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G DİZ k~nferanSl ispanya diktatörü M. Primoderivera isti a t 
1 Kanunnusanide Londrada 

1 1planacak olan deniz konfe- ş k • 1 A ı • • d T '' k' F 
ı şimdiki alametlere göre ar vı ayet erımız e ur ıye- 1 raı1sa ispanya 

ınelmileı hayatta yeni bir dö dı• ı...tato••ru•• no noktası teşkil edecek gibi- 1 11 b Fransız sefiri ll 
~ • beş büyiiık devletin başba- yer ı" ma ara rag'-' et 
f öreceği bu konferansta de- nutkunda diyor hi.. M. Primoderivera 
ırır erin vaziyetini deniz kuv- istifasını Krala 

Gazi ve inkılap 
< ~ Yuan: Siirt Mebusu Mahaıul 

. 1 
• 

erinin tahdidi gibi mesele- ~1esainiz ürkiye'ye - 39 -

..-münakaşa edilecektir. Bey- Bu s.ene için faideli ise Fransa için v_er!l_i_.. llalı~J?.e Abdu··ımecı·dı·n 
ile! hayatta denizlerin e- Hendaye, 1 (A.A) - Mad J 1 

mi yeti malilrndur. Dünya de müf İt olacaktır ritten bıldirildigine göre, kı-

ap ~?:~e~~~~ı~~~~~~ kf1~=~~~ ı· brahı'ın Talı' B. d"" Yen~ senebaşı münasebet~~e 1 ~~~r ~=~~~~~~~ 1°~~~~:; üzerinde yıldırım tesiri 
3~rine karşı lakayt kalabilsin. un şe rimizdeki Fransız se ır 1 Primoderivera, kabinenin yapan 1•1• J... so••zıer. •• 
tle itibarla deniz konferansı d ·· '} .1. ~onağında merasım yapılmış, 1 müşterek istifasını kırala tak ll 
ı( nşümul bir ehemmiyeti ha- llfi Vl ayete uradaki Fransız tebasmın ':: j dim etmiştir. Kıra!, üç güne ki gafletle, gafillere uymakla,' da buna irtica derler. iyi bir 
i ulunmaktadır. Deniz .konfe l · ' ~~~J:ıas:::t~~ serffdil;:;şt~~ · kadar cevap vereceğini M. zavallı milletimizi sürüklediği- yaptınız mı? Biliniz ki bunu 

1 ınm neticesinde cihan si- gc lTI ıştır Oh Primoderiveraya beyan etmiş miz felaketler yctitir. Bile bile ha etmek için karşınıza mu 
• . . ambrun tarafından şayanı f rn( müvazcnesının yeni bir şe- tir. ayni acıayı devam ettiremeyiz! lif, mürteci bir kuvvet çıkac 

r1' alması melhuzdur. Konfe- ~~~t~~ ::ı~~~!:i~:~~~: Madrit, 1 (A.A) - Başve (Alkışlar .. ) · tır. Binaenaleyh yapmadan 
.s ister mıivaffakiyetle ister Diyar bek" d 1 kilin riyasetinde toplanan na Bir arkadaş, bir makamı Hi- ve! çıkacak kara kuvvetin im 
vaffakiyctsizlikle bitsin ne- ır e açı an sefir Türkiye ve Fransa arasın- zırlar meclisinde maliye nazı !afet muhafaza etmek ve maka- Si tedbirini de almanız lazım 
,de devletler arasında yeni Sergiye ra"'"bet daki münasebattan bahsetmiş,. rı istifasını vermiştir. M. Pri- ma Türkiye Büyük Millet Mec- (Alkışlar .. ) 

pı hareket ve kaynaşma hasıl O tarafeyn arasında aktedilen iti- ' moderivera bu istifayı kabul !isi tarafından müntahap bir za- 1 Efendiler, bütün millet e 
.. 11caıktır. Konferans müzake- -.- laflarda samimiyetin haıkim ol- : etmi tir. tı oturtmak suretile hasıl olan ve müsterih olsun ki, bugü 
~u f.rİ esnasında beş devletin U f 1 d duğunu, ayni z da bunlar- __ .._ _________ ,, şekil mahzurlar tevlit etmez inkılabı yapanlar ve onu it 
u.,hu günkü statüko hakıkında raca a bir yerli malı dan i'ki memleket hesabına a- Diri diri mi mi? buyurdu. ma karar verenler, karşıla 

telii:kkilerile istikbale ait ta- sergisi açılacaktır lbrafıim Tali Bey meli bir çok faideler temin edil- Efendiler .. Bundan mahzur- çıkacak menfi kuvvetleri çık 
• 'Vurlan az çok anlaşılacak diğini söylemiştir. Sefir, Türki- Ölmüşler? far tevellüt etmemesi için bütün noktada ezebilecek kudrete 
3insani fikirlerin siyasi reali- .. _ Birinci mınta~~ umumi müfettişi lbrahim . Tali. Bey dün ye-Sı.lriye l:ıudutlarmın tahtidi Milletin hakikatı görmesi ve biliyete, tedbire maliktirler.' 
nler karşısındaki mukavemet ogleden sonra Vılayete gelerek kendilerine tahııs edılen odada bilmesi lazımdır. kışlar .. ) 

ecesi meydana çıkacaktır. m<:ışgul olmuştur. Bu esnada İbrahim Tali beyi Cumhuriyet halk Mağruk Varna Münevverlerin ve ulemanın mil- Binaenaleyh tekrar kat'iy 
, hiç olmazsa beynelmilel si- fırkası müfettişi Hakkı Şinasi ve Hilaliahmer reisi Ali paşalar ile mürettebatı nası/ !eti tenvir ve irşat etmeleri la- beyan ederim ki, milletin h 
e ette bir vuzuh hasıl etmek muhtelit mahkemede Ajan Emin Ali Rükneddin beyler ile mülki can verdi? znndır. Bütün bir memleketin miyeti müebbettir. Onu ihla 

ıarile bir ncıktai nazardan ve müfetti~leri ve bazı zevat ziyaret etmişlerdir. tali' ve mukadderatını ihtimalle izrar edebilecek kuvvet yo 
e ldasız bir netice olmıyacak- Bir muharririmiz de İbrahim ı makta olan yerli malı sergileri Bulgar acentasının pell re, tesadüflere terkedemeyiz. ve olamaz! (Sürekli alkışla 

ısill Bu günden beliren alamet- Tali beyi ziyaret ederek beyanı nin açılması halkın yerli m_alları ağır lttihamatı Diğer taraftan Halife hazretleri Bugün Hilafet makam 
ul göre deniz konferansının hoşamedide bulunmuştur. na rağbetini celbetmektedir. Marmara faciası tahkikatına de dünyanın altını ve üstünü, mevcudiyeti mahzurlu görü 

mesaisinde müvaffaki- Aldığımız malfunata göre Di Bu vilayetlerimizde de bu se- devam olunmaktadır. Evvelki İslam dünyasının halini pek gü- yebilir. Hiç bir harekete se 
Ue neticelenmesi mümkün yarbekirde açılan ~ergi çok rağ ne feyzu bereket. çok iyi idi,Önü gün, Marmara adasından gelen ze~. b_ilir. Her .türlü hakayiki yet verın~ek şar~le. . . F 
ıf'ldir. Bir defa deniz kuvvet bet görmüştür. Serginin eşyası müzdeki sene içın de fazla to- bir yolcunun ihbarını ve bu ih- mudrık olması lazımdır. Elbette fU da kat ıyen malum olma! 
İnin esasli bir surette tahdi- ile Diyarbekir Ticaret odasında hum alınmıştır. bar üzerine cesetleri taharri i- kendileri de gayri caiz ve gayri her hangi suret ve şekilde 

lil18ncak bütün kara ve hava daiınl sergi vücude getirilmiş- Memleketin her tarafın~ ol çın Varna vapuru acentasınm mümkün emellere iltifat etmez- z~r gö~ldüğü gün bütün n 
ı11"etle~inin de birlikte derpiş tir. Yerli malların revacını te- duğu gibi buralarda da ~ilet Marmara adasına gittiğini yaz- ler! nyat bıter. Hareket ve tatb 
lmesıle mümkün olabilir. min içinde sergiye iştirak etme- mektepleri muayyen prog~am ştık Acenta dün sabah şeh- Efendiler! Hayatın felsefesi, başlar. Çünkü aslolan mili 

ŞJJf devletin askeri kuvveti bir miş olan müessattan da eşya ge dahilinde açı_lmış olup tednsa- ~~iz~ dönmUştür. Adada bu- tari~iı~ garip .~ecellisi şudur ki, istiklal ve hakimiyetidir. 
;J teşkil eder. Bunlardan yal- tirtilerek daimi sergi mükem- ta devam edılmektedır. Çok ze lunan cesetlerin hüviyeti tesbit her ıyı, her guz?l, her nafi şe_y laşlar .. ) 
j.bir nevini alıp onun üzerin- mel bir hale ifrağ olunmaktadır. ki olan halkın okumağa rağbeti edilmiştir. Bunlardan biri ikin- kartısmda .o!1u ı~~a ~ecek bır 
ış~~k şimdiye kadar yapı- Urfada dahi sergi küşadı için 1 büyüktür. ci kaptan Görgi Bangif'e aittir. kuvvet belınr. Sızım haanımız- Devamı var) 

1\ tecrubelerine göre müsbet ihzarat yapılıyor, müessesatm İbrahim Tali beyin onbeş gün Gemi acentası M. Raykof, ada-
netice vermez. Konferansın iştirakleri temin edilmekteclir. f sonra Diyarbekire gitmesi muh- M. Chamhrun daki müşahedelerini şöyle an-

nci zaif noktası da bu gün Şark viliiyetlerimiz de açıla- temeldir. . . . b'tt·-· . T'" k" h . . !atıyor: "Vaki olan ihbar üzeri-

sıize haıkim olan devletlerle ışının kii· ;r~jg R"~y~ .;ıct- ne evelki gün adaya gittik. Üç 
ıi İngiltere ve Amerika ile re ~~ . 1 h. etile u~ . .e~e- ceset ve sandal enkazı, adanın 
/er devletler arasında deniz Apartıınan meselesi de~.~~- ımmnun 'd ı:ı~~ .u- ıssız bir yerinde idi. Cesetlerin 

Ankarada tiireyen bir palto 
ve şapka hırsızı! 

ılilatmın tahdidi hakkın de- t'u '"""1111sy?nub ,.' b:ıl 
1
a 1

•· ı~- , beııerınde tahusıye sıınıtıeri 
~ bir tela'kk" f -"· .. ınıaında goçe e "'a ı e enn sı• · k V kAJ t b' k d · J • k 'd 1 1 au<ı mevcut ol- l.ahiarm~ toplanmasına muvaf- . bulunuyordu. Cesetl_e~ın şap a- e a e ve ır ısım aıre erın orı or arın 

' ( ıdır. İngilizler bu gün filen Apartıman usulu"" daı"re- fak" h 1 iduğ ·ı· et-' !arı bıle başlarında ı?ı: Parç:ı- aşırılan palto ve şapkalar kimlerindi? çP ~ldukları i_mtiyaza yalnız . ı~et ası 0 unu 1 ave lanmış sandalların dıbıne seni-
'' nerıkalılara ıştirak ettirerek mıştir. Sefir M. d.~ _Chambrun mi cesetlerde hiç bir şişkin- ANKARA, 1. (Milliyet) -ı 

ebedi eştirmek arzusun- • d t ffı" z e dı" lm • şt • bundan sonra T;ttkıye-Frartsa likş yani boğuhna alaimi yoktu. Ild aydan beri bazı vekillik ve 
.pırlar. Bu itibarla maksat sın e e 1 ır ti~aret muahedesı?den bah~et: 'üç'ünün de gözlerinde, deniz or devairıi saire koridor!~ 
lliliitmıntahdidi hakkında de mış bu muaıhedenın de samımı , tasında saatlerce can korkusu bazı palto, şapka pardosu ve 
.;ıet1er arasında bu gün mev- Ihl.>aı· mektubu bir fikıi.r ve ruh i~.e tan~~ edil- ile çab;ıamaıarından müteveı- boyun atkılannm gaip olmak-
~~ olan farkı masrafsız devam miş olduğunu S_?Ylemışt~r. Se- !it kanlar vardı. Vücutları so- ta,ı ve aşınlmakta olduğu pc>-
iimıekten ibarettir. Ancak fiı:~ b~gün~ü pctts:ı~i vazı~.ette ğuktan donmuş, kaskatı kesil- lisçe haber alınmış ve takibata 

•'llya kendisile komşusu ve ımzaSIZ IffilŞ Turkıye hükumennın azmu ce- mişti. Mahalli doktorun muaye başlanmıştı.Bu meyanda bırçokJ 
'jden~zdeki rakibi Fransa ara- sar~tini, _kar~r. v~ımek hususun nesinde, zavallıların hiç su yut- zevatın paltoları çalınmış. ve ni-
dakı bu günkü farkın deva- da;k; katıyetıru bilhassa kayde- madıkları deniz de saatlerce ıhayet yaıkayı ele veren faılle be 

tfla razı olmamakta ve deniz vali muavini ve derek Fransanın. -~ıı: ~öyle .. i~- süren bir ~ğraşmadan sonra do robcr bu paltol~ bir. ço~ da' 
11/vetleri için ayni haddin tes- Şerı'f Bey nediyor? tiha_nlaroa;ı. ge~tıgı ıçm Tur~ı- narak adaya sürüklendikleri bu.ıu~1;1ş ve saıhiplenne ıade . 
Y~·~i !st~me·ktedir. İtalyayı y~nm ma~ ınkış_a~ma tıeve~c1;1h tesbit edilmiştir. Bu hal ~öste- edılmiştır._ . j 
flıkelı ~ır rakip olarak karşı- kar oldugunu _ıl_:ıve etm~ş~r. riyorki, Yunan vapuru, musade- Muhtelıf vestııyerlerden ça- 1 saire çahnmış ve bunlarntrl 
Jında gormek ihtimalinin va- İhbarın garaz mahsulü har olduğunu ~lave e~ıştır. medn sonra tevak:lkuf etmeden lmmış olan paltr ıar şu zevata kısmı pek u f tl 1 d" 
'olmadığını düşünen İngilte- olduğu tahmin Sefir n~tkun:ı ~ı~ayet verırken 1 yoıuna uı.:vam e<..lerek uzakıaş- ai~r .. Ankar:ı--Siv~s hattında hanede bak~':ı ~~~k:~t ı 
~e Amerika İtalyanın bu ta- şunu so~lemıştır: . .. . . mıştır. Müsademeyi müteakip Huseyın ~vn~ Beyın. paltosu,/ macar birahanesi garson! 
ııne mümaşat göstermekte- olunuyor - Eg-er mesaınız Tu~k~ye ı- Yunan vapuruna çıkmağa mü- Nafıa "ekaletı kalemı mansus dan Ali Şe!hr . 
•ıe B k İ · · · d çin faideli ise Fransa ıçın de · müdürü Bedri Beyın· sarı renk ı t b'!ı~' .. f .. -~tda~etı Ace

1
. li r. una mu abil talyada Dünkü Politika refıkimız e .. f. 

1 
kt" ., vaııak oıanıar, gemı su,arısı- b" d"" .... k 

1 
.
1 

o onıo 1 1 şo oru nse 
h ııtelbahirlerin ilgası ve harp "tezvirat" serlevhası altında mu ıt 0 aca . ~:.---- nin yalvararak ayaklarına ka- ır pa~ osus~ ~ e~' ~"ma- sitasile balıkçı İsmaile, ka 
,_ıasında erzak taşıyan gemi- Polis müdürü Şerif bey hakkıµ- Dolandırıcılar panmışlar, deniz ortasında is- ıkamı ag~ :yın . '". pa tosu! Ali Aşgara vesaireye satıl 
~n seııbestisi hakıkındaki A- da bazı Edirneliler tarafından timdat etmekte olan zavallıla- İdctlsat vekaletı teşvıkı sanayı t ? U· d ıberi 

r•~ikan teklifine muhalif bir yapılan bir ihbardan bahsedili- tevkif edildi rm kurtarılmasını istemişlerse- müdMürü ~fafi~_,~~!'!~1~iredpa!to- ı:~a:ı~0~:11!~rı:1zi ta 
".tıyet · almaktan çekinmekte- yordu.Bu ihbara göre Şerif Bey Pofü miidDra Şerif Bey de insafsız kahkahalarla ve su.'. a:ı-rı yeıu ıgı ı t . rısat dan yapılan tahkikat ve ta· 
d • guya istihkakı olmadığı halde 1 k ld . imza tak 1 it eden hfa h .. Sizin ıçın, mi ug~a~a~;ıgız ?1:1 ~üfettışlerınden lmadett~n Be- , neticesinde failin Morfin 

ai!\nglo - Sakson grubunun de- 180 000 liralık bir hasarzede V~'o 1;1gu ıddiasile İstanbul mut Ef. t· vkif edildi akşam Noel gecesıdır! teklıfı: yın padltosKu, NaalfıaBka~eınb~ malı- Kemal isminde bir şahs<>!d 
ı siyas~ti Fransa ile Japon- m~batası tedarik etmiş ve bu h aye17ne ve bazı gazete idare le karşılaşmışlar~. :. Cese~erı s~s~ .. an .. em . e~ın . ır par- nu tesbit etmiş ve derdest 
yı takyıt gayesini istihdaf mazbatadan mahsubunu yaptı- anelenne gönderilen mektup- Dördüncü müstantik Salih B. adanın Boladya koyunde gom- dosusu, Mtttaahıt Alı Rıza Be- ek dl" , vd" • . 

;"İyor. İtalya da ayni siyasette rarak Pangaltı~a.b~ apa~an ~~ya mektuplardan bahse- tar~nıdan :-ıeril~n .. t:vki~ emri dük." yin paltosu, Fatsa frengi mü- r . a 1?"eye te 1 etmıştı 
' ansa ile Yugoslavyaya karşı katı almış. Refıkımız bu ıhban · üzenne polıs mudunyetı Acem Dün, Bulgar kilesesinde bo- cadele tabibi Cevdet Beyin bir 1 dlıy~ faı~. hakkmd~. muva 
Llbirler almak cihetini düşü- kaydettikten sonra Şerif bey Bu mektuplar imzasızdır. Mahmut Ef. isminde bir dolan- ğulanlar için merasimi diniye şapkası ve daha birkaç zata tevkıf muzekkeresı ısdar 
·yor. Fransa ile Japonya ise hakkında usulen tahkikata baş- Binaenaleyh, bir garaz malı- dıncıyı tevkii etmiııtir. Acem yapılmıştır. ait palto, şapka, pardösü ve tir. 
· kün mertebe serbest kalıp !andığını, keyfiyetin Dahiliye ~ulü telakki edilebilir. Nitekim Mahmut Arapyan 11anınrl~ tııt- ;..,;.......,,.....,..,.. __ _,,...,.._...,.,.._..-;....._,..,;;._:._;.....:...., ______ ...,....,..,. .... .,.._....,!!!I!!!• 

di vaziyetleııinin icabatma Vekfiletine bildirildiğini, bir ihbarda Şerif beye verilen evin tuğ bir dairede Milliyet,Cümhu 
deniz kuvvetlerini artır- taraftan da işin Kırklareli ve bedelinin mazbatadan mahsubu riyet ve Yakıt gazeteleri ile ali 

lı\ğa uğraşıyorlar. Böyle muh- Edime Vilayetlerinden so- yapıldığı iddia edildiği halde zevatın imzalarını taklit ederek 
'·r arzuların çarpışacağı bir rulduğunu ilave ediyordu. böyle bir şey varit olmadığı, dolandırıcılık yapmakla maz-
nferans ne doğurabilecek- Bu neşriyat üzerine dün et- Şerif beyin Unciy<'n apartıma- nundur. Aynı zamanda Malı-

? raflıca tahkikat yaptık. Öğren- nındaki daireyi sadece hasarze- mut bir çok müessesat ve devai 
;~unu yakında daha iyi öğre- diğimiz şudur: de sıfatile ve bedelini ödemek re müracaat ederek Himayei Et 
ceğiz. . Şerif Beye bedeli yirmi se- üzre aldığı anlaşılmıştır. Maz - fal, Türk ocağı gibi hayır mües 

Zeki Mesut nede ödenmek üzre bir apart- batanın bedeline gelince bu ka- seselerinin taklit ettiği takvimle 

inhisarlar 
Dünkü gazetelerden biri, 

·dişlcirat ve tütün inhisar ida
. ıe.rinin Ankaraya nakloluna

ını yazmakta idi: Alakadar 
kaımat nezdinde yaptığımız 
kikatta, bu haberin doğru 
aıdığı anlaaılmıstır. 

man katı verildiği doğrudur ve bil mazbatalarda olduğu gibi i- rini sürmek>ten de maznun bulu 
mumaileyh bunu istilada hasar !erde Maliye vekaletince müte- runaktadır.Polis müdüriyeti bu 
göre~. he~k~sin yaptığı gibi g_ayy}p emvalinde!1 ashabına ve şekilde dol~dırıcılık faaliyetin 
mercııne ıstıda vererek borçlan rıldıgı zaman Şerıf bey de za- de bulunan hır şebeke keı;fetmi~ 
ma kanununa tevfikan zararına ran nisbetinde bundan istifade ve mütecasirlerinin tevkifine te 
mukabil bir mesken istemiş ve edecektir. Binaenaleyh, ortada vessül etmiştir. Aynı zamanda 
istidası muamele görerek istih- mazbata ileri sürülerek bir·mes Fatma ve Nedime isminde iki 
kaki tesbit edildikten sonra di- ken almmış değildir ki bunda kadın hakkında da takibat yapıl 
ğerleri gibi kendisine bir mes- herhangi bir sui istimal tasav- maktadır. Mahmut ef. hakknıda 
ken verilmiştir. Şimdi bu istih- vur edilsin. Tahkikatımıza gö- 100 ü mütecaviz şiıkayet vakı 
kak mazbatasının hilafı haki- [Mabadı altıncı sahlhıde] olmuştur. 

