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Ocak kongreleri 
cumartesi başlıyor 

Halk Fırkası ocak kongrele
ri hakkındaki hazırlıklar bit
miştir. Viiayet idare heyetince 
ocak kongreleri için bir talimat 
name hazırlanmıstır. Cumartesi 
gününden itibaren içtimalar 
baqlıyacaktır. 

--Milliyetin lstanbulda abuıuı luı 
dine memur ettifi hiç bir irim' 
yoktur. Her hangi bir müeuiı 
veya tahsa vuku bulacalı: müraea 
ahn bir aahtelc.8rlık oldaiuna d 
bal hükmetmek ve o adamı polı 
teılim etmek lizımdsr. Bu husus
ta lstanbul poliı ve adliyesi i 
edİlıni§tİr. Muhterem hallıı ve 
kuyucularmıızı bir daha ikazı 
ideli buluyoruz. 

BUGON 
2 nci sahifede 

t - Tarfhf ıefrlko:SuitffÖHamit 
2- Haftalık icmal 
3 - Harici \'e JiıOtt haberler. 

3 üncü sahirede: 
L- Şehir meclisi on beş gün 

daha tomdlt edlld! 
2- ,'\\iilk1~ .mekk"~l l5 ncl 

yıl dönilmilnil tes'it etti. 
J.- ikramiye tevzi talimatna~ 

meıı reldl 
4 Uncu sahil~do: 

1- felek, 2- Sıhhi bahisler 
3 1 llr\ye, 4-- Roman 
5 nci sahifede: 

J.. · ıt ıa H••rui 

verdi 

Kadın erkek 17 komünis .. 
tin muhakemesi başladı 
Muhakeme müddei umumiliğin talebi 

üzerine hafiyyen cereyan etti 

Komünislikle alikadar ol- Maznun velalleri Elat "' 
duldanndan İzmirde ve İataıı.- lrfuı EJnin Beyler, bu talebe i
bu1da tahtı tevkife alınan on tiraz ederek hafi cereyan etnJe. 
yedi şahsın muhakemelerine · Iİ için hir sebep obnadıjmı iferı 
dün,_ sabah Atırce~a nlahkeme- ııürdüler. 
sinde başlandı. Adliye kori~1or- Mahleeme hey'eti iddia ma· 
lan muhakeme safahatını dinJe- kamının talebini kabul · cderel 
meğe gelenlerle erkenden dol- muhakemenin hafi olanak cerc
muştu. yan etmesini tahtı karara aldı-

Bu meyanda zabıta -tarafın- tmı tebliğ etti. Samiin salonr 
dan da bazı ~dabir alındığı gö- terkettiler. Komünistlik maz 
rülüyordu.Maznunlar, saat 10'5 nunlan şunlardır: Cemal, Halit 
a doğru salona getirildiler. Reis Remzi Mehmet Emin, Kemal. 
maznunların ayn ayn hüviyetle R .' Hasan Ali Celal İpekl 
. • b' t 'k " d emzı, nnı tcs ıt e tı ten sonra, mu - F G' · ıı· G · N 

d · 'lik k · 1 atma, ırı ı azım, usrct, 
eıumumı ma ammı ışga e- . . 1 . • 

den Bürhaneddin B. bazı esba- İzmırh Zıya, smaıl Ef. ler ,.., 
ba binaen muhakcı:ıenin hafi Hatice, Nadide, Nihat, Münin 
cereyan etmesini talep ettiler. Hanımlar. 



ita amili HARiCİ HABERLER •• 
'rahsln Paş1J11111 Halırutı.. -iilill"""----

~:aı::~ı~ ,,;;;;;;..;;..;;;;.;:.;.. ................. ~ ..... r=ıw::ı--• Gene Filistin meselesi Hilaliliehmerde içtima 
f . n4 (TercUme ve lktlb•• 

hakki mehfuzdur.) 

Suikast teşebbüsünü 
yapanların hüviyetleri 

J bdülhamit vaki olan ihbar üzerine 
şiddetli tarassut emirleri vermişti 

- a ••D•. 
Nerede, kimlere, yardımlar yapıldı? Yahudi teşkilab herişi Yahudilere gördürerek yerli 

Arapları işsiz bırakmak isteyorlar .. 
------~ 

J 
ANKARA: 4 (A.A.) - Hi-ı diği gibi evleri temamen haraP 

1 Ecnebi matbuah j Bo ha lali ahmer merkezi umumisi bu olanlara yüz ellişer kısmen tıı· L----------- m .. güı: saat. l~ de cemiyetin Y~ni- rap.olan~ara ~ekseı:ıer ~e kuliİ~~ 
Türkiye. Bulga . . , şehu-dekı bınasında mutat ıçti- sahıplenle mustecırlerıne "~ li 

Yalnız Yahudi i t d ti ğ Hındıstanda vazı- maını aktederek cemiyetin ıKa şer oımak üzere aynca 57 t;~a-r s an os u u k nunuevvel tarihindeki mali va- ralık yardım ifa ettn~tir. . 
Kullanılacak.. Sofyada çıkan nim resmi "La yet kanşı ••• ziyeti~ ittıla hasıl ettikten zımı iksaiye ~ dahil '?l~~g:e 

Filistin meselesi kendinden Bulgarie" gazetesi Türkiye ha- DELHİ, 3 A. A. - Bugün sonra İzmir seylabı dolayısile h~ldet.bu seyt~p mesduneles::tlıcıırı 
.....:--'· d di b . üf' . . • .. 1 mıye ın yap ıgı yar ~ ... 

Mukavele 

bahse~uuır.ç&te evam e yor. riciye vekili Tevfik Rüştü B. in muhtelif saatlerde 2 bom a pat- c~~yet m _ettışı. umı.mu~ı ı e 100 bin liraya baliğ olmakta""' 
4 - "Leon Kerkinyan., mer- tlşi umumisi Hüseyin Hilmi Pa İngi~ hükllmeti~n Fili~tin me Sofyaya seyahati münasebetile lamıştır. Bunlardan biri talebe b~rlıkte İz'.°ı~e ?1den Reıs ve Sihhat ve içtimai muavenet ,•e; 

kumun ikametgahında Nev -1.şarun şifreli üç kıt'a telgrafna· sclesı hakkrndakı noktaı nazarı yazdığı başmakalede ezcümle tarafından sokakta bulunmuş s~h.hat ve ıçtımaı mua_venet ve- kili Dr. Refik Beyin raporu rııe_ 
Yorktan gönderilmiş bir takım mcsi muhteviyatı zatı şahaneye geçenlerde ilin edildiği zaman diyor ki: ve o esnada infilak etmiştir. 2 ~ih D~ktor ~efık B~y~ m~l- kezi umumi hey'etince me~0• 
evrak ve bir takını mekıi.tip ile suikastı istihdaf eden bir hare- bu bütün Yahudilik alemini u- "Türkiye umuınl harbin mu- mektepli yaralanmıştır. İkinci lındekı tetkikat netıcesıne gore niyetle tasvip ve kabul edi\J'l'l1ş 
m~vaddı infilfilayeden bahis re- keti caniyanenin karibül'ika ol- yandırdı, heyecan henüz geç- allak bıraktığı mesailin halline bomba Delhinin başlıca caddele yapılan yardımlar hakkındaki tir. 
saili ve anarşistliğe müteallik duğunu ve bunım Jön Türkler memiştir. Bu heyecanı izale et- Bulgaristan'ın ilk muvaffak ol- rinden birinde meçhul bir şahıs raporunu tetkik eylemiştir. O Müteakıben eski sene hesa~ 
ve diyanet aleyhinde kitapları ile Ermeni komiteleri tarafın- duğı.ı memlekettir. Bunların kar tarafınd~ yolcular üzerine atıl ra~r ~ucib~nce h~lali ~m~r- tm~ ait bazı mahsup muaı:ne1~ 
havi bir çanta ve bir elektrik dan tertip edilmiş bulunduğunu ışılıklı mukarenetlerine mani 0 • mıştır. Kımse yaralarunamıştır. cemıyetı İ~ seylab~a ılk ~~ l~rı yapıldık~ sonra geç~81• 
pili ve cereyanı elektrikinin te- göstermişti. Sultan Hamit Jön lan her engel bir kere bertaraf dat olarak bıdayette gonderdigı tımadan bu ıçtınıaa kadar ıJI 
v szülinü tetkike mahsus bir a- Türklerin Ermeniler ile teşriki 1 edildikten sonra iki memleketin Macaristanın siyaseti 20 bin liradan maad~ biner ta- eti idarece ittihaz veic.ra o:unt ve-
let, müteaddit fotoğraflar, Er- mesai etmelerine ehemmiytt . miinasebatı bir dostluk muahe- kım çamaşır! ba~aruye, _yatak n:ıuk~rı:erat hakkında~-
r.ıenice gazeteler bir rovelver vermekte olduğundan tahkika- . İ .

1 
k t. h' d'l PARİS, 3 A.A. - Macar or- ve levaznnı ıksaıye tevzı eyle- rılmıştır. 

ve bir ~ç kutu fişenk bulun- tın bu cihettentarnikini ve dahil aesı e sı ı suret e tem ır .e ı - ta elçiliği neşrettiği bir tebliğde 
mu~tur. de Jön Türklere, hizmet ve de- miş oldu ki bu mua'hede Bulga- Kont Bethle-

r _ "Baltazar Doktoryan,.- lalet edecekleri zannolunan ! ristan'ın sulhü aktinden sonra nin son günler- Fuhşu teşvik Tasarruf haftası 
. •ı-k"mun Atinadaki Ermeni kimselerin şiddetle tarassut ve rilk imzaladığıdır. Balkan itilafı de yaptığı seya 
. mitesinin reisi olduğu zannc- takip ve derdest olunmalannr · i için olduğu kadar umumi sulh hatler münase- Ankarada genç kız Askeri mekteplere de 

l'ilmekte olup ıkametgfilımda si irade etmişti. için de hyrrlı olan iki tarafın betile mevcut ticareti yapanlar teşmil edildi 
v:ıh baruu ~~vi ik! sa~~ık "Bis Bu sırada mühim mevkiler iş-ı r münasebatını bugün karartan muahedelerin tutuldular ANKARA 4 (Telefonla) ...-
. ' -t,: U5Ulundekı fıtıller~en gaJ eden ve aşağıda isimleri ya- hiç bir şey yoktur." tadili lehinde fta 
ı r ınıkdar ve Cenevreden gon- z:ılan pasalar tarafından zabita- . \ . guya bir blok ANKARA 4 (Telefonla) - Tasarruf ve yerli malları ha ol· 

: -ıiş "Troşak,. ı:ı:am ih~ilal-I nı askeriyeden birtakım masum Bulgar gazetesi bundan son· teşkil edildiği- Genç kızlan iğfal eden 12 kadar smda bilumum mekteplerde bıt 
, ... ane gazete ve muteaddıt Er zevata bomba hii.disesinde isti- ı ra mutaleasına devamla iki ne veya edile· kadın -bir müddettenberi Anka- duğu gibi, memleketin e~ ~ 
~pnice gazeteler, fotoğraflar, rak isnat ve iftira olunması isin ı memleketin münasebatı bu su- ceğine dair be> raya gelerek bir ev tutmuşlar yük terbiye müesseseler_ınd'13 
mektuplar ve Ermeni komitelc- ehemmiyetini arttırmıştı. · j retle teessüs ettikten sonrad va- nelmilel matbu- .i<o 1 B.ıblen ve İstanbuldan mütemadiyen biri olan ordudaki tedriııatei' 
riıı teşkili>tı::ıdan bahis bir vara K . b. ft . krt vakıt bu munasebatı aha k h b 1 k ı.~ kadın taşımağa başlamışlardır. tasarruf ve yerli mallan J1I ,_1 , .. 

1 
. . omısyon ır tara an cına- atta çı an a er ere arşı er""-- B 1 1 d k' E "'ıı>' t 

·a ele geçırı mıştır. · ! · 1 · .. ind · r ziyade sıklaştırmak için devlet · · db. li d un ar 12- 14 yaş arın a ı genç ZUU Üzerinde olacaktır. !1' yetuı ası ız en uzer e en ın- rı umumıyenın te ır avran- k A r· 
- "Salanıon Yorgopulo İl- ce tetkikatta bulunmakta ve di- adamlarının şahsi surette biri- ması lüzumunu, Macaristanm k;zl~ı k~n~ı~ara nkaraya ge harbiye riyaseti bu hususta. 

0 

~as ~orya.n .. -:- M~rkum~ ika- ger taraftan dahi !\Una buna is- 1 birlerile temas etmeleri lazım böyle bir blok teşkili tasavvu- tırdıklerı vılayetçe haber alın- duya bir tamim göndermiştır· d 
metgahmcıa yuz kıloluk uç nu- nadatta bulunanlarır.. !!>ticvao geldiği ve işte bu itibarla Tev- runda bulunmadığı ve böyle bir mış ve bu evler dün gece aranıl Buradaki vitrin müsabalc~ 
maralı yağlı d~amıf'l~tkii. ha-yi bir ve istiknahile uğraşmakta idi. fik Rüştü B. in Sofyayı ziyare- blok vücude getirmekte hiçbir mı~~~yet bundan sonra tedbir- n~ 18 müessese iştirak etrnel< 1 
,·anta rnevaduı ın ı a yeyı pat- M 1• M , .. k lord Passfltld ti·nın· mühim' · oldug-unu kaydede f · im d - be d'l eli _ 1 tl 1 k ese a: eş um mu tar~ e ve men aatı o a ıgı yan e ı - !er alarak bu husustaki müraka- r. , 
latma"a mahsus a e er, e e - · 1 'b . d H b' k y-'- d' d" · d k d. ki d' d'l .k , " .. 11 . f k bomb ışga musı· etı esnasın a ar ı- me , aııu ı un yasının şım • re ıyor : mekte ır. be teftiş şidde_tlendirilecektir. Vergı'lerı' n ta ı l 
~.-. •

1
;:-ap.>uahen, ış~'teavdedı't ala!t ye Nezaretine kadar getirilmiş ki İngiliz hükumetine karşı et "Sofya matbuat mümessilleri BUDAPEŞTE 4 A.A. -A- Bazı otellerın de İstanbuldan -•·) ,, 

ıınn ıne m sus mu l .. ıı·ı·kl d S"l ·-· h" 1 k · · d ak' b d d d ANKARA 4 (Telefo,..... 
d 

h . b' dık o an yuz e ı ı er en u eyman tıgı ucum arı, susturma ı~ııı önün ev ı eyanatnı a a e- yan meclisi hariciye encümenin bu yoldaki kadınları celbederek . . . ~· ...i 
ve e C"lat<lı ·~uEtevı . ır sk~ Şefik Paca ve merhum Amiral- Londrada haylı' çalışılmıştır. di · T" ki h · · ·ı· otellerı'nı· •andevuya tahsı's et- Tadil ve tenzıt edilecek .~.~ 1 ve mı:tea uıt rmenıce ıtap- ,_ d n H~' .. p t afl ği gıbi ur ye ancıye veki ı de Kont Bethlen muahedelerin • tıY 1 
lar .ıcr e . usn.u aşa ar arın- Dün gelen ve aşağıya derce Sofyaya gelmekle mukarrer bir yeniden tetkik ve tadili tarafta- tikleri haber alındığından bunla leri tetkiki etmek üz.ere ma i!' -

0

7 _ "Yadik Madoyan,. mer- ~n dverıl~ ~~rnall~rda bom:a dilen bir telgraf İngiliz müsterr. hedef takip etmiş değildir. Dost n bir blokun teessüs edeceğine rmda takibine başlanmıştır. vekaletinhrice.~kilde. ebdulıluncnanko:,. 
kum Yorgopulodan mevaddı in :fu~·t ~~ ~;ı e~h~zı ~eva 1 lekıi.t nazın Lord Passfieldin bo bir memleketin zimamları ile dair olan şayıaları tekzip etmiş Silezyada Almanlar yonun şe ınız. et· 
fil_fil:·yeyi havi iki çanta ahzet- ve bıu ;~.:~o'misyonoh:= zr beyanatını bi.ldiı;nekt.edir.B~ temas etmek için ilk zuhur eden tir. CENEVRE, 3 A.A. _ Yu- ları müzakerelenne devanı il:' ~ 
mı ·Je :nu:ıhh~re~ bu çantaları na getirilerek kemali itina ile beyanat Yahudilen yemden sı- fırsattan istifaue etmiştir. karı Silezyada çıkan hadiselere me~~~· _Komiıy.on b~ te~ N- ~ 
o~a i:ıde, ey.1.emıştır. ~.u çaı:ıta- istiçvap olunarak verdikleri ha- nirlcndirccek gibi değil, ~~ı~.ki~ Türkiye bir blok siyaseti ta- f ransa ve Sovyet Rusay ! ait meselelerin Akvam cemiıyeti lerını butlin v~~r .~~er . 
Lr P:rec.ıe Premya~. m ıka-ı berler hiç bir asıl ve esasa müs- onları okşoyacak tarzda gorunu kip etmiyor. O sade<:e bugünkü meclisinin Kanunusani içtimaı yapmaktadır. ş a vı aye f 
mct::-ahı .da ele geçırılen çanta tenit olmadığı ve müfteriyat ka yor. beynelmilel münasebatta hakim MOSKOVA, 3 A.A. - Pra-ı ruznamesine konması hakkında de bulunan komisyon azaln . 
a•rlır. , . . bilinden olduğu anlaşılmıştı. Filistin de bir Yahudi yurdu olan yeni ruh ile dostluklarını vada gazetesi M. PoincarC'nin Almanya tarafından verilen no- lince umumi içtimalar baş.hY' 

il - D:ıvıt Avadı~yan .. veya . . . tesis etmek, oraya muhacir ge- takviye etmektedir." Moskova mahkemesi dolayısile 1 tanın metni Akvam cemiyeti cak ve bu husustaki kanmı prO' 
"Davidis,. - Ermeni papası~- ~_:ıar:?afıh. Sultan Hamıdın tirip yerleştirmek için kaç sene- Exelsior'da çıkan bir makalesi-

1
' tarafmd~n nesredilmis.tir. 'eleri hazırlanacaktır. 

