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Gayemiz Istihsalat arttıkca istihlakat miktarz da tezyit edilecekt 
' 

Bogazlar 
raporunu 
hazırladı 

komisyonu 

Rapor geç~n 
senenin aynıdır 

Amiral Vasfi Paşann1 

beyanatı .. -
Raporonbeşgünekada 

Cemiyeti Akvama 
gönderilecektir 

Vasıf ı>aşa 

Boğazlar komisyonu dün Vasıf paşanın riyaseti al
tında toplanmış ve Cemiyeti akvama verilecek mesai ra
Joruna ait bazı esaslar teshil etmiştir. Bu raporun kısa 
,:ıİr müddet içinde ikmali icap ettiği için müzakerat geç 
.rakta kadar devam etmİ§tir. 

İçtimada Cemiyeti akvama! "- Bu sene Cemiyeti akva
~erilecek raporun h.,.Jnrlu esa- ma verilecek rapor geçen sene-
,iyesi tesbit edil kinin tamamen ayni olacakur. 
niştir. Rapor bi Hiç bir fevkaladelik yoktur. Bu 
araftan tebyi1 cihetin şayanı memnuniyet ol-
~dilmekte, bir tt. ı '!UISI icap eder. 

0 aporun ihzarına ait faali
tam bulmak üzeredir. Çok 

ıda Cemiyeti akvama gön
"rilecektir. 

-aftan teferruatr 
ıit noktalar mü 
zakere ve ilave • 
~dilmektedir. Bı 
raporun nihayel 
15 ·· e kadar Komisyon müzakeratı tabii 
'krnı::::::e Cemiye- 1 mecrada ilerlemektedir. Mu-
'i akvama gön- Salih Bey tat faaliyet _haricinde, _ hususi 
Jerilmesi mukarrerdir. 929 me- bır kıymet ızafe etmege değer 
sai raporu hututu esasiyesi iti- hiç bir şey yoktur." 
barile geçen senekinin ay~i ola- Gelecek Carşamba günü ko-
caktır. Bu hususta komısyon . • . . 

· · V f b' harr·n·mi mısyon toplanacak ve Cemıyetı 
reısı ası paşa ır mu ı . 
7.C beyanatı atiyede bulunmuş - akvama verılecek raporun son 
tur: kısmını ihzar edecektir. 

Vilayet umumi meclisi 
dün toplandı 

l\ılaarif için biitç,~ye l·onan 
il{i milyoıı liradır 

para 

Şimendifer 
konferansı 

Dün akti 
iç.tima etti 

Yeni hareket 
tarifesi görüşüldü 

. 
Dün Haydarpaşada Devlet de

miryollan işletme umum reisi 
VasfiBeyin riyasetinde memle
ketimizdeki bütün şimendifer 
kumpanyaları mümessilleri
nin iştirakile Türkiye şimendi
fer işleri hakkında mühim bir 
konferans aktedilıniştir. Sa
bahtan akşama kada.r devam e
den bu içtimaa Devlet demir
yoları ticaret dairC6i reisi Muh
tar, işletme il'inüfettişi Abdul
lah, hareket dairesi reis mua
vini İzzet ve Cemal Beylerle 
Adana hattı direktcint M. Od
va, İzmir,~asaba hattı direk
toru M. Tiz ve Aydin hattı i
daresi katihi umumisi Naci B. 
ve Şark demiryolları kumpa
nyası diıre.ktôni M. Paskal işti
'faık etmişlerdir. 

Bu konferansta, yeni hare
ket nizamnamesi, beynelmilel 
şimendiferler kongresi mtikar
reratrnrn tatb~ki dolayısile alı
nacak müşterek tedbirler ve 

~ ·;;;;~ekili[ 
nin beyanatı: 

t 
VekAletin hazırla ~ 

dığı istihsal t 
layihası 

' ' ANKARA, 15. Telefon-r 

Qazi V~u!~~t~!:M!!U 
ı 

-53-

Bursanın işgali günü Mecli 
taşkın bir heye<:aıı dalga 
lanmıştı.. Bu içtimada ... 

'la) - Heyeti vekile bu sa-
1 

' bah mütat içtimaım akdet
' ti: içtimadan çıkan iktisat 
' vekili Şakir B. le görüştüm . . 
Şakir B. beyanatında dedi Meclisteki bu haleti ruhiye, ,Bugün saray, Anzavur çe 
ki: , bütün Ankaraya sirayet ediyor- le, Yunanla beraber omuz 

- "lstihsalatımızın inki- 1 du. Bütün bu tiddetleri teskin ı:a tüfenk atarak karşnnız 
!f.lf çarelerini gösteren pro-, için meseli Gazinin bir kaç •öz yor.Cenabıhakka şükür ols 
je etrafında Başvekil Paşa söylemesi kafi gelebilirdi. iütmanın bu son kurşu 
Hz. ile temaslarda bulunu- "Efendiler! modern techizat- Türkü öldürimiyecek! Tal 
yorum. Vekaletim tarafın- la müsellih koca bir istila Cenabıhak istiyor ki artık 
dan hazırlanan bu proje he- ardusuna k•rtı koymak, o- kurtnlsun .. Bunun için bir 
nüz Heyeti vekileye takdim nu tevkif etmek ve yenmek le ve bir kıyam kafi ... " 
olunmuş değildir. Binaena- mevzuubahstir. Hangi vesaitle, 'f. 'f. 'f. 

leyh daha hükumetin malı, müdafaa cephesini koruyabilir- En hararetli münakaşala 
olmamış sayılır. Bir hafta- dik? yük Millet Meclis:nde ce 
ya kadar projenin Heyeti işte milis kuvvetierimizin mik ediyordu. Meclisin hava 
vekilede müzakeresine baş- tan şu kadar •• Muntazam kuv-- şiddetli bir asabiyet hükü 
lanabileceğini ümit ediyo- vetlerimizin adedi de bu kadar. rüyordu. 8 Temmuz 336 
rum. Heyeti vekile bittabi Top ve silahlarımızın adedini şembe günkü. cekrd~ Bu 
bu projede tatbikine l'iizum, de söyliyeyim .. Şimdi siz söy- mebusu lsmaıl Suphı Bey 
göstereceği noktaları tefrik( leyı"n bu vesaitle muntazam bir lise şu takriri vermisti: 

.ı d k • . ' "B k B . , e ece ve hükumetm pro- ordunun yürüyüşünü durdur- u ere ursaya gır 
gramı hazırlanacaktır. Pro-; mak mümkün müdür?» maalesef Osmanlı hayra: 
gram B. M. Meclisine arzO-f Böyle bir izah şüphe yok ki, mil Halife ordu·u ismind 

~ lunurken, tatbikat için ha-f heyecanları, şiddetleri dindire-j şirra güruhile reFk buh .. na 
- zırlanmış olan kanun layi-f cekti. Fakat yine şüphe yok ki nanlılar oradnki maabid. 

ı 
hasile beraber sevkedilecek-t ayni zamanda da nuıneviyatı kırlkaddese ve asarın "ı•emizi 
tir. Tatbikatta istihsalfıtr-ı mış olacaktı. rip ve tahkır, m"idüma 
mrz arttıkça istihlaki arttır- 336 tarihinde milli cephenin, Türk kızlarının ırzla~mı 
mak çarelerini d~şüneceğ_iz-~ hakiki kuvvetini bilmiyenler, zj. ,eyled.ik~eri .. i~.itilmi~tir. Ci 

~Memurların yerlı malı gıy-~ binlerinde yeşil orduların kuva- da mıslı gorulmeM olan 
meleri esası da bu .meyan-; yi milliye ordularının satvetli' cayiin bugünkü ruz amcy 

; dadır." ; hayallerini taşıyordu. !ile memleketi!" her tara 
• '..,,.,...,....,,...,,. ..,,.,,.,,.... ...... ,~ Hakikati bütün açıklığile or- neşir ve tamim ed"l~rck m' 

Belediye 
cezaları 

taya atmak, belki bu vatandaş- yecan ve intikam hisleri 
lan tatmin edebilirdi. Fakat di- yandırılması hususunun 
ğer taraftan hem dahili hem ha- ic.raiyeye müstacelen teb 
rici dü,manlann itine daha çok teklif eylerim .. , 
yaryacaktı. Eğer Yunan ordu- Burdı:.- Meb0 us 
au, ku\·a3i milliyenin hakiki JSMAIL SUP 

Kemaklin esnafa mevcudı•niı bibe idi elbetl•J baş Tak . ku d 1 t 
tarhedilece:ktir ka türlü har~ket ederdi. B rırb 0 n u' a~. 

Vasfıi Bey M. Paskal H k"' . b"l k f k t ursa me usu operator a 111.ah ı me , ve a a o- Bey· 
yolculara gösterilecek teşhilat nu açıkça söyliyememek zarure ' I h t -

1 
d 

ve memleketimizdeki muhtelif Dahiliye vekilinin çok ti ekseriya çok iztıraplı bir mec- d' B za a .. ver~ın y e'.j 
şimendifer kumpanya.Jannı a- ilhi b h b . tf ı ı. unun uzerıne sm•ı 

. m m eyana u8rıye ır. . 
1
. .. . "H bi Bey kürsiye gelmi, ve a !il.kadar eden mesaıl görüşü!- ursanın ışga ı uzerıne a- - b 

1 m .. h retıı· mu" k ı ki . . M.11• ,, G . b mege aş amıştı: uş ve ara na aşa ar mıyetı ı ıye azetesı at "Ef d"l , ş · ah 
· t"r k 1 • d d" d ki - en ı en u sıy cereyan etmış ı · ma a esın e ıyor u : .. it d .. 

1 
ı 

M .. ak tın s t'- ·· .. hı· b nun a ın a soz a ıı.>"n son uz era aa «:rce sur- Bursayı ta ıyeye mec ur bedb ht b" T·· k M 
mesine rağmen rüznameye da- olduk. Bu öyle bir hadisedir ki, cea l~d ılrd _ur -h. 
h·ı ·1 · tac ecfl d·-· · .... T" ki . b 1 .. m neva ı o ugumu ıa ı mesaı ın . ı· eme ·ıgı ı- butun ur erın a, arının us- H" b. ·ıı t h. 
çin bugün de müdürler konfe- tünde bir dünya parçalansa bu yorum. b dç ır 

1 
m~ e • _ 1 

ranoı;ı toplanacaktır. Yolcu ve kadar müthi, olamazdı. Osman zaman u erece er e ag 
eşya nakliyatı için muhtelif Gazinin türbesi, Yunan atları- (Devaınr var.) 
ıhatlar arasında doğru seferler nın kişnemesini duysun! Bu, hiç - , __ _._....._ ... -
tesisi mtivafLk görülmektedir. bir zaman hatırımızdan geçmez 

[Mabadı üçüncü sahifede] di. Fakat bu bir hakikattir. 
• ._. .. -- Dalılliye vekili Şakra Kaya Bey Dün, Peygamberimizin mer-

f ırka grııpu kadini, bugün de Osman Gazi. 
Evvelki gün Hariciye vekili- nin türbesini bıraktık. Dünkü 

düını toplandi nin beyanatım neşreden Politi- kahraman Türklere bugün ne 
- ._._ .. ._ ·- ka refikimiz dün de Dahi- oldu? •..... Vaziyet anlaşılı-

Esnaf Bankası sermave ~ye ~~kil.i Ş~~:ü Kaya B. y~r: Bizi mahvetme_k istiyen 
J ın polısın ıstedıgı yerlen kapa- duşmanlar, aramıza fıtne ve fe

trp kapatmryacağı, zabitai bele sat sokmak için lstanbuldaki 
diyenin esnafa istediği şekilde hainlerin ittifakını temin edince 

Düngecek 
yangın 

....... 11--

Beyoğlunda 2 bü 
apartıman yan »İnin tezvidi,01cturuva 

n1eseleleri görüşüldü 
ceza tarhedip etmiyeceği hak- her şey altüst oldu. Bu suretle [ Tafsill1t son haberler 
kında atideki beyanatıru dercet Anadolu, lstanbul snrayınm müt 
miştir: hi, bir hiyanetine daha uğradı. 
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HARİÇTE.N ALDIGIMIZ HABERLER 
lngllterede 

Liberaller 

Llogd George aley
hinde bir natuk 

Vlcont GrtJI/ Loyd 
GtJorge itimat etmt11or 

[ :: :: ~~~#.~: :: :: ] 
Arabistan da 
be' sene 

Vebabi kralı lbni Suud un Hicaz 
lat'aum zaptederek kendi bükUme-

Felemenkte -------
Borçlar işi 

M. Schacht hadisesi 
kapandı 

Dün gece. Beyoğlu 
da iki büyük apar 

tıman yandı 
tini tesir ebneainclen beri bet sene y 
seçti. 924 senesinde knl Hüoeynin Tecili d011un mnele6' angının genişlemesine gene 
ne ıuretle Hicazdan çıkarak Kılırıaa 

~!!! :;:_.u::,....ı:;m.,tt;ı.. ~iı~; halledllmtffir susuzluk sebep olmuştur 
Ali de bir müddet ofrattıktaa sonra 

.' ., 
'4 1 

LONDRA, 14. A. A. - Li
beral meclisi reisi viccınıt Grey 
eöylediği bic nutulııta mecli.in 
M. Lloyd G~e'a fırka reisi 
sifatile tam bir itimadi bulun
madığını ve gelecek intihabat-

Vebabi kralmm karımncla mağlubi- LAHEY, 14. A. A. - Gaze- Diln'-g~e sus~l~ ~-- lanmış ve çok zengin olduğu 
yetini aalamaktaa batka bir ,ey ya- tcler, alacaklı devletlerin mü- d~ B~yoglu. sakinl~n .gene bu- lenen Mme Custiyani merk 
IJ8m&;"'lfbr. Geçen Ufla I~ Suud messillerile Alman murahhas- yuk hır tehlık~ geçırdırler. celbedilerek isticvap edilmiş 

~ ';' ' ' 
·' 1 L .'.1,: 
. ·I 

ı· • • • 

Snowden mahktmt rtisi roli1nü yaparak diyor kL· ta, bugünkü vaziyette o vakte 
- Senin iddialarına inanmıyoruz. Hakkında vere- kadar bir değişiklik olmadığı 

celtmiz kararı giJreceksln.. takdirde, liheral meclisinin ay-
~ı h h • • d n bir teşekkül gibi mücadeleye 

\_ manya taa u atını eiriJ:~:.i~iu~~:~ı:;;~~:~ mü 

kl 
nasebata baslanması hakkında ·apmazsa ne yapaca ar hakkındaverilenkararınmaku-
Eretinden şüphe ettiğini, Hin-

ngiliz 11ıuralılıası Fransızlarla 
l)jrleşti ,.e i\lınanva )Ta Lir 

ııota ''erdirdi . ." 

Almanyaya karşı zecri tedabir 
ittihazından bahsediliyor .. 

•••••••• 
.ondradan yazılryor: - İkin- I tık hükümden sakrt oluyor. 
...a Haye konferansı açıldı İşte 919 senesinde yapılan ve 
~u sefer ~e ligiliz heyetile l Almanyaya yükletilen ağır mu 
.i.kte malıye nazırı Mr. Snow 

1 
ahedenin bir maddesi daha 

l de Felemenk payı:tahtına kuvvetini kaybetmiştir. Fakat 
ti. La Haye konferansı de- ! bu o kadar kolay olmıyacaktrr. 
ce Mr. Snowden'in ismi de Çünkü umumi harbin galipleri, 
· kte hatıra geliı;-. Geçen A- bu muahede He ele geçirmiş ol
ıtos içtimamda lngiliz mali- dukları lıöyle bir takım hakla
nazınnm Fransızlarla çıkar- rını kolay kolay bırakmağa ra-

dıstandaki vaziyetin ağır ve cid 
di olduğunu ilave etmiştir . 

Bir tren kazası 
LONDRA, ı4. A. A. - Ca

lr:<makta oldukları maden ku
yularından evlerine dönen işçi-

• !eri nakleden bir tren Monmou 
thshire de Blaemavam civarın
da manevra yapmakta olan bir 
lokomotife çarpmıştır. İçinde 
40 işçi bulunan bir vagon yol
dan çı!.-mrştır. Ameleden birco
ğu yaralanmıştır. Ölen yokt~r. 

Bahri tahdidi 
teslihat ... 

Konferans ayın yirmi 
birinde açılıyor 

~tan Y~nmıul~ıncla H!~ n lan arasında d" h lled'1-:ft . Akşam sekiz hucukta_ .herke- Mme verdig"i ifadede bir şey 
N ecıt knllısım te111 etmeomın be- wı 8 ı..u"9 k bul d 
tinci yd dönümünü teait ettirmittir. olan te~ili d?yun meselesinden sın aya ta un. ugu hır sıra- , tırlamadığını yalnız: "Yang' 
Bu meraıimin aıi reiı Feyaalüd Der- bahsettiklen sırada bu tecili da~ Galata~ray cıv:~da: Ku- j var!,, sedaai üzerine aokağa 
viı .in lbni Suud _ı.u...,,etıeri önünd.e düruna ait muameleler tasfiye loglu sokagmda hüyilk hır !lpar ladığını söylemiştir. Mme a 
pe':'Y.'n olduğu bır zamana teaaduf edılrrıedikçe ikinci bir tecili dü tt_m~~~ çıkan y~gın. etfaıye: manm sıgortalıolup olmalığı 
:~!'n ~1;,:'!:!;~Y;";,;,!u "::ı~:!';t~ y_un bahşedil~miyeceğini tas- nın sur a~la yetışmesıne rag- kkındaki suale de"bilmeyo 
h J d rıh _...ne'-ted ı men Te~.;os borularnda su bu- cevabını vennı'cıtır' . unut abilinde kendine karı• sele- ,,., 'l< ır er. ~ 
cek hiç kimse kalmar'!" ".'.ehabi kra- Beynelmilel tediyat bankası lunmamasın?a~ ani bir surette Fakat sonradan apartnn 
lı bundan sonra hancı munaıebahru tevessu etınış~r. sigortalı olduğu anlaşı~tır. 
takviye ederek ıimdiye kadar müna- LAHEY, ı4. A. A. - Seha- .. Gece yaptıgım~ tahkt~ta Yanğın tevessü etti 
sebata giritmediği devletlerle anla- cht, hadisesine kapanmış naza- gore yangın Kuloglu sokagın- · Bütün gayretlere rağmen 
şacakbr. S~n ~!'larda lran ile mü rile bakılmaktadır. Beynelmi- d. il; Altı ka_ tlı ve her bir katında t...: altı katlı apartmanı yak 
nasebat teı11 edildı ve tarafeyn ara• l l ted' b k · ı~ h k d b l 1 l -~ sında aktedilen muahede Kahirede e ıya.t an ası teşkı at e- 1 ışer aıre u unan . ta Y~ ktan sonra "Aliyon" sokağın 
iki hükı'"'etin salitlıiyettar memurla· tabaasından Mme Çustıyanının Mme Sofinin pansiyonuna 
rı arasında taati edildi. lran Şahı bu apartımanından. çıkm~ştır. . rayet etmiş ve burası da y 
;;'."'tıe Ciddeye bir ıefir gönderecek- Derh:ıl yangın yenne yetı- mıştır. Her iki binadaki eş 

şen etfaıye borularda su bula- sı'gortal' 'd' B ı d b' 
Vehabi kralı Iran ile teıisi müna- y b' ı ı ı, un ar an ır şe 

sebat ettikten ıonra timdi ltalya ile m~ştır. apılan ır çok te- kurtarılmamıştır. 
müzak ratta bulunuyor.. j ~e.bbuslerden sonra yarı_ı:n saa~. Söylendiğine göre yangın 

Verilen haberlere göre bu müza- ıçınde o da pek az, Agacamıı lektrilı: kont • d 'l · 
kereler ilcrilemektedir. Aktedilecck ~ ! tarafından cüzi miktarda su bul m· t' M agf'~ ahn 