-Mektubu yenitkn yazn,ak 
lazım. Filvaki hala t<ırcunu ver 
metli amma, bukaciar şiddetli 
1lQ.Zt1'.lTI18}J111. 

-Gene ağır sozler "ar. Olur 
ki darılmaz, parala.. veı ir de, 
gene müşterimiz kalır; haiifle
~niz. 

- Şimdi oldu. Yalnız 
yanlışları _v~~· E?epsis. 
edepsiz; cıbılıyetsız de bır 
il,. vavlır .• 



ARIÇTEN AL 1 iZ ABER 
~-----

Çölde altın hazinesi! 

;llyanlar Trab11lusu bir altın 
ilhazinesi haline getirmiye 
d 

i çalışmaktadırlar .. 
v 

zgnus'ta ne kadar ziraattan anlar 
ıJyan varsa hepsi Tral)lusa gelıniş 

lı 

ndi 20,000 İtalyan bu kızgın kum çölü 
üzerinde dünyanın en İ\ i ziraatını 

yapmıya çalışıyor .. 

ılyadaıi yazılıyor: - İta-
1 frikada artık yerleşmiş 

•
1
·uyor. Son zamanlarda İ-

Yunanistanda 

Tlirki)re-) unan 

Müzakeratta ketum 
davranıltyor 

f 
~·- --···~-··-ı 

B ugun f - ·--- .. 
Streseman'ın 
bıraktığı eser 

Hindistan da 

Koııgrc kararı 
_ ....,. ... _ 

Milli hareketin sul
hetı temini çareleri 

. . O len A lman hariciye nazırı Strese .. 
ATİNA, 29. (Mıllıyet) mann ın r f;kası ahiren zevcine ait LAHOR, 31. A. A. - H int-

Tüvk matıbuatının yeniden baş- afak bir eaer neşretmiş.. Bu eaer liler, ittihadı kongresi milII lıa-
layan Türk-Yunan müzakeratı 1 oa~ı~ Alman h.a~iciy~ ~~n;ının •:-mi- reketin sulhan tanzimi hususun 
hakkında nikbin göründüg" üne mı hır tak ~~ fıkırlennı ıhtiva edıyor. d H. t • r . t f _ 

• 1 dundan yuz sene evvel Napoleon a ın U~\lrrll va :sı ara ın 
daır b.uraya gelen habe.;ler bu- i Almanyayı battan başa çiğneyip geç dan sarfeuılen mesaı hakkında 
r'.1da~ ?azetel~~ce henuz .. mev- I Jği ~n meıhur ~llllUl ~~i Go- ~aıkdi~atı hav\ olarak Gandi 1 
sımsız. addedıihyor. Henuz sa- cthe (Gote) de edcbı tohretirun şa- ımzasıle tevdi edilen karar su-
dece mükalemeler cereyan etti- hikas?"' çı~ı~ ~~luı;ıuyor_du. Biri. retini kahir bir ekseriyetle ka- . 

V ayetle cmane 
sıl tevhit edilecek. 

Beledive layihasında İstanbul 
teşkilatına ait maddeler 

l çtanbul vilayet meclisi ile belediye me 
lisi "istanbul meclisi,, unvanı 

altında birleşecektir 
• · · · • · k tı• t• d askerı ve 11yası, dıgerı fikri ve edebı b l . . . 1 
gı ıç;ın netıcenın a ye ın en .. h til d.. t t b ·ı.; dam u etmıştır. Bu karar suretın- ı 
şi~diden bah~i~~~yeceğini ~;~ ıa.':.ş1;:~T.ıikİ;f za':n~n ~apo- de yeşil masa etrafında toplan- ANKA.RA, .ı. (T_~lelo~la) - Bel~iye. rn.y~ası ~etki~ 
Atına gazetelerı soyluyor. An- leon Goethe nin elini ııkarak kendi- manın hiçbir faydası olmıyaca- yarın ıneclıstekı encumenı mahsus da ıkmal edılece'ktir. La 
kara müzakeratı hakkında Ati- sine Fransanın en ıcrefli bir nııanını ğı ıbeyan edilmekte ve kongre- haya bir fa.Sil halinde ~lave edilmiş bulunan İstanbul teşkilii.t 
na ıhükfuneti çok keum davra- t~~ke~: .. . . nin ittihaz etmesi lazımgelen dair maddeler üzerinde encümende bazı tadiller yapılmıştır. 

O . . t l d - Sız mukemmel bır mlllDlıruz.! . • . . T bit d·ı kl .. İ bul ·1· 1 .. nıyor. nun ıçın ga:zıe e er e d. hita tmi. • ,__ . . • d mesleJk ve akıdemn tam bır ıs- es e ı en şe e gore stan vı ayet mec ısı uımum 
·· u k b 0 d ıye p e '' "'""80 §alrının e- ·ı ı· b 1 b 1 d. 1° · İ b 1 ı· · hük mete arşı ır az argın hasma karşr yabancı olmadığım an- tiklii.l mefkuresinden ibaret ol- ı .e, starı ~ e e ıye mec ıı;ıı, start u mec ısı unvanı altın 

gibi görünüyorlar. Müzakeratın latmıştı. Bu iki clihi arasındaki mü- ması icap ettiği kaydolunmak- bırleşecektır. Bu meclis, Belediye meclisi azasından ve Bel 
son derece ketum bir surette de nasebet daima takdirkirlık ve doıt- tadır. Gene bu takrirde merkez diye hududu haricindeki vilayet azasından teşekklil edecekt 
vamı daha iyi olacağı ümit edi- luktan batka bir ~ey .olmı;ın:ut· · ve taşradıdci teşrii meclislere İstanbul merkez !kazasındaki köylerin de Belediye intihab 
1 b.1. Almanlar kendı §Rırlennın, mem- . · tr d · t. kl · h dded , ·k 1 f b e ı ır. 1 k tini" • - ı . N 1 .b. temamıle boykot yapılması ıs- n a ış ıra en ususu, ma , e taısrı o unımuştur. stan 

e e magup etmif, apoeon gı ı . . 1 ·· · - · .[ t 
Nim resmi Hestia nın yazdı- bir adama karşı dost olmasını, onun tenmeıkte ve kongre komıtesıne . , . . • .. ·p'"' ~ . '-'~ . . . . 

ğı makale fazla bir nikbinlik taktığı ruşaru göğsünde taınnasmı ıid ne zaman lüzum görecek olursa vılayet meclısı umumılerının salahıyet ve vezaı fını haız bul 
göstermiyor. Messager gazete- detle m~ahaze etmişlerdi. halkı milki idareye karşı itaat- nacaktir. • 
si de bir şey söylemiyor. Bun- .Bugun Napoleon da, ~ethe de sızlığa teşvi.k ve vergi vemıek-1 TTrnunı mndı:ırma kun1ı:ı ·d rı" , ~ ı 
d 1 1 b.li k" . , tarıhe kanımışlardır. Hatta Strese- ...... . tı• d . . .. 

an an aşı a ı r . ı nı~ :e~ mann da bugün dünyada yoktur. •-:-n 11? ~~~. avet u;ın m~_?~- · ANKARA, 1. (Telefonla) - Malatya valisi ja mhnna m 
gaııetelere de Atına hukumetı Ölen Alman hariciye nazırının, sıp gordugu progri"mı teblı g ı- ralayı Nazmi B. umum jandarma kumandanlığı ve"-fıletine tayi 
bir haber vermiyor... vefatından sonra .?e.ıredilen eserinde ! çin mezuniyet v~;il'.'!1elkte?ir.. oluıunuştur. 

Milliyet başmuharriri ve A_~~yarun bu ~u.Y<;il< ~.evlet adamı, Kongre, herıturlu faalı vı>tın Jandarama umum kınnandanı Zeki Paşanın Orouva g..,.,.,., 
. buyuk Alman tatnru mudafaa ebnek _..... • k. ·b· H. h .. k' ~'"'· · 

Si.irt meb'usu Mahmut Beyın t di Str · • fiki. ı · tcııırı ve ra ıp ır -mt u ume si münasebetile ı·andarma zalbitanı tarafın-'an bu ak~am şerefi 
ı e r. eaemann, samımı r enn - • kT h k d k. k · 1 · "' 

ahiren yazdığı makale bu- de lngilterenin aleyhindedir. Demek tı teş ı ı. 1 
• a ın a 1 ta nr en bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette dahiliye vekilile vekalet erka 

rada ehemmiyetle karşılan- istiyor ki:"Eğer Napoleon'a karı• AI- 1 ı:ıeddetmıştır. bulundular. 
mış ve Hestia tarafından mev- manyayı kullanmamıı olsaydı ondo- -· ----------------------

b hsed·lm· t•r Bu gazete di- kuzuncu asırda bütün Avrupada in- Fransada Ye nı· borsa taıı·rn atn ZU a . " 1 ış ı • . gilizlerin faikiyet ve tahakkümüne 
yor ki: Mahmut Beyın de yaz- meydan verilmemit olacakb .. 1 Konferansa gidecek es 
<lığı gibi ikinci derecedeki bir Stresemann m Napoleon un bezi- J 1 B d k '{ A 
takım mesailin tarafeyn arasın- metinden çıkardığı netice lngilizlerin O ~ n ~P Vet Ura 8 para azanan eCnP e • b •rupa 
dabiritimatsizlikıhaıvasıidame Avrupa ";ıt'ası üzerindeki devletler PARİS, 31. A. A. - Lahey ,daki oi'P ferb•P n ~ı paı·a gÖ ·(/ -p"f'k Pr 
ed. ., H . d - k arasındaki kavgalara karııtırılrnarna- k f d F . .1 ıyor. estıa yaz ıgı ma a- " noktasında toplanıyor on eransın a ransayı teansı ANKARA 1 (Tel f 1 ) , t- ·1 . . C • k tl 
lesinde ıher ilki tarafın müteka- Almanya, demek isti~or, lngilte- ' edecek murahas heyet M. Tar- Borsad ta~·k edit : ~ - . ısı.~~ hucc~ı ma s~ a~ 
bil münasebetlerini taıkviye i- renin arkasına takılıp gitmemeli. Av- doieu, M. Briand, M. Cheron, M. r a .. ı m f ı:e çı·~·g~ I usus ~;ı var ır. b' 
çin bic t*mı ihtilii.fları bir ta- rupa kıt'a11ndaki mesailin sıklet mer Loucheur, M. Moreau, M. Ber- ma ıye ed°?lusteşal;ı tara ın an edgt · 1ı uds.~ ~. kbat ılyetleb tes l. 

ıılar Fezan ıhavalisinde i.
. ı nişlerdir. Umumi harp
. ınra, 920 - 22 seneleri a
' 1 la yeniden sarfedilen gaıy
:ııle İtalyanlar Trablus-

f b -km 1 l' geld·g-;n·ı kezi gene Avrupada kalmalı... thl M p 1 .1 b. k tanzım ı en ta ımatname, ma ı me ıgı ı<;ın un an u t a ı ra a ıra a arı azım ı • . d N ot • eyce on ı e ır aç 1. aki · 1 · ··d· 1. - · d _..._ · lct d. 
1 k d d. F kat b azete • Stresemann, Goethe nın e, apo- .. ' . .. h .. ıye n t ış en mu ır ıgın e matname tı=uıt etme e ır. 
~~ e ıyobr. a gtlu gT"_._ , leon un da pek geniı ufuklara bakan, muşavır. ve mute assıstan mu- tetkik olunmaktadır. Bu tali- Bundan maada memleket' 
.. . .. . . . . nazar...,.. ıs • e ma. .uyu a· · . . matname projesinde mezkur o- mizde çalııııp para kazanan e 

~ Bingazi erazisinde de-
1 itibaren içeri doğru da
·ade ilerilmişlerdir. Şiına
fri!kanm bu havalisinde 

Turk mat uatmın ya w-... '--- · ti0 kbal tuf b .... k reldceptnr 1 
hüktlmetı uzermde ıcrayı tesır damlar oldugu kanaatindedır. Onun 1 Vç 1ta1yanrn tevkıfı 1 aıt ·hti · b t. d b.l · A d l ı 

l etmek istediğini yazıyor l::i bu için Goethe n}n. Na~leon ile dost o!· ı PARİS, 31. A. A. _İtalyan an mev • 4 · yaç nıs e ın e, ne ı enn. v~pa a .. u unma 
d • d ··1d· T .. k matbuatı ması meıelesıru tetkik ederken gali- b d .. k. . k.f ed.l mevcut olmıyan ve yahut mev- ta olan aılelerıne gonderecekl 
og~ egı ır. ur. h. biyet veya mağlubiyeti değil, bütün te. a~ın an uç ışıt~ ı ı - cut olupta kontrol(ı için takip ri para meseleleri haıakmda • .nlann gayesi buradan a

~ surette istifade etmek, 
i di menafiin h1ç birini bı-

sulh~ kuvvetlenmesı aley ın- bir Avrupa meselesini göz önüne ge- mıştır. Bu~larm ev~erıı:de yapı- edilecek usul kat'i olaraık tayin kayııtlar mevcutur. Bunlar d 
de bır hattı haııeket .takip. et- tinndi.. Strese'!'ann, Fransa - Al- la:ı ~aha;MY_atta hır mılctar şe- edilmiyen hususa~ ihtiva ede- hakiki bir nisbet üzerine tesbi 
mez. Yunan gazetelerı daıma manya arasındaki husumetten hemen rdıt ıleO:ıırbıCkford kordonu bu- kf M t' ld - ·· ·h ed.l k · T r b 

maktır. İtalyanlar artık 
harekatın temami!P. nP

başkalarını mes'ul tutmak ister daima başkalarmm istifade etmiş ol- lunmu tur c~ ır. a ?~ o ugu uzre ı .. ı ece tır. . a ıın:atname 
• 1 H ·· k ' + t ft l duğunu anlatmak İ•tİyor. Kendisinin ş ·y . tıyaç mesaılı arasında hastalık gunlerde taS<Mı: edılecek ve ta 

er. u ume- ara ar. o an k aki .•. · .1,, 1 em sene d ı ·1 A · k b.k. ·1 k · 
E d • Ti.irkl b. .til' Fransaya arşı t p ettigı ıtı ıuper- PARİS A A . o ayısı e vrupaya gıtme , ı ıno'; geçı ece tır. ermiş olduğunu, Trablus 

~ ıgazi ile bütün İtalya ya 
ı erazide sükun teessüs et-
: söylüyorlar. 
!yanlar eskiden Trablus 

1 ıgazi namı altında ikiye 
n bu eraziyi şimdi Libya 
altında birleştirmiş olu

d 

lnıız Fczan denen çöl era
c ırdır ki buranın da tema-
1 talyan krtaatı eline geç-
çin bu sene yapılan hare
izum görülm~tü. 

1 lki gaye 
, !yanlar, vasi Libyayı te--

fade az olmıyacaktır, deniyor. 
Müstemlekeci İtalyanların 

tatbik ettikleri şekle göre Li
byaya giden İtalyan çifçilere 
a:ı: bir para mukabilinde erazi 
venilmektedir. Bugün Trablus
taki İtalyanların miktarı 20,000 
kişiye baliğ olmuştur. Bunların 
hepsi çifçi değıildir. Fakat bun
larm çoğu oraya çifçilik için 
gıitmişlerdir. Diğer taraftan ö
ted'Cllberi Tunusta bulunup da 
çifçiliık eden İtalyanlar da bu 
erazide yapılacak ziraata dair 
olan maltlmatlarından istifade 
için Trablusa koşup gelmişler
dir. Böyleleri Çdk kar etmişler
dir. Diğer taraftan iıklirnin hu
suıriyetlerini bilmeyenler ziyan 
ettiıkleri gibi ... 

İtalyanların ümit ve kam;,.,
lerine göre on sene sonra Tra
blmı erazisi bir ziraat memleke-
1i olacaktir. İtalyanlar diyorlar 
~: 1 

- Bu yerlerde ağaç yoktur; 
fakat çayır çemen vardıır. Kum
lu erazinin altında su vardır. Zi
raat için bu kafi gelecektir. On 
ııene sonra buraları temamile 

e ele ~çirmektıen iıkl mahsuldar bir memleket ola
tları olduğunu söylüyor- caktıir. İşte İtalyanların limit 

aya İtalyada artan faz- · ve emelleri budur. Fakat lbu is
su gerinip müş~emle1ı:e- tikbali hazırlamak için pek çok 

ettirmek isteniyor. Bu emek ve pek çok da ... para la
t dırha ziyade iktisadidir. zım olduğunu unutmamalı ..• 
ikıinci maıksat pek siya-

' 11ususiyeti haizdir. Şima7 t 
1kanm bu havalisinde ) 
nın Aıkdenizdeki vazi

Ç istikbalde bir kat daha 
lendirmek için kalaba- 1 

ek ikinci bir İtalya vücu- 1 

•rmek isteniyor. İtalyan-
iklim ve erazide bilhas

latin şeraitini tetkik edi
J Bu vasi erazinin, çöller
ıil olduğu halde toprak
ı.~mları defatla tahlil etti-
.. ır. 
'ıan neticelere temamile 
,t nazarile bakılamaz ise-
1lıavalide ziraat hususun
j>ütün mahrumiyetle kar
nıyacağı anlaşıldı. Bu 

·; öyle gece, gündüz akan 
:roktur. Fakat tetkikat 
i:niştir ki toprağın altı ra
suludur. Fenni ziraat u

,le bundan edilecek isti-

Ankara~Istanbul 

Arasında seri 
katarlar işletilecek 

Ankara - Istanbul seferleri
nin kısaltılması ve seferlerin da 
ha az zamanda yapılabilmesini 
temin için devlet demiryolları 
idaresi bazı esaslar tesbi t etmiş 
tir. Bu cümleden olmak üzre, 
seyrüseferin sür'atle icrası için, 
evvela Ankara - Istanbul güzer 
gahı üzerinde bulunan bazı kı
sımlardaki ray ve travers nok
sanları ile bütün mevcudun ve 
vukuu melhuz sakatlıkların tet 
kik ve ikmali düşünülmüştür. 

Beylik Ahır Ankara arasında 
ki kesme dahil olmaok üzre, u
zun zamanda beri kullanıla kul
lanıla az çok zedelenmiş olan 
bazı ray ve traverslerin tehdili 

tn~s a eger . . er ır ı .. a- ver siyasetin temeli bu mülahazadır. ' , 1. · · - Yenı se-
fa vasıl olmak ıstıyorlarsa hus- ···- ne münasebetile M. Doumer-
nüniyet gösterme1eri lazımgel- lngflferede gue bu sabah Elysee sarayında Hazin bir yıl dönümü diğill!İ. yazıyor ki bu iddia çok ç k j • ayan ve meb'usan reis ve azala-
gariptir. Çünkü Türkiye hüs- Ü e C J rile heyeti süferayi kabul etmiş 
nüniyetten ayrılmamıştır. - ---· . _ tir. Di1n 1ecati Bev n1crlıt1111uıı ıne-

M. Venizekıs Ankaraya gi- Bir sineınada altmış 
dip gitmiyeceği hakkındaki ga- • • 
.zetecilerin sualine cevaben bu dokuz kışı yand! 
seyahatm gcçe!1 sened~nberi LONDRA, 31. A: A. - 1s-
muk3:rrer old?~unu, muallak koçyada PaM!ley şchridek.i sine
~esaıl •. h~ll~ılınc:ıe . Ankaraya malardan birinde çocuklara ma
gıdecegını soylemıştır. hsus bir filmin iraesi esnasında -·- feci ve kordı:unç bir yangın zu-

hur etmiştir. Yangın, operatö
riln kabinesinden çıkmış ve bi-

Papanın kardeşi öldü 
ROMA, 1. A. A. - Papanın 

kardeşi kont Ratti vefat etmiş
tir. 

