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Masraf gittikçe D 1 1 . h . . . . d·ı . t• 
ev et erın arp vesaıtı ıçını e 1 mış ır 

artmaktadır ettikleri masrafların ne kada.r _,_ 
~ . . - J çok olduğunu tekrara hacet ycık ATİNA, 10. (Anek.) - Rei-

Esbak vekil bir rivayete göre Mey
danı Ekbezde görülmüstUr 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Dahiliye vekaletinin yaptığ 
tahkikat neticesinde Ali Cenani beyin Milli hudut dahilinde olıtt' 
dığı tahakkuk etmiştir. Rivayete göre esbak ticaret vekili Mayd 
nı Ekbezde görülmüştür. VAŞiNGTON, 10. A. A. - Bugün her devlet bütçesinden sicümhur M. Kunduriyotis pa

T eşrinisaninin otuzunda niha-1 en mühim bir faslı deniz, kara zart esi akşamı V enizelosa bir 
yet bulan mali sene hakkında 1 ve hava kuvvetleri için tahsis mektup göndererek ahvali sıh
maliye nezareti tarafından neş-' ediyor. hiyesi ve yaşının ilerilemiş bu-

F h • • f .... redilen raporda ihracatın 5 mi- . Bu bahse avdet lüzumu ahi- lunması hasebi.le riyaseti cüm-
ran Sa arıctye nazırı eVVe a !yar 400 milyon ve ithalatın 4lren Amerika reisicümhuru Mr. hurdan istifa ettiğini bildiriyor 

Ali Cenani evindeki eşyalarını bundan 10 gün evvel An-kata 
da bulunan dostlarından birinin evine naklettirdiğinden Cevdet 
ve Refet beyler Ali Cenani Beyi evinde aramağa gittikleri zamaJI 
evi bom boş bulmuşlardır. 

emniyet (azım 0 Jd UğU nU SÖyJedİ milyar 300 milyon dolardan i- 1, Hoo".e~in 3 birinci kon~renin ve keyfiyetin ayan ve meb'usan 
baret olduğu kaydedilmiştir. mesaısıne başlaması munase- meclislerine tebliğini rica edi-

PARİS, 10 - (A. A.) Meb'usan meclisinde harbiye nazırı Bahriye nezareti tarafından betile gönderdiği uzun hitabe- yordu. Venizelos M. Kunduri-

Hariciye vekilinin beyanatı 

vı. Majino harbiye büççesinin müzakeresi münasebetile nutuk tanzim edilmiş olan bir rapor-' sinde zikrettiği rakkamlar mii- yotise ziyaret edere<k istifaasını Çin-Sovyel ihlil/1/ı karşısında 
ıiyliyen hatiplere verdiği cevapta Fransanın takip ettiği siyase- da, bahriye kadrosunun 84 bin nasebetile hasıl oldu. Mr. Hoo- Türkiyenin vaziyeti 

:in sulh ve müsalemete matuf olduğunu, bu siyasetin diğer mil- kişiden ve mevcut bahri kuvvet ver M~t~ehit Amerika . h~ku-
letlere mukarenet tesis edilmedikçe imkan dairesine giremiyece- !erin 18 zırhlı, 13 hafif kruva- metlerının sulhu sever bır sıya- ANKARA: 11 ( A. A. ) - ğini matbuat vasitasile öğreıı: 
ğıni teyiden beyan etmiş ve demiştir ki: zör, 3 tayyare gemisi, 2 torpil set takip ettiğini.uzun uz~dıya Hariciye Vekili Doktor Tev- dik. Çinde tezah;:r eden mil~ 

"Maziyi daima hatırda tuta- gemisi, 103 torpito muharrib:,. anlatıyor. Amerıkanm mılyon fik Rüttü Beyefendi sovyet Çin hareoketi her yerde olduğu gibi 
rak emnüselamet esasına müs- 80 ta:htelbahir ile bir kaç mua-, !arca dolar sarf ettiği ordu, do- ihtilafının ş;mdiki safhası hak- hakiki bir mühabbetle takip et· 
tenit bir siyaset takibi lüzumJ. vin gemiden ve 281 tayyareden! nanma ve hava kuvvetlerinin kında Anadolu Ajansına atideki miş olduğumuzu ve bu iki koıı:· 
da aşiıkardır. Yeni askeri teski- mürekkep olduğu beyan edilme yalnız milli müdafaa için muha şu beyanatta bulunmuşlardır: şu bi" ·ı, devletin aralarında ı· 
lat sistemi pek yakında faal~ı·e-I ktedir. 1 faza ve idame edildiğini anlat- Paris misakının bütün devlet- yi m ~sebetlerin idamesini. 
te geçecektir." M. Majino, mev- Ha!1biye nezaretinin raporun- tıktan sonra bu maksatla sa,:e- !ere teşmili teşebbüsünde sahibi her za nan temenni ettiğimİZI 
Cut f k 1 d d . · l ı j d ld·l ı "kt · olan RJ·malı· Amerı"ka mu .. ttefik teb_ariı. z .et.tı.·rmeg'i iste.rim .. Söı· 

ır a ar a e ının aza n •na- / da muntazam ordumevcu unun ı en para arm mı arına geçı- , 
sına şimdilik muarız bulundu- , 130 bin 930 kişiden, tayyare mü yor Mr. Hoover'in nutkunda Cümhuriyetleri hukumeti sov- lenmı bıtınrken Parıs mısakı· 
ğunu söylediktı-n sonra milli rettebatınm 10 bin 9 yüz, mim' şayanı dikkat bir itiraf var. A- yeder ve Çin ihtilafının arzettiği nın yaşadığım~z. dev~r~e ~uJlı 
müdafaası için ağır fedakarlık- [ muhafız kuvvetini teşkil etlen merioka reisicümhuru sulhu se- hat safha münasebetile isimleri '' ~ ~ :>'-ı.uk ettırılmış o· 
!ara çetin mesaiye katlanmağa mustahfazlarm ı 76 bin 8ıJO ve ver Amerikanın bugün ordu, tasrih edilmiyen beş devletle mü lan en mühim ~s~r olduğ~ ha~ 
mecbu d 1 t . ln z •-'ransa 1 • b" . k d 112' d h k ti . . zakereden sonra Fransanın Mos .untta ~· kanaatımı tekrar ıfad r ev e ın ya ı r -

1 
ihtıyat ı:a ıtlerı a rosunun 1 _onanma ve ava uv~e en ı-

dan 'b t 1m d g" beyan et · · b" ı · h t kt ld kova bu·· yu··k elçı"sı" vasıtasile sov- ederi.n:ı. . . .. . e· 
ı are o a ı mı - , bin 750 ve ıhtıyat za ıt en .t~-ı çın a_rce me .. ~ o ugu para- _ ~ 

miş, mamafi Fransanın askeri ! lim heyetinin 112 bin 424 kişı- nın, dun ya yuzunde mevcut ve yetler hükumetine harbin milli Dı!ier cı~etten Çın hukum 
masarıfı tenkis etmek için cid- \ den ibaret oldu<>u beyan edil~\ en çok askeri olan her hangi hir bir siyaset vasıtası olarak kulla- mennı :d~--
di surette çalıştığını beyan ey-

1 

miştir. " ldevleti:ı mesarifinden çok oldu- nı!mıyacağı.na dair .. ola~ P~~a Jbrahim Tali Bey 
lem!ştir. M. ~ajino Fran.sanrn v AŞİNGTON, 11. A. A. - , ğuı:u l•ir~f ediyor. Bu itiraf çol~ mısakındakı taahhutlerı dahılın Anlı , 
teslıhatı tah_dıt .veya ~enkıs yo-I Amerikanın Hay ti fevkalade ko l yerıı:dedır. ~akınız: urı:umı de hareket olunacağı ümit ve ka .araya gelıyor 
!unda daha ılenye gıtmek hu-

1 

miseri porto prince avukatların harbın başladıgı 914 senesınde naatını gösteren bir nota verdi- DİYARI BEK!R 11. A. A.· 

susunda ilk safta mevki alınağı dan bir çog"unun Amerikanm:Müttehit Amerika hükumetle- . . . M \' . 
/ 

ğini ve ayni notanın Çin hükli-ıBirinci umumi müfettiş İbra· 
k b 1 ed -- · f k t 1 . . d d M Zaımıs ıle . ·n11u os . d bl"" d"ld""' · · 
~ u ec~gım, • a ~ . eve ~-ı M. MLJjino kaba bir surette vaki olan mü- nnın muntazam or u, onıı:n:ı1.a · met.ıne . e te ı~ e. ı ıgını ve him Tali bey Vekiller hay'etı 

mırde kendı selametını temın 1 dahalesine karşı protesto mahi-1 efr:ıt ve zabıtanı 164,000 kışı ı- geri almasını rica etmişse de Parıs mısakı akıtlerınden bazı ile temaşta bulunmak üzre bıı· 
~tmek mecburiyetinde Lulıınd_u ııhı ordu teşkil.~tile müşte~:~e:ı yetinde olmaok üzre bir müddeti miş. 1914. ~enesinde bu miktar Kunduriyotis istifasının kat'i J <l·· 1etler.in d~ <t:z;·lik her iki t • .l· eün Ankara ya hareket eylemiş 
~unu ve anca~ bundan. soı:ır~ sı- 1 çalışmasına musaade ettıgım, ınahakim huzurunda dava ta- 256,0~0 kış.ıye çıkmıştır. 1929 olduğunu ve yaşının ilerileıniş . r~fa a~ı m~alde notalar verıl- tir. 
l~hiar:~ı .t~hAd~t etm~ğ~ duşııne- 1 lahoratu~arlarında ve duman kip ve müdafaasından içtinap senesınd~ ı_se bu rakkamı~ tam olması hasebile Hidra adasında dıkl~rını ~.kit_ıerden . b~lun_ması 

1 
Yi .d d h, 

bılecegın~. ılave etmıştır. .. saçan ~ukemmeJ aletler ~a?.ı- etmek için ittifak eyledikleri~i 2~0,000 gı~ı p~~ _k~bank bır ye- çekil~re_k istirahat edeceğini sö sı~~t~e T_ur~?'eye bırdırmı§ .ve j' enı en a tliharp, 
M. ~aııno, beyan~trı~a şu soz l~ fab;ıkalarda gayet b.1:1yuk bildirmiştir. Fcvkaliide komı- kuna 51ktıgı goruluyı:r. Fakat ylemıştır. Dün Venizelosun da- ~u_kurnetım.ızın bu husu~t~ ~~- CANTON, 11. A. A .- Ası 