1 erbı g 
muahede siyui ve iktıaadi olacaktır. k k b'l lm y ıs ır. ama ı uu usus e ma a ı o uştur. angına kat'• tt t ı.·t ed'l 'ş 
Muahede aı.ıedildikten &Onra ltaiya l ancak ateş çıktıktan bir, bir bu- ··ıd~ sure e es.uı ı mı 
hükômeti de Ciddeye bir ıefir yolla- ~ k k~f· 'k d gı ır. 
yacakhr. Daha evvel Franıanın lbni cu . sa~t ~onra a 1 mı ta~ a su Bir polisimizin ledalrarlığı 
Suud ile münaı~bata giriştiği haber verılmıştır. Bu sıralarda ıse a- M S f' . • U1l 

ril · · F ı k h f me o mm pansıyon ve mı9ti. ranaadan sonra talya da teş artı er tara ı sarmıştı ve d. · di · ak .. l 
ayni suretle hareket chniı oluyor. • etfaiye müthiş müşkilatla çalı- kırdı rKı yanml Efuzre 0 adn f 
Fransa hükUmeti Ciddede bir ııefa· bT d a ın ema . namın a 
ret tesiı ederek iktısadi ve ıiyaıi bir sa~ ı~or U: k t' . 'hmali .. dakiir bir polismı.iz tarafın 
muahede aleti için lbni Suud hükii- "'· Schacht .. er os şır e mm 1 yu- kurtarılmıştır. Kemal Efen 
metile müzakereaini intaç edecektir. . , . . b zunden tevessu eden ateş karşı . b . 
ln.!liltere hü~~m~t! de bu ~ndcki ~etı es1ası. nızamnamenın_ azı smda bihakkin telaşa düşen n~ ;.deds~adBa ellen ya~ış~ 
muzakerelerım bobrerek Hıcaz kral- adde en hakkında tetkıkatta civarda sakin bir çok kimseler u ! ı~ .. yan.gın. yerınu· 
lıiı nezdinde lngi!tere kralının da bir bulunmak ve bunları mümkiln 'd h · telefonl .. Valı vekilı Muhıddm B. Y .. T b 

1 
km ld - k . . . ı are aneınıze a mura- . 1 k . . 

mum
1
bc'."s' du •haına~ .'.ş ••• ba b o ugu ada: ~yı bır surette ka caat ederek yangının susuzluk gu~ yenne ge ere ateşm ıt 
m uu. rıcı munaıe hm u leme almak ıcm M. Schacht ta .. .. .. , . · .•.. ısı ıçın alınması Iazı:mgelen t 

suretle ta.kvıye ederken acaba kom- h - · . . . 1 yuzunden sur atla genışlettıgını · 'b l - ... 
•u u olan A h"k" d 1 .1 .. azır oldugu halde bır ıçtıma b'ld' · 1 T k . k t' tı at a ograşmıştır. ın , ı rap u um ar ar ı e mu. . . ı ırmış er ve er os şır e ın- h'dd' B k k 

,İ' · ı m-?Sele unutulmamıştır. zı olmuyorlar. Fakat bir taraf- -~-
ıtil' ı nanyadan alınacak tamirat tan haııbin tasfiyesinden hah- LONDRA, 14. A. A. - Ba-

naıebah nasd ? Şimdiki halde kom a.kternıştır. d . · 'k• t l . 1 ı m ey geç va ta adar .. . . . . . . en acı, acı şı aye ey emış er- kik ·ı d l ı 
şularla muıel!ah .bır .ibtilif yoktur. M. Schacht akyhinde dir. at ı e e meşgu o muşt 
Fakat muhtelif sıya11 hesap ve men· Yanan var mı? 

.:·! :. alanndan lngilterenin di- sedilirken diğer taraftan da ha- hri tahdidi teslihat konferansı-
müttefi:klerden daha az al- 13 galibiyetin verdiği haklara na iştirak edecek murahas he
nasmı temin için şiddetli istinat etmek i.stemek büyük yetleri teşkil eden bütün aza i-

faatlerm .neticesi. olarak ~gün Hicaz L~HEY, ı4. A. A. - M. fon YANGIN NASILÇIKTI Geç vaıkıt bir kadının da ya 

k
k;&;l• lbnıYSahuud ıle m~a Yah~e.ndb~ Curtıus, Alman gazetelerinin Yangının nasıl çıktığı etrafın <lığı söyleniliyordu. .• 
' ımam ya araı._a z m ır uh b' 1 · · k bul · "· d d" ahk' b 1 • ıükiin vardır. Faku ra•ütaa kıt'- m a ır ennı a, ettıgı s!- da aha un gece t ıkata aş Yanan evler sıgortahdır. 

' ı; 

•• A·' 

bir tezat teşkil ediyor. kinci Kanunun 20 isinde başve-
930 Almanyası artık 919 Al- kilin evinde ilk defa olarak 

manyası değildir. Onun için birbirlerile karşılaşacaklar ve 
şimdi Almanyanın izzeti nefsi- konferansa ait tertibat hakkm
ni incitmemek isteniyor. Doğ-1· da fikir teatisinC:e ibulunacak

aııncla bir çok rekabetler ·~~ için de- rada M. Schacht m akıl erdı- T 
vam ediyor. rilemiyen ve hiçbir veçhile teÇ- u·· rk Rus d 0 st ı u ğu 

Bu r kahetleri hatn'tayıp ta ıon- viz edilemiyecek olan hareket -
ra bugünkü ıüküna bakınca herhal· · R · h M k 14 (A A) T" k T" ki S et h··k• '\ ' de Arabistandaki kom lar d tarzını protesto etmış, eıc s- os ova, . - ur - ur ye- ovy u umetı en 

rusunu isterseniz bu iki nokta- lardır. 
yı birleştirmek, bu pürüzlli ve Bahri konferans bu aym 21 

.. d 
.ı~ 

ki aakin vaziyetin niı~r old:i:'':ru~ ban'k miidürünün aldığı vazi- Sovyet ticaret mukavlesi tadi- rasındaki emtaa münakaliit 
tünülebilir. yetin hükfunetç.c girişilen imar la~ · konferansı M. Karahanm mükemmel kılmağa matuf 

ve ihva işini neticesiz bırakmak riyasetinde açılmıştır. M. Kara Müzakerat esnasında tarafe 
tehlikesini Misil edecek mahi- han konferansı açarken Türk.iye murahhasları Türk ve Sovyet 
yette olduğunu söylemiştir. Sovyet hükmetileri arasında te tisadiyatmm menafiine tabi 

·ir• çetin meselede ikisi ortasını . i;ıde kralın lordlar kam~rasm-
'.I e bulabilmek hayli Z'Ordur. Hem 

1 
daki dairei mahsusa~rn<la saat ita/ya.da 

. ı· ı Almanyanm izzeti nefsini ok- l l de kral tarafından resmen M ı 
! u şamak, hem de alacağı borçlu- acılac:>~,tır. Açılış celsesi ağ- ÜS İt' Ol e «e siyaseti 
~· ·~ dan vak;inde almak... ~udur j lebi ihtimale nazaran iki saat Romadan: . :ı c mesele ışte •. Almanya bılfarz devam edecektir. Söylenecek M. Musolininin biraderi Ar-
- e. taahhiitlerini ifa etmedi .. Bu- nutukların hepsi telsiz vasıta- noldo Musolini n~redilen bir 
~l nu kim tayin edecek..? 'Sİie neşredilecektir. mekalede, vakıtlanm oyun ve 
~:,? Müttefikler arasında birliği spor ile geçiren gençler aley-
!;j" muhafaza ed~p de borçluya kar- Amerikalılara göre hinde hücumda bulunmaktadır. 
> .ı·~ı şı hep birlikte nasıl hareket e- NEVYORK, ıs A. A. - He- M. Arnoldo gençlerin dünya-
iJı dilecek.? Mahut 430 uncu mad-, rald Trift:ıune gazetesinin Vaş- nm başka yerlerine giderek ya-
l: 

1 
denin ruhundan, onun verdiğ-i 1 hington muh~biri ~ondra kon-

1 
yılm.alannı tavsi:ı:-e ediy~r. Mu-

l. e nya Harıcıye nazırı M.Curllus haktan vaz geç.ilmemek isteni- 1 feransı zırhlılarm mşaatını tc-
1 
harrır 870 senesınde bır çok 

.,,
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yor. İş dönüp dolaşıp bir şekil I hir ve kruvazörlrr miktıtnnı İtalyanların Afr.i.kaya giderek 
ı;:.:< nücadeleye girişmiş olan bulmağa kalıyor. Bu şekil bit-ı te~kiş hususn:ı ı:~hu~ ettiği .ta- •. yayıd~klarmı,v~ mı:ı;~h bir çak 
:'i a Snowden meramına nail tabi Almanyanm muvafakat kdırde Amenkatlaıkı bahn~ : yerlen keşfettiklennı yazarak 
lııd !lrtan sonra sesini kesmişti. edeceği bir şekil olmalıdır tezgah larmdan sekiz:ie rlördü- şimdiki gençliği teşvik etmek-
·=ı •e :li acaba La Haye de ne ya- ki tatbik edilebilsin. . . nün kananacalTmı istihıbarma tedir. 
;IJ r .. ? Şimdi öyle anlaşılıyor Fransa bu meselede son de- atfen bildirmektedir. -----"--
1fo lr.Snovden Almanlara kar- rece titizdir. Fransa başvekili Nevvork Times gazetesinin 
fiı,t .ğer alacaklılarla beraber M. Tardieu 9ı9 da Versailles Amerikanın tngiltf"re de avni 
1· ket etmektedir. La Haye: (Versay) muahedesini tanzim- ver-;hle harekrt ettiai takdime 

ı ·J:c Oftuşulan mesail temamile 1 de büyilk bir rol oynamıştı. zı"lılılar miktarım 1R den ıs e 
, ·~.a bir mahiyettedir. Alman- indi."Tilei!e temaviil Pdet"İ,5;İ mü 
, e: ın alınacak paraların tak- taleasında bulunma.kıtadır. 

1,e halledilmekle beraber ne Japon mahafiline göre 
, l n, t tediyata başlanacağı me-
ı ı• eri vardır. TOKYO, ıs. A. A. - Sala-
,,,.,1 ıkat asıl büyük mesele ne- hi>vettar Tapon mahafüine na-
l - . ? Almanya tediyatta bu- . zaran ba<"ri konf>eransa istirak 

Fransa da 
Parlt menw açıldı 
PARİS, 14. A./t...- Fran

sız parlamentosunun yeni içti
ma d vresi açılmıştır. M. Bouis 
son 336 muhalif eye karşı 53ı 
rey ile meclis reisliğine intihap 
edilmiştir. ----· ---

Avustralyada arbedeler 
\ ıaz, taahhütlerini ifa et- · ;cin r--önı:1eri' n rl,-ıvetname me-

: . ...ıl ;ene olacak .. ? İşte ikinci · tninin mi'•Pkaddim mü:urkera- SYDdNEY, ıs1. A. A. - Ke-

yemmi.inen mevcut dostane mü malıdırlar.,, 
Young pl8.nının tatbiki nasebetleri ve emniyeti işaret e Türkiye sefiri cevabında T' 

LAHEY, ı4. A. A . - M. derek bunlarn bilhassa 929 kanu kiye ile Sovyetler arasındaki d 
Molden Hauer Reichbank'in nuevvelinde Ankarada imzala- tane münasebatın gittikçe art 
teskiliit \'~ faaliyetine ait ka- I nan protokolda kat'i ifadelerini bir inkişafa mazhar oldu -
nunda tadilat yapıl_:na~ını be- I bulduklarını beyanla demiştir kayd~t~~ten sonra konfer 
•klemeden Y oııng planının tat- , ki: mesaısının memleketeyn ar 
bikma doğrudan doğruya ve "Ticaret mukavlesinin son iki daki iktisadi münasebetlerin 
hülusu niyetle iştirak edeceği- f d k' t tb'k d stakbcl inkişaflan noktai . M Oh , . . . sene zar ın a ı a ı atın an d Ü b h' . nı . eııon a temın etmıştır. . • nn an m s et ır netice ve 

mukaveledeki bazı ahkamın tara sini temenni eylemi\tir. 

Hindlsfa.nda 
• stihlal emelleri 

Londradan yazılıyor: - Hin
distanda yeniden büyük bir he
yecan baş göstermiştir. Hin
distan nezaııeti müsteşarı Rus-

feyn iktısadiyatının bugünkü in M. Karahan Sovyet muad 
kişaf devresine daha fazla tevfi projesini Türkiye sefirine ve 
ki lüzumu anlaşılmıştır. Sovyet rek mufassal izahatta bulunm 
hükmetince teklif edilen tadilat tur. 

--- --·---~-

Londra borsasında Tilrk 
lirsı yükseliyor 

LONDRA, 15. A. A. - Bugün Londra borsasında Tiirk 
rası bin yirmi beş kuruş bir isterlin olacak kapaıımqtır. 

Bursa nlerısucatının teşhiri için 
])İr sergi açılacaktır 

BURSA, ıs. (Milliyet) - Umum vilayet meclisinin bu 
ilk içtimaında encümenler tefrik edilmiştir. Reisicümhur H 

1 retleri ile Başvekalete ve dahiliye vekaletine meclis riyasetiıı 
tazimat telgrafları çelkilmiştir. 

r 
11 

laye konferansının uğraş- tın mükaddem •'>ir takım itilaf- , arsley e bir mat en kuyusu me 
pli> cihet bu ..• Gelen tafsilat- . !ar v'lcı a vetirilr•H•sine h:>snı ithalinde sopalarla mücehhez Gandhf Nehru 

1
, il ınlaşıldığma göre Fransız 1 tahsis edileceğini işrap etmek- polisler tarafından vuku bulan 1 f d h' .. 

Müteakiben Valinin riyasetinde içtima eden müdiirleli 
Bursa mensucatın Tiiııkiye dahilindeki bütün memleketlere 
mtmak üzre bir serti küşadını, bunun temini için idarei husıl' 
siyeden 10 bin lira tahsisat tale bini, elyevm başka lisanlar tt' 
kellüm eden mühacir çocuklarına ana lisanını öğretmek ·· 

" ti Almanyaya karşı ne ya- tedir. bir hücum neticesinde birçok . se ta~~ ın an a ıren soylenl!n 
r"' ağı hakkında bir karar sü- -· •«• amele yaralanmıştır. ·ı bazı sozler bu galeyana sebep r' anzim etmiştir. Mr. Snow- 2 - Bu tedalbir Young planı- AI'bedeyi müteakip polisler 1 olmuşt~ · J:0dr~ Rusdseı. b~k~:-1 >wıu'tasvip etmiş.,. On- nın if:ı edilmediği açrktan açı- 3 bin maden amel.esinin sokak- Y3[1~~ı~ a ~nd 1~·anb!1 ıstı ~ ıonra da bunu Almanlara ğa saıhit olmadııkça tatbik edil- la"ltl.da askeri taltm yapmakta' ta~ ınm pe ~ l~e ır şey~ - yeni belediye kanununda cezai at 
dıü 'mişlerdir. Almanyada mil miyece'k . oldukları Kurri ye kamyonlarla 1 du~n~ soy~e~ıştır: M:;ınafı~ 

ı, · · 1 d' bu fıknn hukumetın sıyasetı ANKARA, 15. (Telefonla) - Mediste t__.,,_,._ edilm 
k rin gazeteleri bu vesile ile 3 - Almanvanm taahhütle- gıtmış er ır <m""" ·ı la >k huc" umla--'a bulunuyor rini ifa etmedii!i hakem karari- · haricinde bir şey olmadığı an- olan Belediye kanun Liiyiıha5ı hakkında adliye vekaletinin Jt!İi' 

ıu • " /aponyada tayyare kazası !aşılıyorsa da ifade şekli müna- talaası alınmış ve bu husustaki mütalaaname bugün Mecl.iS' 
·I~ :ı::!kı~i~.::~t: :;:~: le i:~~n~~l~~~~·hakeme ge- A. _İki kaşayı mücip oluyor. gelmiştir. Bunda en ziyade Belediye layiha6ındaki cezai kıs 

hnan hhil ı . . 'f M. l ı · ı ı· M S d •. F kT<,?KYO, ı 4. A. Allahatıattan buraya gelen lar teşrih edilneıkıte ve bu kısımların mevzuatı kanuniyenıisf: 
ya taa t ennı 1 a ıyor.. r. now ~n ~n ransız as en tayyare gece uçuşu ta- h b 1 .. ·ır f ,_ . . u ayan cihetleri izah edilmektedir 

l ;u ~se bir takım zecri tedbirle 

1 

Şimdi de La Ha ye de Alman- noktaı nazarına ıstırak etmesi }imleri yaptıkları sırada çarpış a er e.re gore .~! 1
• ııı ... a reısı ym , f · 

lte rum göstermiştir. Fakat larla karşı karşıyadır. Fransız Londra rrazetelı-rinden birine mışlar ve yere düşmüşlerdir. 'Nehru _ıra~. et~ıgı b~' nutukta Sl11as pasaportlar nasıl ver.lecektlr 
~n. bu zamanda Almanya ta- heyetinin noktai nazan Alman- bir ka 'katür ilham etmiştir. ı Bir zabit telefolmuş ve iki za- b1:1 kabıl sozle~.ın ı;nıllı k~:ıgr~- ANKA:EA, ı5. (Telefonla) - Meclis azasile müvazzaf r11t-

tt !erini ifa etmiyor diye o- lara biklirihniş ... M. Snovde- Bu karikatürde Snowden bir bit ağır surette yaralanmıştır. nın kararl~ı u~~nnd~ ~uessır ; murini haritiyeden maada zevata verilecek siyasi pasaportla( 
· o ir kısım arzisini işgale im n'in de iştirak ettiği bu noktai mahkeme reisi sıfatile mücrim 1 svicrede temaslar olamıyacagını soylemıştır · ' hakkında Jıllriciye vekaletinden verilmiş olan teklif, Başveıl< 
er ·ar mıdır? hgal altındaki nazar şudur: Almanya'ya diyor ki: CENEVRE, ı4. A. A. -M.1 Meşhur millici reis Gandhi letten Me 1ise gönderilmiştir. Bu teklife nazaran harice gid 

1oe en müttefikler çıkmış-; 1 - Almanya taahhüdatım - Senin ileri sürdüğün iddi- Briand, İspanyanın Akvam Ce-Jde beyanatta bulunarak Hin- cek MecF; azalarına verilmiş olan mezuniyetin riyaset divanJl!' 
ıi~ ar Alman topraklarına : ifa etmezse hakkında bir takım aları kabul etmivoruz. Hakkın- miyeti nezdindeki mümessilini distanın istiklalini kurtarınca- dan, har1ı'.y.e veki!etine tebli~ind~n sonra ~iyasi pasıı:port !~ 
dı e wkan görülemiyor. i müeyyidelere müracaat edil- 1 da vereceğimiz karan verece- ve Letonya hariciye nazırını ı ya kadar mücadeleye karar nın ınıu1 ttihazı nkr ve teklıf edılmektedır. Bu t"klıf ı\l• 

k ki 430 uncu madde ar- 1 mesini kabıd etmeli. ı ğiz ... ! kabul etl1"';"tir. verdiğini söylemiştir. nani B.t,.adisesinden tevellüt etmektftdir 

mektepler açılmasıııa >karar verilmiştir. 



·rkün altın hazineleri 
Siyah elmas madenlerimizde senelik 

istihsal 1,000,000 tona çıkarılacak 
Cide ve havalisinde yeni keşfedilen zengin kömür madenlerin 
işletmek için kuvvetli bir Italyan grupuyla müzakere yapılıyo 

1928 
ve 

1929 
milerin mühim bir kısmı yerli 
kömürleri ihrakiye olarak ter
cihan almaktadır. Umumi rağ
bet karşısında kömür stoku a
zaldığı tesbit edilmiştir. lstih
saliitın tezyidine lüzum görül
mektedir. Kömür ihracatrmızm 

Ocaktan ihraç ve nakil.. !başlıca yapıldığı yerler Roma
nya ve Yunanist.:ındır. 