rmda:ı oı~n merb.-um Golosa mıi dahılı şuphesı devam etmekte . _ . _ "La Bulgarie" Türkiye ve 
n 'h . t ettiğ' d ve bu cinayette Jön Türklerin denberı ograşan teşkılatın ma- Bulgaristanın her devletle iyi- ni mevzuu bahsederek diyor ki: k k h"" . . hA{A l l d 

~~~~~f 10 ~~:ı~:ı~r. Erm~:i
1~il~ ve Veliaht Reşat Efendinin ve ~~l'ol~u~ ~~:ıait az değ~ld~~f münasebat idame etmek istedik "Poincare bu ma1'i.le ile maz !\_ağTU IZlfl UVlyetı a a an aşı ama 

.,e ;rı;n zemin katmda "C., usu- hatta mabeyinde kendi karini 1 ıstın e unyanın mu te 1 lerini ilave etmektedir. nunlann hakkındaki ittihamla-
lünd ... müteharrik m hverli zatü1 ve mütemedi olanlardan banla- yerlerinden, bilhassa bu unsu- nnı latifeye vurmak isteyor. 

:ır l:e tetikli dört adet iştial e- rının dahilleri olduğu zehabın- run rahat etmediği bazı memle- . . Müdahale ile alakası 0 madığı-
c 'ci dinamo aleti ile bomba ka-ıda bulunmakta idi. ketlerden getirilen Yahudilerin ispanya başvekiline kurşun m isbat için Poincare 1920 Ka-
lıp'ar nı, mliteaddit elektrik a: . . _ _ yerle tirilmesi için bu teşkilat MADRİD, 3 A.A. _Bir ga- nunuevvelinde Wrangel'in ta-
l · ı altı atlet cıngıraklı saatı Atına maslalıatguzarligmın muntazam ve c!evamlı bir suret- zeteci ceneral Beranger'e revol- nmması aleyhinde neşrettiği 
h i bliyiök b·r çanta ile beş a- tahriratı.nda baJ:~ol~nfln ve- te çalı maktadır. Bu teşkilatın ver çekmiştir. Ba~vekile birşey makaleyi gösteriyor. Halbuki, 
det l'ovelver ve işarete m~hsus saıkten bıcıncısı el attığı her yerle her işi yalnız olmamıstır. mezkur tarihte Wrangel'i tani-
ıı~ adet uf

1 
ak f~a>:~a~ vhe bt; kb3;Ç, Yahudilere gördürmesi yüzün mak imkanı zaten kalmamıştı. 

yu~ rove_ver ısegını avı ır ı 1 numaralı mektup . . . . led tmış ot.maktan hıryli uzak-
! k 1 k 'k k .. 11 · · h Filibe 27 Temmuz 905 den Fılıstınde yerlı Araplar ara Çünkü, daha Teşrinisani bida-

sanc ı , e e trı ansu ennı a- d . · 1 - 1 tı B · tır. tl · d w ı d ı 
vi Ôn kadar kutu mevaddı infi-j Sevgili Sarat: sı_n a ışsız er çoga mış r .. u ı- LONDRA, 3 A.A. - Lord ye enn e range or u an 
Hby:yi patlatmağa mahsus a-• Atinada esnayı ikametimde ki unsu~. ~asında husumetı ar!·. Passfield, Filistindeki Yahudi mahvedilmişti. Meselenin iç yü-
let'er m;kdarı külli cereyanı e- hakkımda gösterdig-iniz neza- t.ır.an muhım sebeplerden bırı d züne gelince, Poincare Wrange-

d teşk:ilatı tarafın an satın alınan 
lektrikiyi nakil tellerle "Bisk-. ketten dolayı beyanı teşekkür 1 ı. . . . . . le esas itibarile muzaheret edil-

ı arazi de kiracıların Yahudiler-
ford,, fitilleri. 

1 
ederim. Mektubun teahhürü si- . ş.te şımdı Filistın d~ - ekse- . ınesine itiraz etmemekte ancak, 

A l d ıd - den maada hizmetçı ve işçi kul 
9-"Jan Nikolaon" -Ermcni\zin "Voske Hank,, ta temadi e- nyctın rap ar a o ugu unu- bunun resmen tanınmadan ya-

ve hakkak olan merku- den ikametinizdir. Görüyorsu- tulmasm - her iki tarafı tatmin lanmalarını men'eden mukave- pılmasma itiraz eylemekte idi. 
mı., ikametgahında 3 numara- nuz ki Voske Hank seyahatiniz ede<:ek bir idare şekli aranırken leler hakkında Lortlar kamara- Fransız Ajanlarından hiçbirinin 
lı yağlı dinamit ile memlO iki iyi oldu. <;:ünkü eşyayı emin bir bu iki unsuru ayıran husumetse sında ileri sürülen tenkitlere müdahale içinde methaldar ol- Mechul bojulınuş kızın tıbbı adlicr alınan rtsmi 

ı;anta ile bir çok mekatip ele Y.~re tc:,vdıe ve arkadaşlar ile gö beplerini de göz önüne getir- verdiği cevapta, Ya~.udj teşki- madığmr kat'iyyen beyan et-
1 

b" .. h rri"'" 
geçirilmi~tir. • ruşmege muvaffak. oldunuz. mek iktiza ediyor. Lordlar ka- !atının kanunen men ı lazım ge mekle Poincare büyük bir ihti- Moda açıklarında yirmi iki taca yapı an uttm ta a .- • ~r 

ıo -"Jan Osrisyan" - Mer Ben. ve arkad3:§lar ışlere dair marasmda müstemlekat nazrn- len hiç bir harekette bulunma- yatsrzlık gösteriyor. çi;nkü da- yaşlarında talunin edilen ve sır- rağmen henüz hüviyeti oğ!~ 
kumun ikametgahında 3 numa- ~lumat beklı_yo~uz: Ne yapa! na sorulan sual buna temas et- _dıklanru ve hükUınetin bu mese ha geçenlerde hükumet reisi l,ıü Unda kolları ve yakası kürk- leınemiştir. İntihar etmi · ol 
ralı yağlı din~it !el. memlfi iki cagınızı_ ve ne ıle ıştıgal e~ek- mektedir. Nazırın verdiği cevap lelere müteallik ka~onu Yahu- tün cihan muvacehesinde kabi- lü bir manto bu~unan güzel 51 ihtimali pek galip 01aı1 1 
çanta e1e geçınlmiştır. te ol~ug~u Bııablrsfızlıkkila ogrbeı~ Yahudi teşkilatının kendi el at- dilerin şimdiki faalıyet ve hare- ne azasının dürüstlüğüne tekef- bir kızın cesedı bulundu- h 1 k b Ik' teclıisV1 

Y .. . .. . rtıek ısterız. u se er teşeb ü - f 1. h 1 da . . k 1 . . . k • b' . k' .. . •. h ld b' .. d k C d' t bb meç u ızm e ı " .ı.~ ukarda mundenç muteaddıt .. .. .. k. k l.m . . tıgı aa ıyet sa a arın her ışı et erını gtıyrı anum ır şe il- ful ettıgı a e ır mud et son- <runu yazmıştı . ese ın ı 1 d d "l"h ·ıe tı• 
membalardan varit olan haber- ~um~~~ a ~b· 

1 
a . :r;ıı:~ıçın münhasıran Yahudil~re gördür de gösterecek mahiyette tadil ra bunlardan baztlannııı yolsuz ı ~dli tarafıııdan yap~lan m~aye- yar. ım e er mu a. a.zas~nr~' 

ler ile İstanbul zabıtasının istıt- er-tür u te ır en . ~ız. mek programını tasvıp mahiye etmek niyetinde olmadığını söy luklarını itiraf etmek mecburi- nesi neticesinde bır bakıreye adlıce alınan resmılll Y 
' au ve Rumeli vila atı müfet- _ (Bıtmedı). tindedir. Filistin meselesi h~_mistir. _ _ . v~~~e k~m~ __ __ai_~ o~dui!:u_anlası~mı_:~ d~ .z~- dercedıvor~z. _ :eri~ 

cr0····1·················-~::1:::::1 dii;er mühim bir meselede tah raretli müzakereler gelecek kon şinde bulundugu bı~dtrılıyor. daı:.bu. kadar. kıymet ~ rıl'' • H ft ı k s· .... 1 1 didi teslihat mukavelesinin tat- feransta olacaktır. Fakat bir ta 1 Bu vaziyette devletlerın Cenev- degıld~r. İttıhat v_e T~ e ~ 
4 :_::_====-~-a-~--~Y_:~=~~-a •*• bikatma nezaret etmek için teş raftan tahdidi teslihat müzake- redeki sözleri ile memleketle- devletın yalnızlık sıyasetııt cJıl 
h-=-=-====-=--=--=-=====----------- kiline karar verilen bir komis- resi devam ederken, diger taraf rindeki faaliyetleri arasında hayet vermek için ça_1111;Jf 

_ . . . . • . . . . . . .. .. yondur. K?ı;tisyon Cemiyeti tan da devletler arasında büyük tam tezat varpır. kapı bırakmamıştı. Talat lt~" 
Cene11redekı tahdıdi teslihat yeye ol<iugu gıbı bahriyeye de dıt ayrı bır sıgortadır. Çünkü Akvam teşkılatından ayn ola- bir silah yarışı başlamıştır. * * * lar, Cemal Paşalar meJ11~ 

l:onferaıısını?- !1Y1ll y~ altısında tatbiki meselelerile meşgul ol- bir kısım devletler, külliyetli rak teşekküledecek ve konferan Fransa ile İtalya arasındaki Tevfik Rüştü Bey Cenevre- memleket dolasıyo_r •. yok oSıi 
yahut ta onuçunde hitam bula- muştur. • masarifat ile muayyen hacimde sın tesbit edeceği devletler bu bahri rekabetten maada şimdi den avdet ederken, Roma ve ya Osmanlı devletımn d ıı 
·ağıııı telgraf haberleri bildir- Te~l~hatın arıen tah~idi me- ki g~milerin ha~p ~abiliye~i komisyona aza tayin ~de~ekler- İspanya da büyük donanma sa-1 Sofyaya uğradı. Gerek İtalyan, ğuna rağbet e~ecek ~~vıetııı' 
nfr;ti. .. . selesm~n _a-~~li olmadıgına. ka- tezyıt ederek nısbetı bozabılır- dir. Komisyon Cemıyetı Ak- hibi bir devlet olmağa kanır ve gere.k. Bulgar ı;ı~yı~htlarm- yorlardı. Hat~ Babıalı bU111 ~. 

Henuz bu dakık3;Y:1 kadar rar verıldıgıııı geçen hafta ızah ler. . vamdan ayn olmakla beraber, vermiştir. İspanyanın kabul ve da Hancıye Vekılimıze karşı satla yolla~ıgı ::ıdıımla.~ri)ıl' 
bu, tarihler~en h_3;ngısm?e mü; etmişt~. ~~aenal~yh si!ahla- ~ahı'i tahdi.d.iteslihat meselesi tabii bu teşkilatla sıkı temasta ilan ettiği program, Avrupada gösterilen h~snü ~ab.ul, Tür~e- ~pıdan ~og~l~uğunu g0

1111e 
za.-ı:_ratın bıtecegıne daır katı rın y_er.ıne butçed.ekı. s.arfıyatın muzakere edılırken, Rus murah bulunacak ve Cenevrede yerle- dördüncü bahriye devleti olmak ri mütehassıs etmıştır. Teşnfat dıp~oma~ı tarıl~ınd.e eınsıı aJ>İlı · 
malumat olmam~kl.~ .~era~r, tahdıdı kabul edıt.mıstı. Konfe- h~sı tara!ından .harp gemileri- şecektir. tır. Yani İngiltere, Fransa ,.e nezaketiniı:ı _Im?utlarını ç?k a- sa~üf .~~~lme~ış hır Y?l \rgııl 
, arınki Cum~tesı _gunu son ıç- rans _bunun ne ~~kild:_ malilın o- nın azamı hacm.1 ı~.~ .~ona ol- İşte İhzan tah~i,?.i teslihat İtalyadan sonra İspanya gel- şıp ta samımı .~ır dol'.tluk tfa~e ~~ş bu tun sefırlere bır 5 ıı.rlt". 
ti:-rıaın akdcdı Jmesı muhtemel- laca~mın tesbıtıle ~graşmıştr:. ~ası hakkı~da. Ll~rı surul~ tek konfe~ının verdıgı kararla- mek istiyor. Alman yanın Er- e~~n bu. tezah~, ~y_nı zamana~ gonderere~ dev~e~e do~t bİf 
dır. A_y~ı zama.nda bu butçe tahdı- lıf red?edılınıştır. Malumdur rın hülasası budur. Konferan- satz _ Preussens zırhlısından Turk Cum?~ıyetının .b~y~~lmı !arını tavsıye gıhı garıP 

Konferansın bidayetindenhe- d~nın ba.hrıyey~ .d.e te~milini İn ki Yfaşın~ton konferansında~- sın bidayetindenberi izah etti- maada ayni tipten gemi inşaa- \el vaziyetı~ın. kuvv~tını g?ster, şebbüste bulunmuştu. ~ıı 
. i müzakerelerini bu sütunlarda gılt~re~ın ~eklıfı uzerıne 'kabul <taı;u ~o~aJ 35,000 olarak tesbıt ğim gibi, konferans ihzari mahi tma teşebbüs ettiğini evvelce i- mektedır.ı:urkıye C_ümhuııyetı,' Yakın tarihimizin bu aı~r 
t· ip t:ttik. Telgraflardan anla etmıııtı'.· .Fılh~kıka Londra bah ed~lmış~ır. 10,?<JO o~arak kabul yettedir. Yani bu hey'etin hazır zah etmiştim. Küçük Portekiz) her d.e':'letın do~tlu~unu I· Z<'.n- cıklı ve gah gülünç saflt z:!'.e 
lığımıza c;"re, koııfe.rans ~atta rl tahd.~dı. t~slıfıat konferansın- e_dı.lınesı bahrı ~eslıh_~t r~~abe-ı Jadığı rapor, gelecek sene içti- b~le d'?nanmasına 12 milyon tı:-ı ma~ ı~ın. ~alıştı~ı, ı:ır devle.ttır. hau.:lay.~p ta. dünkii va 11~1 
arfında bütçe1erneki askerı r!ı d~ denız sılah~an!1ı1: aynen talı- tı~ı ~araretlendırecegı soylen- ma edecek otan asıl tahdidi +e!! gılız !ırası sarfına karar vermış Tarıhı~ızın hıç bır devrıncle bugunku va,;ıyet ar?sııtd .,il 

sisatın aleniyet•. dai111i kom~ d~c~ı kabul .. edıl~ştı. Fakat İn- mıştır. _ 1 tih.at ko~fcra!'1sıncla müzakere\ ti~: Yugoslavya'nın da. a~ire~ldostlugumu~ bu kadar araıımıs ?.adı görmemek kabı! d1~ 
1011

, bütçe tahdidatının Harb•- nlızlere ore, butcelerde de tah Konferansın meş 1 o!tluF'ıı ctlılecektır. Bınaenalevlı a'lıl ha nıu•lu harp malzemesı sı arı- ve bu dostluga devletler tarafın Her halrlP bast • Gazı 0 
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e meclisi on bes gün ha e 
r Ş. Meclisi Ne istiyorlar 1 Poııste J M. Mektebi ikramiye 

On beş gün daha Gümrük komisyon Feci ölüm Dün 54 üncü-;,ııdö- Tevzi talimatnaıne-
Vılligt'tle ı--~~~_ıa_ı._ır_q_ı_e~~) 1 

Halka imtihan 
suhulet temdit edildi cularının müracaah R :-k d- k nümünü tesit etti. si geldi _ _ __ _ amı öyün e ü- - - Talebe üç numara --·. 

Çarşambaya 5 aylık büt- Tacir komsiyoncuların çük bir çocuk Çok samimi nutuklar Müskirat inhisarı haziran ile sınıf geçecek 
rakip kalemi halka çe müzakere edilecek tasfiyesini istiyorlar - irat edildi da tevziata başla yor - ---

Bir bon1banın infilakile Dün, Mülkiye mektebinin 54 Karak ispirto ihbar edenlere Fakat yoklan1a imtihanla t k"}At •• t • Şehir meclisi dün birinci re- Komisyoncuların gümrükte 
0 
.. ldu" ,. 

eş ı a 1 gos erıyor is vekili Sadeddin Ferit B. in ri icrayı faaliyet edebilmeleri i- üncü yrldönümü, pek büyük bir v~rilC:Cek ~kramiye . talimatname J nna ehemmiyet verilecek 
M k d ameıa~ t yasetjnde toplandı. Ali iktısa t çin bir takım şeraiti ifa etmeleri Evvelki gün Eyipte Ramı kö- şevk ve samimiyetle kutlulan- sı ahıren ıkmal edılerek Malı ye . . . 

er ez e mu meclisine iştirak eden azadan imtihan olmaları, 1000 lira ke- yünde feci bir kaza olmuştur .. mıştır. Hazının meyanında Va· Vekaleti tarafından Müskirat Maanf emanetıne gel<!n bı 
aza\mağa başladı Furtun zade Murat B.in mecli- faleti naktiye vermeleri icap et- Cevat isminde bir çocuk. köytin li muavini Fazlı B., Darülfünun inhisar idaresine gönderilmiş- tamimde lise v~ ?rtamcktepler 

Vilayette teşkil olunan takip sin devamı müddetince mezun mektedir. yollarında gezerken bir bomba müderrisleri bulunuyordu. Tes'· tir. Müskirat inhisan bu tali- de bu seneden ıtıbaren talebe 
lıalcmi vasıtasile halka yeni teş addedilmesine karar verildi. Ra Tüccar komisyoncu namile bulmuş, ötesini berisini karıştı- it müsameresine saat 4 te deniz matname mucibince haziran ay- a~aô ~numara ile sını~ı geçe 
~İJat hakkında tafsilat veril- hatsızlığı devam eden Emin Ali gümrükte komisyonculuk eden 1 rırken bomba patlamış çocuk muzikasmın İstiklal marşını te- ından itibaren şimdiye kadar bilecektir. 2 alan t~lebe .ıkmale 
llıcktedir. Bu suretle halk yeni B. e de on gün mezuniyet veril- bazı zevat vardır ki, bunlar im- müthiş bir çığlık kopararak kan rennümile başlandı. kaçak ispirto ihbar edenlerin ik kalaca~tır. Bu yenı tamım tale 
teşkilatta takip olunacak işleri di. Tiyatro ve sinemalar için ye tihana ve kefalete tabi değiller !ar içinde topraga yuvarlanmıs- Müteakiben mektep müdürü ramiyelerini tevzie başlamıştır. be leh~ne .olmakla berabe~ y~k 
0tılarnaktadu. niden alınacak beş muayene me dir. tır. Babanzade Sükrü B. hazirunun İkramiyelerin miktarım tcs· lama 1.mtıh~nl:ın~1~ azamı _dık 

Bundan dolayı merkezde mu m~u içi~ icap eden. tahs~s~tm Güm~~k komisyoncuları bu Vücudü delik deşik o.lan ç~ alkışları ara~ında kürsüye çıka- bit etmek üzere bir komisyon kat e.~!:me~ı bıldinlmektedır. 
lıı'ıelit azalmıştır. verılme51 h~k~mdakı ~~rula~e- ~evatıo tu~~.r ol.~adıkl~rını ve c~~ ?.ureba hastahanesı~dı:. ~~- rak mektebin 54 üncü yıldönü- teşekkül etmiştir. Muhbirlere But~~ lı~e ve orta . m~ktep 
Duyunu umumiye binası :ıe tezkeresı butçe .~~cumerune ot:den~rı g_urı;ruk komı.syon.c~ muştur. Boıı;.~nın Ramı 1-:öyu- mü tesidinde bulunan davetlile· ceza miktarı üzerinden yüzde !erde bınncı .l'.~klama ımtıhan-

. .. havale olundu. Darulaceze ve lugu ıle ıştıgal ettıklenm. ne nasıl ve kımın tarafından ge re teşekk" tti S Gaz' 40 ikramiye verilmektedir. Faz- lan ya~dan ıtıbaren başlaya 
ııı· Teslim olunan Düyunuumu· Karaağaç bütçeleri mazbataları nasılsa Ticaret Odasına kav- tirildiği belli değildir. Tahkikat Hz nin ur :t b. ~nra, ti . ı la miktarda kaçak ispirto ihbar c.ak ve bır hafta devam edecek-
~.~y~ binasının ne olacaiı hak- bütçe encümenine tevdi olun- dedilmeğe muvaffak olarak yapılmaktadır. . · t dmek Re ' .. 

2
•
1
.ymhare enne edanlere 10 lı'radan 100 ı·ıraya tir. Sene sonunda kanaat numa 

""l(Ja bcnu"z maliyeden bir emir d 6 k" ld "dd n· .. d' .. "k B ) k ısare e ere eısıcu urumu- ~ u. anunuevve e mu e tuccarım ıye gumru te mu- arut ça 1 1 . .. · -· k _... rası 5 4 ve 3 tutan tale'·· sınıfı 
telınemiştir. biten meclisin 5 aylık bütce ile amele yaptıklarını söylemek- an aplC Z_'.1n me~~ebe karşı goste.rdıgı ~- adar avans para verilmektcuır. ' , , uc 2 Kat'i iskan daha bazı mühim işlerin müza- te ve şikayet etmektedir - tevkif edildi laka!'' şu~ranl~ kaydettı. Y~nı Kaçakçılıkla tam bir mü- geçe<;ektır. Yalnız bır dersten 

1 • keresi için 15 gün daha içtima Ier. Komisyoncular bu hususta .. . . neslm vazıfelennden bahsettı. cadelede bulunabilmek için ce- alan ıkma~e kalacak.sa da, 2 nu-
ı. skanda kalmış olan dosya- "dd . . d't 1 k .. " k "d" r-.. d' d Bakır koy polıs merkezı; Zey l Bilahare Aynizade Tah!!Wı zayı naktilerin tahsili beklenil- mara aldıgı derslenn mecmuu 
"U' püıü.zlü o~ardJI' Bunlar mu etının tem ı 0 unması a guınru mu ur ugu nez ın e tin bumu barut fabrikasında B · .. .. .. .. ~ · meden, aynca bu iş irin tahsis üçü buluyorsa sınıfta kalacak 
da. kat'i iskan sureti ile hallo- ı arlaş tırıldı. Halkın_ i~t!yacına yeni-den te~ebbü~te bulun!'1ağa mühim bir hırsızlık tahkikatına eyı kürsu,de gord~k. Tah~~ ,. 
Jı... daha muvafık oldugu ıçın Üs- karar vennışlerdır. Komısyon- b lam u H~d· d . F b B. çok heyecanlı bır sesle mul- edilen paradan muhbirlere a- tır. 
•ııınaktadır. . 1 d . 1 h" as ış r. a ıse şu ur. a ki k b' . 1 k h' ı k 'k · ı · · ı Nöbetle ders küdarda Karadavut mahallesı- cu namı a tın aış yapan ann u .k· k p c sı Ak'f Ef d ' . b' ye me te ının mem e ete ız vans o ara ı ramıye en ven e-

lnt.h t hkik t · · U · · 1 · · tk'k' · bunJ n a a 1 1 ı en mm ır · d l k · h cektir ı ap a a ı nin Evlıya çelebı maha esme vıyet ennın te ı mı ve ar "ddettenberi öt k. be 'kine metın en, meme etm ayrına · __ __,,.....,.___ Bu sene şehrimizdeki ilk mek 
İntihabat şikayeti tahkikatı- raptı karar .. a.~tı~a alındı. Küç~ dan. yazıhanesi ve ya ticaretha: :ı:.ut sattığı duy~ı:Ueş. g~lice ha~im olmak~an hiç bir v~t Suı· ı· stı• mal teplere pek fazla rağbet oldu-

~ devam olunmaktadır. Tah- çekmece ~olu cıv~rınd~ 72~ d~- nesı. o!rı:ıyanların •.şten menedıl evinde taharriyat yapılması ka . hah kal.~adıgın_dan bahsettı ve ğundan bir çok mıntakalarda 
~kat bir haftaya kadar bitecek nümden ıbaret Fıruzaga ~ıftlı- mesını~temektedırl~ rarlaştırılmıştır. şunları ılave ettı: 'mektepler talebeyi istiap edemf 
"'· ğinde iskan edilen Bulgarıstan R l Birdenbire Akif Efendinin e - Mektebi mülkiye memle- p }" -·-.-;-- d v mektedir. Halbuki hariçte bir 
Sıhhi meclis dün toplandı mu.ha~ir.~erin!-11 vü.~uda g~tirdik US ame esi vi aranmış kiıoıarıa barut ve ka ketin ricaıi sivasiyesini yet:ştir- o ıs teavun san ıgı talebenin bırak.ıımaması ıazım 

" le. n .koyun Fıruzkoı:- namıle tev çak ~ampanya bulunmuştur. miş bir ocaktır. Mektebi mül- dolandırıldı geldig-inden. mektep kadroların 
. •eni hıfzıssıhha l<anunu mu ı ld B ' tıb· sımın. e <arar ven . 1• eş sene- Bunun üzerine Akif Efendi; kiye bu memleketin darülfünu- dan fazla btrrok talebe alınmıs. 
ınce teşekkülü lazım gelen d b d 1 k t B •• d kik t --··- "" 

hr ıtzıssıhha meclisi dün ilk de- e ır muayen~ \ 1 ~n hap an, ugun e tel a yakalanarak muhafaza altına a- nuna müderris, yüksek mektep- Sabık mutemet sahte tır. Maarif emaneti bu gibi mek 
a 1 . . çarhçı ve gem!cı erın er s~- ki lııunıştır. Fabrika kapıcısı 4 ün !erine mııallim. Millet Meclisi- I l teplere bir tamim yollayarak 
• o arak sıhhiye müdürıyetın- de b r muayene edı yapaca ar .. - k.f .. kk senet e para mı a mış 
•ıe Vali muavini Fazlı Beyin ri- ne ve s~ne . 1 

. . . - cü mustan?gm tev ı muz.e .e ne meb'us, hey'eti vekileye aza derslerin münacehe ile okutul-
ı ~.asetinde irtima ederek şehre len şoforlerm de ıkı senedekbl~rf Y Od • - h k t resi le tevkıfhaneve nakledılmış vermiştir... . Poli.s te':'?üı;ı sandığında miı- masını emretmiştir. 

ijt ban mukerrerat ittihaz et - muayeneleri hakkı:ıdaki te ı arın esaya are e tir Tahsin B. in bu sözleri can- hım hır swıstımal_ mey~~na çı:I Şimdi bu kabil mekteplerde 
tııı . üzerine ikıısat encümeni tara - edec~kler İstintakı müteakıp kapıcı A- kan~ıştır. ~andıgm muteferı:ı bir kısım talebeye öğledcı· e•ı 

Ştır, fından yapılan tetkikat neticesi kif Efendinin akrabasından Ali dan alkışlarla karşılandı. k~ mute~edı Muhta; Efe~dı [ vel ve digerlerinc de ö&fed~n 
,, Maarif tayinleri ni ihtiva eden mazbata okundu. Sair günü şehrimi.ze ~~len Efendi de nezarl.'t altına alın- Mektebin eski mezunlarm- hır k~ç gun evvel te~dı~ ~dıle-ısonra ders göstcri\mekteıEr. Bl 
. Ank 4 M 'f kal . Encümen bunu selahiyeti hari- 300 kadar Rus amelesı bugunde mıştır. Tahkikat devam etmek- dan Ahmet İhsan B. de gayri rek bır merkeze ,.~rılmıştı. Fa- suretle acıkta hic bir talebe k;-