!erle nıhayet vermıştır: ~ Me bır faalıyet cereyanına musaa- ser hükumet merkezinde hü- :ı\merıkanın hemşerıler oldu- veti üzerine siyasi fırka reisleri rını alenen ızhar etmesını ıltı- kuvvetler Canton üzerine do

b'usan ve ~!an ~~clisleri yapı- . d~ ettiğini, bütün ~tfa aletleri- kil~ sürdüğünü ve Haytinin su, ihtiyat kıtaatı ile .914teki mi toplanmışlar ve istifaya ittila mas etmittir. lt bu. beyanatı t!- 1 ~u ilerlemektedir. Son alına~ 
lacak teşk~l~trn f.~ıl sahas~~ çı- 1 nın alev çık3:1'~ ~~ha~~ara ko- me!1kezi kısmında karışıklık ve ktar 299,000; 92~ ~e ıse 67:,ooo peyda etmişlerdir. Siyasi fırka- fahen yapmıt olan tımali f1unen: Çın telgraflarına nazaran ası• 
karılması ıçın !uzum ~orulen !aylıkla tedbırı mumkun oldu- galeyan mevcut olduğuna dair 929 da 728,000 kışıye çıl:tıgı da !ar reisleri Venizelosun riya- ka mütatefik Cümhunyetlen ler Pazartesi günü mezkur şe
fedakiirlıklara katlanmaga mu-: ğunu k~l'.deyl~miştir. Mazbata bir emare görülemediğini ilave anlaşılınca adedin azameti göz- seti cümhuru kabul etmesini i- hükfuneti büyük elçiai hazret- hre ancak 27 mil mesafede bıJ• 
vafakat edecek olurlarsa ı::ran- , muharrırı lngılte~~· İtal!a, .R~- etmektedir. .:Bahriye siliihen- önün geliyor. . !eri sürmüşlerdir. Venizelos ferinin bu beyanattan dolayı te- lunmakta i.di_Ier. Gene _bu tel· 
?3:Ya yaşamasını, sulh ve sukfi': sya, ve Japonya ~ukumederın~n dazları kargaşalık zuhur eden Masrafa gelelim 91~ .tekı or- bu teklif karşısında Yunan ka- şekkürlerirni hükUmetine ibla8 grı_ı.flar._ şehrın 27 mil şımaıııı· 
ı~ınde çalışmas~ ~e. he~hangı 1 de bu meselelerı elye~~ tetkık yerlerde huzur ve sükunun ia- du ve donanma masarıfı 914 t_e nunu esasisinin reisicümhura etmesini rica ettim. Kelloğ mi- de ve b_ır kaç_ s~at devam edeU 
bır ~aar~za keı:ıdısını mudafaa

1 
etme~t7. oldu~larını ıla".e ~de- desine yardım etmişlerdir. Por- 267 milyon do.lar, 924 t~ 612 mı- mahdut saliihiyetler verdiğini, sala namile iıtihar eden Paria gayet şıddetlı b:r muharebe vıı· 

azını metınanesıle mukabel_e et- rek sozune nıhayet vermıştır. to Prince de bulunan bahriye e- lyo.ı, bu sene ıse 730 mılyon do- riyaseti cümhuru kabul i)ttiği misakına kaydü ıartaız ittirak · ku bulmuş oldugunu haber ver· 
me~ini mümkün kılac'.11' emı~ ve 

1 
Mali sene başı fradı kumandanı geçen hafta !ardan fazl~dır. U_mumi harp takdirde kargaşalıklara sebebi- olan Türkiyenin bu miaakı ilk ta m~~edir. ~silerin,. ~leri hare-

selamet esbabını \emln etmış o- FARİS 10. A. A. - M. Tar- örfi idare ilan etmiştir. esnasmdakı masarıf bu rakam yet vereceğini ve çünki tabiatı kdir etmiş olanlardan biri oldu- ketıne mam olmak ıçın Canto~ı 
lacaklardır." dieu ile M. Cheron meb'usan Yeni inşaat var !ara dahil değildir. itibarile liikayt bir vaziyet mu- ğunu ve kendinin sovyet Ruaya dan külliyetli miktarda takvt· 

5 milyon daha az.·.! , ve ayan maliye encümenleri re- VAŞİNGTON, ll. A. A. _ Mr. Hoover sulhun takvi_Y_e~i haf~za ed~_iyec.eğ~n.i söylemiş 51 ile beraber it bu paria miaakı 1 ye.kıtaatı gö_nd~:ilmişt~r. Bıı· 
PAR!~, _ıo. A .. A. - .. Meb_u: is ve mazbata muharriderini Meb'usan meclisi bahriye en- ve harp masraflarıı:ıı? tenzılı ı- ve ayan reısı Zaımısın namzet- nm şarkı Avrupadan hemen me l ra hastanelerı mutemadıyen ge 

saı; meclısı harbıye. butçesını kabul etmişler ve hükumeti n::.ı. 1 ciımeni reisi M. Britten gazete çin sarf çal~~ma~ ıçın zamanı- !iğini ileri sürmüştür. Venize- vkii tatbika vazını temin etmit lmekte olan yaralılarla dolmııi 
müzakere etmektedır. Mazbata 1i sene mebdeini deg"iştirmek h b" 1 · d b"r"ne vaki o- mızın en munasıp zaman oldu- !osun nezdinde bugün de riya- olan Litvinof pakti.na vazi'ulirn tur. Honkongtan gelen vapur· 

h .. b bil . ı • mu a ır enn en ı ı _ .. .. . .. . . . 1 ç· .1 .1 dO 
mu. arrırı u tçe~ geçen ae kararını verdiren sebeplen ken- lan beyanatında Amerika hü- gunu soylu yor .. ~ setı cumhuru kabul etmesı ıçın za olanlar meyanındada bulun . ar ın aı e ve memurları ı e 
nekıne nazaran 5 mılyon fnl?k ı dilerine izah etTTJişlerdir. kfunetinin mevcut muahedele- Bakalım balın konferanst:ı. teşdbbüsatta bulunulacaksa ~a duğunu hatırlatmak!• beraber ludur. . . . ._. .. 
d.aha ~~ ol~uğun? beyan etmış- 1 Bahri ticaret rin bahşettiği müsaade hudutlu ne olacak ... ? bu teşebbüslerin akim kalacagı Türkiyenin bu mea'eledeki hu- Şang.aydan bıldırıldıgı?e ~o 
tır. Mumaıleyh, ızahatına de-1 . . d hT d lar k mecmu 135 bin muhakkak görülüyor. susi vaziyetini izah eyledim Sov re Pekın, Hanaeou ve Tıentf't!l 
vamla Amerika hllkfime?,nin P~RİS, 10. :· A. -.1Tıcare~~ ta ·~~o ~~cm~nde birkaç tayy~ Jngillerede Ayan ve meb'usan meclisle- yet Rusyanın komtuıu ve d~atu Pukov demiryolları üzerine şi.d 
kara orduları masarrfını yuzde bahrıye nazırı ran~a. ı e ecne ıl om . . . a etmesini tavsiye ri yeni reisicümhuru intihap i- olan Türkiye muhtelif aafhaları . detli muharebeler olmuş ve ası· 
72 İngil~~renin y~de. 16, İta , md elml l~ketlerdde geı:?ı .. \nşa~tı ~e-. :~~t§m~~n~n:onilato miktarında İssizlerin mıkdarı çin cümartesi günü için içtimaa hakkında Moskovadan malümat le_r hük~met ~uvvetlerine taaf' 
!yanın yuzde 15 msbetınde art- e en arasın a goru en ar ın ' . 1 ' d t e<fl · 1 d' "h .1 ruz etmışlerdır 

1 ··k'b.l F anını sebepleri hakkında tahkikat ya-ı tayyare gemisine malık oma- LONDRA 10. A. A. - Birin- ave . 1 ı;ıı_ş .~r ır. . . tar edildiği Çin - Sovyet ı tı a- • -
ırma arına mu a ı rans . • . . . . - b 1 1 ·ı · ! . . Yem reısıcumhurun ıntıha- f · "d d be · k d M. d ld ' 
berri kuvvetlere ait masarıfı j pılmasını mı Ilı ıktısat meclısın- ga ha~kı .u unan ~gı tı::ı:_nın ci Kanunun ıkısınde mukayyet bundan sonra kabine istifasini ını. ıptı a~ı~ an rı ya ın an usa eme O U. 
1913 senesinden beri yüzde 10 den talep etmiştir. _Nazır, 19281 daha şımdıden 10~ ~ın tonı~ato- işsizlerin miktarı g~ç~n hafta- bermücibi usul reisicümhura takip etmıştır. . . BERLİN, 10 A. A. - Milli· 
nisbetinde azaltmış olduğunu sö Temmuzundan ben Fransız ge-, luk tay_yare _gemısı oldugunu kine nazaran 1,442 kışı fazla o- verecek ve tadilen teşkil oluna- ~.vyet Rusyanın Pans mı:ı yetçi sosyalistler ile komüııiS· 
ylemiştir. Almanya, 130 bin ki-

1
mi mücehhizleri tarafından si- • halbukı A_me:ı~anın m~vcut ~y !arak 1.7302.000 den ibarettir. caktrr sakını~ es~s~arına ~ umun;ı tler arasında bir çarpısma ol 

Şiden ibaret olan ordusu için 4 pari~ edilen ve istiap hacimleri yare gemılerının 66 hın tonıla- Geçen senenin ayni devresine V · · 1 b' dun·· ku·· sulh sıyasetının ruhu ıle tahmı- ı muştur İtki taraf arası:iıda re 
1 v d' • · · ·ı· tm"ş . . . . emze os me usanın h "h k ı k t k" t · . 

milyardan fazla masraf ihtiyari 300 bin tonilatoya yakın bulu- toyu geçme ıgım ı ave e ı - nazaran 17.906 kışılık hır nok- · · d "f tt'"" h" m tler ner:. ema en ° ara a ıp e -1 volver ateşi teati edilmiştir Bıl 
· b" ·ıA · ıçtımaın a 1 a e ıgı ız e - f _. ş k siyasetine sadık kala · 

etmektedir. Mazbata muharriri nan gemılerden 170 ın tom a- tır. san vardır. den dolayı Kunduriyotise m'l- ıgı ~r .. . . - kişi yaralanmış beş kişi de ev· 
Almanyanın kimya haıtıini me- \ toluğunun Fransız tezgahlarına Belçikada bir vak'a !et namma be anı teşekkür e- rak_ Çın_ hukumetın~ ılk a~?an kif edilmiştir. 
neden mukaveleyi_ tasdik, e~~'? ;isma;ıamruş olduğunu kaydet- frakla BRÜKSEL, 10. A. A. - 20 dilmesini teki~ etmiş ve bu te- ben dogı:udan ~ogruya ~u.za~ Bir suiistimal 
olmakla beraber kımya sanayıı- mlştir. l ngil:z komiseri Teşrinisani.de Çin maslahat- klif müttefikan kabul edilmiş- kf ere tekb~ıf e1)_'.lemd!.ş .~e bu ı?tılal Kİ YEL, 10. A. A. - Çine 8 

