ara~ !l'oıtermek 
Haftanın yazısı de paramı almaya gitsem yek • nelerce çalıtma.k ı&.,mdır. ıatenm. Cemıyetın •ergılerı kongrele 

• tahtada bana bir milyon liramı 11 
ri hakikaten hepimizi için istifadeli-

1\n } 1 Bııgünlfü bllmec•11ıl:ı Açıktan kurtulmak dir. Geçen seneki sanayi kongreai ıa 
ırj yon iade edebilecek bankanın ben Efendiler ihtiyacımızı tahdit ede- lahiyettar ağızlar esaslı ihtiyaçlan bi-
~ ••• alnını karışlarım... O halde? .. Soldan sağa ve yukardan aşağı rek ve kendi nıahsul ve _mam~lô.tımı: ze söyledi. Sanayi kongresinin teklif-

Herkesın sır irine dokunan, O halde muhtelif bankalara tak 1- Ördeğin ağabeyi (3.) E- za rağbet ederek varacagımız ılk netı !erini ve mütalealarını ihtiva eden ki-
k b. ı· t taı·er (3). Demir lekesi (3). ce ancak ~çık~an kurtul~ak ol~~k- tap milli iktıaatçılar için iyi bir merci 

uykusunu acıran ır şey var- sim etme ı .... ~· Bu ne~ıce ıle .a~~ak bır tedaffiı v!' dir. Cemiyet önümüzde bir ziraat 
c'ır, kim;sı korkulu masallar- Hic olmazsa bu suretle yükü 2 - Bi-r erkek i&ni (3). Bv zıyet temın edebılınz. Fakat bu vazı· kongresi toplamak teşebbüsündedir. 
u.,n, k.rnisi akrepten. çiyandan, tevzi ~tmic oluruz... göz rengi (3). Orta (3). yet .ve tedb~rler. inki,afı ve ilerlemek Memleketin her tarafında halkça ve 

'f ı1 " 3 - C .. ünki (4). Siyahi (4). temın etmege kifayet edemez. Mem- hükUmet teşkilatınca azami derecede 
l m•sı ate ·ten a etten Y ar, .. l d 1 leke.t mu.htaç olduğun.u daha.bol d. ah. a aıa·ka ve ntÜ•aharet gösterilmelidir. 

1 k b de Be E, Bu para boy e urmaz ya.. 4 - Tüy (3). k t t d k d b ı el d 
r2 ıat e ıuzurunu .ay e r. B. k Hl m ne ya"- . . gHe"'' mı. Y":'ıı;a e arıd ". e ı ".'I ı "d·: Memleketin ne kadar çok akaamın-

. d · · l · i e en uyku ır şey yapma zı ' " 5 - Nota (2). Bır nevı pey- er. nev.ı.mı v.e me enı ve 1 dıaa 1 dan 'ı•tı·rak edı.lirıe memleket vazı.yet n•m e sınır enm g r ' - k' t t tırsak dert olu- h k iz al • 

LOIS :-.10RAN ve JOE WA<;STAFF mülı:emmel temılllerl olı• 

LAHUTi RAPSODi 
filminde ıeınışıklraaı ıeıhir edecektir. lltveıen : Me~hur komik 
LAUREL ve HARDY ilk ftansızca sözlü komik hlnılerindt .... _..........._ -·· .. .. -~ 

Hafiye: Bugünden ltlbuen her alttam .. aı if ,4~t•, cumsrı<" 

gönn 16, l · ! matlneılade ve paııar gilntl 16 1-2 ,.e 18 l·t ııı•1,. 

nelerinde Amerilı:aca şarkılı flllm çevirmek O ıere barllııı .ııııeıd•~ 
evHI lııınb ul halkın• veda olmak üzere mıfhur tenor 

URIBARRf 
tarahndan lspanyolca repertuannı ta.ı;anııl edecektir. 

>O<>C<>C<><><><><><><•>O<:><><><>()ı<><)ıQ<>0 

Bu akşam 'aat 2 l ,80 t<' 

f ransız tiJalrosnn~a 
"\11\syö \ ittorio Podrecanın 
·ıhtı idaresinde vt kııklalar-

ılan mllrekkep 
·· ·· ı - ma · ··· ra yap nir (5). Kırmızı (2). teıı:at ıçınb ançl ten~o Ş ah eldme ·

1 
ve ihtiyaçları o kadar isabetli tezahür mu kar ran butun var ıgımı te- B. t ftan İstanbulun ma,.a mec ur o aca~.z. u a e "" u· .

1 
. 

1 d.rgi~ eden ı;ey milyon sozu- y~~··· 1~ -~~en diger taraftan 6 - Elçmpmak (5). Hamam ı netice hariçten '"tın almamak kabili- e ın mı~ 0 ur... . . r 
diir. Bana )•üfür etseler bn ka- nu usu e sı ı havuzu (5) 1 yetimizin artması, yani harice satacak Efendıler; hukumet ve h~lk tetki-

Pirolilar liyalrosuouo 
şık şık apartımanlar yapmanın · kıymetlerimizin çoplmaaı lazımdır. liıtlan bir tek iktıaadi varhğın uzuvla 

c: r ıcerleı'1em ille milyon, mil- ki K. t tar? Kim 7 - Nota (2). Faıkat (5). Be Mahsulümüz çok olmalı ve satabilme- rı gibi ~lış~lı~ır . . ~izim. makaadı-. 
yoner, mılyonlar gibi sözler işit manas~yo ··· ımb k~ , ·Be hu ya.z (2). liyiz. Hükumet bütün tedbirlerinde mız.ve aıya~etımız böyle bir ahenırı 

·r . ·1· N oturur .. Arsa al e et.. y 8 B. · ı.ı t (3) bu gayeye yürümeg· e mecburdur. Me- temın etmege çalıımakbr. t.m mi ı rıt kesı ıyorum... e- d . . . G.. .. b' . - ır mı e . 

ilk remsili olan 
LE B.4.RBIER DE SEViLLE 

e vergı venrsın.. unun ınn- 9 _ Nakit (4). Görüruniyen ıelenjn çok.mücade!eli ve çok muğlak T k 
ı! n? Ora5r malum değil... Ma- de belediyenin akltna eser şeh-

1
.k (

4
) oldugunu zıkretmege hacet yoktur. opkaptdG sir at 

na ız seylere kızanlar yok mu?. . k . . k f ' k teh ı e · Bu husu•ta asıl amil milli iktıaatta T k d C · t f 
nn mer ez~ baş a tf~a a_nal - 10 - Orta (3). Valde (3). milli teşkili.ttadır. Milli tasarruf ve d .. op ~pı a otulkir~n avı he en 

Arkasından (Voyvo) diye bağır le karar venr. Arsa ıatlen at· f l (3) iktıaat cemiyetinin ifa etmeğe çalıtb· ının evıne evve gece ırsız 

na• ve Lı Gcl~cha nın t1eri 
teınsil edilecektir. Yarınki puar 
günü saat 1 ~.JO te malin•. 

•••••••••••• ~ •••••••••••• 
iTTIHADJ MİLLİ dıkları yahudiyi unuttunuz mu? üst olur. Senin kucak dolusu pa a~ a t*ı 1 (·

3
) G 1 (3) M tı yükıek hizmetlerden biri de bu lü- girerek elbise, eşya ve içinde 

(Vo}'\·o) yıımu rta demek imiş, ld • a bir balo elbise- 1 -. u P · O · ız zum ve intibaln fe~ bir surette mil- 350 lira para bulunan bir çekme 
kiifür değil ya!.. Ayni adama r~ya a ıg~ ars .. , raklı sınek (3). lete anl!'tmaia çalış"'!'ktır. M!lli iktı ceyi çalarak katmıştır. 

sı kadar bıle etmez... Dükkan ----- sadm hımaye ve teşvıkında bılhasaa , 
eşek oğlu eşek deseler şüphesiz yap! .. Hangi ticaret için?. Tiyat Fevkalade müsamere !"~cadele etm~ğ: mecbur old~!~m';'z -------------
icerilemez ... İlle (Voyvo) lafı- . . . , s· ıçtimal afet mıllı aatıcıların bır mti- f 
na tututluyor. Ben de şu mil- ro yap. hangı trup u;ın ... ıbne- Bugün akşam Himayeietfal hah devrini kendilerine verdiği vazife rtihal 

1"'iirk sigorta ~irketi . 
1 • • lerıS· 

ma yap, mevcut olanlar gıbı o~ cemiyeti Sultan Ahmet şubesi den tegafül etmeleri ihtimalidir. E . eh. b' S . 
Harik 'H hayat liıerine ıigorta muame est ıcra ~ 

yon f.Özüne pek icerliyonım. Be kalsın diye mi?.. menfaatına MiHet tiyatrosunda Yerli malı kullanmak •1:riş ır me usu aıt Bey Sigortaları halk için mtı.ait ıeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmakta~ 