Rnsyada 

Yeni lngiliz 
sefiri 

Japon heyeti 
Londrada raz sonra alıvler sinema binası- Moskovadan yazı/Iyor: 

nın bertarafını sarmağa başla- , Sovyet Rusya ile İngiltere ara
Londradan bildiriliyor: - mıştır. Bunun üzerine sinema- sında artık res-

Bahri tahtidi teslihat konferan da bul~~lar büyük bir ko:ku 1 men siyasi mü, 
-~-~mlil sına iştirak ede- ve telaş ıçınde ka~ılaı;a dogru j nasebata baş· 

:ek Japon mu- koşuşmuşlardır. Şımdıy~ kadar ! lanmıştır. İI}l7 
,ahhas heyeti ~9 ~set bulunmuş~r .. Bır b~a liz sefiri Sir 
:etmiştir. Heyet uç oglunu ka~tmıştır. Yuz- mond üvey '
abık başvekil den fazla çocu~~ h"::n~e~e yet Rusya reıs 

Jakatsuki, bah- kaldırılmasına !uzum gorülmuş M. Kalinin e iti
'iye nazarı ami- tür. Bunlardan otuzu yaralıdır. matnamesini tal 
'il Takarabe ile Yalnız ıbir genç 18 ~ocuğu kur- dim etmiştir. Sir 
iğer bazı müşa- tannağa mtl"'.a:ffak o~uştur. Esmond üvey 
'rlerden mürek- lngıltere - Çın evvelce İngilt" 
eptir Heyete PA:l~İS, 31. .~· A. -. ~t~- renin Brezilya 
.ondradaki Ja- ler, İngıltere hüıkfımetınınbınn sefiri idi. Rusya ile münasebat 
">n sefiri M. ci K?n~~ yirmisinde Ç~~ tesis edilince Mac Donald hü-
• atsudaira da tevdı ettıgı m~tıranm ~tnıru ktlmeti kendisini Moskovaya 

ı ştirak edecektir n~~retme'ktedıir. Bu v;sıka İn- tayin etti. Yeni İngiliz sefiri 
Amiral Takarabe Japonlarda gılız tebaasının kanuru ve meş- Sov~e~ Rus:ı:a reisine itimatna-

bo 1 d d. d. Ja- ru haklarına vuku bulan teca- ' mesını takdım ederken mera-
uzun h Yt? _ata~.fadır tr uz vüzlerekarşıbirihtar mahiye- simde hariciye komiser vekili 
pon eye mı eş ı e en .e . - tini haizdir. M. Litvinof da bulunmustur. 
un boylu adamdır. Mesela sefır Yeni sene R d k·1· 1 k. 

b l d S f . · · usya a ı ıse er me tep 
uzun oy u ur. . e ırın zevcesı LONDRA, 31. A. A. _ M. oluyor. 
de uzun boylu hır Japon kadını- Mac Donald, yılbaşı münaseıbe- MOSKOVA ı. A. A. -Vol 
dır ·1 ·11 h. b ·-· ' • tı. e mı ete ıta en neşrettngı ga Ci.imhüriyeti son Alman ki-
ve saire gibi nevakıs ikmal edil- hır beyanna~ede, ya.rın ba lıya liseleri de kapatılmış ve bun
miştir. Diğer kısımlar üzerinde c'.1k. o~3:n yem s~~enın dev?'°lı lardan bir kısmı tiyatro bir kıs
esaslı ve ince muayeneler yapıl bıı:_ ıyı~ .v~ yemlik devres~ ola mı da siyasi ıklüp haline ifrağ 
maktadır. Önümüzdeki yaza ka cagı ıımıdınde bulundugu.m edilmiştir. 
dar bütün bu tamirat ve noksan kaydetmiştir. Sanayi sahasında Alm"--a-n_y .... a .. d,.._a __ 

ugranıla:ı müski.i a ta da temas 
lar izale olunarak seyrüsefer en eden başvekil milletin kendisi- -
kısa müddete indirilecektir. ne intikal eden mirası elden çı Reisicürnhurun davası 

Devlet demiryollan inşaat re karmamak maksadile vatan yü BERLİN, 31. A. A. - Reisi-
isi İzzet B. on güne kadar Avru vasmı tanzim için müşterek cümhur Hindenburg, milliyet
paya gidecektir. İzzet B. Anka- mesai dairesinde ittihat arzu- çi sosyalist fırkası reislerinden 
ra istasyonu meselesini hallet- sunda bulunduğunu ilave eyle- meb'us Goebbels aleyıhincle 

mi o.tir müddei umumilig" e müracaat ve 
mek üzre profesör Blfim ile ~ ·-- -------

b şikayette bulunmuştur. Bu 
temas edecek ve projeleri bera- Yeni Mısır ha ine!JI müracaaıtın sebebi sosyalist 
berce hazırlıyacaklardır. İzzet KAHİRE, ı. A. A. - Nahas meb'usun Reisicümhura haka
B. projeleri hamil olarak gele- Paşa Mısır kabinesini teşkile reti mutazamıının bir makale 
cekti•. memur edilmiştir. yazmış olmasıdır. 

• 

zarıı-ıda ınerasiın yapılııııştır 
ANKARA, 1 (Telefonla) -·ile ya ayanlar hiç bir zaman ö 

Bugün Necati B. merhumun me mezler" diyor. Necati'nin hay 
zarında kendisini sevenler top- tını düşünürsek bu söze nail 
landı. Dahiliye, Maarif Vekili lanların başında onun geldiğ" 
B. lerle, Necati'nin büyük arka görürüz. Yaptığı işleri ve muv 
daşı Vasıf B. aziz oülünün me- fakiyetelri bu aşka medyundu 
zannın etrafında halka teşkil Ölenler için bahtiyardır deni 
edenlerin arasında görünüyor- lirse Necati her halde bahtiy 
du. dır, öldüğü gün arkasında pa 

Maarif, mezara, üzerindeki yansız kederler, göz yaşlan se 
lkordelede, "maarifçi arkadaş- giler bıraktı. Necati merhu 
!arın aziz Necati'ye hörmetle- çok değerli işler görmüştü. B• 
ri" yazılı beyaz gül ve karanfi1 1 rada onları saymağı muvafı 
!erle süslenmiş güzel bir çelenk görmiyorum. Maarif ve inkrlii. 
~oydu. ~ez~ üstünde, :1'"faa- tarihi onu elbette kaydedecek· 
nf Cemıyetıle, mekteplerın çc- tir. Yalnız naçiz bir mümes. 
lenkleri vardı. Mezar başında olduğum Maarif Cemiyeti na 
Necati'yi sevenlerin teessürüne mma şu noktayı hatrrlataca 
tercüman olarak İbrahim Alfı- ğım: 
eddinB. şu hitabeyi irat etti; Maarif cemiyetini kuranla 

lbrahim Beyin hitabesi nn başında .nerhum Mustaf 
" Muhterem efendiler çok ~ec~ti var?ı. Memleket ma 

samimi çok değerli bir insan, çılen, cemıyet mensupları na 
gayet heyecanlı ve canlı bir mına ~erhumun . ~ua.z~ez. v 
devlet ve inkılap adamı olan çc;ı~. asıl ~uhunu. şımdı hızı dıı~l 
sevgili Necati'yi bu topraklara dıgıne şuphemız olmıyan azı 
emanet edeli tamam bir sene ruhunu hormetle ve hasretle 
oldu fakat onun çok yüksek ha- selamlarım.,, 
tırası o kadar canlıdır ki onun Merasimden sonra Vasıf 
yadını tekrar etmek onun me- Cemal Hüsnü B. ler, Neca 
ziyetlerini saymak için hiç lü- merhumun hemşiresini ziyar 
zum yoktur. Onu hepimiz ya- ederek bu acı yıl dönümü mü 
kından tanıyoruz ve intibaları nasebetile kendilerine teessür 
kalbimizde yaşıyor. Onun bu lerini beyan etmişlerdir. 
yüksek meziyetlerini tanıyan- ~·· 

lar için Nec ... ti merhum gibi ru- Tahdidi teslihat 
hu çok kuvvetli bir şahsiyet 

önünde her söyleyeceğimiz söz Akdeniz devletleri nıi 
onun sakit belagati karşısında 
nasıl kuvvetli olabilsin. Biz bu- sak mı aktedecekler 
gün bir kabrin etrafında topla- ROMA, 31. A. A. _ Harici 
narak uhrevi bir vazifeyi ifa et- ye nazırı M. Grandi İspanya s 
miyoruz. İnsanlar,,çemiyetler ve firini kabul etmistir. Nazı r il 
milletler yalnız dirilerinde de - sefirin bahri tahdidi teslih 
ğil ölülerinde de yaşayorl~r. Bü hakkında Fransa tarafından i 
yü~ medeniyetlerde kabı~l.ere leri sürülen teklif karşısında ! 
be~ıkl.er~en daha faz~. .~tıb~r panyanm alacağı vaziyete 
edılmıştır. Bu da çok buyuk bır ~kdenize müteallük bir mis 
manayı ifade eder. Kuvvetle te
menni ederiz ki bu nevi yadlar 
ve bağlar unutulmasın. Büylik 

akdi imkan ve ihtimaline da 
fikir teatisinde bulunuldu' 

bir şark sairi "aşk ile hevecan zannediliyor. 



le ine U 
yorganı 

suz 
yağımızı 

•. yağını• '7,t yorganımıza 
göre 

uzatalım 
Eğlenceye lü-
zumsuz yere 

sarf edi
len para 
lar israf 
tı r ve 
tnilli ta
sarrufa 
muga
yir bir 
hareke 

tir . 
. rıı başı gecesi, Beyoğlu maliyelerile hiç de mütena-
1'alann ofük ollık aktığı sip olmayanlar teşkil edi

yi~ sel manzarasmr andın- yordu. Bir gecenin eğlence
tlu. Bütün eğlence yer- si uğuruna bütçelerinin fev

• e- iğne atılsa yere düşıni- kinde, para sarf etmek gıda
~n~ek derecede dolup taş- larınm bahasına yapılan lü

ıılş, hatta zabita bu kabil zumsuz ıbir israttir. Bu isra
rlerde nizam ve intizamı fa set çekmek lazımdm'. Mil
•lhafaza tedbiri almak me- li tasarruf yalnız ecnebi ma

" Jıriyetinde kalmış. Herke- lı giymemekle temin edil-
eğlenmek hakkını mü- mez. Bilakis böyle isı:afat

•taşa edecek değiliz. Bu tan tevakki milli tasarrufun 
f ferdin tabii bir hakkıdır. ilk safında bulunuym-. Bi
kat eğleniriı:en bile itidali naenaleyh eğlenirken de is

i·en bırakmama'k israfa ka rafaattan aakmmıdı: milli 
B~arnak gerektir. Halbuki 
i~aşı gecesinde Beyoğlu tasarriıfıin düştüriidür. Bu 

H·ence yerlerini dolduran nu unııtmayalım ve ayağı-
ıabalığm arasında ekseri- mızı yorganımıza göre uzat

" ti-.i sarf ettiği paralar sıai mayı bilelim. 

~i~:- Yılbaşı nasıl geçti? 
da -
~a'abaha kadar eğlence .. 

iZ 
Bar ve meyhaneler 

Kadın garson istih
dam edilmi11ecek 

Zabıta vakalan 
çok azaldı 

Kitapçılar 
ihtilafı 

120,000 liranın 
taksiminde ihtilaf 

var mı? 

ra 
z a 

Köylüye ucuz 
petrol ---

y, ni talin1atnaıne in
hisar idaresine tebliğ 

edildi 

c a 
ı--zımdır ••. 

Deniz ticaretimiz 
Seyrisefain bu sene Avrupa liman 

lanna vapur işletecek mi? 

idare şimdilik daha ziyade hamule 
işlerine ehemmıget verecektir 

Barlının 144 senelik mr KoprUsu ve 

ANADOLUDA MİLLiYET 
--------------------------------0 dun, kömür, sudan ucuz 

Bartında odunun arabası 
150, lıömürün oklıası 

4 kuruştur 

mehtepliler 
müsabakası 
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1 
dını vardır; bir Türk kadını da- ı 
" as• vardır . FELEK 

_,_..,, 1 Hamdullah Suphi, bu yazıla
rın bir çoğunu otuzundan evvel 
yazmıştır. "Kırık kir1m1it", 

YENİ SNEYE NASIL 
GİRİLİR Kütüt< Hi~~TE 

A~rın U;.ıdesi "Milliyet" tir 

t 2 KAnunusani 19&> 
iDAREHANE - Ankara cacdeıi. 
'fo. 100 Telgraf adresi: Milliyet, J.. 
anbul 

Telefon numaraları: 
latanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER! 
G 
3 aylığı 

6 " 
2 " 

Türk.iye için Ha<iç için 
400 kuruı 800 kuruı 
750 " 1400 .. 

1400 " 2700 " 

='---
«Tolstoy'un ölümü» gibi dört Artık bizde de adet oldu: Ye-
beş parça var ki daha uzak genç ni seneyi karşılıyoruz. Bereket S · 1 d · · 
liık devirlerine aittir. Buna rağ- versin ki her yeni senenin her Clll ev Cll ll'eyım ... 
men bu parçalar okunduğu va- birerlerimize ne hazırladığını ev __ _ 
kit _muharririn kalemine mah- velden bilseydik, yılbaşı eğlen- Küçük çay masasının başın- senedenberi münasebetim var • 
sus daimi taravet ve ruhuna tilerinin şekli ve kahramanları da otunnuşlar konuşuyorlardı. Fakat bekar bir edcekle evli bir 
mahsus daimi çoşkunluk müs- çok değildi. Bu cehaletimize Beria dert yanıyordu. Nişan- kadının arasında bir münasebet 
tesna olmak şartı ile_ kemale nekadar şükretsek azdır. Ytlba !anmak üzere olduğu adam sö- anca4ı: bu kadar devam eder. 
ermiş bir insanın vakarından, şını tes'it edenlerin gittikleri zünü geri almış, başkası ile ev- Caferin nasıl olsa evleneceğini 
olgunluğundan ve derinliğin- yer, içtikleri içki ve sıktıkları el lıeniyordu. evlenmek istediğini biliyor-
den başka bir şey hissedilmez. nakadar değişik olursa olsun bir Sacide: dum. Onun mükemmel bir er-
Bu vaktinden evvel erginliği, şey vardır ki de~işıne~. Hepi- - Beria, dedi, ben sana mü- kek olduğunu biliyordum. İyi 

M~NTE KHi~T~ 
5 Klınu:ı ısani pazar güniinden ltibar~n 

HİLAL ve ALEMDAR SINEMALARIND 

•••• ::::::cc:ı ... gösterilme~e başlıyacaktır. ~ 

........................... ~ 
ETUAL SiNEMASINDA 

Bugüıı 14,1·2 mattnesindeıı itibaren büyük ve dilber artist 
HED tarafındın temamen ( SE3LE'JDIRILMI~) ve fır!nh 

İKi KIRMIZI GÜL 

i nam muhteşem ve müstesna filim başlıyor. 
Bir çok orlcesıralann lştlrakllı terennüm edllmlf rubnüvaz pı 

tar işitilecektir. ....................... ~ 
~~:!'...:~·~·-· .....•.......... Hamdullah Suphi yahıız bir kaç mız, geçen seneyı ayık ıken hıra kemmel bir koca buldum varır bir koca olacağına da emindim. 

Gelen evrak geri verilmez kuşaklık intelektuel cetler sa- kırız,yeni seneyi mestolarak kar mrsm? ' BaŞka bir kız alacağına, seni • 
k ştlanz. Bu sarhoşluk tam bir - Kim? im . ..:.ı. • Ge 

Müthiş bir film .• Gayet feci bir dram 

TAHTELBAHİR 44 {üddetl geçen nuahalar 10 uruştur. yan ailesine, yalnız kendi ide- a asını ter...,.., ettım. ne se-
Gazete ve matbaaya ait işler için alci hamunma değil, ayni za- sene sür~r tam _aytldığmıız z~- - Cafer bey . · • Kırk yaşında ni, senin saadetini düşünerek • 

mlidiriyete müracaat edilir. manda mensup olduğu nesle man yem ~ene .~ırer. Seneler hı- •kiıbar, zarif, zengin bir eıikek . . . tercih ettim. Bu gece, bu fena • 
Amerika fttosunun lştlrıklle vilcudı getlrllcıı bttyillc usll bir film 

Gazet.miz ilfolarm mesuliyetini ve yetiştiği devrin havasına ;.er kadehtır,_ ?~?er bu ~adeht~n Beria'nm gözleri önüne, ar- tesadüf olmasaydı, sen pekaa 
081 kabul etmez. borçludur. o, neslin ruhunda zehrap,, degıl şarap,,ıçmektır. kadaşının tarif ettiği zarif, ki- Cafere varacak vemes'ut olacak 
11 Dün, bizim gibi vefasız dost- ıbar çehııe geldi. Cafer bey, ya- tın. Ayni şeyi yapmanda hiç Heyecanlı bir eser 
~:,I BlJGÜNKÜ HAVA birbirine ait bir çok fikirler, ga- lanru yoklamak üzre matbaaya şını başını almış, tam koca ola- bir maıhzur görmiyorum. Bu 

ı. yeler ve düsturlar, Ka!hotiık bir gelen Übeydullah efendi üsta- cak bı"r adamdı. A · tesadüfü unut ve gene mes'ut 
~.-.-• ...,. .... -.-• ...,J ••••••••••••••• 

1 < DLn hararet ı n çok 10 en az 5 

e~ derece idi.PtıgUn rüzglr murehawil 
aı hava huluılu olacaktır· 

"z 

ı'en<İt ve Bihliograf •a 

l~l (;Ü~EBAKAN-

alemin içindeki unsurlar gibı, dımıza geçen sene ne yaptığını - Ona varırım, dedi, fakat o ol. Eğer sen varmazsan, Cafer 
erimiş bir ateş halinde kaynı- sordum: alır mı, beni tanımıyor ki . . . başka birile evlenecek ..• 
Y~~du. 1:'!aşımızı?' üstünde, bir- Beyoğlu nikah memuru olan - Ben seni tanıştırı:mit • İşte doğruyu söyledim. Dli-
bırıne duşman ıdealler, yalın 1 üstat, güWınsiyerek. _ Olur .. . 
kıl 1 "b" d · . şun ve ne ıstersen onu yap ••• mç ar g~ ı çatışmış uruyor- "-Geçen sene 1500 çifte kıy - Bu hafta bir davet yapa-
d~. M~ş;ut!!et~n il~ı T_ürk ce- mışım! dedi, ve briaz sonra ilii- rırn. Yalnız-Oiraz fazlaca dekol-1 • . * * .. * .. 
mıyetının uzen~dekı ag~ me- ve etti.. ta gel Cafer bey srkılgan bir Bena çdk duş~edi ve 
zar taşına benzıyet kapagı kal _ . . . Nikah!.. 1 adamdır. Onu sen avlamalısın. Cafer beyle evlendı • 
dırınca, onun altından bütün Sene başını nasıl tes'it ettiği - Peki. M. M. 

Hamdullah Suphi'nin "Güne- çürümüş, kokmuş şeylerler be- sualine de şu cevabı verdi. * * * 

G 

o r E R 1 Si rı M l u N o 1 
lrae olunan 

YIKICI 

~kan" ünvanı altında topladı- raber. (Yarın~. ın ~ayası da - Vallahı ~lemin baş_ını bağ ~e'.İa, dört. gözle davet ge-

~ yazıların her biri başlrbaşma azamı tahammur ha~~n~e n:ı:eY.- lamadan kendı başımı bıle kaşı 
1 
cesını ~ekledı . . 

r eserdir. öyle ki bize her biri 'dana çıkmıştı. Bunu obur çuru- mağa vaktim yok! Yalnız gece ı Y enı tuvalet ısmarlamıştı. 
r ayn ık"t~p mev~u te k"l de 1 müş şeylerden ayırmak husu- 12 ye kadar bekledik ... Nihayet 1 Süslendi ve Sacideye gitti. 

ıeklrpliler oıüubahsı 

Tımnıııen SESLl ve sonderece eğlenceli komedi mUtb(f muv 
klyeılerl lcazanını;tır. Bütün ıeylrcller yıl baıını tesadilf eden diin 
candan yürekten gülmüştür, bu ise yeni sene için bayırlı bir ıllme 
Çılgıncasına gülmek lltersenlz OPERAYA gidiniz. 

l\1"11 f • • lllveten; 2 sesli varyete, JAKSON ve BLAK (zind) nln iki komik 
n l i tasarru cc1nıyetı şarkısı ve Jak paynesin meşhur cazbandı 

l r-d· U:kıi H d 11l, ~ eh" sunda epeyce müşkülat çeki- düdükler çalındı ve onu işittik- Salon kala.balıktı. Piyano ça-
ı. ı. . n ~m ~ up ı yorduk. Bize iyiyi ıkötüden, sağ ten sonra uyuduk!.. lmıyor, gramofon çalınıyor, ve fşBankası ~=e«•OCDOetteı•Oette .ı• 
n kalemındekı munakkahlık ı ·· ··k h l" · h"l ı· D""d""kt N ·· h" ı H da dT d ~! b . k"I k 1 • amı çuru ten ve a ısı ı ı e ı- u u . e mut ış a et! er ns e ı ıyor u. 33 üncü haftanın 4 üncülüğü 

•· a:a u vecız şe 1 ısa ~gını den, faydalıyı teıl:ılikeliden a- şey ona bağlı! Zaman bile! Beria etrafa göz gezdirdi· ınü Galatasaray lisesinden 140 
{<lı. Bu kalem daha yeşıl ve yırt ettirecek rehberlerden orta Meydanda Cafer bey ydktu M h ş "f b k tı 

. b" k k b d · ·· · · KADIN POLİS OLURSAı . . . 0 a mut en ey azanmış r. •.ze ır amış en, un an yır- da henuz eser yoktu. Her hın- · Geç kalmıştı Sacıde mısafır- y d . 
, . b" . . "k" ld B b . . d V d N d" 1 . ·1 ld U azısı şu ur. : ·ı ır, yırmı ı ı sene evve en miz, kendi ellerimiz, kendi tır- en u ısım e e at e ı- erı ı e meşgu ü. tandı, arka- ı .. .. . . .. 

