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J l•cl aalılfede : 
1- Dflnya maklnala~ıyor 
2- A lna mektubu 
3- Son haberler 

l l•cl ıalılfde : 
1- Memleketlml7.I tanıyalım 
2 • Mlllf tasarruf 

1- feJek , Z- Hl kiye, 3- Ti-
yatro makalesi 4- Roman 

5 inci aahlfede : 
Ticaret boreasınd& içtima 
Hayvan borta&ı umumi 
kAtlbl izahat veriyor 

Hint mil·1 hareketi Vekaletin masarifi • 
gayrı müsmirenin tenkihi emri 

• • • • 
Hindistan'da Lahore'de top

nan Hint m°Hliyetperverleri 
ongresinin ilk günleri ?e~ecan 

lı mlizakerelerle geçmıştır. Şu 
tırları yazdığımız zamana ka

uzerzne Emanette vasz bir tasarruf yapılacaktır. 
dar kongrenin ka_t'i kararları 
akkında henüz bır haber gel
emisti. Fakat ilk kabul edilen 

arardan ve kongrenin umumi 
temayülünden Hindistan'm va-

Ş h . . M h·aa· B 1 Atinada zi)rafet EMJ!DllfillllllnillllllllllllnlillllllllllllıUıllllnllllllllllllll!§I e femIIlı Ü 1 ın . ·- i Vatandaş! ti 
M. Mihalakopulusun = y: k re 

in çok mühim beyanatı s~firi1:'i~ ziyafeti ~i<:~;~::,,:_ -1 

Gazi ve inkılap 
' Y•un; Siirt ~busu lllıthoout 

riyetini anlamak pek de zor 
eğildir. Kongre komitesi, Hin
istan'ın tam istiklalini istiyen 

S 1 ve dominyon idare tarzını red-
deden Gandhi teklifini kabul 

nu etmistir. Bu -suretle Hint milli 
Gal areketi, gaye itibarile kat'i ve 

vazıh şeklini almış bulunmak
:ı.Jır. Şimdi mesele gayeye va
ıl olmak için takip edilecek 
atu hareketin yakınındadır. 

ı> akat öyle gayeler vardır ki, 
onlarda kuvvet ve kutsiyet çok 

• ul , eçmeden en kudretli vasıtala
rı da yaratmağa muktedirdir. 

Kongre reisi içtimaı açan a 1 nutkunda şu sözleri de söyle-
t rniştir: Avrupa hakimiyetinden 

---~----

Niçin gitmiş? 
Emanet ı11asraf

ları t~11kih 

Belediye kanunu, 
Terkos, Haliç, 
Oktruva, Yıldız 

n1e cleleri ... l kurtulmağa başlıyan Asya dün
.yada büyük bir rol o:ıınayacak 
ve istikbal aruk Avrupa'ya de
gil, Asya ve Amerika'ya ait o- ~luhiddin Heye Fazlı B. 
lacaktır. Fen teknik, metot, gi- vekalet edecek, hir 
bi medeniyet hayaUnm icapla- f 
rını mümkün mertebe sür'atle ha taya '<adar Av-

ı 

Turk-} unan ticaret nıuıı- : 11ef,/ bir 
hec.esi imzdlaıılyor · .devfety11. - 46 

ATİNA 8 (Apo.) _Yunan _ pmahl(•lıı 
hanciye nazırı M. Mihalakopu- . iklısa di-
1os uün akşam Tür ıye sefiri . y11t es;ıs-
Enis Bey şerefine bır ziyaf .. t ır. Onu11 i<;i .whl11i 

~~•Efendiler, hayat iktısadiyat 
· demektir. Yaşayabilı ek içi 

mutlaka ınuktesit olın · lıdır, vermiştir. Ziyafette fevkaHide tı zarımı:zı, ı PSBin·izi 
bir samimiyet gö terilmiştir. 111utlakıı bu merlu-ztıı 

Ankara müzakeratt hakkın
da burada nikbinlik izharına de 
vam olunmaktadır. Hatta mev
cut malumata göre muayyen 
bazı noktalar üzennde itilaf ka
sıl olmuştur. 

efr1tfınd11 toplı ma.ıyız ••• · b" h'k" · ı· --=--11· 1 ı k b k · · • . _ ır suı·ette a ımıye 1 mı ıye- mut a a :ı esas no.;;taya ıstına 
(,ıı 1 M11</afı Ke11ıa! . 1 sini elinde tutarak mukaddera- ettirmeliyiz. Meaelll maari 

"1 İl 1 111111• .ıllllll f il nttı !IUilfl llllUll[Iıf tını bizzat idareye devam ettik,. programımız ne olacaktır? Me. 
·\ 1 J J çe sermaye de, müessesat ta, arif programımız şu olacak ki, 

U il H il 1 ar H ihtısas ta bulur, her ,ey bulur! onu takip .. den insanlar, güzel 
'(Alkışlar). . çiftçi, kunduracı, fabrikacı, tüc 

Kardeşler! çalışacağız ve az car olacak . Ameli, nafi müsmi n1iizakc>r(' 
---- ~ zamanda biz de halimizi en me- adam olacak. • B~brı öğret 

Diin hal'i bir saf~ deni biı· hale ifrağ edeceğiz. programların, b ı ı öğrete 
haya g ·ı·di Efendiler.. İtısadi ihtiyacı- memleketlerin ~c miiessesat 

--· mız ve buna tekabül eden tedbir heyeti umumiyesi m arif ola-
Y11nıı11 sefiri, Tevfik Riiştü ler benim burada iki dakikada caktır! 

il. deıı randeııü ııldı gÖylediğim kadar değildir. Da- Efendiler! Bu seyahatim eı-

temsil eden her memleket için rupaya gidivor Mulıiddi,1 iJey 
bir istikbal vardır. Memleketin Birkaç gün evel Ankaraya giden Vali veıkili ve şehremini 

ATİNA 8 (Anek.) - Mu-
1vakkat_1.:ürk Y~nım ticaret mu 
ahedesının meunJe:i h rr.•an
mışur. Muahede Cu = günlin
den evvel burada Yunan hari
ciye nazırile Türkiye sefiri ara
smda imzalanacakur. Muahede 
kabili temdi't olmak üzre alU 
aylık olup her iki memleket 
mahsuJauna en ziyade mazhan 
müsaade millet hakkını b:ıbşe

ANKARA, 8 (Telefonla) - ha çoktuı·. Bunu anlıyabilmek i- nasında görüştü"üm yirmi otuz 
Türk _ Yunan müzakeratı bu- çin yalnız çok kitap okumak senelik bir maarif müdiri mem
gün kat'i bir safhaya girecek- kafi değildir. Bütün mesai ve leketimizin muhtelif yerlerini 
tir. Hükumetinden talimat bek- sanayi erbabile doğrudan doğ- dolaşmış, kendisinin verdiği iza 
!emekte olan Yunan sefiri, bu- ruya konuşmak lazımdır. İşte hata göre- yekdiğerne müteba
gün hariciye vekilinden rande- bu maksatla lzmirde, şubatın yin bir çok programlar almış, 
vü almış bulunuyor. Randevü on beşinde bir kongre yapmayı tatbik etmiş ve ettirmiştir. Çün 
saati 6,5 olarak tesbit edilmiş.. düşündük. Kongreye köylü kü mevkii iktidara gelen her na
tir. Bu vaziyet. <;;efirin beklediği gelecek, çoban gelecek, her tür- zır kendine göre b"r program 

İnsan, fikir ve tabiat itibarile Muhiddin B. dün şehrimize avdet etmiştir. Vali B. dün kendisile 
zenginliği bu istikbalin parlak. görüşen bir muharr-irimize atideki beyanatta bulunmuştur: 
lığı hususunda ilk ve esaslı te-

diyor. 
ATİNA, 5 A.A. - M. Miha

lakopulos'un gaybubeti esnasın 
da harbiye nazın M. Sofulis ve
kaleten riyaseti vükel!da bu

minattan sayılır. Hint milli mezuniyet için Ankaraya gitmiş 
hareketi, bütün hindistanda, - Anıkaraya sırf mezuniyet 
ırk, din ve sınıf farkları fevkin- almak için gittim. Rahatsızım. 
de bir fikir ve ruh birliği yara- Şekerim var.As-

ı ta bildiği takdirde, en zor mer- trik var, Bin. -
~ale atı~ş deme~~r. Her mü- enaleyh i.ki ay 

evverlen bunun ıçın de çalış- mezuniyet ;ıl
m ktan geri kalmamaktadırlar. drm. 20 senelik 

Milli korı.gre reisi bir taraf- ~em?rum daıha 
tan ecnebi hakimiyetinden kur şımdıye kadar 
tıılarak istiklfil kazanmasını is- mezımiyet al 
terken, diğer taraftan Hindis- madım. Avrupa
t.ı.ıı dahilinde de demokrasi ya glderelk yal
esaslarının tatbikı için de uğ. nız istirahat c lf';RJ;;tı 
~aşılmasını arzu etmektedir. deceğim. Nere-
Hint münevverleri, Hint Raca- lere gideceğimi Muhıttin Beye 
tarının kurunu vustai idare sis- bilmiyorum. Da vekalet edecek 
temlerinin aleyhinde oldukları ha program yap ofan Faz/İ B. 
gibi halkı istismar eden büyük madrm. 

11 servet ve sermaye sahiplerinin Kendisine kim veklilet edecek 
tazyikine de muarısdırlar. Taç- Bu müddet zarfında Vili-
lı veya taçsız Prensler Flint 

yetle Emanetle vali muavini 
Fazlı B. vekfilet edecektir.Çün
kü vilayetle Emanet işle
ri prensip olarak tevhit edil
miştir. Prensip itibarile iki ida
renin bir zat tarafından görül
mesi lazımdır.Benim vaziyetim 
ne ise vekiliminki de o ola
caktır. 

lunacakur. 
---...... ....... ---· --

Evlendiler 
Jtalya veliahtının 
izdivaç merasimi 

-
Belediye kanununun müzakc- ROMA, 8A.A _ V.elihatm-

resi bitti Perşembe günü yapılacak dil-
Belediyc kanununun evelki gün ğün merasimi esnasında 300 
encün1ende müzakeresi bitti. tayyare tarafından büyük teza
Eylillde tatbik edilecek. Buka- hürat icra edilecektir. 
nun İstanbul iç~n çok faideli bir * • * 
vaziy_et ihdas edecektir. İstan- Veliaht prens Umberto nun 
b?l hır Devlet ~toritesi taşıyan izdivacı ayın sekizinci günü o
bır Devlet ş_ehn. vaziyetini ala- 1 ıan dünkü Çarşaınba günü ola
caktır. Cemıyetı Belediye ile 

[Mabadı altıncı sahifede] l 

l 

lü sanayi ve ticaret erbabı gele- yapıyor, onu tamim ediyor, tal· 

ı 
cek. . bik icaba tına çalı•ı or. Bir müd 

Efendiler, hayat demek iktı- det sonra başka bir ne.zır geli
•adiyat demektir. Yaşayabil- yor, onu beğenmiy'>'· Başka bir 
tnek için mutlaka muktesit ol- program tatbik ettiriyordu. 
malıdır. Bu millet• şimdiye ka- Bütün bu tatbi t ve prog
dar imparatorluklar kurmuştur. ramlar ne veriyord : Çok bil
Changirler yetittirmiştir. Hal- mit, çok öğr.,nmiş bir takım in
buki bazı devirler oldu ki, kiti- sanlar ••• Ammn yi bilmit e· 
aadiyatla uğraşmağa tenezzül fendiler . Bir ta1·ım azariyatı 
etmemiştir! bilmiş.. Fakat neyi bilmemiş 

lktısadıyatı süfli bir şey te- efendiler. . Kendini bilmemiş, 
lakki ederek onu başka anasıra hayatını, ihf yacını, bilmemiş .. 
bırakrnı~tır. Bunun neticesi ola- Yaşamak için 15.zım olan her şe
rakbugün o anasır, o ecanip un- yi bilmemiş ve aç kalmıştır! 
suru aslinin filen efendisi ol- İşte bu tahsil tarzının meşum 
mu~tur. Onlaı-, nihayet bu mem J neticesi olarak d nilebilir ki 

milli hareketinin tetkikine ma
ni olan mühim engellerdir. Bun 
lar hali hazır nizamının deva
mından en ziyade istifade eden 
unsurlardır. Bunun için Hint is-

Para sui istimali l 

leketi müstemleke telakki etmiı memlekette münevver olmak de 
ler, onu bir 1stis111ar sahası yap- mek, okumuş olmak demek, çok 
mıtlardır. Hem nasıl müstem- bilmiş olmak demektir. Sefalete 
like? kenid evladile, kendi para ve fakre mahkum olmak deme 
sile idare olunan bir müstemle tir. Binaenaleyh bir defa hey 
ke .. Mahsulatı, azami kazancı eti içtimaiyemizi umumi olara 
harice gitmek ııar tile. . . sari ve mustevli cehilden, gafle 

tiklal hareketi, yalnız hariç ile 
değil, dahilde de bir takım kuv
vetlerle uğraşmak mecburiye
tini duymaktadır. 

Çünkü bunlar haricin de en 
mühim istinat kuvvetlerini teş 
kil etmektedirler. 

Sui i5tİmal ııe zaman ve 
nasıl )1apılmıştır? .. 

Pr~nsts Prens 

Mısır sefiri geldi 
Mısır sefiri İbrahim Ratip B. 

dünkü ekspresle Paristen şehri 
mize gelmiştir 

Mumaileyh bugü Ankaraya gi 
decektir. 

1 mektepliler 1 

milsabakası 

35 inci hafta bitti 

Ne anlıyoruz. 

Efendiler! Yaşa ak için, kuv ten kurtaralım! Liiz ~dır ki, ar 
vetli bir devlet yapmak için ik- tık tevali eden ve tevali ettikç 
tısadiyat esastır. Onun için nok kendisini mahved~ 1 bir tak 
tai nazarımızı, mesaimizi mut- batıl tey lere inanmasın .. Hakik 
laka bu merkezin etrafında top te uymıyan telkinata kanmasın. 
lamalıyız. Her mesai şubesini, (Devamı var.) 

Milli iktı~at ve tasar- Milli ta sa rruf c i a 1 i s 

ruf bahsi etrafında 
'bir ank'=!t açtık Hakkı Şinası Paşanın 3 

Milli iktısat ve • b Il a tl 
tasarruftannean- yenı eya 
lıyoruz?. Bu IPÜ- Milli tasarruf cemiyeti ida "- Cuma gününden itib 
him suali bütiin re heyeti bugün toplanarak cıi- aza kaydine başlamak için şi 

ma günü hannnlara yerli malla lik (15,000) taahhütname 
Mekteplllor musabılkasıoın miinevverlerimize n göstermek üzre Darülfünun makbuz tabedilrni tir. İhti 

35lncl baftHı bugOn bltmlftlr. SOrUgOrUZ, ifk Ce- konferans salonunda aktedile- nispetinde ileride yeniden ta 
Gazetemizde çıkan haberler· cek büyük içtima ve aza kaydi dilecektir. 
den en mühimini seçip cumar- vapları üçüncü sa- hazrrlıklarile meşgul olacaktır. Cemyetin paraları lş ban 
tesı akşamına kadar gazete- hi'"-emizde okuya- C . . .. f k .. f • na tevdi edilerek muhafaza 
mlz mıısabaka memurlu"'una I' emıyetın reısı ır a mu ettı kt ş· d' k d (10 • · H kk ş· · b h naca ır. ım ıye a ar 
gönderiniz. n UZ, ~ı a ı ınası paşa U US\li ta 

l•---••••••••lilL-------------' demiştir ki· (Mabadi altıncı sahifede) 



t' • 

Atina mektubu 

Kondilisin 
mektubu 

Hükumeti itham et
mesine sebep ne •• ? 

[ER 
1 ,~-Bugün ·~f Lliheg,de 
~.-~ --~• 12 lnesele .. AN~~~A, 8._(Te~~ionla)-Rus sefiI'ile yeni Rus Tica 
Hındıslan... 'Ilume~sı~nı Tevfık Ruştu Bey kabul etmiştir. 

. ~ndi~tandaı.i milli kongre, ateş- Al t i ı HarıcıyP- vekilimiz Yunan sefirile görü.(/ 
lı bır batıp olan reiı Cavaiıarlal Neh- manganın am raf 1 ANKARA 8 (T J f · • 
ru'nun çektig"i istiklal bayrag"ile 930 ""l'k • · e e onla) - Harıciye vekilimiz arasınd 

bor,,.ları mu a at uzu ·· ·· ·· B ··ı'k senesini karşılayarak dağıldı. Kon- "' .. .. ~-surmuştur. umu a atta müallak meseleler etr 
ıırenin safahatından bu sütunlarda! fında gorulmuştür. 
bahsedildi: Hin~·~ mil~i~i!eri her 1 • cıkü - Filis nıünaka'atı dur 1 

t<us seıır nin .zıy ar~u 

halde _lngıltere ıle bi~ d_e ıtilafpery~r LAHEY, 7(A.A) _ Alma.n- . ( ll 
.. denebılecek _~.,,._hangı hır kar~r ve~'.,!'. yanın tamirat borçanna ait me- M~SKOVA, 8. A. A. - Moskova-Tiflis katarı Bakü civ 

A . 1 (M"JJ" ) C aynlmıt degildır. Bunların ıstedıgı 1 1 . kik d l . y 'nnda bır manavrn lokoınotifı"ne çarparak 
tına, ı ıyet - ene- tam, piirüuüz bir iıtiklildir. Konırtt ,e e en t ct . e en rnmıte o- ,, 

:ral Kondilisin adı işitilmemiş nin icra komitesi aym 26 mnda Hin- !ng planının tatbiki hakkındaki Bakü-Tiflis münakalitı durmuştur. 
bir isim değidir. Mütareke se- diıtanm iıtildilini ilan edecek, on- ·uhaiprotokolunmüzakeresinbi i!li tasarruf cen1iyetİnİn şuhelerİ 
nelerinde İstan.bulda oturup dan~ bü~ ı:neml~ette ha yol- 'irıniştir. Mutahassısların men- A 

1 k l K t 
. •

1 
h" d da tabrika.ta ırıntılecekür. b 1 d ki h""k" 1 . NKARA, 8. A. A. - Milli tasarruf cemiyetinin Bo 

ra ons antin a ey ın e neş- Fakat ınillicileri kar da -•. ·up u un u arı u umet enn Erdek, Çoru . .a..ıe · 1 A 
ri tta a....ı K d"l" nız lnırı"lt·re d..,.,,', nlıir ~-'°"'abrar ::~. '·.aranna talı"k etmı"ş olduklanl 2 • .. m ş...,., n açı mış1rr. nkara mer.\cr,,;nce rl',..,.,f ı,, 

Hazır tlbiu yapiln maklna: biçiyor, dikiyor, atllllyor •t taın şeklllt çıkarıyor ya uu.ıwıan . 0~ ı ıs son- ~ çgu = '" susı t "d il ra burada bafvekıl bıle olınuş- ka11 nrdır. Bu fırkaya mensup olan- meselcc1e;1 dördü halledilmiştir: muessesa a yenı en ç bin taahhüt vecekası gönderilmiştiı 

Makı. na gı· tgı· de du". nya tu. Şimdi kendisi Fransanm ~ iotedii_i ia~ değil, ~"!'iliz 1 - Tamirata müteallik yeni Almanya"'a 
1 

• - c~.ubunda tat.ıı.. tatlı, vakit ge- !"'per~t~rluııu dahilinde D~~~ :esviye suretini tam ve kat'i bir 11
' ispanyada 

Kend ıclareaidır. Bu bdar aykın bir ihtilaf ah" · h · ld • 
çınyor. ını unutturmayan meYCUt oldukça Hindistan ist"ktaıi- ':1 ıyetı. aız 0 ugunu ~r~to- Berlin'de k~rışıklıklar Esk; siyasi liderler 

Ya hal\. kı" m oluyor Kondilis ahiren Yunanistanda nin ne ..,.kit istirdat cdileceiini kO§:e ·ol metnınde resmen tebyını. 
• • gazeteci bir döstuna bir mek- kallu"""1< için halüuıten kehanet is- 2 - Alman kağıt parasının BERLİN, 7. A. A - İki 

tup yollamıştır. Bu gazeteci de ter .. · ! Henüz Hindiıtan balkı kendi altına tebdili nis:betinin tesbiti. komünistin cenazeleri kaldırıl-
1 mektubu neşretmiştir. Ceneral ııralarmda birleımedi~ .iç~ istiklali 3 - Alman-Amerikan itilafı dığı sırada zabıta huzur ve sü-

MADRİT, 8 ( A.A ) - B" 
;azete muhabirine beyanatta bo 
.unan M. Romanones iktid · ı Ford Ed" ' k ·· h" K d"l" ek_.._ d L" , almak huıusunda en bırıncı §art olan .. · 1 d . . . hd"d" k"" h f .. t • J ve ıson un ço ınu ım On ı IS ffi tuuUn a HÜkume- cephe birliği Jıaıd olmclrtan çok U• 1In ŞumU ?tresırun.t~ • 1 1. UnU mu a aza IÇın müdahaJe-

ti tenkit ediyor, şimdiki kabi- zaktır. Kongreye giden milliciler 4 -Tamırat vergısının 1966 ye mecbur olmuştur. Bu esna- mevkii Primoderiveradan mün· 
d t' fikirl~ri var: en1ek, para ve nenin memleketi anarşiye SÜ· ~~tanda m~vcut olan b~kiımete 'letıesi martının 31 inci gününe da birkaç el silah atılmış, bir hal kaldığı takdirde eski siyasi 

il

• 

1

tv\ 1

1 

rüklediğini iddia ediyor. Cene- ·~tırak -;tmı;mege karar veı_: .. ı.~r._ Bu- 'rnd=ır Alman dC'Iliryollar idare polis ağır surette yaralanmı«- liderlerin hükumeti idareye ama 

d 
A f l A ı· b" nun netıcesı olarak mahalli l:uk=ıet · ·a· ,· · b" . . . ., o,,~ za IU aıı 3 aza ffil iaS3l'fU 3Zl lll.. rla 11:1 ır zam~danberi ~ enize- ve ..:i,c1islerden milliciler çd<:!ccck- sınBe aıl ırdyet.nıbn tes ı~. tır. 40 kadar kımse tevkıf edil- de ve ehil olduklarını beyan et 

1 
os ıle arası ıyı olmadıgından lerdir. Bu suretle ı"dare mak'.nasm• una an aşka dort mesele miştir . .__ d miştir. 

c -~ • uahsediliyordu. Kondilis bir felce uğratmak iıteniyor. e yeniden tetkik edilmek üzre BİR GAZETE HAKKINDA ---•-·--
• 1r •·}.Ta ~lll serin, kıŞlll sıcak hava bt"le yapmak müddet evvel Pariste bulundu-, . Li.kin Hindistanda bundan sonra- mutahassıslara havale edilmiş- TAKİBAT 
r 

1 
ğu zaman M. V enizelos oradan ·ı kı vaziyet yalnız bununla kalacağa tir • I ZİRAAT İŞLERİ VE AK-

.ı \ (1 k b"}d" T ·ı·k d k }d" ı k k "d" lb kT .. benzemiyor.filbak"kahertürlüceb- B il. BERLN,7.A.A.-Dahi- VAM CEMİYETİ 
la lJ l , a 1 lf. efZI 1 Ofta an a lfJ aca geçer e.n gıBıp a§Ve ı 1 gar- ri veoaite müracaat fikri kongrede l U mAlınese e er. öd •. /iye na.cırı halk arasında heye- C 

ı.ı . memiştır. u mektubun neşri 1 mqhur millici reis Ganclbi tarafından - anyanm · eyecegı ENEVRE. 7 (A.A)-1927 
t ı "b" ·· ·· kt d · ·· · K d araft lık k · ı · a· · can uyandıracak asılsız haber-• gı ı gorunme e ır.. uzenne on ilis t arlan bu reddedilerek istikli.I yolundak: teteb ay ta sıt enn tc ıyesı tarzı- senesinde toplanan il•tisadiyat 
L' • na ·büyük bir ehemmiyet verdi- büslerin temarnile . •ü_kun c!ahilinde na. /er neşreden Rote Fahne gaze- konfernsı ziraata m:.iteallik me-
l ı ·b Jer. Diğer taraıftan kabinedeki olması~ ~ verıldı. Fakat bun- 2 _ Almanyaya bahşedilecek tesi hakkında takibat yapılma-

Amerikadan yazılıyor: -As- unu yapacaktır. . d h"J" . , dan yedı sckız ııene evvel de, Gand- T d"" d 1 1 k srnr emretmiştir. , selelerin Akvam cemiyeti tetki-
'. ~mız du""nyada pek çok 1·catlara şı·m..ı'ye kad 1 1 i a ı ıye nazırı Argıropulos un ıh"' . b t··r1·· k ti" • tecı ı uyun an evve amaca • us ar yapı mış o an . . . . , . j ı nın er u u mu aveme ne rag- , "b • ·--- kat prog dah"J edilm · 
. ·ahit oldu. Öyle şeyler görüyo- şeyler en mükemmel olan şey- ı Kondılısın sıyası bır dostu ol-, men Hindistanda fiddetli bir takım Lertı a,a . Amerikada ramına ı esı-
\ ;~z ki büyük babalarımızın ha- ler değildir. Mesela yemek pi- ; duğunu ileri süren ve dahiliye ~tın vu~~ bulmaaı ~nedileme- 3 - Karşılık gösterılen vari- ne Akvam cemiyeti iktisadi ko-
. h 11 · d b"l · k . . b hud b" ' nazırını sevmeyenler de bu mıtti. Onun ıçın 930 ıeneaınde de bu data. içki hakkında gani mitesi beynelmilel ziraat komis 

• . ı ırı aya erın en ı e geçme- şıı:nıe ıçın ey e yere ır j • • • kabil bir takon vcka ·· n ıkıru acağı- · •• " , . 
1 

~ ıniştir. Fakat bu günkü metle- çok da vakit kaybediyoruz. 0 _ me!rtup vesı~esıle dog~_an 01 kimse temin ed.,...3:. ç Y . 4 - Alman demırl'.olları va~ , yonu azasıle Romada müteşek-
~ı ı .ıiyetin tar~i~ b~ndan ibaret çok ~a. vekit kaybediyoruz. o- I do!Fruya ~rgıropulosa hucum ~~~ -~ükUmeti ı:Jbette bu .. zi- ndat~~dan .a~nan tamırat resmı teabırıer mi alınacak kil beynelmilel ziraat mümessil-
11• ::alacağını bır an bıle zannet- nun ıçın binlerce adamın ye-, ~ıle_:. Nıha.Y.~ mesele uza~. yeli: dutunuyor: ~- fırkaoı ııeı;en ne muteallıktır. . VASHİNGTON, 8 (A.A )- !eri arasından intihap edilmiş o-

• . ' 
1
niyelim. Çünkü daha yapıla- meğini hemen pişirivermek va Hatta ~ondılısın bulundugu '. ~ati'd ~ ; t-::'da ~ b~lman mur~hhdash~leyboet t1ecıle Dün mebusan meclisinin içtima lan ziraat mütehassıslarının ilk 

. ak pek ~..J. şey var ki yapıl s t t · tm - . d"" .. yerden bır mektup yollayarak • yor. 1 e r a ~e m ta ı tutuan mute a ı rç arın d N k b 1 d M . ı J I ~ · ı asını emın e egı uşunme 
1 

. . . , 1 ile meıırul olan Mac Donald bükü- t · t h kkınd be m a evyor me us arın an · defa olarak resmi surette fikir 
1 -ıış olanlar bunların yanında Li. İstikbal artık yemek pişir- mesc: eyı tavzıh etmesı laznn 

1 

meti diğer taraftan filiıtin, Mısır ve evıy de arzı ~ k fa r~y A yan Lagardya içki memnuiyetinin ""tal 
l 1\ ispct kabul etmiyecek kadar meyi her ailenin ayn ayn bir geldı. . . • . . . . Hi~diıtıan it~ ele uiraf~_mec· etm_e eı:ı evve. ~y ıyetı Iı:t.~ bugünkü şekilde tatbikının bir ve mu easmı sormuştur. 
~~ z kalır. , "ti olmaktan çıkaracaktır. Kondılııı yolladıgı ıkıncı bır bunyetindedır. Lonclrada Hıncliı~ k'.1b':'1es.ın~en ıstızan edecegını muvaffakiyetsizlik teşkil etmek ŞİDDETLİ FIRTINALAR 
L 1 Bize bu başlangıcı ve şu sa- 1 Mr. Henry Ford asrımızın mektupta meselenin büyültül-ı ~ gelecek munbbaaların. iıt_irakıle bıldinnıştır. . te olduğunu söylemiştir . 