BA,..DAT 10 A A Y · ·· d.. - k t · ta haT 1 as a uşunmemış 0 - il kl k k k ·· der· 
u , . . . - enı guzarını ov:nege ıyam e mış tir Kunduriyotisin istifası ha- d • <l T .. k' h b d m yon mar ı avçu gon 

Arapı ar Tu•• rk ı• daresı•nı• İrak komiseri sör Francis Huı;t olan7 Çinli talebe 3 ile 5 ay ara yr~t ve teessür uyandırmıştır. b ufun an d u~;~eğ a er ar meğe ve bunun için kaçakçılığS 
phreya kuvvetli bir tayyare fı- sında tehalüf eden muhtelif ha- ATİNA ıı A A _ Ayan ~ ~uyor u. 1 b~.~z .son teşebbüs etmiş olmakla maznU~ 

h f 1 d B . 350 f 1 • • • • malumata nazaran utun cın{l- b" k B 1. 1. k k ·· r" 

h ti ı losunun mu a azası a trn a a pıs cezalarına ve şer ran < meclisi reisi muvakkaten riya- · b 'h ·ıAf 1 ır ço er ın ı avçu tucca · as re e arıyor ar ğdata gelmiş kral Faysal tara- nakdi cezaya mahkum edilmış seti cümhur 'vekaletini deruhte hı mfşy~1. e?eS u 
1 t~~~~ut: nın muhaıkemesine başlanmıştı• 

fından kabul edilmiştir. !erdir. edecektir. ~anMı~~ ıçı~ .. k~vyet. u ~ 1 Muhakemenin devamı müddt· 

8ir bedevi şeyhi Türk askerine silah 
attıklarına nedamet ediyor 

" - . ATİNA ıı. A. A. - Gaze- ıdle _ ud end _u umet~.k':1"lasınta tince hafi surette cereyanrıı~ 
· b d • hi · · · k -- l ' ogru an ogruya mu a ema k .1 . . 

şi namında bır e evı şey nı ıçın yalnız on uruş vergı :ı ı- teler bu sabah reisicümhunın b 1 T .. k" b h b . arar verı mıştır. 
· · · · B ı· k d ş· d' · h d · · 30 ' . aş amıştır. ur ıye u a erı ---- -
ıstıçvap etmıştır. u şey ın a-ı nır ı. ım ı ıse er eve ıçın münhasıran esbabı sıhhıyeden · ti t 1 kk" t · t" Eyip icra dairesinden: 
hilesi g3ıh Filistinde, gah Ma- Mısır kurusu almıyor. Kral Hü bahseden istifanamesini nesr- ~he~l.nfunıtye fe e e ı e mıhşaılrl: Bir deyni rnahkümünbihin te'ıni"1 

kt d B d b k d ._ · . 1 . h" b" . . • ı tı a ın ara eyn arasına ı . ·r d t ht h ıın•P 
maı a ır. un an aş a ıger 1 seyne edilen vaıt enn ıç ı:ı etmektedir. M. Venızelosun • lh . . ld - ıstı ası zımnın a a ı acza a ~ 
b" k b"l · · 1 ş h Ebu . A . .. .. k b" . . . umumı su sıyasetıne Q ugu furuhtu mukarrer olan Fenerde P. 
ır . a 1 ~ reısı o .a:ı ey 1 tutulmadı. Halbu~ı raplar, Pazarte~ı ?unu .. ~ ın~nın 15! 1~ gibi onların kendi menfaatleri- di subaşı mahallesinde Fener cadd• 

1 veııaı Şerıa d~ra.zısınde ~ol~ş- Muslüman olan Tiırklere karşı faname~ını reıs~~umhur ~ekıh ne de tamamen uygun bulun- sinde 23 numaralı eczanede me~c~, 
Medyen d~ ıstıç_"~P. epılınış. mahza İngilizler kral Hüsey- ne takd~m edecegı ve ~abınede duğu cihetle müzakeratın mu- ~ualice ve .camekan ve sair .. •şy•~1 

Şeyhlerın her ıkısı de bede- nin müttefiki oldukları için i- tadilat ıcrasına tevessul oluna- vaffakiyetle neticelenmesini te kanunuevelın 17 ncı Sa_Iı gun? ;:,.,,. 

v~ kı_yafotlerile gelmişler, ken- syan ttiler. Eğer bu vai tlerin cağı ve G~natasın uzaklaştırıl- tinin de müslihane niyatmı iz- !~;i.,o f~:u~:~:N~c~ı~~~~d~a~~ııı;Jıı· 
dılerıne sorulan suallere cevap 1 f. - b"l 1 d" Tu··r ması suretıle halk fırkasının h S yet hu""kumetile mü 1 k hl! k' d h•''' . 1 d. B 1 1• 1 tutu mıyacagrnı ı se er ı - . . . . k l ar ve ov - arın va ıt ve ma ı mez ur c 
v~rmış er ~r: ~n aı evve a n- 1 ki 1 h' A 1 k- meclise avdetının teı;ıın ı ına- k r ta girmeği kabul eyledi- bulunmaları ilan olunur. 
söyleyen bırıncı Şeyh sonradan er a ~y ıne rop ar parmd a cağı zannedilmektedır. za e a - ---

iliz hizmetinde bulunduğunujlarmı bıle kımıldatmazlar ı. 'BBHLER 
~ili.zlerin yahudilere taraftar .. ~eyh y?111ud~leri~ Ar~pları - • 
olduklarını söylemiştir. Şeyh 1 oldurmek ıstedıiklerıne daır şa- 71./T. k f ı • ı 
bu işten çekildiğini, çünki tn-1 yialar işittiğini, bunun heyeca- 1r.1.e ep 1 er 
sörline devamla demiştir ki: im mücip olduğunu ilave etmiş- müsabakası 

_ N gilerin artmasmdan1 tir. Diğer bedevi şeyhi de bun
hoşnuts~~luk çıktı. Bu top!~- : !ara yakı~ ifade de bulunmuş
nan paralar Yahudilere sarfedı- tur. Tahkikat devam etmekte-

3 l inci hafta 

Dört valsli değinn!!! 

Modcl-MAE. , 
K.ı,ik . •rta •• f 
lır.ôyl~ detınn~ri 

. yordu. Araplar hicrete mecbur 31 ine! hafta başıamı~tır bugUn 

Filistin çti/!eriııdı· bedevi arapıar kaldı. Yahudi muhacirleri getir Yeni Belçika kabinesi akşama kadar gazetemiz-

i 
· d. T'"t1kl b d "k de de çıkacak haberlerdıln en 

I 

Kudüsten bildiriliyor: - A- lan tahkikat heyeti istiçvabatı- ıl ı. u . ~r .. ura !1 ı en. Ô BRÜKSEL, 11. A. A. - Me- mUhhılnl cumar!esl ak,amına 
•aplarla yahudilcr ara5ında ge- na deva metınektedir. Kud?s vaın edbe? _ıyı g_ubı:ı!Ier. geç1t.:1·b. clis yeni J aspar kabinesinin be- kadar aazetemize gönderiniz. 

• .. f .. · "fd · ı şbt zaman ızım"rıerınmaı •r ., 
çen ağu~tozta vtık~ıbulan kanlı ı' m~ ~ısının 1 a ehs~ a ıSnmıl ~ = ~ km imt!va7~'ln v,rdı. Devleri yannamesini tasvip etmistir. l•••lliiİ_."!'19..,.._~ıimll!!!!!•-• 
ve·kaviin tahkikatıle meşgul o- mıştır. Heyet a ıren ey ı e a ı ı 



MILUY?:I' llERŞ!MBE ı 2 tiNL'NUE\TVEL 1929 a 

dun ve kömür meseleleri hepimizi düşündürüyor ... -Fiatlar 
yükselmektedir, ihtikara katiyen meydan verilmiyecektir ... 
çen sene, bu sene y-apurcuıaı:? Rusyaya ihracat meselesi Amerikadan 

bir mektup Kıs fevkalade olmazsa.. bırleşecekmı. 
' · Bir vapur kumpaıı- insanların sükun ve 

Odlıtı ve kömür fiatlar1n1n yasımüdürünediyor istirahati için 

yiikıselmesiı1e mani oluııacak 

Ziraat ve J\1laadiıı baııl{aları .; I-Jarirl ticaret Tiirk 
lin1ted şirkPti,, nnnıında llir şirket 1esis ett.ilt:>r .. 