· · T"" k ·ıı · · · ki ı k k k""l mı·n yazdı<Tı ço'' gu··zel komedı"yı· d b" d 33 uncu naftanın en muhlm . :ırı, ur mı etının veya ın- na arımız a, o , arışı , o u çe b " a~ına · ır şey sorama ı · b . b T"" k d •. 
1 ini - ·k dd · h ı· d dd · · · d "d • go··rdu··m Ve pel' çok gu··ıdu··m Yarım t d h geçtı" ha en ence ur unagıy e ıgın mu a eratıle aliika- a ın e ma enın ıçın en og · ' · saa a a • . 

1 
İ b k d t f 

•lr, ne mühim ne çetin ve ne ru"nun, "güzel"in ve «iyi»nin Dünkü gazetelerde kadınlar Bir Beria'nın sabrı tükenmişti . ış .. e~;~. ş a;: a~ı;ılma . asar~ 
'dar kapital ~es'elelere dava- has unsurunu kazıyarak çıkar- !iği bir piyeste kadınla alay edil Yanına, çocukluğunu tanıyan g_u~undun(tMe~llı; ~k ı. esı ve şe -

1 k b · · d "dik B dig" i için onu men'e teşebbu··s et "ht" b" ha g ı · k" rımız e ı ı ı tısat ve tasar-~a. emel ve ideallere temas ma mec unyetın e ı . u v .. ıyar. ır nıım e mış, es. ı f . t") . t kk"T"d""r 
~·· . kazıdı"ımız ham ül eden daha miş olduğunu okudum.. gunlenn hatıralarını, bozuk hır ru cemıye ı run eşe u u u . 
•• ,nış, ve nasıl olmuş ta bu k I bul ~- çl Tep~m attı: Evvela kadınla- hafiza ile sayıp dökmeg· e baş• 1 Bankanın yıl dönümüne tesa 

k arış= ve an= o an o za-
,yre uns.ur, o sert, acı-~~.~~- manki rejim, bize bu hususta rın hiç olmazsa bir komedi mev lamış~ı. . . .. d~~ eden b~ ~~-e, bu ~etli 
!:ı şeylerın &~asında bukulup kuvvet ve cesaret vereceği yer- zuu olarak bizi güldürmesine Berıa, ihtiyar hanımın sozle- muessesemız butun erkarule ta
i,rkulacağı _yerde,. ~~nuna k_a- de, bilakis, türlü türlü daliilet- neden tahammül edemiyorlar? rini dinlemi ord_u .. M~~i-~l~. ala- ı sarruf g~y~si e~raf~_da hareke-

;:: ,: hep aynı tazelıgı ve yeşıl- !ere, zaflara düşürüyordu. Ki- Mutlaka kadın ağlatır mı? k~sı Y<;>~tu, o hah ~uşunuyor, te geç~ıştır. Ş~dı ~.ık h~reket 

~X'.><X'.><X'.><X'.><X:><OX>c:-OıO<>ıôıe<><::)()(I 
Tarihi vekayti aılka ve asrlyeyl gösteren büyük filmler 

Klnunusani 1925 de SODOM ve GOMORE 
Klnunusanl 1927 de EVAMIRI AŞERE 
Kanunusani 1930 da görülecek tarihi ve urf velcayll 

musavver film ise 

MELEK SİNEMASININ 

Şaheserdir 
yakında lrae edeceği 

J U D l T ve H O L O F E R N 
)ö(X'.><X'.><X'.><XXXXG>Oıı::><>O<>O<>O<><><I 
......... ..._l'o._/l"""',A...~ ...... ,,,.._,....,o......,. __ .__."""",,.._, .......... .,,...,""" 

Dertlerinize deva bulmak isterseniz 

ALKAZAR SİNEMASINDA 
gösterilmekte olan 

ZİGOTONUN SON GÜNLERİ 
;i hen ayni bahar kokusu ile mimizi Osmanlılık kimimizi Birlik reisi H. fendinin. gozlerı ıle Cafer beyı arıyordu. olmak uzre, bu gunku neslin ba-

~thafaz-ı etmiş?... Müslümanlık, kim~izi bir ne- Biz her sey olduğumuz gibi- Müstakbel kocasını gene rıileri ?lan a~elere ve muallim- Sekiz kısınJık komediyi seyretmeğe gidiniz. iki uıt mütemadiyen 
r~'Genc H d ll h S h" b . • l"b ll k . d poliste oluruz .. şeklindeki iddia meydanda görmeyince kalktı. 

1
1ere hıtap edıyor: Çocuklan ta- kahkahalarla gUleceksinlz. 

nı .. k • .
11 

atın u. a _up 1
• ~ vı magşduş Bı erla 1 peşınd e sı da garip. Polis olmadan evvel Odalarda Sacideyi aradı. Ayna- sarrufa alıştırınız, istikbal on- "'"'",...,_""'""-v-v"V'"V'...,.V""V"\ 0,...,,...._""Y-V"V'"V'"V''V"....,..,. 

ıv yu mı e ve ınsanıyet mes - yoruyor u. azı arımıza sa e- bizim gibi alaya latifeye komr d bo la b l • b 1 ın el"nded"rt '-;;;;;;:;;:;;;;;~~;;;;;;~;;;;·ı 
1 . k • . . • ' . a, ya rının ozu maga aş- ı ar 1 l . rll 

r • enne arıştıgı sıralarda yo- ce Balkanlı çetecılık ruhunu a- dive tahammül etmeyi öğrenme 1 d • ·· ·· k d .• f . . " . Hu ak,am ı••••••••••llll 
ı •ıun iistünde vahsi ceyliin ba- şılıyordu. Adi sokak politika- rd· · k" b "dd" k 1 k b. j a ıgını gonınc_e •. ar ~ aşının Dıger tara tan şehnmızd; ~ıl ı Hııkikl güzel film amatörle 

l 1 - • • • • ı ır ı ıı ı ıaya u a asa ı- yatak odasına gıdıp duzelmek Ji iktısat ve asarruf cemıyetı M "k ' ~ AMO 
ı lı genç kızlardan, kızıl karan cılıgı:.adı sokak kabada~ılrgı lelim, yoksa bu sözün Halept~ 1 biraz daha süslenmek istedi. 1 namında bir cemiyet teskil olu~ a~ı sıneınasın 1) R N NOVARO yu 
n :dııdcıklı genç kadınlardan e- ıher koşeden y~l~uzu kesıyor- . atlanan adnndan farkı kalmaz! Koridoru geçti, odalardan muş ve bu cemiyet h~alı bir U AŞIKLAR ismindeki ilk f 
ad k "d"? B - · • k du. Cok defa fıkırlere kurşun- FFELFK b" . . k j . . . ve sözlü filminde uğannl ede 

'yo mu ı ı. ogazıçı ıyı- 1 · . d V b.. .. ' ınnın' apısını actı sonra: faalıyete gecmıştır 45 madde- Herkc~in •abırsızlıkla beklediği temaşa etmek Qzere 
;h imın renkleri solmuş, koku- bar el evap vd~nk.Yor ~1•1 . e . uhtun 1 11 - A !... deye ha}-kırdı. den müteşekkil cizamnamesi- TURJANSKY nin muhteşem ese-
e 11 kacmıs mı idi? Oece vakti ~f :~ şıı~ 1 ·ı nesıktrı·nb:a kay. Huluk m/.'lafirl Koltuklardan birinde Cafer nin umumi gayesi halkı israfla rl ve halkımızın son ılercce ıev· ELHAMRA Sl!l."EMASIN 
rrıin kor~larda gümüş seslı: yu 1 kı eh~ femteyelce .. ke'.!' ır ba- ı 48 /"' (Op lbey, kucağında da ... Sacide mücadeleye, hesaplı ve tutumlu ı gitmektedir. Bu filim RENE 
E • ran ı , ır ır ına ı ço uş ve a- ı lı' •·• rd • f 

1 
diği l\'AN MOJUK N RE nln lştlraklle temsil ol 

ôüller ötmüyor mu idi ?Niçin t b" · h" b" f j va. ı · yaşamaga ve tasarru a a ıştır- maktadır. ilaveten: SözlU d •e ış, ır ın ızam, ır yas ve e- A ·ki k B . ' .. ak S h . . . b ·ı B~İGİT HE'LM ,taşta bunları ve bunlara ben- l'k t h · · d t t Yılb~ ı gecc:;inin sabahı göz şı a maşu a, erıa yı go- m ur. e nmızın mat uatı e handiJlerl. Mösyö Muıol 
ı a e avası ıçın e · · · ş e, ' ' ·· 1 d 1 b" ""dd b ıı· b 1 b" k h" d şeyleri terennüm etmı:!k var Hamdullah Sup'hi'nin nesli bu !eri kan ç~-ı:-,uı.m. dônmüş, tıraşı J runce şaşa a ı ar, ır mu et e _ı aş ı ır aç zevatın ı~a- nutku, Kaplan avı, hakiki ıı 

H d il h S , h" d . h • · t d kt" /uzam!'> c bi esi buruşmuş bir krmıldayamadılar. . . ı yesınde başlanan bu hayırlı ışe DİTA PARLO cazbandı ve aalre. Bu 
8,Jı, am u a up ı aıma engamenın or asın a va ın- • K b" • · · k b"lf""l · · k k ı 

' d ı k ı ı b" halde ,çeriye giren bir arkadasa 1 ısa · ır an sesaız gectı. 1 her es ı ıı ıştıra etme ten ROZ TA BARlOS ve KAST 
ine ya Rumelindeki ırk ve en.r:;e a~ru ~tıfı ~ ~n ~-r j sord••k · , · Nihayet Sacide Caf;rin ku- geri durmamalıdır. gibi üç bUyük yıldızın temsili 1..ARIN veda suvaresf. 
ızhep kavgalarından, ya To- bnesı hı. ı ~e :rı: u a linu~ .1

', - l'T~:ıl eulendiniz mi bari? cağından kalktı: 1 İşte bir haftadır takip etti-
• , ··ı·· ·· d 1 k u sa ıpsız ve avare nes ıcın ' b S b" d" k ded" M 1 k .rj yun o umun en, ya aç r d . h b" h .. 1 1 Eğ! di<Yi ay<::kta dLisecek gi- - en ıraz ışarı çı • 1 • ğim tasarruf hareketlerini gaze ano es ll 

,sefalet kavgalarından, ya . 1en,kşayd~n1 .1 •. adyreth kı:k a~lke ı bi sal!. ·ıışı';.dan belli idLMaama İki arkadaş yalnız kaldılar. 1 tenizd~ okuduğum semereleri 
ttı"· k A d 1 k"" 1.. .. ı e, · en ı ıgın en · a ı ata ı f" 1. . k k d Sacide. 

'rıyanı na o u oy usu- ld 0 .. d" k" b ı sua •mıze cevap verece 11 - • bunlardır.,, 
MELEK SiNEMASINDA 
Bu hafta lrıo edilmekte 

film ,ımdiye kadar görül 
eserlere kıt icat faiktir. Bu şah 
CLAYV BRUK un debık 

in .. eren o u. nun ıçın ır ı u . k , . d b ld B · ded" b · hlAk sarp ve yaman serguzeş- .. k k .. lük" h . ' retı enam c u u. - erıa, ı, enı a a sız 
ıa en bahsetmiş! Acaba bu a- bg~n,To?,ukn .. ıl~k uç h b_ç~ reksı' Yalnız bu cevap, iflas eden bir kadın zannetme. Caferle on 

ıhiç genç olmamış mı? Ba- ı~e ll ur 5u_u
1 
~ez e ıdnın a .. - bir tüccarın nevmidanc ellerini _______ '"!"" ____ ""! Fatih 3 üncü sulh hu

kuk hakinıliğinden: 

filmi gôsterllecekılr. i 
ilaveten: BesıekAr .JOSE PA· I l 

DILA nın en son ve zengin re· , 
pertııvan Rus danslın Elh.-

k . _ sa a ı murşıt erı arasın an go- og· uşurmasını temsil ediyordu· 
• adına daır yazdıgı va- züküyor. . · pu idi? temsili 

bile cinsiyet lerzelerinden o T · k l'b·· ı· - Monşer, dedı, ben topu at- Öteki, bitkin ve mecalsiz: y 1 • n . emmuz ın ı a ı nes ı, tnn 1 Fatihte Sofular caddesinde lütlandığı büyük fedakArlıklı

re u~men Majik ılncmısı sırf 

muhterem ve aziz müşterilerini 

memnun etmek maksadile 1930 
senes:ne muazzam bir programla 

SiLiK ÇEHRELER 
dlr. l!Aveten Spor ve gençlik 
s\ııin üçüncil illmi AT YA 
Bugün ~aaı 16 3·4 de ROS 
BARIOS ve KASTRO lann 

: kadar. uzakta ~alı~_o:.t K~- T_ü~kçülük dini y_olund': ç~k şe- Hic: temkinini bozmadığı hal- - Hayır, dedi, üç tane 48 lik 
dan. hır _ba~ış, b~: guluş, b'.r :t'ını kurban verdı; hatt~ bır ço- de geceyi ö~eki gibi uykusuz ge toptu! 
~ vaıt ıstıyecegoı yerde, bır gu tatlı canını feda ettı. Ham- çirdiğine süphe olmıyan diğer 

139 
numaralı hanede mukim iken vefat 
eden Ali Efendinin terekesine ait cm 

onun için hürriyet istemek- dullah Suphi bu yolda candan bir ark.,dıİ'.~: 
· ~i'lıyor; zira onını gözünde daha tatlı olan gençliğini verdi. _ Topıi attın ha .. diye tek-

Erbabı, bunun ellişer dirhem- vali 1:1enkulenin s Kanunusani 1930 
lik ve ( 48)er kuruşluk üç şişe tarihine müsadif Pazar günü saat 10 
rakı manasına geldiğini anla-i da bilmüzayede satılacağı ilan olu-

mıtines~ 

.:.ldın yoktur; bir Türk ka- Yakup Kadri rarladı, bu top mutlaka iflas to- mıştır. ! Kulak misafiri . nur. 
1 PAramount fllmldir giriyor . ·-c "lhilliyet,,in tefrikası 28 ·- -· · ---- vapur olmaz olur mu? asabımı biraz teskin etti. Biraz benziyordum. Ömrüm oldukça, - me konuştuğumu~ yumrukları- Ben kamaraıma-&-i<liyoıruın.ıı 

1. N 1 . . ıo • ası ıstersenız . ması ..... zımdı. Eğer kendinde 
J irayı ısmarladı. Kanapeye . böyle bir hak görmeseydi, bu 
lüldü. Anlatmağabaşladı: telgrafı yazmaz, Bursaya gel

l~- Bu Nazımı, Şadiyenin Sa- mek arzusunu izllıar edemezdi. 
:· mdaki arkadaşı Seniha ha- Eşyalarımı yangından mal ka 
t ica~ etmiş. Beni kıskand;- çıran bir insan telaşı ve şaşkm
j~adı!~ye ~aha _fazla bag- ! lığı ile valizime yerleştirdim. 
ı nak ıçın böyle bır telgraf ı Yerleştirdim diyorum, yani kar 
-~niş: Amma ben bunu~ _böy- ! maokarışık attım. Valizimin içi 
". dugunu çok sonra ogren- ı kadar, aklım fikrim de altüsttü. 
r. Garsonu çağırdım: 
~niha hanun, maksadında - Şimdi İstanbula hareket 

affak olmuştu. Nazrm be- ' etmek istiyorum . 

1nevcüdiyetine inandım. 1 - Vapur yok ekndim. 
l yenin üstünde bir hakkı ol- j - Nasıl yok, Mudanyadan 

- Vakti geçti efendim. daha salim kafa ile düşünmek bu Mudanya - İstanbul yolcu- mı sıkıp kollarımı havada salla- sıkılmadınızsa devam edin 
- Hay alliih belanı versin! lazım geldiğini idrak etmeğe luğunu unutmryacağırn. • • 

1 
<lığımı farketmiyordum . - Edeceğim. 

Vapur olmadığı için garsonu başladım. Bütün yol esnasında, Çekir- Bir araltk yolcuların dik dik İhsan Şefik bey yan 
payhyordum. 1 İşte bu aralık, oteloi., iki oda- gedeki otel odası gözlerimin hana baktıklarını gördüm. Bir döndü ve seslendi: 

Ne olursa olsun, Çekirgede mm o güne kadar olan hesabını önünden gitmedi. krsmınm, beni deli zannettikle- - Rcımanınuıda, bu me 
bir dakıka daha durmamağa ÇPkarıp verince, mesele kendili- On beş gün, o kadm beni en rine eminin . . . lar i'kinci kısım olsun • 
karar vermiştim. ğınden halledilmiş oldu • tatlı yalanlarla andatmış, avun- Sarayburnundan kıvrıldığı- - Peki • 
Aşağı indim, hesabı gördüm. Hesabı görüp çrktmı: durmuş, mesut etmişti ... Artıık miz zaman, biraz kendime ge- Muhterem avUkatm ded. 
Bu ıhesap görme faslı, mühim Bir otomobile binip Bursaya o sahte saadetin pençesini kal- lir gibi oldum . apryorum . 

bir fasıldı. Bu hesabın içinden geldim. bimde hissediyordum. Kalbim Uzaktan aıksetmeğe başlıyan iKiNCi KISIM 
çı1anak pelk kolay değildi. Şehirde serseri gibi dolaşı- pençeleniyor, tırmalanryor, ka- tramvayların çan &adalan, va- 2 

Kendi odamın parasını ver- yordum. myordu. pur düdükleri, otomobil sesleri, Galipten Şef iğe 
mek basitti. Fakat Şadiyenin Oraların ne kadaı: göze görü- Gözlerimin önünde hep Na- İstanbulun bütün gürültüsü Benim canını, yaramas 
oda parasını nasıl verecektim? nen ufak tefek kusur lan var- zım ismini görüyordum. Her içimde uğuldadı • deşim 1 

Şadiyenin, daha ne kadar za- mış!... tarafa, büyük, kocaman harfler- R~htnna bitkin bir halde çrk- iç.imdeki sevinci tasa 
man kalmak niyetinde olduğu- İnsanın yanında sevdiği bir le Nazım yazılmıştı... tım. Belim biraz eğilmi,, boy- demezsin. Mektubu bit" 
nu bilmiyordum. Acaba kaç kadın olursa, bulunduğu heryer Eve, Mudanyadan telgraf çe- num biraz bükülmüştü . sonra, zarfın üstüne İs 
gün daha kalacaktı?.. Her ne cennet kesiliyor. mi!}, geleceğimi haber vermiş- On sene ihtiyarlarnıştrm. On daki adresini yazacağııınr d 
olsa, ona para verdinnek iste- Mudanyada fena, raıhatsız bir tim. Rihtimda Nimeti bulaca- .beş gün, beni on sene yıpran- dükçe seviniyorum. 
miyordum. Hesabı ben görmeli gece geçiroikten sonra, ertesi ğıma emindim . dırmıştı. Bursa macerasına 
idim. 1 yi amma, o Çekirgede, gün vapura bindim • Sinirli iken sigara içmenin Serseri kalbim, sokaklarda, vennene hel1halde saik 
benim hesabıma, Nazım beyle Bu yolculuk çok acı oldu. ne olduğunu bilirsiniz. İnsan kaldırımlarda sabahlamış gibi değildir zennederim. K 
gönül mü eğlendirecekti? Hani malını bliyük ümitlerle sigarayı içmez, adeta yer. İşte yorgundu. ni İstanbula avdete icbar e 

Vermelk bir türlü, vermemek vapura koyup sev1ı:eden, sonra ben yiyordum. Sigara sigara üs- Karımın koluna girdim. 1 mistir. Amma ... 
bi.r türlü idi. hiç bir şey satamayıp i.fl!s eden tüne yakıyordum • 1 Bundan ötesini, bundan son- İtiraf et, ki Şefik, Nimet 

B•r karııuk heaabın dii§üncesl esnaf vardır. İıte ben bu esnafa Deli gibi idim. Kendi kendi- raki mektuplardan anlarsınız. Devamı var) 
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• 

r~kmek narhı meselesi et~afında 

E'llmek narhı 40 para indirilebilir .• 

.... ••••• 
cmanef fKtfsat müdürü ise ekmek narhının buğdaya 

Adliyede 

Osman bey 
cinayeti 

Halil Efendi 3 sene 9 
aya mahkum öldu 

Hariciye balosu 

Gazi Hz. de baloyu 
şereflendirdiler 

Hanımlar yerli kumaş
tan tuvalet giymişlerdir 

----- --------

Poliste -•• 
Uç talebe ka 1 

Btınlarııı bir ıı1acera sc,ralıatıı1~ . 
çıkdıkları talııı1iıı ediliyor 

••••••• 1 

Kuleli lisesi müdüriyeti bu üç firar 
Şişlide Osman beyde ara~a~ Ankara,1 (Telefonla) - Bü- • k k ğ 