. i. ·rları yazdıran şey meşhur meğe değer bir yeri olınadığını bır konfenma top~p Hmdi!taıun ŞARKA AİT TAMiRAT ~--' Perpignan, 8 (A.A) - Fırtı-
ı .. .. F mukadderatını hıJln edeceğinden LAHEY 7 (AA) S • · ı · [enry Ford tarafından ahiren soyluyoı·. a.kat bu cevap oka- J bahsedildi. Yalım böyle bir konfe- • · · - aa~ CEZAİRDE TREN KAZASI , nalar ve mebzul surett e yagan . i; ~ki olan beyanatt~. Bu mü-) d~ ciddi addedi~edi. Çünkü l r~''! ~ereceği k.rarlar ~ngiliz hükı1 l 7 de to~lanmış olan şark tamı CEZAİR, 8 (A.A) _ Kanu- karlar Perpignan mıntakasrnda 

. ( ı 1m beyanat medenıyetin daha lbır zaman başvekfilette bulun- meti ıçın kabulli mecbun olacak de- ratı komısyonu tarofından neş- . . alt .... b" t ş"mend""f m··na\· l"t .1 t 1 · · ·ıdir ı -""-''a- bö" ı b" •--nf ed"I ' b" bli-d B 1 nusanının ıncı gunu ır re- ı u er u ,a a ı ı e e -
• e kadar ileri gideceg"ini go··s- muş olan bır adamın durup du- ııı • ıte '"-7.- Ye ır"" .,. r ı en resmı ır te g e u - . . . _ 

· . M F dk d" . rurken kendını" · de mu··z-'- et ransm kenılileırıni oyaTa-ktan bat- gar murahhas heyetinin Bulga- nın yoldan çıkması suretıle vu- graf muhaberatını ınkıtaa ugrat 
·rır r or en ısıne soru- n .... er k biç bir lmad "' - r ku 1 ka d 18 ki · ··1 ,. • c' • • · tm" ld • b" h""kiimeti bö • _. 0 ı.,ını soy ıye ristana ait borçların ödenmesine a ge en za an §1 ° · mştır. 

' .n şu suallere cevap venyor: e ışo ugu ır u Y- rek buna iıtir6 etmemeğe karar ver .. . . . müştür 
ıl'. ı : _ Yarının müoitleri daha le itham etmesi pek garip gö- mişlerdir. Hul;1a Hindistan millici- muteallik tesvıye suretı hakkın 1 ı· 1 l PAPA BELÇİKA KRALI-

~ 
ı nlerce makine icat edecekler- rüldüğü gibi bunu böyle bir ce- leri lngiliz hüklimctile her hangi bir da bazr itirazatta ve mukabil tek NG L TEREDE ŞS ZLER NI KABUL ETTl 

r. Bu makineler ne olabilir .. ? vapla kapa~ i~.t~esi ise temılll kabul .~i~orlar. Bununla li~lerde buunduğu bildirilınekte . L_?NDRA, __ 7 (~·'\) -. Bir!n . 
• fogün bizim büyük" ihtiyacı- daha tuhaf goriilmuştur. beralıer.ı meael

8 
k~~ obv ~~ak ~t dır. cı kanunun 3 unde ışsızlenn mık Vatıkan, 8 (A.A) - Papa 

• • • • 11VY rm. u unoeranoa •ıtır ıçm • 1 ·ı 51 b" OOü bul d"" B l "k Kr lı kralı · . rz nedir .. ? Kondılıs fırkasına mensup şimdiden bazırlanıruı olanlar vardır. tarı mı yon ın 2 - , un e çt a a ve çesı 
... • • Yeni dünyanın sanayi ile- olan Argiropulos istifa edece- Bunlar lnııilia imperatorluğunclan Ecnebi matbuah muştur. ile prenslerini kabul etmiştir. 
:~ in~ yaptığı büyük işlerle a- ğini Kondilise bildirdi. Bunun ~Y!'1lmayı ilhmiyen, laınn~. Mil- • k A ...................... ;.b············;·· .. --...................................................... ... 
~·.•,:tabi:rinkilap vücudegetir- iizerineVenizeloskendisi'?-.ene ::1:.~pd:=.~ Tur ive-Fransa merı P'-•.aanartım~•ıhauatı 

. ı . i§ olan Henry Ford bu süal- z~retten !lfrl~am~mı ~yle- I gayelerin "" .-ede aıuın .. m.... • ' 
I; • )·e cavap olarak diyor ki: d.ı. Ko~dılıs C~~rıyet ıd~: 1 hangi bırafm .istifade ~ ketfel· lfil.....,ug;I ~/r 
~ - Biz istirahat espabını ha- sıne hizmet etmıştır. Kondili- mek ınüıkil bir tef midir •• ? Arada ihtilaflı me-
~ t f ·lamış olan bir asırda yaşıyo- sin orduda bir çok taraftarı var- sele kalmadı 

1\ z. Fakat istirahatımızı, ve dır. B h ,,. t hd.df 
1·aıhımızı temin için daha pek . Edtson • Venizelos, kendisinden ayrı- 8 rl 8 1 Petit Parisien gazetesinin 

:ı: , k şeyler yapılabilir. Daha ya- ~ zıyade muh~ ~ldugu. şe~ lan bu ofirkaçı cenc~J"al hakkında fesli hat muharrirlerinde Mme. Pavlova 
ı- acak çok şey vardır. soyl~e~ten çdtınıy<?r .. Ç~nku bir şey söylemeğe lfızum gör- "Gazinin memleketinde" unva-
~ .'f ~l\srırmzın bir makine asn ol- pek buyuk ve muhtelıf ıhtıya~- metli. Fakat merak edilecek bir ·- nı altında bir eser vücude ge-
~~; 'ğu söyleniyor. Bu doğrudur. l~r. va_r~ır. ~ord bunl_ardan b~- cihet varsa o da Kondilisin ni- Amerika. hariciye na- tirmiş ve memleketimizdeki te-
i 

1 
~ kat bundan asrımızda ki in- nnı dıger~~ne. tercıh __ etm~ş çin darıldığı ve niçin böyle bir zırının beyanatı raldciyat- hakıkmda kıymetli 

' ~lııann mak;ineleştiği, yahut olmamak ıçın bır şey soylemı- mektupla ortalığı velveleye ver müşahedelerini yazmıştır. Neş-
~~hayatın makineleştiği zan- yar. mek istediğidir. Her halde ken- VASHİNGTON, 7 (A.A) - redilecek olan bu eserin Yeni 
ılıiliyorsa bu doğru değildir. · · .EDIS~!f NJÇ DIY<?R?._ .. dini unutturmak istemiyor. Londrada toplanacak.bahri kon Türkiye hakkında müspet mü-

"'iinkü ma1<inelere insanlar Fakat ı.stikhalın makina m- ·--- feransa memur Amenkan mu- şahedeler üzerine yazılmış ol-
~/ r.ıd '.r. Henüz hakiki mana- tiyacı hakkında bir de meşhur Fransada rahhas heyeti rei~c.wnhur M. duğu anlaşılıyor. Mme Pavlo-

p • <ımayi asrma ginneıru.w- Ediaonwı dediğini dinlemek Hoover'e veda e :nıştır. M. Hoo va eserinde Ankaradaki Fran-
ıJ Sanayi un şimdikinden fa:vd.ası~ deği~ir. Bu meşhur Edgard Qu inet kur- ver, murahhasların müfarakatin sız sefiri M. Chambrun ile yap 
~ lı:ı ı>z gürültülü fakat daha mucıt dıyor ki: tulacak mı? den evvel kendilerine. bazı beya tığı bir mülikatı da nakletmek-
•lt, ~ı. daha adil ve herkesin re- Bugün bütün makinalar in- n:ıtta bulunarak bahn konferan tedir. Bu mülakat esnasında 

sanın yardımına muhtaç olına- PARİS, 7 (A.A) - Edgard stan derhal müspet neticeler alı son Tüıı't-Fransrz itilafı mevzu 
dan çalışır değildir. Makina- Quinet kurvazöçünün ağırlıkla nacağını ümit etmemelerini söy bahsolmuştıır. Sefir, yeni itilaf 
larda yan yarıya da insanın nnın boşaltılmasına başlanmış- !emiş ve konferansın mesaisi ile hudut meşailinin halledil
yardımı liznn geliyor. Bunun- tır. Geminin icine giren suların 3-4 ay içinde nihayet bulacak miş olduğunu söyliyerek de
la beraber makina, insanlara tulumbalar vaİİıtasile çıkarılma- olursa bu,nu da bü~.k _b~r, iş ad mişıtir ki: 
çok hizmet etti, ediyor. Bu sa- sına devam olunmaktadır. Bu detmek lazım geldıgını ılave et - 928 Kanunusanisinde Da
yededir ki bugünkü istihsalde ameliyeler esnasında bir bora miştir. nimarkalı ceneral Emest tara
günde sekiz saatlik mesai kafi zuhur etmiş ve kurvazörün iki M. Hoover'in murahhasları fından itiraza oğrayan karar 
gelebildi. Fakat artık insanın parçaya ayrılmasından endişe davet etti~i. kavaltı bitti~en ta'htidi hudut icin esas olarak· 
yardımına muhtaç olmadan edilmiştir. Bugün vaziyet daha sonra_ harıcıye nazırı M .. Stım- kabul edilmistir. Zabıta müna-
kendi kendine işleyen makine- eyicedir. son hır veda beyannamesı neşret sebatı icin Tiirkiyeye bazı köy-
ler yapmak zamanı gelmiştir.,. • miştir. Bu beyannamede bilhas leri bırakmaktadır. Bu köyle-

Edison bu sözlerile şu neti- l<iyo de Jancyro'da sa şu sözler vardır: Harp filo- rin halkı kısmı azami Türk to-
ceye varıyor: Mesela artdı: es- şiddetli sıcaklar larınm sebep olduğu gayet ağır prağında bulunan aşiretlere 
vaıbımızı dikmek için elde dikiş masrafları -emniselimet hissini menşuptur. 

' . . . Fo;_ı . dikmeğe ne !Cızum var .. ? Kq- NEVYORK, 8 (A.A) _ Ri- artmn3!' suretile- ~al~ak ya- Mersin-Adana hattında Fran-
sevıyesını yukseltecek bırımaşı bir taraftan koyup öbür yo de Janeyro'dan gelen telgraf hut teh!r etmek ~ümkun . ?.lup sız işletme şirketi tatmin edici 
olacaktır. taraftan hazır elbise olarak bi- !ara nazaran mezk:Ur şehirde şid olma~gıru tetkik etmek uzre mahiyette şerait elde etmiştir. 

Ctikbal<le Amerika şehirleri j ze verecek bir makine neden detti bir s_1cak dalgası hüküm ~erikan murahhaslanrun İn- Bu şerait mezkilr şirke~. An
trikle ısıt~l~~aktır. Bu:'.1~ yapılmasın.? sürmektedir. Gölgede hararet36 giltere, Japonya, İtal~a ve~~ kara hükumetince yaJ?ıla~ ~at
de evlerunız _b~~ka tur!~ I Eclisonun fikrince böyle ken- dereceyi bulmuştur. Ahali, su sa m~rahb~.heyetle?n_e mulaki tın satın alınma amehyesını ta 
er halde daha ıyı ınşa edı- di 1'endine iş gören makineler bulamamaktadır. Evlerde bulu- olacagı an hu!Ul etmıştır. nımağa müşait bulunmakta
~i~. O ~uretle ki yazın ev-: sayesinde her şey yapılacak ve nan içecek su miktarının azal- BAHRİYE BİRİNCi LORDU dır." 
ızı serınletmek, kışın da bu süretle her şeyi ucuz almak maması için ev işlerinde deiııxsu NE DİYOR ? . Sefir bundan sonra tarafeyn 

ıa<k ç_o~ k~lal'. olac~ktır. kabil olacaktir. Bu gün kendi yu kullanılmaktadır. L<?!l~RA, 7 (A.A) - Bahn arasında pürüzlü mesail halle-
na~. ıç_~n .. şımdı yak:ıgımız kendine işleyen, hiç insan eme- ye bınncı lordu. M. Alexender dildikten sonra Türkiye-Süriye 
.r komuru n.eden do~rudan ğine muhtaç olmadan çalışan kineyi otomatik hale koymak yakında Londrada toplanacak münasebatmm sağlam esaslara 
LIY'.1. elektrı~ f~bı;kas~a bazi makineler vardır. Mesela asrı artık yaklaşıyor... Her- bahri tahdidi teslihat konferan- iştinat ettirildiğini söylemiştir. 
erılıp elektnk ıstıh~al!n- çivi imalinde kullanılan maki- halde gerek Ford'un ve gerek sı hakkında Abertllery te söyle --~ --- - - -- -- - -
~anılmasın da evlerımıze nelerin otomatik olduğunu söy Edison'un fikirleri insanı dü- diği bir nutukta demiştir ki: ınmiyetli tahdidat yapılmasının 

?.. !iyen Edison bu sayede çivi fi- şündürecek bir şeydir. Bakalım 

1 

Konferansta iştiraki mesai te hakikat şeklini alacağını zannet 
:ıyhude emek ve b_ey~ude atının dünya piyasasında ucuz I ist:.1,bal d!lha neler hazırlaya- mn edilebilir ve bir anlaşma ha tirecek ciddi sebepler vücuda ge 
~ kavbcluyor. İşte ıstıkbal olduğunu il~ve ediyor. Her ma- cak .. ? . sıl olursa umumi mahiyette ehe lecektir. 

Bu karikatür Ameri.ka'da apartıman hayatı yaşıyanlarm 
müşkütatını göstermektedir. Pazartesi günü lbir aile güneşli bir 
apartıman bulurlar ve kiralarlar. Sair günü taşınırlar. Çarşamba 
günü pençereden ansıznı bir vinç görünür. Bu, yakındaki arsa 
üzerinde bir bina yapılmıya başlıyacağına işarettir. Perşembe 
günü çatı kurulur. Cuma günü duvar yapılır. Cumartesi o güze
lim apartnnan bir zindan olur. 

On k~nunusani cuma ~ünü yerli malla
rını teşhir günüdür o gün saat ikide Darül
fünun konferans salonuna gelmeyi ihmal 
etmeyinİ7.. 

Milli lklıBllt ve 7aurraf Cemiyeti 
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1\1 emleketiktısat 
•• 

çılarının ve mu 
nevverlerinin 

fi)(irleri 

"Memleketimizde 
hakiki tasarruf ancak 
hanımlarımızın ön 
ayak o masile kabil 
'oİur. Dünyanın her 
tarafında olduğu gibi Fehmi lsmail Be11 

• 
,.......,. __ _ 

Ecnebi müstahzarat 
fin lnrı nisbetsiz bir 

surette artırıldı 

Ilogazlar 
Komisyon mutat iç
timaını yapmadı 

naıa o iş 
Rusgaga llıracat 

meselesi 
- - Vekalet bu tşle ciddi 

Gelecek lrtinıada görlişD- surette meşguldür 
lecek meseleler Rusyaya ihracat işini üzeri-

Boğazlar komi~yonu dün to ne alan Arlros şirketi elan faa
Yerli müstahzeratı kullanmak planacak ve 929 senesi mesaisi liyete geçmiş .kğildir. Arlcos, 

cereyaru günden güne ilerlerken hül~sa_tan te~k~ ve 930 faaliyet: i'hra.ç edilccı:_k m_alı .müstehlik
ecnebi müstahzerat ve sipesiya pro1esı tanzım olunacaktı. Fa- !erden alacagıru ıddia ctmekte
lite fabrikaları daha doğrusu o •kat komisyon · reisi Vasif Pa- dir. 
fabrikaların buradaki mümessil şanın hastalanması ve iza_lar· j Bu suretle tufeyli bir smıfm 
!eri de bu karlı işin gittikçe el- dan ~lanrun İtalya velıah- eline geçen para yaJnız müstah 
!erinden uzakla§!l'"' ı.-" olduğu- tmm ızdivacı dolayisile yapl'- 1 silin olacaktır. Bu suretle hem 
nu görerek mukabil h;icuma geç lan m~ra_sime davetli bulunma- alıcı - yaru Arkos şirketi -
mişlerdir. sı ~u ıç.~ın~a mani olmuştur. hem sıatıcı yani köylü karlı bu

Bu haraketin canlanmasını İ<:~~a onünmüzdeki çarşamba lunacaktrr. Bütün bu eyi naza-
karlanrun aleyhine gören ecnebi gunu yapılacaktır. ~ye ve _ _vait~~re rağm~ ~irlce-
-;ipesiyalite fabrikaları mümes- - -- tın h:n~~ ~usb~ v~ fıli hır ba-
silleri dün ani olarak fiatlarayüz Aç•ğa çıkarılan rakctı gorulmemırtır. 
de 50 hatt'! ..... ı~rma yüzde kaplanlar. İkt;sat vekaleti, Ankaradan 1 

• gelen halberlere nazaran, Rusy-
------..._ Ticareti bahriye mi'idüriyetin ava ihracat işite ciddr bir su-

Mes'ul! 
lff armara faciası 

tahkikatı ne 
safhada?. 

Hrl6' oapuru alloarlıllnln 
mes'ullgetl teablt edildi 

ce 1:8Ptanlann mayenesine ehe rette meşgul olmaktadır. Şim-
mmıyetle devam olunmaktadır. dive kadar ne Vekalete ne İs- Y ,nan 1< 1, 

Beş senede bir yapılan bu sıhhi tanbul Ticaret müdürlyetine Mahkeme azasından Suat 

bizde de sarfiyat amili kadındır!" ---· ....•. 
İktisadi ibir cidale girişiyoruz. Bu cidalde muvaffak olmamiz ~~ayenede,. ban kaptanların bir <ikayet va-k'! olmamıştır. Hayri B. ve liman enspektörü 

için şüphe yok ki bazı fazla ihtiyaçlanmızr kısmak, bazı şeylerde ıstı?da_m. edılmemelerine karar Di~er taraftan daha ziyade Vahit Beyler dün İstinyeyc gi-
olurile kanaate alı<mak liizımdır. Acaba milli iktısada uygun ol- verilmiştır. lüıkı; bir eşy~ mahiyetinde olan der~ Marmara kazasına sebp 
mıyan ne gibi sarfiyatımız var? Ve bu sarfiyatımızm hangilerini --o-- pormkalın Ruslar tarafından olan Hrisi vapurunun rahnele-
kısabiliriz? Milli iktısat, tabirinden iktisatçılarımız ve umumi- almmıyaca~ma dair bir rivayet rini tetkik etmişlerdir. E)h!i vu-
yetle münevverlerimiz ne anlıyorlar? Ga' ri m Ü ha dil !ere vardır. Alakadarlar mukavele- kuf hasar ve rahne hakkında 

Bu mevzu etrafında bir anket açtık. Müracaat edeceğimiz ze- tevz at de tasrih edildiğ; için bunun im bir rapor tanzim etlecek ve bi-
vatm J:ıu sütunlarda kanaatlerini, fikirlerini açıkça izah etmeleri kansız olduğunu temin etmek- rinci ticaret mahkemesi riyase-
ni çok faydalı buluyoruz. Gayri mübadillere yapılacak tedirler. tine takdim edecektir. Diğer 

· · b 1 An k b olan tevziat nisbeti hakkında !is Bütün bu dedikodu ve riva- taraftan birinci ticaret mahke-Dıin J!k olarak kambıyo or- tanınmıştır. ca unu, zama-1 ~"' .. . .
1 

d b" ek · · · ş · B k 
sası meclisi idare reisi Fehmi nın ikbsadi zaruretlerine uy- , te uzennde tetkikata devam yetlere mtıkabı orta a ır t mesı reısı emsettın . aza-
İsmaıil Beye müracaat ettik. durmak lli.zımdır. Eş dost, ziya- Refik Beg olunmaktadır. Emrin vüruduna canlı hakikat var: Rusyaya ih- dan kurtulanların ifadelerini 
Fehmi İ9IDail Bey diyor ki: retlerini günün yemek saatleri 1 yüz zam etmişlerdir. 1 kadar tetkikatin bitirilmesine 1 raç edilecek mallar çürüyor ve alma:kta ve t..ıı.kikatı tamik et-
. - Ben milli iktısadi, ferdi ik- haricinde pek ala yapab_ilir.ler. İ Zam yapanların en başında O!,ç;,al;,;ışı:ı=;,;lm=:;ak~ta~d~ı;,r.=-... ı.• ----==den~;.;:i;.::z~e~d;;.;ök;.:" ;.:iı::"l.:ii=...Yô:::.;.:r·-. ____ _.m=ekt=edir. Ticare_!_ m_ahk:_ emesin 
tısat manasına alıyonım. Fert Borsacılar aralarında ıktısat :me§hur Bayer fabrikasmm da
iktısat ederse Millet dediğimiz kaiclelerini tatlıi:k edebiliyor! hil olduğu müttehit ecza fabri
fertlerden müteşekkil kütle de mu? diye sorüyorsunuz. Bu sua kalan lstanbal mümessili M. 
rktısa-t etmiş olur. , linize "hayır!" diyeceğim. Bor- Vitnan vardır. 

Sarfiyatını tevazün etmiş bir sacılar umumiyetle muktesit Bir Türkün yapması lazım ge 
bütçeye istinat ettirerek birazı- değildirler. Yalnız son zaman- len şirket mümessilliğini yapan 
nı saklamayı bilen fertler ken- !arda isler durgun gittiği için ve ecnebi tabasvıdan olan M.Vit 
di refahlarını temin ettikleri zaruri iktısada alışıyorlar." man yerli ilaçlar lehinde va-
gibi. o fertlerin .. bir araya .gel- ı Raif Necdet B. diyor ki. • • nan cereyanı görünce dl; -ı :ı ' 
rıesmden terekkup eden mı ilet , depo sahiplerine artık bütün ı 
d~ refa.ha erer. İktısadı be~ ken ~amb~yo borsa~ı idare mec- ·amelenin peşin yapılacağıı~ 
dı nefsımde senelcrden ben tat- sen olduguna kanıım. Memle- I slpesiyalitclerin fiatlcrinc v4, 
bik ediyorum. Aldığım tedbir- lisinden Raif Necdet B. de şu de 30-70 zam yaptığını b" ··r-

j mü ta icada bulunmuştur: miştir. . 
ı -"Ben,aile bütçelerindeki in- M. Vıtnanın bu tamimi ecza 
tizamsızlıklann barumlann e- depolan ımhiplerini şaşırtmıştır. 
ketimizde hakiki tasarruf an- Bunun üzerine depo sahipleri 
cak hanımlanmızın, önayak ol- S~hiye vekiliB. e bir mek~upla 
masile kabil olur fikrindeyim. lmu~caat ederek buı:ıa acı!. bir 
Dünyanın her tarafında olduğu t~dbır bulunmasını nca etmışler 
gibi bizde de sarfiyat amili ka- ı dır. • . 
dındır. Süs ve moda israfları or Y apugm;ız tahkikata naza
tadan kalkmasa bile azaltılma-ıran yalnız "ci rıarası olarak Av 
hdır Bu söylediklerim Anado- , rupay~ tal -f -• i.iç milyon lira
lu k~dını hakitmda de~\ldir. Bü mız gıtm~kt w~. Bayerin aldığı! 
yük sarfiyatı yarı~n şehir ka- para 1 mılyoı_ı lir'.ldı~. B~yer İs- , 
dmlarını kaste<l: .,,.,,., 1rı. Tasar- taniula~OO sıp~~ır,alit~. ıt~al et 
ruf fikrini evvel" • ··~i'l: kız ve ı mc~tedir. Bu but~ Turkiyeye 

. erkek çocuklamr ı. üzerinde yapılmaktadır. Mustahzerat sa 
Raif Ntcdtf Rey h" 1 · "dd"al . . · d telkine baslamalıyız Yaşı ke-

1 
ıp errun ı ı arma nazaran 

ler sayesınde şımdıye ka ar 1 .' b" h · k 1 bunların üç dört tanesi müstes-k" b _ _,. Varida ms: e ermış ır anım, o ayca . . . . , . 
ırnseye orç et:m.,.,ım. . • go""reneklerden va70'...-emez. na hepısının Türkiyede ımalı ka 

tnnı hesaplıyarak ayda 100 lira -o-~ . . bı"ldı"r . ı Kız ve erkek mekteplerımı- · 
kazanıyorsam onun. 99 u ıle ka- ı . rruI v ___ b_,..,[_v__ v 

tın 1 .. artırmayı zın programlarını son tasa .L unus a ıgı gagı 
naat ~ eyı ve. mı 1 cereyanlarına uygun olacak se- •h dil k 
gaye ıtti'lı.az ettım.. .. kilde tadil etmek lazımdır. Bu I raç e €Ce 

Bence başlıca zıynete mute-1. - k ·· hemen ha- Karadeniz sahil vilayetlerin-
·allik olan şeylerden iktisat e- ışle ugraşı;ıa ı;~e de yunus balıklarından bir ha-
d b·ı· · rekete geçılmelıdır. 

e ı ınz. yli yağ istihsal edilir. Sanayide 
Kadın ziyneti hudutsuzdur. Her seyde olduğu gibi insa- bilhassa dibagatte kullanılan 

4.masra'da Kllçilk liman 

Anadolu' da milliyet 

Memleketimizi 
bilip tanıyalım. 
Tarihi kasaba: Amasra ... 