•••••••• Telefon: &yoğ/u-2003 ...... ~ 

reket versin ki; küfeci, gazeteci S d 1 F b h Naşı·t ve Şevkı· Beyler tarafın- M.. hl.k d 1. ald tedavıde bulunduğu Fransız has ta yom yap... ener a çe uıte ı vatan a~ın yer ı m an . . . 
~ocukhr i. in farkında değiller .. 1 Gal t b. kavga etsin dan. Naşı·t B. muallim ve yahut yemek ve giymek emeli muıtahıilva- tanesınde vefat etmıştır. Cenaze 
Yoksa bir ikinci (Voyvo) da ı e . a a~ar.~~- ır . ' tandat tarafından ihtiyaca tabi olarak bu gün saat 11 de hastaneden 
hen olacağım . spor ışlen puruzlensın ! O z~- Afacan çocuk nam piyesi ilk de tekamül etmeğe çalışmak iyi ve ucuz kaldırılarak Teşvikiye camii şe-

man stadyomda deve güreştır fa olarak vaz'ı sahne edilecek - vermek ~rzusu ve ~~cahedesi ile mu rifinde cenaze namazı kılınacak 
Ffendim, milyon lafrnın sini- de para kazan 1 Tütün ticareti tir. kabele gormezse bulun emckl•r heba • ki l ~ d k .

1 rime dokunması büsbütün boş .. . · . olı.>r. ve aıı ar mezar ıgın a ı aı e 
Is. B. Darülbedayi 

d • ·ıd· M l' h' ·1 1. yap!.. Reııyı nereye koyacak- Milli iktısat ve tasarruf cemiyeti· kabristanına defno unacaktır. egı ır. , see a ır mı yon ıra. · ·ı k b. ah 
sın? ... Esham al ... Hangi şırke- teksin? .. Meyhanecı : • ır a- nin bilhassa faaliyetini tecviz ettiği Arzu buyuran zevatın vaktin Bu akfaın 

Onbeş tane olunca cebimde ko- tin? .. Terkos vefat etmek üzere. Kimin varsa Allah ziyade etsin! iıtikam~tJ:rden bi~i budu~. Memnuni de bulunmaları rica olunur. lsTllllUL lllllJESJsut 21,30 da 

temelllerl 

yacak yer bulamadığım o kafir Tramvay, elektirik kar etmiyor ce tosun kesiliyor ... Ben ona ta- yetle goruyoruz ki, cemıyet geçen M 1, h t 1 
1. ) b" ·ı b" sene zarfında müıtehliklerle müıtah- ev a ra me ey eye. ~ ~~ ~ ıra arın ır mı yonu ır arayage d h ··ı d ı 

muş ... Telefon daima zarar a ammu e emem ·· siller arasında muvaffakiyetli rabıta. 
lirse insan ne olur? .. Nasl idare · k ' ı · · B f ·h imiş ... Şark demiryolları, bır ar Şöyle etrafıma göz gezdiriyo- ara tavaHut etmiıtır. u tan11ut- rtz al 

1 
eder, onları nereye koyar? Ne teşebbüsünden başka bir şey de M.. . . k 1 lar vatandatlar tarafından her iki cep Trabzon valisi Ali Galip Be-
b. · · l · D .. ·· d .. k b"t. rum... uştensı en ço 0 an şey hede ve ı·yı· m'yetle telakki olunmuı-ıc.ım ıs. etır... uşun u çe ı ı- bo vin kayın ped · ··1 h b. 1 ğil... Anadolu hattı, hükumet lere dikkat ettim ... Kundura - tur. Milli iktıaat mücadelesinde iktısa · en mu ga ar ıye 1 
yorum .. Ya bir kısmını kumar- malı oldu ... Vapurculuk et, han yacılan, tefeciler, işkembeciler.. di teçhizat için elzem olan büyük •e nezareti mümeyyizliğinden mü 
da kaybedersem! Ya parayı koy gi hatta çalışsan Seyrisefain . eaaslı vasıta ıennayedir. Sermaye;. tekait Yusuf Bey irtihali dari 1111 
ıluğum banka iflas ederse! Ya Tefecilerin alıcısı çok, vericı- çin hariçten gelecek muvakkatikrazla baka eylemiştir. 

hemşiremiz yanı başında ... Za- si yok!. Mahkeme mahkeme do- nn kıymeti ıöz götürmez. Fakat asıl Cenabi hak ai-lei keder didesi 
hire ticaretiyap, Fiyatlar düşü- laşmalr ... İşkembecilerin koku- milli sermaye milletin kendi taaarru- ne sabri Cemil İhsan buyursun ,11111111 
Yor Rııslarm daha düşürmiyece · ı· • · h ·· ıf fu ve biriktirmesile temin olunmalı· 

su ve pıs ıgı ta ammu ersa... dır. Her ailenin suhuletle biriktirebi- amin. 

Geçti Bolu· 
nuıı paıan ... 

komedi 3pcrde 
Yazanlar: B. de 
Flors ve de 

Croiueı 
'.'lakl edenler: 
Bedia H. ve 

\·ufi 
Rız .ı Bey 

dolandırıhrsam! Ya aldığım es
ham düşerse!.. Ya oynatıp za
rar edersem! .. Ya iş adamlarım 
paralarımı alıp kaçarsa! Ya ça
lınırsa! Ya şu olursa, ya bu olur 

fini de kim temin eder. .. Değir- Kalıyor kundura boyacılığı .. Bir leceği mütevazı paralarla en devıunlı -- -- , .. 

mencilik et! Ya hariçten un gel- milyonu işletmek için bula bula ve eABılı milli sermayeler birikebilir. Zayi diploma: H130 senesi ~elkat Hanım 
meğe başlarsa! Fırıncılık et! bulduğum en karlı iş bu olursa, Milli taurruf ve iktısat cemiyetinin Krımın Akmescit şehrinde 
N h d d . . , B k .1 millete bilhaosa öğreteceği şey ufak (Trovtiski) caddesı·ııde 17 nu-ar er ıru ne yaparsın... a ben nasıl milyoner olur, mı yon milli taıarruflardım milli ıerınayenin , 
kallık et! Veresi belası var ... lar nasıl banagelir!... Onun için nasıl birikeceğini anlatmaktır. marada oturduğum zaman, İs- l larcm terzihanesi uu !.ere 
Terzilik, kumaşçılık et!.. Yeni istemem, vallahi istemem! üs- Teşkilat ihtiyacı tanbul eczacı mektebinden al- Şıt Kadın Ter.ıihanesı 
elbise yaptıran kaç ki~i var?... tüme varmayın! Kabul etmem... Efendiler; bugün iktıaadi müca- mış olduğum diplomamı zayi n•mı altındı pek mahir bir ıu.· 

~~ 

AQrtyan "'"" 
halle tatl>ll' 
~ edlnlal 

' ~ 
Bu rkwh\alarda. romatıa:;:,. 
l!a. turnb&SQra _,, 11 ır 
rnDmaall aruda huıoıt" ~ 
tlmat 9<11'-lc en MD ıtf 
mel ve .,, mDeeaır 1 rfJ 
(Allooclca Poroua ,.,..t:.,. 
dlr. Afr.,,ı ~et "'' 

Ai.Uoo's 
POROUI PW'l'I,,~ 

sa! ... Allah sİ7İ inandırsın daha 
elimde binde biri olmıyan bu ra
kam benim için bir kara konce>
los oluyor .. Bir iki gün evvel 
yemekten sonra şöyle kendi ken 
dime oturuyor<ı.ıım elimde ka
~m önümdeki kagıda çinkari 
aöyler, ve mütenazır münhani-

Kasaplık et! .. Kaça alıp kaca sa Kimin varsa Allah ziyade et- deleden ıı.hıederken ıö:ılerimi bir e· etmiştim. Hükmü olmadığı ilan kutarile yeniden küııt edildijtinl 
k ' K ndu acıl k t ı saılı noktaya itaret etmeden bitinmi olunur muhıerc 111 mliıterllerinc •rz eder. ~ Her .., .. .,.d• b"'""''" taca sın·... u r 1 e ···· sin! Benden ırak olsun ef•ndim. · c ki milli ·k · ı b L·ı • ~ı ı ' ••"" ,.. . - l l. ·k ~ yeceğım. örüyorsunuz , ı ı tı M . D . . . Adres: &yollu 'fıine aşı ,, ektri• A<•ft- • ı: . ı. 

alem ÜÇ !ıraya aşagı ma ı astı sat bahsından açıktan ve kenıti ken· eraş' emıryo} Şirketi has· şirket i kapı karşısında S,f<r Of;ill Peola Kut...., Ha O.ı.ta. ~ 
0 ayakkabı giyerken kime işleye- FELEK dini yemekten kurtulmak, sonra ~- tanesi eczacısı Bekir Muhittin A . ;\o. ~ , _ ~ 