rf •t•tı' ~kra, . 1-. aanh ve . etı, cinde gördüğünden sıhhiye en- miiessesatı sınaiyede tetkikat tedir. ihtiyart kürsüye cıktı. Cok sa- k.at.Muhtar. Efe .. ndı merkeze.ve.- mamaktac.lır. · 
. 1 .. Stı ış enne e emmıyet .. · k'k 1 t kt , b h · • • 
ıf ı·cr k . cumenınce tet ı at yapı masını yap ı an sonra yarın sa a B f b ·k mımı ve heyecanlı sözlerini ,u rıldikten bır muddet sonra ıstı- D ··Jfü· 
ıi!' vme - te~ır. .. . teklif edi,,ordu. Bu teklif kabul Ode•a'ya müteveccihen hareket arut a rı asının yanın- .. ı ·ı ı · · di. fa etmi~tir. Aybaşı gelince, mü aru nun marşı . ekaletın munhal olan ısta- . . .J. . • . . d k cum e 1 e Jt tır · ~ 
t>' !istik miid .. 1 .. -.. k 1 . h edıldı. Hı lafı usul ılan, talık ede edeceklerdır. an geçer en "-Yeni bir matbaa tesis et- teferrikadan maaşlarını almağa Darülfünun talehesi icin ye-
~t· "!s müdür~r ~~eB:y e:~:ae- rNekfbeleddi!k·e resmini ~e~ık~iy~n Bıın.kr I:e?ing

1
rat, Hamburg, Barut fabrikasında evvelki ge meği düşündüğüm zaman bu gelen memurlar, maaşlarından ni bir marş yazılmı« ve bestelen 

:i~' ~ilıni .. tir. Kal . h .. _ e t sen ı attan resmın ı ı mıs Napolı tarıkıle stanbııla gel- ce nöbet bekleyen Mehmet E- matbaanın kapısını gene mekte bir miktar paranın kesildiğini mistir. Bu marşın darülfünun 

141 ~İirlüiüne Ko!~~";:k:~s mr:::ı- li alınması hakkındaki talep ida mişlerdir. Gayeler; hem uğra- fendi; memnl!'' mmtakadan ge- bi Mülkiyeye karşı yapacağını" görünce, sebebini sorduk lan za gençliğine öğretilrne~ine başl:ın 
.er 1llı mektebi müdürü Nihat B ri bir iş olduğundan bu hususta drt.:ı:ırı şehirlerin iktısadi ve si- çen Tekirdağlı Hasanı ayağın- Musliheddin Adil B de bir man, kendilerine teavün sandı- mıştır. Konservatuvardan dahi 
'f \ayin edilecektir. Nihat Beyi~ karar ittihazına mahal ~lmadığı nai müesseselerinde tetkikat dan kursunla yaralamıştır. kaç söz söyledikten so~ra, Ay- ğından aldıkları paraların mak- bu husus için bazı muktedir ho 

llıı.ıamelesi yapılmağa başlan _ kararlaştı. Yalnız bu mun.a~ebet yapmak, hem de, Rus amelele- z rlu kadın nizade Tahsin B. bir teklifte buzları gösterilmiştir. caların celbedilmesi diisiinül 
ıs· 'lııştır. le duvarlara yapıştırılan ılanlar rinin en faallerinden oldukları O bulundu: Halbuki bu memurlar borç al mekted.ir. Darülfünun taleb<'s 
,(O' Mal' k'J' · · t çirkin bir manzara gösterdiğin- için hükfunetlerinin kendilerine Çeşme meydanında oturan M kt b. Mülki !il bi madıklaı:nı söylemişlerdir. bu marşı merasim günlerinde 
,; ıye ve 1 101 zıyare den bu hususta makamın teşeb- verdiği mükafatı bu suretle kul Bedia Hanım; eskidenberi kin b' -. . e e 

1 

1 ~ e~ .: Bu vazıyet karşısında senet- söyleyeceklerdir 
ıı l\nkara, 4 - Başvekil İsmet büste bulunulması kararlaştı. !anmaktır duyduğu Mahmut isminde bir ınnı tanımıyor ar .... ur~ a - ler tetkik edilmiş, neticede hep . · 

lı ,.a.~ Hz. dün rahatsız bulunan Meclis çarşamba günü toplana- A 
1 1

' . . R genci jiletle yaralamış, kaçmış zır bulu~~ları yekdıgenne ta- sinin sahte imzalı senetler oldu Balkan hcaret odası 
"lalıye vekili' Saraçog- ıu Şükrü' .. k b 1- k b" . .. k me e en getıren vapur us tır nıtmak ıçın mezun oldukları ta- - lk' t t e . ra eş ayı utçenın muza e- · 1 · d k 'Ik · . . . . . . .. . . gu ve evve ı mu eme zamanın Balkan memleketleri arasın 
~:Yı ziyaret etmiştir. Maliye re . e başlayacaktır şantıye enn en çı an ı sey - M l t nhı ve ısımlerını soylemelennı da bazı memurlar na~a sahte da iktısadl birlik temini icin or 

;tkili günden güne iyileşmek- sın . y~h g~.misidir. Amele . evvelisi , emur ara aarruz 1 rica ederim. .. senetlerle para alındıgı anlaşıl- tada bir cere.van oldug-u uazıl 
~dir. gun Sureyya Pş. fabrıkalanm, Topkapıda kalaycı sokağında Ve orda bulunanlar, kendile- mıştır. . . , 

Dersı.amların maaşı dun" de Fort tezga'hlarını gez- Ek · · .. k ' t b I · · kd' _ _, . .. .. . . . . mıştı. Yunanıstanda bır Bo:ılkan M · t kilatı . . remın evı , mus ıra ve za ı nnı ta ım cuerek alkışlandı- Polıs mudunyetı şımdı sabık . . . 
anısa eş mıslerdır. ta memurları tarafından tahar 1 .. M h Ef d' . tıcaret odası teşkılı mevzubahs 

ı..-_ . H f Uzun müddettenberi maaşa- · - ar. mutemet u tar en ıy1 ara- 1 ak d 
~i~~ı~, 3 -1 alkb' ırk:ısı k~ lamıyan dersiamların maaşları Karton fabrikası nerde ri edildiği sırada Ekrem ve ar- Çok samimi geçen bir gün- maktadır. om B : ır.ti t od 
~a ı ıçın ge en me us a kadaşları memurlara taaJTUZ et- den sonra, davetliler hazırlanan j Mumaileyh, ortada yoktur. . a an care ası teşkil 
' ~k Bey sıhhat yurdunda ser- hakkındaki karar, Maliye ve!cii- yapılacak tiklerinden yakalanmışlardır. b"'-d 'zaz edil k .. Simdiye kadar bu suretle alınan edilecek olursa. bıı oda sehri 
~ doktorlarla hasbıhalden letince divanı muhasebata veril urc. e ı . e~e musamere- , . . . mizde olacaktır 
"'11r "lh k t · f miştir. Tütün inhisar idaresi bir Lokantada başlayıp ka- ye nihayet venldı. paraların mıktan tesbıt edıl- D" · 
U a mu ~ a a g~t ı. • v 'l d · karton fabrikasınm inşası irin · mektedir. ıger memleketlerde <le bu 

rfada şıddetlı yagmur eka et ersıamların maaş - " rakolda bıten kavga Ü Vı'•rı·n müsabakası kom- fikir vardır. Yıa.pılan bir IJroı·e " !arının sabıkı veçhile verilmesi Bahkesir ve Gemlik civarını mü ç kızcağızı berbat l 

ı. \lrfa 3 - Salı akşanu saat 17 cihetini iltizam etmektedir. nasip görmüştü. İdare bu mınta . Galatad'.1 !tfahınudiye ca~de: d l k . l d ye göre Balkan ticaret odasına 
"C lıaşİayan yağmur tam 30 kaların haritasını çıkartmakta_ sınde Avnmm lokantasında ıçki e en aça sıyonu top an 1 Türkiye, Yunanistan, Bulgııris 
~t devam etmiştir. Bundan ev dır. içmekte olan, gül Mehmet kar· Sel<izer yaşlarında üç kızın Yerli mallar haftasında yapı taıı, Yugoslavya. Romanya iş 
,:ı Yağan yağmurlar üzerine e- Kız orta mektebinde Fabrikanın yapılacağı mahal d~şi Nuri, am~sı. lskender, üçü namusunu berbat etmek cünni- lacak vitrin müsabakası ile ~et tirak ~decektir. 
, 1

111er filizlenmiş ve otlar yeşıl- dünkü müsamere tesbit edildikten sonra yakında bırden İlyas ısmınde biri ile le Marko ziçi isminde bir şah- gul olan ticaret odası sergıler Atına, Sof ya ticaret odaları 
tı;11ıiştir. inşaata başlanacaktır. kavga etmişler, İlyas salc;tınna sın Birinci cezada muhakeme- heyeti dün al<şam da içtima ede Balkan ticaret odası te$kili için 
"-ahire fiati günden güne düş 35 seneyi mütecaviz muallim ve tabanca ile hücum etmık, ye sine başlanmış ve cürüm temas rek müsabakaya iştirak edecek müzakereye baslryacaklardır. 

~ektedir. En iyi buğdayın kilo-- mesleğinde bulunan muallime K" .. fi ti tişen polisler, hepsini birden, ettiği madde itibarile A(ır ceza vitrinlerin içine a11racak livha- Türk tezy' ini sanati 
"'d"- "-· · d tıl s d. H k t kt omur a ka ak 1 .. .. .. ı d kar .. · ~ - ı kuruş """'nn en sa - a ıye anımın ız or a me e r o a gotunnu§ erae e a yı muste'lzım olduğundan muha lan ve vitrinlerin tesbiti ile mq G" 1 S , t1 Ak d .. 

. şıl ı;~tadır. Z11.lıire ihracatı pek b~den ~ik~ ~ünasebetile lng~lt~~d~.ki ~ömU: gre".İ bu- k?1;un için~e gül .~~et .sura- kemesinin Ağır ceza mahkeme gul olmu§tur. Bir kaç güne ka- de uze ana. er a emısın 
~· ~· ,fon şerefıne bır musamere ve radakı kömur fıatlermetesıryap hi ıle komınr Hüsnu Beyı ba- sinde görülmeııine karar veril- d ·ırinl . 'lin ba lana· n .9~0 se,neaınde m~zun olan 
~s ~eddin H hakkındaki .,;ay ziyafeti verilmiştir. Müsa- mışur. Bir iki &ÜJıdenberi t~i- ımdan ağır ıurett.e yaralamq, di. ~ vı be;.~ 1 ;na . 1 ·nı . t~nı san atler şu~sı talebele 
D' hki• 'k merede maarif crkam, mektep liz kömür fiatleri artmaktadır. oezaretaneye konulan İıkender y t · . ve a a ~ en. u. vıu:ı. e~ nnden buı san'atlcir hanımlar 
1 lı'' t~ at . . . müdürleri ve muallimlerile Sa- Fiatlerin daha ziyade artması- de camlan kırmak suretile ken- umur a pıyaıası &;e2~P. en beıendıkleı:ııı:c ?ırıncı· yakında Beyoilunda bir atölye 
-iııl ıı~Vveke ııten el çektırilmiş diye Hanımın hürmetkarları bu na intizar ediliyor. eli kendini yaralamıftır. Gerek Piyasada yumurta fiatleri pa lik ıçm rey vermelennı nca ede açacaklardır. Bu atölyede Batik 
'tıl' '" ~liı 4 üncü §Ube ~üdiir!i lunmuştur. Sadiye Hanıma bita Şehrimizde bulunan kömür ti komiser, ıerek diıer iki yaralı halılqıyor. Sandıtı 38 liraya cek~~- . . . hanım işleri ve boyalı tezyinat 
1~ • ~ttin Bey hakkındaki tahkı· ben mektep müdürü Zeki Bey, carethaneleri ileride çıkacak berayı tedavi Beyoilu haatane- kadar çıkmıştıl'. Esk:i9ine naza- Musaba.kaya ıttırak edt11 vıt üzerinde çalIJılacak ve millı 
r ·~t alıiren ikmal edilerek Dahi· tarafından bir hitabe söylenmiş buhran hakkında tedbirler itti- sine kaldırılmışlardır. ran Anadoludan pek az mal gel rinler 13 kinunuevvelden itiba- Türk tezyin san'ati nıodem hir 
,t ~ '1ekiJetine gönderihniştir. tir. haz etmektedirler. Tahkikat devam etmektedir .. mektedir. ren teıı:yin edileceklerdir. tarzda ihya edilecektir. 

ıııtr. ft l11net Paşayı ve Hükuhıc- verdiği kıymet siyasetimizdeki JJiger taraftaflAlman gazete - *- • .-- dafaa etmemiştir. Hakikatıii .. Her memelekctteki Sovyet dumping demek bir malı mali 
J;~ .-~' düu aramıza avdet eden Ha bu vuzuhtan il~ri &eliyor. leri de bu meseleyi parmakları- Fransız kabinesi hafta arası meydana çıkmasına herkesten sefirleri bu haberleri tekzip et- yet fiatinden ucuza vermek de 
• 

11 ~~Vekilini bu muvaffakıyet 't * * na dolamışlar, şidd.etli neşriyat bir tehlike atlattı. Tardieu kabi ziyade kendisinin alakadar ol- mek 'lüzumunu hissetmişlerdir. mek oldufu İngiltereye Rus hu 
1 lltse~leı:inden dolayı tebrik Leh intihabatı, Almanya ile yapmaktadırlar., Hıtler fırkası- nesi, Adliye Nazırı ile iki müs- duğunu söylemiş ve anketi ka- Ankara Sovyet sefirinin bir telı: bubat ihracatının Kanada ve A 

, k hır vıcdan borcudur. İs- Lehistan arasındaki münaseba- na mensup mebuslar da hare- teşarı kurban vermek ve bir an- bul etmiştir. Yapılacak tahki- zibi dün gazetelerde intisıır et- merikadan fazla olmadığı bildi 
a 1 Paşa Hükumeti, harici si- tın gerginleşmesine sebep ol- kete gelmişlerdir. Meclise ver- ket parlemanter kabul etmek katta iskandalın zannedildiğin- miştir. Bu neşriyat karşısmda rilmistir. Rusyanın Londra sefi 
r 'c~c samimiyeti kendisine şı muştur. Lehistanda geçen aym dikleri bir layiha i~e. Alman era bahasırla 14 kadar küçük bir ek den daha derin olduğu meyda- 1930 senesinde Sovyet idaresi- ri M. Sokolonikof da harpten e~ 

1~dtnmiştir'. .Tür~ ı;tilletine 16 sında m~b'usan, ve 23 ünde zisinin müd~~aa~ı ıçın Şa.rk h1;1- seriyetle mevkiini muhafaza e- n.a çıkacağını Fransız gaze~.ele- ne karşı taarruza geçileceğ! hak ~ellci ihracata ni.~betl~ .~i.mdiki 
• 11tlan dahılınde ınkı~af hak- de ayan intıhabatı olmuştur. dutlarında yuz bın ~s~erlık bır debildi. Buhranın sebebi Fran- n yazmaktadır. Fransız hukil- kında Moskova mahkemesınde- ıhracatın ancak uçte ıkısı oldu· 

111 • 1,te. Tiirk . h.arici ~iya~et~- Her iki intihapta da Pilsudski'- ordu te~kil edilm.~sın.ı talep e~- sız politika hayatında sık metinin. mukad~e~atı . üzeri~e ki mazm~nlarm sözleri' tahak- ğ_unu ga~~teler~ ':'erdiği bi; mü 
ırıı hedefı. Hancı vazıyetı bı- nin fırkası •kazanmış ise de bil- mektedırler. Tabıı böyle bır la- sık tesadüf edilen mali iskan- bu tahkıkatm muhirn bır tesır kuk etmış oluyor. Matbuat.. ta- lakatta soylemıştır. 
·~ı::dar pürüz~üz olan p~k az hassa büyük bir Aln1an nüfusu yi.?an.ı:n kabulü imka~sızdır. dallardan biridir. yapacağı şüphesizdir. •rnızu başlamq demektir. Müzakere .~snasmd~. bir aza 
ı, c ':'~rdır. ~ımserle1'. hır k~- olan Yukarı Silezya ile Şarki Çun.ku Versay muahedesı~e mu Oustric bankasının iflası vemü * • • Diger taraftan İngiliz Avam t~rafın~an ~oylen~n soz şa 1 anı 
ı~; taz! ıst eınıyoru~. ~msenın Galiçyada hükumetin cebir isti- gayır _olan bu hareket Lehıstan- dürünün tevkifi ile maydana çı- Son zamanlarda Sovyet idare kamarasında cereyan eden bir dıkk_att~r. Bır mebus Japonya

'li ~ bır !.arış erazıınızde go- mal ettiği bildirilmektedir. Al- dan zıyade Fransaya meydan ° kan bu iskandal ile istifa eden si Avrupa matbuatının hücum müzakerenin neticesine bakıla- ~ın lngıl.te~ede ucuz çorap sattı 
•ıı ~":~r. Me.v~ut ınuahe<lelc- man hükumeti ekalliyethukuku kumak olur .. Fakat ~e d_e ol_s.a, Adliye nazırı ve iki müsteşarm ve tarizleri~ tekrar hedef ol- cak olursa, bu kadar şikayete ve gında~ şıkayet ~derek ~~"un ?a •il\· d.ılınde bızım hususi men- mm ihlal edildiğini bahane ede Almanyad~kı .hassasıyetı g~s- alakadar olduğu anlaşılmıştır. maktadır. O derecede ki, Sov- sile teşkil eden dumping :ı-uk <;l,umpıng olduguı:ıu soyle11?ı.ş. 
•t~~ız yoktur.' Umıımi sulha rek Cemiyeti Akvama şikayet termektedır kı asıl şayanı. dık- Fakat gazetelerin yazdığına gö yet sisteminin ilk devirlerini ha demektir. Rus dumpingi!1i A- Oy_le anlaşılıyor kı, b?zı 1ı:gılız 

~~t<ıftttıı noktaı n~zarm.da1!_ v,e etmiştir:. Alma!1.?'.a ~emiyeti Ak kat olan nokta budur. Lehıstan- re al~~<I<ı:r olanlar.y~lnız bun- tırla~y_or .. wazet~l~r Rus~ada vam ~rasına aksetmış_ b_a- lerın ~azarında dumpm_g bır 11?a 
lo,1 bu sebeple boyle bır tad,I vama gonderdigı şıkayetname- Almanya hududu Avrupanın en !ar degıldır. Otuz ıkı kadar da komunıst ıdaresının son gunlc- zı mebuslar, Rusların buyuk lı ucu~a mal e~~kten ıharettır. 
~~ı;:ısa "varsın olsun,, deriz. de, Alman ekalliyeti hakkm- hassas bir mıntakası olduğu a- meb'usun parmağı olduğu söy- rini yaşamakta olduğunu yazı· miktarda hububat ihracatından Bu ~ıkyasl~ 0}çulecek olursa, 
'iıı t ve müsalemet, siyasetimi- da reva görülen diger muamele- cı, fakat inkar edilemiyecek bir !eniyor. Fransız baş vekili mec- yorlar. Baztlanna göre rejim şikayet etmişlerdir. Hükumet İngı.~z ma1?1ulatına kıy~sen her 
1~'tı'~el taşıdır. İ~te Türk !erden de ağır bir lisanla bah- hakikat şeklinde tebarüz etmek lise verilen istizah takrirlerine devrilmiştir. Diger baııılanna : namına verilen cevapta dum- şey dumpıng,, olmak lazımdır . 
... lıguna di2er ılevletlerin setmektedir tedir. cevap verirkeı1, alakadarları ınü ıröre de Stalin katledilmiştir. : ping mevcut olmadıf;ı, cünkii Ahm<'t .')Ü[{RÜ 
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Kl• .k l b hangi bir felsefi münaka§a~a 
5 K EWEL 1930 ını ve a oratuvar kaprlmıyarak söyliiyorum- he 

nüz bu tarzda bir muamelıve ti 
iDAREHANE - Anbra cadde1ıi 

No: 100 T.._... ac1""'1İı MilHFet.. t .. Dr. U11sçulrlu Hakkı bi olmamı§ltır. Hikeınl ve kim-

tan bul. 
T...,_ ••=--'·ne 

ı.tıuııı.ı 311\1, Jeli, 3913 

Klrnik kelimesi eski yunan- zaman Hiburatuar birinci merte yevl bir hadise olmak ihtim,ı li 
cadan alınmışur. Yatak manası bede bir ehemmiyet kazandı. olduğu gibi bambaıka bir şey 
Ba gelir. Bu manaya göre kli- Mikrobu takip, hüviyetini tayin olması da muhtemeldir. İi ' a 
nik yatakta yatan hastanın mua etmek o zamandan itibaren has sıl işin sırrı burada.. Henüz bu 
yenetıile elde edilen bilgilerin taların tedavilerini üstlerine a- per~eyi ~leme.dik. İns:ınuı vü
bir araya toplanması demek o-\ lanlarca halli lazım gelen bir cudrnd~ ?lup bıt~n, gelıp g~re~ 
lur. Kelimenin menşeine, isti- mesele oldu. Daha sonra nesiç r~ e~ b~~kagen~~~~s;.a. 
kameti.ne rağmen ayakta bulu- parçaları Umdı, gözde mikros- ~r .e ka 1 1 ıydaas 'k' 61

• dr. lıdnn 

Alçak olan hakikatte kimdir .. ? 
- Fransızcadan -

ABONE O'CUTLERl 
G 

l aylıiı 

Türkiye içio Hariç 911 
400 lnm'f 800 ıı:u..., 

Bu da bi.r merak... İyi, orta 1 Kendisinin de sattlacak hiç bir 
halli bir aile baıbası ... Yaşı Her- şeyi kalmamıştı. 

15 " 790 " 1400 " !emiş, dünyada yegane merakı; Fakat? ... 
iZ ,. 1400 .. 2700 N h ...... · d ki' k k'k ı d 1 d cının arşısın ı ıncı e o u-oan aa ... nın muayenesı e ı op tet ı o un u, on ar aıı çı- ğu 'b' bi h k ...... 

niğin tazaınmwı ettiği meihu- kan meal ve mana öğrenildi. 
1 

gı ıF ~ ~u ~ k~ml ~ ı:-urutu
ma girer. Bu itibarla bizim Yalnız hastalıkların teşhisi fas em~z .. 8: mıY_etıd .1 sı bır . ha
"haata b8ft" tabiri kilnikten da- lında laburatuarlarm denıhde ~ız ~ e~dtırs~nız. ~ıma~r,mk~.' - 1 
ha şümullüdür. O halde klinik, ettiği vazifeler saymakla bit· tıce~ı C: _.e e ersın~z: .. um un 
doğrudan doğruya hastanın mu mez. o kadar c;oktur. o~abıl~ı~ı kadar bır~bırıne ben: 

Gar twıia ilinlarm mea'uliyetiai ayenesile toplanan alametlerin Bazı tetkikat var ki bizzat zıye_n. 1~1 şahsa .a~ı madde·•ı 
kabul etmez. hepsini ihtiva eder. hastaların üzerinde yapıldığı yedırınız'. her .~kıs~de .ba~ka 

Gelen evralc 11eıi verilmez 
Miicldeti ._,... Miıhal.,. 10 INnıı 

tur. Guete ve matbaaya alt iti• 
için midlriyete miiraoaat ecliJU.. 

ufak teEek bir takım şeyler a
lıp, bunları toplamak, seyrct
mdtti .. Bir şamdan, eski çekme 
ce ve saire.. Pahalı olm.amak 
şartile, - Çünkü aldığı maaş bu
na müsait değilfü - ıbu ka'lıil bul 
duğu şeyleri alır, evine getirir
di.. Zevcesi onun bu zevkine mü 
dahale etmiyordu.. Bunu, ma
sum bir zeYk diye telakki ediBugünkü hava 

Dün hararet en çok ı 'l en u 8 
dt rece idi. Bugün ru•~ir poyraz 
e,.ctk han kapalı olacaktır. 

halde yine !abura tuar mesaisi başk.a tesırler goste~ır. İkı kim· 
Eski zamanlarda hastalığı zümresinden sayılır. Çünkü tat se bır hastalığı ~.ynı ~enşede~ 

tetkik için hekimlerin elinde bi- bik 1 b'I k. . 1 ~ . d aldıkları halde gosterdıkle • an 
ricik ~sıta işte bu idi. Yalnız o una ı me ıçın a at >e e e 1 kl' d . bir 1 vata ve ihtısas ehline ihtiyac za arın şe ı, erecesı o ~ yordu. 
bu vasıtayı kullanırlardı. Lakin vardrr. Misal mi istersiniz? İş: ~az. ~ıhhat ve hastal~k şahsı 
ona da canla başla sarılmazlar- te gizlileri meydana çıkaran ış~~rdır. Ancak um~ı ~arz~a 

'r===========~ dı. Ha~~ara ~l silrme~e~ ade- (x) şuaı yahut Metabolizm ba- mutalea olunmaları ıtıbarıle bır 
ta çek.inırlerdL On yedıncı asır lı öl k 'b' B 1 •k ilim olurlar. 11 

Bu karı kocanın yetişmiş bir 
kızı, gene yetişmis bir oğlu var
dı. 

d b. T L' f za c;me gı ı... un ar, art . f kt . 
a ır omas ıya rus vardı. dünün icadı sayılabilir Yarın Bu esaslı ar an şu netıce çı ,_..._ .... 

Yalnız nabız saymaktan başka . . d h ' l' d · b'k kar:Laboratuvar mesaisi yalnız llugiinlfii bilmecemiz 
bi m k :tl ha t 1 .. aynı şeraıt a ı ın e tat ı o- . . S ld _ 
_.r a .sa ~ . saya e surme- lunacak daha kimbilir neler bu- başına lıerhangı bır teşhis mese o an saga ve yukardan aşağı 
gı haysıyetsızlık sal:'":1'~ı. Hasta lunacak ... Laburatuar işleri de lesi?i ha!ledeı:rıez. O n;esainin 1- Nota (2). Beyaz (2). 

Malfun ya! Defterdar Beyle ya s.orgular sorar, dılını çıkarttı arttıkça artacaktır - netıcelerı tef sır etmek lazımdır. 2 - Kırılmak (7) 
bazı arkadaşlarının 22,000 lira- rır,.ıfrazatınm yolunda olup ol- • • ~ Laboratuvar mütehassısrnınki 3-Rabıt edatı (3) Dudak(3) 

Masum bir halde olan kız 
için, ana, 'babasının dediklerini 
dinlemek, tam bir itaat göst~
mekten başka yapılacak dünya 
da başka mühim vazife yoktu. 

Fakat erkek çocuk için böy
le değildi .. Erkek çocuk anası
nın, babasının dediklerini yap
mak değil, kendi istediğini yap 
trrmak istiyen bir mah!Uktu. 

lık bir ikramiye almaları bir me madığmı araştırır .. Sonra !atin kadar hekimin mesaisini de he- 4- İstifham (2) Yapmak (3) 
sele halini aldı. Müfettişler ise ce ibare ile alimane bir reçete Ölçüye, sayıya sığmıyana, ö- saba katmak lazımdır.Laboratu Sonuna bir (N) gelince cilt ma 