Bugünkü 
odun ve 

köınür fiatı 
Kömür /tatlarını 

daha ziyade ucuz
latmak kabildir 

Bir kaç günden beri milli va- Haber aldığımıza göre Ame-
pur kumpanyalarının birleşel1 rikanuı Kolombiya darülfünunu Samsun meb'usu 
ceklerine dair bir haber deve- emini Nichoas Murray Butler 

•• ran ediyor. Dün bir muharriri- ı tarafından İstanbul darülfünu Rana ve Cemal 
miz hemen bütün milli vapur 1nu müderislerinden M. Ali A't- • 
kump~.yalari.le temas ~tmiş,jnf beye yeni sen~!"in t~br~ki_i- beyler Şirket 
fakat böyle bır şeyden kimse-ı çın bir mektup gondenhnıştır. •• d •• J •• X. •• 
nin haberi olmadığını öğrenmiş Bu mektubun şayanı dikkat sa- mu Ur U~Une 
tir. tırlan şunlardrr: t j J d 1 

Vapur sahipleri böyle bir şe- Asırlardanberi beşeri men- ay n 0 Un U ar 
yin mevzuubahs bile olmadığı- faatm merkezi 400 senedenben fi:'3-L t iJdü il RA 
m söylemektedirler. işgal ettiği noktadan bir oka- yu-ne m r ana 

Malu;ı:ı:at .aım.ak üzre müra- d~r .zaıt>:~~ dah:ı i~gal edeceğini beyin beyanatı 
caat ettıgmuz bır vapur kum- gosterdıgı yeıu hır noktaya ha-

Havanın artık temamen so panıyası müdürü şunları söy- reket etmiştir. Şirket için Vakıf hanında 

~ası fakat halici, hatta oru lemiştir~ Beşeri menfaatin merkezi sı- bir büro isticar edildi 
~li tabakayı düşündünneğt - Böyle bir şey yok. Fakat kletinin vaziyetini değiştirmesi 

başladL Pencere ve kapılanı . temenni ederim ki olsa. Vapur- seyasiyat~ iktisadiyata, h~- . . ... 
ltapanması ufak bir mangal ar- 'l - · . d h · lannı sermaye koyarak bir a- kfunet işlenle alakadar müla- Rusyaya ıhracat ışlennı ıda-
"'- • ogazıçın e ve şe nn cıvar . . . - . tın k ·· (S · 
"" odaları ısıtmağa kifayet et- kö !erinde od kırılmamı"' ol- nonım şırket tesıs etmegı her re e e uz~e ~ayı ve maa-
llıiyor d )_'. h ld un.300 k "k halde milli vapur kumpanyala- rafından tesıs edılen (100,000) 

• ugu a e eve uruşa a- d' ) ez· ) 
Nezle ve adi sog"uk olg'ınlık- d 1. dil kt d' rınm menfaatleri iktiza etti- ın ve ıraat bankaları ta-

ı._ · ar tes ım e me e ır. . li li h · • · 
:"Clnm sür'atle tehliıkeli hasta- nyor. ra sermaye ancı tıcaret 

~lara inkilap edebileceği şu Kömüre gelince... Mamam katiyetle söyleyelim Tür~ ~imited şi~eti dün ~-
tiinlerde s<?ğuk hı.. alann uyan Kö.~ür fia~a? odundan da- ki şimdilik ~yle ~!1' ~irleş~e ~n ıtı~are~. f~~.yete. ge~ştır 

" . . 

.t 

.. ' 

dırdığı endışe tamamen haklı- ha mutahavvıldir. Depolarda mutasavver bıle degıldır. Mılll Şırketın mudurluklenne alaka- .Zira11ı bankasının merkezi umumt binası 

dır. . • 8 .. kuruşa satılan. sıra. köm~, vap~ ~panyalan bir!iğinin dar ~ankal~ namına Samsunlsoı:ra ihra~~t işlerine başlaya-jmeği kararlaştırmışlardır. _?ört 

Odun ıle komür koylerden araba ile getiren mu- son ıçtımaınm bu habenn çık- meb ~su Kana ve 9'.ib.ık İstaı.!- cagız. Henuz bunun .zamanı te- yol ve Adana portokal musta-

Odun ve kömür fiatlan ar- stahsillerden 5,50 - 6 kuruşa a- ~asma ıebep olduğunu sanne- lb~l ticaret odası. ka.tıbı um~~- karrür etmemiştir. hsilleri telgraflarla hükiimete 

lık vasati fiatmı geçti, aştı. . hnabilmektedir. Gene aynı va diy~ı:um- .. j~ ~~al beyler ıntihap edılmı- Şirket hususi bir ticaret mü- müracaat ederek ihracat zama-

İstanbul _halkının . en bellı sı~l.ardan istifade e_?erek kö- Dıg~r taraf~ böyle muhte- ş e ~~· . . essesesi olduğu için Rusyaya nı geldiği için mallan çürüıne-
başlı yakacagmı teşkıl eden o-1mürü 4 kuruşa, hatta daha aşa- mel bır teşeklı:ul kar91smda Se- 1 Dwı Sanayı ve maadin bı>n- .. ı. d -· ll 1 k den Rusyaya sevketmek üzre 
d"- . h ı·f • 1 d b" .. k d 1 . f . . ...;ı..; b" . kıa .. d .... S d dd' 'd sew.e ecegı ma an pa.zar ı , 
-•un fiatı şehrın mu te ı gıya ma e en uyu epo arm ynse a4mn ne 6~ ır vazıyet I sı mu uru a e ın ve ı are til t dar'k d kti 1 teşebbüsatta bulunmuşlardır. 

•crntlerinde oldukça büyük yüzde yüz karla 8 kuruşa kö- alacağı hakkında kendisine mü- meclisi reisi Yusuf Ziya beyle-l 6ur~. : ~ ~. ~ ece •. r. 
11 

. İhracatın teehhürü dolayisile 
1at-klarla değişmektedir. A-)mür satmasına mani olunması racaat eden bir muharririmize rin iştirakile şirketin Dördüncü: 1ır~n gon erecegı ma a-. portakalların sandığı 4 liraya 

tadaki fark, yalnız odunun cins icap etmektedir. müdürü umumi muavini Tahir !vakıf hanmdaki merkezinde bir, n -· 6 ulda mı Ruslara vere- kadar düştüğü söylenmektedir. 

~,nevinden ileri gelen bir fark .. • 1 . bey demiştir ki: iç~ma a'İctedilerek ihracatın na • cegı~ ~oksa Rus~ada.mı satacz.- Haber aldığımıza göre, Rus 

~'~ildir. Vesaiti na~liye şerai- Maden ko~ıu ~~1 • - Sey™!ef~nin ~ ?irleşme ısıl yapılacağ~ görüş~.ın;ı.üş·~·lğı bılahare .~pıt edılecekt~.r. hariciye komiser vekili M. Ka-

linın, şehrin merkezıne uzak vo Kok ve antrasıt komiirleri- hakkında hıç bır fıkri yoktur. Mebuslukta şırket mudurlugU Menfaatimıze daha muva-, rahan'la Ankarada cereyan ede 

~akmlıgmın odun fiatlan üze- ni~ istimali de. gitti~ç~ ta~- ~illi ~ap~ kumpanyaları tabii . nün kab~li telif olduğunu söy- fık .görüı:ıe~ .b~rada Ruslara cek müzakeratta RUByaya ih-

l'inde tesiri vardır. Kuru yani mum etmektedir. Buyük bır birleşıp bıcleşmemckte aerbes- Mthmtt Ali Ayni Bey leyen Kana bey bir muharriri- 1 venleceğı gıbı ıcap ederse Ru-' racat işleri de mevzubahsola-

tcçen sene kesihniş R~eü maden kömürü taciri, g~ 11~ tirler. ~lard.an ferdi hürriyyeti te- mlııe, ıirk~tin vaziye~ ~akkm- sy~da "da &atıf teşkilati yapa- caktir. 

llıeşesi her semtte tedarik edi- n~ye nazaran . ~d~ ~omürü= • sıı ve hıma:ı.:e etm~ıe mahsQ- da şu malumatı vermışt.ır: cagız. kazanç vergisi işile §1.kayetleri 
1crnez. Rumeli meşesi namı al- nun _evler~e ıstıma~ % 3~ Jrflfl.B bahsi l~t ve ~e"'.~n tevzıı ve harç~ - Evvelce Rus~aya. ıhr~cat- Şirketin bürosu için dördün- Bu müzakerat neticesinde 

tında sürülen yerli mallardan arttıgını s~ylemektedı~ .. ~lek- Y d.ılmesı mulahazalarma geçmış ~ n;ıeş~l ?lan tacırlenn, şırke-lcü vakıf hanında 4 eda isticar e mücip olan diğer meselelerinde 

larfınazar, bazı büyük dep- lar- t~n geçrnış ma~en komürü 15 Maliye mü/eltiılerl tır. .. . .. timizle ıştirak ve alikalan ye>-' dilmiştir. Şirket, mümkün mer!Tiirk: tacirleri lehine olarak hal 

~ satılan hali11 nımeli mç. esi- lı~adır. ~ok 24 lir~r• sa~- Hürriyyetın ~uda~aıı ve P!~ ktur: . . 1 tebe küçlik tqkilitla iı görmek !edileceği ve bu suretle tacirle-

~n kesilmiş bir halde eve teıı- ~r. lngıliz antr~ıtı 45 - 48 lir•, işe bBflıgor ~(Hat ve eerve~n dogı:u tevzıı- Şırket uhteııın~e bu!unan ış- niyetindedir. Diğer taraftan'rin Rusyada kalan Uç milyon 

~~ fiatı 550 ile 570 arasında de lıradrr. Ko~ ~4 lı~ya satılmak- lrtip meıele.ıi dolayısile nı, efradm ve mıl~etlenn m~e- ~er~e tamamen. mustakil olarak evvelce ihracatla meşgul olan liraya yalmı ııennayelerinin ia-

tışmektedir. Rus antrllllltı 35 lirayadir. Ma- ~u-"-- pmak.. hrimi' vf rabıtasını teşkıl etınesı, ve ıştıgal edecektir. 'tacirler şirketin arayacag-ı ev-\desi temin edileceği muhtemel 
_._ k" .. l · f' tl ..... nu&at ya uzre ıe - d" 'il l · · ·...:ı.~ ' 

Bunun haricinde kalan yerli ucıı omur en ıa an geçen se d ,..,,,, üf' ·~1 · unyanm mı et ennı gı • ...,...e Hazırlıklanmızı bitirdikten sah haiz emtiayı şirkete arzet- "Örülmektedir 
,,., yüzd' di · .. _ ze g en ....... ye m ettı;ıoenn- btetm · · ti'k"'I ~-• il - - "' · 
··•eşe adi meşe. gürgen ve sair neye nazaran e ye nısuc- l . esı, ıs "" , ..,uayıı:ı ve y E , b . :; 
tins ~unlar 490 _ 540 arasında tinde bir tereffU göstermekte- ::nı ~l ~· ~:ı::: E= k&ek maimatlarda birleşmesi i- • .. •• Sfat engız lf tegayyltp 
llıiitahavvildir. dir ki bu yeni gümrük tarifeain Y er ıç~n . ~e~ ta çoğalan hakiki bir dostlukla ra- • ; "·< • 

d 'l ' hn kA_ .. ,_ oda tahsıı edihnıştir o kmü ' ' • f ... 
Geçen sene, bu mevsimde o- en ı en ge e u:u.u. Müf . 1 Mali · V Al çın ~e. gayretimızı sar et-

~tın fia~an aynı ~isbeti muha- Şehremaneti ~t fiat- ti ıabıke~~:t wn~ m::~ melıyız.• ..ı;--
B/rincı sahiftdtn mabalt 

ilıa edıyordu. Eger kış geçen lannı kontrol etmektedir. Ema Kamil Beyden başka irtişa i- D üır.n: Meclis reisi Pa. Hz.nin beyanatı 
''neki gibi fevkalade ohnazsa net mahafili odun ve kömür fi- sinden dolayı tevkif ,;e biliha- ar J un Un Fati~. dairei ~ledi);'eainde ';Ü: Meclis reiai paşa haz.lerine etmiş olması. 
Odun _fiatlar~nın bu sene geçen ati~ bu s~e g~~ tabii su- re kefaletle tahliye edilen bazı kahları ıcra edilenlenn esamıaı 
leneki haddıne vasıl olamıya- rette yükıehnıyecegıru ve buna -vatın da 'ıfadelen'ne mura" ca- n· b .. unlardır· de Viyanaya gideceğini söyliye- Bu ihtimallerden ııonuncuau 
~- . l k db' ~~ ıvan ugun ş . • . rek. blr ay Dllisaade talep ettıği na, kendisini tanıyıp sevenler 
d"gı muhakkak addedilmekte- manı o un~ca te ırl~rin alın- at etmiştir. . zıraa~ Mehmet ~smaıl .B. ve bu müsaade verildiği rivayeti hiç in;uunak iıtememektedirler. 