1 

- Hiç bil- Prenses böyle sar sürüdü. Bu-kadarını bili, - "Um.-. -1 So. nra,mi.im söndü .. :Öedikierç- _ Nüsret yaptı. . .. Demeli idi. Bir çok de;;d ( Milli11tl)iıı ı <.iebf ro•••nı: 51 tü ı ath 
hoş olur mu?... ondan sonra ne oldu, otomobılel nı g(ilgede bırakan öyle bira- Hasan yaptı!.. men bü ·n gece er Y ~ır" 

Evvelkilerini işitiyor, cevap nasıl bindik, eve nasıl geldik?. lem içi,tıdeydik ki, ısırılmak, ko- Hüseyin yaptı... kaçan, öpmek istedlt! z• ıJ~> 
vermek için ağzımı açamıyor- Hiç birisini bilmiyorum. Sız- parılmak gibi şeyler hiç kalıyor Demenin ne fayda~n var?. Ö- le tüylerinin diken dıke!l11di 
dum. Fakat, son sözü biraz be- mış, kalmışım. Ayıldıktan son- du. Gardenbar, bar olalı böyle nüne mi geçecek, bir daha yap- ğunu gördüğü kadının k:ııl 
ni harekete getirdi; ra da, işte paşa ile göğsümde bir şehvet kasırgasına herhalde tırmıyacak mı? ... Hem sahiden den başkalarının karısı ~ot' 

- Eh .. Kes artık!... parmag· nı bastırdığı yerin kav- ilk defa tutulmu§tur. Bir defa k. · • b·ı · , nu anlamamak kadar ıı, .11;;,ııf "· 
ımın yaptıgmı ı mıyorum · · · 1 , B d zaıııtt"' .,. 

Der gibi, gasıru yaptık. Epey sürekli ve .. daha da tekrarlandrFıu görece- En çok Nüsretle dansettim, bir o ur ~u.. en e, İfl farJr; 
- Aman paşam uzattın .. Gar Çetin bir kavga oldu. Şimdiye ğini zannetmem. Çünkü hepi- aralık bir kaç saniye yanak ya· tu; kı, pa~a her sey 

denbarda idik. . . kadar bana hiç çatmamış, hiç miz kendimizden geçmiştik, he- nağa verip yıkılmamak, yere a at, 
1 

ki.lir· . ş· 
dehşetli içerlemışler, di'!lerini sırtımı duvardan sıyıra sıyıra Dedim. Arkasından, ilave et· bir şey söylememiş, her şeyi pimiz kendimizi vermiştik .. Ak- düşmemek için ~rkamı:ıı ~~ay~ - ~aş~ ge en ç~ del°''ı.ı 
sıkarak beklemişler. Nerede ol- oracıktaki iskemleye oturabil- tim: hoş görmüştü. ~en _de. daima lınıızda hiç bir isim, hiç bir yüz, yaslayıp durdugumuz sılık hır _Deyıp <lış s~kıy_or. JT>.

11 
f-'" 

dul{umuzu bilen de olmamalı- dim. Gözlerimi kapamak, baş.ı- - Haydi artık iidelim. Otu- ~atışmaktan çekinmıştıın. Bu, hiç bir iz kalmayacaktır. Gözle- hatıra olarak gözlerimin önüne dıye kadar hıç bır şeY~bııi'. a 
ki, herkes soruyordu: mı bir yere yaslamak, öylece ramıyacağnn... ılk kavgamız oldu. Haksız da rimizde ve hafızamızda yalnız geliyor. Bu zaman mı oldu, yok da değilmiş. O hald~. 1>iJI 

- Nereden geliyorsunuz böy kalmak istiyordum. Fazla içki- Paşa: değil. ve daima bir hatıra kalacaktır: sa baskalaril\: iken mi oldu bil şa Cafer Haz;etlerı11ıb!lt ıtl'., 
ı ? den b l 1 ma ta d v · C · · k d - b .. ·· ka · ··h · etı debde • ,, ,,.. le yam ... aşım nası omuz arı - - Zaten, otur deeen de otu- - Adam sen e. ız gelır!.. emıyetın oy ugu utun nıeyorum?. Fakat. b~ adama bir şo retı, serv , tta tO"ı 

Pasa da bana sordu: ş!nmaz geliyor, sağa sola devri- racak değilim... Diyorum amma, kaboıhatli- yıt ve lt.ıgları ortadan yok edip türlü anlatamadım kı .. Benken nası arasında haya rbasl· 4ı 
_ Neredeydiniz Belkiys Ha- !!yorsa, ayaklarını da h~le o Gar Diye kalktı. Fakat, bu sırada yim. Kendime gelince gördüm. iki üç saat eğlenebilen bir kafi- disinin değil, canımın istediği noksanı v~r. Od~.: T:e kllı1~ 

nım ?... • o en barda durmadan ~ınlenme- ne oldu, nasıl gördü bilmem, Hem dudağımın kenannda,hem lenin Gardeni dolduruşu! erkeğin karısıyım! Eğer, bu ha- Zaten,. ~mu yuzu Tıpk'· ~ 
B. · · b"ıle ayakta dura- den dans etmekten agrıyor, kr- parmag-ını rrög" süme bastırdı: e-ög-sümde bir emik yeri var. Fa Pa•a da ha'l~ benden ı·sı·m so- k .k t. · d. ·· ·· u·· ··nu··ne ae bağırır gıbı oldum. ··

11
Je ır saııı) e m ld k b·ı .. er d ,., .. • 11 ı a ı sım ı gozun n o .. -

1 
"k " ·ık gu ~ııı· 

cak halim yoktu. Gözlerimin Ö· B ı :~~a 1 e guç .g ıyor u: - Bu da ne ... kat, kim yaptı, nasıl oldu? .. Hiç ruyor: tirebilcİi ise !;ok geç kaldı. Bu-1 Y'.1 ısına. ap~ttı,.! ı · yorv 
·· · · · t b ka u a ım bana yetmıyormus gı · h k d N ld , bilmiuorum. Gardenbarda oldu- ··ıo. k. · · · göosümde kı haletı ruhıyeyı taşıh fi nunde sankı kalın bır sıs a a bi paşa da d d 1 · Dıye ay ır ı. e o ugunu , - Bunu kim yaptı?.. nu o,.renme ıc::ın. ... • N .. 

1 
c1· . t da a 

d P "re urma an, ısrara so- b'l · d k. · ğu muhakkak. Kayıtsızlığın so- N ' d d kal· bilecek bir iki e soy e 1 ıse ser • dlfl1 r.ı pey ahlanmıştı. aşa):ı .ız-? - ruyordu: ı mı yor um ı cevap vereyım. - e yaptınız.... dg~r ~n-~ı:' .. a .. b kal meye ihtiyat daha sinirli cevaplar vrr .1 
bilmek icin gözümün birısını ka N d d. . _Ne var orada?.. nu. O kadar çok kavalye ile dan _Nasıl yaptınız?.. ı~ çurugunu e e . _ Gardenbarda idİ!Tl·. ·i)I" 
pa~or, birisinin aralığından bü- - ~r.e ey ınız?.. . . Dedim. . settim kBi, sayısını ben de bilmi- Deyor. Böy!e bir '."il ic;in;ie ar yok~u. Çoktan farketmelı, sez- -Sana haber vermeye l 
tün kuvvetimi oraya toplayarak - Nıçın bu hale geldınız?.. - Rica ederım kalk. Fena o- yomm. oyuna: tık bu suallcrın yen ve manası melı, , 
onu görmeye çalışıyordum. İlk - Yaptığınız seyi kendinize luyorum. Sonra görüşürüz .. De Şarje le dam... olur mu? .. Hem, öğrenip te nel - ~me~ ki ~ir insan -.arla görmedim.·· (Bitnıtİ' 
Cince duvara vaslandım. sonraivakıstırıvor musunuı?.. di. Beni kaldırdı, kl>luma girdi, De~·ip ciftler değiştiriliyordu. yapacak?.. J kan edılcmıyoı ... 
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Tayyare piyangosunun keşidesi bitti 

CUMART!:SI (3 ıcANUNUl!:VV!L 1930 

Tasarruf haftası 
(Başı birinci sahifede) !arla dolu terazi kefenin bir tara 

.i 

Devi.et Demiryolları 
idaresi ilan tı 50.000 liralık büyük ikramiye 32783 numaraya 

düştü; kazanan diger numaralar hangileridir? 

halar asılmıştı. Her tarafta; fı kazanacağın milyonları bekli 
"Vatandaş yerli malı kullan", yor ... Bunun için ithalatını azal· 