el attılar. Ümit ve temenni ede yazar, i~açlardan sanatin sihrini tedenberi, ilim denilmezdi. has- varın cevabı teşhis için bir un- nasrna gelir (2). 
riz ki, bu zatlardan o para ist\r beklerdı. talıkları teşhis etmek usulü de surdur, bir vasıtadır. Bizzat tes- 6- Nota (2). Nota (2). No-
dat edilmez. Çünkü bu evvela Muayene usulünün bu muhta ancak laburatuar meydana çık- his değildi. , ta (2) Tasgir edatı (2). 

'pek tatsız ve firaklı olur. Son- sar tarzı, yavaş yavaş dal bu- tıktan sonra "ilim,, haline gel- • • * 8 - Kırmızı (2) Kirli (3) Er Pahasının ona verdiği para, 
1 ra da eğer bu husustaki kanun dak sararak başkalaşmıştır. He di. O zamana kadar "san'at., sa Hekimler bu hususta aldan- kek (2). hiç çok değildi .. 
muhtacı tefsir görüli!r ve Def- kim hasta ile daha yakından te yılırdı. Hakikat, yukarda söyle- 9 - İade (3). Ben (3). Adamın daha fazla vennesi-

d. - · ı·b t a t hl'll · d t mazlar. Mesela bir radyografi 
terdar •beyle arkadaşları aley- masa tenezzül etti? Hastalığın ıgım a ura u r a 1 erı a e · • 10 - Menfez (7). ne bütçesi müsait değildi. 
h' 1 bil t f . 1 . le ifade olunabilir. Albomiıı levhasının ehemıyetle halloluna 11- Rabıt edatı ( 2). Yet{2). b - b ıne o ursa e e sır enn ma- vücutte yaptığı tahribatı öğren gramla tartılır; şeker de öyle. kışta pek vazıh görünen 0 ha- Fakat una ragmen, u ço-
kabline şumulü olmaz. Burası mek, ıstırapların membaıru ta- Gıdaların vezinleri ile kulla- cak bir mesele olduğunu, bir ba- mısıl teamülü yapıldı mı? artık cuk, 1lik giyiniyor, hiç bir eğ
böy~ olmakla beraber istihlak yin etmek için tetkiklere girişti. nılmaları arasında tenasüpler yalin ne kadar kolayca suiisti- tereddüde imkan kalmaz. Kim lenceyi kaçırmıyordu. Buna kız 
resmmden dolayı mahkemeye On sekizinci asrın sonunda idi al d'l - · · k d kardeşı· de lıayret ederdi: 'lm · 

1 
kurulur. Diger tenasüpler de m e ı ecegını, onu ne a ar yanın yardımı olmadan hazım-

verı i.ş _olan sınemacı ar: . Avanbürüger hastaların ötesi- muzır maddelerin sureti ifrazı dikkatle tetki etmek lazım oldu sızlıklar tedavi olunabilir. La- - Ne yapayım?. Ben, başka 
- Bızım ahımız tuttu! dıyor ne berisine el vurmak sııretile .. .1. S 1 1 • 1 · g"unu bı'lı' rler. Kanın tamamı' le k' k' · tu"rlu" ya~ıyamam... Cevabını a-lar ık . .. . gosterı ır. erum arın 1ası ettı ın ımyager araya gırerse ya- ~ 
· Ç. acak ga.yrı tabıı sesler ~en ği teamüllerin neticeleri ( : ) yalnız su kısmının değişmesi pılan işler belli başlı olur. Rad lırdı. 

Şapka ve baş! b~;çok nc:_tıceler almak ~uı:ı- ı !erle (-) !arla ifade olunur. bir şahısta digerine nazaran da yograf bir takım kanunlar vaze Genç çocuk bir takım boı:ç-
G..,...,nde bir =pkacı dükkanı- kun oldugunu ~~ kıra.t hekınun ı Böylelikle bu bahislere cebir ha ziyade ehemmiyet kespeder. der ki onların haricine rtkılrrsa -s- ..- arkad ı a g ste d o t . . •. _. ~ . . !ara girmişti. Bu borçları yap-

nın mostrasına baktım, her ba- . ~arın ~· r ~· ~~ .~- sokulmuş oluyor, demektir. Gö- Denebilir ki teşhis ve tedavi- gayn tabıılıgın hududuna gırJ d ' b" l g'yinip gezebi-
şa göre bir tapka vardı. Acaba kıp c en asrın ş~n a uyük rülenlcr, tarttlanlar böyle kuru- nin icahatr munha. ıran tahlil miş olur . Serolog bize gösterir ~asay ~~? oy e 

1 
' 

her başa göre şapka bulunduğu 1:-,a~?ek hast~!~n dınlem~k ~su lan tenasüplerle halledilen mu- kağıtlarındaki rakamlara tabi ki vücudün içindeki haltlarda ır mıy ı ... 
ve ısmarlandığı gibi, her şapka ;r:u keş~e~g~. ~a;an d ıler~~e adelelerle kat'i bir ta vur ve tarz değildir. Hekim olmıyanlar ken hastalıkların te hisine yarıya- Fakat gitgide borçlarım ver
ya görede baş tedarik edilebilir ogru pe uyu .1:: a rm a - almış oluyor. Riyazi hakikatleı dilerince miktar mikyasın gö~- cak emareler peyda olmustur. mez oldu .. Borçlarını vereme-
mi? diye düşündüm!. dı. O sayede, :ıkcıgerlerde, ve münakaşa olunabilir mi? Bun- leri önünde aldığı kat'iyet ve Bazan klinikle laboratuva- yince, artık kimseden de borç 

kalpte yerleşmış olan hastalık ~ .. ,. h · h' · · b k · 1 · 1 B' • · b k b' Tehlike! 
1 

h kk d k' k ki k d' 
1 

dan laburatuvarlann boyle katı sara atın za ırıyetıne a ıp rm muarız vazıyet erı o ur. ı- alamaz oldu.. Lakın aş a ır 

G l le 
ı...: 

1 
af d~r 

0
a d ın a ı arışl~'- ı t uze hesaplarla o kadar müphem ve müteessir olmamalıdır. Camit rinin kara dediğine öbüril be- ""re buldu: 

azete ere ge n u;r te gr ı. n an sonra a:uora uvar · · dd l k d h k'k d B" 1 k' l d b' :r-hl' kt na muayyen olan eskı usullenn ma e er arşısın a a ı at o- yaz er. oy e va a ar a, ır- _,_ 
bize sulh ic;in haylı te ıkeli meyda~a _çı 1• yerini tutacağı fikri doğar. Bir larak münakasasız kabul olu- çok sebeplerden dolayı çok de- Kendine ait eşyayı satma:a. .. 
birB:~~f~!~I~::~ tahdidi hak- b' ... Klhınık onunh . ~ardşısınkda, gün ~elecek ki bütün hekimlik nan bir keyfiyet canlı mahlCık- fa kliniğin dediği çıkar. Evde nesi varsa, birer birer 

1 ızzat astanm arıcın e, en- meseleleri muadelelerle hallo- lara taalluk edince (mümkün) Yukardan beri söyledikelrim satıldı .. Artık evde kendine ait 
kında yapılan teklifi ran hüku diı;ce .isti.?sal ett i ği. ma~iinıatı lunacak; fizik, kimya, hayati ve (muhtemel)- mertebesine dü- şöyle hulasa olunabilir: Labo- satılacak bir şey kalmadı. 
meti kabul etmemiş ve Basra edındı. Laboratuvar ışlerı o ka- muayeneler bu muadelelerin ele şer. ratuvar tetkikatı okadar faydalı Eline geçirdiği para ile at ya 
körfezinde yeni bir donanma d~r çoğal~ı ki, bu tetkik s:ıhas~ manlandır. Böyle olmamakla beraber la dır ki hiçbir şey onların yerini n§lanna giderek, bahse giriş-
yapacağınr bildirmiştir. gunden gune o kadar genışledı Muadelelerin halli aranılan boratuvar mesaisine muhtacız tutamaz. Onlardan vazgeçe- yor, fakat çok para kazanmak 

FELEK ~bunu burada ~östermeğe inı~ teşhis olacaktır. Tedavi için de ve onların vereceği neticelere mez. Bundan hakikatin ancak ümidi ile giriştiği bu bahislerde 
------------- kan yoktur. M.~sal ?la~a~ e~kı başka muadeleler kurmaktan emniyet ve itimadımız vardır. laboratuvarda olduğu ve son daima kaybediyordu. 

Piyango mildlriyetinden f t d k' d z~ın'. sır gos erış ıç~n, ı. - başka yapılacak bir şey kalmı- Bugünkü kanaate göre - ı ga sözü her daim ora an bekle- Onun gitgide düşünceli bir 
Nümunetl veçhlle 100,000 rar şış~~ı ç~lk~layanları ı~~ bır yordu. Çıkacak neticeler de hep yet muhiktir - bir hastalı- mek lazımgeldiği gibi bir hü- hale geldiğini kız kardeşi far

cilt hüviyet varakası basrırıla- d~ bugun bır . ı~:~r . tahlılınde sinden iyi ve kat'i olacaktı. Çün ğm teşhisi Iaboratuvar tetkika- küm çıkarmamalıdır. Laboratu
r~ğından talip olacakların 6· 12· kımyan~ ve fızı~ı.n ınce,yard~- kü yalnrz ilim söylüyordu; ara- tının vereceği kat'i kararlara is- var bir yardımcıdır. Gayet kıy- ıkediyor, ona acıyordu. Ona kaç 
qJO cumartesi ve keze nümu- ~mı, Mıkrografının ~a~ ~yyetı- ya başka bir şey karışmıyordu. tinat etmelidir. O kat'iler teş- metli bir yardımcı.. Her za- ıkere bunu sormuş, aldığı cevap-

111 m~kayese ~~mek kafıdı_:: B.u. Hekimler bu güzel hayallere his hususundaki nazariyelerin, man muavenetine müracaat o- lar hemen her vakit şöyle ol-
ııesi veçhilc iki nevl 55,ooo sad.~ ıdrara ~unh.~sır de gıldır, kapılmamışlardır. Onlar pek a- ve akli muhakemelerin pay mı lunmalıdır. Sair bir çok klinik muştu: 
adet hüviyet varakası ile beyan- tabu ve gayrı tabıı başk~ ma?- la biliyorlardr ki zahirde pek çok azaltmıştır. O muhakeme- usulerinin yardımı gibi... - Bahsettiğim beygir kaza
ııame bastırılacığından talip ola- suller hakkında da böyledır. kuvvetli ve kat'i olan bu muha- ler, eskiden hekimleri çok ıneş- Binaenaleyh hekim bu türlü namadı .. Benim paralar da git
cııkların 7· 12·930 paıar veyi· Kan'. sinir merk~~lerini;.u~~ kemelerde kıymetleri tecrübe- gul ederdi. Vakıa teşhis husu- tetkikat yapılmasını tavsiye et ti ..... 
ne nümuneııi ,cçhilc !()()..()()() mayı, bal~am, vucutte ın ış !erle öğrenilmiş bir çok el(man sunda yine çok yer tutarlar, tiği zaman kabul etmek la- Lakin iyi giyinmeğe, at ya
cilt ihbar ,-arakası tab ettirile- sular, kazıp gışalar ve daha baş- lar unutulmuştur. lakin muhakemelerde kat'! bir znndır. Laboratuvar tetkikatı nşlarında bahse ginneğe alış
~eğinden talip olacakların 8. 12_ ka şeylekr·:· .Gahyri t1~b00iinin sırr1 ı- Bu elemanlardan bir tanesi karar çıkarmak için laboratuva başlangıcı karanlık olan bir mış ve kendini •rtfi< büyümüş 

na erme ıçın ep a ratuar ar hayattır. Sağlam ve yahut has- rm yardımı olmalıdır. işte hekim için keskin bir ışık-
ııJo pazartc,;i giı nü saat 14 te bunları tetkik eder. ta insan bir zihayat mah!Uktuc Mikrobu görmeden bir tifo tır. İnkar olunamaz ki bu tetki- bir adam addeden genç çocuk, 
pey akçalarını miıst iblben pi- Pastör, nihayet derecede kü- Binaenaleyh yürütiilen muhake hümmasını .• tanırız. Lakin kat kat biraz masraflıdır. Lakin öy- kendisine yeni bir varidat mem 
) anıı;o mü<lurluğiınde ınütqck- çük mah!Uklar aleminin kapıla- mel erin kıymeti olabilmek icin 1 olarak bir teşhis koyuncaya le masraflar vardır ki göze al- bar bulmak mecburiyetini hi5

-

ki l tayyare cemiyeti mubayaat rmı açtığı, beşeri sefaletlerde hayatı da btı muadelelere sıkış- kadar kaç kere tereddüde dü- dırmaya mecburuz, hele sıhhat sediyordu. Ne yapsın?. Artık 
onalrın esaslı rolünü gösterdi"i tırabilmeli, hiç olmazsa riyazi- şeriı. Bir kere 1nikro örüklü, u- runda olursa.. kimseden borc; alamıyordu. 1 · •mİs\onuna mııracııaıları. 

hlt1Hl 1ZZE1' 

~ I eda idi ya?.. - 1 Kendimden geçtim. - 1 ğiz. Ancak, Paşa Hazretleri Av 1 Diye bağırdım ve .. 
Ne olduğunu Cahid in kaba-! Ağlıyordum . . Ciğerlerim ye- rupaya gönderilmesinin daha J - Bunu hemen yap!.. 

hatinin hangisi olduğunu bir- rinden sökülüp parça parça ağ- muvafık olacağını, bütün mas- ı Der gibi, merkez memurunun 
denbire kestireıniyordum.Hem, l zımdan dısarıya çekiliyormuş rafları kendilerinin yapabilecek ellerinden tuttum. Arkasından: 
C_:ı.hidin b~ tar~a b!r baik:ına gibi göğsü~ sanC41anryordu.. l~r~i, ~pis v~ya te_y.ki_f ~?ilm~- ı . - Peki amma .. Onun kabaha 
ugratılıp bır katıl, bır haydut, 1 Göz kapaklarım yüzüme ya- sının sızı çok uzecegını soyledı- 1 tı ne? ... 
bir şaki gibi çıkarılması beni ş.a ' pı&tırılan birer et parçası gibi ler. Eğer siz de razı ise?İz Av- . ~iy~. s~;du~. ~adi.~eni~ ge!i 
şrrtmıştı. Başka şey düşünemı- gittikçe ağırlaşıyordu!.. rupa~~ paşanın yardımıle hem 1 şı bır ~?rlu be~ı curn:ıun. agırlıgı 
yordum. Maamafih, bağırmak- Bilmiyorum ne kadar zaman ~a~silıne devam e~er, h~m <!e na degıl, olduguna bıle ınan?ı:a 
ta devam ettim: sonra: ıyı yaşar .. O takdırde bız ha- rruyordu? .. Ne vardı? .. Cahıdın 

- Cürüm tamam. Hepimiz 1 Cahit te ayaklarını diretti: _Efendiler ne yapıyorsu- _Hanımefendi .. Hanımefon diseyi hiç ol.m_amış ~aya.c~k, p~- l burada ?ultınuşu ise paşa ~ağır-
de tıuradadyız.C. h'd' dah f 

1 

F :;e oluf.o[sunu;?.. ormuş nuz?. di... şa hazretlerının emırlerını yerı- 1 dı. BenımleByalnız kal1ış1 .ı1~edp;ı Diyor u. a ı . ı a azla .. a at,. po ıs er ye mey _ _ Onu nereye götürüyorsu· Diye beni sarsan bir elin sil- ne getirmeğe çalışacağız ... Ne şa bıraktı. aşka ne o abı ır ı .. 
bekletmek istemedıler. Koluna gıbı komıserler de çocukcagızın nuz?.. kintisi ile yattığını yerden doğ- diyorsunuz?.. Bu ise, bunda ne asılacak, ne ha 
airen polisler odadan dışarıya üzerine abandılar ve.· Bir kuş - Beni de beraber götürü- ruldum. Karşımda yine o demin Hadise o kadar ehemmiyetli pis edilecek, ne böyle. or.talığı 
"-· .. ıkardrlar. gibi onu ucurdular. O kadar da nüz!.. ki merkez memuru vardı. Onu anlatılıyordu ki, ne söyliyece- velveleye v~r~c~k. hıç bır ~ey 
su~~din nedense hiç sesi çık ~ce_le eddiyorhl~dr'. 0 kadar ~la .. sık - Cahit!.. Cahit!.. : görünce deliren bir haykırışla ) ğimi, ne yapacağımı bilmiyor- Y?ktu? .. Bell~ ~dı kı, pa.ş~ Y1r:.e 
mıyor, yalnız paşanın yüzüne l~rgd~\i ıp a ıseyi büyu tuyor Fakat, bütün bağırtıları yine· bağırdım: dıım. Gözümün önünden birer 

1 bır ~ol_ap çevırıyor, Cahıdı~ vu-
dik dik: Dışar'dan biri görse: sadece ben i~itmeye mahklim j - Cahit ne oldu?.. birer geçti: codunu o~t'!dan kaltrmak ~te: 

- Yaktın beni alçak!:. . . . -Ya bir cinayet olmuş, kati- kaldım, kapı hemencecik yüzü- 1 Kaba bir adam. Hapis.ane.. yordu. Nıkihı nası J'~l?~I? ~n'. 
Der gibi bakıyor, dışle~ı lı tuttular.. me kapatıldı ve... Ben odanr"l - Üzülmeyini?... Taş bır oda.. buraya kap~ttıysa, .. ~. 1 1~ a 

dehşetle sıkıyordu . Ben bagır- Der. Yahut ta: icinde yalnız kaldım. Sinirlerim i Filan, diyeceği yerde, omuz- Yalnızlık... sına da aynı çorabı oruyor u. 
dım: - Yaralı_Y! hemen hastaneye dehşetli bir "panik,. e uğramış- lannı silkti: .. .. ~ütubet, ko~o, taaffün, fare- Merkez memuru sorguma: 

O 
.. ·· .. orsu- kaldırmak ıçın telac ediyorlar tı. Karyolanın kenarına kadar - Onun hakkıııda goruşme- lerıo, akreplerın dolaşışı! 1 - Aklınız ermez hanımefen-

- nu nereye goturuy ı .. .. . x ... • • • • B' .. d" .. .. · ı d" Ş'mdı' anlatması da uzun 
Hükmunu venr. Beni de şaşır zor gıdebıldım ve.: ye gel~un.. ır 11uc.? .. un çunımesı 1 ı. ı 

nuz? O benim nişanlım... t an zaten bu el çabukluğu, her- - Allahım nedır bu bana yap. Dedı ve .. Sordu: Çabuk olum!. j olur. Kabahat büyük.· · Ağır!.. 
l!erkez menı:ırıı ve . . t maın kesin yüzünde ve ";Özlerinde tıkların ?... - O efendiyi tevkif ettik. Bi- Dehşetle ürkt~m: Diye baştan atma bir cevap 

döndüler, hain hain ) . •:ürne ni t tikce büvliltülctı rt:ıuammalı Diye yüzü koyun kapandım ... raz sonra hapi ııneyc gönderece - Avrupaya gı• ~.ı;_ vi.irümcve basladı. O zıı-
haktılar. ... 

- Evet, diye söylendi, baba· 
l . ' mm şey en ..... 

Hemen kaııaırını verdi. Baba· 
sının •pc<k kıymet atfettiği bir 
şamdanım alıp, sattı. -Z~vallı kız kardeşi bundan 
haberdardı: 

- Ah, sen fena yapıyorsun. 
rena yapıyorsun?.. Baıbam aıı· 

!arsa, sana ne der? .. 

O, omuzlarını kaldrnyor, 
kardeşinin kendisine nasihat et 
meğe kalkışmasına tahammül 
etımiyordu. 

Şamdan, on frank'a satı!mı>· 
tı .... 

O akşam, babası sevinçle gel 
di.. Elinde eski bir şamdan var· 
dı: 

- Bilmezsiniz, diyordu, bu· 
gün ne güzel bir şey buldurtl· 
Bendeki ~amdanın bir eşini bul 
dum. 

Oğlu dikkatle dinledi. Bu sı· 
rada kız kardesinin kendisine 
ı:nfuıalı ve ma:ızun bir bakışla 
baktığım fa•kederek, gözlerini 
çevirdi. Baba, sevinçle devanı 
ediyordu: 

- Şimdi bunu onun yanaıa 
koyarxın .. İkisi yanyana iyi du
racak .. 

Adamcağız topladığı bu ga· 
rip ı;eylerin bulunduğu odaya 
gidince, haykırdı: 

- Şamdan yok.. Şamdan.~ 
Öbür şamdan yok .... 

Maamafih, adamcağız çabul: 
teselli buldu: 

- O kayboldu ise, ded i, bunU 
buldum ... 

Karrsı sordu: 
- Bunu kaı::a aldın? .. 
- 450 frank verdim. aldım ... 
Oğlu, kendini zaptedemedi. 

eski şamdanı sattığı ve şimdi 
de babasınrn aldığı adamı gözü· 
nün önüne getirerek: , 

- Hay alçak, hay!. diye söy· 
lendi.. 

Bunu, yanına gelen kız kar· 
deşi işitti de yavaşça sordu: 

- Alçak olan hakikatta ki1t1· 
- Alçak olan hakikatte kiJTI· 

dir? ... 
---~--~~~~----

Şirket ve Müessesat 
ve Tüccarana her su
retle elverişli kiralık 
yazıhaneler: 

Gılıtada P•kcı gümrugıi karşı· 
ıında Deniı: ve kar.ı mu:tml!!.\unın 

merkezini teşkil eden bic mcvkiJ• 
lrAin llildıvendi gi r 1 hnında l;tıtn• 

bul MUskiraı hsş:n iıJiiriı eıitıin tah· 
!iye eunı, olduğu n e1.ıreu k\ :Jli· 
deyi haiz on dı'ıılı ı IJJ1n mıi rel<· 
kep ikinci k•tı ve bir ın J k mnııı 
dokuz oJ•slle llçu·~u kı•ın lı bel 
odnsı kiralıktır. 

man arkasmdan koştum, herse· 
yi kaybeden, her şevi mahvolll 11 

bir insan savlctile omuzları.-ı· 
dan yakaladım: .. 

- Onu, son bir •lefa daha gor 
mek isterim ... 

Diye bir çığlık kopardıJl'lo 
Ve. . Omuzlarını bırakn1ıı· 
dım, bütün gücümle sarstn!1• 
çektim. Eğer, onu görmek iç10 

bu adamı parçalamak Hizımsa 
parçalayacaktım, yırtmak ka· 
natmak, didiklemek 13.zımsa yır 
tıcı bir lıayvaıı kadar parmal<· 
larımda kuvvet buluyordum. c;.ı 
liba o da bu halimi anladı: . .. 

- Hay .. Hay ... Görürsün~~: 
telaş etmeyiniz! Bıı de onun ı~ 1 

\iğini istiyoruz .... 
Dedi.. llave etti: 
- Biraz burada kalınız getir· 

teyim ... 
- Hayır ben de beraber ~it• 

mek istivorum .. 
- Olmaz .. 
- Olur ... 
- İmkanı yok .. 

• (Bitnıcd•) 
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! f Bu hafta ı 
.....__. ___ M ... -•-• -.---·------;_.,--

Albamra: vaffakıyetler Jorju gölgede bı-
Bu hafta geçen haftadan nak rakmış, kıskançlık yüzünden 

len yalnız bir film gösterilmek- kavgalar başlar. Nihayet Jorj 
tedir. O da Alhamra sinemasın- bir akşam Tilliye: "Sana elmas 
'laki 1 !ar hediyeler getiremiyorum di-

Serseri Kral j ye bana böyle muamele ediyor· 
Filmidir. Bu kuvvetli ve kıy- sun, değil n:ıi ?" der. 

Ilı.etli film Melek ve Alhamrada ' Tilli: "Öyleyse git annen·~ 
ıir hafta geçtikten sonra Al- sor." cevabını verir. 
r.a.rnrada bir hafta daha gösteri- J orj annesinden bütün mas-
lecektir. 1 raflerı Tillinin gördüğünü öğre . 

: nir. Ertesi gün deli gibi dolaşı- ı Opera: o · d b h fta yor, prova aklma gelmiyor. Ti-
s liperaFsınemasın .. al': u a yatroya nasıl geldiğini bimeyen / 
esS v.e ransızca sokz du 1 Jorj doğruca Tillinin odasına 

em unutmayan a rn ,_, D l'k 1 b h k · t · d ki fil .. t ·u gwer. e ı an ı, u are etm-
ll ~ e m g~s e;J

1 
"br. den dolayı genç kadına çıkı~ı-

u hlm, İvan Petrovıç, 1 a- yordu. Tilli ona: "Heyecanını 
~over, Je!'1-n .Tu~vt. t_arafınd~ sahneye sakla" der. 
te.rns~ edilmış h~~sı bır e;;erdır. Son sahnede Tilli arkadası
~,~~ mevzuu şoyle hulasa e- nın üzerine boş bir tabanca Üe 
dilebilir· 1 · 1 B" "..k k" T'll" Fer- ateş edecektır. Tabanca pat ar, 
. uyu sanat a~ . 1 ı ı Jorj kanlar içinde yere düşer. 
ant, Jozefştat şehır tıyatrosu- M hk T'\J' ·] · "ld" 

ııa · -1 ·· J a eme ı •yı orıu o ur-
. ~ul _ed~en og un~ gorme- mekle itham eder. İdam kararı 
~e gıden ıhtıyar ve fakır arka- 1 

• • • 1 •- verılecegı sırada maktu un an-

MiLLiYET Cl \IA ı .;, KANUNUl!:V\"EI , l9IO 

,----- -· - -- -- -· ··- -- -- ----..... -·· ........ -.......... _.n 
ıi i -~~~~ Sine~~-haberl~~-.;..i -....: 
1 

Komedi Fransez artistleri ne j İmparator bilseydi,, ismindeki 
yapacak, ne yapamıyacak.'! filmi, müteveff~ imparator (F.
(Komedi Fransez) idaresi rans.uva ~ozef) _ııı haurasın!'1 t.e

kendi artistleri hakkında bir cavuz edıyor dıye menetmıştır. 
takım mukarrerat ittihaz etmiş * * * 
tir. Işte bu mukarreratın hula- "Garp cep!ıesinde tebedül yok" 
sası: Fransada "Garp cephesinde 

(Komedi Fransez) artistleri- tebeddül yok" ismindeki filme 
nin mevzuu (Komedi Fransez) sansör müsaade etmiştir. 

Televiziyon 
Repertuvarına dahil modern 
veya klasik bir piyesi ihtiva e
den filmlerde oynaması men· İlk (Television) telsiz hayal 

ı edilmiştir. nak~i tecrübesi. 3 teşrinisanide 
Bundan matla filmlerde Ko- Parıste (Olmpıya) yapılmış ve 

medi Fransez artistlerine her şayanı memnuniyet neticeler a
filmde yalnız bir tek Komedi lmmıştır. 
Fransez artisti olmak şartile * * * 
müsaade verilebilir. 

Yapılan tetkikata nazaran 
Matmazel Mari Bel on ayın altı 
ayını mezuniyette geçirmiştir. 

En son izin kararnamesi "hiz 
met müddeti on beş seneden 
ve hissesi 8-12 den az olanlara 
bir ay izin verilebilir. Bu karar 
nameye göre artistlere daha 

"Andre Luguct" nin yeni 
bir filmi 

Andre Lugnet (Şen olalım) 
ismindeki filmin Fransızcasmı 
çevirmektedir. 

* * * Tuhaf cevap 