Memleıketimizin madenkö-,miştir. lstihsalatm 850,000 to- E b" k" • 1 1 k b 
ürleri istihsalatı geçen sene nunu yıkanmış kömürler teş- . ene 1 omur er e re a et 
arfında 1,300,000 tona baliğ ol kil etmeıktedir. Yeni Kozlu şir- ' Kömürden alınmakta olan 
ustur. 929 senesi istihsalatı, keti ise bütün çıkaracağı kö-1 rüsum kaldırıldığı takdirde ton 

'rvelki se,elere nisbetlelOOOOO mürleri yrkamak üzre tertibat başında bir buçuk lira kadar te-
on kaddr fazladır. almıştır. ı nezzül olacağı ve bunun tesiri-
Aldığımız ma!Umata göre, Kömür kaça satılıyor?. . le ihracatımızın ehemmiyetli 

/(ömür islill.saliit ve satışıınız 
memle te kanıbiyo getiren 
çok kuvvetli bir iş olmuştur .. 
1929 senesindeki islih.,aliit yekunu evvelki 

senelere nisbeile 100,000 ton kadar 
fazlac/11·. E,cnebi kömürlerine 

rekabet edebiliyoruz .. 
reeli şirketinin iştirakile tş Yerli kömürlerin fiatlerine surette artaeağı söylenmekte-
arrı~, tarafından teşkil edi- gelince, Zonguldağm yıkanmış dir. • en 3 milyon lira sermayeliKoz kömürleri tonu 11 lira, yikan- Gemi ocaklarının iskarala-

u ~lrketi, mevcuda ilaveten da mamış mallar 7,5-8 liradır. nnı bozan kükürtlü Rus kö- dahili kömür sarfiyatının bir Dahili Hiyatta en ehem-
a250,000 ton kadar kömür çıka Yerli malların gittikçe daha mürleri, ara sıra fiatleri gayri milyon tonu geçeceği temin e- miyetli mevkıi işgal eden Sey
acağı için istihsalat bir buçuk ziyade rağbet bulması tesirile tabi'! bir hadde indirilmesine dilmektedir. risefain senede 13'l 000 ton Dev 

Zonguldak limanında ve klJmür haıızasında faallge 
Ye~i keşfolunan madenler 1ı lüzum göriilmelrt~ı:. •. 
Çi<ie taraflarında keşfidilen Bunun sebebi, Şöfütö 

" Söğütözü " maden.kömürle- ! madenlerinin sahih: uzak 

milyonu geçecektir. Geçense- kömür buhranı tamamen zail rağmen. yerli. kömürlerle reka- Mıilli siyah elmaslarımız o- Jet demiryollan Waresi v~ İs- rina işletmek üzre İtalyada mü sıdır. 
him bir sermayedar grupu ile Bazı mutahassıslarm 
temas edilmektedir. Çok zen- kati bu yeni madenlerin 

ne zarfındaki istihsaliitm olmuş ve e<:nebi kömür sarfiya- bet edebilcee-k vaziyette olma- lan madenkömürii istihsalatı , b 1 1 k 'k · k . .. 
900,000 tonu me \ leketimizde tı 40-50 bin tona düşmüştür. dıj>ı muhakkak görülmektedir. memlekete kambiyo getiren t~n u e e t:ı .. ş~ etı yuzer 
sarfclunmuş ve ro/.tebakısı ec- Gerek limanımıza ve gerek Bu sene veni simendifer ve mühim amillerden biri olmuş- ,bın ton yerlı komur almakta-
1eb; memleketlt!lf~ ihraç edil- Zonguldağa uğrayan ecnebi ge fa'l:ırikalar faaliyeti dolayisile 1 tur. 1 dır. ,. 

gin olan bu madenleri işletmek ti haruriye itibarile, çok 
için 15 milyon lira sermayeye sek olduğunu göstermıeirtedlü 

--- - ···--.. -----------------------------
Yalovada Tıraş ücreti Tasarruf Celepler Hakkı Tarık B. Türk tütllnü Ameli hayat 

Emanet müraklplerl - .-- r • lylleşlyor B tülü 1 8 fahiş buldular Yarı11kllçtlma,Llltl, e Kasaplaragöreböyle u sene n ere Mektebi müdilrünün ıhht heyet tetkik 
Berberlerin tıraş tarifeside ba Bekir H.ın ceuabı bir esnaf yolı I Gazi Hz.nln Tarık rağbet fazladır istifası meselesi tını bitirdi 

n dedikodulara sebebiyet veren Milli tasarruf cemiyeti ta- Kasaplarla celepler arasm- beye telgrafları Bu sene Türk tütünleri herse Ameli hayat mektebi miidü- Yalova kaplıcalarında 
bir mesele .oldu. . . rafından geçen Cuma Darülfü- ~. ihtitaf.e~ halledilmiş de- neden fazla rağbet görmüştür. rii Muzaffer B. kendi hakkın- teııisat vücude getirmek 
Meselenın Şehremanetıne ın- nun konferans salonunda ha- gıldir ve gıttıkçe artmaktadir Son yapılan hesaplara nazaran da cereyan eden dedikodular bir heyetin gittiğini :vazmııd 

tikal etmesi üzrine esaslı tetki- nımlar için bir içtima tCTtip e- Maama~ih b~ i~tili~ ve zıd- . Evvelki günkü müessif ha- geçen sene mahsulünün yüzde ~ında bir muharririmize şu Heyet Yalovadaki t:eüıikıllti 
bta lüzum görülmüştür. ~ dilmiş ve bu içtimaa binlerle dıy.et.et fıatlen uze~de bir dis~de Y~~ Ha~~ı T~k doksanı elden _çıkanlmış bu~u~- ızahatı vermiştir. bitirerek dün avdet etmİftİr 
net iktısat müuüriyeti murakip hanım istiraf etmişti. Yarın da tesır ıcra edecek mahiyette gö- B. m sıhhati ~den gune s~liih maktadır. Gen kalan kısın ıçın -"Heyeti hamiye ile benim Tahkikat neticesinde ·· 
!erinden Alaeddin ve Necip ~ey gene DariilfünWl konferans sa- rülmı:mekte~U:: Et ~ati.eri .bu kespe~ektedir. Tank -~e~ı ~~- t~lepl~r vardi~. Son olarak mi!- ~r~a ~iç.bir şey yoktur. Ben görülen sıhhi alat tesbit 
ter dün bu hususta tetkikat ıcra lonunda ikind bir içtima ter- mevsırnde gorulmemış şımdıye v~ bırçok zevat,_ kendısını d~ h:m hır Amenkalı grup on mil 18tifa ettım. O kadar. Yap\lan tir. 
:tmişlerdir. tip edilmiş olup bu içtima, u- kad~. bir dere<:e~e ~<:uzd~. , zıy~et e~erek afı.yet temenn~ yon kiloya.yakın bir parti müba ~edikodularla alakadar deği- Bir rapor halinde scyi 

Murakipler, dün Berberler ce mumid!r. Erkekler de hanım-! Dun koyun etı fıatlerı beş letmışlerdır. Gaz~ H~. l~akk~ yaa etmıştır. hm." müdürlüğüne bildirilecek ve 
ıniyeti reisi İsmail efendiden de ıar da yarınki içtimada hazır kuruş düşmuştür. Tank beye. çelrtıklen . atıdeki Aldığımız maliJmata nazaran ·Ameli hayat mektebi heyeti rupaya ısmarlanacaktır. 
bu t~rifenin esbabı mucibesi bulunacak ve fakat yalnız er-1 Havalar güzel gittikçe hat- telgrafla afıyet temenru buyur- Tunus tütün rejiside memleke hamiyesinde Ticaret odası na-
hakkında izahat almışlardır. kek modelleri teşhir olWlacak- ta fevka iade bir kış olmadıkça muşlardır: timizin nefis tütünlerinden bü- mına bulunan Liman şirketi mü 

Fakat, neticede tarifede bil- tır. Darülfünun müderrislerin fiatlerin yükselmesi de muhte Aliyet yurdunda yük bir parti mübayaa edec:ektir ~ Hamdi B. de bu hususta 
hassa tıraş ücretinden ayn ola den bazı zevat ile Halit fırkası mel değildir. Hakkı .!•rık.. beye: Tunus rejisi ihtiyacı olan bu tü- demiştir ki: 
rak birde kolanya ücreti ihdas vilayet idare hey'eti azasından Kasaplar>celepler cemiyeti- Kazadan. çok muteeasır ol- tünleri alabilmek için teşebbüsa - " Hami heyeti altı aydan 
edilmesi lüzumsuz ve fazla gö- Cevdet Kerim B. Jer tarafın- nin haraketlerine ehemmiyet d~. Geçmış 01~.un. Y~~da ta girişmiştr. Tunus rejsi80,000 beri toplanmamıştı. Geçen haf
rülmüştür. B1;1 h?sus~a.hazırla- dan Milli tasarruf ve iktuıat v~rme.m.ekte hatta celepler ce- 1 afıyet!e buı:aya donmenızı te- kilo ~adolu tü~n _2?.•000 kiloı·ıa h~ti iciimaa dayet ettiler 
nan rapor tanfe ıle bırlıkte bu- hakkında nutuklar söylenecek- mıyetını tanımamaktadırlar. mennı ederun. . da İzmir ınahsulu tutun alacak !er gıttık. Hasapta bır açıklık 
günlerde Emanet encümeninde tir Cemiyete aza kayd;ne de- Dün bu hususta· kasaplar Gazı M. Kemal tır. 1 gcriildüaünü fakat bunun öde-
tetkik edilerek kat'i bir karara va~ edilmektedir. Her ı..1rafta şirketi müdürü Ahmet Bey bir Tunus rejisi Anadolu tütünle tildiğini söylediler. Müdür Mu-
raptedilecektir. . aza: kaydolunmak i';in çok bü-ım~arririmize de~ştir. ki: . . şı•mend U-fer ~. kilo.11;1 ~çin azam 14 İzm~ t.ü: zaffer ~eJ:'in de bu mese~ed~-~ 

Berberlerin tarifesinin fa~ş ylik bir şevk vardır. , - Celepler cemıyetı demli- tünl.e~ ıçın 12 f~~ fiat ~-dir 
1 
?~layı ı~tı~a~ davet edıldı_g~ 

addedilen kısmlarının tayyedile Milli tasarruf ve iktiflat hak yor. İ~bulda . celep. esnafı ~ştır. ~a musaıt ~t .. ulun. ıl.a"'.e edıldı. Bı~ ?fkadaş bu ışı 
ceği ve halkın lehine olarak esas kında ı;abık kadınlar birliği rei- yok ki bır. c~yetlen olııı:n- . . . aahifeden mabat) d~~ talı:di~e 1'.Julgan~~dan takip e_tmc4t~-·- -
lı tadilat yapılacağı muhakkak ıi Nezihe Mıuh.iddin H. kadın- Celep ceınıyetı o~~ bır Bınncı . . mubayaa. edılmesı takarrur eden • llSı ... 'B da Vef 
görülmektedir 

1 
b' li"" t eden ban celepler kasaplar ihtilifı da Avrupadan gelıp te muhtelif 50,000 kilo da buradan alma- lY.l ı ı 1 

Yerll malı 
Rağbet tahminin 

fevkindedir 
Yerli mallar pazarına 

tarafından büyük bir rağbet 
terilmektedir. Geçen iki 
satış tahminin fevkindedir. 

Bu rağbette mallarm 
yet fiatine yakın bir füıtle 
masınin mühim bir amil 
ğu muhakkaktır. 

· t ar ır gıne emas mevzuu bahsolamaz h lard ek ·ı -•~ Berberler cemiyeti reisi sına be anatta bulunmuş ve bu be- · at an geçm llUr~ti ~ se- c ... u.-. -
il efendi ise hala tarifenin mute " y t dünkü nüshamızda cık- yahat eden yolcularm bir bilet- ------ F.B.- Beşiktaş muhte G 
dil olduğu iddiasındadır. İsmail U:!. Dün kendieile görüşen Vlllyet Mecllsl le bütün. tren yol.aılu~~ yap- M. Komisyon illi Mısıra gidiyor ene ansız 
efendi diyor ki : bic muharririmize kadınlar bir- maaı muvafık göriilmüşıtür. A- Sabık levazım rei 

" - Biz tarifeyi, hallmı jilet Jiği reisi Litife Bekir H. ıu (Birinci !&htftden mahllı) vrupa ih: f\~a. ~mıda doğru TaSArruf hakkındaki Fenerbabçe ve Beşiktaş mu-
le tıraf olmamuı ve bilhaaııa 'zahatı vermişti" eeier temını ıçın ıhdası tekar- hteliti Mısır ve Kahire şamp- Parise gitti 
bazı gayri Türk anamrm yaptık ı "N "he M. hiddin H . kuımı da ikmal olunacaktır." rür eden Toros elaıpresi ıs şu- karar tathik edilivor 1yonu "Nasyonal Kulüp" tara- Sabık levazım reisi t 
lan ihtikarın önüne geçilmem tecl' ği . ~l~r B' k ıs- Bunun üzerine hey' eti umu- battan itibaren baılaya<:ak ve ı fmdan Mısıra davet edilmiştir. Hakkı paşa evvelki günkü 
için hazırladık. Tarifede umumi di .1 nı ır.. ız1.. en- mi ye meclia içtimalarma şuha- haftada üç defa işleyecektir. Muhteli~ Mübadel~ kornisl-'.o-1 B.u tek. lif esas itibarile kabul e- presle, .a...kı geldifs" · gı"bi 

.. b bi ihtı' lan tı- sme oevap vermege uzum . . . . B ti A dan •- d e m betıl d 1 Jd .. ~ .. ..,ıft_ ah ... ., ve mu rem r yaç o .. il M"lli İ'ktısad ı tm birinden ıtıbaft:n bıı§lanma- u sure e vrupa ge«:.11 nun a yem sen unase e ı mış o "6~........ sey atnı Pairse giuniştir. ımail 
raş ücreti on kuruştur. Kol?~ya ~~:' ~=·e...:ı n takip ae~ : ama karar vcnni§ ve fevka}jde yokular Baeraya kadar temdit yapılacak tasarrufattan bahset- icrası çok muhtemeldir. paşa ikamet ettiği otelden 
yı ücretsiz o!'.1r~ buna il~v~ ğimi~ gaye bud!. t l'e örü- içtima nihay~ bulm_uştıır. ~i~esi ve Torcıs eks~i ~8: miştik. Bu tasarruf kararının ilk Maçlar Kahirede değil fı- yük adaya gidec:e!ini ıöl 
mümkün degıldir. ~ahalı g~ru yorsunuz. Daha çok !.veı gyap- . BD!t;ele~n '!11lldarı mını alması m~arrer şımdiki kısmı dünden itibaren tatbik e· .~entleriy-cde, Afrika olempiya- çıkım§. fakat Semplon e 
len ücretler esasen lliks mahiye tırdığımız şu mantolar yerli Sıhhıye bütçesı .. 120,000 li- Adana ck~presıle y~llanna de- dilmeğe başlanmıştır. Bu cüm-'. dı için hazırlanan yeni Stadda ne hareketinden iki dakika 
tinde olan ~eyl~re mahs.~s olup kumaştandır. İçlerindeki astar-· radır. ~u ~e ~ Yalov~ wm edebil~lerdir. Bu e.lı:s- leden olmak üzre muhtelit ko-ıyapl~caktır. Türk . s~:cu ~- yetişmiş _v~ gitmiştir. Sa~ 
her halde şımdı alman ucretler tar Bursa Krepdöşinidir. Buna olmak uzre ikı diapantıer hına- pres p~esı, _çaı:şamba ve cu- misyon emrindeki üç daktilo ile plesı .. Mısırda hankülide bir v_amn reısı ya~~. ~ 
ılc-n vüzde elli noksandır., . · et her Türltün vazifesidir" 11 yaptırılacaktır. martesı gunlerı ışleyecek ve iki hademeye yol verilmiştir. I husnu kabule mazhar olmuştu. tinden başka hır ısırnle bir 

I• nay · Ziraat bütçesi yüz Iııüııur bin Haydarpaşadan saat 16 da ha- Temenni ederiz ki seyahat em- alldd==~ıiı. ______ ., 

Mıektepliler Fırka balosu liı:tdır. ~eni fid~~r ~ reket edecektir. . . Komisyonun tasarruf projesi ri vaki olsun ve iki memleket • 
edılecektır. Maanf but<;esı en Semplon eksprcsının hare- kısım kısım tatbik edile<:ek ve ge~liği arasmda teeaüs eden Vatandaş. 

üsabakası Halk fırkası balos~ bu ak§~ büyük yekilnu tutuyor: İki mi- ket tarifesinde bununla irtibatı şubat nihayetine kadar ikmal 0
1 
dostluk bu dördündl tenıaall 1'1 Kinunusanl Cu 

m . . Halk fırkası merkezınde ~le iyon Hraya yatkındır. Nafia bü- temin edilınek üzre tadilat ya- lunacaktır. daha ziyade kuvuıetlemin. gllnll geril mallanm le 
36ıncı hafta bıttı cektir. Bütün hazırlıklar ıkmal tçesi yediyüz bin liradan faz- pılaeaktır. ıs Mayıstan itiba- --·"·-·--· Karmalıl11e11lgell.,•or hlr gDnDdDr. O gB 

36 ıı:cı hafta bltmlft14 olunmuştur. .. . . . ladır. ren Semplon ekspresi Sickcei- çeceklerdir. ,, 
Bu !in ak ama kadar gazete- C. H. F. Mufettıılığınden: llJll'}AU ~f4!111H ye 13,55 te gele<:ek ve Avrupa- Yatülı vagon idaresinin . Şark d~~ollar_ı_idar~, ~a nal iki de darlll/Onu 

. !! ' b b 1 Bu akşam 16-1-1930 C. H. Fır D )Slarınız ya ıs 20 de hareket edecektir. eml k . . d-'-' .. ili" fıa vekiletının tebligatı uzen onferan!J salonunda ga 
mızde ,.,kmıf olan a er er- k . d ·ı k bal ' • . t m e etımız """ mumell8 A bi kar maki · · ı k ı il ı ~· çl cu· kası mer ezın e ven ece o- Toros ekspresının rak kısmı . . . . 1 vrupaya r nesı sıpa pı liCB (' mFB ge mr 
den en mllhlmmlnl :c d! a· yu 1stanbulda bulunan meb'us Havaııazi iatimalinin verdiii üzerinde Gergük ile Nusaybin Sadı~ 8~ bu yem ekspres ıçın ıis etmiştir. ihmal_ tlmeglniz. 

Zınatrte11 ı ak9ambınka aemurglu· B. Ef. !erin ailei muhteremeleri konfor ve taıar.-uftan size ıitayiıle arasında demiryolu mevcut ol- talısıs edılecek yataklı vagon- Bu makinenin bir aya kadar /ktısat 11e tasarr 
c em z masa a a m . . ·n · · · d ı · ı · . . · - · · cks 1 ı ·ı meşg ı im k .. le bırlikte teşn enru nca e e- balısedeceklerdır. tiki.il caddesı No.• madıgı ıçın, pres yolcuları ar mese esı e u o a u- şehrimize getirile<:eği anlaşıl- Ct'mlt1ell 

f';\lna gönderiniz. rim. 134 Tel. B. O. 157\l (Gönderilmi§tir). ! hu mıntıkadan otomobil ile ~e- , zre dün Par·~e j!'itmistir. mıstır. ·-------ıiııııı•ııııl 



- ye. 
1 ' 

o ana -·· ~ n ~ . t 1 gazi şirketin aramak icap etti, 1 var? Sen 'lioktor musun? Hekim 1 1R . :t' ' 1' .,A· (Hava gazi şirketi ) diye ara- lik etsene! 
,!)~ ~- lJ- .~ dnn, bermutat bulamadnn, (A-ı - Azizim! Ben iktısat dokto 

• · lektrik şirketi) ile birleşmiş de- ruyum: H ütü~ Hi~~YE 
Spor 

Muhtelit takımlar meselesi 
\
\ .ı Asrın Umdesi "Milliyet" tir niyordu, Alektrik şirketini aç-1 Hekim değil.. Anladın mı? 

. : 6 Kanunusani 1930 tnn, ora?a da yok; mesl.ek sıra- Bu güne kadar da hayatta ik Futbol heyeti re1sı Hamdi Emin Bey tenkidata 
toptan cevap veriyor 

• •, sıle neşnyatta aradnn, yıne yok, tısattan, tasarruftan ayrılma 
'~AREHANE - An!<&••. ~ddeal Arnavudun dediği gibi" iş i- dnn .. ... Ve bülbül öttü! 