ır. , • ... ~1iı:t1 temın etmektedir. toplanıvor ıle Veçhiye ~·· S~h .ef., ıle varsa da, bu hususta Kizmı pa- 18 senedenbcri meb'usluk eden, 

Ekonomi Dayak meselesi ~atmaH.,Aptülg~ef.p.eTo- pbazJeriaynendediki: uzun müddet bütçe encümeni 
içtima heyecanlı tı. H. , Alım~ Şevki e~., ıle ~a- _Ali Cenani bey bana müra- mazbata muharrirliğini ifa eden 

O 
• d Şakir Bey nakledildi olacaktır rufett., Abdili~ ef., .ıle Ze:ıra caat ederek, karaciğerindeki ra- ticaret vekilliği koltuğunu işgal 

ktruva res mın en . . .. .. . . H.! M~ut ef.! ılıe Hıdayet ~., ha tsızlığı tedavi için Viyaııaya ve 60 yaşını doldurmuş bulunan 
Bır dayak meselesınden do- Darulfunun dıvanı bugün Alı ef ıle Hanıfe H Talı11ın . ek · eli - · · .. 1 di s· ff b' damdan bö l 0· 

layı hakkında tahkikat cereyanı saat l~ te içtima edecektir. Bu ef. il~· Hatiçe H. vd;ği ef. ile gıtm 11•!e gıru disoCenaniy e ·. bc-ır hşere kıt ılır. at beki Ye 
1 
tır • k A. ti tt d P · .. .. · · .. .. .. ' "nk" eli · · d f kiil ' ' ay mezunıyet ıste . are e ıç e enmeme ı e-

s ı aye ""r ar 1 e en olıs mudurıyetı uçuncu gu u van ıçtımaın a a - Evantiya H. Haçik ef. ile Az- . b tal b. h .. Di. . eli 
..._. üıbe "d" . . . Ş k' b , 1 t f d t b"t ed'lm· ' ' .. yın u e ı enuz vanı r.ya- r. 

' '-" t. .mubur .mua~ınhı lab ılr eyi tel er k~ra.:°11 ~ ~s ımun" ı kış nif H., Anastas ef., ile Vasıli- sette bile görüşülmedi. Bu taıe- Ancak Cenani beyin tayinin 
. ı•ıncı şu enın mun a u unan1o an ursu er uzenne a a- ki H . . . k d 1 d 1 b' .. Lo p ı 

!icaret odası heyeti umunu etmektedir". muavinliğine nakledihni tir. şa ve müzakeret cereyan ede- · . . . • , bı h~yetı ~~yeye .sev e ı e- en. evve. _ ır gıın • . zan ~ _a.s 

~e ıçtimai dün 11 kişi ile yapıl- . Bundan sonra Antrepo ko- Şakir be hakkındaki t~hki- cektir. Bu toplanmanın bilhas- . Bcy'.izıt da.ıresınde. ~ıkahları cek~. Mecl.ısteki malwnat bun- oteline ogle yemegıne geldıgı, 
~ı. mısyonu raporu reye kondu Ka k t k ky d' . h 1 sa heyecanlı O!acag· ı tahmin e- ıcra edılenlenn esamısı şunlar- dan ıbarettır. yakasız ve kıracatsız bulundugu 
tı... • . .. 1 b 1 d'ld' h 1 a evra ı en ısıne ava e o- d C . be d ? v· . 1 C . b . 
... v~. meseles.• .. g?riışulece.{.ı, ~ e ı .ı ve .rap.?r~ .. azır ay~ lunan müfettiş İmadettin bey dilebilir. ır:. . . . . ~~ y n.er e. ıyanaya tespıt o unm~ş ve enaı:u eyın 

!!: Ru~name mucıbınce ~.ve! ok- Lıman şırketı mudu_ı:u J:l~dı dün makamına gelerek bir müd Alakadarlar bugünkü içtima- Vas!J ef., ıle Elısavı H. Vahram g.ı~ş ~? Ga.z.ı Ayntap~a .ınıl bazı kımsele~n n~an dikkatmı 
lrvela Odada teşekkul eden Beye alenen teşekkur edıldı. det meşgul olmuştur dan sonra müphem kalİnış ve ef., ıle Nuvart H., çıftliklennde mı? Kendisını Es celbeden bu ıhma! ıfade eden ha 

0
ktruva komisyonunun rapo- Rusyaya ihracat · şüpheli noktaların temamen te- Riza B. ile Mediha H., Haa kişehirde gören ohnuş. Adana li, so!" zamanlarda düşüncelı ve 

ru okundu. muahedesinin A. ve B. madde- At' iktısat meclisini zahür edeceğini söylemektedir- Bekir ef., ile Nigar H., Cemal istasyonunda göze ilişmiş ve bi.r bedb.ın oluşuna bir delil addedil 

. Odada bu resmi kaldınhnJ .ı lerinin tadil edildiği a.zaya teb- 1 .. • n ltr. ef., ile Hikmet H., Yusuf ef., kuvvetli rivayete göre de, Ayn- miştı. 

;~•n teşebbüs.atta b~l~ulması . _ Ru~y~ ile akte~~len ticaret muzakeratı Divan bilhassa kürsüleri la- ile Şe~ine H., İrakli ef., ~le Pa- taptan Halebe g.~ş. .. . . Cenani ~ri~ Aymtaptaki çif 

/.ımdır denılmekte ıdı. lıg edıldı. Bu tadılatla Rusya Ali jk+!~~t k . . • k g" vedilmiş müderrislerin isim- raşkevı H., Karabet ef., ıle Ta- Zabıtaya vaki ıhbar uzenne lik ve emlikinın refikasına ait 

B d ·· J 'h tın b' üdd J ....,... omısyonu zıraı re · · H Karbo f ·ı D'h lan tahkik · l · • .. · · · 
ıı a oy~·.;. . ı ~aca .ır ~nem ete te- di hakkında a tı-ı tetkikatı leİini tesbit ile meşgul olacak- k?hı ., . e. ~ e ı !'a!'u7 Y'.i~ı. . .. at ne~ıce .en~ş bulu?dugu, kendi~nın de aılesı 

b• Bundan sonra mılii sanayı crube mahıyetinde olarak Sa- b' . . t' Kry dP. gt . 1 tır hi H., Avadıs ef., ıle Makrimı gıbıdır. Tahki&at netıcesı alaka ile bır seneden ben dargın oldu 
ırr-· . k h kk. . z· t b kala ıtınnış ır. e ı emın o un- . B f ·ı K . lJ mak dil k . • . 

~ ~gının gene o tnıva a . ı._ı- ~ay~ -~e . ı~a~. an nna ve- mu tur Bu hususta a ılacak Mamafi diğer taraftan haber H., eyazıt e ., ı e esme • ., dar amata arze ece tır. gu anlaşıhnıştır. Cenanı bey son 

,~Itı raporu okundu. Sanayı bır nldıgı bıldınlıyordu. :•ıAt b .. .. t Y P l' t aldığımıza göre fakülte meçlis- Öğrendiğime göre, Cenani be- zamanlarda Çankaya caddesin-

j:",.~ayiden istifade eden fabri- Oda ~a.ti~i umumi/ili ~eş ı ala u~ uç e mec ıs e !erince tesbit edilen kürsüler a- ınhlsarlarda yin hiç bir taraftan pasaport al deki evini de terketmiş bulunu-

~~' de: "Hiç ohnazsa teşviki Oda katibi umumiliğine mü-
0~~u :C ~~ ted' likadar miiderriıler arasında matlığı taayyün etmiştir. yor ve nenle kaldığmı kimseye 

l".:'larm bundan halas edilmesi derrislerden Vehbi B. in tayin g-:C baka d 
1Y~,-~utvat- hnanutııuzlug-u ve itirulan mu- ZekAi B. Ankaraya Akla gelen ihtimal üç mad- söylemiyordu. 

11;,u d " d ·ı· rd B d d'ld' •. r . H d' be f zenemız m a yap114111 e - -r· • . . . . 
lo m ur em ıyo u un .. l e ı ıgı eıs am ı y tara m k'k de etmek ed' B cip ohnuştur Bu itirazlar bil gıttı dede tespıt edıhnektedır: Ankarada kendiaini yakından 

<l~ra şu cümle ilave edilmekte dan bildirildikten sonra içti- k~k at vam hal" t .;r· ğ u. t~t hassa Fen i~küıtesin vakı ol- Mal' kil t' taraf d 1 - Cenani beyin Viyana~a tanıyan aileler nezdinde yapılan 
,,,

1
,: "Oktrua resmi 20 - 30 bin maa sessiz sadasız nihayet ve- 1

1 •tınıl rapoKr . ıne 1 ratkiı'kıc;ın maktadır - ,_, olanıyedave C:. ı . M~ ki~ veya her hangı' bir yere gı'nni• tahkikat neticesinde cenanı· be 
1 Urk · · · · • ·1..ı.. r · hd' 'ld" ça ıı ıyor. omısyon te atı · va... vet w:enne us - --.. , 