"Hesabını bil!,, gibi afişler tıp, ıhracatını ~oğaltacak. Mas- • 11----------·-=~====· -·· 
göre çarpıyordu. rafını kısıp vandatını fazlalaştı Yerli don yal(ı, zift, arap sabunu ve tampon gresör arnitiır· 

V~;5 1~· N~~ 1fo. 1 N~;4 fa· N~~' 4~· 1 N~~J fa· N?:4 ı~· 
D "lf" d • • racak. Yerli malına, kendi ese- !eri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

ar.u. unun .. a .. ıçtiına rine kıymet vereceksin. Bu sc- l\lünakasa 29-12-930 pazartesi günü saat 17 de Aııkarada 

157 10 755 70 20115 ıoo 343 ıouo ısö 70 · 65.ı ıoo 
Saat ıkıde darulfunun konfe- nin milli bir borcun, milli bir va Devlet DemiryoUarı idaresind~ yıpılacalmr. • 

rans salonunda ve Galatas~y zifendir .. Bu vazife ve borç ö- Münakasaya i1drak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvık
da konferanslara merasımle nünde alnını secdeye eğecek- kat teminatlarını ayni günde saat 16,30 a kadar i.\lünakas:ı koınis
ba~anmıştr. Gece de radyo~a sin .. Bu milli borcu bir aşk ka- yonu kAtipliğine vermeleri !Alımdır. 

173 100 933 150 141 ıoo ;172 ıou 2os ıoo 694 70 
ı:s 70 11128 100 275 IOJ 652 100 243 70 812 70 
o.h2 150 152 150 351 70 ;! 5 150 340 160 BM 150 
J;J4 100 161 70 480 70 819 1000 355 100 838 100 
3J5 70 30b 70 638 10 ;_o ıoo 506 ıco 845 ıoo 
349 70 335 100 850 100 922 70 578 150 90tı 70 

Selım Sırrı B .. ta.rafın. dan bır dar mukaddes, bu milli vazifeyi 
k nf l l Talipler mıinaka!a şsrtnamelerini iki lira mukabi'inde Ankarada o erans ven mıştır. ibadet kadar muhterem bilecek-

Saat ikiden evvel D'.'rülfü- sin.,, ve Haydarpaşadaki veznelerden tedarik edebilirler. 
nun konferans salonu bmlerce Çok alkışlanan bu hitabeyi * * * 

490 70 4.12 150 21095 70 94-0 70 621 70 97J 70 
618 100 458 70 135 150 32043 70 782 150 99J 150 

halk tarafı~a:ı dold~uştu. müteakıp Selim Srrrr B. ayni 1\lubtelif yerli mensucııt kapalı zarfla münaka<ava konmuştur. 
Salonun hancı ve ~ahılı ba:Y- mevzua dair bir müsahabe yap- \lünakasa 29-XII-930 pazartesi gunu saat 16,.lO da \~karattı 

6.14 100 489 100 1 .i 70 62 /O 789 150 52024 1000 
948 70 497 70 3.15 1 uo 195 150 870 70 44 70 

rakl~ ve. ta~ar~uf lav haları ıle tı. İsveçten misaller alarak yer- Devlet Demiryolları ldıreslnde yapılacaktır 
tezy1? edılrnıştı. Hazır bulunan li malların kıymet ve güzelliği- .\lünakasaya ~tirak cdecekic"Ul teklif mektup;annı ve muvak-

9ill 100 508 70 507 100 319 70 939 150 2JJ 100 
983 ıoo 574 10 52? 70 579 ıou 43082 ıoo :ı:9 ıoo 

1045 ıoo 619 10 562 70 sı;:.! ıo 305 70 41 150 

bahnye bandosı: ~uzel parçalar ni takdir etmek için onlara bir 
çalıyordu. Saat ıkıde ~onferans- ana gözile bakmak lazım geldi kat teminatlarını aynı günde saat 16 ya kadar münakasa komis· 
!ara ba•lanarak evvela: • ğini söyleyen Selim Sırrı B.: yonu katipliğine vermeleri lAzundır. 

J.'io 450 993 70 604 3500 729 450 361 450 421 450 

ı<ıa 150 12060 1000 110 zo s.ı.ı 70 ~ '~g 422 ıoo 
Konferans veren hatıpler " Memleketi kurtaracak yal- Talipler munal;ase şartnamelerı.ni 2 iki lira mukabılil"n~ \nka-
Ruhsan Nazmi Nuri Hf. kür- nız bir şey var: O da feragat- rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik ede~ 1 ırlcr. 

2.ıo 70 124 150 783 ıoo 87.ı 50000 8,18 100 4h4 1
1
00
00 

süye geldi ve tasarruf, milli iktı • tir!,, • • "' 
sat, yerli mallarını mevzuu hah I Diye sözünü bitirdi. 2000 ton katran ya~nın kapalı zarfla mı:. •aka a<ı 7 ikınci 247 1000 132 70 828 100 830~7 100 841 100 546 

298 100 207 100 211016 70 ;;ı 70 970 70 5~9 
3119 150 238 1000 81 IJU 190 450 44094 70 682 

70 sederek alkışlandı. Mekteplerde tasarruf fikri k~nun 931 çarşamba ,günu saat ı S te .\nkarad J,vlet de ır\'ol-
70 Müteakiben Mevhibe Rıza ı Sonra mektebin müdürü Fet- !arı idar~-sindc apılacaktır 

361 10 487 ıoo 9J •o 238 10 175 ıoo 584 
41!1 70 518 70 216 100 256 100 202 70 627 

70 Lati~~ Z~ya, '\liye Esat Hanım hi B. mekteplerde tasarruf fik Miıııaka,aya iştirak edeceklerin teklıf mektuplarını 'e mı.vık-
70 lar soz soyledıler. rinin telkini lüzumuna dair bir k d •·-d k .. , · 

624 70 520 (()() 802 70 3JJ 100 ~:~ 1 ~g 65J 70 B d at teminatlarını aynı gun e saat 14,30 a ,... u ·omi'Y rn ~ııup-un an sonra tasarruf cemi- konferans verdi. Fethi B. ez-
70 yeti İstanbul şubesi idare heye- cümle dedi ki: lijtinc vermeleri !Azımdır. 67!1 100 544 450 844 100 398 150 668 

760 70 579 150 859 100 485 150 :;~ ::;g 727 
791 70 941 100 899 70 505 150 507 70 131 

70 
70 

100 

tinden Nazmi !'luri B. kürsüye "_ Mekteplerde tasarruf ve Talipler münakasa ~annamelerini on beş lira ınukabı •nde \n-
g~lerek uzun bır konferans ver- iktısada diğer derslerden ziya- karada ve Hayt!arpaşada idare veznelerinden tedarik ede'ıilirler. 

815 70 967 70 818 100 576 70 581 150 829 dı. . de ehemmiyet verilmelidir. * * * 
Tasarr;ıf haftasının gayesm: Bundan üç sene evvel Galata Karpit lamba ve fenerlerile üç renkli el fenerleri kapa 867 70 18093 70 954 70 645 70 636 70 846 

904 100 354 100 23122 70 709 150 640 150 895 
911 70 356 100 lJl 70 710 70 690 70 

1 
641? 

i004 150 'ı 438 70 154 100 86!l 150 776 150 53085 

70 
100 

,150 
100 

3500 

den.' yerlı mallar~ıı; ehemmı- saray lisesinde tasarruf sandığı zarfla münakasaya konmuştur. Miinaka5a 28 1 '931 çMŞamb 
yetınden bahsettı, şıddetle al- na talebe haftada bir kuruş ve- günü saat 15 te Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde ya 
kışlandı. rerek iştirak etmektedir. Bu ka ptlacaktır. 