~~~-Madam Moellere refakılt /?~si ka~kar: "Oğlum ölürken 
D h ilk d"fl . d .k. ıtıraf ettı. Kıskanç1ık onu yor-

a a . ~esa u ~rı? e. ı. ı, muş, tabancayı o doldurmuş." 
~enç kalplerın<le yem bır hissın T'll" F t b t ed 
Uyandığını duyarlar. Bir çok fe-1 ı ı erran erae er. 
laketıer görmüş olan Jorj Mo-i Melek: 
"'ler tatlı bir aşka tutlur. Tilli Melek sineması bu hafta giı- ·· Mllrlı .1J1.n :ır uu o,... . . 

' fazla müddet verebilmek için 
nazır ile komitenin ittifak eyle 
mesi lazımdır. Her halde iiave

' ten mezuniyet müddeti nizami 
müddeti tecavüz edemiyeceği 
gibi müddeti hizmeti her ne o-

Louise Fazenda ismindeki ar
tiste tarihi tevellüdünü sormuş
lar, 17 haziran demiş; senesini 
tayin etmeden!.. 

* * * 
lngilterenin en büyük salcmu 
Londradaki (Viktorya) is-

Mevzuu şudur: ı ceğmı söyliyor, ve bunun iı;in Norma Şerer 
Amerikanın Danver şehrinde de Polis müdüriyetinde Bravna FranafZC& oynıyor! 

Polis Müdürii M. Parker'in riya randevu veriyor. Mukarrer olan Metro Goldvin hesabına (De 
seti altında üçüncü beynelmilel günün arifesinde geceliyin B- kolte kadın) isminde bir fran
polis kongresi toplanıyor. Bu ravn Mis Harriyet'in bahçesin- sızca film çevrilecek ve Kana
kongrede bilhassa o zamana ka- de tevkif ve, Mis Harriyet'in şi- dalı olan Norma Şerer tarafrn
dar yaptığı hırsız'lıklarla bey- kayeti üzerine karakola sevke- dan Fransızca sözlü olarak oy
nelmilel birşöhret almış fakat diliyor. Bravn Polis müdüriye- nanacaktır. 
bir türlü derdestine imkan hasıl tinde kendisine tahsis edilen * • * 
olmıyan Joker'in vaziyeti müza; odada Mis Harriyetten bir mck 
kere edilecektir. Fakat, Joker tup buluyor ve bu mektupta da Avrup~ artistlerden bir gu
yaptığı sirkatlerde bilhassa iki gece yarısından yarım saat son rup (Hollivoo<l)a vasıl ~lm1 uşnoktada nazarı dikkati celbedi- ra bizzat ziyaret edilerek ken- lardır. _Bunların arasında. van 
yor. Biri çaldığı eşyaların satıl- disine Joker olduğu isbat edile- Petrovıtch, Olga Tsehekowa ve 
ması imkanı olmıyan nadide ceği bildiriliyor. Mona Goya da vardır. 
şeyler o'lması digeri de çaldığı Tam mukarrer saatte Mis * * * 
eşyaların yerine üzerinde Joker Harriyet, Bravn'ı görmeğe ge- "Jozefvon Lteruberg"in vaz'ı 
resmi bulunan bir iskambil ka- lıyor ..... fakat ....... 0 ande bekle- sahne edeceği (Dishononred) 
ğıtı bulunması. nilmeyen bir hadise 0 zamana filminin artistleri (Marlene Di

Kongrede bulunan hususi po- kadar olan tahminatı ~ltü~t eıti etrich) ile (Bari Kooper)dir . 
lis hafiyesi Con Brevn heyetten yor ...... ~ca?a Joker kımdır?..... . . "' * *. . 
bu hr.rsızın derdestine memur Bu tehlıkeli oyunları o zamana Hındıstanda 12 sıneına sesli 
edilmesini talep ediyor, ve bu kadar oynamakla ortalığı h~y- ve s~z~ü filınl~r g~!tennek. için 
iş için de kendisine sekiz gün r~tte bırakan alaycı hırsız kım- seslı fılm makınesıle techız o-
müsaade veriliyor. /dır?......... lunmuştur. 

Trende Bravn dilber bir gene Glorya: * * * 
kız olan Mis Herriyet Vilyams: Glorya sineması geçen paıar' Son yapılan bir istatistiğe gö 
la karşılaşıyor ve, kısmen etva- gecesi başladığı reHolloywo~~- kadm,erkekve 
rındaki garabet Bravn'ın nazarı /ki dünya çocuk .~7,000 figuran vardır. F<t.-
dik~atini celbediyor. Bir baha- Filmini göstermektedir. Bu kat ~~e bun~a:d~ .. ancak 
ne ile kızla tanışan Bravn kız film evvelce de söylediğimiz gi- 800'.~00u ~ş .. b11:1abılıyor, ust ta.ra 
tarafından .ertesi gü~ için vaki bi Pierre Magnier, Maksudyanl f~ şuphelı umıtlerle yaşayan ış-
olan davetı kabul edıyor. Da- gibi kuvvetli artistler tarafın- sızl~r. . .. .. 
vet esnasında Mis Harriyet'e dan oynanmış iyi bir filmdir. Bır fıguran gun~e 7~~ dolar 
kardeşi tarafından hediye edô- GI . .. .. .. d k" alır, fakat bereketsız gunlerde 

orya sıneması onumuz e ı b 'k "ki d ı d d'" b' len bir inci çalınıyor Tam B- . d 'tib ' u mı tarı o ara a uşe ı-
ravn bu is için J oker;den şüphe hazar g~~~s~n eı;,, 1 aren ın~~-' lir. Görülüyor ki sinema yıldızı 
etmek üzere iken ayni zamanda bu~~ rı;-u.sı ı~n~ avv~renced ~- olmayanlar için hayat pek te 

" lza/Jtl ,, fllmına •. • "izabe( •• /Umi11den Joker'in Pikadelli otelinde kıv- eHe ndın şkca ro oyna ıgı hoş geçmiyor. Hollyvvoo<l ayni 
ıs · ay ut şar ısı d 1ı·· ·· 1 · d c kaderin önüne çıkardığı bu zel ve dilber Marie Bell'in oy- mettar bir keman çaldığı tele- Fil · · · ktir B film zaman a uzun ve e emın e !ursa olsun bir artiste 150 gün- minde 2500 mevkili mükem-
<ıelikanlıyı mes'ut etmek irin d • f 1 b"ld" ·ı· mını feçırece · u payitahtıdır Buna rag"men ora den fazla ı"zın· ven"lemez. mel salondan sonra (Plimut) ~ı· ~ na ıgı ona ı ırı ıyor. şarkılı ve ngilizce sözlüdür. d .. f · kl - b . · (R · ) · · d 

1nden geleni yapıyor. Tehlikeli oyun Vereceği kararda mütereddit .. a nu usun ço u&'u?-a se ep Bır gün haber vermeden gay şehrinde eıan ısının e 400 
Fakat Tilli her zamanki haya Filmini gösteriyor. Film ince kalan Bravn, Mis Harriyet'in Ma~'.k: . muvaffakıyet hayalıdır. bubet eden artist eğer gapbube kişilik bir salon inşa edilmekte 

1!\a döner ve Büyük Tiyatroda ve enterasandır. Marie Beli gü- çalınan incisini bir şampanya Maıık sıneması bu hafta • * * ~inin sebebini iz!'1-h edemez .. ve dir. 
•ene muvaffakıyetler kazanma- zeldir. Artistler iyi intihap etli!- kadehinde bulunca büsbütün izabe/ UFA atelyeleri (kendi katili ıdarcye kabul ettıreı:ıezse ~n-
~ başlar. Bir akşam Tillinin mişlerdir. Filmde Marie Bell 5aşırıyor. O esnada Mis Harri· İsminde Almanca eğlenceli ni arayan adam) isminde bir de 500 frank cezayı nakdıye 
~casına ansızın Jorju ve onu den başka Albert Prejean, An-! yet kendisinin Joker olduğunu şarkılı ve çok şen bir operet gös film çevirmekle meşguldür. Bu mahkum olur. 
~"Vdiğ"ini söyler. Tilli de Jorju dre Ranne oynamaktadır. iddia ediyor ve bu baptaki iddi- termektedir. film P.Olis filmleri içinde büs- * * * 
Cııcti tiyatrosuna kabul ettirir. Sözler fasih ve fotolar temiz- 1 asını sekiz gün sonra Bravn'nın t Artistler dekorlar ve ses iyi- bütün· yeni bir tarz ihdas ede- Macar sansürü 
Genç kadmın kazandtğı mu- dir. Film bir nevi polis filmidir. 1 yevmi viladetinde isbat edebile! dir. oektir Budapeştcde sansör, "Eğer 

* * • 
Loodrada yeni sinemalar 

Londrada iki büyük Müzik 
holü sözlü sinemanın gördüğü 
rağbete mebni sinema salonuna 
inkılap etmiştir . 