,ı ·ı.!ıoo Telgraf adreaı: Milliyet, ı .. nada bindi!,. ille bulacağnn, di- - Doğrusu! Sözüınü geri 

~ ) 1 ıı Telefon numaraları: ye israı: ettim; hatırnna ne ih~~ l~ım .. H_atta b';1 f_ikri boyunda 
Futbol Heyetinin yalnız bir ıaze- bir iddia yürütmüı olur. • ~ 

t,. 1 ı lıtanbul 3911, 3912, 3913 mal geliyse o suretle rehber mu bıle tatbık etmışsın ! Bak benim 
J ı , 1 ı ' racaat ettim: (Türk hava gazi gibi alabildiğine boy atmamış-

lede bir tebliği intitar etti. Bu tebli- Ecnebi takım getirtilemedifinden 
ğe ıöre, Futbol Heyeti, yapılan ten- ve bu yüzden kuluplerin mutazarrır 
kidata cevap vermiyecelani,. Bn teb- olduğundan dem vuruyorlar. Bu mev 
liğ yalnız bir gazetede intişar ettiii ıimde, yani likmaçı mevoiminde, bü
için Heyetten ya yanlıılıkla gönde- tün ecnebi takımlar meıguldür. Bu 
rilmiş ve yahut ta bu fikirden sarfı· zamanlarda ecnebi taknnlan getir. 
nazar edildiği için ıazetelerden geri mek hemen hemen bir hülyadır. Bun· 
alınmış ve yalnız o gazeteden geri dan başka her hangi bir ecnebi takı
ahnmaııı unutulmut olabilir. Maınafi mı getirtilebilirse Futbol Heyeti I•k 
ne oluroa olsun, biz bundan istifade maçlarından fedakarlık yapamamakla 
edelim ve bir gazetecilik yapalım de beraber muhtelif maçları gününü ku· 
dik. Bu maksatla Futbol Heyeti Rei- tüplere verebilir. Yeter ki kombine· 
si Hamdi Emin Beyle görüştük. Ham zon o tarihlere tesadüf ettirilsin. Ama 
di Bey muarızlarına liif yerine itle diyecekler ki acab:ı o tarihlerde on
cevap vermek fikrinde bile ol~ dost lar gelmeğe razı mıdırlar? Runu IÖ· 
larının suallcrinj cevai>&ız bırakma- yliyenler pek ili bilirler ki biz para 
mağıda ıeviyor olacak ki c!üşüncele- almadan dahi her hangi bir ecnebi 
rini taırumıile söyledi. b>kımile kendi memlrk•tlcrinde an-

. : lj • ABONE ÜCRETLERi ş~rket~) yok; (~~m. hava gazi sın! FELEK 

\

t . şırketı) yok; (Turkiye hava ga ' l Türkiye için Hariç için Zl şirketi) yok, hatta, eski bir 1 Kulalı misafiri 
. aylığı 400 kuruş 800 kurut müessese olduğu için (Osmanlı 

1, ı .. 1so .. 1400 .. ) (O l 
, " 1400 .. 2100 " bankası na kıyasen sınan ı Allaha kızl)'O~nıtı"! 

ha va gazi şirketi) diye bile ara ., 
·(·,:~Gelen evrak geri verilmez dnn, yine yok. Meğer, bu müba Yapışkan bir arkadaşımız ·' ' ı ·-l ldeti geçen nushalar ıo kuruştur. reğin smi: ' vardır. Gittiği yerden koparır-
'. ~Gazete ve matbaaya ait işle: için (Der saadet hava gazi şirke- casma havadis alır. Havadis 
L 1 m•'c!iriyete müracut edilır. ti) değilmi imiş! alamadığı gün de mutlaka ha-
'1-::ıazetemız ilanlarm mesuliyetini İlahi, benim bu sıkıntı da, bu vadis; icat ede•. 

• I kabul etır.ez. · · G 
~· ~ ------------·• z2manda, bir şirketin ısminın eçen gün bir zatı, sokakta 
: ;; ul I" L" NKÜ liA. VA başında fi tarihinden kalma( der ya'kalamış, çenesini gevşetme-

! · -ı: .n ' 7 saadet) kelimesi olduğu nerden ğe uğraşıyordu. Muhatabı, ne 
Bir müddetten beri bazı gazete- cak muayyen bir tarihte bir maç yap 

lerde, muhtelit tokmlıır maçlarının m"ğ' teklif etsek, eğer o tarihte bir 

1 , ı Lı n lar ret en çok:' en az .ı hatırına gelsin? Amma diyecek yaman bir gazetei:iye çattığı
,, ~ rtce ıdi. Bu gı::~ ruz~:lr p ıvraz siniz ki: nın farkında olduğu için adeta 

t\[ 1 ı. \cek , • h vı 'ulr·'., olacaktır. - Bu kadar uğraşacağına koşar adımla kaı;ıyordu. Öteki 

lüzum•uz olduğu yazJarak lıu maçla· l'kmaçlan varsa alacağnnız cevap Cemil sözünü bi·tirdi, sustu, - Al!y etmeyin. Maaemki 
rı tertip eden Futbol Heyeti tenkit e- meşgul olduklandn·. Onların riayet h 
dilmektec!ir. Bokınız bu husuıta He- ettikleri kavaide biz niçin riayet et- eyecan içinde Ferdiyenin ce- geldiniz, hırkkınız yok. Şu Seti· 

· ı .,, matmazelden istihbaratı istesey de arkasından .. 1 ~ , ı ].. elin? O kaçtı, bizimki · kavaladı. 
yet Reisi Hamdi Emin Bey ne diyor: mi yelim. vabmı bekledi . sizliğe bakın . Çamların hışır· 
"- l.ikmaçlarmın arasına muhte- Muhtelit maçlarından maksadnmz, Ferdiye cavap vermedi , tısından, kalplerimizin çarpın· 

1 ,j ~· l Ağızlarından dirhemle söz Nihayet yetişti: 
jı • \ • . _ çıkan o matmazeller daha ko- - Beyefendi bir kelime .. 
;·, ! ;. iay cevap verseler dediğiniz Aldırmadan yürüdü: 

lit takım maçları sokı;ldu3u için, ha- lstanburu lüzumunda temsil edecek Altında oturJuğu çamın göv- tısından başka bir şey duyul· 
vaların muhalefeti dolayıoile tehir bir takım hazırlamaktır. Başka mem d ' b d S 
mecburiyetleri hasıl olursa, likmaç- leketler de bu kabil maçlar yap- esıne aşmı ayamıştı. ol- 1 mu yor. · ·· 
larmı bitiı,..,.,nin irtkinm:hğmdan moktadırlar. Bu maçlar hiç şüphesiz gun yüzü, ayın altında biraz Ferdiyeye biraz daha yaklaş-
bahsediyoriar, progra:n.n yüklü oldu- ki onlardan ziyade bize'lazımdır. Bu daha solgun görünüyordu. Ba- tı: 

, \': 
1 l [ 'f eıef On rehberi doğru! Orhan Seyfi Az İi~~ı;ıd~0:ı~kıvrak yakala-

ğunu, amatör oyuncu' rın tazyike maçlardan beklediğimiz faideler pek kışları çok manalı, fakat dün- - Gönüllere sevdayı ilham 
maruz b:rak•ld:kiannı, ecntbi takım çoktur: muhtelif kulüplere mensup yaya lakayitti. eden bir gece bu ... 
getirmek imk~.n• kalmadı(:ını, kulüp- oyuncula ... n yan yana oynaması dola Cemil endişe ile sordu: İşte bu sözden sonra, çam-' ~~~~~~~~~~~~~ dı: 
lerin para cihetin~cn mutazarrır ol- '"yısile birbirltr~nin oyunlarına alışma.. .. . . ı , .. ~ .ra sıra telefon rehberini a

• ı 1 a bir numara arıyor musu- FELEK \ ı' ı li ' 
1 rayorsanız, mutlaka siz de KAPILAR KAPANDI 

· j · · m gibi bir çok güçlükler ve Bir iki gündür tramvay araba 
, 

1 
('.
1 şıklıkla.r karşısında kalmış - larının kapıları benim talihim gi 

ı~ 1 . dır. Rehberin kendine mah bi kapalı .. Ben kendi hesabmıa 
l · I 1 ! türlü tü. lü garabetini bir bundan memnunum. Çünkü böy 
~ 11' '

1
; fa bırakıyorum, fakat, şir - le inzibata taalluk eden şeyleri 

111 ı· r ( adreslerini gönderen abo -'büyük bir taassupla medeniye
ı•" 'Jt'.de de insaf yok. Bazan, tin şiarı telakki ederim ... 
· ı\ , < :onu olduğunu pek iyi bildi Sahanlıkta kapının kapanma
' ;ıf ı bir zati aramak icap ediyor, sından dolayı pek sıkışmakta 
r · ·jı ve san'ati malum, amma olmama rağmen bu kararın bir i; '/te bunu rehberde bul baka- hafta sonra bozulmıyacağını 
. · ı 1' c ummak istiyorum. 

ı·\ 11 ~·•';u-z ediniz ki bu zat doktor Kös dinlemiş bir arkadaşım 
: 

1 ı J, ve ismi (Cemal) Beydir. var, bu tramvay kapılarının ka-
1 :i' 1

• ehberi açıyorsunuz: Cemal panması meselesinden bahse-
1 1 f 1::emal B., yok( Mesleek sı- derken bana: 
1 '. ::e neşriyat) kısmına bakı- -" Bir kapıyı bendiderse bin 
• ı· ııJ •unuz - Orada zaten ara - kapı eyler küşat,, 
. 1 ~ isim ahyanen bulunur! - Mısramı söyledi Umalım ki 

ı 1t • ·'yok. bu meselede olsun, o mısra tat-
) 1 1' 

1 
· Acaba doktor Cemal Bey, bik edilmez. 

J ~: yazılmış olmasın? (D) har ' .h .. 1 ıı:ıyorsunuz, orada da yok! VAK'A HAKKINDA 
: . , . '•' mıza şimşek gibi bir fikir TAFSİLAT 

• -1, or: Muhakkak bu doktor Hakkı Tank Bey arkadaşı-
mız çok şükür iyileşmektedir. · t bir göbek ismi olacaktır, Bir taraftan onun sıhhat haberi 

. ·ır bunu nasıl keşfetmeli? r ni alırken diğer taraftan dacerh 
n•' ı, i • '. et Cemal B. mi, Mahmut vak'asının mütemmim tafsilatı-·: ı.,.ı·ıaı B. mi, Hasan B. ? Hüse-

•) ! L~ema! B. mi? m almaktayız. Hadise esnasın-
' . • da tesadüfen "Vakit,, matbaa-

. , •kiden bir (Tamga müdü- sında dolaşan bir seyyah daha 
:/ı :1/). ';rdı, ben bunu . t~lefc;ın tabanca muhabbeti başlamadan 

'ı• •. , 1 .n ıı;ınde .. k_ayb~tmı~ımdır, evvel H. Tank Beyin yanına 
:ıtı · ·~: '.lg~ .!11udu.:ıyetı) mı ~Pu! girmek istemiş ve odasının kapı 
·it. ı · · irlugu) mu, yoksa şımdı sını arıp iceri gireceg" i sırada . t 1 b' . . . h . k "< - • 
~ ~ · -~ "ı ır ısım mı ~ar._ an~ı .. ı- Bedi Beyin tabancasını boşalt-
i '.J ı , j "J~ ı, ~ereye tabı, ~ılmedıgım mağa başladığını görünce. 

, ıafıle zahmet edıp aramıyo _ Affedersiniz rahatsız et-
"11 b'I ı ' ;~ J • 

1 1 .e: . tim! diye itizar ederek hemen 
'~ 1 iı ı;~ ısımlerde v~r kı rehbere kapıyı kapayıp çekilmiş .. Vak'a 
. i 1 J •• 1ılinme•;cn şekilde yazılmış bakında malfımatına müracaat 
' ~ :ıonti bira fabrikas) gibi. olunmak üzre aranmışsa da bu 
·iı · ;1 ~es bu meşhur fabrikanın lunamamıştır. 
, .. · .Fc bir i;mi olduğunu nebi! -' ll' j''cRehberde (Bomonti fahri- VEDAT NEDİM B. 
~ ı diye ararsanız, bir şey bu Dostumuz Vedat Nedim Bey 
'l 1 fc:sıruz; meğer ki (Türk bi- Tasarruf cemiyeti umumi katip 

. S' ıJ11ı.>rikası) diye arayasınız! liğine tayin edildiya .. Bunu ilk 
•\' • ~ıo (Türk) (Türkiye) (Mil- işiten iri yan bir arkadaşı ken
l ·ı ''ı bi şimdi her müessesenin disini bulup demiş ki 
~-J ' •.a süs diye konan fazla isim - Tebrik ederim? Ala! yal
~ 1 · · e sanı büsbütün şaşırtıyor. ruz sana bir şey soracağım .. Se-

• ı 1 11,,~en '!Ün bir iş için Hava- nin iktısatla ne münasebetin 
. ,. 1 l ' ·n . 
, "' ,•ı ı•'!rlilliyet,,ln tefrikası 42 

•l''' 
'ı ~ r ı -
' 1 • 1 

,;ı 1 

~ ·, 
1 ; 

('ı l~~~~...JL..~:::!:::!.2::~~==~==~1::=:~ı.. 
ı c· f 
t' ıt'1 ı u dedikoduhı siyasetten 
· k ı' ıiyorum . 

l 
ı ,-' liıet - Ben de senin fik

·1~ ) i lrim, fakat ... 
. , ~lı, - Benim fikrim de isen, 

r ıı fikrimi aynen kabul et-
., .n. 
~ 1. • 1 ıaet - Fikrin? ... 

\ · tı - Fikrim şu: Karısı ta-
ran aldatılan koca, alda
mı, herkesten sonra di
crkesten evvel bilmelidir. 
esten sonra dedim, halbu
beriya, hiç öğrenmiyor ve 
ırden haberi olmadığı: hal-

de, gülünç mevkie düşüyor, 
tezyif ediliyor . . . · 

Nimet, bu söz üzerine bir 
müddet düşündü, yüzüme bak
tı, gizli bir maksadım olup ol
madığını anlamak istiyormuş 
g~bi beni süzdü, sonra, biraz 
şaşmış gibi sordu: 

Nimet - Evvela öğrenecek 
olursa ne çrkar? Ona bunun ne 
faydası olur? 

Ben - Bir kere gülünç ol
maktan kurtulur . 

Nimet - Gülünçten ne kas
tettiğini anlamıyorum. 

- Bu,g-ün sizin canınız bir dul<larınr, binnetice muhtelit takım· tarı, "1'alarında dostluk teessüsü ikin - Soylediklerıme darıldınız lardan birinin altına otunnu~-
şeye srkılmış olacak! iar maçlarının lüzumsuzluğunu iddia ci sına futbolcuların kendilerinden mı? lardı. 

De<:li ki: ediyor!ar. f'._~tü" bu noktalara arı;ı daha yükseklerile bir arada veya kar- Ferdiye, acı bir sesle cevap Gei:enin ilahi sessizliği ile 
- Evet, kızıyorum . ayrı vcreccr;•m cevaplar bu ı:eh,ı ft ı.a11ıya oynıyarak istifade edebil· verdi: gaşyoknuş gibi, bir müddet 
_ Herhalde b~ııa dei'fı' l'. güzel yapılan itira,.ları çürütme;je ki- meleri, gizli kalmıt istidatların me- Ned d l ? s· sustular. " .., fa~et e-'~ektir d •~ . 0 . 1 ki - en arı aynn. ız er-

H A l.. J uo;;,,. • y ana çııunası ve san·e. ıyor ar : k kl'k 'f · • · 
- ayrr, l aha . . . lstanbul'un k~ mevsimi.ıde en "gclee<k bir takım yok ve mubtelit e t vazı enızı yaptınız. Çır-
- Neden Beyefendi? fena havalar Şubattadır: ~;kstüre ba- m;ıayyen bir kadro halinde çalıttrrıl- kin almıyan dul, genç bir kadı-
- Neden mi? Seni vara tıp ta : kılacak. olu~•a Şubatm ıki Cum~rn~ 1 mıyor"._ ~~ubtelitleri bir kaç cephe- na ilani fışk ettiniz. Mazursu-

basrma bela diye gönderdiği m•"b
1
tol.t. ta~ı:ru,ar vMe lst_an~ul Sf,ildı I kd~~ yebtişdtırmıkek, bazırlamak li.znndır nuz. 

. . - maç~'""! ııc--u eucr. rvsımın en ena ıca m a a ınb çekilmesin. Mem.-
ıçın · · · 2anıanmd.a yal_nız. il? h~ta likmaç.~a- ltketin muhtlitini her hangi bir maç- - Sözlerime inanmiyor mu-

Ku/ak mİj<ıiiri rma tahs .. cdılıruştır. Şubatm dort tan ancak bir hafta evvel seçmek ve sunuz? Hissiyatımda QOk sami-
----------- haftasını da likmaçlım işgal ediyor hazırlamak fikri ise üstünkörü neti- miyim. Sizi aylardan beri sevi-

IP.kfep!i!p,r mfi~ahah~ı ~~ ~ubat ~Y· k~~~erbaot havalar cedalmMaktan endibte etmiyenlerin bar- yorum . Bu kış, İstanbulda size 
'~!n e gcç?or. arz. ım. . ~an ~ı ır. uayyen ir kadro meıeleoi biraz içimi açmıştnn. Adada 

U dort hafta.ık lıkmaçlarıru tehır lazım ıse memlekette on bir futbolcudan b"" .. kalb' • dö'k" 
yantVOf! geiir. Halbuki Şubat ar. ~e~ bo baJkasını düıünmiyenlerin harcıdır. utun .. ı~~ .uyorum. 

zuk havalarla geçse bızım fıkıtiırde Muayyen bir kadro çalıştırdığmu:zı - Sozlennıze ınanıyoruın . 
35 inci lıaltamn 5 inciliğini yalnız iki haftalık likmaçı tehir edil· farzedersek muhtelit çıkarmak lliznn Fakat mes'ut olmak icin as'k 

Darüşşaiaka lisesinden 969 mit ola~tır. Görülüyor ki iti~lar geldiği bir gün futbolculard= üçü mütekabil olmalıdır. , , 
H. T. B . • kazanmı.ştır. Yazısı boştur. Lıkmaçlarma b'."l~ah iki ~! fevkalade ahval dolayrsile oynıyama- _Beni sevmi or musunuz? 

d kadar olmuştur VJ: lıenu~ bır tek mu- mftk mecburiyetinde kalırlarsa· tanı· . Y , . 
şu" ur:. . ! sabaka tehir edilmemiştir. Bu ciheti madığunrz, oyununı:. ve idman;na gü - B-ır arkadaş gıbı • 

12 ıncı asırdan 16 uncu asra de muarızlar aleybine ve fikstür le- vencmediğimiz, takımı doldurma!.. i· - Bu kadar mı? 
kadar Türklerin 16 ıncı asırdan/ iı!~~ kayde~ek ~~-""d"' l:Jatta m.~f- çin gelişi güzel devıirdiğimiz oyun. - Evet. 
bu güne kadar Avrupalıların kulalı havaıye yuzu~d!n bır ay mu•!' culardan bizEm teşkil edeceğimiz bir • • • 
hakimiyeti altında yaşayan l lı_aka !apılm~sa. dahı likaıaçlarmı b!- muhtelitle her hangi Sançizmeli bir Ferdiye, pek gençken, kaba, 
"H' b .. k d' . 1. tınnege vaktiımz vardır. Yalnız dı- Mebmet Ağanın yapacağı mubtelit 

ınt,, ugun en ıne mı ge ı- yorlar ki "amatör oyuncu dokuz ay arasında ne fark kalır? sefih, çapkın, ihtiyarca bir a-
yor? Asırlar süren uykusundan kendini futbola hasredemez ve bizim Bir de ıon muhtelit maçı dolayı- damla evlendirilmişti. 
yeni mi uyıanıyor? İşte bir mu- onlaı:ı _ııkmağa hakkımız y~kt~r". ıile çağırıbp ta gelmiyen oyuncular- Kocası hayatta olduğu müd-
amma ! . . . . Bu fıkir~e bulunanlar acaba bılmı~o~ dan büyük kulüplere mensupların det çok ıstırap çekmiş erkek-

23 K • ] • La hor lar mı ki Avrupada futbol mevomıı hoşgörüldüğü, küçük kulüplere men- d ef . . . .'ld''k 
anunu evve • Eyl\ıldan Mayısa kadar dokuz aydır 1 t · d'ld'ği ld H ler en n ret etmıs, o u ten 

k . d H' 1.1 , ıup arın eczıye e ı ı yazı ı. e- d l k l 1ı· b' k 
on~:esın ~n. so;ıra ınt ı ~r ve .~m:ıtör oyu~cu yalnız Türkiye'de yetimiz nazarında bu gibi huıusatta ~onr~ u a ınca. ıç ır er .e-

İn.~ılızden ıstıklal talep edı- degıldır. A~tor demek, •~ru. aşk_la büyül<, küçük kulüp yoktur. Diıipline ge yuz vemıemeğe ahtetmıs
yorlar. Bu öyle bir teklif ki İn- ıeven, on':'n. ıcabatrna muti, bıç bır riayet etmiyenler hangi kulübe men- ti . 
gil terenin bütün nazarlarını Ü- ".'enfu.t hıuı b~le~'7 sporcu demek ~up olurlarsa olsunlar tecziye edilir- .ı: ı;. ı;. 