Bu en güzel kıgışehrindesermayesizlikten 
tatil edilen ocaklar var! 

Ondan bahsetmiyorum. Erkek- nın da bir amortismanı vardir. bu yağların ihraç edilerek mem 
lere gelince, bir erkek için ziy- 50 ve nihavet 60 yaşına kadar lekete bir varidat menbaı te
net üst baştır. Bu ihtiyacı müm ise varar. Ondan sonra calısma min için Ticaret Odası tetkikat 
kün olduğu kadar memleket kabiliveti azalır veya büsbütün yapmakta idi. Ticaret Odası bu 
malından tedarik etmeği müm- kaybolur. Bu ya~tan sonra sü- yaö-Jara mahreç temin için ha- Bartmla Amasra arasında ı ~enin kıvnmlannı takip ederek 
kün o~~sa iki kat yerine bir rünmek ai!rrdır. Halbuki bu?-1! 1 riçteki konsolos ve şehbender. Kuş dağına doğru yükseliyo- döne döne aşağı doğru iniyor. 
katla ıktıfa etmeği düşünürüm. içimizde dü~ünen pek az kışı !erimize de tetkikatta bulunma ruz. Biraz sonra deniz bütün Artık Amasradayız. 
Meseli 15 - 20 ~iraya potin al- , vardrr. Yüzde ~ekse~imi_z yan- !arını yazmıştı. azametile göründü. Sağda Gu- Amasııa tariıhi ve pek kadim 
~am _da 7 • 8 lırahk ayakkabı nT 1-ıatınmıza bıle getı~y~ru~. Romanyada Kalas konsolos mi Köyü ne hoş bir tepenin ü- bir şehirdir. İran hükümdarla
gıyen.m. ~~d8-? dolayı _sanı- M'J11 kaznnnmıznı .::t:ın :ııtı- luğumuzdan gelen bir raporda' zerinde ... Nihayet işte Amas- nndan Yezdicerdin onun<:u o-
nm kı beru hıç kımse tayıp et- yadara t,.1,abiil c•.+1 "1 ı<lilıa e- bu yağlara Romanyarun eyi bir 1-1 k 'hını b d k 

! d"l R" ~· .., f" 1r ·ı g u ararga ura a ur-
mez_. . ' :ı;ı:z. ·rı~,.~ ... ; • 1

'". ·mı 1mahrec; olabileceği ve şimdi muştu. Bu mahalde bir köy var 
Yıyecek ve ıçecekten tasar- letı ıcın r.t>zn b·r · ·t•o;adı pro- Romanyada dericilik sanaiyin. k" d hal' Mıı. k'" Ü d" 

ruf etmek doi'ru değildir. Neti- grama ihtiyaç van1ır." de İskandinavya dan getirilen 
1

1 aBma h,a ;ru• 
1 

oyH ıykol~-
, bT B -- . • ar. u şa sonra an era ı-

cede gıdasız kalını··~ ı ı:. u~un- _._ • yagkland~ kuDl!~ldıgıfkaydedil- yosun kızı Amasridi ile izdivaç 
la beraber bazı ~ s yıyece ve m~ te ır. ıger ~ tan ~a~s ederek onun ismine izafetle A-
içeceklerden, hır.takım pahalı Bursa ~ .çl!Qi Tıcaret Od_ası ~sfıye edılıniş masra şehrini şimdiki mahal-
av etlerinden, nadır bulunan ba • f •• olmak şartıle Turk yunus balı- l"nd ·n e 1 · ti 
lıklardan ve hele şampanya gi- nın e~n ~r ğı yağlarının memnuniyetle ka- 1 e 1 ~a y emış ~- . . 
b . · k"l _., ta arruf yapmak , bul edileceg· ini bildirmiştir Şehnn berzah cihetınde bır 

ı ıç ı eruen s .•. • k ı bed. · .. add" b 
niçin mümkün olma~m? Köroğlu gazetes~ neşrettıgı -G· ·--::-·-:-b-di7'ıı--·-k f e a:ı v~ mute . g ~-

Mekteple 
Maarif müsteşar 

teftişleri 
İstanbulda bulunan 

müsteşari M. Emin B. m 
devam etmektedir. Müste 
?u meyanda bazı mektep! 
tiş etmiş ve daha ziyade 
lif maarif meseleleri .hak 
vakı müracaatlan tetkik e 
tir. 

Mehmet Emin B. ikinci 
rak Devlet matbaasile de 
gul olmaktadır. Bundan m 
teşkili mutasavver ola.-ı ba 
şirketi hakkında proje 
edilmektetir. 

Mehmet Emin B. proje 
zar ettikten sonra bayiler • 
bir içtima yaparak yenide 
kikatta bulunulacak ve son 
bundan sonra taayyün l"<"ec 

~e bu tahkikat devam ede 
altıncı istintak dairesind 
tahkikat devam etmekted" 

Çok mevstik bir me 
öğrendiğimize göre mlidd 
mumili!kçe Hrisi vaponı sü 
sinin mes'uliyeri tesbit o 
muştur. Müddei umumilik 
krkatı fen işlerinden anlar 
ehli vukuf huzurunda va 
ve bu heyetin izhar ettiği 
naat üzerine mesuliyeti t 
etmiştir. İstintak dniresi 
cereyan eden ta'l-ı' ·•tattan 
ra lüzumu muhakeme ka 
verilirse davaya ağrrce 
vam olunacaktır. 

" c 
l 

~ .. 
l 

B b.. mde lüks olarak bir fikrada Bursa ıdman yur- ::ıyı I lllU a er ta - çan v ır. . eınupdakı es~ 
bir ;;~ a~~ değilim. Oto- dunun m~k~Fbir ba.~o ver~ceği diri kıy ınet komisvonu uray harabesı de şayanı dik- AillB r .. 

ob"I b" •· tramvaya ni haber venrkcıı şoylc d•yor- • . . • kattır. 
nb~ ı _e ınecegıme b"rinci ve du· "Maskçli baloyu İstanbul reıslığ1nden: Rivayete göre burası o dev-
ınenm. Tr;ımvaym 1 

• • • • • . rin parlam ntosuna mahsus bir 
!.,_. • , .. bakmam Han- da adı sokak aftoslan ile fırenk Takdın kıymet komisyonuna he- e 
... ır.cı mev .nıne · . üz - - • •· p f1 y hu""'-"-e-. . . b" · y _ kırması kal<lırım palıkaryalan n muracaat etmıyen gayn mubadil saraymış. a agon a ı<uıu 
gısı ra::;t gelırse 111crım. e 1 Kbar ~ , rnaıde böyle !erin vesaiki lizımelerile 1930 Kanu. ti zamanında şehir 70.000 ha-
rneğimi Tokatlıyanda yemem- yapar ar. ,, :ı İ nuaaninin on beşine kadar komisyo- neden mürekıkep iken bugün 
d- cid d h ucuz bir lokanta· şey olmaz... Bursa daı'.'lan na müracaatla Yunanistanda terket· Amasra -Bartın yolunda Asktr suyfJ .• 
d ~ , ~r ~·ad b" · aile büt- mıntakasından aldığnnız bir mit oldukları emvale ioymet takdir üzerinde asart o/ikadan Kartal ve yalnız 300 hane kalmıştır. Nu-
~ Y~rıın. _ır ~ f~ımf l _ t lgraftan bu neşriyatın Bursa ettirmeleri ve aksi takdirde derdest Meryem timsal/u/ fusu da ancak 1750 raddesin-a:. erınde bır mısa ır as 

1 
var ~neleri üzerinde sui tesir ha- olan tev~iattan mü;ıtefi: ~~ya~~k- ra ... Bir yanm ad:nm ~trafm- d~i_:.Umum nahiyenin 10,000 e 

· gl .•. t ·· 1 nakledilme- farı malıye vekfiletı celılesının ''arı da mavi sudan hegbe gıbi sar- balıg olmaktadır. Çarşısı harap 
Türk milleti dünyanın en sı ettıgı eessur e üzerine ilan olunur o 00·1· · ·" b" h. Jded" B.. ··k ı· 

Eliııafirperver milleti olmakla ktedir. ,;Göıııluilıııi:ıti" kan iki li~an. tom ı ım!z. şo ı ır " ır. ııyu ıman ııa-

hilinde Boğaziçinin Altmkumu Tarla ağn ve Dödük 
na faik ta.bii bir pla_; vardır. rinde dört kömür ocağı 

Buraya 500 bin lira sarfedi- mıştı Bu ocaklar, bir 
!erek güzıel bir mendirek ya- dar işletilmişse de serma 
pılmıştır. Meşhur Beratli İs- tişmediği için şimdi h 
mail Kemal Beyin Bo- muattal bir haldedir. 
!u mutasarrif!ığı zamanında bu i alu aydanberi durm1Jltur. 

• • • ! ketin tüccar ve ameleye 
rası Bartına bır şose ıle rapt- 1. bo ld - ·· •-ıııı111111 . ıra rcu o ugu soy .. 
olunmuştur. Burada cevızden dir. 

pek c;ok eşya yapılmaktadır 
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. 
1 
~ ;n ;.~~·t ı~~:a~~~di~~~ad~r!~ ı ~~~;~ı~hiller" in Haydutları o-ı::!~f::ıc~ay~:iç~:;1~=: 1 

~IJ.~JJ.Jl.ıiJ- ~ y.enler.~ut~a halle n:ı~e~~e- j~hann Christoph Friedrich türlü cazip sah~elerle ve par 
nne gıdıp ogrenecektı, ıllC on- Schıller (1759 _ 1805) on seki- lak hayaller, musıkar mısralar
ce bu mekteplec adam almadı, zinci asrın yetiştirtiği en ateşli la süslenerek esere büyük bir 

l., ~ı, 
• t, 1 1 
' ı 

srın Umdesi "Milliyet" tir ahali yağmur demedi, çamur şairlerden biridir. Goethe ile kudret vermiştir. 
K · 1930 demedi moktebe koştu, derken Sebiller Almanyada, İngiltere- Eserin biraz eski olduğu 1 anunusanı herkese bir gevşeklik geldi, bu- de Schakspeare ve Fransada meydandadır. Fakat dünya e

H ütüı« Hi~~rr 
Söz arasında 9/1/930 programları 

• 1 • . . ,REHANE - Ankara caddeıi. 

100 Telgraf adresi: Milliıret. 11-
nunda arkasını bırakrverdik... Victor Hugo'nun tuttukları a- debiyat tarihine geçmiş böyle 

l ul 
Korkuyorumki ilk hız Ç'~k- yni mevkii işgal ederler. şahese;Ier eski d~. olsa_ oyn~ır: Doktorun canı fena sıkıhyor- ı yapmamışsınız, size neden para 
ten sonra şu tasarruf ve ıktısat Sebiller in esrlerinden "Hi- Mesela eserde gosterılen ıkı du. Kadıncağız fena hasta idi, vereyim? 

Telefon numaralan: m~cadelesi ~e böyle ~~asın! le ve sevgi" geçen sene oynan- ~~~eşte!l .bU:ini. güzel, nec~p, kurtaramıyacaktı. * " • 

(İstanbul ayarile) 
Ankara 1575 m. 
18.18 30.- Konferans veya den 
18.30 19.15 Salon Ol'kestrası. 
19.15 20.30 Solo veya taganni 
20.30 20.45 İştirahat 

r! latanbul 
3911

, 
391

2, 
3913 

Dıkkat edıyorum, hala A- mış, "Guillaume Teli" Abdul- ali, otekinı çırkin, alçak, hıle- Kadının kocası sütçü Meh- Meşhur atıcılardan Hüsrev 

1
, 1 vrupa mallarını terk-1ip /ah Cevdet Bey tarafından ter- kar yapan amillerin tahlilsiz met efendi de çok müteessirdi. lbey avdan geliyordu. Atıcılık-

1 1 onların yerine yerli malları kul etime edilmiş, "Orlean bakire- kalm~sı bu~ünkü san'at naz~- Bekar kalırsa hem kendisi hem tan, kendinden aşağı kalmıyan 
· l 4BONE ÜCRETLERi lanmaya başlamış kimseye ras si" de M. Nermi Bey tarafından yelerınce bır kusur sayılabılir. de inekleri perişan olacaktı. al'kadaşı İhsan beye rastgeldi: 

20.45 21.30 Ajans haberleri vo 
raporu. 

b' ı' gelemedim; Ne dersiniz, acaba hulasa olunmuştur. F.akat R_ omantik edebiyat naza Doktora: - Nasıl, epi av vurdun mu? 
Türkiye için Hariç için I d b k d h :ı~ ~ I .yhğı 400 kurut 800 kurut yine gevşiyor muyuz? "Haydutlar" ı tercüme işini nl:'e e:ın e unun ° a ar e em - Elinizden geleni yapınız, - Bu gün çıkmadım. 

, • Orhan Şeyli muhterem Hasan Cemil Bey ~yeti f0~~· Es~r çok.vak'a.lı, dedi, her gün geliniz. Eğer ka- .-Ben şimdi geliyorum. Yir-
~~ 1 : ı~~~ :: !~~ :: FELEK üstüne almış. Alman eserlerini ~deta cındaı hır facıalanha1I2ındebdirl · rım iyileşirse size elli lira veri- il mı beş okkalık bir tavşan vur-
i J ., metinlerinde tanıyan ve yürek- eş P~'. eye aY_n ta ,0- rim. dum. 

ten coşa coşa seven bu kıymetli dan ıı:ı~rekkeptır. Fa~at. v~k a- - İyi amma, iyi olacağını si- • - Bu bir şey değil azizim. 
~ le len evrak geri verilmez . Acaibi seb. a ınu!:ar. ir ı,5k canlı bir lisanla ~?n ıçın~ konan derın fı~rler, ze temin edemem ki . . . 1 - Amma yaptın 1 
• 1 deti geçen nashalar ıo kul'Uştur. ve aslındaki şiir ruhunu müm- y~s~k hi~ler v_e ~arl:ık şıırler, - Ziyanı yok doktor bey. Be- - Bir şey değil ya. Ben ge-"I , 1 ıazete ve matbaaya ait işler için Şu günlerde işiniz olmazsa kün olduğu kadar muhafazaya pıyes~ ale~.de hır cınaı oyun de- nim size itimadım var. Siz eli- çen gün, hilafsız söyliyorurn, 

'• . müdiriyete müracaat edilir. saat 12 ile iki arasında Beyoğlu çalışarak bu meşhur eseri ter- rekesıne duşmekten de kurta- nizden geleni yapınız. Karımı kırk beş okkalık vurdum. 
a'.,' ı[l ~: azetemiz ihinlarm mesuliyetlnl nun Tokatlıyan ile Tünel arasın etime etmiş. rır.H C . . iyi ederseniz de, öldürürseniz Hüsrev bey bir an düşündü, 

• da şöyle bir gezinin... Evvelce H d ti S h'll .. Ik asan emıl Beyı bu canlı de elli lirayı vereceg"im sonra: 
:ıı · ~ kabul etmez. dölü kucag· mda yılışık yılışık ve ay u ar, c 1 erın 1 eser ve ku ti' t ·· · · · t b · • !erinden biridir. Bu büyük Al- .k dvvke ı erbcumesı_ ıç~h e - Zaman geçti. Kadın öldü . - Söze ben .başladığım için 

n1 'r.ı lunuzu kesen r' • ., ••• , "'·· ---- • . • d b" h rı e er en, unu ıntı ap ve G" "ld""k d k k hata ettim! dedi. 
'lt , >UGÜNKÜ HAVA dan b k İ bul bilidi nan şaırının e e ı ayatını tah t .1 d D ··ıb d .. d 1 omu u ten sonra o tor o-

c 
1 
•• ~> l ~ d aş a stan ;e ıl eden münekkitler on senelik ken;sı ek e!l ~ru Ge a~ıı de: - casmdan elli lirayı istedi . * * • 

n r '; Dün hırareı en çok 7 en ız 5 s~.- s~ de çoklaıı. ... bols ..ı?., k-.rd-,k-hr~ı' bir fasıla ile birbirinden ayrılan ış amak ıshnterız. ekre ~ _or - Sana metelik borcum yok. Nerede ve kim olduklarını 
r 1 , ! gogsun en am ur ne a ra ı ·k· . k" f d . .. . 1 ve gere sa eye oyma ıçın N ı l lli ı· söylemeyeceğim. İki kadındı-
J \ t •ce idi Bugün rüzg:lr mUte· k "b k 

1 
ı ı ın ışa evresı gosterır er. eld 1 • 1 - ası o ur, e ıra vere-

' ı ·. · at acı e ~e .. n~. san an ~aı:ıa Birinci devrede Sebiller henüz en g;e en azamı _gayret yapı cektiniz. lar. Yanlarından bir bey geçti. 
J 1 vıl ~l>a hulııtlu ol•<a,tır. caddeye dokulmuşler .. Tabıatın h k k" h .1 mıştı. Saray, galerı ve hele ha- E k . · Biri sordu: 
el 1 ' kahnna uğramış bir adama ta'n ~ ı Rı ayat ı,e temas e1 ın;e- ydut çetelerinin aramgahı olan ed" ~vet amma, arımı ıyı et- - Ayol, selamlaşmıyorsu-- •. iii · · .. . fak k . mış, ousseau nun eser erın- da · ık lık 1 k m ınız. 

tm ~ ~ l ıçın soylemıy'?rum, ate sen den aldığı ateşle medeniyete .. g 1 _ve orman yer er pe - Ben elimden geleni yap- nuz; darıldmız mı? 
rn 1 ! yaba~cı geçıdı oiaı: ?u .sokak~a ve insanlığın mukadderatına 1 guzeldı. . . trm. Siz ıbana ne olursa olsun - Birak şu ahlaksızı··· 
., , ~ bu hılkat ucubelennı bır teşnh · tın ' b" "htil'l .. d l' Oyuncular da allah ıçın rol- ır r .. . . .. 1 - Ne oldu.? 
~ ' .. ~ --, laburatuannda gibi aleme gös- ~~~7~ ~ş ~r7~7 a ~1 ~ ea ıst , !erini pek güzel oynadılar. Baş- e _ı t'ır~yı verecegmızı soy e- - Ne ola-cak, bu yaz köşkte 

;'.'. termekte mana nedir? Madam · b d ~n . l'.e a ar su- ta bizzat Ertuğrul Muhsin oldu- mış mız · . . . d G 
: ı t Gevşt>nıe ki 

1
. k k 

1 
dil ren u evırde şaırın hayatı da g"u h ld b" ..... d k" - Evet, karımı ıyı etsenız otur u. elini baştan çrkardr, 

"' po ıs so a ta e acıp enme · · · · a. e en uyugun en en u- d ··ıd" · d · · kızıma yapmadıg"ını bırakmadı 
JY ~ • 1 ı . d" • d · ki dil serserıcesıne geçmıştır. çüg-u"ne kadar heps· mu"'k m e e, o ursenız e ellı !ıra vere- • 

, n 1 ld k "" mene ıyor, ma am en- . . . . . ı e m - •· d d' hizmetçım· ı' ayarttı Benı·m 
• 1 '. ~ . az _aca yoru u tan . sonra J .'lik k M damki ş h- Weımar da yerleşerek ıçtı- len vazıfel erıne sahip olmuşlar cegım e ım · · · · -

~ı ııı hır odad rah t bır k 1 cı yasa tır. .. a e .• . . . • T se yüzüme bile bakmadı ... 

ı ~ • .,c uzanınca a insan~n dam~r- remaneti binaların cephelerini malıı d~~~kı sahıbSı h'?/lldugu v~ Bdı. d<?yuhnwı tek kadın çehresini = p~n:a~~ komşular şahit M. M. 
1 '~ d 1ı b' k 

1 
- temizlemek için mal sahiplerini ev en ıgı zaman c .1 er yenı- e ıa anım pek sevimli bir 1 1 k, . . . . . ? 

". a tat ır arınca anma- . b d.. d k' b'· .. k den hayat ve medenıyetle barı- tabiilikle oynadı Emin Beliğ o sun ar, arımı ıyı ettınız mı lrfihaller 
·1 1 'aıaşlar; bir keman teli gibi ıc d::f t yor, ~f\.am 1 u~ şır ve on sene kadar tarihi ve /. Galip H. Ke~al Ercümen; - Etmedim · 

r ııin sinirlerimizin boşandı- ~k e e~ en 'b'e ı 5ftı~ı ~ı : felsefi eserler vücude getirmek Hazim Beyler roll~rinin bil , - Öldürdünüz mü? Sabık Pariı sefareti başkatib'i'Sa: 
'l:' 'i duyarız; içimize tuhaf bir yu arBa alsı gı ı dşey er .. geçıahrmı le ug· raşır. lşte evveı.:1,; msa.ı hassa eri idiler. Hatta' Daru"'lbe-- - Allah vermesin neden ben lih Hamit B. Niı'te vefat etmiıtir. 
lı. z l"k Ok . k .1 yor... un ara ne en musarn a . . . . . " . . . . . "ld'" . , Allah rahmet eylesin. 
ı .. l -lk ı ç erd ' ;!.Y hu lı ed~ya- ediliyor .. yahu bu kadarını da lıçın saadetı ı~tıd~ı saffette bu- dayı aılesıne yem gıren genç- o urşeyımh .ld d d'.. . b' . . * * * 

1 
ı· ı rtc ~ra~ın a ... ır ~ e uşei mı yapmak güç'! an ve medenıyetın insanı ca- !erden Talat, Atif, Zihni Beyler --= u a e e ıgımm ınnı l\1üessif O'üm 

1 , ı. ı o tuga uzanma an eve İ · navarlaştırdığı davasını güden ve emsali bile aileye ısındıkla- leklf pliler RIÜ abat ısı Mülga divanı hümayun beylikçi· 
ı; ~ fıca~ı~ şeyl~ri }'.apmak ?e KOT YONLAR... Rousse~u'cu şairi değiştiren nnı ispat eden bir kudretle rol- · liğinden mütekait Mehmet Asaf B. 
i: , a, duşunmek bıle ıstemeyız. Yakında yapılacak balolar:ian bu fasıladır. Bundan sonra Schil !erini başa rıkardılar. ı· "raf g ·ces·ı irtihali dan beka etmİ§tir. Naa•ı bu-

~ b ( ) d 1 b' . d b d h . " ~ ~ . • • ' < 1 r 11 una gevşeme er er. ırıı;ı e ütün. ~vetli ~~~ lerın ikinci ~debi deyresi. baş- Darülbedayi'in kendine ya- 34 - Ü h f 5 . T-. . gün öğleyin Bostancıdaki ikametga-
. eıikkat ediyorum, nefsimde yerli kumaş gıyıneceklerı gıbı lar. Bu devırde Schıller ınsanı raşmıyan eserlerini muahaze unc a tanın nıcı ıgını hından kaldırılarak iç erenköyünde-

' .ı ,.''1tenedig-im bu hal, hepimiz- orada d_ağrtılaca~ kotiyonlarm hay.vani v.e ipti~ai olan_il!t tabii ederken. müessesenin hayrın- Darüşşaiaka lisesinden 902 Fu-ı ki makberci mahsusuna naklü defne-
d 1 ! ~ im h ı d - h - ~ at B. kazanmıştır. Yazısı ııu- dilecektir. 