ışçısının ıstı ..... a mı te • '\" .ı. nı yakında bitirecektir. Acele mı oldu?". rat inhisan mııuıni müdürü Ze- olması. . . yin bir ııeyahata gideceğinden 
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Bu mesele pezar günü de mo Bir takım müderrisler bu kür- kfil B. dün Ankara'ya gitmiştir. _ 2 - Cenanı brvın bir kazaya haberdar olduklan, fakat nere-

clistc görüşülecektir. sü tahdi~ me~.elesinin bird~nbi- Zekai B. Ankara'da maliye ve- ugraınası. . . . . . y~ g~d~ceğini söylemediği öğre !•----------- re liyıkil,: munakaşa edılme- kaletile temas edecek ve idare- 3 - Cenanı beyın ızını kay- ıulmiştir. 
İRTİHAL d~~ a~l~ olarak t~it edildiği nin lslahı ve tekemmülü için ti petmek maksadiyle harice firar Komisyon işlerile uğraşmak 

nı ılen ıurmektedırler. zım gelen işleri vekilete bildi- ya gönderilecektir. ta olan Azim şirketinin poı;.ane 

· Şark demiryolunda recektir. · -o- sırasındaki handa bulunan yazı-
-o- .. Almanyada tahsile gönde- . hanesi bir kaç gündür kapalı 

ınühim bir sui istimal Bagçılılı ve şarapçılık derslerl rilecek kimyağer bulunmaktadır. Şirketin dığer 
Öğrendiğimize göre, Şark Ziraat -enstitüıiinün Ankara' Müşkirat inhisarı tarafından, şerikleri Cevdet hrap ve İshak 

şömendöferlerinin Bakırköv daki bağçılık, şarapçılık mekte Almanyanın resmi kimyahane- 1 .Kıfat beyler de üı,; gun evvel 
gişesinde şayanı dikkat bir ııÜi bindeki, M. Buffar tarafından )erinde kimya tahsilinde bulun 1 Afyon ve Eskişehirc gitmiş!er
İ.1itimal yapılmııtır. . İ~tasyon verilen denıler nihayet bulmuş- ~~k üzre bir kimıyager .?ir i~i 1 dL M~zkCır şe~kıeri!l. ro:y?!•.ati 
gişe memurlarından bin 18,000 tur. gune kadarAhnanyaya gonderı- 1 sırketın oradaki ha, ı ışlcrıı . .ı ta 

mahalli malısm•una ılcfnl'dile- liralık bilet tabederek satmış- Dera gören on talebe arasm-1 lecektir. Kimyai·er, tahsilini: kip, hem de Cenan; beyin scya-

~kıir. tır. Bu mü~im sili istimal hak- ~müsabaka yapıla~a~ ve içle-ıb~tirdi~ten s?nra Müskirat in-il hatr h?!rl:r.nd:ı m:ı!Cıı.ı:ıt edinmek 

Kumkapıda mahrukat tile· 
can Nişancalı Mustafa Efendi 
bir miiddeııenberl müpıelA ol
duğu haatalıktan rehayap ola
mıyarak dün sabah irtihal et· 
mi~tir. Ccnausl bu sabah saat 
9,30 d111 Ni~ancadaki hanesin
den kaldınlarak Osküdardaki 

ıllliıı ... ________ ıl kında tahıkıkat yapılmaktadir. nnden kazanan uç kışı Avrupa- hısarı ıdaresınde çalışacaktır. g:ı;·csıne ıstır..:ı~ ar. ı>k,r.rlır. 
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lU. i. z a. h. ., • Ekranın en büyük yildızı 

DUGLA.S FAİRBANKS 
me, sonra da gıiya hayatıınızaj Filvaki, bir masal anlatınnış gi 

adapte etmeğe bılmem ne lii-1 K " ,. bi anlatıyordu. Amma eloğlu! 
zum vardı? ... Bu «Yumurcak» u·· tu·· ~ ,. ~ftY[ yutar mı? Bir az sonra bütün a-
ayarrnda maskaralık piyesleri • ı lem, Mukpile hanımın,Mustafa 

N aşit ve Şevki Beylerin reper- .< beyle, Lütfü beye ihanet ettiği MRl'i l M!ll' ' "MiLLiYET.Ti\\ 

f)ün akşaın Opera sinen1asında gösterilen 

D E 1\1 i R M A S K E 
~luazzam se!ll ve sozlü filminde azim muvaffakiyetleri ihr.z et· 

miştir. Bu muhteşem e:;erde artistin kuvvetli ve sehhar se~inl i~ı tmek 

seyirciltre nasip olmu0tur. Filimılen evel büyük muvaff.ıkiyetlc g•ıste· 

rllen sesli ve sözlü düny• havadisleri meyanında Rer mıntıkasının 

tahliyesi, 'Mu<Olinonın bilyük harbm 4-0,000 eski muhabirlerinin mu· 
azzam teıabürıu arısında resmi geçitlerinde bulunma.ıı, lngiliı ne ko

12 Kı • u"uevel ı 9z9 
DAREHANE Ankara cadde•I. No 100 

Telgraf adresi Milliyet, lstanbul 
T~lelon numaralarh 

,ıtanbul 3911, 3912. 3913 

tuvarlarında tümen tümendir. ni öğrendi. 

Hem o zavallılar bu cins zev- T d d •. • Mütereddit insana akıl da ö" 

zekli:kleri hiç bir sanatkarlık efe u tt en s Ün ra redilmez. Yaz kararsızlrk içinde 

davasın~ ka.~kışn'.adan ve Şeh- • • • geçti. Mustafa bey, karısı ve ka 

ABONE UCRFTLERI 
Hariç irin 
IJ()() kUrlJ1 

rem~etı b~tçesınd.en senede - rısının aşıkı ile ya_şamak mec m 

onbınlerce lıra tah~ısat alma- Geçen yaz Mukpile hanunla O zaman saat üçtü, Yedide he riyetinde !kaldı. Uçü beraber; 
3 ay/ılfı 

6 .. .. 

Türklve irin 
40U kuruş 
79J ,. 

''°° .. 
1400 .. 
21()() • 

dan oynarlar. Halkın ~anat Mustafa bey Adadaki köşkleri- nuz gelmemişti. Sekizde ayak aynı masada yemek yiyorlar; 

duygu~unu. artırmak, asrı ve ne taşındılar. On beş gün sonra sesleri duyuldu. Mustafa bey o- davetlere, üçü beraber gidiyo:·

medenı tıyatro .mefhumunu Lütfi beyi davet ettiler. Tam bir daya girdi ve: lardı. Beraber poker oynuyorlar 
Gdcn '' rak. ıt:erl \.'Crlhneı 1 k J k d 

~lıiddctl ~eçcn r.ushalar ıo kuruştur. mem ~. ette yer .. eşttrrrı~ . av~- e~ kadını olan Mukpile, bir ek- - Hadi yemeğe! dedi. baloya birlikte gidiyorlardı. Is-

ı aıcıe , c matbaaya alt ı 1 ıcr ıçıa sıru. gu?~.n ~e böyle. ı~u~ım bır sıği olup olmadığına bakın lk Sofraya oturdular. Mustafa tanbula, aynı vapurla, aynı ka-

mildurl<etc murucıt cdlllr. v~zıfe~ı ustiine aldıgı ıçın şehir için ,misafirlerinin odasına gir-ıyemeğini yedi. Üçü de yediler marada, beraber avdet ettiler. 

ı~azcıcnıız 11Anlarıu mcsullycunı kabul cımcı b~~çes.ınden y~r~ım. gör~n. bir di .. Lütfinin b!r .eksiği vardı. Mu Hatta konuştular da. Yemekten Karısını, Lütfü ile bastırdığı 

rBUGÜNKÜ BAVA m~essı.se kendmı boyle adı ve kpıle bu eksığı tamamlarken, sonra Mustafa" Allah rahatl.k günün üstünden tam beş ay ~e
degersız oyunlar oynamaktan içeri kocası girdi. versin!" deyip odasına çıktı. E u çmişti. Karısının ihanetini bil-

i 
l)(jn hararcı <n çok 10 en az 5 adeta memnu adtletmeliydi. Mustafa evvela: A !.. dedi, so nun üzerine işi anladılar: M:.i- mediği zamanlar Lütfü ile na

ccrece idi. llugun rüzglr poyraz Belki diyecekler ki: - Bu Ma el, kol, baş salladı; ilerledi, teredditti. sıl ıkıonuşuyorsa şimdi de öyle 

cseck ha'• bulutlu olacaktır. ı gibi oyunlar ~a~la hasılat veri- geriled~ .... Gerileyip ilerledi ve Bunu daha ev~el anlamad.~~ konuşuyordu, e~ki zamanda ol-

-------------1. yor .da onun. ıçı~ oynamyor. çıkıp gıttı. larına hayret ettıler. Onun mu duğu gibi, dosça elini sıkıyordu. 

FE.,LEK Bız de d~~z kı: - Yalnız ha Lütfü vaziyeti hillasa etti :
1 
tereddit bir adam olduğunu bili Herkes, Mustafa için filozof ko 

sılat gayesı ıle hareket eden "Sersemce ya!kayı ele verdik!" ı yorlardı. En küçillc bir iş için, zi ca, diyordu. Halbuki o, kararını 

DÜŞÜYOR... bir tiyatro kumpanyasına ~eh- çoktanberi Mukpile ile sevişiyo hnen yazı tura oynardı: " .. Aca vermekte geciken mütered•.lit 

İngiliz lirası İngiliz Veliahdi- rin ya~dım bor~u olamaz., Şehre rlardı. Ku:ıseni~ hab~ri yoktu;'ba yapayrm ? ... !'mına .yap~a- bir adamdı. 
nin attan. düşüfü kadar düttü mane~me ~ergı veren ha, k c::ıa nasız bır telaş netıcesı rahat . sam n~. olu~ .. ? İ~t.~ şımdı ~e . .'" Bunu is!_>'lt etti. Bi~ g~c.e iı-
ve eğer rıvayet edildiği gibi Oı- net bıze eglenceler yapsın dıye lan bozulmuştu. tereddut edıyordu. Acaba 'w- çu de yemege davetlı ıdıler. 

manlı Bankası da 200,000 adet vermiyor. • Mukpile: . • şşyrm? .. boşamasam ne olur.?" Uçüde, aynı otomobille, bera-

satılığa çıkarırsa palamut coru- Söze bu şiddeti verdiğimizi - Ne yapacak dersın Ve beş saat sokakta d.,laşırken ber geldiler. Yemeğin sonunda 

mundaki balık ucuzluğunu lngi- okuyanlarımız affetsinler. Çün- Lütf~ .om~z.ıkal9ırdı: hep: " Tok:atı atayrm mı? .. ':o Mustafa bey cebinden tabanca-

liz lirasında göreceğiz. Zaten in kü «Yumurcak» adını taşıyan - Bılınnıyım ben... katı atmayayım mı?.. Tokatla sını çıkardı, !karısı ile Lütfüye 

siliz lirası tıpkı ağaca çıkan ço- oyun hakikaten. ~ere~ yapılışı, ı:en~.z ~~ık d~an valizine, k~ 1 sam n~, olur? T~katlan:ı~ lii :ı- üçer e! attı. Nihayet onları kat

cuğa: gereık oynanı_şı ıtıbarıle tiyatro ltugun ustundekı eşyalarına baıt . m mı? deye soyleıunıştı. letmege karar vermişti. Kısk.ı.ıı 