. . k•r· ld' tır. Turk amatorlerınm bu husuıta !er. Biz mazeret serdi netayicinden • . 
zenne çevırmeye a ı ge ı. Avrupa ~--törlerinden daha az fe- B 'dma 1 k kt b' - Benden nefret mı edıyor-
H . d' and l b' l · ·· ~- memnunuz. u ı ncı ar ore ır 

* * * 
Cemil son bir gayret da~a 

gösterdi. 
- Bir ümitte vermiyecek 

misiniz? 
- Ne yapayım. si?.i istediği

niz gibi sevemiyeceğim . 
- Kafüinizin taş olduğunu 

zannetmiyorum . 
- Aldanıyorsunuz . Kalbim

de his namına hic:; bir şev kat
madı. Su çamlığa bakm. Güzel 
fakat mezar gibi sessiz. Bir k~ 
bile ötmüyor. Benim kalbimde 
ki kuslar da öldü. Kalbim me
zara döndü . 

- İnanmıyorum Ferdiye: 
Bırak seni seveyim . A!&:mım 

kuvveti, beni size sCYdirecek
tir, buna eminim . 

- Çocuk! dedi. 
Sonra ilave etti: 
- Belki bu çamttk uyanır, 

fakat k>al.bim uyanmaz. , 
Cemil boynunu bliktU . Tam 

bu esnada bir beste duyuldu, 
bir bülbül öttli . 

Ferd1ye ile Cemil hayretle 
bas kaldırdılar . m ıst a o up ıten en gor- dnkar olaı;aldaı:ını kiın_ id~ia edebilir? vaz'iyet göstermi~lerdir. Şu muhak- sun uz? _ . 

mek, ~enelerden, asırlardan be- Onları daüna ~dm,.,n ~.stu~de buluı:ı- kaktır ki eskiden olduğu gibi maça - Hayır, eger etseydım, bu Bülbül, durmadan, nefes al-
ri ezdikleri; ölümlerine, ıstirap durmakla s·ktıg"'?ızr soyluyorlar. Jl,ız davet edildiği halde stadyoma gelip güzel gecede, sizinle beraber madan şa'kıyordu. 
larına ehemımiyet vermedikleri her memlokott~ dokuz aylık mud- te seyirci l·alan tek bir oyuncu yok· gezıneğe c;rkmazdrm. - Dinle Ferdiye, çamlığı 

. .. . . • detten fazla musabaka yaptrrbnıyo- tul". Mazeret ıerdedenler kendi maç- . .. .. . .. d rd 
o ıınısan kütleııınm ne yapacagı- ruz ki b~ iddia varit görülsün. Bahu- larmda bile oynamamıılardır B _ - Bu gecenm buyusıle bu- uyan ı rm · 
nı gömıek, anlamak istiyorlar. sus yüklü dedikleri program haricin- dan başka Beşikta, kulübünde~ HU:s- yülenme'k istemiyor musunuz? Cevap vermedi. Ve bülbül 
İngilterenin sağ kolu demek de kulüplerin .~kı"?larına hafta için- nü Bey Balıkeıir'e gideceğini bildir- Ayın tılsımı kalbinizi teshir öterken, dudaklarını, Cemilin 
olan Hindistana istiıklill verile- de ve .. Pazar gunlerı maç yaptınnaları diği halde gidemeyince ıelmiş ve etmiyor mu? dudaklarından kaçırmadı. 

k . , H' tl'l . t'kl.ll . da musabaka yapmağa ne kadar tet- kendisine verilen vazifeyi yapmııtır. s·· d -·ı· Medı·ha Milnı·r ce mı . ın ı er ıs ı a enne ne bulunduklannı ve bundan sıkılma- M fi d k d d . ki 1 - . aır egı ım . 
k ki ? B 1 h .. . . .. . ama tunu a ay e eyım u u- fl•ııııııtııııııııııııııııııııııııııı,.._ ~111111111111111111111111111111111111 .avuşaca ar mı,.- . un .a~~ ;P drkları?-1 goaterır. Fıkıtu~dekı maç- orta ve tevsik edilm.iyen mazeretle- •• 111111111111111••• ., •••• ,,,,, •••• , r .... ,. · ••• ••• 1 •••••• 11111 111111111 

51 meçhiil . . . Laıkın ftiyuzatıle tarla bır futbolcuya ~evoım "'!rfmda rin serdi devam edecek zannedilme- :: ANA Do L 55 
bütün dünyanın gözlerini ka- azami on b_eş oyun diıımektedır. Fut ıin. ı :5 :: 
maştıran, esrarlarile alemin "?1~!' fen~• ~uıusatına en az vakıf Müttehit bir cephe halinde ve ne :: i:i: 

.. · . .. H' . bırm dahı bır futbolcuya on beş ma- :: :: 
tuyl.~rını ~rpe~ten ındıst~ çın çok olacağını iddia edemez, eder· maksatla yapıldığını pek iyi bildiğim :: :: 
bug:un de sıva5ı sahada kendı- se bütün dünyadaki futbol mütehas- hücumlara lazım gelen cevapları ver· :: SiGORTA ŞiRKETi :: 

· ·· k · · İh · ] ı f'k' ı · ı ··ı.. dim. Sözlerimi bitirmeden evvel son :: •• nı gosterme ıstıyor. tıma &ıs arının ı ır.erınc ay un gu unç aöz: bütün bunlarda tahammül ede· :: :: 
gösterecek ve bunda muvaffa'k mediğim yegane nokta Olimpiyat :: Türkiye i, Bankası tarafından teşkil edilmiştir. :; 
da olacaktır. La hor kongre kat'i ve vazih şeklini almıştır. facıasrn• hazırlryan ve Türk efkim i:5 :: 

b · · d' d ·- Yangın - Hayat - Nakliye - t<aza • Otomobil • mH'ully e:: komitesi dominyon idareyi reel- Hintli milletseverler u gaye umumıyeoı nez m e ıporculuğun :: :: 
deden Gandhi'nin takririni-hic üzerinde azami azınü sebat gös- mevkiini dü1üren ve nihayet hükume :: maliye Sigortalarını kabul eder. :: 
b. k ·1· d k b 1 · 1 Laıh , · · tin ıporculardan yardımını nez'etti· :: .ı\dres: 4 Uoctı Vakıf han lstanbul :: 
ır no tasma ı ışme Pn - a u tenr erse or ;congres1nın ren in•anlarrn bala ve hala hic:.~p his· _. •• 

etmiştir. Şu siiretle Hint milli ehemmiyetini az zamanda bü- ıi duymadan tenkide kalkışmaları- -· Telefon: lstanbul -- 5JI Telgraf: lmUyaz :: 
hareketi. bu ··n a e ı'tı'·ban'le tun.. du"n a ~·nla aoa·ktır. ~ dır." S. GA.LIP ı1111ııı•ııı11111111111111111111111ı ... _..1111111111111111111111111111111111118 o.: w .••••••••••••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,. ..... ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •••••••••••• 

Ben - Bunda anlamıyacak sana ihanet edersem, haber ve
bir şey yok . Karısı tarafından reyim mi? 
aldatılan ıbir kocayı gülüne; bu- Bir kere ortaya fikri atmış 
luyorlar • . • bulundum. Artık geri dönemez 

Nimet - Ben zannetmiyo- dim . 
rum. Ben - Ver ya .•. Hem de 

Ben - Aldanıyorsun. Eğer evvela bana haber ver. Belki 
karısının ihanetini biliyor ve kızarım, hiddet ederim, kavga 
bilebile göz yumuyorsa o baş- ederim, müfekkirenle m!icade
ka ... Onun baş üzere yeri olu- le ederim, münakaşa ederim. 
yor. Eğer bilmiyorsa, herkes Seni değil, gönlünü, aşkını yen-
arkasmdan gülilyor: meğe ı;alrşınm ... 

«Şu enayie bak!» diye al&y Nimet - Yenemezsen? .•• 
ediyorlar. Dedim ya, muhiti- Ben - Yenemezsem ..• 
miz iğrenç oldu . N imet - Yenemezsen razı 

Nimet - Dem~ kadın koca- olur, başkasını sevmemi kabul 
sına ihanetini anlatmalı öyle mü edersin? 
mi? Bir an duraladrm: 

Bunu o kadar garip bir tarz- Ben - Eğer onu cidden sev-
da söyledi, ki eğer karşnndaki diğini, beni terkedecek kadar 
Nimet bulunmasaydi, ona em- sevdiğine kani olursam evet . 
niyetim olmasaydi şliphelenir- Bilmeden kabul etmektense, 
dim . bilerek kabul etmeği tercih 

Ben - Hayır ... bunu demek ederim ... 
istemedim. Mahaıo:a bu da pek Nimet - Ya ... 
ala olabilir . Derin bir sessizlik oldu . De-

Nimet - Peki, meselt ben nizin seııini dinliyormuşuz gibi .'-- .......... ,,,_ ..... 

sustuk. Hakikatte denizin de- .bundan daha f,ı:ci bir -aldanma merni bekl«li . Benden ses çık
ğil, içimizin sesini dinliyor- olamaz. Kadının en feci ihane- mayınca, başını arkaya çevir-
duk... ti bu fikri ihanetidir. Dur sana meden konuştu: 

Sözlerim de samimi mi idim? bunu bir misalle ispat edeyim. Nimet - Bilmem... Eğer 
Biraz evvelki mülahazamı, bi- Mesela sana: bu muhabbet bir dostluktan 
raz sonra cerhetmiş olmıyor- «Bundan iki ay evvel bir ibaretse, menetmeğe hakkım 
miydim?.. metresim vardı» desem ne ya- olmaz~ .. 

Hissiyatımı tahlil etmek is- parsın? Ben - Değil mi? 
temedim. Maksadrma doğru Nimet - Ne yapacağım, hiç Birden bire döndü, 
yürüdüm . bir şey yapmam . karşıma oturdu, sesi 

Ben - Seni severim Nimet, Ben - Peki, ya sana: du: 

hiddetle 
titriyor-

çok severim . Belki seni, senin «Ben bir kadın seviyorum . Nimet - Bu sözünü, bu su-
anladığın ıtarzda sevmiyorum, Bu kadın bundan sonra metre- allerini biraz garip bulmiyor 
fakat herhalde seviyorum. sim olmıyacak, fakat onu gene mısın? 

Nimet - Sözü neden değiş- seveceğim, aklım, fikrim hep Ben - Bunu başka ·birinden 
tirdin? onda olacak» desem ne yapar- duyman, başkalarından haber 

Ben - Değiştimıedim. Ayni sın? alman, daha mı iyi olurdu? ... 
mevzu üstündeyim . Bir koca- Cevap vermedi . Sustuk . Nimet - Sus artık ... 
mm asıl aldanması ne demektir Ben söyliyei:eğimi, söylemek Bir müddet sustum sonra su-
bilir misin? Kansının, onu fik· istediğimi söylemiştim. suyormuşum gibi, yavas yavaş 
ren aldatması demektir. . . Nimetin a'klına, masamın al- konuştum: 

Nimet - PeJk iyi anlıyama- tında bulduğu mektup geldi. Ben - Bu dünyada iki yüz-
dım. Bunu hatırladığını, ayağa lülükten kurtulmanın imkanı 

Ben - Bir kadın tasavvur et, kalkıp dolaşmasından anladım. yok. Doğruluğa sen bile taham-
ki kocasının koynunda iken, Terasin parmaklığına dayan- mül edemiyorsun. Hemeyse, 
yanında başka bir erkek tahay- dı, bir müddet: ben sana bunları misal di.v 
yül eder... İşte bir koca için «Neden cevap vermedin?» de (Df"vamı var.) 



Ali Maliye müsteşarı 
Rıza B.in mütaleası 

Milli iktısattan ithalat ve ihracatın 
mütevaziyen inkişafını anlıyoruz 

Memlekette tesisi mümkün olan 
sanatların inkişafına çalışmalıyız 

•••••••• 

' Bat af nlaı;t 
Aspırın 

komprimdcrl 
ile tedavi olunabilir· 

Yelnt& IPnnıD 1>encbroll11 h•lıftıt-1111'4• 
amballJme di)dıat •• .,. .....,. 

telep edbıl&. 

Sabık lzınir iskan müdürü ve rüfe
kası Manisada ınuhakem_e edilecek 

ALKAZARDA 
Bliyllk muvaffakiyetlerle 

devam olunan 

MACAR BAPSODISi 
DITA PARLO, vtul 
FRIÇ, ve LlL DAGOVER 
Her gün 4,1-2 ve akşam-

lan 9,3-4 da 

Kiymetli romancmıız Reşat 
Nuri Beyin yeni yazılarla ilk 
eseri olan bu kitap neşredilmiş 
tir. Bütün ailelerin dikkat ve 
lezzetle okuyacaıklan bu nefis 
romanı bilhassa tavsiye ederiz_ 

ABDÜLHAMiT • . . . .. ... ve 
AFRODIT 

Macar ÇIGAN RUS PALİ İskender Fahrettin Beyin 
orkestrası refakat etmek- bu macera ve aşk romanı da 

~ 

Roma: 441 m_ SO kw. 
18.30 Konser 
21.15 Radyo gazetesi 
22_02 Opera: "Leıs Purutains" 

Bellini'nin eseri. 

Viyana 516 m. 50 Kw. 
16.15 Şarkı ve konser. 

tedir. neşredilmiştir. Resimli ve çok 
> •••••••••••••ıijmerakli bir eseridir. 

20-30 fsrael un Agypten, Ora
tarium, Höndel, in eseri. 
Bilahara Silving orkestrasr 

ve telsizle resim neşriyatı. 

Büyük Gala suvaresi olarak 
İV AN PETROVİÇ, ANYES ESTER

HAZİ, dilber LlL YAN ELLİS 
tarafından temsil olunan 

IRALi~ENiN f AYERi 

Muazzam pheserin ikinci ve son devresi 

(EDMON DANTES) in lNTİKAMI 

für kadın •.. daha doğrusu 
bir P ARİSLİ KADIN __ . 
akat her şeyden evvel . _ . 
kibar bir alüfte işte 

FLORANS YiDOR un 
KADIN 

filminde oynadı)tı l'OL 

Te ~l!başı ıl y11-
rosunda b• 

akşam 

mıılnı uıı 14,SO dı 

ıuı 20 30 da 
Haydutlar 
5 perde 
12 tahin 

yazın : :)iller 
ıercilıne eden 
Huan Cem tl 

Bey 
Cumı ıttnU 

MOSKOV ALI KADIN 
En büyllk sesli ve s6zl6 
film.inde 6nümllzdeki pa• I 

&arteai akfammdan 
itibaren 

ELHAMRA SINEMAllllda 

iinımanın ın nıülbi' ~eri 

NDHDN GEMiSi 
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Ekonoml~~~~~~ır~M~IL~L~l~Y~ET_I_N __ Ş-EH-l~R--H_A_B_E_R_L_E_R_l __ ..-r~~r-z==--~~~~~ 

Kuledibi cinayeti Rusyaya ihracat Emanetle 

Temmuzclanberi bir ıı1İl)ron Ada çamları. 
Devlet 

Bankası 

VllApette 

Yalnız Tilrkçe 
lira Irk il1racat yapıldı Muhafaza talima'ı Henilz sllglenecelı Arap harfleri hiçbir 

. · , ı" tasvip edildi kat't bir şey golı muhaberatta 
,ı .1

1
111 kullanılamaz! 
-

Elli kuruş yüzündeı1 diikkan(la 
baş1ıyan münazaa .. 

1 
ı Rusyaya ihracat işi şimdilik dir diye iade edilmişti. Sonra- Ada çamlarının hüsni.ı muha 
1 üııait bir safhada gitmektedir. dan tekrar ihracına müsaade edi fazası için Eınanetçe tanzim edi A.ll Riu Begln dllrlral• Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

: ·: j 11 rkoıı prketi son defa aldığı len bu deriler hazırlanmıştır. Fa I len talimatname dün encümeni fBll1111 izahatı Beyin imzası ile Viliyete bir teb 
: , '< 1,000 paket portakaldan sonra kat İstanbul piyasasından bile manette tetkik edilmiş ve muva liğ gelmiştir. 

Sokak ortasında Levinin basanı 
bıçakla öldürnıesile neticelendi 

f~· :ni bir parti almanuştır. Şirke daha aşağı bir fiat verildiği için fik görülerek kabul olunmuştur. Son günlerde teşekkülü mev Bu tebliğde bilwnum muhabe 
~: 1 bu portakallarını Odasaya tacirler, derileri şimdilik ihraç Bundan başka dünkü encüme zuubasolan Devlet bankası hak- rat ve muamelitm yeni harfler Evvelki gece Galatada bir ci birlikte rakı icerken bir 

1 
, l 'aliminden evvel yeni mal ala- etmemektedirler. Derilerin çıka ni Emanet içtimamda şehrimi- kında bazı .. neşriyat yapılmak le yazılması J.izun geldiği gibi nayet olmuş bir marangoz kal- Dununla dıp;. çıkmıştır. 
,! : .. ıyacağı anlaşılmaktadır. Aor- nlmaaı için müsait bir piyasaya zin muhtelif yerlerine konacak tadır. Bu cümleden olarak Dev- memurlar tarafından tutulan fası diğer bir marangozu öldür- Kemal ef udinin 
·:
1 

, ıs şirketi mübayaatını doğru - intizar edilecektir. olan 500 lamba hakkında Ema- let bankasının yarı hissesine Otı notların da yeni harflerle ya- müştür. Hadiııe şudur dola · He 1 gaybu ı ·ı. :~ın doğruya müatahsılın elin- Yaptığımız tetkikata nazaran netle şerket arasında tanzim edi ~anlı ban~aaınm iştiraki söyle- pıhnası ve aksinde hareket eden Kuledibinde marangoz Kos- kala!T~·kaa:° a odada'? 
.~ '.:-.tn yapm~a. gayret etm~~c- 19~9 sene.si Temmuzundan bu le? mukavelenaıı:e de tetkik_ edi~ nilme~tedır... . ler ~da kanuni tatbikat ya tantinin kalfası Levinin ~ski .?ir rarnıştır~ 

1 

anım tecavüze 
.• .