• ı . ı rk sık vaki oluyor. a yer ı mamu attan o asmı a ın en ınsanı ve a lakı olan dan ve tıyattoı;nı.ızun terakki- l--..,;_;,.~T':-==-===----
11 1 "ı.k- .. b' k · arzu etmişler ... Bu maksatla ikinci bir tabii hale geçmeğe sinden başka bir endişemiz yok dur: KLİŞECİ İSTİYORUZ 

C , p once ır seye arar verı- . «34 üncü haftanın en mühim Cam çekmesini bilen bir kli-

I t 
·hırs .1 bas·l.a fak t _· Eyüp tarafında oyuncak aramış mamzet bır mahlil.k gibi görür. tu. Ayni emelle böyle güzelse-r ı e yor, a ça 1 B . . · 'd 1 B 'k' · b"" h ld · d . . .. haberi; tasarruf gününün aksi • şeciye ihtiyaç vardır. Her gün 

1 
~evsiyoruz; yoksa aklı seli- ar. u ~ş ıçm gı en a tmışlık u -1 mcı ta 11 a e ınsan a_ çılıp g':1zel oynanmış eserleri israf gecesidir. İktısat mücade- ı saat 16 dan sonra idarehane-

• • •• Lı; h" .. . t' . tı hanım hır oyuncakçıya sormuş: ahlak duygusunun, hayvandakı de tebrıkle karşılamaktan bil-
,. ı!~e,. usd~u nıkye ımk ıBze, a- - Ne oyuncakların var baka sevkı tabii gibi, zaruri ve sarsıl yük bir haz duyuyoruz lesine atılalı ne kadar oldu. Ge- mizde çinkografımız Sn;m beyi 

" · · ~t•m:ze ıyece yo . unun b" kil 1 • h t · çen haftanın en mühim haberi görmeleri. 
·~ . · d k' . 11 . yım? maz ır şe a acagını ta ay- NECMİ ,__,~......,.-=-~--.,,~----
.• ; ı · · tı'l'!ız a ı mısa en say- . .. .. "! d M d · · b "ki tasarruf günü değilmi idi? ,- Üsküdar Hukuk Hakimliğ;nden: 

ı•• ıı t"'k - Hanımefendı ! Sozum mec yu e er. e enıyetı u ı ta- f d' . P d'kd 

-o--
1stanbull200 m. 5 Kw. 
17,30 - 18.00 Saz heyeti? Borsa 

haberleri. 
18,30 20.3: J azz - band: Orkes

tra: Tchaikovovsicy. Capri
ceiıs itali.enne Puccini, Tos
ca fantaisie, Violon, Solo, 
Berg, Coinzouette Maufrec 
Vienes Pot Pourri. 

20,30 - 22.30 Saz heyeti, Anado 
lu ajansı haberleri. 

Belgrad 429 m. 
19.- Cafe Moskva orkestrası. 
20.30 Fl'ansızça dersi 
21.- Konser 
22. 40 Ra.dio Quartette. 

-<>-
Budape!jte 550 m. 20 kw 

17.- Macar şarkıları. 
18.40 Oııkestra. 
20.05 İngilizce dersi 
20.30 Opera: "Cosi Fan Tutte' 

Mozart. 
Program nihayetinde tzigarı 

orkestrası. 
-0--

Bükre!j 394 m. 12 kw. 
16.30 Radyo orkestrası. 
17.10 Radio orkestrası. 
20.- Tiyatro. 

-0--

Katovic 408 m. 10 kw 
17 .20 Gramofon 
18.45 Solistes konseri. 
21.30 Orkestra. 
24.- Dans havalan. 

--0--

Moravska - Ostrava 263 m. 
10 kw. 

18.30 Musique de chambre. 
20.- Orkestra (Prağ'dan). 
23.15 Askeri Bando konseri 

(Bırnodan). 
-0--

Prag 486 m. 5 kw. 
21.- Fransız gecesi (Smeta

na sal'dan) . 
23.15 Narodny dan orkestrası. 

~\ • '':ta ', enmez. listen dişarı. Bir kaç kaynana bii hal arasındaki tekamül köp- 1 1 Halbuki Noel gecesi nasıl Yu•üf e en ını11 en ı e Rifat 
lı, ( '. J b 1 s h . ' Kulak misafı'iri geçti?. Zaman para bol bol is- paşa sokağında bahçevan Ömer ef. 

ı,, t'.e~e ~: ı: zaman ar e re- zırıltısı var .. Nasıl makbule ge- riısü ve san ati bu tekamülü ko- raf edlldi Bey~g"lunda oluk gi- ?anesinde s~k~n.e Hasibe H. :tleyhine Roma: 441 m. 50 kw. 
~·, ·; r~.t· . utlerın ıslah~a karar çer mi? laylaştırıcı ve çabuklaştırıcı bir Portakal kabugu . ıkame eyledığı ıhtar ve boşanma da- 18.30 Konser 
Z' •• ı, •,-,ı•tı, canla ba§la ı~~ başla- _ Sus! Dinsiz herif!. araba gibi görür. un- bı pa.:a .a~tı, :bu p~r~larm kı~- 1 vasından dolayı iianen tcbliı;at icra F 
. .f ·I r.ı·etler yaptı gugumler v b d E .. 1 "h" k 

1 
. . dan benzin! mı kullısı harıce gıottı .Sarfedı- edildiği halde vaktı muayyende mah- 2·02 ransız onerası gecesi :Les 

1 ı. r· • • • . e un an sonra yupte o- şte tan ı va ıa ann tasvırı Pecheurs de Perlf's, Bizet' 
' 1

1 
~~ı, tam ı!lbkıvf aml ına gelır- yuncak olmadığı şayi olmuş!.. şekli altmda hata ile ceza nın, Sıra ile hepimizi birer kere len paralar ve kuvvetle neler kemeye gelmediğinden hokkrnde gı- nin eseri. La Nevarrese, 

, ,..,.,.,anete u az a yorgun- Ü . 
1 

k 
1 

. b Ik" d olmazdı ?.. Biz tasarruf sene- yap ka:ım !ttihaz. cdilı;ı~'i ve müdda· 
-- t • , l"k 

1
d. . . M SABAKA ı cınayet e e.aret ın ve e ı olaştı: Yarın iade etmek üze- . b" 1 . . , fk? G"'l alcylıa ' vlılık vazı ksı!l' ıfa etmemek Massenet'nin eseri 

~ ~ ı ~!,:n ııbr gekvşe.< ~. ge: 1d• ~şm ,. Haber aldnn ki "Polltika o-a de daha derin ve kara.-ılık ola- re iki lira borç istiyordu. Borç sme 0 '! e mı gı;ecec« ''. · ... u üzre h~c.e3ini terk ettiğinden kanunu -0-
1· . f"1 ır" ıVCr«l; Slm 1 ne • , , "b k • • d h- • • • ı"sten'P.k)e t.OrÇ para alabı'lmek mek ,eglenmek .ıerkeSIIl hakki medeninin 132 nci maddesi mucibin- v· J 5 k , ., ,, _ d _ 1 2etesı bır şehır yürüme müsaba ra ııısan ıra e ve urrıyet mm ., d f k "f k h k ıwına: 5 6 m. 1 w. ı< · r l\'.'I ,._. r, ne sor ugu. · .. "W 

1 
d ır, a at ı rata varma a - cebir ay zarfında hanei zevciyete av· 

1 1; r • • . . . • J kası yapıyor .. Bu musabakanm muam?1asını ~raşttran ~ - arasm a uzun ve yorucu bir sızlıktır. Bu haksızlık şahsına detlnin ihtarına :arar verilerek mu- 16.30 G stav Mm:ho orkestrası 
~ \i :g rl bır dılencı~~rın kald~- esası şudur: lensteııı, !.1arıe Stuart, Gıl- mesafe vardır. Bizim züğürt oldu<Ytı gibi mensup bulunduğu hakeme 15-2·930 Cumartesi saat 14 20.30 tnl"ilizde dersi. 
:l '• l t m~ !:arar ver~lı.r, Beledı- · Taksim meydanını çamura bat· laumc Tell, Orli:an bakiresi" ... arkadaş da bu mesafeyi bir tür- ."' d . d T te talik kılınmış ve müddeialeyhanm 21.- Piano konseri. 

· ~·'1 <1. ) •~urları arı .~i?ı :ı.:ıııar.d~ madan tulen ve arzen kat'a mu v. s. gibi eserleri bu ikinci dev- lü kat edemedi. Para yerine ki- cemıyfete. e sırayet1 . e er1·1 a- ikametgahmin mechuliyetine mebni 21.35 Oııkestra. 
!tı • 1 s g Id d l · 1 ··ıl ·d· H · d sih k" sarru a rıcıyet, yer ı ma arma ihtar ve giyap kararnamesini" bir s••-'. ı ı.c ı 

1 
ır. :a ,e ıgı .... 1 ~ncıyı vaffak olmak! .. Dün ba71 amatör rı!'1" 1?1a ıs!-1. er_ı ır. ay~utlar_ mm en na at, ıminden de • 22.15 Aria ve sarkılar 

'ı pa ·a m"~Keze goturur fa b 1 k b d d k sadece nazikane ret ceva,bı al- rağbet diyen gazetecilerin ek- reti mahkeme divan hanesine talik 22.4 .~ Orkestra . 
• 'J ·h k "dd - !er idman için müsaba'ca yerine ı a ıs ırıncı evresın e 1 senisi kendilerini dinlemiyen- edilm_~ş ve tebl!ğ makamın:ı k:ıim. ':!I· 
. i ı are et uzun mu et gitmişlerse de işi yarıda bırak- Sclıiller i gösterir. dı. Meyu.saııe yerine oturduk- 1ere mi tabi olacaklardı. Şimdi mal.: uzre keyfıyet gazete ıle de ılan Prog'ram nihayetinde telsiz· 

:?ı ı; ,ıtn ~tmez, Eıı;anet ıı;eıı;ıı_r- mağa mecbur olmuşlardır. H aydutlar'ın ruhu, bundan : tan sonra bir müddet düşünce- kl . . 'ki rd b .:o;;.:lı;,;.ın;,;.uc..r·'------------ le resim neşriyatı. 
:t c, J ı bır gevşekl~k gelır, ışın FELEK 150 sene evvelki insan cemiyeti ı' ye vardı. Sonra bir, elinde ya- yaptr arı ıstatıstı e e u Tc~ebaşı ti yat· 

4 b k ı A korkunç gecenin korkunç ra- <-EH~EMANETI 
,ı ;

1 
mı k'~ra rve~ır e~. d"zl so~- Jı nin baglarını heyecanlı ve sera- ndarb~ir kibrit çö~ü,b ~teki elin- kamlarrnı görüyoruz. v. ~,1~~- ~~ rosunJJ bu 

r " 1 ·er oşeye sınmış ı encı- ,.,,lllalro ıayafı zat duyguları irin ço.k ag· ır gö- e ır portak_al .. a ugu, yanı- • okşam .aıı 

Yeni neşriyat 
Türk Spor 1 f k d k ı • 3 İşte iktısat mücadelesinde ~ : rar mey ana çr ar, so- ren asil ve necip bir m5..uım 1:;. mıza geldi. ı !i li' ı 1 · 20-.10 da 

' 1 ~ ~ vine dilencilerle . ~olar, H d l yanıdır. Bir küçük bira<lerin ih- Portakal kabuğunu sıkıp kib esen bu müthiş israf gecesi ye- İl! lıl 1 ,. İ l!A nıvrLAR Bugün çıkan 15 inci sayrsmda, 

.• ı: ... ~1ar_başlarını çevırıp ba- ay ut ar tiraslı hileleri ile baba ocag"ın- rite tııttu. Kibrit birdenbire çı- li bu haftanın en mühim habe- ııı· ı ı ı : ı 
1 l ı. 1 ı - ridir .» 1 ıı 5 perde • ı' ıır :ıı ~. A • Darülbedayiin on beşinci haf- d:ın ~:.endini matrut bilen gen- ra ~ihi tutuşmuş, a~ev al.~v l:'an- ı 'I 12 ıablo 

• , . ..,f ~ ~rf ınkırlabmda da bıraz tası, bugünkü Avrupa edehiY.atı cm dunyaya meydan okuması, maga başlayınca lbıze dondıi: bı verdi: ,'
1 
•. ılllll ı ıı 

Bisiklet ve futbol federasıyonlan 
reisi Muvaffak Beyin makalesini, fut· 
bolcu Vehbi neden öldü: Sporcuları 
mu: hayatta ne yapıyorlar; Spor ti
nemasında koyboylar Amerikali bir 
milyoner Fener takımını çaliştırıyor 
Türk gibi kuvvetli: Avrupada, Ana
doluda ve İstanbulda Spor. Sizin i
çin, Roman müsabaka. 

• f f d - f"k' h' h k Yaz•n: Şiiler • . olmuştu, tara tara he- nı oguran ı ır ve ıs are et bir haydut çetesinin başına ge- - Vız gelirsiniz, dedi, ben - Baksanıza birader, porta- j il 
'., " gezip gazetecileri bile leri devrine ait bir şaheserle çerek zulme, riyaya, ihtirasa artık zengin olmanın yolunu kal kabuğundan benzin istih- 1 ıj 1 lıl 'ıı'ı:llllı' 1ı 11 ı' 1 

te:-cü:ne eden 

H1 •n Cemil ·' !'' ıarflerden imtihan ediyor- süslendi. Alman romantismi- karşı kan ve ateşle harp açma- tuttum! sal ediyorum! 

1 
" ı.~ erkes yeni harflerle oku- nin babalarından biri olan meş sıdır. Bu romantik mevzu on - Nasıl? diyenlere şu ceva- Kulak misafiri 

:ı ~ A •• ılıyet,,ln tefrikası 35- -Şadiyeciğini, canım, Şadim; ediyor. gel ... 
ı .1 ~ senden vazgeçemiyorum. Seni sevdiğimi anlaman için Gel Şefiıkçiğim. Kollarım a-

ı Bütün bir gün, güzel gözleri- bilmem, ki Q.aha ne yapmalı çık seni bekliyorum. Evime . 
ıl 1 

1 1 f (' 

·~··ı• ..J}:::~_.L:;.~~~~~ 
1 r ~tc;,. 
~ · ~ndenberi sükfıtutun se
f ~k-ini araştırıyorum, bir tür-

.·• mıyorum. f 'iemki beni sevmiyordun, 
. ıda neden sever gibi gö-
· ~ ~ ll, beni neden aldattın? 

: .sa gecelerinin hatıraları 
~l ndi mi? Zannetmiyorum, 
· • senin hissizliğine hük-

1 t ~ I_azını. Buna hükme
• ecegım. 

, 1. en bana bu fena oyunu 
orsun? 

J . kaç kere telefon etrneğe 
f : mdim, sonra vazgeçtim. 
1 Ilı 

Telefon mÜ'kemmel bir i<:at. 
Yalan söylemek için, göz kırp
madan yalan söylemek için icat 
edilmiş bir makine . 

Telefondan nefret ediyorum. 
Mesela sizi aramak için tele

fonu açacağım. Hizmetçimiz e
velden tenbihli olduğu iç.in, 
şöyle konuşacağız: 

«-Allo! 
«- Kimsiniz? 
«- Hanımefendi evde mi? 
«- ... Yok efendim.» 
İnsan telefon başında yüzde 

doksan dokuz kere bövle atlar. 

nL:, haia avuçlan.ında sıcaklı- idim?... gel, geldiğini herkes görsün. 
ğmı hıissettiğim kalçalarını vü- Rontkenle beynimin resmini Herkesin gözü önünde sevişe
cudunu, geçirdiğimiz zevk ka- cı.ldıracak olursam, muhakkak lıim. Varsınlar bana namussuz 
sırgalarını düşünmemek iste- ismin çıkar. desinler. 
dim . Kalbimin çarpıntısını dinli- En bü}"Ük namus aşktır Şe-

Fakat muvaffak olamadım yorum, Şefik, Şefik, Şefik! diye fik. Seven bir kadın namussuz 
Şadiye. Düşünmemek istedik- atıyor. olamaz. 
çe, daha fazla düşündüm. 1 Bereket versin muhayyelem Çabuk gel, biraz sonra gel, 

B.ir kaç satır yaz. Müsaade ıkuvvetli. Seni hep yanımda ta- hemen şimdi gel! 
et geleyim, senden artık uzak hayyül ediyorum da avunuyo- Şefikten Galibe 
kalmayayım . rum. Kendi kendimi alda.tıyo- Tuzlalnn ! 

Şadiyeden Şefiğe nnn . Sana bu gün mektup değil, 
Yaramazım! Eivin içinde gözüm kapalı ge sekiz sahifelik bir gazete gön-
Mektubuna elıbette cevap ziyorıım, sen gözümün önün- deriyoruın . Çünkü bu yazdEk-

vermem. den gitmeyesin diye . !arımın yekununa baktım da, 
«Bu kötü oyunu neden oynu- ! Ben bu haldeyken, sen bana: mektuptan ziyade gazeteye 

yorsun?» cümlesi sana cevap' - Oyun oynuyorsun! diyor- benzediğini gördüm. 
vermemem için kafiydi. sun. j Doya doya oku! 

Sen beni oyun oynıyacak Gel canını, istediğin zaman ; Ben galiba, seninle konuş-
halde miyim zannediyorsun? gel, durmadan gel, hemen gel... , maktan ziyade mektuplaımağı 
Ben ne yaptığımı biliyor mu- Şimdiye kadar neden gelme- 1 tercih edıiyorum. 
yum? Bir planım mı var zanne- din sanki? .. Sana hiç hir zaman Tercih etmekte de haklıyım 
diyorsun? 1 kapımı kapamamıştım ki . . . I ha!.. Çünkü seninle konuşmak 

Aşkla gurur insanı sersem ı Gün. vakit, saat be'·leine, beladır. İki kelimede bir şözü· 

llev 

mü keser: tesaviyüssakeyn çiziyoruz. A, 
- Dur, dersin, öyle amma ... B, C zaviyelerini Nimet, Şadi
Ve yarım saat saçma felsefe ye ve ben teşkil ediyorum . 

yürütürsün . Halbuki mektupla Dur telaş etme. Hemen, oku-
sana i!c>tediğimi söylüyorwn ve yup anlamadan: 
sen, gık! bile diyemiyorsun, - Ben bu müsellesi bir çok 
sözümü kesmi0yorsun. romanlarda gördü.mi deme. 

Sonra mektubun bir iyiliği Sana roman anlatmıyorum. 
daha var. İnsan çok kere iste- ' BiLirsin ya, palavradan nefret 
diği ile beraber istemediğini de ederim . 
yazıyor· Şimdi ıbeni iyi dinle ve ma-

Sözle ya_zı ar:~ında ki fark ... sal dinlermiş goibi dinleme . 
Vazg,ey_tı?1 kafır, s.u~uyorum. A - Zeki ve akıllıdır, (bu 

Ne ~ed•gın; duvar gubi oldum. ben im] sakin ve uslu, toy bir 
Sesın kulagmıda: . • 1 gençlik çağı geçirdikten sonra 

- Baş.tan traş edıyor, sonun- B ile evlenir. Sevişerek, birbiri-
da Şadiye ile perdah edecek! ne a'Şık olarak evlenirler. Ask
diyorsun değil mi? !arı devam etmektedir. Birbir

Bu sefer aldandın yavrum. !erini hala sevdikleri muhak
Sana uzun uzun bizden bahse- kak. Filvaki bu askm alevi ve 
deceğiın. kıvılcımı yok, at~şi pek fazla 

«Biz» derken, seni kastetmi- değil, amma gene orta ve tatlı 
yorum. Sen hiç bir zaman ro- bir harareti var. Ne ben vapur 
man ve macera kahramam ola- , kazamynn ne <le o salamandra 
madm, olamıya<:aksın da . sobası .•. 

Biz cJ,.rJ.en bir MüselJ,._<: mli- (Bitrnedı) 



mahkemelerde ................ ~ ... 
Sanasaryan hanı ... 

Mahkeme Vilayet aleyhine olan nakza 
ittiba olunmasına karar verdi 

MİLLiYET PERŞEMBE 9 KANUNUSANİ 1930 
-

Hayvan Borsası meselesi 
etrafındaki dedikodular 

Poliste 

İntihara niçin kalkışmış~ 
Borsa umumi katibi Vahit B.in Eln1as 1-1. kardeşlerinin kendisini 

Di!nikinci hukuk mahkeme- olunmam§eklindekievvelkiiddi gazetemize beyanatı tekdir ettllelerindetl müteessir 
sinde Sanasaryan hanıma ait asını tekrar etti. . .. l 
dava rüyet olundu. Mahkeme kısa hır muzakere- ------------- 0 ffi UŞ Ve 

Han mu""tevellisi Mesrof Noro den sonra "10 gün hapis ve 10 Vahit Bey dı·yor ki • " e·ır lda re ve 1 ktısat .. 
• Fatih'te Taşhan da oturanı Kadıko·,,u-nde sı'rkat yan efendi emvali metruke iddi lira cezanm tecili,. şeklindeki es· I 

1asile vaziyet edilen hanın kendi ki kararında israr etti. meSe esinin tetkiki Çirkin bir dedlkOdU ruE··fs~at mem~rElarl ındaHn J?
1
avub.t Dün gece°Kadıköy'ünde Sü 

sine iadesi için istirdat davası -o- ki. d 1 d rur ~e;;:esı . mas :M ıı::n ı- j ğütlü Çeşme caddesinde hakka 
açmıştı. tkinci hukuk bu davayı Vehbi Ef. mahkum Şe in e yapı amaz •• ,, ~f.eı~::as:~: ;'; m~az=! Andon'un ~3 ~umaraıı dükkaı 
reddetmis ve fakat bu karar tem Anı d . 1h f d" . Hayvan Borsası etrafında koJ edebilir. Fakat neden öyle ol- J ta mana var mıdır? .. Memurla zuhur etmiş ve Elmas H. mu··te- ına hırsız gırmış, çekmecede bı 
'yı·zce na~olunmuştu. . ecaza esı san e en ıyı · k ı· 1 100 k alını 

k til k ti h tın kte parılan dedıkodular ha kmda ması azını geldiği anlaşılama- nn müessese ile alaka ve müna essiren tentürdiyot içmek sure unan uruşu Ç ştır. 
Tarafeyn iddialarını tevsik ı. a as e cer e . e n maz B U • '"' 'b' V · h' d b 1 · d k d"l · 

. . '" "k 1 d' . 1 d f, nun İkdam gazetesı seyyar me orsanm mumı n.atı 1 a ıt ı. se et en, sa ece en 1 erme tev tile intihara teşebbüs etmişti. --o--
Jçın wyı a ara tev bııketmı~ er e lmuru Vehbi efendi hakkındaki Bey bir muharririmize atideki Sonra, tüccar arasında tan- di edilen işleri hüsnü niyetle Elmas H. ın zevci her gece Hırsız hizmetçi 
~erdarlık kahran s~. tall~s~ar. o-· mahkeme hitam bulmuş ve maz izahatta bulunmuştur: zim edilip Borsaya tevdi olu- yapmaktır. Onlar, müessesenin evine geç gelme~t~ imiş. ~vde, Feneryolunda Ahmet B.in z; 
unmasıru, an muteve ısı ıse b' "ki h ah "-Randıman mes'elesine ve nan satış beyannamelerinde ba- başka hiç bir hususundan mua- Elmas H ın bu ıkı kardeşı d 

nakza ittiba olunmasında israr n~ ır sene 
1 

ay apse m • zen fiatlerin eksik gösterilme- tap ve muhatap olamazlar. İktı · · · · .. e numaralı köşkünde oturan Se-
etmi 1 d" kfun olmuştur. Borsanın lüzumlu olup olmadı- . B o~.urmakta ımış. Pazar~esı g'!- yrisefain kaptanlarından Hüsı 

şer ı. -o- ğına dair benim gazetelere ge- sı, orsanın kapatılmasını müs sat Vekaleti böyle bir müesse- nu Elmas ~· . Aksaray da hırı· meddin B. in hizmetçisi Zeki-
Mahkeme dünkü celsesinde IUfj t lf'L N. B çebilecek fikir ve mütaleam o- telzim bir keyfiyet gibi ileri sil- senin ihtasına lüzum görmüş, e_h_ bdabına g_ıtmış. Akşam. yem .. e- ye, evden 

60 
lira kıymebn' d, tarafeynin iddialarını tetkik et- ırıı S Bn H azım • H t' V k"l b · 

lamaz. Buna vaziyet ve salahi- eye ı e ı e unu tasvıp ve g~ ~n sonra ~cak _evı.n~ done manto, iskarpin vesaire gibi eş 
miş ve neticede vilayet aleyhine Dün bir akşam refikimiz müs yetim müsait değildir. Esasen kabul etmiş, bu müessese de ya bılm. ış. Bu gecıkmege ıkı kar- yayı çalarak kaçmıştır. 
olan nakza ı'ttiba olunmasına ka t t"k N · B · k'l t ta ı ı· d an 1 azım eyın ve a e gazetelerde ciddi ve ilmi bir mü pr an ta ımatnameye göre açı- eşı kızarak Elmas hanıma ba-
rar verdi. rafından "geek irtişa tahkika- nakaşa kapısı da açılmamıştır. larak bir kaç vatandaşa: "Bura- ğırmağa başlamışlar. A -o--

--o-- tı ve gerek Kadriye hanımM is Şimdiye kadar ne randıman me da şu suretle çalışınız!"denmiş. Elmas H. da bundan fena rnavut köyünde bir 
Resimli Ay davası tiçv~p eden Hikm~t B. hakkmd:" selesi ne de Borsanın faideli o- Şimdi, müessese bir kaç kimse- halde müteessir olarak intihara yalı soyuldu 
Dün üçüncü cezada Resimli ~~uı;ıat vermek uzre davet edil lup olmadığı hakkında sal.ahi- nin her hangi bir sebeple işine ı teşebbüs etmiş. Amavutköy polis mıntaka 

Ay mes'ul müdürü Behçet B. dıgını :5'.azmıştr. .. yettar kimseler bir şey söyleme yaramadığı, hoşuna gidemediği --<>- smda Cevdet paşa caddesind• 
aleyhindeki davaya devam olun Tahkıkat~ıza gore N~ B. mişlerdir. Bir idare ve iktısat veya kanaatına uyamadıği için, l\larangoz atelyesinde M. Pij isminde bir 1ngilizin bü 
du. Be!ı~et B. mezkur mahkeme A~~a?~ bır .aylık .. mezu~y~t meselesinin tetkik ve münaka- durup duruken orada namusu yük yalısına evvelki gece hırsı 
kararile "Sesini gaybeden şe- z:ıu etını geçırmek uzre gıtmiş şası çirkin bir dedikodu şeklin- ile çalışan bir memur grubunun yangın !ar girmiştir. 
·hir,, serlvhalı yazıdan dolayı 10 tır. de yapılamaz. Borsa hakkında- ha}'siyetine taarrıız etmek re- Dün akşam Ayasofya'da Ve- Meçhul hırsızlar yalının mu! 
gün hapis ve 10 lira nakdi ceza -o- ki şu bir iki günlük yazılar me. vayi hak mıdır? Bu iftirayi ken zir hanında A!iieddin B. namın-' telif odalarında bulunan 13 kı-
ya mahkum ve cezası tecil edil Beraet etti ydandadır. Bunlarda ilimden, di hesabıma ve .ar.kadaşlarım ı d:" bir zata ait marangoz _atelye · ymetli halı ile bazı mobilye vr 

1 mi~ti. Galatada berber Nazmi efen- vukuftan ve her hangi mücer- namına reddederım .. ! s~~d~. J:'.an~ .~uhur etmışsede diğer bir takım eşyayı çalarak 
Temyiz bu kararı esbabı mu- diyi ölümle tehdit ve gazinocu. ret ve şahıslara taallüku olmı- H 

8 
. . . . sondurulmuştur. sırra kadem basmışlardır. 

cibenin kafi olmadığı için nak- Yasef efendinin eşyalarını kır- yan bir keyfiyetin tetkik ve mü .?1Ydv.~nFokr~u .. "Ru. "r:rr.ıl Vahrt 81~! Hayv~~ho~:s~tnagda:i~t~~~~şd:rl I" _,_b I Yalıda oturanlar ertesi gun_ •• 

tmi · k v· ali k 'h · d'l · ru u. a at andıman usu u \.Un sal nlar 1 lak kaldı zeD .. ştkı:. h k d B h ma taln mazdnun ı~ ?ünd ~- na aksas1?-kd~ ı tıdyar le ıbn_ıesı kabul edilirse bu fiat muvaza- eden başmakalenin muhteviya-• 1ar az ar .. ~. m çın çıp .. gn:1 
un. ~mu a en_ıe e e çet Y.~t o un:ın .. a~a ne~:~sın e cii- neza et ı tızasın an o an ıta- asına da imkan kalmaz!" dendi. tı hakkında ne dersiniz? yakalandı goru1:1:ce, Atmdavutkkoy ~er~ezı-

B. vekilı İrfan Emın B. heyette nım sabıt gorulmedıgınden be- raflıktan ve itidalden eser yok- Ancak bu iki . d t h ne murcaa e ere vazıyetı an-
tebeddül olduğu için nakze ttiba raet karan verilmiştir. tur. Bilakis vukufsuzluk çok hum·· olunan ış a;asın .a eveb -t - Bu makalede "Borsaya Dün gece Kadıköy'ünde Sö- latnuşlardır. 