Ol "T 1 1 - ' _, ,I' •--- '- • - -
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İsmet Paşa_ F e~i__-ey: -~evap ver i ev l __ uştu · .. . . Mahken1elerde _ )( YIRTICI KUŞ~:'"~~ 

if d ) . ..1 . r v k fk' (Baı; tarafı 1 ıncı sahifede) Bugun ıkı maç 1··· k y h )( . '/.1 lıaı r~t n e ' 'l' CC t' (Baş tarafı t ıncı sah e e 1 mu.ıı~c ır. a:tn anun ır ı ap_ . k ur _ unan ma _ il~~ ~~~ 
F k h "k" karar da Şura ve ırtışadan mamun olanları g." komiseri M. Litvinof'la sıkı te- yapılaca 

r.d al ~~ -~\~·~e auolun- yet süratle muhakeme em:ıe~ı ması dima muhafaza ettik. Bun - kemesinde davalar :········ •• ~ ••+•v-v ... :: 
akc~a:ı:::dı:. ~ğer şurayı dev- d'.işünür ki namus sahiplennın dan başka bütü~ düveli :nuaz~a~ Bulgar şampiyonluk maç Muhtelit Türk_ Ywıaıı mah- ELHAMRA SJNEMASJf\JDA i 

1.. hak kararı şunun ve bunun garazına kur- ma murahaslarıle olrlugu gıbı ) .. · l l d ) · .. 1 h .. k • 
t. uzumuık zı:ı1~ ~md e h ban olmalarını da asla tecviz d" r · . 1 arı surperız ere O U kemesı dun top anmış, u ume + k· ınali muı .lt•kiıeılc ~ösıerılı•cktc ol•. :amanımızııı en l ıı ru" LI ni 
mrse art vı ayet ı are eye- . uve ı gayrı muazzama mııra· .. . timiz aleyhindeki bazı davala- + SERSER" KJRAL • 

etmez. Kurban olacak diye b.ı~ haslarile de mütemadi temaslar Bugun Taksım stad~·o~un- ra bakmıştır. Bu meyanda evvel 1 ı 
nin yeniden vaziyet almasına takım namüıslü adamlan dahılı· ı da bulunduk. Cihan siyasetini da, evvelce yazdıgımız gıbı, Be- ce Kartalda istas on efi bulu- i . -. · . . . ·. · 
ah.:l yoktur. Mesele doğru- ye vekaleti nasıl süründürsiin? ve Türkiyeyi u:taktan yakından şiktaş - Pera, Fenerbahçe - Kı~r nan JorJ· krimaldi~in Joo altın emBsalsıı ~ah,·,crı son gunlerındcıı ~stıf:ı .. ıt: c~liııi7_ 
ın doğnıya mahkemeye giaer. 1• . 'k' ı . . .. .. 1 1 ld k hemmiyetli ı- ugun >ııac ıo,+.ı de tcnııl;\tlı fıuth matınc 

Mese.a ırtı aptan maznun o a- alakadar eden meselelerı goruş- tl~ usa o u ça e liralık tazminat talebi hakkmd3. ..................... ~·····A· m irayı devlet men'i muhakeme nın bır an evvel cezalandırılma mek fırsatını bulduk. Gazeteler- kı maç yapacaklardır. ki davası kendisinden bazı iza- ....,.. ~..- ...,.. 
ırannı da tetkik e<kceği için oeaeeeeo•eee .. 1oooeee•••ı!)I .1 sı nekadar la.um sa şunun bu- de görmüşsünüzdür. Mahut ihtilaf dolayısile biz- hat alınmak üzere talik olun- • 'ili 
en'i mu'hakeme karan ven· nun ağrazından namus erbabı- Türk • Yunan itilafı de lik maçları el'an başhyama- du. Niüola Yakanato tarafından MARIE BELL ıle ALBERT PREJEAN b.J hafi .. 
ekle beraber bu mecburiyet-
'n dolayı mesele şurayı devle- n~ kurta~ak ta o kadar elzem- Türk_ Yunan itilafı münase- dı; Halbuki ~ulga~standa . hi- Gebzedeki pe~ni'.. fa~rikasın- M E L E K SİNEMASINDA 
• ikinci defa gelmiştir. dır. (Alkışlar). betile tahdidi teslihat J·omisyo- tam bulmak uzeredır. Şampıyo- dan dolayı açtıgı uç bın alun 

Fethi Bey (Gümüşhane) - nunun bir celsesi, hep;miz için nanın son maçları, Sofyada, ta- liralık tazminat davası selahi- lıac edilmekte o'an ptk mulum 
Şurayı devlet bu meseleyi Şurayı devlet bu zevatı suçlu cidden şayanı iftihar tezahüra- kımlar arasında hayli tebeddüla yet harici görülerek reddolun- T E H L İ K E L İ Q Y U N 

ıütalea ederken 930 mayıs ta- görmemiş ise bu zevatı 1609 ta sahne oldu. Bundan başka Ce ta se~p olmuştur. A. S. 23 na- du. Mm. Parodinin Ad. a.nada 
h 1609 aral kanun da b k · h k filminin , .. bdyük <anııUr arfütleridlr .. \JUkAlemdcr ını.kcmm•I ve num ' numaralı irtikap ve irtişa kanu- mi yeti Akvam katibi umumisi 1 mındaki takım, 13 isimli timle ıra tı~ı eşyasının tazmını a 
kml§ bulunuyor. Demek ki nunun usulü dairesinde muha- M Drumunow bu itilafın Bal-' berabere neticelenen son maçı kındakı davası reddolundu. An ınaklnemil. uye9ınde Tilrkç~ olarak fılim iııerind ~<ininı:ı<kıed:r. 

1 d ·ıı·ı... h'b" · 1 
, • d M 1 z ld ktak' llu~un "'"t 10,4;, ıe ıenzlltılı fiatlA maııne 

ış anııcın an 1 .,.ren sa 1 1 kemelerinin cereyan etmesi la- kanlarda ve ibilnetice Avrupada !yaptıktan sonra umumı taıınıfte ?11 a at?~sın. ~mgu a. . 1 
.. ı 

ılahiyet olan şurayı devlet ye- zmı geleceğine ve kendi salfilıi- sulha ifa ettiği hizmetlerden do-. başa geçmiştir. İkinciliğe Levis bır otel.le ık~ -~vının be~elı ıcarı •••••I, 
bir kanunla yeni bir vaziyet yeti haricinde bulunduğuna layı bizi bilhassa tebrik etti. I. ki nam:tetse de daha yapılacak o~rak ıstedıgı 141~? lıralıkbtaz ........... • • • ~ • • • • • • ..... ••I 

ll'Şl6ında kalıyor. Şurayı dev- dair neden fikir ve karar derme Tahdidi teslihat ihzari komisyo iki maçı vardır. ~mat davası ke!,ldısınde?- azı IJun alcşan ASRf f;\;l':MAD'I 
t bir defa meseleyi ikiye ayın- yan etmi•tir. 1 1 dı, · . k k B l • f bol b" ızahat alınmak uzere talık olun (;ala mii~amcrcsi olank lrae edilmi~ \e Khıemucc1 ·.tr> 
>r: "' nu, ıazır a .. gı proıe~ı ? .uma. - u garııtan ut tam ıyo du. in ~eşhur eserinden mul;.ıdx·s 

Başvekil İsmet Paşa Hazret la me~gu~.dur. Heyetımızın bır naaı maçlan -- • c; A. R p 
1 - Mütalcaaı ııırayı devle- lki~n .. · tekrar söz alarak demişti:: kısmı, m~a~e~atrn bu son saf- Bulgaristan şaınpiyonu Sla- R- 101 ficaıı . fllml ~imdiye kıd•r gllrUlmemiş M .. ıık lılr nıuvıt'lı:.ıvot !.a-

n HIAhiyeti dahilinde otan me hasmı takıp ıçın orada kaldı. PARİS, 3 A. A. - lngılte- ••r.mıftır. Methur Frıntı• arıisleri. 
·ı 6 · 'k" k vya vahim addedilecek bir vazi-

u · 1 09 nnmaralı ırtı ap anu- Müzakerelerin bir haftaya ka- yete duş·· müttür. Takımın rüknü renin Paris sefiri Sir Wiliam CLAUl>!
1
A \JJ<TR11Xd-.l:'.1QUkEliCd'ATal~IAI"' n LUCIF~, 't: D"L ".\C~: 

2 - Mütaleuı ıurayı devle- nuna göre muhakemeleri ecre- dar bitmesi muhtemeldir. Hazır Tyrell, R - 101 balonunun mü- t•rnııa..11n .. ıarı ın ın ev ı c ••f Hlllfllr· . . 
n salihiyeti. dahilinde ohnıyan yan etme11i lazımdır diyorlar. !anan ihzari proje 932 senesi olan iki mühim ve maruf oyun- rettebatını kurtarmak hususun- \lo Polıa.ıı•kı nm muzı~ı parçalın pti ,wıel ııılııl •dilmı:ıı·. z,nll"ın ı 
eQaı·ı. Asla .... Şurayı devlet böyle de- d . . ' uh 1 cusu Kalkanciyef ve Staykof- h' ~~• . . ... 1 ı varytıc numtroları. 
• medi. Muhakemelerini icra edi- mart~~ .~ ıçt~ı m . teme o- ki, milli takımda müteaddid de- da ız~e~ .ve gal'.~~n go~ en • • • • •••••• •• + •••••••• •••• 
Mütaleaıı <:ürayı D•vletın· sa lan buyuk Terkı teslıhat konfe- falar yer alm•~lardır _ Fransa Beauvaıs lilere bır şukran nışa- 'l hk .• 11 'k. . . ı 1:1 .... niz demedi. . . . ...,. . . .v ı emr:ı .s vvc ı ·ıncı uc•ı•t 

hiyeti dahilinde olan mesaile Bundan sonra imar müdüri- ranRsına tadktım ~.dil~~l r. k ve İtalyaya tahsile gitmişlerdir. nesi olmak üzere ver~te;nd n:;.n- daireılnden .. 
:liyor. Bu mesailde Adana vi- yetine 150 bin lira munzam tah oma a goaterı en ço Bu sebeple geçen senenin şam- lan bu sabah Beauvaıs e ırer Retrokei ka;.rnnın Kdrcdi• kari· 
. yeti idare heyetinin verdiii . . h kk samimi hüınü kabul piyon•ı bugu .. ıı dördüncu·· mevki birer tevdi etmiştir. y.-inden mukim iken .ıı.·cıın ika 

CHARISS 1 \IW!~I . 
KIRMIZI RAKS ,. d - sısat ıtası a ında kanun la:yi- ' B .. h ı s· T il en ı muhakeme kararını og- h .. Cenevreden Roma'ya gittik. ı'şgal etmektedı·r. ıı munase et e, ır yre meıgAhl•n mcchul huluntn 27-2902 

bul V d .k d' asının muzakeresine geçilmiş-
1 uyor. e tas ı e ıyor . tir. Orada bütün hey'etimizi miite- ile hariciye nezareti katibi umu kömürrü Ali oğlu vercse<inden 

fılmindc 

ütaleası salahiyeti dahilinde h · d k · • d Boksörlerimiz Ruıyaya misi M. Berthelot arasında ga- Zeldı el 1. ve :'llu.ıalı efendiye Bu münasebetle söz alan ha- ass~~ e .. en ço ~ıı:ı:ıı ve asta • •1 mıyan meseleleri irin dı'yor- .-- ı kab ı d k B gıttı er yet samı·m·ı mektuplar teatı· edı'I Ha!ıı .'ıhmeı kıpıın \ekili Aıu· l..3k k}oisôN1
a 

'" tipler mczkfır müdiiriyet bütc.e ne ıusnu u gor u . . u s.u-
' bu mesai! bizim salahiyeti- 1 d t 1 1 1 t b ld k' f · mis.tir. kat Hüseyin !\hım heı· ıaralındın • . - . <lir sinin mühim bir kısmının maa- ret e ostumu7. ta ya nca ı e, stan u a ı pro essıyo- ıleı·hinlze ikame eılilen ılacı\i: dı· 
ız dahilınde degıl , 1609 nu- b'' ··k k k · ı b' k b' -~·- ... 

~:J.J SARl\ICJ 
şatı kar ·ıhii'ı teşkil ettig-ini, hii ve uyu om~u memle etın ne ve ır ısmı ecne ı boksör-

aralı kanuna göre hareket et- .. h - 1 d · k' Yeni Rl'"riyat ek la.:ımdır. Diyor ve evrakı kfimetçe bir taraftan fuzuli sarii mu terem hükumet reisi M. er en bır grup. es ı Kalgay ., 

h .1. k'l t' . yata meydan verilı:;ıemesi v,. Mussolini ve kıymetli hariciye ·Sami Beyin riyaseti altında ev- İ 
ı ı ıye ve a e ıne venyor . h . .1 • · M G d" .1 k ·· ' ı bb.. dT b ı çtı•hat m dahT e vekalet' 1609 nu- munzam ta sısat ı e verılen pa nazırı . ran ı ı e te rar go- ı vece teşe us e ı ıpte aşarı a-
aralı k~una göre 

1 
salfihiyet ranın k~~plığının n~den ibaret rüşmek fın:atını b~ldum. Bilhas ıı:ıayan, Rusya seyyahatine ses- Bu ilmi mecmuanın 310 un-

: içtihat kararını iııtimal et- bıılundugu anlaşıldıgı hak~ında sa kıra! Hazretlen tarafından j sız sedasız çıktılar. cu nüshası çıktı. Yazıları içinde 
ek vaziyetinde ıbulunuyoı: . be.~·aı;atta. ~~lunmuş!~rdır.I;_rıar çok teveccü!ıkiirane kabul edil- Seyyahat İsveçe. Almanyaya Y. M. Guyaudan ve G. Le Bon-
ülkiye müfettişi tayini mua- muJur. veı:ılı ve dahılıye muste mek serefine nail oldum. kadar uzayacakmıs. dan tercemeler vardır. Ayni za-
eleye lü= yoktur demiştir. şarı H•lı;nı Bey cev~p vererek Sofya zivareti 1 · manda Sabih 122et B. in Kör-
ı ayet ı are eyetı a enı mu a · · . f d'l Avdette 48 saat Sofvada kal- gı ur ıye ı c u garıstanı yek düğüm isimli bir şiirini havidir. ·ı· .d h . 1 . h talep edılen bu tahsısatm hal ı - T .. k' ·ı B 1 · 

l . ka . ş· ınşası ıc;ın sar e ı en paravı · d' · -:me erme rar vermış. ura- k t k . . . d' . . . .. dık. Bu miidd'!t zıırfıı , da Bul- ıgenne rapteden saglam rabı- ._, -
Devlet ııalAhiyeti dahilinde 

1 
ap~ ~ıa B!510 ıste.ı:ı ıgı!ıı soy: gar ricalile te-mas ettim Bulgar• talara isaret etmiş ve demiştir K•• ""k h.k,. } 

an meaeleleri a rmı ve su emı tır. utçe encumem n:ısı . . · . ki. UÇU 1 aye er. 
. yı § . ç Fuat Bey munzam tahsis<'t -:ıla lann gene ve sevımh kıralı Bo- ı :. _ . .. 

)ktu demış. Evvel ve ahır dev . . .1 1. k ris H .. sayfiyede olduklan hal - Dunyada p.<;ıkolop ve "Küçük hikayeler kolleksiyo 
hi b. k' b 1 ra · ıstenı en nr paranın arsı ... , ki · k · d · u ··n ı d'I k t şurası ç ır va ı~ un arın lı<>ı 

11 
b k . 'k . 1. ~ de. Tiirkiye haricive vekilini ka z~v ~rr no taı nazarm, ~n. bır-. n ,, u vanı ı e neşre ı ece o-

zumu muhakemelenne karar "' 1 n an a ıstı razı 0 uugu . . . · bırlerıle anlaşmak v birıbırlerı lan aylık hikaye külliyatının bi 
. t' N'h t '·"! t nu ve bu !:an.ınla 1929 senesı- bul etmek ıçın Sofyaya gelmek . / k . . b k d .. rı·ncı"sı· du··n ne redı'lmı':tı'r. "ıı 

•rmemııı ır. ı aye ve......_ e . k. ·a·· . . l h . . 1.: f .h . b m an ama ıçın ıı ar mu.s.1 , n 

k d ·ı . d·-· . nın mcz ur mu unyete verılen za metını ut en ı tıvar uyur- . b k .k. .11 d nu··slıada Resat Nurı·. Mahmut 
ınunun en ı enne ver ıgı ıç- . . • . . • . . ıt a. a ı ı mı er mevcut e- , 
hat ve ııallhiyeti hukukiye ile ı~t~k.~a~ sal~lııyetı~~n i'J3g ~ene dular; ve huzur;annda benı bır ğildir. Yesarı, gibi kıymetli hikayecile 
eselenin adliyeye tevdiine ma ~ ~çın \~a epten .ı ~ret K u un- ~uçuk saattıın azla alıkoydu- Düınanlarımız daima mazi- rimizin eserleri ve daha bir çok 
ıl yoktur diyor ve Adana vila ugunu 1 a ıe etmı tır. antı - ar. h!kayeler vardır. Tavsiye ede-
•tine tebliğe kadar kanuni n.un reddi ~«k~ında ve:ileP tak ı _ J?cstumu~ _Bulga~stanm ele yi ileri .sürmek istemi ·/erdİr. rız. 
ecra mı takip etmiştir. Şimdi ~ reddedılmış, kanıın1un. ~n gerlı B~şvekı.lı_M . Lıyapçef ve iki milletin tarihinden ve p.si ------------
ru buyursaniz sual takririn- cume~e ırt · lnı k~bu! e•ı mıştır. kıymetlı Hancı ~ nazın M. Bu- kolojisinden gallet gösteren bu Beyog" Ju Orman 
• mevzuu bahs olan muamele- Meclıs pazarttsı guıı!i to:.pı•:> . • rof ile mütea<lrl't defalar görüş- düşmanlar için iki memleket ta 
n safahatmı topluca hulasa- coktır. tük. ı-abndan ifa edilmiş muazzam .d es· d 
n bir daha arzedeyim. Tasarru' .f .. h •• a.f.tası ve Seyahatimiz hakkında size mesaiyi ... ~ m~.şterektarihi ihata 1 ar ın en: 
J P Lr-- tl · · .. · d ı·k b k l .. 1. • . etmek mumkun olamaz. Bu m~ l>h" !<reli •ını aldtn FmJıkhda 

&met a9a =<a.Ue erıru mu- sun ı ' u acar soy ıyecegım. · ·· k b'/ .. b · ~8 çtkl ıoo kilo kıııı odunu ile 
akıp Ali Fethi Bey söz alarak ru··rkocakları 1 t b ld b 1 B" .. k R . saı mute a ı munase ata yem 'f . s ~n u ~ u unan . uyu eı-,. bir veçhe vermek için gittikce l\nbaı;,~ ıa 108 buçuk çtki me~e "e 
:mi,tir ki: Ela.s ihtila dahili- Tasarruf ve yerli malı haftası smız Gazı Haz:etıerıne arzıtazı ı daha :tiyade tebarüz etmekt;- 42 ç<ki•I ka"n ki ctmın l50buçuk 
: vekilotinin irtikap ve irtişa mat ederek henı kabul eden İta- ' d' reil odu n müıaı edeıeıı , 111 Jıkur. hakkında Türk ocakları mer ır • 
ınununun birinci maddesinin lya ve Bulgar kralları haıeratı- , · 20· l 2 Q;~O ta rihinde ihale olun acı · 
r fıkraıımda mevcut olan bir kez heyeti riyaseti ocaklara ~u nın selamlarım ve görüştüğüm' Türltire ve ~u!gari~.ta'?ın f!a.l ~ndan ıaliplerhı Reşikıas Ormın 
ıyda iıtinat ederek şurayı tamimi göndermiştir: hükumet Reislerinin ve her ta- kan mılletlerımn hurnyetmı idıre<inc '" ye,-nıi ihalede Bcyoülu 
~vletçe irtikap ve irtişa mad- Milli iktısat ve tasarruf cemi rafta temas ettig-im bqtün rica- müdafaa etmekte menfaatleri i<aım•kaoılığıııdı mutrşekkil mtiııyedr 
1 · d 1 ·· "ldiilr.1 · yeti tarafından her sene 12 ka- d k · J" .. ı : enn en suç u goı:u erın . ., lin hürmet ve tazimlerini de ar- var ır.,. om.,vonuna uzumu muracuı an. 
ın dolayı doôrudan dog"ruya nunuevvelde bır Tasarruf ve d •· Türkiye Hariciye vekili Tev- -------------,. r mallar ı ft t · re ecegım lmııbul, birinci ırıa, memurlu-
ahlreme tar•fından muhake- y~r 1 . 