108 70 482 100 15li 100 889 150 909 lOO 203 

476 100 '• 510 70 175 70 892 70 4sfı~ ~~ 270 70 
100 

Yerli mal filmi dar mütevazi olmasına.rağmen Münakasaya iştirak edecekle r:n teklif mektuplarını ve mu 
Konferanslardan sonra yerli sa..ıdık mevcudu 9000 !ıraya ba- valı1kat teminatlarını ayni günde saat 14.30 a kadar miinakas 

mallar sergisinde alınan film liğ .olı;ıuştur. ~a~ığa 600 tale- kanisyonu katipliğine vermeleri ' o:ınıdır. 534 70 ' 594 70 214 100 84092 100 22 100 388 
566 70 ' 623 100 363 150 JSI 7-0 227 150 443 
635 70 • 660 70 369 70 ' 371 150 575 70 456 

70 
100 
70 
70 

gösterildi. Film halk üzerinde ?e ıştırak ~tmıştı'. · ~u sandık Talipler münakasa şartnameierini iki lira ..n..ıkabilinde 
derin bir alaka uyandırdı. ı!e adeta bır anonım şı~k~ ha- karada ve Haydar~da idare veznelerinden tedarik edebili 

646 70 ~ 661 150 ,- 458 70 894 150 46007 70 557 Merasime canlı tezahürat ara imde tamamen talebenm ıdare- !er. 
smda saat 5 de nihayet verildi. sile çalışılarak bütün talebenin -------------------------_, 686 100 717 70 S6' 70 948 100 37 70 868 

723 100 726 100 631 70 982 100 134 70 778 
i76 150 748 1000 696 70 !l5052 70 148 150 906 
916 100 783 100 806 100 295 150 206 100 928 
974 150 808 10 809 ıoo • 382 10 574 70 966 

.3024 70 . 913 100 875 70 ' 447 100 594 100 976 
205 150 14033 150 900 rso 564 10 658 ıoo 54093 
225 100 79 150 927 100 ' 580 70 678 150 143 

Gal . . kırtasiye, kitap, spor levazımı, 
atasaray liı~~ınde • hatta bir kısnn tuhafiye ihtiyaç 

70 Tasarruf haftası munasebetı- 12n temin edihnektedir. Bu me 
100 it: dün Galatasaray lisesinde de yanda da yerli tuvalet sa-

100 
100 

70 konferanslar verildi ve yerli bunu da bulundurulmaktadır. 
70 mallar için harar~~ tezahür~t- Bu sandığın teşekkülünden 
70 ta bulunulara~ mıllı m';lamela- telaşa düşen bazı gayri Türk 

3.34 70 110 150 24103 100 518 79 729 100 3.l6 70 tı her ~eye ragı;ı~ tercıhen kul şirketler bize müracaatta bulun 
lanmaga aht~dıldı. _ _ muş ve nihayet müesseseleri336 10 r 196 ıoo 120 70 tı49 10 746 10 446 100 

Saat on dort buçuga dogru, ni kapamağa mecbur olmuşlar637 100 l 331 70 155 70 753 70 808 70 ' 529 
672 150 373 100 223 100 960 70 856 70 550 
686 70 ~ 383 70 237 70 86183 70 868 100 645 
827 450 ~ 447 70 312 70 • 280 450 472il5 l~O 660 
871 100 497 150 326 70 635 70 262 100 757 
88!1 70 548 70 432 70 8:!3 100 287 1~.00 • 780 

4007 70 1 594 70 435 70 771 70 S9S 894 

148 100 ' 596 70 475 70 878 70 4.
14 70 

900 
289 100 634 70 508 70 884 100 506 ıoo 55158 
337 70 ' 711 150 519 70 87049 150 509 150 481 
877 70 ~ 994 70 ' 54 70 542 ?i 1 487 
4.i3 70 , 1•n13 •o 524 70 

126 150 856 70 777 
"" ( 559 150 100 """ 567 70 103 100 • 141 70 919 • '""' 

569 70 ~ 1?79 70 
608 :~ 385 450 48004 ıoo 975 

679 150 t 807 100 709 • 474 70 94 70 89123 
688 150 848 150 703 70 551 100 251 70 124 

70 
100 
70 

150 
70 

100 
70 
70 

150 
100 
70 

150 
150 
150 
100 
70 

100 

devamlı rağı;ıura rağmen Gala dır. 
tasaray lısesı konferans salonu Tasarruf sandıldan bütün 
halkla dolmuştu. . mekteplere teşmil edilmelidir.,. 

.. Bunlar arasında me~leketın Şiddetle alkışlanan bu konfe 
yuksek tabakasından hır çok ha ransı "Cümhuriyet gençler malı 
nımlar ~e genç talebeler de var feli., nin güzel bir temsili takip 
dı. • • etti. 
Nezıhe lzzet Hf.nın nutku Bu müsamereden sonra lise-

Evvela Milli tasarruf ve iktı nin tasarruf dairesi halka göste 
sat cemiyeti mümessili tarafın rildi. Bu daireyi gezenler mek
dan hazıruna takdim edilen Ne- tepten çok iyi intibalarla ayrıl
zihe İzzet Hf. beliğ ve hararetli mışlardır. 
hitabesini irat etti. Vitrin müsabalCası 

" :Aziz .~atandaşlarnn 1,, . Dün tatil dolayısile mağaza-

799 150 ') 373 150 :: :: ' 599 1.50 491 70 183 
888 70 547 70 100 613 100 522 150 343 100 

'i077 100 ~ 680 70 2530J 963 450 595 100 417 100 

Diye soz~ baş~ıyan Nezı.h~ lar kapalı olmakla beraber vit
~zzet Hf; hı~esınde b~ tt?ıllı rin müsabakasına iştirak eden
~trsat cıdali~ ehemmır.eune !erin camekanlarında yerli mal 
ışaret ederek bılhassa Turk ka lar çok cazip bir şekilde teşhir 

86 70 1 898 l 00 ~~: ~~ 977 70 642 70 703 150 
147 100 984 70 88049 150 653 70 706 70 

dınları~ b~ meı;ıtek~t ~şindek! edilmiştir. 
ehemmıy~tlı v~zı.felennı anlat- "3,ğmura rağmen bir çok 
mrş ve hıt~besını 8;1~ışlı:r :ıra- halk bunların önünde toplana
s~,da şu s.oz~erle bıtırmıştır: rak takdirlerle seyretmislerdir. 

155 70 16068 70 716 100 1 194 100 696 100 770 150 
314 70 330 100 754 100 210 70 773 70 788 100 
344 100 458 1000 804 100 ~ 311 100 825 100 895 
394 150 , 530 70 817 70 374 100 829 100 906 
505 100 ı 534 100 26113 100 378 150 867 70 570~0 
555 70 708 70 234 100 j 548 150 890 70 76 
559 450 f 759 70 332 <O 719 100 49210 4500 145 
567 70 769 150 401 100 826 150 226 450 253 
846 70 809 100 441 150 

1 
875 70 292 70 294 

6120 100 1 855 150 663 70 916 100 326 70 604 
12s ıooo 858 70 ıı98 ıoo 998 4;;0 350 70 842 
178 150 • 827 150 744 150 39117 100 601 100 773 
260 1000 956 100 768 70 • 145 70 629 70 908 
295 70 970 150 775 70 166 100 960 150 979 
Jl8 70 l7001t 70 800 70 ; 244 100 994 70 987 
460 70 80 450 818 70 < 269 70 50221 100 58001! 
511 150 154 100 849 100 ) 318 70 270 70 209 
614 70 t 166 150 70 354 70 289 450 !?76 

150 
100 

- ~ ~ı bır ~atan ?a':'asın~ lş bankasının tasarruf filmi 
safları ıçmde sıperlerımıze gır v· . 1 . . b' t f da t · b ı ıtnn ennm ır ara ın a-
mış u unuyoruz.. f b h · 

70 B" "k T'. k. fk' · · sarru kum aralarının e emmı-
70 ve :?: va:n::ıe ya~~anu~~~~ı yetini

1
çok canlı bir ta,;fda tös: 

70 çocuğu elbet bu mücadelede de t~:en ş ban~sr Beyog u şu .esı 

;: kazanacak ve iktıshadi kuh rtuluşu ~!e~~:i~f::~:~:~;a ~~r~~~ 
nu bulacaktır. Be eme al zafer 1 b' fil · d'd · · 

100 b' · k y ı· ze ır mı saat on ye ı en ıtı ıze ram olaca tır. er ı malla- b h Ik .. · ti T 
70 rı korumak ve Türk istihsaline aren ~ a.g?sterm~~ r . asar 

100 kıymet vermek Cümhuriyet ruf cemıyetının rek~~~ ve pr.o: 
150 T .. k' · · ·ktısad'ı kurt ı paganda Iavhalan butun vesaıtı ur ıyesmm ı u uşu . . 
70 na müebbet temel olacaktır • ., naklıy~ye talık olunmuştur. 
70 
70 
70 

Müteakiben Saime Faik Hf Bugunde konferanslar ve te-
. .. · d b. k f · zahüra tla yerli mallar haftası-

aynı mevzu uzenn e ır on e- .k. . .. ü t ''t ı k 
rans verdi. nm ı mcı gun es ı o ımaca -

70 Alkışlarla karşılanan bu kon- ur._ _ • , •, • _ • 27001 58 938 100 • 272 70 • 4 70 371 70 
942 150 300 70 97 70 523 70 419 150 

7056 70 389 100 415 70 • • 554 70 455 150 

312 70 feransı Rob.ert koll~j me~la- lstanbulun adli teşkilab 
369 100 nndan Melıha Avnı Hf. nın çok .. 