1 
'r. Bunun ıçın portakal muba- tarıhe gelınceye kadar geçen Il)ış ve kabul edılerek Cemıyetı . Ma~y~ musteşarı ~ı Rıza B. pılacagı bıldirilmiştir. arkadaşı olan ve fakat bır mud- Emin.. .. . . 

l·.,_atını ört yoldan yapmaktadır. nenin iki buçuk miloyn liralık ih belediyeye sevkine karar veril- ıı~ fıkn?ı sorduk. Alı Riza B. Maarifte deten beri işsiz bulunan maran k d onu, polıs mre~ezı 
,; • DERİLER raçatma mukabil Ruslar kendi miştir. diyor ki goz Hasan kendine ait bir ren- ata evam etmektedir. 
~'.! .Sekiz ay evvel Rusyaya gön hesaplarına bir milyon liralık ih --<>- .. "-~evlet bankasr için henüz Avrupada tetkik deyi geçenlerde Leviye götüre- • ~ 

: :.~1 Jrilen deriler Türk malı değil racat yapmrşlardrr. J\1uan1111er H. k andı soylenıle.cek kat'i bir söz yok- seyahati r~k terhin ~tmiş ve mukabilinde Sırkat vak'aları 
1 

1 
·, lı • • • Tak 'd lı k .. . .. .. tur. Bu ışle İsmet paşa Hz. ve hır buçuk !ıra almış. Dün de Le 1 h . . d ku d ', S 1 h h 1 ki k sı e ça sma uz1e mura- M ı· kil" 1 1 k Maa "f k.l . • .. . . d.. • . . . -.Şe remının e n ura ı ',: ·ı~ a gın ayvan asta 1 :ırına arşı geçen t d M ' a H d.. a ıye ve ı meşgu oma ta- . ~ı ve a etı .umumı mu- vının ukkanına gıderek bır lıra H f f di . . h . •f ·: ·ı _ • caa . e en . ua:nm~r · ın un dır. Bunun haricinde hiç bir fettışlerınden Tevfık B. Anka- vermek ve rendesini geri almak ~ zı e en nın evıne ırsız 

' , , sene vapılan mucadeleler m:ık!n.e~en ımtıhanı yaprlmış, kimse tarafından bir şey söyle- ra'dan şehrimize gelmiştir.Tev- istemiştir. Fakat Levi bir bucuk mış, bazı eşya çalıp savuşmu 
ı . " alıyulala derecede muvaffak ol- G . fk B Ed" 'd f · . . - tur. ı 1 • ANKARA 15 A A _ 929 neticesi 929 da hastabklarm . t Ehli . .1 nemez. azetecılerden çok de- 1 

• ırne ete tışat yapmış !ırayı almadan rendeyı vermek 
ı : ı. f,. :nesi zarfında ~entlek~timiz- nevine göre 1625 köyde 12565 :~~i~r. ' yetnamesı ven e- fa bu gibi sııalle~.e m7ruz kalı: ve bu te~tişat .n~ticesi?de Edir- istemediğinden aralarında kav- 2 - H~azaz i~?,de .~r 
1 1~ ! salgın hayvan hastalıkları- telefolmuş 3723 ititaf edilmiş -o- yorum .. G~en gun, hır g<ı?.etecı ?e rnaarıf E1?1~nı . B~sım ~eye ga çıkmıştır. Araya girenler ~ıkalı Beyoglunda turuncu so 

,l '. :ı ~karşı yapılan mücadele ne- 212265 hayvana da aşı ve SÜ-
1 

• • •• ye, bu bapta söyle11ilecek bir ışte? el çektırılmıştı: Tevfık B. bunları ayırmış ise de Hasan .,mda 5 numar~lı evde elbise 
, 1~:· 1 •.esi şudur: rom yapılmış, telkih ve tedavi Ada aı _ıı~ t;lel~t~ ı~le şey olmadrğrnı söyliyerek gaze-ı v~kalete bu hustı:~a ~zahat ve_r- bir az ötede Levinin yolunu bek çamaşır çalıp firar ederken y 

ı · '
1 
·11 •Karadeniz yollan üzerine a- tatbik edilmiştir. Bu hastalık- ten vırı ıh tı lafı t~e me~zuubahs etme~_elerini dıkten sonra Ş~!:rımıze g.elm.ış !emiş, te~r kavgaya tutuşrı:u~ kalanmıştır. . .. 

• ~:. an muayene merkezlerile üç Jardan başka bilhassa İstanbul Anadolu yakası ve Adaların n_c_~ etm.~şke~, gazetede soylerne v_e Avrupa te_tkı".se.yahatıne ış- !ardır. Bır aralık Hasan, Levıyı • 3 - Mısır ç:ırşısmda b~r 
·, l:ı' leden beri bilhassa sığır ve- 1 İzmir, Ankarada yapılan ve- elektriki hakında şehremanetile dıg•m s~zlerı, hamı. .atfen beya- f~x:ık etmek ıçın ıstıhzarata baş altına alarak _boğazını sıkmağa k.~ndan alışverış ede~ adlıye . 
:~,. ;t ·'smm Anadoluda intişarı men ı rem mücadelesi ile bir taraftan elektrik şirketi arasında bir ih- nat şrklınde neşredıyorlar.,, ıştır. . . . ~aşlamı'i Levıde bu sırada bıça tupan~ meı;ıuru ~ehmet be 
• 

1 

• : !3hdit edilme:n1ştır. 929 ıse- inekler arasında tahribat a- tilaf çıkmıştır. , işten el çektırıldı gını .~_'.!l~~rek Hasanı sırtından ze~cesıne aıt 50 lıralık saatı 
ıı .· I~ ·runden !322 s1gır seromlan-j pana ve diğer taraftan ver~ıli . Nafia vekaleti, Adalar elekt- Müfe/errih H. Kız a~eli 1:1_ayat mektebinde ve gogs~nden vurmuşt~r: . H~- 7 liralık çantasını c;~ıştır: 

. ! ; f ! rş: damgalanmış ve Anadolu- ineoklerden alman sütle insanla- nk imtiyazını emanete verdiği ı\I h . . I bundan ~ır muddet evvel bir sa.~ ~~dıgı y~raların tesın ıle ol .. ~ - Sabrka~ı Anestı Emi 

. ,ı : .,ı ~~na müsaa?e edil-1 ra geçen hastalığa karşı da her zaman ücret tarifesinde şu esa- ~ ll acır eş\ a arı darp_ hadıs~si olmuş ve mualli!11 muştur. Katıl aranmaktadır. onunde şerbı:tçı ~b~ullaha ~~ 

.ı ı ,ı: şştir.Aşa.ırhayvanatı ılemeş- üç mahalde 9849 ine"e tüberkü sıkabul etmişti: İstanbul elekt- O' .. .. . Abdı Tevfık B. tarafından hır -o- suyuna ba~ş gumuş çeyregt 

. 1 1 1 ı' i dl olmak için hususi teşkilat lin yapılmrş ve verınli olduk- rik şirketinin fiatlerine yüzdelO. ?umruk ~aı:ıfe ka.n.unrınu.n 3! talebenin dövüldügünden şika- Bıç::ıkla cerh tın diye 7 lıraya satıJJ"savuşm 
r tpılmı.,.ır Bu eu eti 929 . . dil k Ad 1 bo 1 · ıncı maddesının tadılıne c1aır ka yet olunm t M 'f E • tur . 

. ~ •

1 

f· . y• • ~ e. sc- ları anlaşılan 148 ın~ te imha zam e ere a ar a ne enn . • .. . . . . uş u. aaı: nane- Beyoglunda Tozkoparanda a- . 
. rl \ c 'sınde k~, keçı, sıgır, de- 1 edilmiştir. Bu mücadele neti- den tahsitat yapılacaktır. ~un vılnyetlere teblig ediın:ış- 1 tınçe bu ~u.susta t~h!nkat yapıl meledcn Moiz ve Cani isminde 5- Kiıçük !'dustafapaşada 

. : . I,; r'r, at olmak uzre ceman 2079~4 ! cesinde İııtanhulda ineklerde Ş~h:emaneti, elek~k tenvi- tır. . . 1 mrş ve hadı.~e t~sbıt o~unmu~ iki kişi arasında kavga çıkmış çı Agobun evıne sab~ B . 
!\ ~.ıb: ":l hayvanı muayene edıl- ·verem nishetinin Yüzde dokuz ~tı ıçın Adalarda bır fabrika . 1 - -~eşnnıevvel. 1928 tan- tur. B~un uzenn~ ~~ ~evfık ve Moiz bıçakla Cani'yi yarala- han ve arkadaşları gırmıı 99 li' 
il .J ~,i<1t'r. Memlekette aynca buçuk Ankarad 1 . d ınşa edecekti. Fakat y:ıpılan he hinden ıtıharen mıllı hududa gi IBeye ışten el çektırılmıştır. ınıştır. ra çalıp savuşrnuştur. 

ı tim) ö .. ebilm~ • a ve zmır e . . d f h . l ı --
1 ·/ ı ın nune geç yüzde bir olduğu görüknüştür sap netıcesın e abrikanın 250 ren mu acır erden 8 haz'ran 929 ı y r 1 ~ 6 - Bakırköy iııtaııyonunda 

·, :• tie~ de ~~4bi~8 at ihlmtiyat muHaye- . Sürek ve a=ir hayvanatı d~ ~in liradan aşağıya c;ıkmıyaca- tarih ve 1499 numaı alı Gümriık 1 ~~,;:RAı yaf5anAveAsatanMla_rl Sekteden öldü tren bekliyen bakkal Münir ef 
·t ııne ıa tutu ~tur as- · ..- gı anlaşılmış bundan g ·1 "f 1 ' • · ı - di · b" k h .fö · ,~,: ıı'~ ığın çıkıımıtıına mani ~larak dahil olduğu halde hastalık m· ti • vaz eçı taı: e_kaı:ununa tevfikan tahsil,li iktısat ve tasarruf cemiyeti Sultanhamette yangın yerin- Mrıın ırtene e elvaamı 'y 

ı. ~"~birler arasında bilhassa vi- çıkan mahallerde ve gerekse ı~ t d 1 1 ktrikl edilmış oıan eşyaya ait giimriık umııml merkezinden: de ölü olarak bir adam bulun- chmet çalmış .. 
: 1 

1 
:ı:ı0 v;re edici aşı tatbikatı fevka- ihtiyat muayenelerde aş, sc- tenviri i~n :ıe~t':ır: şir~:tile ~ resimlerinden 31 mayıs 1926 ta •·yerli malı yapan ve satan- muş zabıtaca yapılan tahkikatta • 7 - Meçhul bır hmmı Eıni. 

1 •~ ,~; 1~~e müessir olmuş dakak şar- ~ te~hi lüabi ve tedavi ta- zakereye girişmiştir. Şimdi i:~ rih ve885numaralı iskan kanunu ların ismi ve adresl~ri h<ı:kkın~ dilsiz ve fakir bir adam oldugu ~':~~:~~Mehmet efen 
r, I~~ n~'ı. hastalığmm evvelki sene- tbık edılen hayv~tm yekWıu laf bu yüzde 10 zam meselesin mucibince muaf olan kısım, bu da her ~raftan malum":t ıstenıl ve belediye doktoru tarafından f' e.gı. ş ve, qya 

,1.: ı:,ede zuhur ettiği 219 köyde 253597 baştır. San hayvan has: den ıkını tır. kanunun ne·ri tarihinden i .. - , mekted.~r. Ha~ yerli ~alma yaprlan muayene neticesinde ırar etmıştır. 
ı' ı ~!..> WJıtelif nevi 16470 hayvana ı talıldarmııı 928 ve 929 senelcn ç ş --0- bi ş zarf .. tıba ı karşı gostennege başladıgı b~ sektei kalpten vefat ettiği anla- 8 -Akasaryda tramvay 
,· t·>.~· is telkih edilmiştir Busayc- memleket hayvan mevcuduna E t "J t ren r ~e ında muracaat büyük alakayı tatmin edebil- şılarak defnine ruhsat verilmiş- çisi Yahya efendinin evine 
: 1 ; ı' -1 )eftj hastalık ~larmda '. ~ zaıy:iat ni8beti sığırda bin- manc varı a 1 etmek şartıle, sahiplerine iade rnek için milli iktısat ve tasar- tir. sız girmiş, bazı eşya çalıp 
ı 11 '.. • '\İden vukuat görülmemiştir. ' de biT. koyunda iki binde bir artıyor olunacaktır. ruf cemiyeti ;y~rli malı yaP8;11 • • ~ muştur. 

•' · Ystal!K zuhurundaki müca- 1 keçide bin altı yüzde bir, tek- Cemiyeti belediye tetkiki he- . • -o- . v~ sa~larm ı~ım ve adreslen - Çırkın hır tecavüz -o-
1• •. ~ ı~ 1 tımaklıda on beş binde birdir sap encümeni 1928 senesi kat'i Bılgı Derneğınde nı havı kataloglar neşretmek D'" s· k "d b" ka Hamamda vurmuş 

. ı ; ~· n ' • • • . hesap raporunu tanzim ediyor. Halk bilğiai derneğinden: K. 1 arzu~da~ıı:· Bu a:zuyu temin un gece ır ecı e ır va . 
· ~c ·01 • 1 r J ı. J ) ' So 5 d be · hs'J' aki 1 • • • edebılmek ıçın yerli malı yapan olmuştur. Kupkapıda Nıpnca haımunıll! ·, " ıa "3 JKÇI lt1 a meşgu 1 Balıkçılar ticaret müdüriyeti . ':' sene en n ta . ı. att sanının on yedinci cuma günü ve satan Türkiyedek· b'"t" ·· Evvelce Anadoluda muallim da uşak Hümu·· hamam üst'" ı r ~ d"kl · "ki ıntızam bakayanın tahsıli ve ver t beş ş hz d ı u un mu . . , m ı. 1 1 .·ic ricaretodasıbalıkçılığminki ne ver 1 en ıı yetnamede de ·kayıt d ft 

1 
· · lah .. saa on te e. a e başında essese ve şahıslardan isim ve lik etmış olan Kemal efendi; ciri Hasan Efendi ile kavga et 

•/ 

1 

.f, ;çın· esaslı tetkikata a..~~ıa- nize dökülen petrollarm yüzün- zünd~. .be erteedin?'lınin.ıs 1 .dyu- konservatuvar bınasında deme
1
adreslerini cemiyetin Ankara- odasına misafir gelen Dunnuı miş ve adamcağızı bı .. akla y 

. -v en cı aye ş varı at •· · dan Mahm . · H · · d "ki ·1 " · ı, ; , ı· ı ıl:tır. Oda balıkçılık: hakkında den balık tutalamıyacağuu söy artmıştır. 1924 senesin~ naza- gımız azasın .. ~t. Ragıp ı d'.1~ umun: merkezi~e sür'a.tle ve asan ısının e ı apnası e lamı§tır. 
), ~ tteab şu sualleri soruyor lüyorlar. Ticaret müdüriyeti ba ran 1,376,819 lira 29 kuruş, 1925 ~e>'. tarafndan Ş~r~ _viliyetlc- 1 bildirmelcn ehemınıyetle nca 
'; 1 '•ki - Balıkçılığın inkişafı için lıkçılarm bu müracaatmı fdıre- senesine nazaran 760,612, 1926 nın~zde Halk musıJ?sı .. ıı:evzu-, olunur. Jık 
t · ·ıı i): mevcut olan ilitı değiştir manetine bildirmiştir. senesine nazaran 74,816 lira 68 lu bir konferans ~~nlecektır. Ar . ~ . . ma eme/erde 
\. ıe .nı: mtimkün değil midir?" 

0 
kuruş, fazla varidat alınmıştır. zu edenler gelebılir. Kayserı Vıliiyet IDf!(;/ısı. •••••••••••ı-

. ı ~l 1g - İatihsalitm artması için • Emanet, 5 ııenedenberi, varida- --O- • KAF~~Rİ, 15 _A_.A. - Vili- • • ~'t - •tr:er yapmalıyız? Kamb•yo borsası tın çoğalması için tenviriye ve Eczacı1~r kong-resı ıyetmec_li~ıumuınısıtoplanmış- Karışık hır katıl davası 
I· ı ı ı· · T hsild .. tır. Vali ızahatında geçen sene 

\, t - Balık çok çıkınca hazan mec ısı tanzı ıye ta arlarma yüzde Tliıit eczacılığının inkişafı zarf d 116 b" 17 
·' ! i ·;• ı, iae dökülüyor. Bunun ııebebi K b" bo mecli. • • d"" muayyen bir nispette tahsil üc- için ıchıimizde aktedilec~ o- 1 ını"llınet ma ekt b~ ıt v1e16 sekumyyar · 
. . ı . 1 am ıyo rsası 111 un reti . kturv ka ak ılı" .. . e ı ve o a K d k Ah Efı d 
1 1· 1 1 ı~:r Balık fı deni d"" akşam toplanarak Maliye miis için ~~~yed:~~ gı ::: Tur!ri.Y~ ~~l umbııml odası _ve iki ~lk .. kü~phanesi asım paşa a asap met en 
J • • - çı esna ze o Ali R" B . .. __ __ _ · gresı ıçın ara aı- açıldıgm ve bır muzenın tesis Ik } . . 
i ı ıl. 1.z~en ~l pial_i~ bal:ık ağ- ~~ . . iZ~ : ın ye:aç Dünkü kazalar lanmıştır. Bu kongreye çok c- edilmekte bulunduğunu söyle- nası at edıldı? 
• :·ı~;ı~ıo m tahrip ettıgındeıı şıkiyet esı ıçın sor ugu mu ya 1- Galatada oturan Abdul- hemmiyct verilmemtedir. 31 ki miştir. .. • . . • . 

1 
~· ~ m. cevaben hazırlanan rapor son de lah 1·sının· de bı·n· ş· lid 135 nunusanı'de toplanması .. k _.,_ Dün agır ceza mahkemesın-ı Dınlenen mıiteaddit aaa..:tle 

· r;•·es fa .. d . . . Ra ' ış e nu- mu ar- d . b' ka ·1 hadi . . .. A il'"'"": : hı• ıu petrol pisliği ne dereceye goz en gcçırmıştır. por bu maralı tramvaydan atlark d'" rer bulunan bu kongreye "şti- Trabzonda tasarruf cemiyeti e yenı ır ti sesının ru hmet Şükrü efendiyi tu · 
,.ı_. ·~~ Rl:.ar ağlan tahrip eder? gün Ali Rıza beye verilecektir. şmüş ve başının ik yerııd::: a~ rak etmek iiıre Anadol~ • _TRABZON, 15 A.A - Mil- retine başlandı. Davacı ~evki- 1 ~er şe~lde. v~ elinde 
ı 

1 
t ' ıi~ odasmm bu suallerine Borsa komiserliği de bu hu - ralanmıştır. y eczacılardan bir kımm İatanbu- 1 li ıktısat ve ta.sarru~ c~y~ti mde ~tulWı karısı ve bır ya- g~nnediklcnnı, y~ ~ 

f l(ı ps cevap veren olmaml§tır. suııtaki tetkikatını bitirmiıtir. Etfal hastanesinde tedavi al- la gelmişlerdir. Cemiyete ait ~rabzoıı şubesı teşkil edı~~- pndaki yavrusu,mamun sandal' l~ -~t efendi ~ mücade 
,. •fi'fS. • • • tına alınmıştır . 

1 
haldond Sihh" ki'- tır. Halk aza kaydolunmak ıçın yaşında da kunduracı Ahmet ettıgı sırada yere duterek 

: 'm u b B il! 
2 

Şof" S . . . . 1
' er a ıye ve ıc- tehalüktedir. Şükrü efendi buluruyordu. - Ah yandım 

'· • 'tıo nam lo ona•• 1d/1/9!JO d - or abrinın ıdııreııı.n tıle temasta bulunan cemiyetin --O- Maznun iatiçvabında 35 ya diye feryat etti&ini söylediler 
t• ıl bi e 2262 numaralı otomobil Sir ummnt · · Tokat b' . • . • En · 
· ~l fnttRAZLAll TAHViLAT kecide gazoz fabrikasında çalı- Hüs . r:ı1!!' . B me ~ Zenyat /azla pnda oldugunu Sıvasta dogdu- sonra hadiseye eebeblye 
J ',

1
41 llna Mlll \ iM D;SG Aı8'nlol } ı. T. 36.00 Sa eyın uıınü ey kongreyı TRABZON, 15 A.A. - Ha- ğunu ve kendisine Topal Os- veren Şadiye hanını dinleail · 

1 ıesa.n ..... 1ı11' ,.. 71 ıı. Y. ~ ~ '6,oo =e ~ 9 e ağır su- açmak için bagüıüerde şehri-jvalar çok müsaittir. Zeriyat ge- man oğulları denildiğini söyle Şahit ifadeainde diyor ki: 
,' ıt 1 ,,~I111Jd .._mi• ' • Tbtl rtıtılll 86.::.00 ~ mize gelecektir. , çen seneden üc; misli fazladır. di .. . . . .. -: Ölen adam ~kak içind 

1
. •f rı,M IUia:1'LU tJ••ıırı• ıırt111 • 80wM F • b • ö) • _____ Muatantiklik kararnamem üstüme atıldı. Benı götürmel 
. ~;-._ 

11 
se 11- t- 16 90 ecı ır um okundu. Bunda mamun Ahme- istedi Bu sırada bu efendi geÇ 

.' ;.ıu_ ~ı. ._ 1.ı. ıı to ll. h'" .... flrl.. Ramide çinar sokağında otu- din 21 Eyltil Cumartni geceli ti. Yardımını istedim. Müdaha 
\ • HJ .• ş. " oo ran Fatma Hanım feci bir suret Kamnpafllda Bahriye caddesin le etmek istedi. Fakat 
~ ~ :.:.. 