' garıp munase e ı·· kt t" d · E 1 dd · d Ş"k ·· Ef · 1 "':~OO:C:CI ••• .,. O O•OOO aşikar bir mugaleta, hatta ga- izah edilemedi. uzum Y,O u.r;. eı;ııyor. vve vay_ ca esın e u ru . nın 1 Bu hırsızlıktan polis ikinci 
"' WIC O • rezkarlığa kaçan bir görüş ve H lb ki .. ce de soyledıgım gıbı bu mese. g~z~?os.unda kumar oynandığı j şubesi de haberdar edilmiş ve 

d"' ·· .. k 1 •. d B" 1 a u randıman, rıatlerde l ıeyi gazetelerde münakaşa ede- go .. rulmuş ve ku. marbazlar cür- sirkat masası memurları mer 
uşunuş ısır ıgı var ır. oy e muvazaa borsanın lüzum ve ya k d "T b b h r 

OPERA SİNEMASINDA 

A L T 1 N 
Sesli ve şark,Jı film mümeS!illeri 

DOLORES DEL RIO ve RALF FORLt<;S 

~~~•M••• •==···=·=··= liXX>V~ OX><><><><><><><><><><>< 
MAJİK S!NEMASINDA 

Bu akşam 

lt~VtEH i~iNDE 
Mümtssilesi 

OLCA ÇEKOVA 

uıun muddetle bütün dillerde d•stan olacak olan 

DARGA KRALİÇ.ESt 
ilimini lrae edecektir. flütün ı\vrupada umumi hır al:lk! ve tee>sür 
uyandırmış olan bu pek acıklı facia e\·rak ve vesaiki tarihlye üzerlne 
te .. rar c•'llandınlrnıştır. Dilber :ıIAGDA SONIA Draga kraliçesinin 

rol ünti temsif c!mektedir. 'uvarede - zcn6ia varyete programı ma: o 
Soğuk algıı1lığı 

Sancı veren, ihtikanı dem, kanı devrana 
getiren ve seri tesiri gürünen 

Sloans liniman 
istimali ile zail olur ve sancılar sükfin 

bulur. Eczanelerde arayınız 

şartlarla ve l:uvvetlerle, değil ademi lü~u bütün bunlar ce
1 
.. k egı1 ım ve Aununk b'~n1a tb~- mu meş ut halınde yakalanmış' hu! hırsızları aramağa başlamıı 

b d 1 . . . • . · · · • al u u o amaz. nca oy e ır tır. 1 Iardır. 
b?rsa v~ ı;:n ı~a~ rı;ese ~sı _gı: yekdıgenl~ hiç münasebeti ol- meselenin daha esaslı surette 

~ az ço ankmşı kır •.şh, ~v erımı mıy~. ı;e ıcap ederse ayrı ayrı tetkikile ondan sonra bir hü- S • • Konf'erans 
zın tuz ve e e ı tıyacının tetkıkı ıktıza eden meseleler- uııstı·mal ,·_~,· 
sureti temini bile düşünülemez! dir. kum verilmesi iktiza ettiğini 'V İkinci kinunun on ikinci pa 

Esasen bu neşriyatta muay- Hele bu meselelerin o mües- söyliyebilirim. Halbuki maka- zar akşamı saat sekiz buçukt 
yen bir hedefte görülememiş- sesede çalışan memurlann bila- lede esas olarak ancak, bugüne Zat işleri muhasci- Cağaloğlunda Cumhuriyet hal 
tir. Evvela garip, mugaletadan sebep hücuma uğrıyan haysi- kadar gazetelerde neşredilen nin beyanatı fırkası merkez binası salonlan 
ve vukufsuzluktan başka hiç yet, şeref ve iffetlerile ne alii- yalnış fikirlerle iktifa edilmiş- da Efdaleddin beyefendi tarafı 
bir esasa istinat etmiyen istin- kası olabilir? •. Müessese bazı tir. Bunun için makale, kuşba- Raşit Efendi isminde bir dan "İstanbulun eski hayatı 
taçlar ile "randımansız borsa o- telakki ve kanaatleı'C' uy~ıyor kışı bir tetkik mahsulü bile ad- malili Başvekalete müracaat e- mevzulu bir konferans verilece 
lamaz !" nazariyesi çıktı. Yani bazılarınca ilmi veı hakiki bi; 1 dedilemez. Bu m:ıkd lenin en derek on senelik maaşlarda sui tir. Hanım ve erkek herkes gir 
demek istendi ki, ancak rantlı- şey ifade etmiyor diye, içinde' beliğ kısmı, suçsuz nernurlara i~imal yapıldığını iddia ettiği- biJ!.r. 
man u~u~ün.ü ~a~ul eden bir bor gayretle ve namusla çalışan va- karşı tertip edilen hicviyeden ~ı .Ya~ışt~. ~aşit Efendi sui ı•\i:~E·L~E~K•s•-•,•N•E•ll•!••.-
sa hakıkı bır ıhtıyaca tekabül tandaşlara taarruzda bulunmak 1 ibarettir. ıstımalın Üsküdar ve Beykoz · A s 1 

- malmüdürlüklerine yapıldığını dUn akşamdanberf tarihi ve asri ı 
ileri sürmüştü. vekayil mu<1v' r 

Bu hususta Defterdar Şafik i Jnnır ve BOLO~'EHU 

Dünkü içtimadan bir intiba 

Asın köprü işi görüşüldü 
Dü.n Ticaret odası meclisi senelik 

bütçeyi kabul etn1iştir 

Bey bizzat tahkikat yaptığı gi- 1 U f I' 11 
bi maliye müfcttislr.ri rie tahki- gayet merakaver filmJnl irae et-
kata başlamış- mekted.ir. Mümessil ul olan mc~· ı 
lardır. Bu husı bur Rus dansözü JIA RUSSKAIA 
ta Zat işlerim tarzı atik ve modern danslırile 
hasibi mes'ul umumun takdirlerini celbetmek-
Hamdi Bey d redir 
bir muharririm' -------~---Her akşam suvarede ve her gün 
ze şu izaha ı 6 ,ı 4 matinesinde HlLD ın:o. 
vermiştir: GE . BILLER _ Maaş tal duoıunun şarkı 

ve dansları. 
sisini idaBn;ıı;· 

1 

::! 
yapmaz. ızı 

idare tediye i' Tekemmulltı fenniyenin en yük- ' 
meşgul olur.B s k derece•inl teşkil eden TlK-
ki malililer m~ NIKOLOR usulüne göre renkli 
slannı ~stanbı J olarak \ilcuda getirilen 
Defterdarlığına ATEŞ EVLATLAR] 
tahvil ettirmiş- 2.at işleri 1 sesU. sözlü vı ~ırkılı filmi slne
lerdir. Fakat ta- muhasibi ma san'atlnln en bfiyük ıetıkkl-
hvil tahriratla- Hamdi Bey · ı sini teşkil etmektedir. 
rında mali'ıl oldukları yazılı ol- Yakındı 1".LHAMRA t!a 
duğu gibi ellerinde de resmi -;::::::::::~• 
senetleri vardır. Sonra malUI ! 
maaşları muayyendir 50, 75, Hiç bir sinema eserı ıiıııdiye 
125, 225, 300 kuruş olmak üz- kadar 
re altı dereceye münkasemdir. 
Malül veya mütekait olduklan 
maaş miktarından derhal anla
şılır. 

·•••ıeıe•••••••••••••••••••· 

~manıra sinemasının 
bu hafta gostermekt• olduğu 

ı ••••-••••••••.••••• ••••••••••e•••••••~ .. •••••o•••••••••• •••••••••••••••• .. "'IS 
•• Yalnız lıç gün kaldı• htie11l ~diniz :· Köprü iş ini tetkik eden heyete Odadan !: Ayasnfyada sı~:~n!~a i Şehzadeb!!tnda :! iki Aza dahll ol caktır. 

kafi gelmemesinden saniyen 
şehrin manzarasını bozacağın. 
dan ve nihayet müta:hassısın 
bu fikri doğru bulmadığından 
bu fikirden vazgeçildiğini söy
lediler". 

T!BTEtBlBiH 44 
:: A LE~f DAR aynı zamanda l HlLAL :: Ticar~~ ?das~ rı;e~lisi dün ol J sası bütçesi mütevazin olarak J varidat bulunursa bu paranın :t kemali muvafta~iyeıie gösterilrn ıkte ol:n mua?.zam :: d~ça. mühım_ blr ı~~ l'.~~tı. yapılrnı~tı. B~nıanın geliri verilmesi kararlaştırıldı. 
•• M Q N T E K R J S T Q •• Bu ıçtırnada bılhassa ıki muhım 159290 lıra gidende bu kadardı. Liman şkketi müdürü Ham-
it :: mesele vardı: . Borsa meclisine 7 bin lira hak- di B. telefon ve mefruşat mas-:! fılmini dôrt gün zaafında her iki slnemadı 18565 kişi :: .~ - Od~ senelık bi!tçesinin kı huzur tefrik edi.lınişti. Tica- raflarının fazla olduğundan ten 

ıed~ s!!zlfl ve şarkılı filim lcadar 
beı-ecan ve ı!Aka uyandırmamıştır. 

ROBIN - ALEKSANDRE 
Heyetinin temsilleri 

Önümüzdeki 16 Kanunusanl P 
ıembc akşamından itibaren Frans 

' • 

1 •• muzırkeresı. rot borsası ıbütçesı aynen ka- zil edilmesini istedi fakat tek-
,: gôrmilş, alkışlamış ve takdir etmiş tt 2 - Asma köprü meselesi. ıbul edildikten sonra Odanın a- lif müvafık görülmedi. Netice-
•• :-•••••••• .. •••••-.•••••••••••••••-• •• Evvela heyeti idare ve diva- 1 b"tc · · .. k · b d Od 

Hamdi Bey !ıu husustaki mü 
talealann bir hüliisasmı yaptı. 
O sırada Hacı Recep B. söz a
laralk: 

Tiyatrosunda Madam Gabriel Rob ~ 
ve Müsyü Rene Aleksandre heye İ • 
nin temsilleri başlayacaktır. . " il 

11 lflıiye• !lor ikı srnema mildurıyetıne gelen mektuplardı Monte t •'•' . . "h b ld T...ı- sı u .esının muza eresıne a- e a gider bütçesi 198854 
•• t · · · · ·ı· ·· ı ı ı 1 nı rıyaset ıntı' aı 1 yapı 1· = şlandı. Bütçeye nazaran tica- lira olarak kabul edildi. ta t Kristo filmioin tamımı bırde:ı g~sterı ıp gomrl e meyeceğ soru · •• b' ki · h . l ak .. k' 
• • t maktat!ır işbu filmin tamamı birden gösterilmek imktn ve ihtimdi :: . :{ ş~ an~ 0 m~ u:ı~ees ı tıet odasının geliri 198852 lira Hakem heyetine ve muhtelif 
:: : yoktur. İ !illi ye Alemdar sinemalarından başka htanbulun hlç hlr tt 1 ar~ k eyetı ~~~fet ıva~r idi. Bu hiçbir itirazı mücip ol- yerlerdeki komisyonlara azalar 
it e stnemsında göterilmlyeceğini de iltve eyleriz. it nı~ 1? asına ı a rey ven • madan kabul edildi. intihap edildikten sonra Asma 
••• •••••-••••••••••••--•••••••••-- ••, mışti. . . Gelir bütçesinin milzakeresi köprü faslına geçildi. Evvelce 
• • .. . l h 1 ! Meclıse nyaset eden Oda i- e ba 1 d - n 't' ı l" f d E · b e Cidden temaşa fırsaa kıçınlmayıcalc mustesna ılr fa eser o an i' ki . . . N . B . n Ş an ıgı zama ı ıraz ar mec ıs tara ın an manetın u 
:: işbu fllmi büvilk küçük herkesin görmesi ıav•l'e olunur .: ncı. reısı .:c~·ki h.ey~tı u- da başladı. Sanayi birliği mü- husustaki fikrini öğrenmeğe 
e ••• ' ••••••n •••••-•••••-•••••• mumıyey~ g<>st ı. en ıt~at- racaatla bu sene açılacak yerli memur edilmi~ olan Necip B. 
• 0 :••::::::••••- -·•-•••••••••••41!•• ten dolayı teşekkür ettıkten mallar sergjsi için 10 bin lira izahat vererek dedi Jci: 

~ . . . .. . ~-- sonra bütçenin müzakeresine istiyordu. Bu tahsisat verilirse :. - Mühiddin Bevle temas et F eı·ch s111eı11ada 1 Muazzan: fıhnlerın •n muthışl ger'ıldı'. Fası"! fasıl okunan Oda ., . b . b . ş ;; k 
j .,. mutevazın ütçenın ozulrnası • tim. ehremini Bey öprünün 

Bu ·c tiya ro sac varyete NUfJUN GEJ\ı1 Sl bütçesinin birinci kısmı Ticaret 15.zım gelecekti. Neticede biit-ı asma olmasını kendilerinin de 
ıl n in ıa ' borsasına ait idi. Ticaret bor- çeyi bozmı-rnak için eğer faıl::\ di.;şündüğünü fak:ıt evveli para 

- Odanın başka işi yok mu? 
dedi. Neticede Emanette kö
prü işini tetkik eden heyete 
Odadan da iki azanın iştiraki 
kabul edildi. 

tık temsil olarak 16 kfinunus ı it 
PeCJCmbe akşamı ol:-' 

LA FUGUE "C 
17 Kanunusani Cuma gUnü aaat t 1:-
te matine olarak hvj 

LE DUEL v ı:I 
Bundan sonra bic küçük ra- 17 Kanunusani Cuma aqamı "ııl> 

por okımarak içtimaa nihayet SAMSON Y<ıc 
verildi. 18 Kanunusani Cumartesi akşamı n b· 

. . MON AMİ TEDDİ 1 
Tetkıkat heyctı ı 9 Kanunusani Pazar günü ve l"tıa 

Gö "! !" ·· · T" matinesi olarak uı ru en uzum uzerıne ıca· ı SAMSON b" f 
ret odası t-etkikıtt şubesinin is- 19 Kanun~sani Pazar akşamı v it 

mi tetkikat lheyetine tahvil e- mtisameresı olarak 
. . . ı ANTOİNETTE SABRİER 

dılmıştır. Klgeler buı;Unden itibaren bilet sa 
tına b;ıslamı:ı!lr. 



Pasolar meselesi Para sullstlnt 
MİLLiYETiN ŞEHİR HABERLERi 

P • 1 • dili• /Blrl11cl ıapft1da111H flfil er teVZl e . YOf Yalova için hem Xomiıyonda, muameli 
Kanunu rn eden~ı Milleferrlh H. VllA11dte t b I ı .. h diye müdilrlyetlnden, 1 - mu e er mo.v em dl tahattur edemediğim b 

· J·Sınai müesseself~re 10 gu·· ne kadar Musin emir Tas~ige değıımışr meyyb veya bqkiıtip 

' 

WT 'Y '/ j n-,._ nezareti namma bulunuyo 
· } · t • · b } k · ,. f!3Bl/fll hakkında .,_,.., .. gih*il nüshamızda. Düyunu wnumlyede '.) prım eflil eVZIIIle aş anaca adliye e U i- ~?"sef~in idaresinin sevahill çe mevki ııahibi olan bir F 

1 ne men Hastanelerin leva- Memurin tasflge mutecavıre pasolarmuı Ya~ova memur da komisyonun za 

t 
s Teşviki sanayi kanunundan Vapurcular birliği nin le./slrl zımı geril olacak .komlsgonu ra/U}ıgor hattındaalakadar db~ mutebertfolacagmı.1 tipliğini ifa ediyordu. 

ı ı-.:f d tın ktc lan .. K ed • . v ır zate a en yazı - K . daki M 1 l 1 ..., .. a e e e o mueıııe- V ım:ular da ..ı."l anunu m enının vesayet al Dllftl. Halbuki d" "rdliğii' omısyon aliye 
t 1 Ata verilccı:k primlere ait he- ap . . arum t~!laı tında lıulunan kimselerden zen- . '!!1' go , - runun ismini hatırlamam 
~ ~ ı; Abat bitirilmek Uzerei'dir. Sa- edilen Bırlik Y~~ faaliyete gin üçilkler hakkındaki 268 ve Sıhhly• HlıAlellnln lhfkrttarlıltta flt!dl ıne- ~ ra::ı::- va:;:w ~ raber mütemadiyen uyuya 

: 1 aayi müdüri)'Cti, bu primleriu tıaıbyacaktır. Bırlığin umumf 269 uncu maddelerinin tefsiri OIMJI bir •mrl auır ,..,,,,.,,, tabi tutulda m S a. f ~ ~~ e::: dar ihtiyar bir adam oldu 
l • GD güne kadar alikadarlara u:. kitiıbliği Şevket Beye teklif • talebini muhtevi hilkfunetin tes· . . . . eyı:se am . en . zannetmiyorum. 

8i edilecepu 8Ö)'lemİltir. dilmiıtir. keresi adliye encümeninde mü- . . Viliye_t m~unn tasfıye ko- ~~ ettik. Kal~ m~ım mü- l!'Aıaııen tekaüt lirınine 
A.Jdıiumz malftmııta gön. e . .,__ zakere edildi. Kanunu medeni- Yerli mallanmıs haıdnnda mııı_yoau ı§lerıne devam etmek- dırı,. Refik B. ci!Y« ki: ' olmat bir adama bayte bir 

1 (1"""") . muameli Bi lık kA - • bahscdil maddel . . . hll Sıhhat ve i= Muavenet_. tedir. - Yalova nm İstanbul a f; verihn . • L"- -olrtal .,...., -~ tma r ay umur run en ennın . . K . liizum "rdük raptile y lovad sevahili 6- e eıııne un ...... "' 
ait olan tevzii inakarrer prim- • • hsal kümleri sarih olup, velileriu ve kiletinden zmar Sıhhat miklGr- . ~ 11;' . çe • a a . • m Bu memar, llÖylediği gı 

t ler (11127) wncaine niüet1e u- istı Atımız . liyetleri altında bulunan küçük lüğüne bir tamim gelmi.Ur. Bu V~ muavım Fazlı Beyın nya- tıeamre ~ma • &'11"!1111 bu- kalb deiildi, zamıediyo1"Ulllı.1 
u, ~ k!Smllr havzamı- erin uhdelerindeki cayri men- tamimde hu:tımelerle diğer bU- aetind~ ~~l•nmaktadır. lımuyor. ~mııdelci talunatna- mütarekeden iki ay 1111111'11 

Banan sebebi prim miktan da ceçen ay içinde 127 bin 196 kul mallarmı satmak ve terhin tiln sıhhat mtıeneselerinin bli- Son ıçtımada .Def~~ me mudbince paıolann '?ıt hat- riyet ve itlaf fırkasının 
~ l 1 değiftirilmediği halde fabrika- ton kömür istihsal edilmi tir etmek huauslannda iptidaeıı tiln ihti~ yerli mallarm memuı1~an acızlc:n ıoru-. ta da m_bteber olman ıc.abet- iktidara gelmesi ili:erine 

1ann muamele miktan artman Daha evvelki a dan kalan i:tok hikinıden izin istihsaline mec- dan tenO~lmeııine gayret o- len yedi memur taafıyeye tabı mekte<!ır. Fakat gene ~ımat- prlıktarı aynldığun için. ba 
dolayısile prim nisbetinin de- . y . bur olmadıklan gibi muamele- lunıttası tıındirilmiştir. Blllldan tutulmuştur. name~ın bazı maddeten bmua yük para suüııtimalinin c 
ti§mek zarureti basıl olmasıdır. milDtan da 11~ bın 577 t~dur. nin icrasından sonra da hikime ba$ka ~tanelere ve sıhhat mü- M~afi eskiden de tasfiye- m~alıf bulunmaktadır. Meııe- ettiğni ·tahmin ettiğim z 

1 
J.Binaenaleyh muamele vergisi Zcınguldak l_imanmdan bır ay tasdik ettirmek gibi bir muame- esseselerine &tıımı olan eşya ve yDe tal bı tutulan ~ metmurtm~ lcekeyı veklll~ba edıord~ ~Rle- ki vaziyetle meıgul olma 
ıtİf nisbetinde artmasına muka- zarfında en zıyade ihrakiyıe a- leye lüzum olriıadıiJ aşikir bu-. sairenin ~ imal edilmek ev. et !iuraııına muracaa ~ . 1!1 I emre ıtti . ecegız. e- İhtiyat evraki naktiyıe her 

j bil pnm" miktarı rabit kaldı;;.. lan vapurlar Türk vapurları- 1 du" dan tef . . .. t lzim te old .. ıı:.. ~·'-uctur !erdir. Bunlar arasında ısuh- f'1" B., hem talimatname mtıd- turdan "ktarda 
.ı ı.: ı;.• un gun sın mus e ...... "'?' .... ,. " • dam karan alanlar da dır b" hili il . muayyen mı • 

, ıçin bu defaki prim niabeti azal dır. Gene bir ay zarfmda Ro- bir cihet görülmemişse de, veli Sıhhat ve İçtimai muavenet -o- var · ınce, ııe~ m tecavıre me-- teminat şeraitile yapılmış 

l 
ı maktadır. manyaya 3505 ton kömür aev- yet hakkmın kanuni sebeplere vekaleti hastaneler sıhhat mües l . . yanma gıren Y~lova ba~da ğu için tahkikata icra eden 

=·( • Fakat henili: prim nisbetinin ketmı"..+lr b' L~•-'- taraf dan seselerinde bulunması ıamn ge- brahım Talı B. da pasoların muteber olacagm ye mu··~etti· 1 . h . 'h • • , ,._. ınaen, •ICUUlll m ana B" . . • .. . 1 d bah ed" h d ,___ ,, ş en angı ı tiya 
v ııe kadar ineceği belli değildir. -o- ve babadan yalnız birine veril- len şezlon!t, komodin, tıbbi cer- . ınncı. wnumı .. mufettit b- an 8 • ıyo~-, . em e uau rm mübadele edildiğni, m 
~ ıııFabrikalann buna itiraz edecek Trakyadan kuzu gel- mesi gibi hadiseler vakı olacağı rahi alit, kayrola, etajer lavabo rahim Talı ~ey dun meşgul ol- ma~elenn miihalıf bulunduğu olması liznn gelen zabıt 
•. ' }leri söylenmektedir. (929) sene b l d na göre, veliyet altında bulu- sedye, dolap sehpa otometro, muştur. ~auh -~~ fır~ mu- nu soyltlyor, !'-_caba bu madde- 1armı tetkik ederek meydalUI 
r • i>İ primleri yerine Sanayi ve meğe aş ' ı nan küçüklerin uhdelerindeki ga ameliyat ınaauı kimyevi ve is- ~etlen d~ dun ~ır he.y ~t ha- ler neler ~!8bilir? karabilir. 
ı l İ 1.laadin Bankasma mahsus ob- Bu sene Trakyadan şehrimi- yri menkul mallannm satılması pençiyari mevadın nerede, kim lind~ t_brahim Tali Beyı zıyaret SeYahili mtltecavlre pasola- Bu suretle suiistimal · 
~ I - :cigasyo~ verilmesi kat'iyet :ııe bol kuzu gelecektir, Bu sene ve ya terhini gibi muamelelerde ler v~ ~. mü~ler tarafın- etmı.ştır. ~m Y:lova =da. daBmu- ihtiyat paraların miktan da 

1 ~ :cespe~ştır.:.~~. Borsa~ Trekyada havaWr iyi gittiği i- tapu idarelerinin veli sıfatile dan imaf ~ıdi_ii. hakfmıda da Ne ucuzluk da ;r ~= . ti:!:~:i bit edilelrıilir. Suiistimalde h 
, ı:aydedilecegı ıçın diğer tahvı- . • • küçilkleri temsil edenler hakkın maliimat ıstemıştir. er e ve ıs met memurlannm müd,.hale 

t •at '"bi muamele ""'recektiı'. çin çayırlar ıyıdir. Trakyadan da k"" ··ki · kan öre ·"b" Sıhhat mü..,'-lilğll vekaletin yoktur. demed •· d · "f d 

l 
i ... 6v • • • • uçu enn una g , .. ı u.u egı zaman an ıstı a e 

Bu suretle Banka (1) milYcın tebrimize ılk defa olarak 70 ku olduldan sulh hikimliğinden ve istediti bu malfunatı verebil- Otuz kuruşa ne/la v aHn•n bevanatı den gayri Türk memurların 
, .!..:'h"ı.'. prim parumı ifletebile- zu gelmiştir. Bundan sonra her liyet sıfatmm bir ıUfttile iizer- mek için tetkikata başlamıştır. !J kap geme.k kası oldu~nu zannediyorum 

.ı~fiiçin ııuıal faaliyetiDi ~ glin Trakyadan fObrimize bol terinden nea:edilmenıit olduğu- Şimdiye kadar yapdan tetkikata • . • Hükfunet tarafından bu 
~ ~ ı"acaktır. kuzu celec:ek1ir. na dair bir vesika araması, ge- nazaran !zmirde yalnız kinin Bir kap et yemeği. bir kap (Bınncl sahıfeden mabat) le hakkmda şimdiye kadar 

, • 1 ı • • • _ rek işin selimeti gerek küçilkle komprimeleri yapılmakta, bat- 1ebze veya pilavla nefiı bir tat- meclisi vilayet birleşecek, şe- den maJfunat talep edilmi1 de 