Feyziyi öldüren hamal ~alilin tün şehir yeni seneye azim bir YI me tepfeO 0 mUSİUr 
muhakemesine devam ve ıntaç neş'e içinde girdi. 
olundu. Hadisenin cereyanı şu Hariciye konağında verilen Kuleli lisesi talebesinden,! Bir bakkalda sirkat 
şekilde olmuştu: Maktul Feyzi suvarede güzide simaları1 var- Adil Emin, Ali Osman, Alaed- _ -
Halile tecavu .. z ve küfür ede- dı Aziz Gazi bu samimi toplan d' Ef 1 b .. ı. Beyoglunda Sof ya sokagı 

· . . . ın · er, o~ eş ~ evv.e 1 da 9 No. bakkal Vasilin dük 
rek üzerine hücum eder. Bun- maya ıştırak suretıle şeref ve mektepten fırar etmışlerdır.. kil"d" k 

1 
k · 

d ·· · ı Halil lise kı t rdil H .. . 1 . b 1 nının ı ı ırı ma suretı an muteessır o an po yme ve er. enuz ız erı u unamamıştır. lan · d {
5
0) li · 

• A - d ak s d k hanıml çe Ci;esın en ra sı şıkayette bulundugu sıra a m uvare e e ser ar yer Mektep kaça:klarmm el'an bulu d"lrni . 
tul tarafnıdan bacağından cer- li kumaştan tuvalet ve bilfilstis namaması üzerincımektep idare e 1 ştır. 
hedilmiş ve müdafaai nefis zaru na bütün hanımlar yerli ipek ço si, polis müdüriyetine mıiracaat D l --o--d l 
retind~ kalan Halil tarafından rap giymişlerdir. .. .. . etmiştir.Ayni zamanda, talebe- avu yüzün en cer 
katledilmiştir. Gardırobundaki burun elbıse terin velilerine hadise bildiri!- Taksimde Feruz ağada 

.. Dünkü .muhakemede .h.adis~yi l~ri terkeden ve rerli ~umaştan miştir, yaptığımız tahkikata na rapçı Emin ile demirci H 
goren polis Asım efendı ıle dort hır gardırop tanzım ettıren muh zaran Adil Emin ef. bu sene nir davul mes'elesinden kav 
müdafaa şahidi dinlendi. terem Reisicumhurun üzerinde onuncu sınrfa terfi etmiş, diğer etmişlerdir. Halil Emini bı 

Müddei umumix muavini Ce miUi fabrikalarımızda imal edi- ikisi onuncu sınıfta, imtihanla- ıa cerh etmiştir . 
mil B. iddianamesini serdederek len kumaştan frak görülüyor- rnu veremiyerek ipka edilmiş- --o--
"müdafaai meşrua şeraiti mev- du. !erdir. Ali Osman Ef. Batum - Şüpheli ölüm 
cut olmadığım ve ancak katlin Aziz Gazi suvarede davetli- ludur. Diğer arkadaşları da Ali Kumkapı'da şüpheli bir öl" 

.. b. d · ı • ğ• • •• ı ·· r ağır bir tahrik altında vukua gel ler arasında bulunan tanmmış Osman gibi rusça biinektedir- k' l .dd . gOre teS Iİ e l mtyeCe 101 SOy UyO diğini., dermiyan ederek o su- Türk mütefekkirlerile uzun has ler. va ası 0 muş ve miı eı u 
· ı d ililrçe hadi~eye \anyct ed . . . li l r b - day retle mücrimiyetini talep etti. bıhalde bu un u. Üç kafadarın Batum'a kaç- . . T kalı.i . . d 

62 l<>n; elan~k narhmm, buğday olmak üzre şımdı~ın?en uc~ çok ku~e.t . 0 an yer ~ ug _ Müdafaadan sonra karar tefhim Bu hasbıhaller arasında bil- tıklan zannedilmektedir. ~ştır. a_ ı~ın e y 
lerın«:; nısb~tle yüksek ola- ekmek çıkararak ıddı~larmı ıs- la:rdan lbı~ıstıfade ~enıden _ek edildi. Halil evvela 15 sene ağır hassa tarih mevzuu hakim bir Arkada lan firarilerin ek .ır nrl.~ b .. · : 11 , ., • ·ı 
tesbıt edıl· pat ederlerse memnunıyetle ka- mek çışnısı tutuidugu tat<dırde h e talı 'f d 1 .1 do''rtte .. ahede zemini teşkil etti ş •

1
d ki P k sızın olmuştur. Taıı:ohı nın 

''b 1 • h ., b' 1 d (98) ekmek aps , rı o ayısı e muş · maceraperest o u arını, ço 1 . . ıh' t . k t ıi yüzünden . '' etmege azırız. ır çu"..a u~ a~ .. . .. ü tenzil d"l k 3 ene 9 ay Ankara palasta ve şehrin diğer k d kl k . - u anne~nın ızme çı ız a 
itlik d tar t Ekmek yapıcılar cemiyeti, çıkacagmı ılerı surmektedır. u~ . ,6 1 ere ~ _ 

1 
. d .

1 
roman o. u. u ~ı:nı, ço sıne nd 1 n, u 

o u . e- agır hapıs cezası tayın ve bu eglence mahal enn e ven en maya gıttıklerını söylemekte- h 1d dokt 'T' .. 'hf 
geo. etmektedır. ceza adi habse tahvil edilerek balolar halkın büyük rağbetine dirler. Mektep idaresi, bu üç ef. a ~ . ~~ 0 ~un ~ ıyar 
tılicaret borsa~ Hayvan borsası l Üz u ms uz maktul veresesine 1000 lira taz- mazhar oldu. Her yer hıncahınç yi mektepten tardetmiştir. t~n l en ge ıgını tes ıt e 

ından C~za~• minat itisaına ekseriyetle malı- dolu idi. Maceraperest gençler, acaba tır. • • ·-----1 
":~e b!!.us~~ Ve İŞSiZ bir teşekkül ffiÜ? kfunedildi. -<>-- ~zeyıey~a~:y=~:~~:~?~~yükbir J}1}HJlll11' 

e1e hakkmda G 1 \ 7 • 1. Et fırlıyor mu? ~-a atada maruf ıta ı ~ arı söylemiş ~·----

- Geçen sene . U "it:< 

150) kuruş olan yumşak 
day fiati şimdi (15) kuruşa 
ar düşmüştür. 
leğirmenciler, evvelce paha
larak aldıkları buğdayları 

Kasaplar ceıni)'eti reisi Hasan Ef. 
borsanın yalnız lıakl(ı l1uzur 

verdiği iddiasında 

:di piyasadan ucuz buldukla- Hayvan borsası idare mecli- kaırara itiraz eylemektedir. 
allarla karıstırmak suretile si reis ve azalarından bir kısmı- Hayvanat yetiştirenlerin le
rdan kurtulmağa çalışmak- nın istifaları üzerine ortaya bor hine olan ve memlekette besili 

Okkası (11) kuruşa düşen 
ar da elaneklik unlara yüz

on beş yirmi nisbetinde ka-
ılmaktadır. 

ıu vaziyet karşısında ekmek 
Jini Jaakal ( 40) para indir

kabildir. 
._,.,azı'yeti düzeltmek un fiatle

buı;;day fiatleri arasınaakı 
a farkı kaldırmak için de-

Ll' 

sanın lüzumsuz olduğu iddiası hayvan çrkımasını teşvik ve teş
çıktı ve bir çok dedikoduları ~l edecek mahiyette olan bu u
mücip oldu. sulün tatbikini temin edecek 

Kasaplar cemiyeti reisi Ha- çare vekalet tarafından bulun
san Efendi bu mesele hakkında duğu takdiroe memleket için 
demiştir ki: çok hayırlı olacaktır. Çünkü bu 

- Hayvan boıısasının teşek- tartı usulü sayesinde besili hay
külünden şimdiye kadar geçen vanların salhipleri daha ziyade 
müddet zarfında, halkın gıda- para kazanacaklaroır." 
sından kesilen paralarla bol bol . Cemiyetin katibi umumisi 
hakkr.· huzur ve maaş vermek- Ömer B. randıman usulüne bir 
ten başka müs çok celeplerin de taraftar olduk 

nin muhakemesi 
Dün ağırceza mahkemesinde 

Galatada kabadayılığı ile ma
ruf yahudi Vitalinin muhakeme 
sine başlandı. 

Vitali berbeı Ahmet Nazmi 

Et geçen seneden 40 

kuruş k?.dar ucuz 

Kışın biraz yllkselmesl 
ihtimali var 

efendinin dükkanına girerek ta- Son günlerde et fiatlerinin 
banca ile ölümle tehdit ve Ya- tereffü edeceği hakında bazı 
sef efendinin bırahanesinde bar şayialar çıkmıştır. 
dak, tabak gibi eşyalan kırmak Emanet İktisat müdürü Ke
tam maznun bulunuyordu Ma- mal Ömer Bey bu hususta şun
hkeme hukuku umumiye şahit- lan söylemiştir: 
!erinden 5 kişiyi dinledi. Şahit- - Şehrimizde et 60-65 kuru
ler her iki fiil hakkında da rü- şa kadar satılryor ki geçen se
yete müstenit şehadette buhın neye nisbetle 40 kuruş daha u
dular. Mahkeme umumi hapis- cuzdur. 
haneden Vitalinin sabıkalarnım Kışın et fiatlerinin biraz te
etrafile tahkik edilmesi zrmnm reffü etımesi muhtettll'ldir, §İm
de 8 ikinci kanuna talik olundu. 

Aliye Hanımın 
tabancası 

Kendi keı dinı yaraladı 
• 

Süleyma:niyede oturan Mu
harrem isminde biri ebeveyni
nin kendisine bakmamalarından 
müteessiren dün gece adama
kıllı içtikten sonra kendi kendi
ni göksünden yaralamıştır. 

-o-

Hürnıüz H.ın liraları 

Son _g-ünlcrde fiatla 
t .. ? art 1, nıc n . 

Çay yerine ihlamura gitt 
çe rağbet artmaktadır. Evve 
çay görülen yerlerde şimdi 
lilmuru görüyoruz. Diğer tar 
tan bu rağbeti firsat soyan 
thlamur fiatlerini artırın 
başlamıslardır. 
İsmet Paşa Hazretlerinin 

Yeni posta gıişesi memurların yük nutuklarında çay yerine 
dan Hıirmuz hanım Mtvd::ıncık lamuru işaret etmelerjnden 
tan gecerken sabıkalılard~'"l ls- vel ihlamurun oklkasI 100-
mail, 41 lirasmı çalmışsada po- kuruşa satılırdı. Şunu da ·ı 
lisçe yakalanmıştır. edelim ki o zamana kadar 

--o-- ınevi iizerine ıhlamur satılı 
Paltoyu aşırmış nıı? Halıbuki şimd1 ıhlamurun 
Üsküdarda Marangoz Salih kası 150 kıınr.ştan yükarıl 

efendinin 50 liralık pardesüsü çtkmıştır. Bun?3;11 ~ada ı . 
Arzuhalci Sami efendi tarafın- muru da çay gııbi nevılere c.ı 
dan çalınmış olduğu iddia edil- l~re ayrrlmıştır. Mı:_mleketı 
diğinden tahkikata başlanmış- zın her ~c~fı hatta İstan ıbet bi'l" iş yaıı lanm söylemiştir. 

mamıştır. Ne a Emanet İktısat müdüriyeti Dün bir akşam refikrmiz so-
lakadar esnafr ise Borsanın teşlciline aleyhtar yulan adliye emanet dairesinden 

tır bahçelerı hır çok ıhlamur a 
· -o- larile dolu iken bunun üzeriı 

ve ne de mÜs· olmakla beralber bunun Emanet çalman eşyalar meyanında Şa- .,,.,,.... .... 
tahsillere hiç bir tarafından vücude getirilmesi kir paşa kızı Aliye hanımın Ma Agop isminde bir yankesici 

Bir yankesici de ihtikar yoluna sapılması 
tan bu rağbeti firsat ııay 

faidesi olmadı- daha mıiva.fı'.lc olduğu kanaatin- riyi cerhi esnasında istimal et- Alman sefarethanesi başkatibi 
ğını şu da teyit dedir. tiği tabancanın da kaybolduğu M. Albertin zevcesinin kol çan 

yam hayrettir. 

Faldeli bir 
müessese 

ediyor ki mem- Diğer taraftan Hayvan bor- nu yazmıştı. Halbuki tahkika- tasıru aşırırken polisçe yakalan 
Jeket menafini sası kom•seri Kemalettin Bey, tımıza göre dava henüz Temyiz mıştır. 
düşünen ve hak- dedikodulara seıbebiyet veren den gelmediği için aleti cürüm --o--
kı huzur almak- ,ve işsizlbir daire halinde oldu- olan tabanca adliye binasındaki Çocuk kavgası C. H. F. Beyoğlu di 
tan müstağni o- Kasaplar ğu söylenen borsanın vaziyeti mahkeme emanet dairesinde bu diye kadar havala:r çıolt müsait . d d , 
lan zevatın birer cemiyet katibi haiclcmda şunlan söylemiştir: lunmaktadır. olduğu için Anadoluda hayva- Halıcıo~lunda oturan 16 ya- panserın e te avı 
birer bu fuzuli umumisi - Ben m~ur sifatile bitta'bı -o- nat gayet iyi ve besilidir. İstan- şında Sel3ıhattinle 12yaşında Şi edilenler 
teşekkülden çe- Ômer Bey münaıkaşaya girişemem. Orta- Filim faciası bul civarındaki mer'alarda faz- nasi. sokakta oynarla!ken kavg.a C. H. F. Beyoğlu disp 
kilmişlerdir. Borsanın idareme da bir mesele olmadığı kanaa- Maslakta vuku bulan ve san- la mal varoır. Binaenaleyh faz- etmışler ve Selahattın taşla Şı- çok kıymetli mesaide bul 
clisi reisliğıine intihap edilen tindeyim. atkar Karakaş efendinin ölümü la ~reffü olmıy.ac~ğ~ kanaa:tin- nasiyi şakağından yaralamıştır .. ktadır. Dispansere 54 tabip 
Kara Mustafa zaıde Ahmet, Be- ı B -'--J · h" ·ı · deyım. Ortada ıhtıkar mahıye-, --o-- ekt d' B" orsa =v etın resmi teşkila- ve Sait beyin mecru ıyetı e ru- . d b. 1 d - fıiat B' h t M M ıvam etm e ır. ır sene 
kar zade Hamdi, Cafer ve Rid- tından olduğuna göre esnafın hayet bulan filim faciası tahki- tın. e ır ~ey ~.ma ıgı ve .~ ır sar oşun ecavuzu da 12 959 hasta müracaat e 

'.menleri esaslı bir kontrola 
· tutm..ıc zaruridir. 

B J · ·ı · t'f tm. halk lerın gayrı tabu surette tereffu ' • 
~:~ir.ey e'l" sıra ı e ıs ı a e ış- ~=hsoıa:a:o~'!~::n mevzuu 1 katı devam etn~ekt~di.r. T~k!- etmesi muhtemel bulunmadığı 1 Ahırkapıda oturan balıkçı Ha tir ıki 450 7si erkek 8209 u 

5 
ehrimizde mal ihtiyaçtan Bu müesseseye memleketin 

a olduğu için Haydarpaşa- servetinden 100,000 lira kadar 

1 gelen (4500) ton buğday he- paranın boş yere akıp gitmesi 
} satılmamıştır. Her halde yazıktır, güna:htır. 

v1day fiatlerinin daha ziyade Eikseriyeti memudar olduğu 
mesi muhtemeldir." için adeta memurin e\ıcümeni 
iğer taraftan Emanet iktı- mahiyetinde olan idare meclisi 

müdürü Kemal Ömer bey, azaların;ı cnar lira hakkı huzur 
hususta demiştir ki: tevzi er1·1 ıe1'1:edir. İktisat ve-

kili Beyefendi bu işi layrk oldu-
·- Belediye talimatile tayin ğu ehemmiyetle tetkik ettiği 

en evsafı haiz olmak şarti- takdirde meselenin esasından 
"'(72) kiloluk bir çuval undan halledileceği kanaatindeyiz. 
ı&> kilodan fazla ekmek çıka- Herhalde bazi sube müdür-
ımıyacağı kanaatindeyim. terine intisabı olan bir kaç ada-

undan fazla ekmek çıkar- mı doytiıımak için böyle mühim, 
ancak su miktarını tezyit bir varidatı feda etmek doğru 

tıle rutubet derecesini, yük değildir. Diğer medeni memle
terek mümkün olabilir. Fa- ketlerde bu tarzda bir işsiz te
. rutubeti derecesi yüzde o- şekkül yoktur. 
beş~en fazl? ekmekler ga- Mutlaka bir teşkıilat lazımsa 
sıhh~ addedılı;nekte ve ~ele- 'bunu Ticaret borsasına veya 
e talımatı~a rıay~t etmıy~n Ticaret Odasına raptetmek su
cılar teczıye edılmektedır. retile lüzumsuz masrafların ö

il(Hamur ekmek yaparak söz- nüne geçmek mümkündür. İşit
. cuz satan fıt'1;'1cı13:r h~- tiğimize göre, Hayvan borsası 

aıııı cezalar tf şdıt edılmelıdır. zaten yüksek olan memurin 
;Buğday fiatlerini narha esas maaşlarım daha ziyade arttır-

ak una narlu koymak de- mak niyetinde imi~! Buna mey-
~tir. dan vermemek Iazımdir. Ran-

Halbuki bunu yapmak müm- dnnan meselesine gelince,bu il-
th değildir. mi ve fenni tartı usulünün tat-

Bizim hesaplarımızda yanıl- bikini esas itibarile İktisat ve
fımızı iddia edenler, Emane- kaleti de miıvafü.k görmekte, 

·n etti"i vsaf• muhtevi almz r..kli tatbiki hakkındaki 

hayvan J katın hitamı iç~n . aıt eyın için Emanet tarafından hayvan di gece fevkalade sarhoş olduğu dmdır. kat'i raporuna ıntızar olunmak d K ___ ..,.,.... 
tadır. Sait B. hastaneden çık- celbine lüzum yoktur. ·halde Şehzadebaşın a Terzi e Şeker ve petrol 

Hayvan. hor#ast komser/ 
Kemaleddin B . 

alım ve satımından aldığı resim 
okkada onbeş paradan föarettir 
Roıısanm bütçesi 64,000 liradır. 
Hayvan borsası da diğer borsa
lar gibi vezaifini ifa etmektir 
ve hükftmetin mürakabesi altm 
dadır. Henlıalde hayvan borsa
sı esnaf aleyhine kurulmuş bir 
dolap değildir." ' 

mış ve ve fakat yüzündeki yara- Et fiatlerinin •kışın yüksel- [mal efendinin dükkanında otu- iahisarl rı 
!ar iltiyam bulmamış hatta ame memesi için frigorifik teısiratla ran Enver efendiye: 
1. t 1 da muhtemel bu etleri dondurarak ihtiyaca kafi -Bu akşam seni temizleye- Şeker ve petrol inhisar 
ıya yapı ması . __, ok b ı nd k ı~ · ' · · lb'' ·"- · l kt dı mıktaıua st u u urma a- ceğim! dıyerek tabancasını çek- ... çın yem utçeye tıuısısat 
unma a r. d " - d . lm şt H . d t Sait B. hadiseye vazıyet eden zım ır. . . . . miş, ve atacagı sıra a yetışen nu :ımı _1;· . ~zıran. a . a 

6 mcı müstantik tarafından is- K_a~aplar ıtır~etı 1ar; m~l~- 1 polisler tarafından yakalanmış- sat bıteckeg~k ıç~ J_:ıu ınhısa 
tic;vap edilmiştir. Haber aldığı- s~ reısı Ahmet ey e emıştır i tır. ortadan a aca tır. 
mıza göre Sait B. şahsen davacı ıkı: . . . -· 1 ~- ---

olmadığını bildirmiştir. - "Havalar ıyı devam «;ttigı 
-o- müddet zarfında et fiatlen art· 

mıyacaktır. İstanbulda ihtiyaca 
kafi mal varoır. 

Resimli Ay gazetesi mes'ul İstanbulu kışın pahalı et ye-
müdürü Behçet B. ve "Köyüm- mekten kurtamıak için yegane 
de neler gördüm,, yazısı muhar- tedbir dondurma tertibatı yap
riri Emin Türk B. hakkında ikin maktır. Mezbaha, altı aylık va
ci istintak dairesinde devam e- ridatmı tahsis etmek suretile 
den tahkikat nihayet bulmuş ve bu işi mükemmelen intaç ede
evrak iddianamenin tanzimi bilir." 
zımnında müddei umumiliğe ve 
ri!miştir. Tanzim edilecek iddi

Kadınlar birliği ziyafeti aname maznunlara usulen teb
liğ edilecek ve bilhare kararna
menin yazılması için müstantik 
liğe iade edilecektir. 