_Aman dütüyoraun! Dedik- sanati için bir «~iripençe» oldu. tı. Vali.zin~.ah_p gi.decek miydi~ 1 B~.bir azap olu':" bilhas~~ ve çl~k saikasile, tehevvüren katle 

leri zaman nasıl maneviyatı bo- Bir defa. eserın aslında bile . Hallı muşkul hır. dava: B~ v__a recegı kararı b~klıyenler. ıçın: ttım ! diyordu. 

zulup düterae öyle dütüyor.. hiç bir yenı ve c_anh güld.ünne zıyet ka.rşısmda gı~ek mı 'a- .. Must:ıf~~ erte.sı s:ıbah kısa bır SELAMİ İZZET 

Dünkü gazetelerde paramızın vasıtası yok. Guya yaşlı hır a- z~ı. ~ı~memek mı. kararı.~er Bonıur ~edı. B~raz s~n~a ~a llAROLD LOYD 

kıymetten dütmeıi sebepleri a- lüfte meşru olmıyan çocuğuna d~ler. Bırı bahçeye çıkacak, o< ·- rısın.ı _ :ı~fı;rlıp etmıyecegtnı bıl

;:asmda memleketimize koku ve bir isim bırakmak için son nefe kı salonda .oturacaktı. Mustafa-lmedıgı ıçın, henuz kararını V!'Or 

kravat gibi eıyanın çok girdiğin sinde bir genç adamla evlen- nın birinden biri ile görüşmesij mediğinden , iki faili müştereke 
den bahsediliyordu Ben güm- miş. Bu birkaç dakikalık zevce- lazımdı. Bu mülakatı bekliyece. nasıl muamele edeceğini bilmi-

rük iıtatistikleri ile.;e ithalat ve den miras riyen koca sonra ha klerdi. Bir saa_t g~çti'. ~iit.fü'. ~a yor~u. .. . .. .. · 

ihracat muvazeneıile de meıgul line mün:ısıp baJk:1 bir genç kı- ~çeden, Mu:kpıleı:ın sını:.ıı .. sı'lırj Bır gun daha geçtı. Lutfu oda 

değilim. Yalnız ben paramızı dü zla evlenıyor. Lakın «ölüm dö- lı oda~a dolaştıgmı goruyor; sında? çıkmıyor, od.as_ında kava 

.. k k da b"y"k m'ıkt d şeg"i» karısının yadıg5.rı olan Mu:kpıle odadan bahçede kudur ltı edıyor, yemeklerını odasında 1 
şurece a r u u ar a . 'b' L"tf" · · · rd N'h M k 'l ) 
T" ki · k kul ki · kendinden yaşlı bır yumurcak muş gı ı gezen u uyı seyre"\ı yıyo u. ı ayet u pı eye de ~ 

ur yeye gıren o arı mın ·1 k' b bel b' d B' t hah d k' ld' k' F"I" . ıde ' 
kullandığını ve nereye gittiğini og an var ı u ayı ır tür- yor u. ır saa s~>nra çe e ı • ı ı: . .. . ı ı mil , = 

k d. k d' Ç" lü başından savamıyor. mevkuf, odadakı mahpusa ya,- Bemm sabrım tuk·endı. Koca ========= 

AT~~ 
GiBi' 

en ı en ıme soruyorum.. un K · • 
'-'be · k · ı d k ku Eserin aslını yazanlar bir !aştı: na: arının metresım oldugu-
ıu mm e ıerı yer er e o o- b' · TANKLARIN 
ı k t d"f tt'•' k çok alman komedilerinde ya- - Nerede? nu ılıyorsun, ne yapacaksan . 
ara esa u e ıgım ıey aya , İ ik' od d ı d •· 

k ku • k ku d 8 pıldığı gibi hiç man~ıkı rabıta - çer ı a a. yap. eyecegım. ESRARI 
0 b~u. v.e ~gdız ~t. su ukr.b'lu- gözetmemişler· baba og"ul ve - Ne yapıyor? Faıkat bu doğru değildi, zorla 

nun ırıncısın en ıç ınap a ı se • • . d · . \' k d 

d 'ki · · b" t · 'b' h noter arasıı;ı.da izahat taatisi Bılmem. amara, bamtelıne basmak omr · a ın a J 
e ı ncııı ır gaze ecı gı ı er . . . . M · d d Beıkl d'I ü .. QPE ADA 

vere girer. 8u kokuların da itha- ıçın bın hır fırsat elverm;ş iken ahpus pencereyı kapa ı, u. e ı er. çu de, aynı ~~tı R 
lit 'h t ·ı ı·k kt onları susturup duruyorlar. Yo- mevkuf gene bahçede dolaşma altında yaşıyorlar, amma mum 

ve ı raca ı e a a aıı yo ur. • • b 1 d N'h k .. .. ilim -L- .. .. ı 

K t 1. 14 ·ı .. ksa babasını aramaga gelen de- ga aş a L ı <ıyet oca gorun mertcuc yuz yuze ge menıe 

rava a ge ınce mı yon nu- . • d" S lon ·· " d · b h • d' l dı ~~N ~lBtlH 
ı:.c t k kr t b -ı ld lıkanh daha sahneye çıktıgı da- u. a un onun en geçtı, a . ge gayret e ıyor ar . 

~"1 a taç. advaı. .1. ag 1!~n. 0 7 
u- kikada kendine iş anlatılır ve çeye çıktı, gitti. Başında şapka-! Biri tenis oynamağa gitti mi, 

5 unu ayın e e~ı ır mısınız. . . l' d b d · "b" .. kry .. k' b h 
oyiın da bıterdı. sı, e ın e astonu var ı. ı o uru tura çı or, ote ı a çe 

DAYAK MESELESi Bize «Yasin Hoca» gibi terbi- Mevkufla mahpus buluştular. de geziyordu. Klüp günlerini ';:;l;'e:k:':·a:k;ııı:d;a:O:P;ı~;R;A:D;A::= 
Dü::ki arkadaşlardan biri ara- yevl bir oyun nakletmİ" olan - Beni gördü, yanımdan ge- avırdılar, Perşembe günü Mus- ! 

11ra işid:lcn dayak muhabbetle- Nabi Zeki Beyin \ıu saçmama- çerken mahsus öksürdüm. tafa, Cumartesi günü Lütfü, pe EM'L YAN'NG~ ı 
rinden bahsederken bu işin bi- skaralrk piyesini tercüme etme- - Ben salonda iskemle devir,ı:şembe günüMukpile gidiyor:lu. ı ı ın 
raz ileri gittiğini yazıyordu... sine, bu sene ra'hatsızlık yüzün- dim. Bir hafta daha geçti.Mustafa 

Ben bu hadiselerde hiç şayanı den oynıyamıyan M. Kemal - Yürüyecek, asabını teskine I bir türlü kararını veremiyordu. 

!ıayret bir cihet göremiyorum. Beyin de bunu ad'apte etmeğe çalışacak, sonra gelip canımEa Yazın Adaları tasavvur edin. ilk sesli filmi 

Dünyada dayak yiyen oldukça kalkmasına şaşmamak mümkün dkuyacak. Yollar, sahiller, güzel kadınlar, r·~'I PiNi uın 
dayak a.an da olacaktır, ve ne olmıyor. Bir defa bizde aile adı - Belki. güzel erkeklerle doludur. Genç R IJ bR a' R 
kadar dayak yiyen olursa o ka- olmadığı için babası meçhul ço- - İşte bak; şimdi de gelme- bir bey, Mukpileye kur yaptı. ============•• 
dar da dayak atan olur. Bu güne cuğa ad aramak akla gelmez. sini bekliyeceğiz. 

1 

Eğer serbest olsaydı, kurunu ile 1 • 
kadar hep dayak atılmamasını Sonra bazı Avrupa kanunların- ~-- . -- -- - .. rletmesine cevaz verecekti. Am fransız Tiyatro ve 
temine çalıştık ... Fakat dayak da görülen «ölüm döşeği• ev- gibi oyuncuların çoğu da rolle-

1
ma serbest olup oln:ıadığmı bil- Sı'neınas-ında 

kalkmadı . . Bir de dayak yen- lenmesi de bizde görülmedik bir rini iyi bellememişlerdi. Hele , mi yordu ki. Güzel bır kadın, Lü -

nesini menetmek belki mea'uli- iştir. Hulasa esastan tutun da Necla HanrmlaVas/i Beyin du-ltfüye göz attı. Amma Lütfü ka- 19 KAnunuevelden itibaren 

'etten h.orkarak yemezler! en küçük ferilere - mesela raklaınaları adeta can sıkıyor-ıldına yanaşamadı. Mukpile ile 

FELEK Hazreti Musa nın sepet içinde du. Yalnız Hazım Beyle Halide olan rabıtasının ne şekil olaca

------------- bulunması hikayesinin bizde Hanrm rollerini başa çıkardılar.; ğı malum değildi ki ... Zevci mu lcrin irncsine başlanacaktır. 

Tiııa iro hayalı Ulumu diniye kitaplarında de- Fakat bütün oyuncular su gibi hteremin kararını vermesi la- Fintlcr 25 v(' 40 kuruştur. 