I07 100 j 441 150 467 150 706 70 504 70 
221 150 654 70 

549 70 · 833 150 541 1o 
385 70 güzel ve heyecanlı hitabesi ta- Ankara, 12 ( Mllliyet ) -
404 450 kip etti İstanbulda ahiren teşkilatı mül 

242 150 692 150 600 70 863 150 581 70 
469 10 M rh Hf • h.t be . kiyenin tatbiki üzerine adli teş 

70 e ~ a • ~. . .1 a 11 kilat; mülkiye teşkilatına tama-
70 ~elıha Hf. dedı kı · .. .. . mile tetabuk etmemektedir. Ad 

501 
335 150 700 100 611 100 941 100 595 150 
338 70 644 70 .0134 100 645 70 

758 
70 . -y a!:'111daşlar~, bu~ .?ır liye vekaleti bunun için lıazı ted 780 100 

442 70 648 150 1800 100 
482 100 17 70 
548 

J .]O 39 100 
613 • so 
630 70 
674 150 
704 
867 

8132 
468 

9100 
292 
?66 
779 
796 
912 

:0022 
72 

264 
303 
464 
41)9 
(ı()2 

100 
150 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

100 
70 

1000 
150 
150 
1 Ol\ 

50 
52 

143 
341 
550 
606 
885 
919 

19181 

~ a 
2<Jy 
313 
337 
420 
432 
540 
575 
733 
755 
838 

1000 
70 

150 
70 
70 
70 
70 

100 
70 

450 
450 
100 
70 

100 
70 

150 
100 
70 

100 
70 

664 
923 

972 
983 

211070 
328 
568 
798 
809 
970 

30010 
109 
205 
547 
648 

665 
702 
760 

31071 
130 
135 

70 
70 • 

450 
150 
70 
70 
70 

450 
150 
150 

70 
70 

100 -J 

150 
l!iO 

70 
70 

150 
100 
70 

450 

329 
331 
417 
535 
537 
583 
651 
708 
770 
804 
922 

•1081 
145 
21!5 
230 
324 
4-09 
423 
520 
914 
944 

420,12 
4b 

iO 
100 
70 
70 

150 
70 

100 
150 
uo 
150 
70 

100 
70 
70 

3500 . 
150 
70 
70 
70 

150 
70 
70 

100 

712 
775 
787 
878 
897 
978 

51009 
52 

129 
263 
520 

70 
7o 
70 

450 
70 
70 

150 
70 
70 
70 
70 

796 
866 
935 
960 

19418 
489 

70 mrlletı muştere.k ~gaye onun- birler ittihaz etmiştir. Ezcümle 
de toplayan mıllı tasarruf, şu- Ih ahkemeleri bulwımıyan 
n~n bunun de.ğil 14 milyon kişi- ~~ O:kamlıklarda sulh işlerine 
nın tapması ıcap eden mukad- y akın kazadaki sulh mahke
des bir gayedir. Meımleketin en Y. bakacaktır 

70 
100 

eserlerini yu" kııeltmek için orila mesı · 
~ • B 
638 100 ra kıym~ verel~. . Merhum JZZet eyin 

70 
150 
100 

673 ıoo Bu yenı eser go~len .açılına- hatırasını taziz 
688 150 mrş bır bebek halındedır, onun .. . . . 
9n 150 zamanla açılacak gözlerinde şar Fakülternızın .. çok: ~eğerli ve 
992 100 kın en güzel renklerini görece- vakur hocası müderna Mehmet 

ğiz. İzzet Beyin ölümünü en derin 
•••-•-••• • ••• Seınin membamdan çıkan pa teess~rle~~zle ~r aldık. Br 

ralar senin sızılarına merhem o- raktr~ buy~ boşlugu u.z!111 .. ~
lacaktır. Başka, yabancı meni>a ~~ ~ttırecek olan~ olü
lardan fışkırıp gelen suların nun yuksek hatıra~r hurme~-

M. Mac Donald 
Meclisinde memleketine gitmesine ve se- le anıyoruz. Ebediyen kaybedı-

Londra 12 (A.A) _ Baııvekil nin varlığını sürükleyip götür- ~~n bu kı~et için .!11~_mleketin 
' mesine asla razı olmayaca'ksm. ılım muhıtıne, Darülfununa, ve 

M. Mac Dona1d dün Hindistan Haydi aziz vatandaş. Durma ailesine cemiyetimiz beyanı ta 
konferansındaki Hintli ve müs- Arkana bakınadan yoluna de- ziyet eyler.. _ 
lüman azalarının müzakeresine vam et .. Memleketinin mukad- Edebıyat lak~lte~ı talebe 

deratı senin elindedir. İhtivaç- cemıyeti 

Maarif Vekaletinden: 
Hnkuaıet hesabın• cenebl memleketlere gönuorilm•k uzre mu al>lkır 

girip muvaffakiyet bzauın ıfeııdilerin Wmlerl aşağıyı ı 11.ılmıştır. 

Bu efendilerin measup oldııklan Maarif Eıııinliklırlne vo dairelere mu-
rıcaaılırı lüzumu il!ıı olunur. 
Maarif Yek.ileti hesabına: 

Tarih · Coğrafya 

Derecesi Şifre N o. 
1 240 
2 1!14 
8 208 

4 
RJyaziye: 

1 
t 

Flslk - iimya 
1 
2 

Tedris usulu: 

1·54 

700 

868 
619 

1 808 
I! I04 

ismi 
Hslll l!:t 
Hayri 
P'eruıu 

Sadettin 

Nazım 
P'eıhl 

Sadrctdn 
Suphi 

• 
• 
• 

• 
" 

• 

.ıı::.mal !Caya ol 
Münir • 

!Vlensup olduğu mektep 
lst•nbul li<es 
Gıbt"arav ll<e•I 

.. 
Sivas hscsi 

fzmir li!ıl5İ 

Dari.ı;ı~e(a' ı 

Darühcfaka 
Darüşşcfaka 

• 

Ankara Orta mualllm !\I 
lsıınbul mualllm me\teh 

iktisat vekaleti hesabına tahsile 
gidecekler: 

1 
2 
:ı 

4 
5 
b 

8 

200 
210 

1020 
618 

1515 
607 
204 
xıı 

Kemal 
Ssit 
M. Celtl 
Cemal 
M. Ali 
Mümtaz 
Tıltc 

Feridun 

" 
" 
" 

• 

" 
" 

Gılıt!l,.._ra.y li~e.>1 

" • 
Edirııo lise•i 

Kony& li.ı:e~i 

Gahtuıray lıs.-i 

lzmir • 

Nafia vekaleti hesabına tahsil 
gönderilecekler: 

1 
t 
3 
4 

17 
252 
563 

212 

Dani' 
Mithat 
Vakkas 
P'er!dwı 

Adliye Vekaleti: 
1 14 Rıfat 

• 
• 
• 

.. 

Ankara lises 
lsıınbu! füe,i 
Buru llsest 
Galatasaray li;eıi 

Ank.ıra l lıı.: .. '.< \!. 

Harita umum müdürlüğü: 
L!ıo makiııi.nliği için: 

1 1 
il 1 

Mehmet 
Reşit 

• 
• 

Malatya orta mektebi 
Tarsa< oıta mekıdıi 

Askeri fabrikalar umum müdür 
lüğü: 
Makino 

1 
t 

mühendisllll içi•: 
24 
St 

Tıkniıyenltk için: 
1 ti 
2 t5 
ll 20 

Niyazi 
Sellht.ıtiıı 

.. 
• 

Nafi:ı; • 
Ömer • 
Mehmet Sadi of. 

Mühendis mektebi 
1 
t 
3 

Ali Vedaı 
fahri 
AbdulWa 

.. 
" 

Zile Bele~iJe riJasetin~en; 

( Salnc Benoit ) lise,; 
Galatasaray lise3i 

Askeri sanat mekLebl 

" .. .. • 

lsıanbul liseıi 

BuNa liıeti 

lzmlr 

3000 hane ve ı 000 dtikkAn, hıın ve otel gibi müe · c-;atı ha 
olan Zile kasabasının elektrikle tenviri nnıkar:crdir. 

Tenvirata talip olanların bir ay zarfırda mm·azzah ~C'l'aitin 

Belediye riya;ctine bildirmesi ildn olunur. 