18 
.,,.. 

1111 
(llr,u te ölmüıütr. de kasap Ahmet efendiyi bıçak Ahmet efendi Şükrü efendiniıı 

.ı F- ~- A. 1. ıo ııe Fatma Hanunm polis dördün la cerbettiği sabit olduiundan burnuna bir yumruk vmdu. 

1 
ı f ~ .,,,.. .. ı ..,,, ~=,. ~ ::::·::; ~~ .,.7 37·50 cü tubede memur olan oflu Ah 448 inci madde mucibince tec- nun üzerine kapıştılar ben d 

1 
ı rıı.- J. ' "' c-n ı .uu ao... !: !!·: met Efendinin duvarda aaı1ı o- ziyesi talep olunıyordu. kaçtım. Kimin kimi vurduğ 

, • ,_ ~J. ıı " lllnf u 15.00 ,..,,.,..._ ı ı ı7.ff lan tabancaamm üstündeki hav Müteakiben mahkeme mu- gömıedim". • · 
ı - ıaa • ~ '° Bılbll , ıns hlJ•. 11 ııs. oo hyı alırken tabanca dü§lnüı ve nunun ağzından vak'•yı dinle- Mahkeme müdafaa şüh 

,ı j _ ,· "' H Pns 15 95 00-IHlia 1 98 l«I at -'--- çıkan ı..•-•- lbi • • l"k 1 t •trla)rlJC 17 ti VIJUI s ae:l5 C§ iPUU§, - ... !r ..... Fatma di: nun ce ıçm ta ı o undu. 

1 
• • • Hannnın göğsüne saplanmqtır. "-Hadise gecesi yoldan g~ -o--

ı z: u ıtitaret ı·e Zahire Borsa11ı 15111990 PROTOKOL MECLİSE çerken bir kavga ııesi i~ttim. .Nazım~· • r, ıı·y Yaklaştım. Tanmıadığmu ph- Ankara ya vekaletten o...... ASGU ... ZAMI llrbıcl.... 0000.00 -~ VERİLDİ 1 da .. . . . 1 •Iöet._ _,, 1.. r. L .r lı.ıııd ........... sin bir hanına tecavüz ederek 
0 ~ • vet. uz~e gıtmış o 

~ 1 I
_,__. 

00 
ı~"" l'ftııcl ııooo,oo U109M Ankara, 15 ( Telefonla ) - "gijtüreceğim" dediğini, kadı- ye~ı. müstantik t:ıaz_ım S. 

,,.._ ı•.tG ...- 41110lı,QQ cıooo,uu Soviyetlerle Ankarada imza edi -hrimi%e d t tın t ög l ,. oo ıs,tıt oo,.,o R....ıl nın İle· "Gitmem" diye çırpın- Y" av e e ış ır. 
i ~{ta ..., 

1111
,
00 

lcpet len protokol heyeti vekilede tas Bqbkll yHI Dlatll llııllmıı:cımlzla dığini ~ördüm. Kadin beni gö- r~ndiğimiz~ göre Nazım B. t~ 
oo ••.IS 16.IO rupaı dik edilmek üzre mecliae takdim bllmeceıııfs hıılledllımla ,.illi rür görmez: fıan ve 70 lıra maaşla şark vı 

ı .net.°::.. -.- -.- ZalılN olurıınuljtllr. SOLDAN SACAı 1 YUKARDAN AŞAClı "-Aman efendi benı" kurtar" yetleri adliye müfettişligine f 

l
e '"4• - •ı~I• r dar 1 n.....!.. L-- (8) F-• (2) l 11'-'--- · ...1:1-:. · ,ı• 11·31 oo.oo Ha bo - .,__ _. · ,,._ - -.-- et(?). dedi. Ben de mütecaviz erkeğe ym ...._....,tır. 

' ~ tc- 0 -1.t -1» Arpa 08.IO ll0,00 VV80 rsa81 2 -Nala (2). 2 - Ana .... G•mllder (4). .. • . ------
. ren::_ __,,, -1» :~ :: = Hayvan boran idare meclisi 3(

4
). Dııbi <2>· Motörli yelkmıli 3(2).Çotaa alaıi (Z). Bo:raa a1aıi ayıı!~ilü*:~n~e~:tme hü- HilAliahmer kongresi 

~ 
tP.'t Hıdltlbat Kctn ıonoıa oo,ı,o uo,oo riyaset intihabı dün öğleden ev 4 - lurmaktaa relea ı...taMr (5) 4 - Momeıleu gfılan (3). etim etti. Ben yoluma devam Hilali Ahmer Cemiyeti ~ 
tft'aıı t6.15 oo.oo s.- 111.IO sı.ao )uııJye ıuı no.oo ve) yapılmıştır. Dünkü intihapta 5 - Riza (4). Geçmit wa (4) 5

8 
-8~ _(2) Elıai7e (4). ediyordum. İkinci defa elinde nönü "Ubesi senelik kongr 

dlte. Ln McrclmC OO#J w.uo istifa etmiş olan Cafer Tahir 6 Nota (2) ... ,,_. telıer (5) Maaaet(2) " ~ ~ b~rilıra tuırı ocoo.oo ooo /:IJ 1'o~ut ı:ı.111 l6.UO Beyın· yerine Ridvan eBy ve ikin 7 = Açılrtaa ."çıta (5). Valde (3) 7 = .Deaiz cırtumda kara (3) A,. beyaz saplı bir bıçak olduğu dün saat 17 de aktetmiştir. 
ıide,• 0000,00 1000,00 J!()rulcc 2o.ııo oo.w s _Boyun ııkti (2). Muaiki aleti ...., (3). · halde geldi. İtişme esnasında grede heyeti idarenin ene 

ıcı ruı111K uı.owıu oow.w bill.I• oo,oo oo.ııo ci reisliğe Uzun köprülü Ali (3). a - Hiıyi (2). Kıaeam ııkti (4). onu yere ittim ve kendi elinde- faaliyet raporu okunmuı ve 
intihal> edilmiştir. .9 ...,,. Vaaıır .!!P.ıt j!). 9 - Dikit clikea (5\. Ortıo 13~ . iri bıçakla yaralandı .. " 1 vnen kabul edilmiştir. 
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DEFTERDARLIK ILANATI 
KEl'~lJlN .~PEllOD!lfHllısll'H-lo§u tı..t.tılılıtt'lnd• •. 

fiiiİiiİİİİİİİİİİİİiii!İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİım ____ ..__ 
OKSIMEHTOL ll E. LU 1 A ~i< llUNLJ .. ' . •Mt·"'•""•Nrlll afrtfa,.. ..... , •. 

ÜskiJdar Malmüdürlüğünden: 
Satılık Arsa Numarası 4 Arif Bey sokağı Hasanpaşa mahal

i Kadıköy Kuşdili caddesi kurilindedir tarafiynin~e .Apartı
n ve hane mevcut olup ikametgah inşasına elvenşlıdır. _Ye 

232 ziramdadır. Taıhmin edilen 120 lira kıymet defaten verile-

VCREHLİLEllE. $/RACAULARA, IJZV. 
VE KENlll ZAYlnllll.AR/NA,HA/lllL& 
YE SÜT lllRE1' llADINLARA, ÇOCUlllA• 
R/N BÜYÜN ES/NE, KEHll< lflRIKUKJ.A 
RiNA, HASTAUllDAI KALKANL4RA .• 

TRIH1=1LSIN 
MUK~ULll 

DOKTORLARA SORUNUZ 
iXJ TMikACSIN 

NDM,RIMır,~ıt.TOZ YE SAANÔLI:' 

6iind• .3 •d•f yahol 5 kllfİk 
oculclara nısıl\ 

cektir. 
Satış muamelesi 30/1/930 Perşembe @;nü saat 13 te Üskll

. r Malmüdürlüğünde aleni müzayede usulıle yapılacaktır. ... ... ... 
Üsküdar Malmüdürlüğünden: 
Satılık Arsa Numarası 16 Türbe sokağı Hasanpaşa mahal

Jıl! lesi Kadrköy Kuşdili Çayın karşısındadır, tarafeyninde apartı
rn:ın ve bir tarafında hane mevcut olup ebniye yapılmasına el

ti \•erişlidir, ve 167 ziraındadır, tahmin edilen 200 lira kıymet de
ı faten veritecektir. 

leyri se1ain 
uğ Satış muamelesi 30/1/930 Perşembe günü saat 13 te Üskü-

;ır Malmüdürlüğünde aleni müzayede usulile yapılacaktır. 
Morlce:s Ar••rası; Galau kl!»r1 

bııın 'a, Beyoı!ıı !i3GJ Şab 
<•ntuı: Mahaıudlye Huı albtdıı 
lstınlıu! 74-0 

• • • 
Üsküdar Malmüdürlüğünden: 

>atılık Arsa No 348 Sögütlü Çeşme sokağı Hasapaşa mahal
ın Kadrköy Kuş<lili Cayın kurbindedir. ~niye inşasına elve-

ı ·lidır. Ve 126 ziramdadrr, tahmin edilen 100 lira kıymet defa
cı en verilecektir. 

Mu~anJa postası 
Cuma. Pazar, Sah, Çar· 

~amba günleri idare rıhtımın

dan 9 da kalkar. 

·r Satış muamelesi 30/1/930 Perşembe günü saat 13 te Üskü-
ş- 1. r r,Talmtidür1üğünde aleni müzayede usulile yapılacaktır. ... ... ... 
sa Üsküdar Malmüdürlüğünden: 
ka Satılık Af'!a Numarası 8 Türbe sokağı Hasanpaşa mahal- lzınir s~r· al poslası - ı K dıl ov Kuşdili çayın karşısındadır. Tarafeyninde apartı

~n mevrut olup Bina inşasına elverişlidir, tahmin edilen 250 
1' ra kıymet defa ten verilecektir. 

c:; tıs M melesi 30 'l/93C Perşembe günü saat 13 te Üskü
r dalmüdürlıi~im-:ie fileni müzayede usulile yapılacaktır. 

• * * 
·r KİRALIK DENİZDEN DOLMA ARSA, Yalı sokağı, ka
vc lp Ka-im mahallesi, Aık~aray. Tahminen 1.500 arşın miırabbat. 

• ""1İk kirası 120 liradır. Kiralamak muamelesı 26 Kanwıusani 
n- 30 Pazar günıi saat 14 te fileni müzayede suretile defterdarlık-

(GC LCf)\IAL)vapuru l 7k~ 

I'.''nu ~ni Cuma 14,30<'1 Galata 
rıbarn -ıda'l hareketle Cuımr
tı:si sa balıı lzmire gidcı ·ek ve 
Pazar 14,JO da lzmlrden harc

ket:e Pa7.artesl sabahı gekcekıir. 
Vapurda mükemmel bir 

orke ·ra ve caıba'1t mevcuttur 
ır. yapılacaktır. (M-1149) 

Tra zon i inci postası a 
U' 

. . "' 
Satdrk kagir ev: No. 17, Ali efendi sokağı, İmrahor 1 

ly:ıs B mahalleı::i Yedikule, 2 katta 3 oda ve sair rnüşte
ıliit. tah'tlin edile:ı kıymeti bedeli defaten verilmek şar 

' e 1200 liradır. Şatış muamelesi pazarlık suretiyle 15 
b L Q30 Cumartesi günü saat 14,30 da Defterdarlıkta 

r lzmir )vapuru 16 K~nunu
sanı pe~embe akşamı G •lata 

apılacaktır. (R - 1048) 
a ··-;.--,--~~:__------.,----:-:------:-----:::---;----------~ 

isi ~ 111 r.osf a ve feJuraf ~a~ nıü~üriyelin~en: 

rıhtımından hareketle ZonR1Jldak 
lnerol ı Sinop S rnsı::ı t'nye 
Fatsa Ordu Gireson Trabzon 
Rizeye gidecek v~ Of Trabzon 

Polathane Gı•eıon Or•lu Fa!:Sa 
Samsun S ~op lneboıuya uğ

ra) arak ı:dec ·ktir. 
Mulıtıelif eb'a<lda 1182, adet Telgraf direği münakasa! 5.le-1 

ıe suretile münakasaya vazedilmiştir. Mlinakasa 5/2/930 ta
•nde ııaat on beşte yapılacaktır. Talipler teklifnamelerile yüz 

edi buçuk nisbetindeki teminatı ba~müdüriyette müteşC'kkil 
isvona tevdi etmeleri ve şartnameyi görmek isteyenlerin 

et tı tıg:in RaŞll)üdüriyet kalemine müracaat edebilecekleri ilan o-
AfıTALYA PO~TASI 

( Anafa'ta)vapuru 19 K. şan! 
punr 1 O •:ı Galatl nhtımı!'ldan 

=::::::i:.c=:::;::;,:;;;;;:;!Z:ı:=.::iiiiiq~r:cs;ıi;;-n~;J;·e;;n;;-: IBke°ddecllli k~eş;fifi-;2.4t;44lilira 92 ku- hareketle lzm~· Küllük Bodrum 

S 1 rcınanetinden ruştan ibaret olan A. ff :ınnda Cen- R. el F L 1 
gllver köprüsüniln ittisalindeki dük- · ft CIS etciye Flnllce Anra yaya 

Kadıköy da.ird ı..ıediyeunden: kfin cephesinin kat ve intaası pazar- ı:ldecek ve dönilşr~ mezkOr 
Oskildard.1 İcadiye mahallesinde !ık suretilc Uıale edileceğinden talip· iskelelerle birlikte lhlyan; Mar· 

lcrin 23 K. Sani Perşembe günü saat 
L de s~agında F~cı 0~ros 14 te pey akçelcrile birlikte daire en- maris, Sakız Çanakkale, Gel!· 

' ve Y ut ver!sesı e ve 1 .ıne. cümenine milrac;ıat eylemeleri. 1 boluva ıı~avaralc aelecektir. 
k•>Y Os·nan aga mahallesınde 1 " 

:ötlü Çeş:ııc caddesinde 1, 2, 3 * * * 25 ılıl 40 çapında ve 2 
rlta v~ 61, 63, 24 emlak ve _mahal- Şehremaneti Anadolu Hisarı Dai- ilA 3 meırc tulıinde numune· 

i ;ezkıırıın Ça••uş başı sokagında 7 resinden: Bedeli keşfi 1325 lira 52 
.ta ve 65 nunıar~lı .~mliktan 61, kuruştan ibaret olan Beykozda Ka- si gtbl 120 l'letro mik.nbı 

3. 64 numaralı mulkün arsa~ 1 raca burun sokağında Raif ve Hasan meşe kütüğünün beher metre 
her me.tre murab~aı"'! Ernanetı cel ı Beylere ait emLik drvannın kat ve 

l heyctı muhammınesınce 2500 vel inşası kapalı zarf usulile münakasa- mlk"nbına verilen 63 lira flat 
ı ~sma kaimen 280,öOO kurut ve ya \•azedilmiş ve Şubatın 9 uncu Pa- haddı it laide gfirülmetli!Hn· 

numaralı mülkun arsa~ının keza 1 zar günü saat on beşe kadar zarfla· den nı:,:ıakJsası 21 KB. Sani 
her metre murabbaır.a bın ve arsa .. . • . • 
hilindcki binaya 70,000 kuruş kai- rın küşadı ıcra auretile iha'.csı 1'.'ukar 930 Salı gı: ~ime temdlt cJiJ. 

il n kıymet takdir ve tahmin cdilmit re: bulu~•ıı. o~~ talıple:ın te-
ılmakla mezkur kıymetlere bir itira- m;nat akçe.en.le bırl~!<'c y_evmı n;ez- 1 mi,tir. Tahplerin o gun saat 
smz olduğu takdirde tarihi ilandan kura kadar daıre cncumenı. e müra- 15 tc le\·azım müdıirluğune 

haren sekiz gtın zarfında ha iırtid'a caat eylemeleri. 1 mliracaaıları 
.• ei belediyeye lüzumu müracaatı- -- ···- · ' ~":::-:::".."'~~~~~~~~ 

uz tebliğ olunur. Sultan Ahmet 5 inci Sulh Hikını· TEO REPEN VAPUR ACENTASI * * * liğinden: Mlıtevelfa Hacıtevfik elen NORSKE LEVANTE LINE 
Şehremanetinden: Fatih Yangın dinin terekesinden olup Galatada 12 Kanunusanidç Karadenizden 

e rinde 178 harita numaralı adada Tophane caddesinde Aya Andrea vüruduna intizar olunan "Middle-
iı fta Sinan mahallesinin Dedepaşa Rus Monastınnda papa Solronios moor" vapuru, Anven Hamburg ve 1 
k c!tafmda 4377 ve 4376 harita numa nezdinde emaneten mevcut bulunan Baltık denizi limanlan için ~mtaa 1 
. alı arsalar arasında 45.50 metre mu alatu edevat eczai ti~biye ca~ek~n tahmil edecektir. . . ı 

bbaındaki arsanın metre murabbaı' ve sairenin terekeye ızafeten bilmil· Daha fazla rnal!lmat ıçın Galata-
< 2 lira kıymet takdir olunarak sa- zayede satılması mukarrer bulundu· da eaki Loyt Handa "Teo repen" va-' 

için açık müzayedeye kon- ğundan talip bulunanların 19-1-930 pur acentasma müracaat olwıması. 
nuştur. Tdliplerin şartnameyi gör- ~azar günü saat 9,30 da satış malıa-ı Ttl. B. O. 2274. 

ADANA v · ıru 16 
kAnuntostnl 

ıı k için her giln müzayedeye gir- fi olan Aya Andrea Manastırında ,!"ll-llNllAlllllı\ll\ iZV!KilA:ll!l>U~'c.!lRll:Lı:ıA:ı:R:ml !Zil;:! 
ı k için ibate gtlnü olan. 6 Şubat 930 hazır bulunmalan ilan olunur. İR l 
rşembe ı;ünü levazım müdürlilğü· Zl\1 -MERS N postası 
gelmeleri. Kemerburğaz Belediye riyasetin· 

* * * den: Kum köy (Kilyos) da tahlisiye 
Şebremanetint!en: Cihanı;i: yangın idaresi binalannın bulunduğu ve Sil· 
rınde yirmi dokuzuncu adada 591 leyman Bey ve hıascdarlan ile Le- Per,embe ı:t:mi nkşam. 
... a numoralı araa yanındaki 7,20 ylii hanım ve hıssedarlarına ait arazi sirkeci rihtımından hareketle 
2,70 metre yüzünde 18,72 metre ve arsa mezkur idare tarafından berj 

urnbbaındakl arsanın metre murab- mucibi bnı.ın istimlak cdilr.cektir (Çanakkale, lzmir, Kullul..,llod-
na 20 li~a kıymet .takdir olunarak Binaların bulunduğu arazinin b he; ' rum,Gökarar, Rados, FCC:ıiye, 

t 'mak içıı:ı aç·_k muzayede~e k':'_n- dönümüne elli lira ve hane arsasının; 
'· ~r- Te.liplc~ın §":~nameyı go~- beher argınına yirmi kurug kıymet Antalya, AIA;yo ve Mer-ine ııjt-

k ıçln her gün muzaycdeye gır- taktir edilmiştir. Alakad.ırlardan iti- rayacaktır. Fazla tııfsil~t için 
ı k ıçin ihale günü olan 6 .~u.?8t nu: edeu ki erin istimlak kararnanıe-

0 Persem günü levazım mudur- sinin maddei mahsusası n::ucilıüıcc se Galatada 'ite Fra'!<ez hanında 

s1rıınlZADC 
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BURSA PAZARI 
YERLİ MALI MAÔAZALARI 

e"rsaPıı-~~' 
4 

Merkezi: İstanbul Mahmut Paşa başı çarşuyu kebir Aynacılar kapısı No 9·11, Tel İst: 2017 

ŞULELERİ . Beyoğlu lstikW caddesi No 376, Tel. B. O. 7 Istanbul Sultan Hamam caddesi No 24, Tel: Isı. 625 
• Istanbul Çar~uyu kebir Sandal bedestanı Milli Sanayi meşheri No 6·7-8 

Fabrikası: Bursa'da lrgandi'de LALE krepdöşin No 35 

Halis Bursa ipeğinden man1ul krep döşinler - krep birmanlar - krep Jorjetler - man-
• tol .k krep maroken'er - emprime kaşkollar ve yarı ipek yünlü kumaşlar ve buna mü

masil yerli malı ipeklileri havlu ve hamam takımları ve bilumum çamaşır takımları 
ile şark'a ~it bir ço1c.eşyayı tezyi~iye. 