Manisada idam 

Kadınlar birliği, 26 kanunu
sa:ni pazar günü saat 16 da, Tür 
kuvazda azasına bir ziyafet ve
recektir. 

BİR İSTİFA Manisada iki sene evel yüzba Bir 
--o

konferans 
Kız muallim mektebi müdüri 

Nebahat H. tarafından, Kadın
lar birliği merkezinde, 1 O kinu
nusa:ni Cuma günü bir konfe
rans verilal'.eHir 

Hayvan borsası idare meclisi şı Şemseddin beyi ve neferini 
azasından Tahir KevkepBey is uykuda öldüren Suphi hakkında 
tifa etmiş ve verine mezbaha verilen idam karan tasdik edildi 
meclisi azasından Daniş Bey ğinden hüküm bu sabah infaz 
gıetiriimiştir. olıınmuştur, 

/ld arkadno arasl.!Jda bir hasbihal 



Ekonomi 

Bakkallar kooperetifi 

Son vaziyet nedir, Kooperallf 
teessüs etmemis midir? 

l.._:_M_iL_L_tY_E_TııııııııııIN~Ş-E-·H11111İR_H ... Amı;B:ıım::ı~ı::ııı:ıı•R-L_E_R_l _J SPO 
Emanette Maarifte Vf IA11ette 

Okuma odaları .,.7cuz yemek Vl Gerek (Y. M. C. A.) deve ge Milliyet Kupası maçları 
Yeni bir reh her rek (Robertkolej) de mütemadi 2 _ Galatasaray . Beşiktaş 

Bir Alman grubu ta- neşredildi Vililyelte de bir idare devam eden voleybol maçların - saat 11 Hakem Necmi B. Kad: 

Asri tiyatro 

rafından yapılacak Maarif vekaleti son Millet lokantası açılacak da Kabataş lisesinin ( 9~4, 92
1

5• köy sahasında. 
akkallar kooperatifi etrafın şirket meclisi idaresi hakkında - 926, 927, 928) senelennde s- Süleymaniye _ Fenerbahçc 
· dedikodular devam etmek yanlış hareketinden dolayı ta- Mukavelf' cemiyeti beledi- mektepleri talimatnamesile ka- Memurlar buradan evle- tanbul mektepler şampiyonluğu saat 12,15, hakem Basri B. Kc. 

İT. Kooperatifin sennayeıi- kıbata hakkı verilmemiştir. Ye yeye glJnderlldl bul edilen Halk okuma odaları rlne de yemek alabilecekler nu ayni derece ve şiddette muha dıköy sahasında. 
hakkında yeni bir rehber neşret f .....:ği fik" tur'' m"~ple-en az bir kısmını bile temin ni ticaret kanımu ise meclisi ida f aza .. ,... us ..... ,... 

11 
30 b 

T -•- · d b. k miştir. Vekalet bu rehbere ilave Vali muavini Fazli ve De - n'nce mevsuk ve mal"-dur. Bu Vefa- K. T saat '. akcır mediğinden Komiserlik tara reler hakkında da teftit ve takip -~ ~ ır °!1serva~ar wu k S 
lan tahkikat yaprtınldığı söy hakknu vermektedir. ve asri bır tıyatro bınası mşa ettiği bi~ mukaddimede ?u .oda ~!dar Şefik ~eyler m~urlar na rağmen mühendis mektebi Kemal Rifat B. Ta sım tac 
:nekted.ir. Bunun neticesi o- Yalnız yeni ticaret kanununun etmek üzre Şcbremanetine bir larla _takip .0~unan. gayeyı ız'.111 ıçın fa!daılı bir ~u~ bu- 926 senetdnden 929 senesine ka yomunda. 

şirketin hiç teessüs etme intipmıdan evvelki zamana teş Alman grup tarafından yapılan ve faidelennı tafsıl etmektedır. lunmaga karar vermışlerdir. Bu dar §ampiyon çıktğrnı iddia edi lstanbul Muhtelitlen 
addolunduğu ve şirketin mil edilmemektedir. teknı etrafındaki tetkikat bit- o:~r 17 ~addek:ıp bu~da teşe~üs memurlar~e hı:ıtt~- yor. Halbuki Kabataş lisesi 926 3 _ Bu Cuma icra edilece: 
ıendikatla yaptığı muka- -o- miş ve teklif muvafık görülmüş . ~ure~ te~e. ve 1 a- 1c;Ienne ucuz yem t a - senesinden itibaren vazedilen İstanbul muhtelitleri maı;larc 

min keenlcmyehiin hükmün Devlet Bankası tür. Vücuda getirelecek inşaat relen tayın edilınıştır. dir. Top şeklindeki beş senelik ku- Taksim Stadyomunda icra ed 
:ılduğu ilave edilmektedir. hakkındaki raporlar hakknw:la bir mukavelename Milte·'errl.h H. Vil§.yetin alt ka:ıa:a ~- payı (926, 927, 928) aenelrinin Ieceğinden ikinci küme muııte 
liğer taraftan kooperatifte müsveddesi tanzim olunmuştur 1' cut olan lokanta yem n aç a- şampiyonu olduğu için kazan- liti futmolcularının saat 12 dı 
a edildiğine nazaran şirketin Devlet bankasınn1 tesisi et- Bu müsvedde Cemiyeti beledi- Ramazanda tiyatro cıaktrr. mıştrr. Binaenaleyh mezkilr se- birinci küme muhteliti idmant 
i makarna fabrikası yakında rafında M. Şaht tarafından ve- yeye sevkedilmişt:ir. Cemiyeti Bu lokanta maim sermaye- nelerde mühendis mektebinin larınmda da saat14 30 da futbc 
iyete geçecektir. Fabrikanın rilen r~por ter~üm~ :~terek, ~l~~in tasvi~e iıkti~ et temsilleri sine işlemek İ;İZre kurulacaıktır. şampiyon çıktığı iddiasının yan levazımatiyle birlikte Stadyur 
'n istihzaratı ikmal edilmiş başvekil ve malıye vekıli tara- tıgı takdirde tebyız ve teati o- Dariilbedayi bu ramazan se- l;-ok~nta!1111 aıl.~ .. 1~~~.ntası ha- lış olduğunu elimizdeki ve. her da hazır bulunmaları tebliğ ol 

fından tetkik edilmiştir. M. Mil lunacaktir. kiz doku:ı: yeni piyes çıkarmak line ıfragı da duşunüluyo~. Me- kesin malumu olduğu vesaıkla nur. 
iln ticaret müdüriyetinde 
allar kooperatifinin vaziyc 

azan dikkati celbetmiştir. 
at henüz filen teftişata baş 
nış değildir. 

-o--
Bir ayl k vapur 

fruı tiye i 
29 senesi teşrinisanisinde 
ımı:ı:a gelen giden vapurla 

~~;ıtiı:-tiki s 1 u·; 

lerin raporu da tercj.iıne edilmiş -o- niyetindedir. Yeni piyesler için murlar, maaşlarından kesılm~ ispata hazırız. 4 Davete icabet etmeyen k 
tir. Adalar elektriğinde de Vedat Nedim beyin İçki ip- üzre, albone ol~~aklar ':'e evle~- Biz Kabataşlılar mektebimi-. mancılar iki resmi ınüsabaka-
Osmanlı bankası tarafından tilası isminde bir telif eseri de ne de }'effiek gonderebıl~ek:t:ır. zin beden terbiyesi muallimı dan menolunacaklardır. 

verilecek rapor tetkik edildik- ihtilaf çıkmış vardır. Lokanta talbldot esası uzenne Hamdi beyin-çok makul olarak-
5 

_Birinci ve ikinci küm~ bc 
ten sonra bankanın vaziyeti tes Adaların ele'ktrikıle tenviri Beyo7lunda Darülbedayi tem kurulacaıktrr. Bir kişıil~k üç kap 1 serdettiği esbaba binaen bu se- rinci futbol takımları azaları d 
pit oluna~aktır. haikkmda Emanetle elektrik siller v;rirken, lstaubul cihetin yemek 30 kuruşa ven~cek ve 

1 
ne (Y. M. C. A.) cemiyetindeki ayni saatlerde spor levazımat-

--<>-- şiı>keti araısında pa:rare edilen de de eskişehir tiyatrosu ve sa- belıki dalha aşağı olaca ır. maçlara iştirak etmedik. Bunun le sahada bulunacaklardır. Ser-
Porlakal halluifrı itilafnamenin bazı noktalarına bık Darülbedayi artistlerinden -o- _ . la beraber gerek mühendis mek best duhuliye varakaJarnll al
Bu sene bir portakal bollu- şirket meclisi idaresi itiraz et- mürekkep bir heyet temsiller FAAL ÜÇ POLİSi TALTiF tebi ve ge_rek.bu sene (Y. M. C. mak üzre Çarşamba akşamı ku-

~ S kakl rd d''kkA 1 d mistır' ıverecelı:tir. Mmtakasında vuku bulan. hır A. ) cemıyetınde yapılan maç- ıu··p murahhaslarr J.:rpve.:_
12
• c gu var o a a u ' an ar a · · l k di" k'al faili · · d b. · · k k ~ .. 

rtakal Mandelina da a"ni ; Bu mesele halledilmek üzre 1 Istanbul cihetinde oynamak s~z ! ve ger va a~m • e- lar netıcesın e ınncı ~ aca müracaat edeceklerdir. 
:reced~ boldur. , j iken yeniden bu suretle sekteye /üzre teşekkül e~en bu grup, s~ nnı mey~a~? ç~a~:nak ?~su,,~~ olan takımla karşılaşmaga ha- 6 . Birinci küme .,w_ıteliti"Ş 

uamelei ticariye yapan ge- • . . , o<Yramıstrr Siı'ket direktörü M neye ı1k çıkan turk hamını Afıfc da geceli gunduzlu çaıışan zırız. 1 • • • • Hak ,_ 
·n'n adedı' 772, gayn safı" Bu bollugun başlıca ikıi se- ,.., . . . . H N bah H z h H S f minönü polis merkez memuru K b ta li . l bol kapiteni auretle tesbıt edilmıııtır. eu b b' B' . . . b Hansens dün bu iş hakkında . e at . e ra ., a - a a ş sem vo ey K 1 Halim B 
ji 748, 777 dır. Bunlardan e 1 vardır. ınncIS?. esasen u . . . . . - fet' B yaşar B ' Muammer bey Osman bey polis müdüriyetince İBRAHIM ema 
Tu··rktu"r. Muameleı· u·ca- sene memleketimizde portakal Şehremını Muhıddm Beyı zıya- 1 d ., 'b . "z h H Darül. şayanı taktir görülmiişt.ir Osman, Burhan, Tevfik. Supı 

d 1i d' • 1 1 ret etmistir. İşin hüsnü sııret- er en 1 arettır. e ra · - .. .. · -o- Nihat Refik, SeWıattln AJiettin z 
y • 2 ve man a na ıger sene ere · · · · · bedayiden istifa etmiş yeni he- Geçende Emınonunde Musta Cıımava muhtelit ki Fikret E ref 

nisbetle çok olmuştur. Sonra da le netıce1enclınlımesıne çalışıl- . . . İb .. ' . f . - d b" . . . ·ıdu··ren Ama- , ı . . safi tonaji 808,560 tır. · . . . . . m ,1 d yete gırmıstır. nurrefik Ah- a ısının e ırmı o J Rebii Litif, Nafi, Semi, Kem 
lardan 11 ı ı ürktur. bu. mallar.h~r senekı ıpbı ıhraç akt:ı .ır. - • met Nuri bey de bu heyetle be- vut Musayı yakalryan ı:ati? m~çları yapı ıyor Şefik, Mithat, Hüınü, Ha,.-1 R.rı 

-o- edilememıştır. Marnafı Ruslar Bıı s~nede 1o00 çıft b alı ktrr merknzi komiseri Cemil E ın Futbol Heye':nden: K d · Halil Rasim b 1 raerç şaca . •· · ..., arı, , . 
ınahsulü portakal mubayaatına aşa~- <>v!ennıiş Darülbedayi ağır sanat eser- takd1rmınıe ile taltifi karada~- Cezalandırılan Futbolcular 7. ikinci küıne muhteliti 

syanın 929 senesi zeriya
ait istatistikler ikmal edil 
r. Tesbit edilen neticeye 
bu 8ene 9072 dönüm arazı 

k!arm~an ~unlarI?- zar~an vı- leri temsil edeceği için bu heyet mıştır. 1 - Sporculukla kabili telif Sami (K. E.), (U) ~ ~. 
kayesı kabı! olalbılecektır. Bazı refiıklerimiz, son gün- daha ziyade hafif komediler, KadıJ:..öy merkez• memurla- olmıyan harakata tesaddileri det (S), _(K.E) Mahmut, Zeki V 

-o-- lerde şehrimizde evlenme mik- d 'll ak rından izzet Ef de ı.ıir kaç hır- dolayısile Altınordu kulübü H), Lutfı (K.T), Davut (S), Neı 
Yumurta ihracatı- darının azaldı?;mıdan bahsedi- vo vı eı oyn~ tır. sızı yakaladığı ~ılu.tie takdirna futbolcularından 904 numarada (K.E)._ Kimil (K.T) Ihsan (S) 1\ 

yordu. Uıbeydullah Ef. bu habe- 'l 1 ·r 1 , .. zametbn (U). 
;nız arf1r1lacak me 1 e ta tı <~_ı;,rı11Hl·~·ır. lisansiye Rahmi ve Kasımpaşa F•..:t (K.E), Şevki (A.H) Sed rin yanlış oldugu· nu söyledik- 13 Vı·ıa· yetı"n fAğvı· ~ 295 d l" -· 

a kulübünden 1 numara a ı- (AH) Rü§tü (U) RahııJİ (A.l 
ll,440kilo pirinç zeredilmiş 
ndan üç miıyon durtyüz Hiiıkumetimiz ihraoat eşya

yedi bin üçyüz altmış k-ilo mızın istihsalatmm fazlalaştı
;ul alınmıştır. Hasılat vasa nlması ve ecnebi piyasalarda 
re ondokuz nisbetindedir. daha ziyade revacıru temin için 
ıatm azlığına rağmen idrak çalışıyor. Bu mey&nda başlıca 
n netice çok mucibi mem- ihracat eşyamrzdan biri olan 

ten sonra, geç.en Kanunusani düşünülüyor BAYTAR MÜDÜRİYE- sansiye Şemsi beyler 929 -930 M,;,.at (S) Zeki (K.E) Mesa!İın (1 
iptidasından bu j<Üne kad'lr, bir TİNE BİNA senesi resmi futbol maçların- E) Halil (B.B.) Bahri (1'.T) Şe-. 
sene zarfında 1500 çifti1f.ıika- Hali lıazırda adetleri 63 olan İstanbul baytar miidüriyeti- dan menedilmiştir. ket (A.H) 
hını kıydığını ilave etmiştir. vilayedt:rimizden bazılannm nin bulunduğu bina pek harap 

-<>-- lağved;lerek diğer vilayetlere olduğundan yeni bir bina arama 
T,ks"m h;ıvıızu raptı hakkında dahiUyece tet- ğa başlamıştır. Bina bulunduğu 

vcttir. yumurtanın da daha ziyade faz 
·"" -o- lalastınlması düşünülmektedir. Taksim meydanında abide 
"'.caret şirketlerinin İstatistiklere nazaran mem- .etrafına yapılacak havuz ve ha-

kikat yapılmaktadır. Mevcut takdirde müdüriyet derhal nak 
tasavvura göre 13 vilayet lağv- lcdilecektir. [ Birinci sahifeden mabat ] de .ıapılan tetkikat üzerine Ü 

leketimizin yunnırta ihracatı vuzun etrafındaki bahçelere ait 
teftişi 926 senesinde 4,613,750 lira kıy münakasa yapılmış ve teklif 

olunaraK vilayet adedi elliye in --~----
dirilecek her vilayette \ııtii mua Ticaret odasınrln 

. . gal ıp.nanından 180,000 liralıı 
re Şerıf beye verilen. apartıma- zarara duçar olduğumuz tesb 
nın kıymeti (8,000) lıradır. Ko- ve bir mazbata ile tevsik edild 

·aret müdüriyeti komiser- metıinıde 9,466,483 kıilo idi. Bu zarfları şehremaneti tarafından 
afmdan yakında bilU- miktar 929 senesinde bu mrlctar alınmıştır. Bur~aki insaata lü

yerli şirketler teftiş edile- 5434 623 lira krymetinde 11 mi- zumu olan kambiy<> hakkında 

vinligi ilıdas olunacaktrr. 
. Ticar~ odas.ı i~are heyeti ve nulan kıymet varidatı gayri sa- Mazbatayı aldıktan sonra us, 

dıvanı nyaset ınt.ıhabı dun mec fiyesi üzerinden alınan kıyme- lüne ve mevcut kanunlara tev 
lis tarafından yapuaca1<tı. J:< ai<at tin sekiz misli olarak takdır e- fikan zararmıa rr.ukabil emlaı 
dün mecfü•:n ruzna:ııe:~inde ~ir ı' dilmekte~i~. Binaenaleyh, kıy- verilmesini bir istida ile ist~ 
şey olmadıgmdan ıçtıma edıl- met takdırı etrafında da en u- dim. 2 sene <levam eden tahk1 

Tekird1 ğ yüzdürülmü 

r. . . iyon' 55,576 kiloya çıkmıştır. ~~hiliye y e_kaletinin mü~aade-
na se~p yem tıcaret. kanu En ziyade }'lE!Urta ihraç et sı ıstenmıştır. Cevap gelir gel-

Ereğlide batan Tekirdağ va
puru yüzdürülerek limanımıza 
getirilmiştir. r. Eski k~~~ tı~~ tiğimiz memleketler İtalya 1 mez zarflar açılacaktır. 

z her hangı hır şırketın nı F y · t _ -"- -<>--
memış ve ıntıhap olmamıştır. fak bir şüpheye düşülemez. kat ve muhaberat üzerine Paı 
-Üsküdar Orman ';.mamelat"';..e- J?ün bu. ~eşriyat etra.fmda galtıda b~ apartıman .daU:esi 

ame ahkamını tatbik edip ransa, unams a1~. 
Yaılruz t h t Taksilerin teftişi ., •· hakkınd t' t "'d" vumur a ı raca ımı-.ugı a ıcare mu a · . d 

1 

iLAN murluğundan: Vah muavım Fazlı bey, bır mu- nin 8000 Iıraya yakın bir fiatı 
Müsadere emvalinden 39 buçuk harririmize şu beyanatta bulun ipotek tarzında tapusunu aldır 

çeki meşe ı3 çeki mahlut hatapla 83 muştur: M tlubumuz olan 180 bin Ilı; 
kilo An~d.olu o~u t.8·1.2-929 t~rihin- "- Polis müdürü Şerif bey d a b aldığ ~-an k; 

m .. akaba hakkı kabul za bazı muhtekır vatan aş arın 
ne ur lıi k aktad ki b " rdu. e arışın rr unun o-
ndan başka herhangi bir nüne geçilmektedir. 

• 

• * • 
Kambio Borsası 1111930 

!STlKRAZLAR 
t dahıı 1 095 

00,50 
11 rııYııbhlde 19! 00 

yr:H d~mlr ynla 50 

~EN1'.'TU:R 

,, IO 
!8 40 
69 00 

17,00 

18 00 
10 00 

!8.00 
4 !lU 

ao 50 
ta 00 
4 75 

17 25 

Anadol•} ~ f 
D. Y. !. T. 

T!oel ılrbtl 
Fl<ktl~t ı1rked 

:RJbllm ~lrkctL 

TAllVIL,H 

B. Plfl u... ı1rttd 

ÇU:LER. 

35,25 
3525 
2625 
•.:ıo.oo 
"30,JJ 

17 ;ı-0 

I.nndıa 

Par!J: 
1020 00,00 Nr1ryork 0,47 46 87 

Cr•r:n9 
BDtr .. 
Bıibol 

Praı 
Vtyaıa 

12 ıs.sn Atını ,.6 3400 
t 45 75 P.oma 09 14 oO 

t5 1250 Amıırrdam ti 18.Sfi 
8 41.50 lioly• t5 ~5.00 
16 07.50-lltrllı 2 9~ OJ 
8 39,'.10 

* * * 1111930 icaret ve Zahire Borsası 

• 

00 
00 

0-0 
00 

ASG!.R AzAM1 Blrl.ııcl mı 
ıı:. P. L .P lllncl 
14.17 15,00 
00,00 00,00 
00,00 
00,00 00,00 

-.- -.-
-o.t - .oo 
-#> -IJO 

tfÜllct 
Ru.mol 
J.ep•t 
Pupa! 

Çum 
Arpo 
Mlllr 
Ylllııl 

Hababat ıı.cıc..-
1 116, .. 00.00 s- 11.10 00,00 • anJJe 

Un 
0000,00 0000,00 
0000,00 0000,00 

l •'.J00,00 0000,00 

* * 

Merd-
No~ııt 

ll6rül .. 
!&tb 

* 

0000.00 0000.00 
0000,00 (000,00 
~ı00,00 0000.00 

Zallre 
11,10 00.00 
f.6.20 09,o! 