1 ı ~r1 Kambio Bana• 811/BBO rin menfaati n~dan faide- taniye imal eden bir de fabrika lıdan m~kekp öğle yemeğini bir meclisi Mvanr altında bir dir. Zaten bildiklerim ele 
~ ı 1 1 ıt fmlllAZLAa li (örillmilş ve bu auretle mua- mevcut bulunmaktadır. Hasta- temiz bir lokantada 30 kunışa meclis olacaktır. Kazalardan dan ibarettir. 

11 
L , :; llttıra ~dil ' 111 I0,71 } l TAMVILAT ...,. mele yapdmau kararjir olmUf- nelere lizım olan diğer elfayı i- yediğiniz var mı? Şüphesiz bu- gönderilecek ikişer Azadan m6- Evrakı naktlye m6badele 

• , ;ı:\(11)- ~-. .. ııwe •• 19 A~ : f; "-SO tur. mal eden müesseseler hakkında günkü hayat şeraiti altında bu- rekkep llC'kiz kişilik mibıtahap misyonunda, ınriistimaJin c 
· · ~ iJI• .. ., .. ..ı-ır ,.... ' • n..ı "".. ':.:. Encl1menin karan heyeti umu ki tetkikata devam edilmektedir nun imklru ohnadıfmı düşU- /bir encümeni daimi bulunacak- yani ıınalarmda Maliye nezaıı:el 
~ ı "li W-OLTLEt ı:ımı.ıa:..,... •IO.o).I mİjeye arzedilecektir. Hastaııalerle sair sıhhat mU. nllyonnmuz. Sizoe bu kadar az tır. Şimdiye kadar Emanet do- namına bulunan zatm, mu 

ı 11 i 6 h••• 11 .. .,._ şırua. 11 • essesel.erinin eşya ve ilaç ihtiyaç bir para ite yağı ve harcı en 11.l ğnıdan doinıya tehremini ta- llltı naktiye memurlıtl"l!'l"aıı 
~ ~ 2J\Hdeı. ,_ , ... 11 • 11. •• ._ ..,... - Mlllf tasarruf lan yerli mamulatından ve mem cinsten üç kap yemek yen.ilebi- rafından idare olunduğuın hal- bey oidu~ söylenmc:~ -~ı ... 
t ~ ı· 1 ,.,,.ov, S. 69 Ol leketimizdeki kendi müessese- leceğini söylersek bize inanı- 1 de bundan sonra müntahap o- Hasan Tahsin bey bu husus 

i ' 1 :t . !~ :j,:- ,. o.-
11 

('ULU • Birinci sahi/tam mabat • terimizden tedarik olunacaktır. mz. Liman ırirketl umumi mü- lan bu encümen iş~te yakın- da ademi malOmat bevan 
li lA'. uıtıa A. \ 11 00 ıe.c1ra ıoM SG,OG H..,... lira kadar yatınlınıştır. Mülki taksimatta düriJ Ramdt Beyin, yaptı~ bir dan alilkadar olacaktır. Devai- ve bu memurun isminin ( N 
i ı a, ı cııı. .. ,. ..,o ,1111 11 ._00 Aıtu ':!:: Makbuz muamelelerile cemi- t:ı l lat te?kilat sayesinde bu işin ıur- ri Belediye tetkilltma ait yeni harfle başladıtr riveyetinl Dl! 
{ ei t LfllmM ı • IO c-... ı .ıs .ot tou 09 09 llO yetin veznedari ve İş bankasının [ .( ı nnı keııfetmiştir. Liman şirketi birşev yoktur. yit ne de tekzip etmiştir 

r ~.f ~-s. •• IO lllınf ili ıısoo Aınıuıda rı 17.87 İstanbul ıubeai miidürii Muam Mülki taksimatta tadilat i- memurları bir müddetten beri, Düyunu unıamlv~ binası ' • 
• ı . .,, 1•kto•,, .. ., • • ' D k ı 

r · ı ... lcu ş. • " ı.--ı • 40.so ltılya ts 61.SO ıner bey iftigal edecektir. Aza crası içiı)'tetkik~ta devam edi- ilç kap ,yet!leği, ekmek iyı IU DQyumu umumiye binası o tor ann ihtisas 
:'J. Ha>rlY" 11 u t~~.. •: ::;:-acıb 1 911 ıt kaydediln:ıek üzre cemiyete pek llyor. Yeni f ilde lmç..lfitaye- ve ganı<>11 bahşişi dahil oldufu Dfiyunu umumiye b~ me "k J 

ı · · • • • çok mtlracaat vardır. tin kalacaV. l!,z malQm de- hal.de 30 kuruşa yiyebilmekte- selesile meşgul olmadım. Kim- vesı 8 an 
'f litsret ve Zahire BOl'lllUll 8/11990 İş ve zil'aat bankalarile miles ğildir. Te &enüs iıptidai dirler. Haber aldığnnıza göre se ile görüşmedim. Esaııen Ma- Doktorların ihtmas tali

0

ma1t111 
f sisler içtimama iştirak ıı4enler safiha Uman sirketinin bu ucuz tabi- liye vekili B. rahatsızdır. mellinin tatbiki Sılıhiye ve 

•JB•tdaf ASCEl AZAMI &::ı - -.. llOll.tlll oemyetin tıtanbul şubesinin ilk Umumt milfetti' İbrahim Ta- dot usulilnü ~iter şirb!t ve mU Terkos meselesiM gelince · tinden lıtanbul Sihhiye m6d f..... 00 ~ ~,,;! c,bcl :::::: = aza1armı teşkil ediyor. Aza ol- li Beyin bu hulUlta miitalhsı esselerde ta.nike baslamak ar- Terkoa moseleahıe gelince: yetine tebliğ edilmiştir. 
"bt1t OD ı.ı,ıs ,.,. ıı....ı mak arzusunu herkostcn evvel alınmıştır. zusile yemeklerin bu kadar • Nafıa veklı.tl wkoa 1-inl geo !atanlMıl' Sıhhiye müdtıriy i,..,.. o-o owıo Kcpet izhar eden Nakiye hamm bu iti Tadi}Atuı daha ziyade fark cuza nasıl olup ta mal odilcHfl- rek memlı*etin menafii umu- doktorlann ellerindeki ih 

ı, ,11111 • ıt.ıı 11• ...,.. barla ilk aza demektir. vil4yetlerini alAkadar ettiği an- nl tetkik etıııektedirlet'. mi vesi, gerek İstanbulun tıakl- vesikalarını ibraza davet edo-1i.C ....... · -.- -.- Zıılıln Cama gf1nil maha!lelerde, wefı lapbyor, Liman tirit-eti memurlan bu ld ihtiyacı nolataınndaıı hangi cektir. Bunun üzerine doktor 

}
.... • -e.t _,. ç..- ıue oo.os rin her tarafında aza kaydine • • ven~en ft'lerine de götnnn. şekil mtlvafrk olacafı hakkında lar ~ndeki vn ki cetlrip 

ı ı.. ı• • _,. _,. ::! :.: ::: bafl-acaft için bütün vatandaf 500 elektınk fam~ı ktedfrler'. veııaik toplamaktadır. Bunım dettirec:eklerdir. 
·f·_.1 s ı Yıılsl _...., OD.OıJ larm allka göetenıcefi f6pheaia • rr. h .,j_ i ., rl neticesinde kararını verec:eJrı. :bıtiuıır olımler' ııne 

, .,,. ....... ~ ...... ~ ... dir. BUy6k liderimls Gul Haz- ~;:·:;::.. ~...:: ~ a ııa şıe tir. dedfldikten aonra, dif~rleri 
\ ı',,,,_ .... "-:. s- ... ._ ~-r* 

0 
ıt.• ..,. retlerinin bfmayıeleri altmda o- da ........ elektaUqlrtı:etl • - Beyefendi. Buglıı&kB p- kında fu:F!cak muamele 

,1~ .._ ..,. _,,. ıc.... _ _,,.,,. :: :: tan tınnuf cemiyetineı. her~ •••nda ltDlf ecın. \tir. Talıllalge ldarMlnln ==~~hey'~ :nmye :'9 memJerıı~:ttiılrBllClı. 
·~ ,;ı.. ...... ~ lldlı2I oo,ııo to.ııo fırka aza1armm def .&ur- n.. _,, I o 1 m bir__._ n•a11•..JIM ldlfll11•f ya • tarMnKan ter- - ""' ..._ıJamıııyacali 
t,~· rt ..... ...... ..... "'°° luın girmeai •atııd ... milU 1ılr GU - -B..ı.. •...s-..!!: .,v, IC>• ...,. /G "" koıı lle'Yhinde bir rapor tamim tor her butalıta .,. 

_... boıçb&. Kaaımp ıı. ,,. ... __ .,. Xaradenls Erefilial, Bababar edilerek vekllete gfinderildifl- tar. Herkelı ihb an • 

~i~ lalubııl n.,,,,;. Aofta.ı 8111980 . Bmıdan hif bira- ...... ~~~ ~ nuna kadar lliali ve tlpUi hava- ni 'fle bıı hU8U8ta Ziya Beyin bwtabl• ~·Bu taBııgi 
<\' .. ni mf1ata1ni addedemez. ...,.ar "'"" tarda kendi kendine çalan cana beyanatını yanyonlu. ıuımenln tatbiki emri ile dolı~ 
!~ lı İatanbalda fimdiJd tabe tef- 1darma ~~· Yal' dWdllderi konulmak tlare - Bunu Ziya Beye ııcınlum. hık mem1eketimis ele yeni • 
\ \:1 Dlll •I j1u Clııll BI latlflan kiliti haricinde her mmtakada li trikotaj e,yaı ve 1mndunlar şimdilik iki dakikada bir bet de Bu yolda beyanatım J"Gktar. safhaya girmlt balımm•• 2••11 

1 1 Omi Adet ..:: 
9 
er,. ,!'! tlaa ayn tefkillt yapılacak detudir. ytbıde yüz, lrıımıtlar, yüzde yir fa çalan kampanalar konmut- Tekzip e<f~im dedi. Doktorlarm en miltekAaif 

tt L "'i"9' Cuma gilnldl içtima yahm ha mi kadar daha ucuzdur. Cuma tur. Olctnwa mnelHI ndu!u yer latanbuıucıur. 8-.,0 
•l e: ın • • s..- • "' H eo ıımılar davet edilmekle beraber gilnll ipekliler, trikotaj ve ıtri - Gemiler bir kazaya ufradıfı Okb ava memlekete '8S1lil da ~ ka"ı• doktoı vaıdn. !':: : • ıı..., 46 " .,. IO artık kadın erkek meselesi kal yat tefhir edilecektr.,, zaman inııanlan kurtarmak için bir ıte)'dir. Diter Belodfyeler ttora ~lan yerler için nil:m .. 

ı~- 000 00 : ~ : : N 80 madığı için erkeklerde gelmekte Sanayi ve maadin bankasmm kullanan raket tabancaları en her htaUtCta hm 8mek ittihu mede iatianai ban mevat ,,.... 
:"'fi n• " • !test aı 111 : : serbesttir." yerli mallıat puan cumartesi gü yeni sistem tabancalarla tebdil ederler. Bu itibarla olı:buwıyi dır • 
• ,.,.,. "' 11 • ~ ıı 111 H '" Kadın birliği reiseal. Utife nil açılfıcaktır. edilmiştir. v~let tetkik ediyor. 
~ 111 • • &ılır •• ıo 18 111 Bekir hannn diln Sanayi birlği İstanbul Sanayi mmtaka!ll mil Umwni harpte ve mütareke- Emanet masr•lında tasarnıl Bakkallar kooperatifi 

1 
t:.. : !: ;! ::.. :: : • • wnumi kitibi Nazmi Nuri beyle düriyeti de, yerli mallar imalitı de harap olan tahlisiye istasyon Vakıa Vekllet Belediyelerin Bakkallır lı.oopeatlfl Kani-

" • göriiterek cuma gilnkii içtimaa 'Uil tezyidi için esaa1i tedbirler lan kısmen tamir edilmiştir. Btl masarifi gayri mtlsmirelerinin 11 bğçılarbirlifi 1ııoopeı tifl
l-••••••••••!!!!!!1!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!111!!!!1 ait lstih~at ve tecı:abiri tama ittihaz etmek üzre İktıu.t veki ~ tahlisiy~ iatasyonlan biribi ve ~dare memuru ~larmm nin !s•aı•ıııııl Atıf lıQoili~ e-

men teabıt etmişlerdir. letir ' ··n talimat almıştır. nne ve hepsı merkeze telefonla varidatın muayyen bır kummı Hrino almqtır.Kooperatif .ım 

..... u,. ... 
lıllmu ıll 

EGLENCELERJ ~0!oo~:~= ~;';e!fena::M~~ ba=:kıtmbatanvapur ::.nB:7eini1ıercıa:1..!n~~~ ve=.•:tı.t·= 
awı başlıca yerli mamulitm teş zim bey bu huBusta bir mııharıi !ardan yüzden fazla insan kurta panz. Bu ııene daha vaai tuar- güne lradar bqla;ııw:d ta:. 
hir edilmesi takarrilr etmiş olup rimize atideki malOmatı vennit nlnuftır. ruf yapmaya ~PJkiiUL Bonada 1111%1• 
Şinasi Pf. lmıı Wr natuk irat tir: B• aene Erefliele bir rüet İl Emaneti#! Jlaryrı11rraıun Dlln boruda İncilis 
fabrikalarda hazırbklarnu bi• "-Ankanlda Vekil beye t. tMyona tetkil edilecektir. Bun ldlllJ dH I . 
miştir. tanbul ınmtakası sanayi mtle.- dan batka Karadeniz ve Akde- Emanetle 'Maryoterra .,._ -ııı1e4 denm etmifdr. 

Cuma gilnktl letimada Halda ııetelerinia vaziyeti htklmıda nisde de ban tahlis istasyonları smclaki itilifuaınenin feshi için t"Jı&:,!_'!5•5• brufta '9~ 
etmesi muhtemeldir. Bu mOnue izahata verdim. Miktarl (SOO)tl tefkili makarrerdir. alacaldılann mahlrıemeye ma- ~ ... bir tırahk l 
bette Naldve hamm bir konfe- mütec:a~ otan ba mDHnıde- Karadeniz haricinde bulanan ıwt ecleı:dı:1erincleıı luıberim otu paraya bdm' ytlbeldllr· 
rw """9fl gibi Nuıni Nuri rln fealiyetleri (927) aen eline fener ipret gemili yerine yaba ,.,ar. ten 1C11U'1 1024.5 ..... bpn-
bey de yerli maDar mevıa11 1- nazaran iki mialinden ziyadedir da otıomatik bir pmandra konu RaHç'in tathiri için söyleye- ~· 

900 
liiet 

Hrinde buıhal mahiyetinde ve günden. ,une çok inldpf et- lacaktır. cet:: bir şey ycık. Bu iıle meguJ tm t.09,5 kmut-
ben izahat veıeeek ve lradmlan nıektedir. • • ohnedım. Avrupaya gitmek 6- tma mumele g&mfittUr. 
mm bohemehaJ miltt maımılltı Vekllet, memleketin her ta- Urtada hır cınayet zre ne gllııtl hareket edeceğhıd Ce . I k"b" 
tercihe davet edecektir. rafındaki vaziyeti tetklk ederek Urlanm Ötıbeık köyllnde çok tetbit etmedim. Beld bir haf- mıyet er nnira ı ı 

Naim Nuri bey bir mulıanf- miDf mamullt ve istibtallt mik feci bir katil wık'• olmQfblr. ta vıeya on gUne kadar (iderim. Cemlyetler mBıal:ıbı Ahmet 
.......... ,... nni• şunlan lllSyleml~. tan haklanda malOmat abmt HadJee b••lmıdı edlndifimis - - - :s B. vazifesinden aff.Ulerelı: ye-

IOU>Al' MCAı t-El--... k (I) NWa - Otada, yeril fabrikalann ve nelere ihtiyacmm olclafunu malOmatı yuıyonu: olmuttw. Neticede dayakla hm rine Galatasaray 1iseııi sabık 
- .,_. (1) ı.... ~ .._ (2). 

11 
fiattleri arttırdıfı hakkında yan tetbit etmiftir. BlitUn tiyaçlan Öz.bekte çd>anhlda geçinen cmı alamıyu OlllDllll blmil ol- mlidiir anaavinlerinclen t..ml 

~ • llıi ...,. (2) 'YUKARDAN A3AC!ı lif bir pyia vardır. mm temin için br meııai propa hacı Hasan oğlu Osman geçen dulu mavzerle Hasan oğlu Da Hakkı B. tayin edilmittir· = ~~~ ...._ ( ı = a:r (S). K-'ı (3). . BDlkia miDf f~brikalar, rafbe mı ham'~.. . akpm evine giderken yolda vudu öldürmüş ve trac;mağa 
T..,. c3> 1> : f tWda ~ <Z> tın tezaayOdll içın fiatleri ufa Sanayi müdibiyeb, mılU ima ayni ltöydm Hasan otın Davu- teşelıbils etmittir. Hadiaeden Osman ef. nin lira lan 
Cıiıtılıa lıMltı <•>· 1 = ıi... ..,_ (~· ._ ri hadde indirmitlenfir. 1itm attmannı teshil edtcelr su ta teeadüf etmiftlr. Eskiden be- haberdar olan j .. dannalar b-
Bir iııılıi (4). ... (3). Vaaatf olarat.y1Dde

1
on on beş rette Çthpnalda miDf iktieat mil ri aralımndan olan mUnaferet tilin adımına dil 

Yanılia k ' k (1) 1..z-• J) ı - Gi.Jmek (4) s.;ı. (4). terun11t yapdnuftır. cadelemnde uhteııine 
it 1 R (3) t - IWıia (4) 'fa ' lııw (4). A 
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MILUYET 
1930 PER.ŞEMBE KANUNUSANi 9 

Kansızlık, sinir,romatizma, verem, kemik 
, •••................................. ~ ~····································1111 

. -- --- -

ade~i. iktidar, tasallL'lbu şerain, bel gc 
şeklı2"ı, gö2"üs hastalıklarına ka 

HASAN KUVVET ŞURUBU gayet naf 
~ ..................... NiDö'Lü ............. ~~ 
. --. -· . -· ~ SiGORTA ŞiRKETi ~g 
. -· ~ T!lrklye iş Bankası tarafından ~eşkll edilmiştir. E§ 
~ Yangın • Hayat - Nakliye - Kaza • Otomobil • meı"ullye §§ 
: n:ı!llye Sigortalarını kabul eder. :: - --: Adres: 4 Cncu Vakıf ban lstanbul S! 
:i Telefon: Istanbut - 531 Telgraf: lmtıyu S! 
J·····································1ııııı.. ........ , .........................•.....• --••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• ,. ........ 1111111111111111111111111111111 

t\ lilli bakır ve madem eşya 
fahrikas1 Türk anonin1 şirketinden: 

Münhal azalıklar ve mürakip intihabatı icra edilmek ve şir
:etin tasfiyesi müzakere olunmak ve bu cihetin kabulü halinde 
.asfiye memuru tayin edilmek üzre 9/2/1930 fazar günü saat 
mda Galatada Firengiyan hanında içtima edecek olan fevkala
le hey'eti wnwniye hissedararu teşrifleri lüzumu ilan olunur. 

TEŞEKKOR 

Nestle 
büyük nıüsahakasının 

Galatada Karaköyde poğaçacı ~rr.~· 
fırını ittisalindeki büyük ma

hallebicinin üstünde 

EKSELıi~ R 
Büyük elhise fabrikası 

Muflon astarları a,er11eablise 

PARDESüLERiNiN 
Müntehap çeşitlerini 

Beylere 

Hanımlara: 

1 

' 27 lira 

24 Jira 

Aylardanberi muztarip olduğum 
nüz'iç apandisit sancılarrmı uzun 
nüddet tedavisile teskin edip ameli
ratrniı aür'ati itina ile icra ve ııhha
imi iadeye çalıpn memleketimizin 
:ıymettar ve muktedir doktorların
.an Haseki kadınlar hastan~i ope
atörü muallim Ahmet Kemal ve mu
viııi Fahri Beyefendilere hasseten 

ıe alenen derin şükranlarımı takdim 

8-1-1930 t.arihii kcşidesinde ka
zanan numaralar listesi. 

~1260 2no1 34252 23332 30194 Fiatle mevkii furuhta vazeyle-
33733 22637 22236 29935 29496 d "ğ" . 1 · ı 
2sso9 33901 21091 36681 a2803 ı ını nıu 1terem müşterı erine 
30599 28464 24031 34435 33618 arz V"' il·,'ın eyler. 
25425 40134 27579 22623 36509 .. 

ylerim. 

.. 
İstanbul ı Mahkcmei Aıliye Birin

i Hukuk Dairrsi 7.abıt katiplerinden 
Zübeyde Şefik 

Doktor Kokolatos 

33931 38658 27905 28625 35663r ______________ _ 

34403 25418 37020 39015 35811 
37066 37923 28337 33732 31408 ' 

40159 34092 28471 33174 36818 !:~~=-=:=:~ OksOrenlere Katranı Hakkı Ekl"'em 
27377 27962 26976 27186 23967 • 
24147 32510 25439 37362 23496 

l'Aıırazı dahiliye Göğüs, kalp, 22219 40109 33124 32547 36766 
mide hıstalıklan tabibi mütehassısı; 31217 23815 29765 37 578 39176 -=-..-• .,. 

30132 31161 39428 36181 28415 leyoğlunılısakııa~acında J2saaı 14-16 33799 29549 32544 32754 24516 -------------
37082 31349 27188 40868 27771 
40531 33319 30276 27173 30478 

ZAYi BONO 

Polatlıda Tüccardan Tekeli zade 26405 24486 37630 40622 33330 
'1:ustafa efendinin Konya meb'usu 23063 31009 32792 39550 30263 
Kazan Hüsnü Bey emrine ita ettiği 27184 27102 33995 38372 33695 
5000) beşbin liralık lıir kıt'a bonoya 28375 29688 27239 23387 28866 

ıl::azım Hüsnü Bey tarafından zahn- 22815 36394 33470 36835 38908 
la ımza edilmiş olduğu halde zayi 33540 27215 31226 26698 22370 
>lmt.; tur. Başkasının ibrazında ade- 33295 34871 31291 25597 33644 
"ili tediyesi borclu Mustafa efendiye 36803 34136 40693 25368 3392! 
J:lıar cdilmiştır. Her hangi müessese 23960 23432 37701 28265 40776 
ıe cı;hasa satılmak istenildiğinde der 29251 22897 22945 34347 36088 
nal polise malumat verilmesi rica ve 22495 23764 26906 37692 24497 
lan oıunur. Kazım Hüınü 27147 37677 24047 35253 35399 

l.tanbul kin<•-· -- . • 28605 26541 25221 28603 23788 
•ind n: Pa d lOl 1 Şchren1arıet1110ell 1 

t ld .Uol.mut şa a • • ..;~llllll!-~'!"'~"."'~~~!9 atantiu a .:>·~· . f t racı ls- ı 
numaralı mağazada '?~nı a ~kemece A. Hisar Belediye müdüriye-
tavn Bor oğlu efendının ma . · . li k f" 434 }" 7 5 
ıflasına ve 7-1-930 tarihinden ıtı~- tınden: Bede eş ı ıra , 
ren masanın açılmasına karar veril- kuruştan ibaret olan ve kapa~ 
miştır. _ zarf usulile münakaşaya vazı ı-

1 _ Mumailcyhten a.facag_ı dola~= lan edilmiş ise de talip zuhur 

YALNIZ 

Kadburi 
VE 

BurnviJ 
Çikolatalarını 

Yeyiniz 
Rayiliasi netısuı:. 

b h klannı tarıhı ılan an ıtı • k""rf d 
nn •ll u. a . ' d mahkemede iflas etmeyen A. Hısarda o ez ca Bir seneaenberi 

":;;.!~ :.t::~a~a. ka>:ıt ettilrmele- des~nde Asim Berin yalısının -Devlet deoı'ıryolları ve ı·ınıanları nnı· uoı·ı ı' dareeı'nden . bu baptoki dclıllenn ası veya istinat dıvannın mşaası pazar- piyasaya gelmiyen u o u n ve · · di e leme --''l · 
müsaddak surctkrını tev y - lıkla münakaşaya vaz=ı mış h r k k k k 

!eri. h. 11/1/930 Cümactesi günü a IS a uyru Ana-'olu - Bag-dat hattına ma_hsus _34-d334. ı_ıbumearnaAlıdAanaçı· -2 • Müflise borcu olanların .d": ı ve . . .. b - "I . k ayları u d ıtı ar 
k bir ay içinde kendilerini bıldir- 'Saat 14 te 1halesı m~kar:er ~ 1 e ÇIÇe Ç • arazı tarifesi ikinci Kanun 1930 bı ayetın. en 
ez: . (h"~fına hareket cezai mes'- lunmu~ olmakla talıplerın da:- mız gelmic.tir. • Mersin hattında da aynen tatbik e<lile<:ektır. 

me .rı '"' ~ . .. tları ı T d bu husustıa fazla malumat uliyeti muciptir). re encümenıne muracaa - İstasyon ve ambarlarımız an 
3 • Müflisin mallarını her ne suret- lan olunur. . .. ADEMİ 1· KTl• DAR 1 alınabilir. le olı.;•sa olsun ellerinde bulunduran- • • • 