= I~ ; 

• 
Radyo Amatörleri 

"Ahizem daha 
iyi işliyordu, 

acaba 

Sebebini çok arama· 
yuuz. Zira, "Limbala· 
nnız eakimiıtir,. bun-

lan derhal yeni 
Miniwatt 

PHILJPS RADYO 
lambalarile değiştiriniz 

l~l> JNJ ~1111. IJI Jll=l» S ~ 
..... ~. (> -

TÜRK PHILIPS LiMiTED 
• • 

ŞiRKETi 

Ta~IİSİJU ~ıııuın Mü~irlitin~en: 
'-nadolu tahlisiye istasyonları arasında mevcut bulunın Karı· 
' kiraz, kurna, Boyalık köprülerinin yeniden inşası kapalı zarf usu-

lile münakasaya kunulmu~tur. Mezkt'ır köprülerin ihalesi 23 k&nu

ııuevvel 930 tarihine müsadif salı günü saat 14 de icra kılınaca

ğından taliplerin keşif ve şartnamesini görmek üzre Galatada rıh

tım caddesindeki j,Jarei merkeziyeye müracaatları ve 22 kAnunu
e\-vel 930 tarihine müsadlf pazartesi günü saat 16 ya kadar da 
teklif mektuplarının komisyona tevdi edilmesi ve mezkQr ıaatten 
sonra verilecek teklif mektuplarının kabul edilmiyeceği i!An olunur. 

lstan~ul P. T. T. levazım ıııO~irli~in~en: 
1 - Ambar ihtiyacı olan üç boyda sekiz bin adet bez posta 

çuvalı ile iki boyda altı bin adet torba kapalı zarf usuli ile mü· 
••kasaya konulmuştur. 

2 - Bunların 23 birinci kanun 930 tarihinde ihalesi takarrür 
ettirileceğinden taliplerin şartname almak için şimdiden, teklifname 
ve teminatlarını ihtiva edecek mühürlü ttrflırrı r.ıwdi için de meı
klll- tarihe milsadif salı glinü saat 14 te lstanbııl'da Yenlpostanede 
miilt'ıayaat komisyonuna mliracaatları. 

~anakkale efrat jan~arına ıııette~i ınO~ir-
lilin~en; 

Xilo Bedeli muhammen 
5000 1730 Koyun ed 
5000 1730 Kuzu eti 

20000 r 800 Sığır eti 
ı - Kllidllbıhirde teslim edilmek .-rdle mıkdın yukarda ya· 

zılı üç kalem et 28· 11 -980 tarihinden ltlbıren bir ay zarhndı 
paııarlıkla münakıAyı kunulmu,tıır. 

2 - ihale 28-12-980 pazar günün saat on beşte Maydoa 
hük6mlclnde yıpılacaknr. 

3 - Talipler teminatı muvakkateleri ile Kilidllbahir'deki jan· 
darına mektebi karargAhını ve yevmi ihalede komisyona milraca
atlan ilin olunur. 

Mn.LIYtT 

><>:»O<><>ceıı<XX>ı:X ft X>::x>O<><>Cı<X><><X 

Adapazarı BEZ Fa~ri~ası 
Millf pamuklu mensucetımızın en muvaffak 

Fabrikasıdır. 

Adapazarı BEZ Fabrikası 
lstenbul satıt tubeslnl 

Taksim krepdöşin fabrikasının Sultanhamamı caddesinde Gahıar 
ticarethanesi yanındaki mağazasında açmıştır. 

ADAP AZARI BEZ F ABRIKASl 
Yarli meller aerglslnln takdir kazanan: 
Pike, Peçete, masa ör!Usil, tisör ve blualuklarını 11111bterem 

ili'-"-' lstanhul halkına ıekrAP gösterebllmeılndcn bahtiyardır. 

lstan~ul P. T. T. B. Mu~urlu~un~en : 
V ~ nakliyede kullanılmak üaere 1 0000 kilo benzinle 500 

kilo makina yağı aleni olarak münakasaya vazolunmuştur. Mü
nakasa birinci kAnunun yirmi sekizinci pazar günü saat 14 de 
icra kı:macağından talipler % 7 ,5 nisbetinde teminatı muvakkate· 
lerini hamılen başmüdiriyette müteşekkil komisyona gelmeleri. 

Hava Gedikli küçük Zabit 
Mektebi Müdüklüğünden: 

Makinist 

Evelce gazetelerle ilan edilen mektebin kayt ve kabul ş~raitine 

nazaran gerek lstanbul'da ve gerekse hariçte bulunan taliplerin 
mü.'abakaları kAnunuevvelin yirminci cumartesi glinü saat 13 de 
Ye:;ilköydeki mektepte icra edilecektir. 

lstan~ul sı~~at ve i~liınai muavenet nıü
~iriJettn~en: 

Çorum vilılyct hastanesi eczanesının yUt. kalemden ibare mu· 
alice ve rontken malzemesi !S-11-930 tarihinden itibaren yirm 
gün müddetle mevkii muııakasaya konulduğundan talip olanlarla 
şeraiti götınek isteyenlerin Çorum ve lstanbul sıhhat ve içtimai 

muavenet müdürlüğüne müracaatları ve m.inakasa mliddttinin hi· 
tamından bir gün evvel teklif mektuplarının Çorum vilAyet encii· 
menine gönderilmesi. 

Çanakkale vilayetinden: 
Balya . Çanakkale yolunun Çanakkaleden - Ahlatlı burnu köyüne kadar 

olan 69 kilometroluk kı>mının tesviyei turabiye ve imalatı sınaiye lnıaau 

kapalı zarf usulile yeniden münakasaya konulmuştur. 

Llu inşaatın muhammen bedeli 91~000 liradır. Mtınakasa 20 kAnunu
avvel 930 ldrihine müsadif cumartesi günü saat 15 de Çanakkale vlllye· 
tinde yapılacaktır. 

!\IUnakas&ya lştirnk edecekl.r teklif mektuplarını ve muvakkat teminat
larını aynı günde saat 15 c kadar Çanakkale valilijl;:nc vermeleri lazımdır. 

Taliplerin münahsa şartnamelerin Ç•nakkale, lsıanbu~ llalılcesir, lzmir 
baş mUhendlsliklerinde mütalea edebilecekleri ve 15 lira bedeli mukabilin
de Çanakkale ve l<ıanbul başmühendislikltrinden ve Ankarada !Ollar umum 
müdürlU~ünden alabilecekleri i!An olunur. 

MaliJe f akaleti kıctasiJe de,osun~an: 
Bedelimuhammeni Taahhüt müddeti 

Nakliyat münakasası 

Lira 
3000 Mayıs 931 gayesine 

kadar . 
Anballj tahta, kAğıt ve çen beri er 3500 Mayıs 931 gayesine 

müzayedesi kadar 
Dolmabahçe ve Sarayburunu kırtasiye depolarile devairi saire 

anbarlarında Mayıs 931 gayesine kadar teraküm edecek anbalij 
tahta, çenber ve kAğıtlarile hurda sandıkların satışı müzayedeye 
ve keza ayni müddet zarl!nda mezkt'ır depolara ithal ve depolar
dan hariı:e sevkolunacak eşyanın iskeleden depolara ve depolar-
dan iskeleye kadar ııakliye:cı münakasaya kunulmuş olduğundıın 
depoda mahfuz şartnameleri mucibince ayn ayrı olarak münakasa 
ve müzayedeye i~tirak etmek isteyenlerin bedeli mubammcninin % 

Akh• B l d• • d I' 7.5 ğu nisbetinde pey akçesini Defterdarlık veznesine bitteslim 
ısar e e ıyesın en. makbuzlarını hamilen şehri ha1in yirmi yedinci cumartesi günü 

zeyalt saat on dörde kadar Dolmabahçede J.\1aliye Veklleti lstan
Manlııa Akhlsan belıdiyesi için nizamname f&rılanru haiz bir baytara 

lbdyıc vardır. Maafl 60 liradır. Talip olınlann ıvraklanle birlikte Akhisar 1 bul kırtasiye dtposunda müteşekkil komisyonu mahsusuna mürı-

A A 

s s 
A A 

R R 

R R 

u u 
F ·F 

Haftası Haftası 

• 
Türkiye Is 
Bankası 

·················=········ 
l~T~N ~~Nll~l 
TlNINMıı ltlN 

l:J~]1:11ı~ 
GAZ ~CAK·LARI 

YE 

Lehimleme lambalarını 

Emulsiyon Skor, yavrunuzu ha· 
talanmasından muhafaza edece~ 
tir. Neşvli nlima bulmakta ola' 
vücudunu takviye ve sart has· 
talık.la!• muka> emece yardıııı. 

kanı ihya ve ciğ~rlcrini 'ik•Y' 
edecektir. Emulsiyon Skot t<'r· 
kibinde bütün dünyanın en ha· 
Jis ve saf lıalık yap;ımıı en 
zengin ve en mup:a dıli vitamin· 
!eri vardır. Mukavvi 1 lypoP' 
hosphitler ise siııırl. ri hesıcr 
kemikleri kuv \· ctk•ıdirir ve 
beyaz ve gıizel di~l e.- 'ıııısuJlinı· 
temin eder. Doktorlar Eınul>ı 

yon Skot'un adi balık va!!;ıııJ;ın 

üç defa daha kuvvetli oJdıı 

ğun ıı bittecnibe f.<

pat etmişlerdir. Ço
cuklar daha !Atıf 

bulurlar. 
yükler kolay hazm
ederler. Kuvvet n 
sıhhat için o! ı ı 
hakiki 

EMULSIYON 
SKOT'u 

l'/.uslrrıı;, lsteyi 'ı' ı:. # 

ADEMİ Tİ DAR 
ve belgevşekllğine 

karşı en müessir dı·ya Scrvni11 h:ll' 

)arıdır. Deposu; lstanbulJa Sirkcc d' 
Ali Rıza merktz eczane ı;-. idir 

Taşraya I 50 kuruş po;ı; iL gt,nd« 
rilir. lzmirde lrgatpazarınuak,. 'l'rab· 
zonda \~c-ni Ferah t•cıanc i 1.i ı: l> 
lunn . 