O<J.IO oo.oo 
00.00 00,00 

00.00 00.00 
18,0ll 18,00 
00,00 00,00 

J 5,ilO 16.00 
oo.oo 00,00 
00,00 OO•Oo 

stanbul Hayvan Borsası 1111990 
Dlrt Htıflat 1 Et Ntışlan 

Cinsi Kilo flatı 

Adet ..,ıc:rl' ftyt Asgari Auml ouml ... K. 
178 2~ 35 Kıvırak >Mi 80 54 60 

()()() 00 00 Dılıç 45 24 46 60 
415 28 32 Karamu 39 00 5~ 60 
000 00 00 Kuzu 00 00 00 00 
170 24 ~ Keçt 31 :ıo 42 60 

Seyrüsefer merirezi dün bi
liimum taksi otomobillerini u
mumi >bir teftişe tabi! tutarak 
eıhliyetnamesiz şöförler hakkın 
da muamele yapılmıştır. 

Emanete ayda 1000 

liralık kambivo 
Emanet hükiimete müracaat

la müstacel işler için kambiyo 
mübayasına müsaade istemiştir. 

Maliye vekaletinden emanete 
cevap gelmiştir. Maliye vekfile 
ti emanetin zaruri ihtiyaçlan 
için ayda 1000 liraya kad3r ec
nebi kambiyosu satın almasına 
müsaade etmiştir. 

-o--

İtfaiye mütehassısı 

Ankara Merkez hapishane
sinde müceddeten inşa edilecek 
100 adet münferit höçrenin be
herinin 366 lira 34 kuruştan ve 
umumuna mahsus koridor kapı 
!arı 746 liradan mevcut keşif 
namesi mıicibince inşaatı 21 ka 
nunuevvel 929 tarihinden itiba-

den bıl ıtıbar yırmı gun muddetle, .. - _ an U . ~ a..- .....--; 
meşe hatabırun çekisi 250 Mahlut duşman tara~dan hasar~ u~ tına mukabıl hır para dah_i te; 
220 Anadolu otunun beher kilosu 1 ratılan emvalıne . mukabil bır zilat yapılmamıııtır. YİrJXll St: 
25 kuruştan müzayedeye çıkarılmış- apartıman dairesı almıştır. Bu nede ödenmek suretile tapus 
tır. Talip olacakların pey akces_?e ma:ı:batanın hi!iilı hakikat\'.>ldu bana verilmiştir. 
Hayd~rpa~ada ' Orm~n. Memurl~_gu- "u inl2asız bir mektupk. Vila- B partnn i · i ileri sc. 
na müracaat ve yevmı ıhaleye musa-, g . b d'ld' V U a an şm ğ 
dif 6-1- 930 Pazartesi günü saat on : yet mak'.1ffi!n~ ılı ar ~ . 1 1· e. rerek bir şeyler çevimı~ e yel 
dörtte Üsküdar kaymakamlığında ki herhangı bır ıhbar gıbı ı;azarı tenelerin mevcut oldugunu a .. 

ren kapalı zarf usulile 20 gün sat<§ komisyonunda hazır bulunma- dikkate c.lındı. İhbaratın ımza- lamağa başlıyorum. Bu husus 
müddetle münaka~aya konmuş lan. sız bir mektupla yapılmış _olma ta yapılan tahkikat ilerlemekt 
tur. keşif namesini gönnek is- -, 1 sı buna bir kıymet atfedil~e- dir. Tezviratta bulunanlar Cu: 
tiyen taliplerin ı'l.'1karıı miirl- Muallim 1 mcsini icap ettirirse de tasrıh huriyet mahkemeleri huzurun 
dei umumiliği kalemine müra- Doktor Hafız Cemal ! edilen ve tevsiki kabilA olan ?:.r da cevap vereceklerdir . 
caatlan ve l'": ;iteh<.ssı~ oldukla- • ~hangi bir husus, taalluk et~gı Mevsukan haber aldığpnız 

Dahil!.. sinir ve çocuk ha;. muamele ne olur.sa olsun, a.laka go··re Şerif B. aleyhinde imzas nna dair mevcut vesaik ile . 
talıkları mutalıassısı 'dar dairece tahkık olun_ '.'-cagı ta mektup gönderenlerin Edim yüzde yedi buçuk nisıbetinde k d l. d b b 

ı Cumadan mada lıergün sııat , bildir. Anca şunu a 1 ~ve e e- li olmadığı ve mektu un un 
3000 liralrk teminatı muva.:ıcka- · yirn ki Şerif bey aleyhıne tev- da tasni edilerek gönderildiğ 

·ta veya banka mektubile bera- (14-16) ya kadar Divanyolun- 1 cih edilmiş bir ta~at safhası anlaşılmıştır. 
ber 9 kanunu Sani 930 perşen- daki kabine;inde ve Cumartes~ yoktur. Usulen tetkıkat yap~l- Mülkiye müfettişi lmade 

Viyanadan celbedilecek o- be günü saat beşte Ankara vi- Salı günleri (Rami) de (9-12) ması ise tabiidir. Es?sen bu ış~ •in bey, dün Polis müdürü S 
lan itfaiye mütehassısmm maze layeti Mektupçuluğu odasında raddelerinde hasta kabul eder. her iskan muamelesınde vaki rif beyi ziyaret ederek bir mfr 
ret beyan ederek gelmemesi üze l 1 dan fazla t d · ' 

Müteşekkil komisyona müra- Telefon: lstanbul 2398 ı olage en taaruz ar _ det göriişmüştür. ma ettın 
rine Emanet, diğer bir mütehas ~ca~a~tl~ar~r.:..· _________ .!]!!!!~ll_'!l1Ç~~J!!-ll!l_~-~!!.!!l.!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!~ bir kıymet vermek te dogru o- bu ziyaretin mazbata etrafmd 
sısm celbine karar vermiştir. :::: M ki , t " ı, s lamaz." . .. .. ki neşriyat veya tahkikatla a 

e ep ID!aa (010 ınunal'ıasa 1 Diğer taraf~an Polis .n:ıu~u- kadar olmadığın bir muharrir 
Yeni neşriyat Y rii Şerif bey, bır muharnrıınıze mize temin etmiştir. 

Maarif Vekaletinden: şunıan söylemiştir: . 
'fürk Spor "-Politika gazetesınde «ba-

14 üncü sayısı pek cazip yazı Balıkesirde inşa edilecek olan erkek muallim n_ıe~tebi şera- zı: Edirneliler, Polis müdürü DAVET 
ve resimlerle bugün çıktı. iti atiye dairesinde kapalı zarf usulile 12-1-930 tarıhıne kadar hakkında ihbarda bulundular» Mezuııen İstanbulda bulum' 

Makaleler, hikaye, karikatür, münakasaya vazolunmuştur. . _ serlevhasile negroluna yazıyı ve fakat adresi meçhul olan Kı 
spor sineması müsabakalar V S. 1 - Müzayede ve münakasa kanun~.a ~evfıkan tanzım olu- okudwn. Böyle haberlerin talı- tahya ceza azA mülazimi Rfı 

• • • nacak te~lif ~eltt~:plarr 12-1-9~0 Pazar gunu saat 15 te Ank:ıra- kik edilmeksizin gazete sü~- beyin bt:rayı muayene l~~b\ 
" • da maarıf vekfiletı ınşaat komı~yonun~a. açılac~k v~ en az fıyat !arına geçmesine hayret etttm. Adli Tıp ışleri umum mudürlt 

Turkıye c-0ğrafvas1 teklif eden müesseseye vekaletın tasdıkıne talıkan ıhale oluna- Meselenin esası şudur: ğüne müracaat etmesi lüzum 

F · s b · B f d ·· caktır. . . . Tekirdağı vilayetine ta - bildirilmiştir. 
aik •. a rı -~a ın an v~cu- 2 _Tekliflerde mukabıl şeraıt dermeyan edilemez. bi Hayreb:ıluda Yorgöç ve Ha- -<>- . 

de getinlerek ahiren neşredilen 1 3 - Talip olanların fazla tafsilat ve izahat ile pilan ve şart- llı 'flikl . k ederimHa- İRTİHAL 
bu eser memleketimizin cogr-a- . .. · · lmak -· hli · cı çı en ayınp . " · "h eli 1 , . . . . namei fennileri ıle munakasa şarıı:ames?U a uzre e ?'.e~ rebolulu Hacı Şerif beyin -ma İstanbul vılayetı mu en s 
f: vazıye.t1 h.a.~kn_ıd.a .en ıyı !11a- j fenniyelerini müş'ir mm;ı:dd~k ves.~alarıle be~'!ber her gunu hdır. Trakyanın düşman işgali rinden olup ~1ayatmın 42 sene 
11;1111,:ı-tı v~rdı?ı ~ıbi ~kt.ısadıA ve maarif vekaleti inşaat daıresıne muracaatlan ılan olunur. altında bulunduğu sırada bu ni memleketın ımarma ~.asredc 
zıraı vazıyetı~ız, ıstıhsalatı- 'flikl k üh" • hasara ug' _ Çıldır iımerasmdan Suleyrnc 
mız için de çok etraflı tafsilat Mguı·sg uı'la"Jetı'nden· çı d l er ~o m ım e Ziyanın Beyzade Süreyya bey müptel 
vermektedir. Kitap_re?~H hari- U U 1 U 1 ~~v;ea:· k~n:![::Xn: tevfikan olduğ11 lıastalıktan kurtulamı) 
talan memleketımızın hava . . . . · 1 I· 1 t cenazesi bir çok a 
cerey~larıru anlatan tafsilati- Sart-Ödemis yolunun 5 ile 7 inci kilometroları arasında 2 tesbıtı ıçın 927 senesı son .. :nna r~, ve a ~e 

1 
d .. .ht 

le iklim hakkındaki malfuna- kilometroluk tesviyei türabiye ve imalatı smayie ( 48133) liira' doğru. r~srı:en .1staı'.~ul vııaye- hıbba dve lodst}rın;:ı ld~ş~~ 
' · · · ·· · 11 ı ·930 cumartesi ·· ü müdde tine bır ıstıda ıle muracaat et- ramm a o ugu a . ' 

. - · A ustur. Aıl. 
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~~ ANA DO [Ü ....... ı ..... ~· 
-- . -- . 

Makinist 
Mektebi 

Si Z İ de 

~~ SiGORTA ŞIRKETI ~ 
-· -§§ Türkiye iş Bankası tarafından teşkil edllmlştlr. ~1 
:: Vanaın • Ha"at - Nakliye - Kaza - Ot bil • • , omo - mes ully e = 
:: maliye Sigortalarını kabul eder. · ~ --:: Adres: 4 üncü Vakıf ban lstanbul --· -- Telefon: Istanbul - 531 Telgraf: imtiyaz :; 

•• •1111111111111111111 111 11111111 1 ... ..ıı111111111111111111111111ıııııı111111111,; 

Bugllnlı:tl yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SACA: 

Dünkü bilmecemizln 
balledllmls fekli 

YUKARDAN AŞACI: 
1 - Açmak (3) Et aatan (5) 

1 - Milliyetin nüldeli muluırriri 
(6) 

2 - Esatiri bir kut ( 6) 

2 - Çocuk doğurtan (3) Büyük 
dit (3) 

3 - Kmmzı (3) y etmit iki clil 
koDllfUlan kule ( 5) 

Ayda 
3 - Feleiüı lıazan yedirdiil (6) 
T.ı..b(3) 

4 - Defa (4) 
4 - Çocuk doğurtan (3) Menıup 

(3) 
5 - Mear (5) Söz (3) 
6 - Şayet (4) 

S - Bir kitilik yariı kayığı (3) 

7 - Akııamm akü (6) Neteli (3) 
8 - Bir bitap (6) Nida (2) 

Merhun olan teY (6) 
7 - Kelkafah (5) 
8 - Sıcaklık (7) 

9 - Proje (5) 9 - Hanende uzr (3) Ekmek (3) 

.!!!!r: 

Radyoda büyük inılap 

FiLiPS RADYO 
, .. ,., 

FILIPS RADYO 
Dünyanın en basit en mükem -

mel radyo cihazıdır . Artık akü

mülAtör, an od bataryası ve 

saireye Jilzum kalmamıştır. Bir j 

elektrik: ütüsü gibi bu radyonun 

fişini cereyan prizine koyduğunuz 
m t'l bJtün dünya 

konserlerini dinlersl -

niz. 

Phuı.,. Radlo 

FILIPS RADYO cihazları Londra 
relsiZ telefon meşherinde en büyük 

müklfat kazanmışlardır. 
Türkiye umumi vekilleri: 

HELIOS .MÜESSESATI 
Galata Voyvoda • Hezaren sokak, posta kurusu 400 

Satış aıahalleri : 
MAKS FRIEDMANN, Beyoğlu, TOnelbaşında. . 
KILTÇÇI ZADE BEDRİ, latanbul. Hamidlye caddesı No. 51 
AMERfkAN MACAZASI, fsranbul RJzal'qa 'VOkuşn No. 54 
ŞIŞMANi:\N ve BASMAClYAK. Çarşıkapı No. 93-95 (tramvay 

Yeni 49 uncu tedrisat devresine k!nuııusaninin 6ıncı giiriü ba~lanacaktır. Tel. B. O. 2508 
Sultan Ahmet Bqinci Sulh Hu- • 

kuk MahkeJDHİndea: • - - - - - - - - "! 

so:;;!"t.~!~~~~ı::·m!~:.ec~:- Dariilbedagi' de 1 1 ~ K 1 BA 71 
b~tı n:.utekaıdi Mustafa Nuri efendi- B j l M DA.TON ~ nın muracaat ve refikası Hayriye ha~ D ~ T ı 1 H . I 
nurun kendisine vasi tayini hakkında PASTI LLE R. 
ki 1 b. .. · . CHA'!'E,.L·GUJPf"llJllObo"n~--· 

ta e ı uzerıne, mumaileyh Muata- ~ rl«~ -ou .. -~ ·ft,/,'A.· 
fa .Nuri beyi": ihtiyariyle hacnna ve Temsili ir ;,,;'~ 
r~fikası Hayrıye hanımın vasi tayi- • 
nıne kerar verilrnif olduğu kanuni MÜZAYEDE iLE SATiŞ 
medeninin 358-360 ıncı maddeleri İkinci kanunun 3 üncü Cuma gü-
mucibince ilan olunur. Te;>ebışı tlyat nü sabah saat 10 da Şişlide Osman 

rosunda bu b d p ı lıtanbul ikinci Ticaret mahkeme- ey e osta pa asın 4 numaralı dai-
ıinden: Akşam resinde bulunan ve gayet muteber 

Tüccardan Kemal bey vekili avu- saat 21 ·30 da bir aileye ait kıymettar eşyalar mü-
kat Hayrettin bey tarafından Eski- HIZIR zayede suretiyle satılacaktır. 
şeh~ Çifçi Bankası ile Erenköyünde 3 perde Büfesi vitrinli 9 parçadan mürek-
eskı istasyonda Etem efendi cadde- kep asri gayet güzel yemek oda ta-

Nakleden : kı d f - t "f tak od sinde 11 numaralı hanede mukim Hı- mı, e a asrı gaye zarı ya a 
t ·ı b al 1. Cllip Bey takımı, İngiliz me•hur Mepl fabrika-

zır smaı ey eyhine ikame edilen • 
iki bin liralık alacak davasından do- · Cuma günleri sının mamulatı yegane salon takımı, 
layı müddcialeyhlerden Hızır İsmail matine saat Lui X VI uslubunda yuvarlak kol-
bey hakkında vakı olan ilanen tebli- J 5-30 da her tuklu mükemmel oymalı ceviz salon 
ğı~t üzerine ita kılınan bir ay mihlin 1 cumartesi ak- 1 takımı. Luyi Filip zemanrnda mamru 
h ---- - şaml · 'i f' 1 1 1 :nükemmel ve hakiki Sevir vazolar. _,. ragmen cevap vermemesi an ı, n ııt ar,• tenıi ar . yapıl· 
ve yc~i tahkikat olarak tayin kılı- mıştır. İngiliz mamulatı mavon ağacmdan 
nan gunde mahkemede isbatr vücut ınamUI vitrin - ettajer, Fransız ma-
etmemesi haııebile her mucibi talep İLAN mulatı Luyi XVI ve asri elektrik !-
gıyaben tahkikatın icrasına karar latanlıal T ş· . . çin bronz avizeler, Fruwz mamuli-
verilerek evrakı dava ve 22 Ağustos zrrdıı mer'i ola nmva~ ı!!i:\ hali ha- tı atik marlotri bayii, araba teklinde 
1929 tarhli mueaddak mukavelename pasolarınm 1~ y.':.ea bid ~vay salon çay rnasaaı, gayet giiftl ayaalr 
v~ 7-~9.29 tarihli mektupla Eskite- ititı,ren muteber olma;acaıd!:'den yaldızlı jardinyer, İngiliz mamulitJ 
hir Çifçı Bankasının 22-8-929 tarihli 10 hamillerine arzeylcr pa- kanapc ve koltuklar, en son moda 
kef!'1et mektubu badelmütalca keyfi- Tramvay paı ~ . divan ve sair eşyalar, Şam iııi aedefli 
yetin bir ay .. müddetle ilinen tebliği- lunupta .,uoı.r:: tecdit ennclen bu- gayet ~f kanapc ve. ~dalyeler, 
ne v_c. bu muddc;t zar~da itiraz et- lan olduğunu zannedeal:::ei:.tıa:: m~rabi paravan hayli Knstofl ve 
mediii ve yevmı tahkikat olarak ta- zamanı ile M"'d" . t _ Fraıe markalı maden takımları. va-
• lalın 6 " b 9 u ırıye e muraeaat et- . 'ki k kluklar Y!'1 an .,u at 30 Pe11embc meleri rica olunur. zolar, yemışli er, avu , port-

giinü saat 14 te mahkemede isbatı İstanbul 1 Kan el 
1929 

manto, mutfak takımı, mepıur r•· 
vücut eylemediği taktirde vakıalan ' MODİRWET sam (Molena) nın iki adet mükem-
ikrar ve mübrez vesaiki kabul etmiş mel yağlı boya tablolan ve sair et-

ı ıııııııııııııııttııııııııııtıı,.. ................................ 11111111 

B~f~K TAfYARE PiYANGOSU 
YED iN Cl TERTİP 

~· iNCi KEŞİDE 
ıı KANUNU SANİ 1929 
Büyük ikramiye: 

200,000 liradır 
Ayrıca:· 50,000 

40,000 
90,000 
20,000 
15,000 

ve 
10,000 Lirahk 

100,000 » Bir 
ikramiyeler 

mükafat 

Yukarda gösteri· 
len Marka ve rcsi
rrı!ni ~terdili
mız Etiketi ba'fl 
olmayan çamaşir 
parçalaruıı ksbul 
etmemenizi rica ederiz,, zira 
bunlar hakiki i ~-"'-'-dejildir. ç ..--...-· 

• 

ı.tasyonu). 
MAKS TAUBER, şişane brakSJ. Abuaf han altında. 

addolunacağınrn ve mübrez vesaik- yayi beytiye, Meghur "Şarf., marlralr 
ten Eskişehir Çifçi Bankaarnrn 22-8- Erkek vücudunu çapraat telli aon model nefis bir Al- ;--~~===~~=~~=============~ 
~~:~~ =~~:~:~ı!'.~::~r- ailzellettlren = :.iy::::.r~~r~~~::: B;aJd'rP''I d011'nollır ıa1ız11D,.ırıı11ıdı•a 

Diyar~e~r Jilayett ~aiıni encnnıenin~en: 
Temaım 41853 lira 36 kuruş bedeli keşifli ve Dıiyarbeldrde 

yaptırılaealı: oJao vilayıct müşterek aygır deposu inşaatmdan 929 
senesi vilayet bütçeleırinddı:i miıkdarı tahsisata nazaran eynca 
plAn ve keşifnaınesinıdıen <tefrik vıc tası:ri.h edilen 15000 liralık 
nıikdari bir ay müddetle münakaşaya vazedilerelk 22 Kamuıusa
ni 930 tarihine müsadif Çarşanba günü saat 12 de kapalı zarf 
usulile ihale edileocğinden plhı kcşitiıame ve şartnamesini gör
mek isteyen taliıplerin viliyet daimi encümenine müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

YiliJel ~ıiıi encomeoiıdeo; 
İHı: mekteplere münakaşaya konularak 8 Kanunsani 930 da 

ihale edileceğini ilin olunan paapıuı, müşıamma, baskül, bayrak 
fotograf miinakaşası tehir edilmiftir bu meyanda yerli. sandali
yelerinin iıhale muamelesi tariıhi me2lkillde saat onbirtle yapıla
cağr ilan olunur. 

Den~ salınalma komisJonun~ao: 
1170 kilo reçel, 1462 kilo peynir pazarlıkla iıhalesi 6 Ki. S. 

930 Pazartesi saat 14 te. 
2925 kilo makama, 487 kilo tebriye pazarlıkla ihaleai 7 Ki. 

Sani 930 Salı günü saat 14 te. 
Deniz efradına ramazanda ita edileoek olan yukarıda yazı

'r erzak hizalarında gösterilen gün ve saatta ihalesi icra edile
ıeğinden şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve i.tasma 
talip bulunanların da hizalarında yazılı gün ve saatıta Kasmıpa
şada deniz satmalma komisyonun müraacatlan. 