il üzerindeki hakları - - r . - 1· tar~ o :;.:k şartile keza bir ay Fatih Belediye mudur ugu~- ve bel gevşekliğine 
'."~ duz.na·s idaresi emrine tevdi eyle- den: Mimar Sinan m.mallesı-

1 ~z~~~~~~::~~~~ ~i~t~b~f~~ ~~nr!~~~i~~kt~~~s~:~e d::~~ dır.~ı:~~si~~~~:~ ~i~~o:~?~ar;~:~ BUlUK TATIARE r·ı.1A.NGOSU 
zeretltri bulunmadıkça rkulchanı a harap ve maili inhidam bulun- deriye oteli ittisalinde Alı Riza ecz_a-

h kalaca arı d nesidir. Taşraya 150 kuruş posta ıle la~"_dj'~ ~i~~":8 kanunusa~i ... 930 ması dolayisile.15 gü~~arfm. a gönderilir. lzmirde ~eza depolannda TIP 
· ı. ··sadif Cumartesi gunu sa- rer~ mahzur edılmedıgı. takdır- ve İrgat pazarındakı eczanede bulu- YED iN cı TE~ :~r'ı ~nt~ ':'.,hkemenin iflas odasında de hedim olunaca~ı adresi meç , 

akdcdileceğinden ala~":klıları~ ye~- bul bulunan sahibine tebliğ~t ~tanbul yedi;.;f icra memurluğ-un- 6. iNCi KEŞlDE 
ve vakti mezkürda bıliisale v ~flisin makamına kaim olmak üzre 1- dan: Bir deyinden dolayı mahcuz ve KA-NUNU SANİ 1929 
vekale hazır bulunmaları ve ~u . . A furuhtu mukarrer Beyoğlunda Tepe- 11 
muştcrck borctutarı ile kefille~n~n lan olun~. başında Aymalı Çcş~c~e sahil< c~ B - - k • k"'"8ffil• ye • 
ve borcu tekeffül eden kimselcrın ıç- BİL A.NÇO huriyet gazinosu dahılınde . n_ıevcut_ UYU } 1. • 

timada bulunmağa haklan ~~~uı;:,~Ü • ç kırm:~ Akasya ağaçlan12-1-930 tarihıne mu 200,000 Iı" radır gu icra ve iflas kanunu~ . • lu- Ve defter tut111alı için m er- sadif Pazartesi günü aaat 4 te furuht 
maddesi mucibince tcblıg ve ılan o rls KllmUrclyaıı Beyin 4 lıısım edileceğinden talip olanların yevm 

nur. "Amel! usulD dcftcrlslnl,, olıu· ve saatı mezkürde mahallinde bulu- Avrıca : 5 0,000 
G t klt•p- nacak memuruna müracaattan ilin J l.tanbul ikinci Ticaret Mahkeme- yunuz. ikbal ve ayr 40 000 

sinden, hanelerinde 150 kuruşa satılır. olunur. ' 
lstanbulda Mahmut Paşada 68 M""d- . ti" d . Mug·ıa Vi.layetine tabi Fethiye, !J0,000 . . Piyanıo u unye n en. . . 

numerolu mağazada ziccacıye ticare- Nümunelcri veçhile 1000 ade~ def kazasının İbecik köyil cıvarında Pır- 2 O, O O O ti ıl nın•tegil Alem Zade A. Azım ha tali 0 naz ve Divre devlet ormanından se-
-. ihi ter tab ettirileceğinden .ta .. p - 15 000 

M~öTjFJ ~jMLI MjHD~ıvf U 
Müessesat1 

Bazı dairelerin 

. LGAS 
Dolayısile 

11 ühim ucuz satıs 
' 

Devlet nenıiryolları ve limanları uınumı i~aresin 
Mersin - Yenice hattı üzerinde Hacikiri istasyonu civan 

ki ocaktan çıkarılacak sekiz bin ve Eskişehir Ankara hattı · 
rinde Çubukova istasyonu civarındaki ocaktan çıkarılacak 7: 
m 3 balast ayn, ayrı ve kapalı zarfla münakasaya komuştur. 

Münakasa 25/1/930 cumartesi günü saat 15 de Ankarada 
let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu 
kat tıeminatlannı ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi mü 
lük kalemine vermeleri 13.zmıdır • 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde 
karada Maliye ve muhasebe işleri Reisli <Tinden ve Mersin h 
na ait alanlan Konya veznesinden de tedarik edebilirler. 

Yukarda gösteri
len Marka ve resi· 
mini $illterditi
mız Etiketi hıivt 
olmayan çamaşit 
parçalaruu kabul 
etmemenizi rica ederiz, 2ira 
=~iç çamaşirlan 

i ._.. CJya!lıun inı:ilıap ve muame
lesi, iç Ç&majirin imalınde aı 
mUhiım amildir. 

forf~~I' 

çamaşirları temin edilmiş halis yündandır 
.ıy En eyi tuhafiye dül<Aııl&rında sat.ılır. 

En iyi müstabzarrat. 

•

ve bilhassa 

''Aspirin,. 
ll••prfmelİlrl eJıserıya 

edilirler. 

Taklitlertoden S&ktnmlllt içın dalınA 
kirmızı bandırollu 

ve .ıacıı,ııt w markalı hakikJ 

d;gerlerını retldeduuz • 

efendinin 2 kiinunusani 930 tar_ ı;ı- lacaklann pey akçaları ıle bırlıkte 8- nevi 4289-955 gayri mamül metro . ' 
de iflasın açılmasına karar verilmış- 1_930 ve 9_1_930 Çar<amba v .. e .P. e.r.- mik', kesilmek üzre 10 senede fO OOO J ı·ralık ikranıiyeler 

• ı 42g;g.550 metro mıkap akçam eşca· , .... 
L 

1 Mumaileyh Azım beyden ala- şembe saat ıs tc piyango mud~r u: "h kapalı zarf usu 100 000 >' ı.ıı·r ınük<\fat 1 ' 'd rle 
cık v· istihkak iddia edenlerin işbu ~ü~ey:.:~t~•!:~:~~~=r:.ü~:~::ı~- ~ı:ı~;.~~9~~ ~a~~~;ne müsadif Cuma; ve ' ,, .> nııı:ıot rıe ı ı· ıııın\l!irı vo ı·nıanları lllllllffil ıuar s nu h lclarını tarihi ilandan itbarcn bir ay tesi günü saat on beş de i~aat V~- lıt {ı U J il (j 

•mahkemede iflas idaresine mü- n. kaleti celilesinde müteşekkil komı- Anadolu - Bag"dat l1attın-ıa mevkii tatbikte.buluna. n 12-ıç aatla kayıt ettirmeleri ve bu bap- a u d 

~=~ delillerin asıl veya ~üsaddak su- Tnhsit Yeni ve syon tarafından tasvibi ~ek let.~en~- k b • numaralı vinç tanfesinin ikinci Kanun 1930. bıdakyetıı'in en 
retlerini tevdi eyleme len. bo la lie müstamel hiye bade! iktıran 'haleyı kat ıyesı }ı..:: i3l1 h ul J} afia f ell lll C , lC l 111 ll- haren Mersin. Adana hattında da aynen tatbıkı ta ·ar ur e 2 _ Müflisi mumailel:'h.e rcu o. ~ icra edilmek ve beher metro mikap o 

~r'? btl~~:feari b~il~rı~~ı~~~!:~d:e~ Portatif: l(~:~;;;el~~ppel Map ~~~r~a:ı~:tne~il~:~ek kur~;r~l~ bay aa t k Ü lll isy Ü}) U fl claJ}: • tir. Bu hususta fazla malumat isteyenler jstasyoIJ ve amb 
~a~ı mes"uliyeti muciptir. Daktilo Dershanesi: Sabıh8 den müzayedeye vaz"ı takaITUr etmıştır: • . k dar olan et ekmek rımıza müracaat etmelidirler. 3 _ Müflisin malını her ne suretle ıkşım B.5a kadar. Taliplerin işbu ormanı işletmek için Mektebimizin 930 Mayıs gayesıne a d" -· d ' d• .. I" ı- O-_ I 

1
. 

olursa olsun ellerinde bulundurmahanla- 11 rl H 1 k hata bidayeten 10000 lira oermaye vaz'ı- şsebzesine yevmü ihalede talip zuhur etme ıgın en bme".a -~ B vo<rlu nıal 111ll( ur u,..,un< e . 
maUar üzerindeki hakları. . - Kopya t e : s~: :;~ :::ıar. - na ve orman işlerinde ihtisaaı oldu- ya kür . . inde bulunduğwnuz ayın 30 uncu Pe~em e gunu " ,-. Mahallesi Kamer hatun, ~'.::~almak şartile keza ~ir ay ıçınd~ H k ğuna ve birinci sınıf tüccardan b~- mez enın ıç 1 arf usulile münakaşaları yapılacağından ta- Semti meşhuru Aynalı~eş~Ji Kıymeti ısooo. 

·w "daresi emrine tevdi eylemelcrı Makine tamiri: er e;ıen ucuz lunduğuna dair mu~e?er .. ban~, tı- s_aat ~3 te k:ga ı __ z d t ·nat makbuzları ile mektebe müracaat kağı Aslan, Numarası 23, Cınsı ane Mahallesi Emekye ~ea:t~czlerse cezai mes'uliyete utlf:r":- ve iyi yapılır. caret odası ve devam muteallıkasın- lıplerın mez r gun e emı Semti meşhuru Perşenbepaza;ı •. K5. . 

1 

K" meti 
.b. makbul mazere erı OSMAN i\ÜSRET: Dıkıilo Dersı- dan alacakları vesaik ile teminatı mu lan _ ş· hane Numarası 13141, Cınsı gır tane, ıy • 

yacaklan gı 
1 

.. eh haklarından nesi Galata YUksek kaldırım Bıtlın- vakkate olarak bir senede kesilecek · A 'd • ıl Sokagı ı_ş hum Galata, Mahallesi Okçu Musa, Soka~ı ::ı~~=d~:r:ca~~rı.a~ . Per- gıcı 66 eşcar bedelinin nısfına ait mal sandı- Devlet deını·ryoJlıarı ve ı·ıınanları uoıuını ıuaresıoueo Jemtır-ru~arası 74-74-74/84-86-88, Cinsi Apartman, 4 
• İlk i';tima 12 kanunu:-anı htanbul bqinci icra Memurlu· ğı makbuzu v~ya mute~~ Ban~ ~ek- U U • . , çu . u!~s 

5120 

hissesi. 

şembe saat 14 te.~ahkc~~~f~~C::~ ğundan: Bir borç için mahcuz ve sa- tubu ile ~ekl~fnamelcr~nı şeraıtı ~a- Se .1 ve yarışlara getirilip götürülecek ve d:ımızlrk ıçın metıB6 lada mevkii ve kiymetleıi yazılı hanelerle A~?rt sında akdedilı;cegınd;nd bilaaale ve- tılması mukarrer Öme;tinin _Muratlı nuniye daıresınde tanzım ederek zık-ı rgı ere h 
1 

A adolu _Bağdat Demıryollarınd.a . . a .. dd . f da talip zuhur etmediğinden muza 
yevm ve vakti mezkür a .. kö ünde egeli mezarlıgı cıv~nnda rolunan gün ve.aatten evvel ıktısat çelbolunacak ayvan ara n . . . f 

15 
Şu.bat 

19
30 tan- temdıt mu etı zar ın . . . . ,,. b' ~ zarfın 

ya bilvekale hazır bulunmaları v~ mu ~·mahalde 360 adet meşe agaçları Vekaleti celilcsinde müteşekkil _k~mil tatbik edilen 32-332 numaralı tenzıllı tarı e , nin 30 Kanunuev.vel 929 tanl~~nden ıtıhar.n ı .r ~'ln t.'>l" 
flisin müşterek borcluları ıle k~fil~e- ~~3~ senesi kinunusani a~nın ~- syona tevdi eylemden ve, şeraıtı .•- hinden itibaren mülgadır. . t Demir olla-ı pazarlık sureti le ıcrası t~karrur ~y~~nı.ş ol lıı u dar Bt rinlıı ve borcu tekeffül eden saır m ikinci Pazar günü saat o~ikidden :- hale hakkında fazla ı_af.~U.t :Umak ıa- 1 Mezkftr hayvan nakliyatı~m bılumum D~':'.le1 a tl~a.kta 

2811193
0 tarihine müsaclıf Salı ç-~u saat onbeşc ka 

$elenn içtimada bulunmağa hakları barca artırma ile satılacagın an - teyenlerin orman müdıny~~ ~~um!-ı d k unu mahsusuna tevfıkan %50 tenzılat a y p Mal .. d .. rlüg"üne rııuracaatları ılım olunur bulunduğu icra ve iflas kanununu?. cıların yevmi mezkOr ve saatte ma- . ı"le İstanbul onnan mudürıyetı- rm a an 1 mu u 214 U• ~u·· maddes"ı mucibince tebhg k mura yesı ld • "lan o unur .. ~ a 1 hallinde hazır_ bulunaca me ne müracatları illn olunur. o ugu 1 • makamına kaim olmak üzre il n ° u- mtııacaatları ılln olunur. 
nur 

• 
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Kıraat 
1\1ektuplar kaybolmamak için 

ne )Tapmalı? 
hi iz mektuplar araHer sene binlerce mektup, aa ps 

;f na karışıyor. k t' sahipsiz kalıyor. Her 1 1 • Her sene binlerce posta ~il; e 1 

~ 1 ~ •ne binlerce ınektup iade ediliyb_r. k posta parasmm 
İ• - Bunları okuyunca her sene ır ço 

ıt : ,rı 
ı n 
f ' ,. 
. ~ı 

1 

> . :ı 
( -j 

1 ' ~ 

. ı 
L ,~ 

1 ı ~ 

• . ; ,, 
ı. "\ 
~ ! . 

1 1 
1 

1 . . . . 
< 

ı J r' 
l 

raf olunduğunu anlarsı~.? 

Acaba buna sebep nedir· nasıl tasnif edil-
Büyük postahanclerde mektupların 

iğini biliyor} mustluz; üste gelerek bir araya yığılır. Mektup ar, yaz ar lı 
Sonra bunlar semt semt ayrı r. urları tarafından 
Bu ayırış nıütehassıs ~st~ • mA emd l a, kimisi Ru-

.. ' ·1 lır Kımısı na o uy ılclırmı sur atı e yapı · d be aittir. Bu memur-
ıeliye, kiınisi şarka, bazıları İ gar 1 

.ır dakikada 35, ıne~tupdrayırırt ::düf edinceye kadar bu 
Fena vazılmış hır a ese e d 

- .. ' li lazam devam e er. yırış çok sur at ' mun d .. f dince bu memu-
F ena yazılmış bir lldrekitıte~~i ':nektubun nereye ait 

un duın1ası ve ~~e! ~'.:nın:r:arfetmesi lazım gelir. 
ılma.sı la~ geldigı~-~ ka olur ki (muayene damgası Bazan o kadar OH.wıa ız 

urur.. k . . . devam eder. Bu okunmayan Bır kenara !•oyra 
1~al~e b .. kaek olan mütehasaıs .dresli zarfı cografya m uma yu 

nemurlara yoll~la.r. alA atı sayesinde bakılınca 
Bu memur ıhtısas ve m um • karabilir ve 

. b' ı'fade etmiyen adresten hır şey çı ııc ır şey 

lo'ğruswıu yazaı-. anlı f yazılır ki mektubu yol 
Bazan o kadar Y § ve ena 

""'"" t7A>;:; ~:..~..ı-P;P1AP A-;:.:1 ı,::.t: 
koyarlar. 1 •-.ne1.••"' .ırasma J da V" nı'>' nın 

1 
Bi~~-2~ &fk'B~y 

Yenişehir Mimar sokağı 
21 No 

Ankara -·----~·~~~~~~~~~~~~~~~~____, 

Bunların nereye gideceği tayin edilıniyeceğinden 
~ :=:; bwılar da sahipsiz nıektuplar arasına karışır. · 
il. Zarflara dainıa v,cinderilen şahım İsmi, aokağm adı, 
~ .11 ve numara:ıı, şehı·in İsnıi, şayet bu bir nahiye ise mensup 

· '.~ olduğu kaza veya vilayetin İsmi sarahaten yazılmalıdır. 
· r ~ Sarih adres Yaı.ılmıyan mektupların yerine erişmesini 
, 1-. beklemek ınan:ı.sızdır. 

;

0 

Adresi intizaınsız yazıldığı için bazen mektuplar 
. f ~ yanlış Yerlere gider. Bu kabahat postaya ait değildir. 
, ı Adresin doğru okur.anıanıasmm bir ikinci sebebi de ad-

resi zarfın çok tepesine yazmaktır. 1 

Posta damgası adresi okunamıyacak bir şekle koya-t biliı· . • 
j Bunıın için zc.rfa adresi Yazarken çok dikkat etmeli-
! dir. 

~~ Vilayet daimi encümeninden: 1 

J Yakacıkta kain Ayazma mahallinin beş sene müddetle icara j~ verilmesi hakkında icra kılman müzayede neticesinde senevi al
' ; tryüz doksan lira bedel ile tali<bi uhdesinde taakrrür etmiş isede ~ bedeli mezkı1r haddi layik görülemediğinden müzayede müddeti 

112 Kanunsani 930 Pazar günü saat onbire kadar temdit edilmiş
i ~r taliplerin encümeni v!.!_ayete müracaatları. 

MÜZAYEDE I LE SA TIŞ;;--ı;---:4-00;:::--:P:-ar-ça-:d-an-nı-ü:-r--:ekk-ep--· I 
İkinci Kanunun ıo uncu Cuma POSTA PULU 

tgünü ıabah saat 10 da Beyoğlunda KOLEKSiYONU 
. ~rarıa Batında Kalyoncu Kullukta 250 liraya ıatılıktır. Beyoğluncla Poı-

130 numerolu Şekeroğlu apartnnanı- ta ıokağında Glavanj hanında 7 uu
cun 7 numerolu dairesinde bulunan meroya müracaat. 
ve Madam Aatekidea e ait kıymettar 111·~~!'11~~~-~-~ .. 
t•yalar müzayede auretile satılacak- SADIK ZADE ARSLAN 
<ır. KA.PDAN VAPURLARI 
• Kanape, 2 koltuk, l çift perdeden İZMİR . MERSİN ~ilrekkep gayet zıu-if &alon takımı, 
~ynalı dolap lavabo, tualet ve gece S • 
ınasasmdan mürekkep asri gayet gü- Ürat postası 
~el yatak oda takımı, büfe oymalı ka- Muntazam ve lüks kamaraları fe masa ve meşin kaplı 4 adet sanda-
ıiyeden mürekkep ceviz masif mil- havi elektrikle ınücehbez 
teınmel yemek oda takımı dubli KEMAL vapuru 9KA.sanl 
.ronz kare karyola. demir karyola PERŞEt.IBE 
ıynalı burolar, kanape yemek masa- a!Qaını Sirkeci rıhtımından ha-r ö adet tonet sandaliye, iki adet bo-
ulariJe çini sobalar, çay masası, ko- reketle Çanakkale, lzınir, An-

1 

ı . 
1 . 

PERŞEi\;lBE 
9 K.SANl 1930 

Merkez Acenıuı; 
bı~ın 'ı Beyo~lu 

1 

cont .\1o'ınıuJlye Han• ıltıt 
lstanh ıl 740 

Mu~an1a ~ustası 
Cuma, Pazar, Salı, Ça 

şamha gunlerl idare rıhtımı 
dan 9 da kalkar. 

Tra~zun i~inci ~usla 
r Ankara )vapuru 9 Kdnt1n 

sanı perşembe akşamı Gala 

fıtubul zat ma8f lflerl memurlan ııuru~ balladı 

İstanbul hayvan bors:ısı ~e
murlarından Galip B. ın oglu 
Kemal. Ne sevimli çocuk de
ğil mi? 

rıhtımından hareketle Zongul 
lnebolu Sinop S4msun C'n 
Fatsa Ordu Gireson Trahz 
Rizeye gidecek ve: Of Trab 
Polathane Clre!on Ordu Fa 
Samsun Sinop lneboluya 
rayarak gelecektir. 

lzınir s~r' al ~ustası 
(GÜLCE:\1AL)vapuru !Ok 

nunusani Cuma 14,30da Gala 
rıhtımından hareketle Cuma 
tcsl sabahı İzmlre gidecek 
Pazar 14,30 da lzmlrden har 

ketle Pazartesi sab3hı gelecek 
Vapurda mükemmel b 

orkestra ve cazbant mevcutt 

Bozcaad1 posluı 

5 sene evveline kadar metruk bir halde iken 

edilen Haliç.deki Tipa fabııikası. 
yeniden ihya 

. . d". .. .. d bulunmak üzre Afrika'dan 
:Ltalya veliahdının . ugunlm?n. e B resimde Afrikali misafirRoma'ya birçok davetli ge ıştır. u 

( GELiBOLU ) vapuru 
K. sar> ' • , ırtesi 17 de lda 
nhtımımlJıı hareketle Gelibo 

Lapseki Çanakkale lmroz Boz 
adaya gidecek ve Çanakk 
Llpseki Gdiboluya uğrayar 
gelecektir. 

Ier görülüyor. 

M. Polacare lııtlra ettllı:teasoa.. aınellyat olmuş ve hekimlerin tavslyeslle uzun bir lsnrabate mecbur lcalmışhr, Simdi Fransa 'nın havasının ~Uzclliğllo maruf olan Rolı:brua mevlı:llnde bir doatıınuo lkametğlhında istirahat etmektedir. Bu resimler, kasabaya l 'C 
Polnecre'nlu buraya muvasıı.lahnı ırilstermektedlr. 

Lahide gene alakadar devletlerin mürah'l:ıaslan toplanarak 
tamirat meselesinin son şafhas1111ı tetkik edip bitireceklerdir. 
Bu kunf'Crans tamirat meselesini halletmiş olacaktır. Konferan
sın toplandığı binanin resmini dercediyonız. 

~~--'-------~~-

Aft'IAL1A P(J ~Si 
( Konya ) vapuru I l? 

pazar 1 Oda Galata rıhtımında 
hareketle lzmlr Küllük Bodru 

Rados Fethiye Finike Anca.lya 
gidecek ve dönüşte mezkQ 
iskelelerle blrllkte Andiflf, Kal 

kan, Sakız, Ça11>kkale, Celi 
boluva uP;rıyarak gelecektir. 

JJaden doküm 
münakasası 

Türkiye Seyrisefain idare
resinin maden dökümıı m i· 
tCahhitliP;ı hir sene müddetle 

bllmünakasa talibine ihale 
edill!cektir, Kat'f ihalesi 25 

kA. Sani 930 tarihinde icra 
kılınaca,1tından taliplerin tarı, 
hi mezktlrda saat 15 te le

vazım müdürlüğdne miirac ı 
atları. 

Bartın - Cide Posta ı 
H1LAL 

vapuru 9 p . b 
kAnunusanı eı şen1 e 
günü akşamı Sirkeci nhtı mıdan 
hareketle Eregli , Zonguldak, 
Bartın, Kuruı.:aşile, Cide, lnebolu 
1.skelelerlne azimet ve avdet 
edecektir. Yük ve yolcu içın 
Sirkecide yen! handa 1 numrolu 
acentasına müracaat. Telefonu 
lstanbul 3105 

l'A v lLZAur; Mu~ l'Al'A 
ve biraderleri vapıırıı 
Muntazam lmı.ıt Ek>presı 

~ v!:~e!.u 

>n, etajer, elektrik avizeler, divar talya, Mer~lne azlmer ve av-
aati perdeler ve istorlar, ceviz port- det edecektir. 

ıanto, portşapo, muşaınbalar, yağlı- Le Journal gazetesi tarafından tertip olııınan, 930 senesi gü. oya tablolar, 54 parçadan ınürekkep Mahalli müracaat: SirkecJ U-r k:ı kad h kı 
zellik müsabakasında, Fransa'nın en .,;;~el kızı olarak Mile 

., ra ta mı, e ta mı. vazolar, mıın Hanı Sadık Zade Bira· .. ~ 
·blolar, vesair •iyai beyti ye Rus sa-ı « Yvette Labrousse» seçilmiştir. 

veri. muhtelif p!Aklariyle graıno- derler vapur acantahanesine -M=u;;ş:-:A:-:M~B-:A-;L-:A:-:R::-:S::T:::O::-:R::-L=-A~R:--,:---::B-"'·:'2"ı-d:--S~--,,il:-d-A- Kuruçcşmede inşası mevkii münakasaya konulan yaprak tü 

ln~aat tehiri 
Tütiin inhisarı umum ınüdürlü

ğiinden: 

Ktnunusaninin 9 nco perşembe ı:ıl 
nü akşamı s•at on yedide ~M ec, 
nbtımından hareketle Gelit •lu, 
Çanakkale, Küçük kuyu, Altınoi u .; 
Edreıni~ Burhaniye, Ayvalık ' e 
dikili iskeltlerine azinıet ayni is
kelelere uğrayarak avdet edecekti' 
Mahalli miiracaat : Yemiş Ta\ll· 
zade biraderler. Tdefrın lstan· 
2210 

Müdürü Mes'ul Burham>ddİJ1 

, eyog un a rrascrv er e rus~ ı·· b b b b b · ·h l · · b. n, Anadolu ve Acem halıları, pey/ müracaat. Telefon:lstanbul2 l 34 ve banyo için gaz ocağı kelepir ola- lar sokağında Rizo hanında Pol Ka- un am ~mm az~ es a a, me nı ı a. e!1 gayrı muayyen ır za-
irenlerden % de 25 teıninat alınrr. iill•••••••••••zıi rak satılıktır. sar efendiye müracaat. marta talik olundugu:. ·: aliika<larana ilan olunur. 
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Her ihtimale 
karşı ••• 
-----· ....... -

Lith.i konferansı meıaiıine devam 