1 ıa ası,, ~rtıp e- o · fik Rüştü Bey, cevap vererek 
A edilmeleri lüııum _ ı"çtı'ha- diJmektedır. Memleketın he- ndan sonra Ankaraya gide- . ji;undın: 
~ ·~ h tar f d ıl b Tek İsmet Pa!ja Hazretlerine se- Bulgar kıra! ve kıraliçesirun sıh Adres: latonbul Asınaalıındı Sl! 
le gönderi.len ovral<ı tevkif et men er a ın a yaşat an .u yahatim h d lüm t hatlarına ve Bulgar milletinin 
it ve mahkemeye vermemi'i h~ftanın; bu sene. çok zeng~n ". Bu.~u~ukn _a mlia h kakıve 1 refahına içmiş ve Türkiye ile N. da 'ikalı Pıpıdoplo l".f. 
maaıdır. bır programa m~lık .bı!lundugu rece.gım. uyu nca n .a .n~ Bulgaristanın her defaki dost- Bıl4dı i;ml n adresi ~azılı olan 
Bqwkil Paca Huretleri ce- n~ Tas~~f cemıyetı:ıın mer~e d~. mu~~bbet ve t:ıI<d~rlennı , Iuklarrnda ve mütekabil müza- zıun illl•ı açılıp 1111fyenın adi f•· 
ıben demi ti; iri: Su.! takriri- :tı umuırusın?eı:ı .aldıgımız bır g~turecegım. B? ~azileyı umu-1 heretlerinde felaketlere müşte- kilde yapılma~ın• keru •ttilmlş 
okudunuz bir takım vatandaa mektupt~ bildırılmekte ve ~u . mıyeye seyahatim~~ .. teferrua:ı reken ve kolaylıkla karşı gel- oldu~undan, 

h kk nd b t
" hususta.kı propaganda ve faali- hakkında ftrsab duştukçe malu meg- e muvaffak olduklarını zik- ı \lufl:,dtn ılıcıtı olon veya 

,. a ı a •u ve ya u sure - t h · ı · · · k · k ı ıı dı ı· tlh'•'- ı'ddlı• nd bul 
k b 1 'hba .. . . Y.e sa asının geruş etunesı ı- mat verme ten gen a mıyaca- j retmiştir. Vekil Bey Bulgaris- ma ırın • .. · 1 1 u-

vu U u anı r u:ııerıne ınııa çın ocaklarımı.ı:ın yardım · •· ' nınlın ılıc•l ve iddialarını ifbo 
Jl itibar etmeğe mecbur oldu- ~nmektedir ı ıs- gımT fk R.. .. B ·ı ; tan seyahatinden elde ettiği ne ;andın bir a Y içinde eyyuaı rHmiye 
.ı itiyataıa mttllım olmıya·ı M k . . ~v ı uştu . ı e seryaver ı ticelerden pek memnun oldutu miim•n• olmak üure ber Sin s11t 
r üılup ile yazıııru.tır. Cevap emle ett.e yerlı malları~~ Tevfik B .. !'f~ut B. ka~emi mı ve burada Türk . milletinin 13· 16 kadar, ·ııııaıııbmoı't• vlkt 
:rirken knten bu mevsulara revacmı temırı ~d~c~k bu ırıbı mahsus ı;nü<iurü Kemal Azız B. kardeş BJJlgar milleti hakkında adliye bina!'tndı icrayı •ulft eden 
·ma& etmedim. O suali anla'tı ~ayr~mJm:m .. m!Jlı ıktı.~dunııı Necmettın Sadık B. ve Asım B. beslediği do1tlulı: hiaaiyabnm lılriocl iflA• daire ine gelntk hyt 
ım zaman takrir Nhibi bİT de- ~en~d~ki m':1hım ve.~uıbet te ler gelmiştir; Cevat Paşa, siya- tamamen aynını bulduiunu söy ettirmeleri •e senet ve ddıer gibi 
ı dü•iiııtir ve bir vatanda§ hak ııırlennı. takdır edersınu. Ocak si müsavir Suphi Zıya B. Münir !emiştir. Tevfik Riiftü Bey, nıü delUJ11i bu ne iıc bwıların uıllırını 
ında .a& ııöyleyeceli zama::ı !taye1:!r:':11e uyıun ol.~ bu m~sa B. ve Cemal Hüsnü B. !er Ce- tekabil aiyaretlerin teakpu ede
ıkkatJ; davranır inuflı bulu- ıye ~utun g~y.retlerınızle !'lltız~ nevrede kalmı. lardır. ceğini ve hariciye na:ıırı M. Bu-
r diye ümit eU:U9tim. (Alkı~- harat Aetmenızı bekler ve b~lv~~ı Tü,.k- Bulgar cemiyetinde .. roff'la cemiyet reisinin Türki
) Şurayı devlet suçlu görmüş le selam ve . mu~abbetlenmız.• SO FY A 3 (A.A) - T" k- yeyi ziyaret ederek orada ~ul-
1 dı Ş"- d I .. rı tekrar eylerız azız kardeşlen- B • . . .. . uı: . gariıttan hakkında betılenılen a an r. uıayı ev et s..,..u · ulgar cemıyetı, Turkıye hancı . . . . . . .. 

ormemiı,tir. Şurayı devlet ıe- M~zarlar nizamnamesi ye vekili Tevfik Rüştü Bey şe- hissıyatın sam~m.ıl'..etı~ı m?§:"-. 
n, idare heyetinin men'i muha refine bir öğle ziyafeti vermiş- hede edecek~er~nı umlt ettığını 
eme .kararı verdiği meeeleler Dahiliye Vekaletinde yeni, tir. Ziyafette, hariciye nazırı M. beyan ey~emıştır .••.. 
en bır kııımında va~iyet almak asri mezarlıklar nizamnamesi- Buroff, maliye nazın M. Mol!ef G&zeteciler bırliiinin çayı 
ılihiyetim dahilinde değildir nin tetkikına devam edilmekte- maarif nazırı M. Cankof, Türk . SO'f'.Y~! 3 (A;A) -.. 9azete
emiş. Ben mühendis <kğilim dir. Nizamnamenin tanzimi i- maslahatgüzarı, sabık nazırlar- etler bı~lıgı Tevfık Ruştu Be_Yle 
eyen hukukşinaslan, itham mı ı;in İsviçre, Almanya ve İsveç dan M. Kalfof ve M. Macarof, refak_atın~e bul~ ga~etecı~er 
miş olur? Şürayı devlet ademi belediyelerine ait mezarlıklar devlet ba~kası müdürleri, mali- ş~refıne ~ır ç~y ~ıyafctı .vermış
llahiyct beyan etmiş binaena- ~iza~nı;ameleri ve planlar getir- ye ve. harıciye n~zaretine men- tı_r. Tevfık Ruştu Bey zıyafette 
~h mcvıuıı bahsedilen bir ta- tılınııtır. sup bır çok şahsıyetler hazır bu bır saıı_t ~a~ar kalarak ~z~n-
ıkibi ile irtikap ve irtişadan Ocakta konferans lunmu~lar~ır. . . l~ samımı bır surette göruşmuş-
ındaki isnadat haksız vve ?'er: Dün akşam saat 21 de Türk- Cemıyetın reısı prof~s«;ir .!tf.· tur. .. .. . 
zdir. Kanun şuphe yok kı, bı ocağmda doktor Abdiillah Cev- P~tko S~oy~nc;ıf. ka?ehını Turk T. Ruştu B. Gazı Hz. ne 

bb" ·· ·· ı B M d B f Cumhurıyetının, asıl ve kahra- . . ;r1 /~ı;~ u~u~~~ ed ve 1. k e~ y ta:.ııa ı~dan "Mütefekkir man Türk milletinin refahına arzı tazımat ettı 
~~b~sı.~n. ço'k'a a ·a a: ~ a~a şaır j b: kuy~u ve şiirler,, ve onun dahi reisi Gazi Musta İstanbul, 4 (A.A) - Avrupa-

1 ı ı ı e ıryı ap .ve ırtışa an n:ıenu u ır on erans verilmi~ fa Kemal Hazretlerile, Harici- dan avd,.t eden Hariciye vekili 
ıaznun olanları ?ır an evvel a~ tır. f .. . ye vekili Tevfik Rüştü Beyin Tevfik Rüştü Bey ' bu ak~am 
yeye vermek ıc;ı~dır. Fa_k~_t. ı- ~on ~ransı muteakıp Beetho şerefine kaldırarak asri komşu- Do1mabahçede Reisicümhur 
.n uzaması sebebı kendılıgı~- venın mıuıt:ıhap pa'. aları çal~· luk, çoğrafi vaziyet. ihtiyacat Hazretlerine auı tazimat etmiş 
m anla~ı.lıyor.Araya ba~ka hır ~ra~ konferansa nihayet verıl- ve menafideki benzeyiş itibarile ve seyahati hakkında malümat 
anun gırıyor. Şu nokta da çok mıştır. her şeyin biribrine yaklaH..ır(lı- vermi&t.i> 

.,.yı u;.lilrli suretlerini 'trmtierl. 
2- MilRln borçlu olınluın 

yııkındı ıö•tcrilon ıo~ddet lçiade 
borçl•n miktuını yızdırıııalın ve 
lıılafuİı hareketin ctaı ~a1111nu au
eibinu takibat ve •uuhyııl nııclp 
olacı~ını bilmeleri. 

:ı Müfll~in mallanm nılııt •• 
ıahvi!Atı ve buH mümı~il lııymetll 

nralrıı hor ne ıutıle olur11 ols.a 
ellerinde bulunduranlar l<ter tıhıt, 

iater bınka 'e uir mileuose olaıuı 

bıınlınn üzerindeki haklın mıbfu~ 

kalmalı fartile o mallın aynı rnlid· 
deı içinde daireye vermeler~ vermız
loru c•ui takibat ye ıneıuliyeıe 

uğra~ ıcıkluı11n mueret hulunaıı

dılıça rücben h•klırındın mahrum 
lıolıcaklarının billnm.,i, 

4-10-1 inci ktinun·t30 puarıul 
(i!ııli uu r 3 · ulıında ) azılı olan 
lfih dı.treslndc ılıcıkhlınn ilk Jç
ıimaındı hazır bulunmılın ·~ ınilf· 
Uıin mtişteroi borçlarllc keflllerloln 
ve borcu t•ktffül rJen ~ıir klmıe

lrrin içhmıdı hulunııı•I• hıilın 
olduı.ıı ll~n olunur. 

vasıııda ikame edllen '•hir lbrabim 
elendi il~ >ene cY1el Ahıner efendi 
on <1ln hin vıdi yüz kırve kömdr 
verdiğini ı·o kıyyesi altı buçuktan 
olması ltzım geldlli "° şahit Hamdi 
cindi halız .\hmet efrndlnin Bul~ar
yadııı f ctirdigi komtirlerin .'>li ağaya 
Uç buçuk sene evvel kıyyesi ala 
buçuk kunıoran on yedi bin kıY)'e 
könıur "erdığinı defterinde gordiı· 

' gll nil \'e kendı,ındcn iıiııiAlni ve 
fahlt -~ li elendi halll Ahmet kapta · 
nın ilrl buçuk ><1• evvel on altı on 
yedi bin kıvyc kömür 1trdi~inl \t 

Ali ·~· mumıi!ryh kaptandan u 
kadar könıılr aldı~mı söylediğlnl ve 

fahlt Ferhat efendi hılıt Ahmet 
kapıuın Ali •~allan komurleriıı 
pıraıını alanıaJığını \.C ıi.Onra .. .\U 
ıganı ı köm;irlcri ıtmadıgın• dair 
ifadede bulunduğunu Ye dUkkAnı kıff 

eıı:jtinde oıuz b.- bin kıyye kadar 
lıiımiır olduıtunıı ve ha fız Ahmet 
kapıınnı Ali ağıdın para imdığinl 

ve şahit t:ıaı koptın dahi hıfıs 
Ahmet kaptanın Liç buçuk sene evvel 
yııın Ali ağıyı cın bet on altı bin 
kıyl' kadar kömür 'erdiğini ve o 
zam•n piyasa ıltı<ar buçuk oıcı, . 

~un u bilbeyun cd•ıı şahadet ermiş· 
lrr "" lıilcümle mııamelıı ifa kılını· 
rak lıa!Adaki muameleler üıerlne 
dava büküm ılerece5ine ~elmiştir. 

Oıuı RUn içinde bu muamelelere 
ilira~ il aıuhıkrme günü olın S 
ktnunuaanl 9.31 ıarlhinde sut 14 de 
r;derek ~yap masarifini v.·rdlkten 
ıonro itiraut 'e müdılutınızı . by· 
lenı•ge nıecbur bulundugunuz clhoıle 
ıhi takdirde bir dıha mııhıkemeye 
hhul edllmeyecclinl1I ve diger ta· 
rafın dermeyan ettlil vıkalırı ikrar 
eııııiş ıddolunıcagınııı 11. U. M. it 
aun 402-404-405-~ •• 408 inci 
ınaddelerl mııclbince llAnen tebllt 
olunur. 

fılı~ın ı, ___ _. 

1 lot iki . aaı çeç• ııı ck aczu, ı la 
i eniz lluyuk f rtlSl 

Cl >NST.":'\l :~. Tı\i .\IAI ı< ;ı~ 

VENÜS 
,.e~ l i mıııı:z ~•,, filminde t<.:mı a 

etm k tiıert 

gidhıiz. 

il;\\ r ıen: . esli •e ıil/lü fıali"JıJıı r 
d~n~a ha\·adi,lt "i. Hughn l rt!".:t 

• matine ss a[ l .J r 

ı,Caz ilıcdurhir \lnı:ın opc dl ( 'ı 
ı ISABELI~E 

l::l} c\m MAJI!\ si n cnıa,ııııla 

fevkalade bir mm :ıf f,ıkn.:tl c 

~oskrilmekt<'dir 

• iı lu. c~Ji ve ,a k ,lı hali 

ha1.. r diıny:ı harnd•-' ~ ri nı ı - ı 
l,L"n 1'.. ~dir. 

Tiyatro - Sinema 

ls.B. Darülbedayi · 
temsilleri 

ISTAllB L IWIYalıııı~un ma· ine 

~ ~ ~ij 
•aa ı'' ı .. ıo .ı . ı 

1111 

11111111 

vt· , \ ilr"' 

\!l,Jll .ıı 

Bir kavuk 
devrildi 

.! p•rdc '.! ııhlo 

Tarih! JIİ"e< 
\ aıın : 

\lu.ıhip 1.1de 
< ·cıu ile• 

Ankara Ziraat baş mü
dürlüğünden: 

6151 lira 80 kuruthık bedtli lı:eşilli Ankara aı.ma lidanlıl;mın 

n tesil!Bn 15 teşrlnilani 980 tarihinden ltibıren W gıin müddeılc 
•e kapalı zad llJUllle milnü:.ısıya kunulaı:ış ve yevmi ihale ıle 
1 inci k·inun b ıncı cuıııarttfti ıanii ~aat 1 :ı de icra kılı•ı~L'llj(ın
dan talip olanlann ~~ 7,:1 dc~to akçesi ve!a itilıu md.ıuhunu 
.. ı saıidı~na yıordıkt•n sonN Ankara Vilıyetiııdeki koaıi'~ onu 
.. bsurunı şartnaae plan ve projeleri ıor.111rk h.t1ı'yeıılerin de ,\n
lıarı Ziraat B~mUdıirlülfinc miiracaat etınekri lıi4.!mu İlin olunur. 

lılıı,ıl lıııi ııcliıi dıiıf neııniuf n 
Kapalı çarşıda Hacıhü~eyin ~okağında 16 !';o ılükkln 

,, ,, ,, 14 .,, 

Fatihde Ajtıçkakında Hacıevhaddin melıtebl lıinası 
Sımaty~da Hıcıhüseyin mahallesinde Ferruh a~a mektebi biıı~" 
Balada muharrer emh\ki hususiye ictrc -.crilmck iiz't 24 K. 

evvel 1)30 çarsamba gunii saat on beşe kaı.lar mıı1.aycdeye konul· 
muştur. Taliplerin mezkur gun Ye saaue lstın IHıl Belediye mcr. 
ktzindeki dairti mahsusıdıı encümeni daimlye miıracaatlan. 

lstanbnl sıh~at ve i~Hnıai muavenet nıü
dirli~in~en: 

Yii1.dc kırk \C kod<:k>e muı ıfık olmak uuc 25.'ifi kilo form~! 
\C yeri\ maımılatını.laıı 24~ıı kilo ar~p :'iıhunıı pazarl·kla ınıılı~· 

• 
)3il ('dikcc~iııtleıı kanuııııcvvclin 11 ci pcr;vıı\ıc ~·uıı. aat ı fide 
J,ıaııhııl sıhh;tt mıiı.lıirlu~:iıııdel..i lıımi;yıı~a ımır.ı~•atl~rı il;in olunur. 



Çocukların neşesi 1 
Ebeveynin saadeti! 
Kan11ı.hk. zafiyd.l amu••J~ ve 
ıinir rahatıızhldanaa karp bı11 · 
le-ret doktorlar te.rafuıd.. l•••ı · 

•ıt cdileo 

enoferrato 
kur<el llkıaı d .. ,..,. IMr l6-

raltllda ..ıidder ft -
beytlk bir mcıanıd)ıtle k.U.-
.. ı. ,-lı HJ6k IMdc ~,_.lılt· 
dlrlcr. Hcrccaaa..t• ......... 

j 

ıte••=·=··········· 'fenni Otomobil ve bilumum 
ve döşeme atelyesi 

Resul Bey oğlu 
Ahmet ve Ihsan 

.\lınaıwa '" l':ıri> boya mllesseselerinden diplomalı 

·' ccl'lt>rnizi etmeyiniz 

sKeri fabrikalar U. 
müdürlüğünden: 

1'.ıhtdiJ maJcnlcrdcn kalma Zeytinburunundaki cürufun tasfiyesi 

' u 1011 sar yumuşak kurşun 
I > l;:ılcm muhtelif kimyahane malzemeıi 

30 11 · Q30 'c 1-12-930 tarihlerinde milnalwası yapılacağı ilin 

eclilt:n yukardc yazılı üç kalem malzemenin llAnını "Milliyet,, ga· 
,, lesi ııcşretmediğinden ihale gününün 26-1 t · 930 tarihinde Lalik 

,'dip,i il:ln olunur. 

* * * 1920~ paket muhtelif eb'attı ağaç Tidası 

Kapalı r.ar!la 13-1 l ·930 tarihinde münakasası yapılacagı evvel· 
ec il:\n edilen 19205 paket ağaç vidasının şartnamesinde yapılan 

tatlı,.,t ~dıebile ihalesinin 26· 12-930 da icra kılınacağı ıııın olunur. 

Baro riyaselinden: 
llarc• he ;eti uınuıniyesi 6· l 2·930 cari hine müsadif cumartesi 

gunü ,;:wt 15 re adiycn içtima edece~nden yevm ve saati mez· 

~ı'lrdıı ru!ckauııı Baroyu teşrillerl rica olunur. 

Ruzname: 
kkıd rnporun kıraati. 

ı cı~ 1 l•ut~e>inin kabulü. 

f stanlınl ziraat ~an~asın~an: 
1\ .ı rive~ı 

Kcr ' lr lıı rgız 

Pen dik 

;\Jevkil 
A) :ızına 

Ba!';ı.l:ıc 

No. 

36 
.ıg ı 

Cinsi 

Dükkan 

1 iane 

l·ayıı mu0adi!lcrc ait ve evsafı balada ~azılı emval icare ve 

ı ılıııck uzcrc ıııiızaycdcyc çıkarılmıştır. Taliplerin pey akçalariyle 
lıcr:ıh·r ve\ mı ıııüzıl\ ıdc olan 15· l '.!·<ı30 pazartesi 1'Ül1Ü saac 
ildyc !.ad .. r blnkarıııza ımirac-aacları. 

Heniz levazım satınalına loınisJonun~an: 
7500 kilo suc 6 kanunuevvel 930 cumartesi güııu saat ı Ş de 

ı 0830 ~ muhtelif sebze 6 kanunuevvel 930 cumartesi günü 
saat 14 de. 

1 leybdiadada tleniz hıırp mektebi ve tlcniz Hse,;i tıılebc 'c dra
Jıııa l)JO mali s :nesi ikinci altı a)•lık süt ve sebzelerin ayn ayrı 

~artnamclerlc münakasaya kunu!mııştur. 6 kAnanuevvel 930 cumar
cesi giınü yukarda hiz1lannda yazılı saat!arda yapılacak açık ınıi , 
nakasalarda teklif edilecek Ciatlar muvafık görüldüjtü takdirde ihale 

cıJilecck lerden ~artnamesini görmek isteyenlerin her gün ve vcı · 
mck isteyenlerin şartnamelerde yazılı tenıjnatlari!c birlikte Ka:>ım· 

pa~ada deniz il" al.ım samıalnıa kıınıisyonuııa müracaatları. 

• iç beklenllmedlAI bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo bileti 
a makta kabildir. Onun 
için: 

Ti il l 8 E rt 1 ! N G O~ Il 
BiLETiNi ALINIZ. 

5 lNCt KEŞlDR 11 KANUNU
EVVEL 1930 DADIR. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 

C'L':\ 1 \ KANL\lll•:V\~f::t·:r'."". ~11«19,:tt:ıoı---------------------------cr----, .,.:~ : -~~ -~--. ·.- .. ,;.:, ... ·-lktısat Vekaletinden: 
... .- ·'.- oı:: .- ;--..;-: :; ~~-<~ -~"...- ' · -·- . 

• • . - - • ... '-"ı 

Ormancılık tahsil etmek üzere Ve
kalet hesabına Ecnebi memleketlere 
müsabaka ile on efendi gönderilecek
tir. Bu efendilerin nerelerde tahsil 
edeceklerinin tayini vekalete aittir. 

1 - Taliplerin müsabakaya dahil o
labilmesi için aşağıdaki şartları haiz 
bulunmaları lazımdır. 

A-Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak, 
B-Y aşı otuzdan fazla olmamak ve bunun için nüfusa 

ait hüviyet cüzdanının suretleri gönderilmek, 
C-Yüksek Orman mektebinden mezun olmak, 
O-Vekaletin vereceği nümune veçhile Noterlikten mu

saddak bir kefaletname vermek, 
E-MüteehhiJ olmamak, 
F-Vekaletçeyaptırılacak muayenei sıhhiyede tamüssıhha 

olduğu tebeyyün etmek, 
G-T ahsil müddetince askerliğinin tecil, edildiğine dair 

mensup olduğu askerlik şubesinin vesikasını haiz olmak, 
H-Memuriyetten azil edilmiş olmamak, 
2- Yukarıdaki şartlan haiz olan talipler müsabaka

ya girmek üzere istida ile Vekalete müracaat edecekler 
ve Vekfilet talipler arasından müsabakaya iştirak ede
cek namzetleri tefrik ve intihap ederek kendilerine 
tebliğ edecektir. 

3- Müsabaka Ankara' da Vekaletçe intihap edilen 
hey' eti mümeyyize huzurunda atideki gurup derslerden 
yapılacakbr. 

1- Ormancılık nebatatı ve eşcarın tavsifi, 
il- Silvikültür, ilmitürap, intifa ve tekneloji, 
111- Amenajman ve tekip, 
iV- Hayvanat, haşarat, emraz, 
V- Topoğrafya, riyaziye, 

4- Lisan imtihanı Alaman'ca, Fransız-
cadır. 

Bromural • l<noll • tableUcri dQnyada en ziyade mQteammim 
Asap müsekkini ve milncvvimdir. Bu m!lstahzar milyon· 
larca vakada tecriibe edilmiştir ve hergün binlerce dolctor· 
lar tarafından tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dakika 
geçer geçmez, şayanihayret olan müsekkin tesirini g6sterir. 
Uzun zaman alınsada hiç bir urarı yoktur. - Eczanelerde 
10 veya 20 tableUik cam tüplerde satılır. - fabrikası Alman· 
yada Rbein üzerinde Ludwlg$hafen, de l<NOLL A.·O. dır. 

ISTANBUL V 

DEFTERDARLIK 
YET 
ILANLARI 

SATILIK HARAP AHŞAP OTEL 
Alemdar lı:artye deruni. No! 3. üç kattan ibarettir. Beş dönüm 

bahçesi vardır. Tahmin edilen ( 800 ) lira lı:ıymet dört taksitte 

verilecektir. Mllıayedeye işcirAk edeceklerden % ?·5 pey akçesi 
alınacaktır. Satı~ muamelesi 10-12-930 çarşamba günü saat 14 te 

Kartal Ma!müdürlüğiınde aleni müzayede suretile yapılac~ktır. 

Çanakkale vilayetinden: 
Balya Çanakkole yolunun Çanakkaleden • Ahlatlı burnu koyilne kad•r 

olın 69 kllometroluk kısmının cesvlyel turabtyı vo lmılatı ıınalyo inş•· ~ 
kapılı zarf usulilt yeniden münakauyı konulmuştur. 

Bıı in;aatın muhammen bedeli 914000 liradır. l\lttnakasa \!O klnana 
avvel 930 tarihine müsadif cumm .. ı gunU taat 15 de Çanakkale vllAve· 
tinde yapılac•ktır. 