~f~cı:n"':=!r ~~.!,;~~;~~~::: :~ ::::ri'I a·:','"', :'nn l~~~e~~~':ı..t:fuı.:ürenler- Dl. _'! __ ti. l•SOJ --'~ 1 1 llt ,.. .. 
bi ilinnameye dercine karar veril- • llU'~ aıt """"' kllr§wı penei lokma ve luırflleıj 
mit ve iıbu kararnamenin bir sureti ..-. ,, MOZAYEDE iLE SATIŞ yenı harflerle hikıkiyesi pazarlıkla tal~e ihaJe ediılleceji:ıj 
mahkemedivanhanesine de talik kı- ce~~:!ıa~t Kanunusaninin 3 üncü cuma gU- talip olanların 4/1/30 Cumartesi günü saat 9 dan ız ·>"' 
lrnmq olduğundan keyfiyet ilan olu - bir masat ıesirile nü sabah ııaat 10 da Beyoğlunda mağaza müdüriyetinde mübayaa kanma müracaatlan · 
nur. zaiflatır. Hususi Sürp Agop Garaj tramvay iataıyo- nur. 

1 

latanbul mehkemeyi Adiye birin- Wylki ve ınkosu· nundan az yukarı 113 numaralı Bel-
ci Ticaret Daireünden: nunelastlkiyeıip· 

yet mukavtıa ol· vü Apartımanmm 4 numerolu daire- •••• 
~ehmet Halit, Münir Hüsrev ve ması hasebiylur- sinde bulunan ve Müayll Kazareto Türk Maarif Cemiyeti İstanbul mümessilllğiııden 

Bekir Sıtla kolektif ıirketi vekili Fc- za olundıı&u ta· ya ait gayet loyınettar qyalar mil- TÜRK MAARİF CEMİYETİ 
ridun Fikri bey tarafından muta ar- dar uzayalıllmell zayede suretile satılacaktır. 
z~~ üzerine ls~nbulda tütün güm uyalnde her iki 10 parça büfe dreıuvar, vitrin oto- M k 
rugunde Cumhurıyet buzhanesinde tarafııemamendo· matik kare masa, ve 6 adet sandalye- e tep defte 1 • ~evcut 392 teneke ve 5292 kıye ya- grulıur. SiD gençleeıirir. Vücudıınuzu den mürekkep akaju bronz garnili r e f) 
gın bilmüzayede furuhtuna karar JUm9 fllU •• flldqtınr. gayet güzel yemek oda takımı, 12 
e ·ı · Jd • d Bizzat tcşrilinlzde veyı ıipllif •et· 

v. rı mış o ~gun an müzayedeye iş- diğinizde karnınızın kııuu belinizin parçadan kanapc ve iki koltuk 6 san-
tirak etmek ısteyenlerin 4 kanunusa- iııllıını santimetro ile blldlrlnlı. daliye jardinier, vitrin, ve beyaz ma-
ni 930 tarihine müsadif Cumartesi sadan mürekkep bronz garnili alıa-
günü saat 10,30 da mahalli me:zkiırda ju massif gayet zarif salon takrmr, 
hazır bulunmaları ilan olunur. kadife kaplı iki koltuk, bronz masif 

1 LA N elektrik avizeler, 6 parçadan aynalı 

Kayseri Vilayetinden: dolap tualet somyeli iki adet karyo
lalar, ve iki gece masasından mürek-

Giçi kapuda kain muhterlk kep gayet mükemmel asri yatak oda 
sinaına binasmm mülkiyeti ka- takımı, aynalı dolap ve tualetten mü-
pab zarf usulile müzayedeye fltıel ınevlıiittdl , ı• 12 rekkep asri akaju diğer yatak oda 
konulmuş ve 8/1/930 çarşanba tiaıı 6 Liradan ltlbııren. takrmr, aynalı dolap, markizli tualet, 
günü saat 16 da ihalesinin icra- somyeli ağaç karyola, ve masasile 

ük. b 1 ld " defa yatak oda takımı, şezlong, üç 
sı m arrcr U unmuş O ugun- çift muhtelif perdeler, el işlemesi 4 
dan taliplerit:.-beıtcli muham- Doktor adet pencere perdeleri, ceviz oymalı 
mene olan 15000 lrranın yüzde iki a:det elektrik kolon şamdanlar, 
yedi buçuğu nisbetindekıi temi- Cı l / R / porslen kolon, (E Piaat 1886) mar
nat akçalarile birliıkte teklif e a as m kah vitrin için bronz masif saat, aka-
zarflannm meıılı:fir saatta ka- ju kaplı asri portmanto, çay takımı, 
dar makpuz mUkabilinde Encü- ge ha•lanesl cildiye 70 parçadan mürekkep şampanya, 
meni Vilayet kal~ine verme- e zUhreofge mUtehauı11ı şanp ve su bakara talmnlan, 93 par-

ve güzel yazı dersleri defterleri 

Her yerde arayınız. Umumi depoaa ıstanbul, F1ncaıacı 
yokufunda Sark Hanında 18 aumerodadır •~I 

Bu akşam suı l!l,30 da 

· Fransız tiJafrosuı 
Meşhur dansör 

JilCMTE EllDDE 
ve refllıler! KARMIT A GAR 
LINA PEREZ KARMEN 
MERIA, PILAR KRUZ, r. 
lıfAYORAL' N'INA PATROCI 

ve NL~O ALKALA nın il 
ıem~ili olarak 

leri ilan olunur. -Kadın.· Erkek- ça porselen sofra takımı, perdeler, 

B ~ 1·1nna ı'la" n istorlar, kolon sigara masası:, arabesk a r lıtanbul Asliye Mahkemesi Birin- Cilt, frenırt, belsoğatlu.... tabure, Türk divanı. sandaffyeler. İf 
: ci Ticaret Dairesinden: &N masası, yeni halde muşambalar, kad-
• Mahkemece ilam iflasına karar ve idrar yolıı • bastalıktanaı rolar, koridor halıları, tabaklar, vazo-

j ISPA.~YA AYALATIN'DA. 
LARI uc ŞARll.1L eri yannkl 

glinil saaı 16 da matine 
akşamı saat 2 l ,30da suvar 
Cumartesi akşamı ıamame 

yeni pr~ram 

• Karadenizdeki Ereğli Limanının şiınalindeki Bahabumu fe- verilmiş olan halıcı Abdül oğlu Ha- en emniyetli usuller ve en tar, biblolar, radyo makinesi vesair 
ilerinin bulunduğu mevkide bir kampana tesis edilmiştir. ydar efendiye ait olan on adet tebriz elvert,U prtlarta tedavi eder. cşyai beytiye "Belhradek Vien,. mar 

· ·· "k bu kampan. anm 4 Kanunusani 930 tarihin- taban bahlan mahkemece furuht e- Adres : Beynğlıı, Mı. sokak kalı nefis bir piano, Tebriz, Ferahan, 
dileceğinden talip olanlann 6-1-930 Beluç, Kayseri, Şiraz, Şehzat ve Ana 

"' · ·· -·"··.._.<>bJA.U-Saınd.iYJke:::.-lI.:.N.:;0:_:':..' _:t:;.•l;;:e~fo~o_:;B~e~yo~ğ~lu:_:7:30:_:her: dolu halıları. 1 o odalı A partıman 
"resile kiralıktır. Pe 

Pazar günü snaı löja V 
matinesi 



1 Millet mekteplerinde oku -1 
yanlar için ders 1 

Naime Halit - Muallim Ahrnet Halit 

Tasarruf! 
10 Para 

On paranın tııymetlnt bllmiyen vatanserver olamaz! 

Birçok kimseler "on para nedir? bir bardak su bile 
:ilmez!" derler. Fakat hakikat böyle değildir. Atalan-
ruzın: 

Damla damla göl olur. 
,öziı. p~k doğrudur. 

En büyiik zenginler anlalarından milyoner olarak 
loğmamışlardır. Bir yandan çalışmışlar, diğer taraftan 
~Herine geçen !_)arayı israf etmiyerek biriktiı;nıişler ve 

·)Öylece zengin olmuşlardır. Gerçi bu işte şansın, taliin 
le yeri vardır. Fakat talii de yardım ederek zengin olan 
ıir kimse parasını saklamayı bilmedikten sonra ne fay
lası olur? 

:< Para sahibi olmak veya zengin olmak demek sade-
:e para kazanmak demek değildir; belki kazancının bir 

· asmmı bir tarafa ayırmak demektir. 
Harp zenginleri bu hususta en canlı bir misal olma

}iıdır. Onlar kolayca kazandılar; ve her zaman kolayca 
1cazanau:JJarmı zannettiler, bir tarafa para ayrrmıyarak 
mzançlarınm altından girip üstünden çıktılar. Birçoğu 

ı 'azla israf yüzünden kazancından fazla borca girerek 
aıile servetlerini de mahvettiler ve sefil oldular. 

İşte bunları gözönüne alarak şu düsturu hatırdan 
· Y.ıkarmamalıyız: 
s Ayağını yorganına göre uzatmalı! 
ıl\talarımrzın bu çok değerli öğüdü zengin, fakir, herkes 
~'çin baş ucuna asılacak bir lavhadır. 

Bu sene portakal son 'derece mebzuldür. Resmimiz bu bollnğu g!lstermektedır. 

OKSIMElfTOL VE UTA SABUNU (PalOOlll) ÖksıirGlo • Bo§az hastalı lıl arın d • • ..... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıı ________ __ 

Vf:REHLİLCRC, S/RACAl.ILAltA' 11rr1e 
VE KC/11/lt ~AYIFLIJ(l.ARINA, HANIL C 
VE SÜT lllRLll ICADINLARA, ÇOCUICLA
IUN 8İİ'IÜl'fC5/Nc, KElllK /(fRIKtlKU: 
RiNA, lfASTALIKbAll KALKANLARA. 

ASRİ MOBit YE 
Mağazamızda her kese)e uygun yatak, salon,yemek 

ve yazıhane takımlarile karyolalarınıız rekabet kabul 
etmez derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı ispata 
kAfldlr. Istanbulda Fincancılar yokuşunda No 27. Telefon: 
lstanbııl 3407. 

Arzu edenler mağazamızı serbestçe gezebilirler. 

AHMET FEVZi 

2K.SANl1930 

1 

1 

r 

1 

ı 
J 

HUltOmet yumurta lhtiyacatımızın tezyidi için tedbirler alacaktır. 

en sılıl dlr 

P••m•,..;~ hlr .. ıtr•n~~lci vnlf'ıırtaları göstermektedir. 

KEFAL.İİN 

OOl<TORLARA SORUNUZ 
sAF fRı KAL.Si N 

liOMPRİME,l\A~E.TOZ VE GRANVLI 

Günde 3 adel yahot 3 IHJfİH 
ocul<lara nısd. 

Bl Bizim noksanlanıruzdan biri de aile bütçemiz olma-
1oasıdır. Herkes bir aydaki kazancını az çok bilir. İşte------------------------------------ ~ ı·· Nevra JI yıunu esas tutarak düşüneceğiz. 
u Masraflarımız - bilfarz - şunlar olsun: 
e 1 - Ev kirası (evimiz varsa tamir ve vergisi) 
ıa 2 - Odun, kön1iir, elektrik veya petrol masraf, 
1~ 3 - Et, yağ, ekmek sabun. 

4 - Yaş ve kuru sebze. 
5 - Kahvaltı ve yemiş. 
6 -- Ufak tefek, ev rnasrafları (ve hatıra gelmeden 

·apılması icap eden masraflar). 
:a: 7 - Elbise ve ayakkabı, giyecekler. 
:ar 
Y 8 - Çocukların tasarruf kumbarasına atılacak para, 

ayat ve ev sigor':aları ücretleri. 
· 9 - Eğlence (ve hizmetçi) masrafı, cep harçlığı. 

1 O -Aile tasan uf sandığına ayrılacak para. 
İşte kabataslak çizdiğimiz gibi böyle bir bütçe yap

.. alı ve geçen aylarda bu 1 O maddeden her biri için edi
~n ınasrafların ortasını bularak o maddenin yanına işa

rJet etnıe1idir. Şimdi bunları toplamak kalıyor. 
~d Yine farz edt-lim ki bu yekun 160 lirayı buldu. Hal
' uki kazancımız 150 liradır. Su halde (tasarruf) icap e
. iyor demektir. Yani ayağımız yorganımız dan dışarıya 
' ıkmıştır. 
.. , İş•e bu dakikadan itibaren on paranın kıymeti ken
• 'İni göstermiye başlar , ve damlaya damlaya yani topla
y•ff a toplana on liralık bir göl olarak açığımızı kapar. 

Düşününüz ki bizim bu on madde arasına sıkıştrra
~-~adığımrz daha bir çok masraflarımız vardır. Tekrar 
.,.:lelim: 
~, 10 paranın kıynıetini bilmeyen vatansever olamaz! 

lrtf" 

ön Darül'aceze müdürlüğünden: 
rm< MaHllin ya takların da kullarulınak 
rm•:re 225 Metro kalın yerli bezi ile 
'""o okka balmumumun 25 kıinunu
loa ni 930 Cumartesi günü saat on 

"'irtte kapalı zarf usulile münakasa
rır icra olunacağından taliplerin ol

ıptaki talimatname mucibince yüz
le' yedi buçuk nisbetinde depozito ak 

sile birlikte müracaatları. 
4•> • * * 
ile Darül'acezeye tarihi ihaleden iti

.ren bir sene müddetle muktazi 
iOOOO) adet yumurtanın kapalı zarf 
;uJile münakasası 25 kanunusani 
,o Cumartesi günü saat on dörtte 

Ja edileceğinden taliplerin teklifna
e ve yüzde yedi buçuk teminat ak
lerile Darül'aceze mildUriyetine 

- üracaatları. 

TAVILZA!Jb: MU::iTAfı'A 
ve biraderleri vapuru 
Muntazam lzmit Ekspresi 

~ ~aa~et 
~ vapuru 
KAnunusaninln 2incl perşembe gü
nü a •şamı saat on yedide Siri<ecl 
nbtımmdan hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçük kuyu, Altınoluk 
Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve 
dikili iskelelerine azimet ayni Is· 
kelelere uğrayarak avdet edecektir. 
Mahaill milracıat : Yemiş Tavil
zade biraderler. Telefon l!tanbol 
2210 

ı • Şehremanetinden 1 -Kadıköy 2 inci Sulh Hukuk Ha-
lb kimliğinden: 

Şehremanetinden: Sebze ha- Kadıköyünde Çilek sokağında 77 
•••tde 1-1 numaralı baraka kira- numaralı hanede sakin iken vefat e

t verilmek için açık müzayede den (Talat) beye ait tereke kanunu-
k Tar 1 · saninin 4 ilncü Cumartesi günü sa-Sf İ ?~uştur.. . ıp erın:.şart~.a at 13 te açık arttırma suretile mez
eyı gormek ıçın her gun mu- kUr hane derununda satılacağından 
yedeye girmek için ihale gü- talip olanların vakti muayyende ma
i olan 21 kanunusani 930 salı halinde hazır bulunmaları ilan olu-

S mü levazım müdürlüğüne gel _n_ur_. __________ _ 
el eri. 

· ketiha eden: 
ÇiFTÇiLERE 

Su yollan inşasında mütehassıs 
ve Ford traktörü tamircisi ve maki-

~e}'f i selain 
Merlce~ Acenta<ı; Gıiatı kl!prU 

bııında, Beyoğlu 236'.il Şube 
centtıı: Mahıııudlye Hını altıtclı 
Jsranbul 740 

Mu~an1a postası 
Cuma., Pazar, Salı, Çar

şamba günleri idare rıhtımın
dan 9 da kalkar. 

lzınır sür' al poslası 
(GÜLCEMAL)vapııru 3 kft

nunusıınl Cuma l 4,30da Ga!ara 
rıhtımından hareketle Cumar
Wsi sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da 1zmirden hare

ketle Pazartesi sabahı gelecektir. 
Vapurda mükemmel bir 

orkestra ve cazbant mevcuttur 

4NTALY4 POSTASI 
(Anafarta) vapuru 5 K. sanı 

pazar 1 Oda Galata rıhtımından 
hareketle lzmlr Küllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 
gidecek ve dönüşte mezk(lr 
iskelelerle birlikte Dalyan Mar
maris, Sakız, Çanakkale, Gel.1-
boluys. uğrayarıık gelecektir. 

~ ............... .. 1 SAUIKZADE BİHADEH
LER VAPURLARI 

KARA DENIZ MUNTA 

, •••••••••••••.••••••••••••• 
iTllIARE riYANG~ BAiitEHiNE 

Esnaf Bankası Tayyare piyango biletleri 
bayilerine azami rnenfaat ve suhuleti gös
terecek5 nden, bayi !erin sekizinci tertip şera
itini anlamak üzere Bankaya uğramaları 
ilan olunur. .......................... 

İYİ OLAN 
BİR ŞEY DAİMA 

İYİDİR. 
Dünyada okzijen sayesinde istih
zar olunan yegane diş macunu olan 

BiOKS 
Ağzın sıhhati için e~ mükemmel 

bir muzadı teaflünüdür. 
HER YERDE 

SATILIR. 

ZAM v ı~g~s;osTASl Devlet DeınlirJolları ve Limanları Umumi J~aresin~en: 
vapuru 225 adet masa, dolap ve yazıhane kapalı zarfla münakasaya 

5 ktnunusanı Pazar konmuştur. 
cıtnll ak,.amı Sirkeci rıhtı- Münakasa 20 ikinci kanun Pazartesi günü saat 15,30 da An-

mından hareketle (Zonıtııldak, karada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
laebolu, Samına, Ordu, Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu-

Giresun, lrabzon ve Rize tılı:a· vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar Umumi Müdür-
lelerlne azimet ve avdet ede- lük kalemine vermeleri lazımdır. 
cektlr. Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Anka 

Tafsilat için Sirkecide Mes rada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasın 
adet hanı altında acentalıtınal dan tedarik edebilirler. 

mllracaat. Telefon:lstanbul 2134 

• Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: Devlel DenıirJolları ve Limanları Uınunıi ı~aresin~en: 
Refika H. küçük Bebekte mütekait 

binba§ı Arif beyin köşkünde sakin 470 meşe ve 200 çam travers ~apalı zarfla münakasaya kon
d?~or Lebib B. aleyhine ikame eyle- muştur. Münakasa 15 ikinci kanun 930 . Çarşamba günü saat 
digı boşanma davası~ın g~ya~en cere 15,30 da Ankarada Devlet Demiryollan Idaresinde yapılacaktır. 
yaned~n m~~-~emesı n.etıcesı!'de ta- Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mekt 1 
rafeynın evlilıgın zevaline daır 21- . . .. up arını ve mu• 
11-929 tarihinde verilen kararı havi vakkat temınatlarıru aynı gunde saat 15 e kadar Umumi Mü-
4-12-929 tarih ve 29-868 numaralı diirlük kalemine vermeleri lazımdır. 
ilô.n:ı mumaileyhin ikô.n:ıetgfilımın Talipler miinakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde An
meçhuliy.eti ha~ebiyle ~ilatebliğ ia- karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağaza
de edılmış ve hır suretı mahalle muh sından tedarik edebilirler. 
tarlığına tebliğ olunan ilfunın bir 

LA!' - • 

A 5 pir i.n 
konıpriınele"? ur 

sııyesinde sür'ııl\~ tefı~vı h~~ • .. ~' 
y olnı.ı kırmızı bau ;: mark•l'I m~CllJ 

ombo\lıjın• dikkat ve 
talep ediniz. 

••• Mustafa Şamlı 
mahdumu Müessesatı 

Bazı dairelerin 

HAKiKi BOMONT GAZOZLARININ 
ALAMETi F ARİKBSI 

, 

BOMONTİ 

Gazoz şişeler üzerindeki Gazoz şişeleri 
etiketimiz üzerindeki kapsolumuz 

Gazoz, kapsol ve etiketlerimizin taklit edildiği görül
düğünden hakiki Bomonti gazozunu içmek arzu edenler 
kapsol ve etiketimize dikkat etmelidirler. 

DEVREDiLECEK iHTiRA 1 Piyango Müdiriyetinden: 
BERAT 1930 senesi piyango müdilrlüğü 

"Fşenk fiskesinde iılahat hakkın· ihtiyacı olan lclrtasiye ve zarfların 
da 22 Nisan 1928 tarihinde takdim pazarlık suretile münakasası icra edi
edilmi§ olup lstanbul Vilayeti Celi- leceği':'den münakasaya iştirak ede· 
lesi evrak kalemince 11187 numara ceklerın 28-12-929 Cumartesi günü 
ile mukayyet ihtira beratı müraca• pey akçal~rile birlikte müdürlükte 
atnamesi sahipleri ihtiralanru bu ke müteşekk!l tayyare cemiyeti Müba-

ah tmak ah t 
• yaat komısyonuna müracaatları 

re ere sa vey u ıcara ver- · 
mek arzusunda bulunıuılann satm 
almak ve yahut isticar etmek arzu ı: f .ı 1 ~"!i:J!I:1~11 
eden zevatın latanbul Yeni postaha- _ _ __ !~-·-·----;::' 

.. 