ede dursun tamirat mesel ıile alaka-ı 
dar olan memlek,ılerin matbuatı da 

-·- borçlu olan Almanya ile alacaklıla-

Inglllerede 

llalıri tulıdi(li 

teslihat 

~1. ı\lac Donald'ın 
beyanatı 

1 

Yunan sefiri hariciye vekille 
bazı teklifatta bulundu 

'' 1 f • 

ATİNA 6 (Milliyet) - Ce- rın_ arasında istikb:Jdc tatbikattan LONDRA,8 (A.A) -Lossie ANKARA, 9 (Telefonla) - vekilimize muallak m 
K"ndilisin yolladıg"ı bı'r doga~ me_~~.eler kartıaında ne Y~- mouth'da bir gazete muhabirine D" k H · · · pdacag d k k b un a şam arıcıye vekili etrafında bazı teklifat 

m ktuptan bahsetmı'ştı'k Bu · '':" utunm< ay~!u aşg.o• vaki olan beyanatında M. Mac ·ı y f' · terdı. Bır program ç~k ıyı tanzım • ı e unan se ırı arasında cere- muştur 1 

. 
ı · lJaşvekıl siyah yavrusunu susturamıyor/ 

ı 

Başvekil ne yapab ·ıecek! 
•• ......... ..,. ........... mııamıumı1112m11:wıma 

1 1"· 

~~vi. Makdonalt ne yapa-

mektubun ortaya attığı mesele edilobilir. Hatta bunu yapanlar ile- ~onald bazı memleketlerde ha- yan eden mulakatta Yuna ı ı · 
hala bitmemiştir. Fakat bunun ride .. bat gösterecek bütü_., pürüzleri kıın olan hususi şaraitin ortaya la bilfiil müzak ba ~ ı a~ Bu tekliflerin mahi 
hiç bir ciddi neticesi çıkmamış- diı,un~ek h."". ihticale göre t~.ir çıkardığı bir iki meslenin müşki d ı ere ş ş a kat'i itilaf zemini bul 

Y 1 
• alınabılır. Lakın uzun seneler ıçın 1 •t b I 'h · 1. - O unuyor. 

tır. a nız Kondilıs hırkasm- yapdmlf bir itil&fm tatbikinde ibtilif maea se ep_ 0 ması ı tıma ıne_ ra~ Yunan sefiri Atinadan aldığı bulunamıyacağı bugün! 
dan iki nazırın hükumetten "ih- ç:kınıyacafını kimse temin edemez. h kkn bahd n ~o~fe~ netıc~ talimat neticesinde Hariciye !aşılacaktır. 
tiyari,, surette ayrılmış oldu. işte LlJıey konferansmda da Alman· a m a rukbın oldugunu soy 
Ccneral Kondilis.in yazdığı ya taahhütlerini ifa etmediği !Ekdir- !emiştir. İngiltere hükiimeti hah 
mektup burada gazeteler tara- de 008 kartı ne yap.lacağı düşünülü- riye nezaretinin muvafakatile 
fmdan tenkit edildi. Cenubi yor. Bu huıuıta ıu 00? günlerde Al- veimperatorluğunu emnüselame 
F 

man matbuatının neşrıyatı pek fBYB- • • 'h'~I k • · h fil 1 
• ransada istirahatla vakit ge- nı dikattir. Alınan gazeteleri Young tıru ı ıcı etm.e sı~ın ~ ı o a 

Istihsalatımızın tezyi 
• • 

.~ıt:':ağını şaşırmış bir halde! 
Qt ı l 

çiren Kandili in buraya gelece- planmın bir faid..,i oldu ise o da Al- rında ehemmıyetli tahdidat yap 
ği söyleniyor. Celdikten sonra manyanm ecnebi İfgali altındaki top- mağa hazır bulunmaktadır. Fa 
bakalmı burada mektup m'!Se- ~ak :mnm k~rtarılm.•t .olduğundan kat, tahdidat milletler arasında 
lesini nmnl lııılledecek? .. Kon- ıFbaret btuluhhn~utığu· .'d~f:aaındatmdırd~~·ı bir itilaf husulüne bağlıdır. ra. sa, aa u crını ı a e e ıgı .. . 

ıçın proğram hazırlan 

En başta, memleket iaşesini temin e 
hububat getiştirilecelltir 

:·:,; Öınür n1t> elesi 1çı11 lıiik1ınıf'tİn 
1 ı~ ,:azırladığı kanun iı;;çileriıı lclıiıılle 

~ ı·' amcl~nirı ale,rhiııde inıis ! 

dilis b'r At'n azetesinin mu- t k1:ıdc Almanyaya knrşı son dere- M. Mac Donald, sozlenne şu 
habirine \ ercl' "i beyanatta da ce kati müe, yi_ !ere mal:k olmak suretle nihayet vermiştir: 
lhükum t ale_ h'nde tenl-idatta istiyor. Fransa alacağını aağlama bağ Bahri konferansta dritnavtlar 
hulun u • 1r.Ha ta dahası var: 1""'. k i·t~rk~ .' iman matbuatı •?". dan tahtelbahirlere varıncaya 
Kandili artık Venizelos ile de ı bP'arrıs k_abınlcl •malın hhtattlı - har kkl~tıdnı kadar her sınıf harp gemilerile ANKARA, 9 (Telefonla) - gözüken memleket iaşe 

• ncvı •u ı ey ar ıgı şc ın e . o İstihsal kab T et' · · inki' f · d k b b ba · 
isi bitinnek Hizımgeldiğini söy- ı göstermek için neşriyatta bulunuyor- bılhassa meşgul olacağız. uze- . 1 ıy ımız!11 . şa ı mm e ece u u t ıs 
liyerek Venizelos iş başma ge- l:ır. Alman gazetelerinin netriyatında rinde hepimizin mutabık kala- etrafında iktısat vekaleu tara- dir. Bunun için köylün" 
leliden b ri halkım vergiler al- ıu iki büY"i!k esaa v~: Taah;ltütleri~ matlığı bazı meseleler mevcut fmdan :>:"~P~lmakta ~~ tetki- yeai di;işünülmüştür. 
tında bunaldıgmı, memleketin ~rt·kifan ;"..:dt ~il·~~ olduğunu biliyoruz. Fakat, bun kat bugun ıkmal edıldı ve pro- beraber fenni ziraat usu 

' 1 J ~ 
' ~ 

1 '..ondradan yazılıyor: - İn-
: ~·'.terenin bir çok mesaili ara-

1 'da bir de kömür işi vardır. 
İ ~ 1 mür madenlerinde ne yapı-

11 ı ak? . . İngiltere bir kömür 
, , . mleketidir. Dünya bilir ki 
' iyi kömür İngilterede çıkar. 

·/ 1 ~ nımla beraber İngiliz kömür 
1 dünya piyasasile rekabet 
ı. ımiyor. Bunun sebebi nedir? 
ı. ' -ıldi diğer memleketler daha 

ız istihsal edebildikleri hal
in ·ııerede kömürün mali
fıati artmıştır. 

'abiidir ki bu suretle İngiliz 
: '' nürleri dünya piyasasile re-

\ ıet edemez bir hale gelmiş-
1, İşte İngilterenin işsizlik 

• dide buradan çıkıyor. Çün
bir çok maden sahipleri bu 

' iyete ba:karak amelesine yol 
miştir. Diğer taraftan a
enin maden kuyularındaki 

ı şma şeraitini tadil etmek 
m geliyor. Amele fırkası iş 

Zı. ma gelmeden evvel, intiha-
~ 1, , esnasında bir çok vaitlerde 
Is; 'j1' 

1 
mdu. Bir kere işsizlik buh

f , ı ~ ına nihayet verileceğini va-
~ • ı niştL İntihabat esnasında 

1 
~na vaıtlcr edilir. 

t 
11 

r ı alnız Amele fırkası değil 
· ~-"~\'!'.fırkalar da bütün İngiliz 
:l aı ın amumiyesini meşgul e
i f j ! böyle bir meselenin hal-
~ e alakadar olduğunu göre

r 1 herkese bol keseden vait
; 1 e bulımmuşlardır. Fakat 
v .~I utbatı nihayet Mesai fırka

~' azanarak iş başına o g~ldi
~ ;in şimdıl buhranın halli gi

lı :ı ağır bir vazife de ona kal-
oldu. Onun için Mac Do-

- 1 hüldmıeti kömür madenle
' akkında bir kanun l!yiıhası 

~ J rladı. Bu layihaya göre a
c I ~ t min x_ahşma saatleri indiri
~ f: ktir. Çalışma saati yedi bu
\ 1 1 saıne inecektir. Sonra bir 

' 1 

M. Snowaen 
ele ücretleri için bir büro 

f< edileuıktir. Bir de istih
!r murakabe etmek üzre 
1 at yapılacaktır. Bittabi 
; mesele ı İngiliz matbu
~ bir ok neşriyata mev

kii ettıgi gibi bir takım 
'katürler ilham ediyor. 
liz kömiı !er' harptenbe
ya piyasasında mevkiini 

gilizlerin neşesi aruyor dene- s eri müdafaası bile ihmal edil me~~~=n•: ~:rın.ı:.n e;',.:h~eri': lard:ın hiçbiri girişi.len işi muva gram hazırlandı. . . tamimi tesbit olunmuş 
~ez. Maliyet fiati arttıkça is- diğini söylüyor.Ceneral Kendi- ifaya içbar edilecek olurlarsa o za- ffakiyetsizliğe uğratamaz.,, .Bu ak~ vekıl beye taktın;ı Memleketimizin kıym 
tıhsalat pahalanmak adır. !is parlamentoyu da tenkit edi- !"~.da F~an~yı sulbü. ~vmemek, M. Mac Donald, Londraya av edılec.ek proje ge_l~ hafta ?,ı racat emtiasını teşkil 

Hükumetin hazırladığı yeni yor. Kondilisin bu beyanatın- ıhtılaf veaileaı aramak ıle ıtham et- det etmek üzre İskoçyadaki ma dayetın?e Heyeu velcilede mu- muhtelif mahıul!ltunıııınl 
layilıa bir çok tenkitlere ugra-; da da bir tehdit vardır. Yuna- metd b·r Alma t . dah il likanesinden bugün öğleden zakeresıne başlanacaktır. şaf ve tezyidi için debi 
maktadır. Söylendiğine g;lre , nistan'l dönüp te gene siyasi , ri gid;ck

1 
bir gü: ı::,:~anın ~edi. sonra hareket etmiştir. M. Mac Hazı;l~ış olan . projeler saslar kararlaşbrılmış 

bu kanun tatbik edilince kö- I mlicadeleye atılırsa muvaffak 1 yatta bulunamıyacafmm M. Tardiea Donald, cumartesi günü Japon ger.ek sınayı gerek zırai istih- viliyetle · · d bil 
mür bir kat daha pahalanmış olacağını anlatmak istiyor. tarafından da pek ala bilindiğini aö- murahhaslarmın şerefine bir öğ salatmuzm fazlalaştınlmasıru . kir;:z e ~. 
olacaktır. 'Mesai saati sekizden Kondilis askeri ihtilallere ka- ylüy~. . . . le ziyafeti verecektir. istihtaf etmektedir. Sinai istih- veti teş en sürü ha 
yedi buçuğa indirildikten son- nşmış bir adamdı. M. Veni:re- ~ılhhnaakika .. cuetelerıl Anlmabu dkalbıtl Başvekil, konferans artlma- salatı inkişaf ettirecek bütün ~kolaylıkla satılabi .. netnya gore mesu n eve .. t db' ı d" .. "1...::. çın mezbehal t · · 
ra gunde yarım saat farkın u- los u adamdan Ciimhuriyetin adamlarınınhatı hareketlerine hüküm dan evvel müzakereye iştirake- ~ . ır. er. ~Ş1;ffiU:"'"9 olduğu . . ar emil ve 
rnumi istihsalatın üzerinde te- 1 düşmanlarına karşı mücadele- vermek müıkil olur. Devletin harici decek murahhas heyetlerin hep gıbı zın:~ı ı~tısalatm fazlalaştı- te?~~ bunların m 
siri az olmıyacaktır. Buhranı de istifade etti. Fakat artık si!aaetinin mes'_uliyetini tqıyan rical sile görüşecektir. nlması ~zerınde de bazı esaslar mızın diger aksamına ve 
ıızaltacak yerde arttıracak o- 1 kendisinden V enizelos fırkası- k8ı;u ~r~~ senn ~la muha_keme Japon murahhas heyeti bu nazan dıkkate alınmıştır. harice çıkarılabilmesi 

nm ıstıfade edecek bır CL eti tatbikine riayet etmenin kendi mem- g.un og en sonra nye ınn en ~ e proJ er e gosten 

1 

. . . 'h . eltıklen ıçın mesela Youııa plinının " ""ld bab • b' . Zirrai istihsalitta 'hftata d 'el d .. · 

kalmadığı söyleniyor. Kondi- leketleri için daha faideli olup nlını- cı lordu ile ilk defa olarak te
lisin bu ciheti düşünmiyerek yacaimı hesap ederken riindalik raı- masta bulunmuştur. 

!
kendisini hala kuvvetli bir fır- zetelerin ekseriya ıinirli olan netri- AMERİKA GAZETELERİ 
ka adamı addetmsi havreti mu t-::ı•n 18~iri·ıf:'da/.ı-ktllll !k' NE DİYORLAR? 
ıcip.olmaktadır. Artık Kondilis teden~n :.~nafiW ıı:~:ii:' ola: Washington, B (A.A)-Ame 
1 bir tarafa btraıkılmış oluyor. cağma göre Y ouııa pIAnmın ömrü rika gazeteeri Londraya git
\ Çünkü kendisi iki defa önüne de ~l'!'a'!y~m .. bun~a~ elde edebil~ mek üzr~ yarın New-York ta 

Rusyaya ihracat mesel 
Anormal vaziyet yakında 

bertaraf edilecek 1 
çıkan fırsattan istifade etmiye- cefi kar ıle ?lculmelıdir" Young P~· vapura binecek olan Amerika 
rek ikinci derecede kaldığı an- benı da b.u kaiM~t effhariçStrkalacaga murahhas heyetinin hareketi . ·ı· d nzemıyor. u ev a .,.emann .. b ·ı 'ki . !aşılmıştır. 922 ıhtila ın e dememiı mi ki: munase etı e neşretti en maka . 
Plastiras başa gec;ti. Kondilis - On ıeneye kadar Younc plam lelerde, girişilen teşebbüsün ga- AN~RA'..9. ~!ele!onl~).-.!W"yaya ihracat me~e~e 
gene ikinci derecede kaldı. Ba- tatbik edil~ bir h&le ııelecek? yet büyük bir ehemmiyet ve §Ü mlitev~llıt ~~gu~ vazıyet ıki hu.k~et arasında vası bır 
kalım bundan sonraki işinde 1 . Halbu ~ f:-ibeyde toplanaıt;lıu: lıa mulü olduğunu temamile müd- ma netıcesıdı~. Tıcaret mu~hedesı muzakeratı Moskova 
ne yapmayı tecrübe edecek?.. plana, ebedı bır bayat•--" ıetiJ'GI' rik bulunan bütün Amerikan yan etmek.tedır. "f".akmda hı~ bulacaktır. Bu anormal v 
Fakat mııhakkak olan bir şey !ar.·· milletinin vazife ve gayeleri muahedenın akdı ıle, pek tabu, bertaraf olacaktır. 

Luid Corc 

varsa o da Kondilisin artık si- Tasamıf mücade]e!'İ zırhlı, kruvazör ve tahtelbahirle 
ya:si mahafilde hiç bir ehem- rin miktarmm tahdidi, bahri tes 
mi yeti kalmadığıdır. (Birinci sahifeden mabat) li~~~ ~~hasmda .görülen t>:'ş dö? 

-- nuna götürülecektir. Bugünkü durucu yanşa.rubayet ve~lme~ı, 
Fransada toplanma yalnız hanımlara mah her .sınıf gemılerde Ame.n~ ı~e 

Ümit kalmadı sus olup bütün İstanbul hanll1\ İn.~ıltere ara.s'?~. hakikı .hır 
lan hazır bulunabilecektir. İçti musavat ~e~ru. ıçın sarfedıle-

El d Q
---;--- k ma Hakkı Şinasi paşa tarafın- ~ek mesaıye ıştırak .etmekten 

'<.gar uınet ruva- dan açıldıktan sonra Nakiye H. ıbaret bulunan Am~nkan mura 
zörü mahvolmuş tarafından iktısat ve yerli mal- h~asl~~ m.~vafakıyet temen-

lan bir kanunun neticesi olarak de ektir !ar hakkında bir nutuk söylene ru ettığı"! muttefıkan beyan ey 
işsizliğin de ortadan kallaru- cck ve müteakiben yerli malar- lemekt_edi_r_. ____ _ 
yacağı iddia ediliyor. c_>RAN, 9 (A:~) -. . Edgar ve modeller irae ediecektir. Teş Felemenkte 

Kömür buhranının karika- Quınnet knıvazoru gıttıkçe su hir edilecek modeller İskaç bi- -
tür mevzuu olduğuna işaret et- ya batmak~adır. s.aat 10 da su- c;imi elbiseler, mantoıar, balo e1 Tamirat meselesi 
miştik. Mesela bir karikatür- lar arka göğert~~ kaplamış bu biseleri gibi şeyler olup bunla -
cünün yaptığı bir karikatür çok lunuyordu. Denizın ~lmtılı ol- nn hepsi en son modaya teva- Murahhaslar dün hu-
manalı olduğu kadar çok ta ması kurtarma ameliyatına ma fuk edcek tarzdadır. Modeller- - - .. 
tuhaftır. San'atkirın yaptığı ni olmakt.adır. Hava rap<>rla~ rin teşhirinden sonra da ilk de susi goruştuler 
karikatürde Başvekilin kuca- b~ gece bı_r fırtına o~~cagmı bıl fa olmak üzre hariçte aza kaydı .. LAH~Y, 8 (A.A) - Bugün 
ğında sim llİyah bir yavru var- dırmektedir .. Knıvazore mahv- na basanacaktır. Gelecek hafta ku mesaı murahhaslar arasmda 
dır. Bu kara çocuk mütemadi- olmuş nazanle bakılmaktadır. da ayni tarzda erkekler için bir h~su_si mükalemelere inhisar et 
yen haykınyor. Bu yavrunun Ş1DI?ETL1 YAGMURL~ içtima tertip edilecek ve 0 gün mıştır. Fransız murahhas heyeti 

Macar hariciye nazırı rıe 
vakit gelecektir 

ANKARA, 9. (Telefonla) - Macar hariciye nazın 
konferansmm hitamından sonra Ankaraya gelecektir. 

l\1aruf İngiliz casusu I ... avren 
hududumuzda değil 

ANKARA, 9. A. A. - İngiliz miralayi Lavrensin T' 
hudutları civarında İrak veya İranda bulunduğu hak 
haberlerin asli olmadığı mevsuk membadan alınan mal· 
anlaşılmıştır. 

~-~--------------------~ Rusgada yeniden taho,lat çılıarılıgo 
MOSKOV A, 8. A. A. - Uçüncii ııanayileştirme isti 

muvaffakiyetini gören hükUınet 200 milyon rublelik m 
mim tahvilat ihracına karar vermiştir. Bu sure le istikr 
kiinu 950 milyon rubleye baliğ olacaktır. 

adı kömür meselesidir. Başve- Perpıny.a~, B (~.A.)-~erpı~ de yerli mallarnıdan erkek mo- Alman murahhaslarına bir nota 
kil türlü türlü vıitlere rağmen yan havalisıne.yagan şıddetlı delleri teşhir olunacaktır. vermiştir. Bu notada murahhas Belediye layihası kiye ile Yunanistan aras 
susturamadığı bu çocuğa o ka Y'.'gmurlar hala devam etmekte Sanayı' ve maadin bankası ta heyytin Almanya ile alacakWa cari bir modis imza edıld 
d k k' hiddet di ı akl t llar ANKARA, 9. (Telefonla) -!"!. ıznuş ı. inden em- r. • nn ar as~~ş, yo. ve rafnıdan da eski Malfil Gaziler rınm bundan böyle tabi olacağı Belıediye layihasının Belediye 
zıgı kara çocugım ıuratma firla demıryollannda munakalit dur pazarı binasında bütün milli fab hukuki vaziyet hakkındaki umu .. . d k'k 'k 1 
tır ·b· · -· kald B t B' r k h' ı · t • fi . · 1• encumenın e tet ı atı ı ma e-gı ı emzıgı ırıyor. u mu ur. ır.,.o na ıye enn e - rika ve imalataneler tarafından mı kirlen hu asatan beyan e- 'lm' . Yaln 1 'd 
eıruıik hükOmetin kömür sana- , rafla irtibatı çekilmek tehlikesi yapılan mallara mahsus olmak dilmiştir. dı . ış.tı_r.. ba u 

5°ıc~ v~d at 
yii hakkindaki aon teklifidir. başgôstermiştir. üzre bir sergi vüeude getirelecek MISIRDA İKİ TA yy ARE tğundemını ıçbın dzıd tle . erh u-
Re · ltmd .. l d · ÇARPIŞTI an u ma e enn ra atsız 

sının. a a IOY e enıyor: R d tir. Bu sergi de pazar gününden bulunan Mali~ Vekili B. in 
- Eger başlangıçta bunu llSYB a itibaren açılmış olacaktır. KAHİRE, 8 (A.A) - Ebu- h 'l .. k · tl afık 

tatlıya al-tırmas ydık :ı.. M'll lk T . k bi uzun e muza eresı m v ~ ~ 'UU yu- Bir hariciye memuru- ı t tııal ve aaamıf c:e- ~u_ayır tayy~e me te ne ait görülmiiştür. Encümen Saraç-
mun::ak böyle bagınnazdıl. miyetinden: Milli iktısat ve ta- ıki tayyarerun uçuş esnasında - 1 Ş"k .. B ·n h .. ......;ıe Cu 

Hüki\me ' · kan h k · . . og u u nı . ı -~· · -
. ti~ yeru unu a- nu n mı a emesı sarruf cemiyeti bugün öğleden çarpışmaları netıcesı olarak iki rtesi .. n J.iylhayı tetkik e-

~ele~n. lehinde v~ mad~_n .. ~- MOSKOVA, 8 (A.A) -Ali sonra saat on dörtte Darülfü- ~yyare zabiti ile iki ihtiyat zabi :ektir~ 
hıplennın aleyhın.de g?~lu- mahkeme Sovyetler ittihadı hü nun konferans salonunda büyük tı telef olmuşlardır. TİCARİ MUAHEDE 
yor: Bundan muhalı~~r ıstıf~- kiimetini Paris sefaretinden 365 bir içtima tertip etmiştir. Yerli ANKARA. t. A. A. - Tür-

ticaret muahedesi müzak 
rine yakında başlanacağı 
alınmıştır. 

---··----
KAHİREDE BİR C 

YIKILD 1 

KAHİRE, 8 (A.A)
ki küçük bir cami bir 
re yıkılmış, enkaz altında 
!ardan üç kişi ölmüş, diğ 
kişi de yaralailIIUJtir. 

d~ ıle Ma~ Donald hukQm~ı- bin frank ihtilas etmiş olmakla mallarının teşhiri maksadile ter mek f enl/ler . 
nın soa!alıs~-~lar?lı .. t~.tbık maznun M. Bessedowsky'nin tip edilen bu içtimaa bütün İs- 'I"' ~O"""....,.'-"""'"""',,,.,__"'"'"'-''-i 
etmek ıstedıgını tlerı suruyor- muhakemesine başlamıştır. tanbul hanımlan davetlidir. milıuJballası 
lar. • • • Milli iktısat ve tasarruf cemi 

ALMAN GAZETELERİ NE yeti halkı tasarrufa alıştırmak 35 inci hafta bitti 
FRANSIZ GAZETECİLERİ DİYORLAR üzre devamlı afişler yaptırmağa 

İSE LAHEY, 8(A.A) - Bazı Al karar vermiştir. Bu hususta gö Mekteplll•r mllaabik-am 
ı S!ilacl baltul bltııtlfdr • 

PAR S, 8 (A.A)- Paris ga- man gazeteleri Alman tamiratı rüşülmek üzre şehrimizde bulu Gazetemizde çıkan baberler
zeteleri dün Lahey de cereyan komisyonunun içtimamda M. nan ressamların pazartesi günü den en mOblmlal seçip yona 
eden münakaşalardan uzun uza Tardieu'nün söylediği iddia edi saat on üç buçukta C. H. F. Mü akfama kadar cazete
dıya bahsetmektedir. Bu gazete len bazı sözler münasebetile az fettişlik dairesinde aktedilecek 1 mlz mUHbaka memurlutuaa 
!er, M. Tardieu 'nün mukabele çok heyecan ve teessür eseri ös i timaa gelmeleri davet olun-

Hanımlar: 
Bugün yerli mallarını teşhir günüd

bugün saat ikide Darülfünun konferans s 

lonuna gelmeyi ihmal etmeyiniz. 

Milli lklısat ve 1asarruf Cemt11e" 