SEYRi~E:• \ . 
_.. ~ -

Merkez aeenta: Galatı küprü 
Başıncb; Beyoğlu 2362 Şube 
acenteıl: Slrkeci'de Mühür.11' 
zade ham altındı. Teldon lsL 
2740 

Mre -lsken~eriJe 
,ustası 

(Ankara) vapuru Sa }J 
16 kanunuevvel 

saat 1 O da Galııta nhtııııın

dan k~lkarak çarşamba s:ıbJh1 

lzmir'e perşembe sabahı Pi 
re'ye cumartesi sabahı lskcll" 
deriye'yo varacaktır. !shn· 
derive'deıı Pazartesi l .'i M 
kalk-acak Çaı;amlıa Pirn·c dC 

beledlyeslne mllıacaaılan ilin olunur. J _ca_a_tl_ar_ı._-==----=~~---~---~-------

-,s.:__tan-~ul-it~a-ıat-~üııı-rü~-n nı-u~i-rli~-in~e-n: -ı Pazarlıkla erzak ınunakasası .h 
Ali deniz tH:aret mektebi mü olduğundan mevaddı me.zldlre- 1 

HER YERDt 
·l B l I 1 N 1 Z 

J'J up;rayarak Perşembe l,;rnplııı 
gelecektir. __,..-

Bozcaada posta ·ı 
(GELiBOLU) v~puru 1 J 

K.evvel cumartesi 17 de i · Jıre 
~ 1 rıhtımından Ge!lbolu L<\p~e~I 

lmroz Brızcaadayn kalk.ıcaktır. 

Adet 
1 
ı 

6 
6 
1 

i 
1 
1 • 

8 
1 

8 
ı 

7 
o 
6 

ev'i 
Balya 
Fıçı 
Adet .. 

" 
Sandık 

.. 
Balya 
SaRdık 

Markası 
Adreı 
H. ı. 
Bil& 

" .. 

Numarası 
BilA 

" .. .. .. 
B. B. " 
c. B. .. 
Bili ,, 

t. T. S. 5-1 
,, Y. P. 2 
,, Adrea ı 428·30 

Kilosu 
100 
160 
876 
280 

3 
104 
56 
19 

118 
48 

178 

Fıçı P. A. R. 64530 256 
" s. K. 1·7 517 
O Bi!A Bili 8349 

Sandık NEPTON 6209-11 1176 
6222-24 

Cinsi 
Adi levha mukavva 
Sirke 
Demir traves 

,, raptiye 

Kırma av tüfeği 

Levha teneke 

" " Pamuk ipliği 
Adi ağaçtan elbise 
Gramofon lğııeıl 

Matbu kitap 
Kestane hülasası 
Dökmeci potası 
Demir tel halat 
Pamuk ağ !plili 

! Torba J. W Bili 41 Nebad kösbe 
Ba!Adıı muharrer 4!şyalann 18, 15-12· 1930 tırihleııiı:do lstanbul 

ithal&t gümrilğü satış komisyonu tarahndan bilmüzayede Atılıcarı. 
ilin olunur. 

is,ino ve ispinoln içkiler in~isarı umu
mi ınl~irli~in~en: 

600 ( Altıyüz ) kilo Berganıut esıının kapalı zarfla • milbıyaa 
olunacaktır. ihale 30 kAnunuevvel salı günü ıaat 15 dedir. Talip
lerin münakasa şartnamesini almak üzre ticaret şubeline müra

caatları. 

dürlüğünden: nin 14/12/930 tarihine mü~a·.d 
Mektebin mayıs 931 gayesi- pazar günü saat 13 te pazarlık-

ne kadar ihtiyacı olan 37 kalem la ihaleleri icra edilecektir. Ta-
den ibaret Ekmek, erzakı müte· !iplerin teminat akçalarmı def
nevvia ve yaş sebzesine yevmi terdarlık binasında müessesatı 
ihale olan 11/12/930 tarihinde iktisadiye muhasebeciliğine tev 

ir kısmına talip zuhur etme- di etmek suretile yevmi ihalede 
".iş ve talip zuhur edenlere dahi mektepte müteşekkil kômisyo

. v'erilen fiyatler gali görülmüş nu mahsusuna müracaatları. 

Askeri 
ğiinden: 

fabrikalar umum 

9 Kalem boya malzemetl 
27 kalem boya 

müdürlü-

Baltdı yazılı iki kalem boya ve boya malzemesi her kalemi 
ıyrı ayn olarak 7 lt&nunuAni 931 tarihinde kapalı zarfla alına
caktır şannameyi ıörmek isteyenler her gUn lıtanbulda .Asltert 
gn'atlar mektebine merkezde satınalma komisyonuna müracaıtlaJı 
ve münakasaya iştirak edeceklerin vakti muayyenden evvel temi
natlarile beraber tekliflerini komisyona tevdi etmeleri iJAn olunur. 

Akhisar Bele~iJe riıasefinden: 
Akhisar' da Belediyeye alt hali faaliyette bir elektrik fabrikalı 

l'ırdır. Bu tesisat memleketin haklkt ihtiyacını tekabül Ye fennt 
tekAmül&tı tevakuk edecek şekilde idaresi bir mtiıeahhide devr
edilecektir. Deruhdc edecek olanlann mevcııt tesisatı görmek ve 
teklifatını _vermek üzre Akhisar Belediyesine müracaatları ilAn 

olunur. 

Acentalan:~ 
YUDA LEVi Biraderler 

Bu tcnıiııAt marka· ve MAHTUMLARI 
ıına dikkat ediıiz. 

-----~--~-.-/ 
lzmir sür'at ıJos~.' ,ı 

• ıJ 

(Gülcemal) vapuru !4 k:\nuO 

. Al H J b l evvel pazar 14,30 da Gal ıt~. 
Çıçekpazar aca amam stan U rıhnmından kalkarak pazartC~~ 

9 ••••••••••••• 11babı lzmlr"• wracak ve çar 1 
l't o 1, lşamba 14,30da lzmir'den k•l~' 1 ap ID naıasası rak per~embe sab~ı ~eıecek;:-

Yüksek orman mektebi rektörlü- sAoıxzAnE BIRADERIJ~ıt 
VAPURLARI ,1 

~nden: ~~~M~~ 
Ttdıminm 70 fionmldan iberet Sihıi-kültıür kitabile Kimya Vf. LÜKS POSTA.Si 

kitaıbmm tab'iyyesi kapalı zarf usulile mevkii münakasaya kon- Dumlupınar 
muştur. Taliplerin ıreraitini görmek üııere her gün, münaıkasaya gUn~ 
iş\irak için de yevmi ibalJe olan 7 kfiınunmani 931 tarhine m.üsa- 14 K."~C:veı Pazar akşaıııı 
dif çarşamba günü saat 14 te Dekeroarlık biruıısı dahilinde Mü- Si uct nbtımındaa bareııııtl' 
CMC&atı İktieadlye Mübayaat komisyonuna gelmeleri ilin olu- (Z:aculdak, laebola AY.a"ıı: 

' T ali· 
Samaua, ordu, Giresun, r "' nur. 

laınsun Detter~arlııın~an: 
Sanııunda Hançerli maballuinde 5400 lira mııbammcıı luymetll 711 

•önüm aru ı 5. ı 2·930 tarihinde ihale edilmek Uıre kapalı nrllı mUzaye· 
••Y• koaulmuoıur. Tallplerln ınUracaaıları. 

zon ve Rlzey• azıınet 
avdet edecekdr. •'/ 

Tafatıat içi• Sirkeci•• .!ıı.~ 
mııııet lıuı aıtıada ac•• 1 :ııS 11a.racaat. Telefoa:lataalıU ,,. 

dil 
Mes'ul M~!düı': Bürhll'l,c) 

..._ 
lkr 

D( 
deki 1 
ti ha]; 
ğişmi 
De.vl( 
<tma 
illtına 
lcrini 
ara sn 
•sn t 
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