Münakasaya Iıtirak edecekl<r teklif mektuplarım ve muvakkat teminat· 
lannı aynı günde stat 15 e kadtr Çanakkale valiliğine vermeleri llzımdır 
Taliplerin m!inakuı şutnamelerin Ç&naklcalc, lıtanlıul. B&lıkeılr. lzmlr 
baş mühendl;llkleriııde ınütalea edebilecekl<rl v• 15 lira l>edell mukabilın· 
de Çanakkale ve lsranbul başmilbendlsllklerinden ve Ankarada yollar umum 
müdiirlil~ünden alabilecelderi lltn olunur 

lstanbul Ucaret mUdUrlUIUnden: 
~'.k erl1et temin edilememesine mebni tehir olunaa ( lıt. YorganC1 

döşemeci ve mobilyecller esnofı ) cemiyetinin kongraıwıın akdl '° 
idare heyetinin intihabı 7 12-930 puu günU bUyUk çarşı mektep sokA
ğtndaki cemiyet mcrkc.lndo )ıpılıcaft •• sut ondan on bire kadar 
kongra halinde toptanı forak on blrdtn on ilçe kadar idare heyed intihabı 
icra ve Hat on dörtten on alayı katiır Mısır çartısında Celll cftndlnlıı 
dükkloındı intihaba devam edilecefi altkldarına llln olunur. 

Karamürsel Bele~iJesin~en: 
Karamürsel kasabasının elekcirikle tenvirine mecllsl belediyece 

karar verilmiş olduğundan tenvirata talip olanların yirmi gün 
ıarlında şartaamelerile beraber Karamürsel kasabası belediyesine 
müracaatları lurnmu ilan olunur. 

Bu lisanlardan birinin intihabında talip 
serbesttir ve yukardaki umumi ders g-u-
rupların dan müsabalzada muvaffak olan- rallo el~ise aJak~a~ı tas~el ınünakasası: 
lardan müsavi şeraitte bulunanlardan lisa ~ Y~~~,~~11,?,rman M. Or.!!1~~ !~eliyat M 
nı kuvvetli olanlar tercih edilir. 21-+.~ v ~nı ~aalr.ıcııı elb.,i-c .ırı takım hırict 

.• , u :J9 adet kasket 

5 - Müsabakada ihrazı ehliyet edenle- ~~~::~\~~:~et ;: Ç~' if.:~pııa 
rin uhdelerinde memuriyet mevcut ise 
A vrupa'ya hini izamlarında memuriyetle- · 
rini terkedeceklerdir. 

6 - -Müsabakaya iştirak edecek olanla
rın Ankaraya azimet ve a.vdet ve müsaba
ka vaktındaki masrafları kendilerine aittir. 
Yani bu ınüddet zarfında mezun addedi
lirler. 

7 - Müsabaka imtihanı 1 kanunusani 
1931 tarihinde icra kılınacağın(lan b11 şera
iti haiz taliplerin nihayet 15 kanunuevvel 
930 tarihine kadar ba istida Vekalete mü
racaat eylemeleri ve bu ila~dan evvel ve 
muayyen müddet geçtikten şonra vaki 
müracaatları nazarı dikkate alınmıyacağı 
ilan olunur. 

'.!.ı ., hkarpin 
r ·,,., ·k Orınıın md.tebi Rcktörlilğiınden: 

\"uk-ı:k Orman mckt<'lıi ile l)rm:ın ameliyat mektebi talebele 
rinı: ) aptırıfacak pa!tu elbise ka 'ket fotin iskarpin kapalı zarf 
ustı!ilc 'l:'-12-QJO tırihin~ musadif çır~amba gunü ı;aııt 14 de 

ih~kkri icra kılınacagıııd~n tali;J blanların evsaf ,.e şeraiti anla 

nıa 1 111.re !ıcr gıın ve yevmi ihalede Defterdarlık binası !ahllinde 

mi.ıc,;csatı iktisatliye mıibayaat komisyonuna muracaatları ılılıı 
olunur 

ısıaooul ~nınrgkteı,i munalaza ınuoiriJettu~e~ 
I - \çık kırdırmağıı konulmu') olan gümrü~ ınuhıılazas n 

.ı numaralı .\tuşunun ft'nni kc~i[namc>inc tc' fika'1 kırdırma gıı 

nünde taliplerin verdikleri fi:ıc mutedil güriılmedii\inden kırdırma 

bir hafta müddetle ıemdit edilmi~tir , 

2- lsceklilerin, birinci kı\nun 1;} uncü cunıarcesi gunu saat 15 1 

% 7,5 muvakkat giıwıımclc ilc hirhkto nıııdüriyette kurulacp 
satınalma komisyonunda ha1.1 lıu' 11 .. 1.ıl 

nefeıi, temizlemek ·ıre tütünün soa
radan verdiği nahoş leutı m,ahv et· 
tirmek için, GABA tableUen aluıız. 
Boğazın iltihabın! n b,unda!' ile_? 
gelen bilecek vehım neticelenn Onu· 
nü alır, • 

Bir l(utudı talınbtn 400 lıblet van!ir 
fcuntlcrd• •• Ecu dtpolarinda 

• 
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BlN SÖZ CU~lA 
BiR RESİ;\t 5 K. EVVEL 9;~0 

1 
J 
j 

ilün ·'"Ulkiye mektebinin M Q114:0 )ıldönUmU idi. lstanbulda bulunan bir çok MUlklye mektebi ıue.· 
zun'!. yıldönUmU bllyllk bir aamlmlyat ve hararetle tesit ettiler. ~e.mimlz mUsameredn bir intibadır. 

-.. 3!hsono hlımet gllr•n .muallim Sadiye hanımın mektepten lnflklkl milnasebetile verılen müsanıede 
mualllm ,\ talebe banım\ardu bır ~rup (ortadaki Jıanım ınııallim Sadiye hanımdır.) 

ı 

J 

• 

• Diln Sıhhiye mecliıl vali munvlni Fazlı Beyin riyasetinde ilk lçtlmaını alıtetıl 

Salih lle.yia Emoıllalı . El-, zim· 
metinde maılubu, ola~ mebılipn ıc- · 
ıiılni istlfu~ sıııınında KUım eı,n
dln ·ıpotek edllmlt <>lan Kanaldı 
Oell~ll kuya m~v~ilpde kAln iki 

• • lıu~yıı havi bir lııff b9mnın a0036 
:1 ·1 lii11e ltlbtrlle borçlu ııbtcıindc bu-
l · lunan 53944 hlucel mahcuz ..e açık 

~ unrmı ile satılmuı mukarrer olmılılı 
umum bostanın lııymell · ınuhımme· 
aeıl olan 6000 liradan mahcuz his· 
•eye 3783 llrı 90 kurut lsıbeı et• 
mekle talip olınlıon mebllğı mu·. 
körun '/.de 10 nlspcıindc pey akçe· 
ıile birllJıı,. 10· 1·931 tarihine mü
mllf cıımarteal t;ilnli 1111 is· te f12la 
mılömıt almak va ~aıtnımesini gör· 
melı lıteyenlcrln 8 ·1 "·930 tarihinden 
itibarın No: ile Karıal Sulh mahke· 
meslne müracaaılın ilan olunur. 

Mıhkemel . asliye ikinci ticaret 
dairetlnden: 927-2901 

Maden suyu karaciğeri temizleyerek 
rr ~,...,,....,.....-,.....;.. ............... faaliyete getirir '"""'~"'-"',./\w"'-"'J'o.' 

, .... 8~-TBl .... RT--~--, 
ROTBART 

LUXUOSA 
10 adetlik pııkcıi 

175 kuruŞ 
& adetlik pakttı 

90 kuruş 
1 adedi 20 kuru~ 

LUXUOSA 

---
"akıya kıymet veren 'I 11111! 

1 yalnı;ıe '"'>lha ve lez- ı 
1 zetl değil, kimyevi 

iarklblnin sallyeUdlı 

SEYRiSEF AİN 
~~ ....... ------~~~ 

Merkez accnıa: Galat' kıipru 
Raşıncıa; llc,·oglu 2.lbl Şııbe 
ıcentc•i• Slrkecl"ıle MühiJrdor 
zade hanı altındo. TeL fon f,ı . 
2740 

lzm i r sii r' at no<>ta "' 
(Giilcemal) \'8puru ~ Ununu· 

evvel pazar 14,30 da Calata 
rıhtımından kalku.ık pa1.Jrtc,ı 

~ah· hı lımlr'e ,·aracak 'e çar· 

~am?a l 4,30th lzmir'dcn kalka 
rnk per;tmhc sabahı l(dccd.tir. 

SOÇET A IT.6..L YANA 
Dl Sl·R\IST MARITl\11 

~ ~K~~RM~EBE: KATRAN HAKKI EKREM 
Petroke kaz11ının Kefrediı Jıır· 

yeslnde mukim iken lkıpıetgAhlın 

meçhul bulunan kömUrcU Ali •it• 
vereacıinden Zelılye H. ve Mustafa 
Elındiye 

Cihan piyasasında cm>ali bulun ına) aıı ı ~ ihtira naınıııa bir 

harika teşkil eden "Rorbart-Luğuosa,, bıçağile tıraş olmak yal

nız çehrede huı.ule getirdiği tara vete ve tıraş olurken verdiği 

zevke münhasır kalmaz.Bir bıçak ile asgart 1 O defa ura~ olunabil

dil(ind~n en ucuz bir bıçak teşkil eder. Her yerde bulabilirsiniz. 

FEl>E nıpuru 

8 kaııunuevvel 

pazartc'i ( \':ır· 
na , KiJ~tencc , 
Sulinıı, Kalas n 

lbrailc ) yı: gi· lt 
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Devlet Demiryolları 
idaresi llanatı ......................... 

idaremiz için mübayaa edilecek olan ( hırdavat. sofra. ta.~ 
'"IDlr ve saire gibi ) muhtelli 88 kalem malzeme şehri halin 

lnoı pazartesi gıinü pazarlıkla alınacaktır. Talip olanların mal
cme ıaulrtdatnu görmtk ve ilniu eden izahaıı almak üzre

cumarteA, paur gönleri H. P. mağa.uaı mübayaa k11111ına nailra· 

:aatlan ve teklllaua bulunmak lattyenlcrln de. yevmi me&k.rırdı 
.at 11,5) kadar tahriren fiat vermeleri ve tekli! olunacak mal 

ile blrlltte nümune ita eylenıedı\\ . takdirde rekliiatın Mzan dik
kat• alınamayacağl iltn olunur· 

;ir~eti BaJPiJe~en: 
Şirketi Hayriyenin l la•köy fabrika~ında mevcut 220 volt ve 

1120 Amper kuvvetinde f lO parçadan mürekkep elektrik batdr· 

ya ı satılıktır. Görmek ı~rcyenlerin pu.arccsi giınunc kadar fabrtka 

mi.idlirüne ve ıı;iirü~mcı.. ıçin de ldard mcrkcı.i >ede tamirat ~e 
aııibavaat muchriycrinc 'Tluracaaı evlcmcı .. ri, 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banka Kommarçiyalı 
Italyana 

Sermayesi 700,000,000 
(ihtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Tra'fellers (Seyyalıl'l 

çekleri) :-,.ıtar 

Liret, frank, İngiliı lirası 
veya dolan frank olarak 
aaulan bu çekler aayeende 
nereye git9eoiı paranuı ke

i eınnlyetle tlıftr va her 
uman ı manit dünyaıu11 . 
her tarafında, !f89iroe, otet· 
!erde, purlarda, traıılerde 
hu çekleri en küçük teıliyat 
çin nakit malıamınrlı lıola
ylıkla iltimal edebilirsinit. 
Tra'fellen çekleri hakiki 
sahibinden ha.'ka kimseniıı 
lıulnaamayaca~ı bir şekih.l.ı 
tertip ve ihlas edilrn:,ıiı·. 

' Pertevnlyel veldandan: 
Şlfll'de izzet pıp sobfıııdı Vı· 

ilde apanımınıııııı l, 9, 1, Ji No 

f 
clairel e rt 

KöprUbııında Valide Hnı ~ 

onda 4' No matıza ve levlıındtı :! 
No odalar. 

Köprüb&tında Valide Hını ılttn· 
da Helvacı solcığındı iô, !18 ve 
8·3~ No ma~azalar. 

l!al&dı muharrer emlAk ylrml gün 
mtlddeı •e açık arıırmı suredlc 
müzayedeye konulmuştur. isticar et· 
mek isteyenlerin müzayede ,,ıınu 
olan 27 K. ETVel 930 tarihine mli· 
ııadif cumaneıl giiDll ıuı 15 e b· 
<hır lstanbul Evkd müdürtyetlııde 
Penevni)'ıl idaresine ~yı idare en· 
cllnocnlne müncaat eylemeler!. 

Pertevnly•I vakfından: 
Alı1t~ay'dı Vallde camii ferli! 

hnlo•undı bermoclbl lıe4ffııımı yı
'Pllıcak dl var Ye kıpı .,. talı lmaltt 
hakkındaki mllnalusa bedeli badeli 
ltyıkıada CÖfUlıma7erelı: blı baha 
müddoıl• temdit edil mlf .,. yevmi 
mlinakail olmak tlıere ııhrl halin 
13 üncü cumarıc 1 günU tayin lnlın· 

mış oldugundan münakasaya ilılrak 
ermek Jsteycnlcrlll mimır ve mühen-

1 di! olduklarına dair ehliyeti fenniye· 

\ 

!erini rril<biı e.r•kı müsıa>hibcn 
lmnbul ~:vkaf mildüriyttinde Per· 
ıcvnlyıl vakfı ldar<slne \'<Va idnr~ 
encllrnc:nine nllJrıcaır ~tmelerJ. 

ŞUkrl kaptan vekil ' ıİrnht Hü
seyin K&zım bry ıarefıpdın aleyhi· 
nlıe ikame ediltn alacalı dav11ında 
ikame ıdllcn eahlı lbrahim efendi 
Ali •l•ııın ŞOkrU kaptandan üç 
ıenı evvel piyasa mucibince altı 
kuruş on parı ile ıln boçuk kuruş
tan olmak Uzere klyıkıan kömür 
ıldıgını n ı•hlt Hamdi dendi Ştik
rU kaptanın ığuıtosıa Ali ağayı ılb 
buçuk ıı.ruıtan on bir bin kıyye 
ltömUr nrdltlnl ve pbll Ali El. iki 
buçuk llç ıene evvel ıgu.ıos ayında 

ŞUJırü dendi AU ağavı uklı binden 
on bir bin kıyye kadar lıömUr ver· 
dlgiııl ve lı:ı~al alu buçuktan ol· 
m•11 lbım geldli!l v~ t1hlt Ferhat 
efendi Uç 11ne evvel bir t;ün kap
tan AIJ ıranın matıza11nı balı de
•olorl üzerine lı:lılnda 3lJ090kıyye 
11111111 lıteietıl 1 vı. o aralık kap
ıarıı.. ıekırek Ali .plan pıra '6 
ı.lfWnl _.. 'ller f F.ut bl*O 
lff her ilıl hpfBO AH •~aya lıer 
"- kömtr nrdilılerl gibi Şakı1i 
Jııptan Uç baçulı ıe.n• evHl yıaın 
alu buçuktan on on iki bin kıyye 
lı:ömUr vardltlnl beyan ile edayı ı•· 
lıldet etmitler ve bilcümle muımı
ltt ifa lıılınaralı balldaki muamele
ler Uzerlne daYa bGlı:Um derecetlnt 
ıelııılfdr. 

Otuz (İİll içinde bu muı-lılore 
ldru Ilı muhakeme .. nU olan 5 
klnunuunl 931 tarihinde ıaat 14 de 
t;elcrelı gıyıp muulflnl nıdllı:ıea 
soııra lıirazat ve mUdııfuıınıırı ıöy
lemele mecbur bufutıduğunuz cihet
le ılıll takdirde bir daha muhıkc· 
meye kabul edllm•yıceglni:ıl ve di· 
t;er tırıhn dermeyan ettlli Yllıalan 
ikrar eımlş addol unıcağınızı H. U. 
M, K.nun 402-404-405·406 ve 408 
inci maddeleri mucibince llAnen 
tebliğ olunur. 

1
-Istanbul belediyesi 

ilAnlan 
Beyoğlu Belediye şubelinden: 

Topbanedı Boğazkeun cadde

sinde Üçüncü set ıokağında 1 ı 
No. lı hane malll inhidam ol-

• doğundan [muıasarrıflarına teb
ligau kenunlye yapılmıf ile de 

baıı biı edarlerın adrelleri ma
lCım olmadığından tarihi ilin· 
dan on be~ gün aonraya kadar 

mahzuru izale edilmez ise ebni

yc kanunun 411 inci meddesi 
mucibince binanın hedmedile· 

ccği tebligatı kanuniye maka

mına k~im olmak üzre llAn 
olıınıır 

Türkiye için acentası : Galata, Kürkçübaşı Han, 4 numeroda 

-.--PIYER PIRIMY AN---
decektir. 

TERi:: ':\ SKIAı:l, 'o vapuru 

9 k&nu nuc\ \el salı ( Bıırp:a<'- , 

Balıkyağınd;n dah~ ~~~~'. ve Kösıcm:c ) ye ı:ıı!L~ 

ı SARDF.GN:\ vapurn 9 kamı· 
iyi ve a ınması daha nuevvcl salı ( Si tınar LC\ ant 

kolaydır Ekspres ) olarak (Pire, Napo!i, 

Dolıtorlar; Eırıuhiyon Slıot kuvveı Marsilya ve Ccnovıı ) y:ı !(ide· 
fvrubunun balık yığtndın üç defa da- cektir. 
ba kuvvetli ve daha eıhhl oldulunu Tafsilli için Galatada nıcrkct 
bilfiil lıpaı ctmitlerdlr. Terklbinde ıf. nhtım hanında umumi ac~nrc· 
nlrleıt buleyen ve kemikleri uğlım- sine müracaat. Tel: l'eyoıthı 
laşnran (Hypophosphlt) in mevcudiyeti 771 • 77'l ve ya Bcyoıtlu'lda 
Emulalyon Slıoı'u fılırüddem, lıuvveı-
alzlllı ııaıh umumi gibi ahYalde pek Perapalas altında Narca Nıı.syo-
mlllıemmel bil tıırubu · ttfkll eder. nal Türkiş turist accnaiye 
Noneçyı Morlnı balık yafının eıı .ıeıı· 'J'.tlefon Beyoğlu 3599 ve Y' 

' .fin 'flımıinleri Skoc ıeldblnde ..ıinik· 1'ekatlı ··an ka~ısında beynelmile 
mişııt. Bu 'i oıinler tu~ il• beraber yataklı vagun kum~nyasıtlll 

-tı- bmllıler, bcyu ı,ıer ·~ 'ltsun bir lııyaı -.roln «ler. Ç..CUklmr Tel: Beyo~lu l!330 ve yahııt 
ltlpllklU Emalıılyoa . · oı'n •~ ~ff lcerl• ve bllyükler kıı!ay lıtıınbuld:ı Eminöniinde b:rııi' 

h.umlnl takdir .t4erler. 1 &bı..t ve lca'l'Vet için lıılılkl 

EMULS.IYQN SKQT 50kağında s Numarada acenıe 
nkiline milracaaı. 

1 
Tel. lstanbul 776 

Üzerinde israrettijiniz takdirde verdiğiniz pa- ı•-------'!:::~ı 
ramn mukabil kıymetini·elde etmiş olursunuz. SADIKZADt BiRADERLER 

.. VAPURLARI 
KARADENİZ MUNTAZAM f" '"' Büyük halk muvaffakı

yetleri Taksim bahçesinde 
icrayi lubiyat etmiş 

ASSO ve JEANNA 
Çingene artlııleri ıar&fmdın 

Pi Akları 1228 

llBiBiNiN illi 
ınüuıuelerlnde Htılıııalıttdır. 

· ~-Türk Maarif Cemiyeti ><>0< 

Büyük eşya piyangosu 
1 Kanunusani 193lde lstanbulda çekilecektir. 

Ytni sene için ıalilnlzl tecrübe edinia. 

ık • J d Deç otomobl, yemek 
ramıye er arasın a ve salon takımlan. 

dikiş, foıograf, gramofon makinaları, altıı ziraiye, halı tuvıılet 
takımlan kadın erkek saatler ve (Yeril mallar pazarından) 
tedarik edilen kıymettar eşyalar vardır. 

1''akir ve zeki çocuklarımıza yardım için birer bilet alınıı 
biletler bir liradır. 

ll>ôı( Adresi : Anknra caddesi Orhan Bey han 3 ııneii kat ><>< 

VF. LÜKS POSTASI 

İnönü 
varuru p gUnü 

7 K. tvnl azar ıkşamı 
Sirkeci nbtımından hareketle 
(Zongııldalı:, lııebolu, Ayancılıı 
Samsun, ordu, Giresun, Tral>· 
:ı:on ve Rl:ı:eye azimet v• 
avdet edecektir. 

Tafılllt içi• Sirkecide rrtcY' 1 

menet baaı albııda acentaıııt 1 "~I 
müracaat. Telefoıı:latanbul 21:, -CO!r!PAGNIA GENOVESSE tol· 

NAVIGAZIONZ A VAPüll 
lNil, Kalu .,. Kötteaceden rııııd 

M1111 bıklnen C.po Fuo .-pıırf 
10 IC. enıl çar .. mlıa ıtınü J[a~ 
Napoll. Uvnra "' Cenova)yı har•k 
edecektir. 

1
., 

Ccnondan mavasılın bek~ 
nen Capo Plno Yapwu 1 l 1. e•~ 
Perıembc giinü : Köııence. ~· 
n lbraile ) ye hartkeı edeceknr. 

Birinci ve öçıincll sınıf yolcıl" 
lan için ıenzilltlı liaıler. ' ,,. 

Fazla ttlsil&ı almak ve yolch 
hamule için Cal1tı 'da Çinili nıı~ 
hanında ıc•.ntı ı buhınaft lnıcr•-o"ı • 

'/'ele llr 
nentıle A. şırketine müracaat. 
Beyog:u l:.!94·129S. ,; 

Mes'ul M\•dür: Bürlıaned~ 