1 

tefhfıl , idrar, 
tıatgam, cerahat tahlllatı, Oı
tra mikroskop! ile lrenıtf ta· 
harrl•l ve sütnine muayenesi. 

EKSEL~i~ H 
Divınyolunda Sultan l\lahmut 

ıürfıesl: • 'o. 189 Tlelon Is. 981 

Büyük elbise fabrikası 

Muflon astarları enıperıneabliu 

ADEJ\11 İKTİDAR 
ve bel gevşekliğine PARDE~üLEBiNiN 
En milcasir deva Seroin hapları

. dır. Deposu İstanbul Sirkecide laken 
1 deriye oteli ittiaalinde Ali Riza ecza
nesidir. Taşraya 150 kuru1 poıta ile! 
gönderi:ir. lzmirde ecza depolarında 
ve İrgat pazarındaki eczanede bulu
nur. 

l\1üntelıap çeşitlerini 

Avrupada tahsilde bulunmllf 

bir muallim 

BAKJRKOY'DE 

BeJlere : 

Hanımlara: 

27 lira 

24 lira 
AiJicler ııezdinde 

FHA 1SIZCA 
htı>us d ~ lcr' veıiyor. 

Adres: Uak,rkciy'de (,.'ar;ıda , ·o 9 

Fiatle mevkii turuhta vazeyle
diğini muhterem müşterilerine 

arz ve ilan eyler. 
---

Diş ·Doktoru Safter 
\luıytnehınesinln yanın .. ındın müıevelliı te<S>ürıtına bizzat vı bilvasıta 

l,tirık eden pe~ nozik ve muhterem dPsılanna l•şekl'\ir etmekle beraber, 
hastalarını 2 hdıaya kadar yine ayni mahalde kabule başlıyauf!nı arzeylar. 

Bilançodan evvel 
Movslm sonu mUnasebetlle 

•• • • 
nız gun ıç n 

daire erde 
büyük tenzııatıı 

FEVI<-AUDE SATIŞ 
Bu müstesna fırsatı kaçırmamak için 

Be)o~lunda İstiklal caddesinde 
370 uumaralı 

Herhalde 
azalarını 

ziyaret 
ediniz 

ye istifade 

lstanbul sılılıat ve İçtiınal nıua
''enet miidiirlüğiinden: 

Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanu 
ve tababet ve ihtisas vesikaları hakkındaki nizamnamenin 12inc 
ma.ddesi. ve ~~ müteferri tamim ~iı~ibi~ce Etibba Beylerin ye 
lenndekı sertıfikalarm Sıhhat ve ıçtımaı muavenet vekaleti ce 
lilesince tetkik ve tescili için etibba Beylerin ellerindeki ihtisa 
ve"ikalarını hergün saat on üç buçuktan on alu buçuğa kad 
müdüriyete tevdi e lemeleri ilan olunur. 

B~I~K T!YY!RE PIY!NG~~~ 
8. İNCİ TERTİP 1. İNCi KEŞİDE: 

11 Şubat 1930 
Keşi deler; Vilayet, Şehremaneti, 
Defterdarlık, lş, Ziraat ve Osmanlı 
bankaları murakıpları ve halk hu-

zurunda yapılır . 

B~Y~K iKRAMiYE: 30, 00 LIRJDIR 
er keşidede çıkan numaralar tekra 

dolaba konmaz. 

i e gelmeleri. kiz gün zarlu da Kemcrburğaz beledi 12 numarada acenrelij!;ine mti-
•. * ye riyasetine müracaat eylemeleri i-· racııat Tel. llcvo~lu 1041 1 a·· ksürenlere K"'tranı Hakkı 

';ehı-emaneti Anadolu Hisar daire- Lin olunur. j :::::;i:i~~~~~-~ ç Diş macunu ir.den: Bedeli keşfi 583 lir." 2
1
2 ku- • 1 

.. t n ibaret olan Çengel ~oy .• kele Do [ or A kutıel 
ı ,d - rıhtımının tamın kapalı ı.. • 

rf usulile mıin~kasaya va~edilmi.~ Eltl:tlrlk m:ıldacteriylt hel"C/,;ııkluRu. klıw 
Şubatın 8 ırcı Cumartesı gunu dtı:ıı;Jcdda• bel ıın;elı-

a· t on beşe kadar zarflann küşadı darlı2', pr0$la.I, 1 
. ' ' ledıvl eder 

«tile ihalesi mukarrer bulunmuş uııı cilt ve fı"!ngıyl ;!'ısız 3lllldl 34. · 
kla taliplerin temirat akçelerile KaıalıOyde ~ı aı llr 

ıl ik.tc yevmi mczkCıra kadar d.airc 
' ....,cnıne müracaat eylcmelerı. Liseler mubayaat komisyonundan: 

* * * Komisyonumuza merbut Leyll li-
f Qfİh belediye müdiirlüğündeı_ı: sc orta ve muallim mekteplerinin 
't'Vkü Cafer mahallesinin Kıre- Mayıs 930 gayesine kadar ihtiyaçla

t desinde Si No. lı hanenin son rı olan nuhut mercimek, zeytinyağı, 
r - h 'ap ve r:.;ııli mhidam bulun- pirinç. kurufasulye, salça, ekmek, 

de V'Sile 3 gun zarfmda refi hayvanyemleri •. gaz, benzin: vakum, 1 :ır ml'C!iği tal<dırdc ebniy mazut yağlan ıle kısmen sut ve yo-
t lllunun 48 inci madde· -.,in ğurtları, 2-2-930 tarihine müsadil 

· Cdilcceğı adresi meçhul bulu· Pazar günü saat onaltıda ihalesi icra 
n ~· e ııalıibıne tebliğat makamı- kılınmak Uzre kapalı zari us~lile m~-

m olmak üzre ilin olunur. nakasaya konulmuştur, Talıplerının 
• ·· şeraiti anlamak üzre komisyon kita-

Ş.ı.,.eraaneti Anadolu Hiaarı dai· betine milracaatlan. 

l'A \ ILZA!Jb MU~TAFA lnılıar taını'ratı ve hirader.eri vapıırıı 
Munt!1.ım Ayvalık Ek5presl 

Saauel Devlet Matbaası Müdürlüğünden: 
. \'~lpUl'll 1 - Devlet Matbaası ambarlarında yapılacak tamirat, be-

~ : deli keşfi olan 2981 lira dahilinde yirmi gün müddetle ve mli-
1'.Annnıısaninin 16 ncı per~eınbc gıi· . nakaşai aleniye ile münakaşaya konulmuştur. 
nü akşamı saaı on ycdıde Sirkeci 1 2 - Şartnamelerin ve şeraiti fenniyenin müsaddak suret-
nhamından hareketle G•lilıolu, !eri Devlet Matbaasından alınacaktır. 
Çanakkale. Koçuk kuı·ıı. Altınoluk , 3 - Her talip bedeli keşfin vüzde :retli buçuğu olan 223 lira 
t:dremlı, Burhaniye, Ayvalık ve . 57 kuruşluk hükumetçe müteber bir milli banka teminat mek
dikllı ıskelc!erine azimet ayni is- tubu verıneğe veyahut bunun yerine yevmi münakaşadan evel 
kelelcre uğravaraK a\·dcı edecektir. ı nakit olarak bu parayi vezneye teslime mecburdur. 
Mahalli mllracaat : Yemiş Tavil- · 1- Münakasa günü 6 Şubat 1930 tarihine müşadif Perşembe 
zade biraderler. Telefon l!tanbui günü saat 14 tedir. 
"" 0 , 5 - Taliplerin yevmii münakaşada Devlet Matbaasına müıa-~.ı ----------•! caatları -

Dişlen ıoo •ene yaşııar, ç~· 

rümekıen vikaye eder. Di~lcrl 

lncl gibi beyazlatır Diş ctierfnl 
kuvvetlendirir ve ka~amaktın 

meneder ve dişlerin arasında ka 

lan tefessühııa ve ufuneti iı: 1 • 
eder. Dl~ ağrılarımı, neı \~erine 
mad olur. Ağızda ırnret ı~ııf Lıır 

serinlik ve ray1ha ~. • . 'lik 
ropları ımha ve nğızda g r.; · k 
her turlu hastalıkların ir yctı 

mani olur Avrupada daıma blrinclaıtı alır ve birinciliği dip! ırnalıır.1 
müsaddaktır. En buyuk mükftfaıı ihraz eder. Altın mac!alye \ 
nişanlar almt tır. (20) kurfişa Ha. an ecza dcposıL Pantos ,,,~ ma

cunu yerine haşka bir marka verirlerse almayınız. ÇıınK~ Danıo< 
dünyanın en enfes ve mukemmcl diş mi1>tahzarıuır. 
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RESM 

mekteplerinde oku -1 Millet 
yanlar için ders 

aınıe Halit - ~1uallim Ahmet Halit 

I{ urt bilgisi 
- .. 

fiirkt) c Bti)riiJ, :\ılillct iVIeclisi 
Biliyorsunuz ki Türkiye bir halle hükfunetidir. Halk 

.ukiımetind~ bütün işler; millet kendisi görür, fakat 
üphesiz bütün milletin birden İşe karışmasına imkan 
oktur. Bunun için miliet kendi arasından en layık olan 
riınseleri se\:e•ek vekil yaparlar. Bunlar toplanırlar ve 
ni1letin i~lerini ~{Ürür, lazmıgelen kanunları yaparlar. 

Cumhuriyet d<:!'l.Tinde kanunsuz ve nizamsız hiç bir iş 
:örülmez. Milletin riayet etmesi İcap eden kanunlan ken 
isini.ı yani meb'us denilen millet vekillerinin yapmasın 
lan daha doğru bir şey olamaz. 

Mil!et vekillerinin bir araya gelerek toplandıkları 
.ıeclise (Büyük Millet 1\.1eclisi) adı verilir. 

On sekiz yaşını tamamlayan her erkek Türk millet 
·ekillerini aeçml·k halciaru taşır. Otuz yaşını tamamla
•an her erkek Türk nıeh'usu yani millet vekili intihap e
iilebiJir. OlnJyup yazma bilmiyen, ecnebi bir devlete 
izmet eden, lursızLk ve saire gibi sebeplerle mahkfun 
!anla~· meh'us olamazlar. 

Büyuk Millet l\1cclisinin İntihabı dört senede bir ya
dır. Büyüle Millet Mecliıi her sene ikinci teşrinin birin
i günu toplan.r. En az altı ay çalışır, aonra vekiller mem 
•ket d, bilinde dolaı:ır, halkın arzularını dinlerler. 

Büy ·ı, ~i L t IV.lcdiri, kanunlan yapar, icabında bun 
ırı d ·i:istiri::- i.ı:..:; ütün kaldırır. Devletlerle mukavele, 
nu<ılı e:le ve sulh yapar, harp ilan eder, para bastırır, dev 

·:- .T • • h<> p1arıru tetkik ve tasdik eder. Umumi ve 
.ı usi c il:n c. nr, ve bütün bunlan doğrudan doğruya 

• 1 .ı. p~ .. 
P· :1 1· Milkt l\!Ieclisini idare eden zata Meclis Reisi 

_ ki". u ı c ın RcLicumhurluktan sonra en büyük 
l ar. r. Ha~ırıruzclı:.n çıkarmayınız ki bir meb'us yal-

• . i · ınti. .ıp cd~P memleketin değil bütün Türki
cnin ve bütün Türk ınilletinin vekilidir. 

Mıllet Meclisinin en mühim vazifesi kanun yapmak
ır. Kdllun nasıl yapıldığını vergileri ve bütçeyi anlatır-.. , . "". ·en soy~ yecegız . 

Meb'us intihabı 
Kanunen meb'us intihabı hakkı verilmiş olan her 

:ıtandaş için hu hakkını kullanmak kadar şerefli ve mü
im bir iş yoktur. 

Va anda-şlanmızdan her yirmi bin erkek için bir 
ıeb'us seçili~·. Bunun için memleket bir takım intihap 
airelerine ayi."ılır. Bir intihap dairesinin erkek nüfusu 
irmi binden az bile olsa bir vekil çıkarabilir. 

Yirmi binden fazla olursa tanı otuz bine kadar bir, 
am clii o"nc kadar iki, yetmiş bine kadar üç meb'us çı
.arır. Bundan fazlası da bu nisbette fazla çıkarır. 

Devlet mcmurlarındl\ll biri kendi intihap dairesin
en mcb!us c.lmak isterse intih ptan iki ay evvel istifa 
decek, yar.i vi!Lfcsinden aynlacak. Muallimler bundan 
.. • d 

ııus.es· ·m ır. 

İntıt&~p etın<'k ve cdi!mek için aranan şartlardan bi
d' huktır•ıcte nz çok vergi vermektir. Bir intihap dai

~sinde ci. I .!r iki yüz ki~i bir kişiyi seçerler. Üç yüz bir 
'şi var:;a ıki ki i eçerlt:r. Beş yüz bin kişi varsa üç kişi 

1-~. Bu n ,:X:ae secilenlcrc ikinci müntehip derler. 
unl !r otuz ya mı bitirmiş olanlardır. Bunlardan herbi
. m •b'u., olabilirler. İsle bunlar tekrar toplanarak ara
• rınd:ın meb' ~Inrı seÇcı-ler. 

B5yleee se';ilen vekillerimiz Büyük Millet Meclisin
, top}anırlnr. 

l 1 Ü ir lnaarH nıü~nrlüğün~en: 
Torbalının Tepeköy mektebi inşaatı 10/1/930 tarihin.den iti

aren 29/1/930 tarihine kadar olmak üzre 20 gün müddetle ve 
apalı zarf usulile münakaşaya konuhnuştur. Taliplerin müna
aşa şeraitini anlamak üzre hergün İstanbul Marif müdürlüğü
e ve ihale tarihi olan 29/1/930 Çarşanil:ıa günü saat 11,30 ta 
mıir vilayet encümenine müracaatları. · 

Emvali metruke müdürlüğünden: 
Satılık hane hissesi 

Ü sküdarda Pazaıtıaşı mahallesinde Karamanlı sokağında 
)/2 numaralı hanenin nısıf hissesinin üç hisse itibarile bir 
issesinin 185 lira nalüt ve peşin bedelle 30/1/930 tarihine mü-
1dif Perşembe günü saat 14 te icrayi müzayedesi mükarrerdir. 
'aliplerin % 7,50 hesatıile teminat ~buzlarile Milli Emliik 
1üdüriveti satıs kcxnisvomına müracaat eylemeleri. 

Jlilliyct 
-- =z----- -- -- -

s-.vekll • Mae Oonald • Japon murahhaslarile bahri t 
tcailbat mUzakerl\lıııa ba9lamıthr. 

Dlllı •ealsl umumtl vilayet içtima etmlttır. DDnkll içtimada" bir enetaetene 

Dlln lğtr cezada kunduracı Osman'ıa muhakemesine baflanmışhr. 
( Yazısı kısmı mıbsuıumuzdadıı) 1 

Seyrlsefaln ldareai, Yaleva kaplıcalannda 111hhl tesisat .,a 
getire cktır. Bıı maksatla Y~lova'la (iden heyet dDn avdet et 

Bursa·dıı kostUmlll bir balo tertip edllmlttlr, Bu resini, mııbtellf tarihi kostümlerle baloya l9tlrılk edenlerden bir 1t11rubn gOstermektedlr. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisa- Istanbul Nafia fen mektebi rııiil)a-
rı umum müdürlüğünden: yaat konısiyonundaı1: 

(5600) adet defterin tab'ı münaıkasaya konulmuştur. Yevmü 
ihale olan 4 Şubat 930 Salı günü saat on beşe kadar teklif zar- 1 Mektebimizin 930 Mayıs gayesine kadar olan et, ekmek yaş
fları mübayaat komisyonunca kabuledilecektir. Taliplerin ~o- sebzesine yevü ihalede talip zuhur etmediğinden mevadı mez-
misyon kitabetine müracaatları. ı' k"" · · - d b ı d - 30 p b .. ·· , _ . • . • . urenın ıçın e u un ugumuz ayın mcı erşem e gwıu saat 

1 urk'yc sı~ortacılar daıreı mt>rkez y '>ı ı 13 te kapalı zarf usulile münakaşaları yapılacağından taliplerin 
Umumi hey'eti 1930 senesi adi içtimaımn 30 Kanunsani 1930 'mezkur günde teminat makıbuzları ile mektebe müracatlan. 

Perşembe günü saat 10 da a~di takarrür ettiğinden, Dairei Mer-
keziyeye dahil bulunan bilumum sigorta kumpanyalarının o gün 
ve saatte "Galatada Büyük Tünel Hanında No 34-35" te kain 
İdare Merkeııine teşrifleri rica ve ilanı keyfiyet olunur. 

Zonguldak yüksek maden 
mühendisi mektebi 

Emlak ve l~ytam Bankası İstanbulşubesi 

Kiralık emlak 
Esas No. Mevki ve Nevi Bedeli icarı 

100 Jlüyükadada Kamino Sokağı 19 No. lı Bağ 400 lira 
İçin muktezi Kütahya çinisile süpürgelik inşası münakaşa- 70 Beykozda Tokat Mevkıinde Sebze Bahçesi 275 lira 

~~~t::r~;.~;~~ni~~:~~ ~~~a~::xd~:=~a~:asf;;: Balada miıharrer emtak bilmüzayede icar edileceğinden ta-
mek üzre İstanbul mmtakası Maden Mühendisliğine müracaat !iplerin yevmi ihfileye müsadif 30/1/930 Perşembe günü saat on 
cvleJT1.-ll'rİ ilan olunur. ı ,,Jt, ,tfa Su}>....ni7" .,..,ür~.,aatları-

~Güzel Bebek 
H Bu vaşa kadar uyku 
·ı; >nuntazamdır. Çunkü: ciJdı 
i ,le pi~'k, sivikc, kmırtı 
j Jasa siz.! i:t.'aç edecek bir 
il tahassul edemezdi. Eheve 
ıI nizin lıuyuk lıir isabetle 
ıl ma 1 eylediği. il PERTF.V ÇOC 
ıt PUDRA.Si 
H Siz, p r neş"c ve tc 

lif bir halele lıulu~Jurdu. 
J tev Ç0:uk ruılrısııı t 

X ctfal.: l>ir kc•c s ırun•!7. i hasse'la'ırı •İze s iylly 
a::::-.:-.. ~lerdir. ::..:::;: ... 

Doktor 

lan mütehassısı 
Konsültasyon saatleri: 1 
Beyoğlunda Sofyalı sok 
da 32 numaralı Mayidis 
runın 2 numaralı daires' 

- Telefon: B. O. 291 

HEPS-INof 

OSTUN 

~t;A(. 
KONSERYALARI 

Müdürü Mee'ul 