En miikt-mmel sesli filim· 

-YU.\lURCAK ğil Kısası embiyada yazılı ol- rollerini bellemiş olsalardı bile zımdi 
masına - varıncaya kadar eser gene Darülbedayi sahnesinde/ Zevci muhterem de bir türlü 

Evvelki akşam elimdeki ve hayatrmıza ve hatta hayata uy- olduklarını hissedemezlerdi. kararını veremiyordu. Alnı her 

duvarlardaki ilanlar aksine şa- mamıştır. Oldu olacak bari son perdede· gün biraz daha kırışıyor, kaşla

hadet etmeseydi, mutlaka şöfö Bu oyundaki şahıslar yaşıyan bir davulla zurna da çıkarak çif-i rı her gün biraz daha çatılıyor
rün yanılıp beni Darü!bcdayi birer insan değil iple oynatılan te düğünleri tesit etseler, soııra l du: " Acaba affetsem mi? .. To

yerıne. Şehzadebaşındaki ma- kuklalardır. Mesela «Süleyman da bu oyunu seçenler sahneye katı vurayım mı?" 

hut «tı}'Ctro» !ardan bitine gö- Sırtı» isimli adamın «bir erkek çıkıp: Biçare adam muztaripti. T~

türdüğiine inanacaktım. Büyük değil, bir kadın» olduğu sözii - "Asıl düğün haftaya olacak, reddüt insanı harap eder.Her iş 

-:ahmetler ihtiyar edilerek adı bile «Bu atta kadın olur mu?» cümlenizin teşrifinizi rica ede- için, ötekine berikine baş vurur, 

.;anı belirsiz. iki Alman müelli- sualini sordurmazsa artık bun- riz!" akıl danışırdı. Fakat bu işte, bıı 

finin kim bilir hangi tiyatro i- da mantıktan eser var denebilir Deselerdi ananevi maskaralık nada imkan yoktu ... Uzun bir 

-;in yazd1kları saçmasapan bir mi? sahnesi tamam olurdu! müddet kimseye bir şey söyle-

-:ıyunu evvelaAlmancadan tercü Oyunun saçmalığı yetmemiş 1. NECMİ metli, nihayet herkese anlattı. 

11111111 

'feıJebaşı ti -
yatrosund• 
bu akşamı 

saat 2! .30da 
Yumurcak 
3 perde 

Nakledenler : 
M. Kemal, Na
bi Zeki beyler 
Cu rna günkri 
m3tine saat 

l ~.:10ıla her cumartesi ık$amlan için 
fiaılarda tenzil!ı yapılmıştır. 

şuları ve galip gelen Trigo atı gayet gOzel milzik-
hol d;1nsöıierin rulet üzerinde dan:i crmelı:ri scyrü 

tJmaşa o ' u ımak • alır. 

Elhamra sinemasında 
gii5terilmekte olan NANSl KAROL 

ve GAR! KOl'~:R in temslll 

GÜNA IIKAR MELEK 
Hırflı:u!Adc Sesli ve Söılü ve Şarkılı 
filmi şimdiye kadar misil görülme
miş muvıffakiyetlerl ibraz etmektedir, 
lllveten: Gayet eğlenceli ve mütenevvi 
Seıli ve Sözlü Dunya Havadisleri 
Hakiki sesli bir Pıramunı filmidir. 

..0 .................................. ... 
1 MAJIK SBJNkE'MJSINOAf 
ı .JOAN KRA Vf?ORD ve NILS ASTER in ~ 

L_ _ . r "ü'i H "'l {f .;Ki iii i .. İ 
L •••••• Metro Goldvin filmidir . •••••
erxX.:.XX XXXXXII X X X X X X XXXI:XXe 

Talep ve ısrarı umumi llzerlne ~< 

MONTE KRiSTO. 
fllmloln birinci devresinin lraeslne devam edileceğinden 

MELEK SiNEMASI 
mUdiriyeti bu filmin ikinci ve son devresinin iraeslne onümUzdeld 
pazar günQ suvarede başlanacağı muhterem temaşakirına ilin eyler. 
~·ilmin gayet uzun olm. asına binaen bil!hıre tekmili bir defada iraesl· ~' 

ne imkan olmadığından halkımız bu temditten istifade etmelidir. 
l Ter akşam ROSITA BARlüS ve Kasırolar=nl r=ertuan. 

e~x....·-•"x....-~:::x:::::::xx:xx:::e 

........................... 
TUrk spor 

On birinci nushası dün çıktı 

Abidin Daver ve F.şref Şefik Beylerin makaleler~ haftanın maç
l•n bilhassa Venerin Ank&ıa müsabak•lan, cuma günü Kadıköyünde 

yapıbn kavgalı maçın şayanı esef tafsılatı, tayyarecilcrinıizin son 
muvaffaklyetler~ hulirnta spor hayatı, Türk gibi kuvvetli V,S ............. ~ ........ .. 

~····•••••tıııııııııııııııııııııııııt~ ~··•••1111111111111111111111111111111~ 

~~ ....... 11 .... ANi'DO'LU···ı·ı······ı ~~ 

---- --
~~ SiGORTA ŞiRKETi ~~ -- ---- --:: Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. :: -- --.. --
:: Yangın - Hayat - Nakliye - Kaza - Otomobil - mes'ullye- :: -- --:: maliye Sigortalarını kabul eder. --
-· :: Adr~s: 4 ünN Vakıf han lstanbul :: 

;g Telefon: lstanbul - 5;ıı Telgraf: imtiyaz g§ 
11111.ıııııııııııııırııııııııııııııııııııı..._ .ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtitİ 
~·•••ıııtıtıııııııııııııııııııııııııı~ ~1111 ııııııııııırııııııııııııııııııı~ 

il . 

Istanbul - Paris 
PAK~ KUMPANlA~ tarafır.dan tertip cdilnıi~ gayet ıııiı· 

sait ~craiti \ı;n i giitiirii seyahat. 1 ler türlü malunıar için l\ur,ı 

köyde i.fünınt Rclınul YC ~ıırckasına nıuracaat ediniz. 
Tel don Bcyo)(I ıı 203·~20+· l 70+. 

lll 

"f idiyet,,in tefrika." 7 ren, sekize kadar kapınızİİı. ö-ı gittinizse: suların -daha az ko-
1 

İşte bugün yegane temennim,. Diyordu. - 1 di. Keşki sadece davetinizi ka· 

nünde dolaşacağım hanımefen- yu ve barıbunya balıklarının, tla Gözüm duvarda asılı olan sa- bul etseydim de evinizde o~ıır 

di. Saat tam sekizde, zili çala- ha az kırmızı olduklarını gör-', Ihsan Şefikten Şadiye Hanıma ate ilişti. O zaman, akrebin gözjsaydrın, dediğiniz gibi kocaman 

cağım, içeri gireceğim, elinizi müşsünüzdür. Yeni açılmağa 24 Mayıs kırptığını gördüm. O, küçük bo yemek odanızda, kocaman ma-

öptükten sonra, size bir teklifte başlayan gazinoların garsonları Şafak sökmek uzre. Tanyeri yu ile benimle alay ederken, u- samzın başında yemek yese)· 

bulunacağnn, diyeceğim ki: daha terbiyelidirler ve henüz 
1 pembeleşmeğe başladı. Biraz 'e zun boyuna güvenen yelkovan dik ... 

, • « Hanımefendi ev~e oturu~ küstahlıklarını ele almadıkları 1 vel ~anya:ıa oturduğumuz oto-1 hesap sordu: . . . Eğer böyle yapsaydık, bir b:· 

yemek yemedense, hır otomobı için tüıkçe konuşurlar. ımobılde biraz sonra tek başıma - Ben, sekızdenberı sekız re tamamile yalnız başbaşa kal 

le binip Büyükdereye kadar u- İlkbaharda Bog· aziçini gören kaldım ve bu boş otomobil beni tur yaptrm, söyle balkayım, seni mış olmryacakuk Emektar hit 

zanmak h'ld k' kü ük 1 k · b k ' d d' · 
• s'." . 1 e . 1 ç 0 an ler tanıyamazlar. Boğaz, yazın 1 evı~~ ıra. tr. . . ne yaptın· .~ ~: .. metçiniz bana sadık bir çoban 

..:!ıııı~~~:)._.J_~=~~ ..... ~[Z~~Jı-~::! 1 tal~dan bırıne gırmek, baş.başa başka kışın başka ilkbaharda! Sızı temın ederım, kı eve na- Masamın ustunde duran ku- köpeği hissini verecekti Sonra 

verıp yemek yemek, başbaş:ı bamb~adır ' j srl geldiğimi, kapıdan nasrl gir 1 çük elektri'k lambasında bile eşyalarınız senelerdenb~ri hu· 

Kocaman bir yemek odam ve 23 Mayıs kalmak çok daha evladır." K 
1 

·b. ah 1 
B diğimi, odama nasıl çıktığımı darılmış, küskün bir duruş var. Is · t' · ' h · t' · ·e 

b d da k H f d' v b dah r ld • ışm, su u ır s ra o an o- b'l . K d' ld'"' S k' .. .. .. .. k .. 1 usıye ınıze, maı remıve ın·:. 

b~ cocan~ o a • ~an ş·anım~ en .ı.; ! .e ~n~ a ev a ·~ ug1:1- ğaz, yamı. kalabalık bir çoldür.1 ı mıyorumf e: ~me ge ııım .~ .. ı :ı;,uzumu go~e~e •ıJ'.11-ıasina olan eşyalarınız, bana ha: 

buır.!emeod dmaskam vb~r. ger F~~~p ~ ecSeuhagım 'l p . . 1n~u ıspa 1 
ıçınk.oGr~dya ~ı hemız Çöl, belki güzeldir ıssız olmakızaman etrba aydındanmıştı, en zwıu gostennem.~ ıçı~ .a JU-ıkfkatı hatırlatacak, koltuk : 

,,.oca a a, oca ır masa- ..... retın « ı e ervın11 ı- aznn ge ece ı ecegız anrm .1 hr ' lma ,masamın aşm ay nn.. runu çarpıtmış, one egmış. C'dd' tt 1 1 d' el· 

nın başında, yalnız bir kadınla ni bilir misiniz? «Şitap ederim» efendi, bu teklifimi kabul ede- şartsahrı e1_,~~ sa -•~' susB~ 0 bzsal Etrafıma baktım. Kitaplarım Ben, hayatta hiç kimseye, ~anı ıy·e«Kennad;:nn mgael~» eıymer\tl 

k -'- ık .. .. ·ı b' B · k ks' · Y l ık • 'lk t a ..... an ç ... ar. ogazı en b k ld l h 1 b • l h kk d · ""' ape · e 1 e · • 
yeme yeme ... canmrzı s maz- sozu ı e ıter. enım me tu- ce ınız. o aç acagız, ı e- 'lkb h • • . 1 aş a ınyor ar, ayret e ana yaptıgım şey er a ın a ıza-· ver k Masalar iskemleler 

u, size soframda bir yer ayır- bum da, bu sözle başlıyor. sadüf ettiğimiz otomobile bine 1 a ~da s~enm. Eger,. ahi- bakıyorlardı, kanunu ceza, usu- hat vennesini sevmem. Bu eski r~·~~~e l~apılmam;mı ihta ecıe~ 
tabilirim. Geç kalmama, iştihasız olma ceğiz. Maslağın, dallarla örtülü rette yle. ~ı1r c;ennet.olduguna lü muhakematr cezaiye, icra ve aşinalara hesap vennek isteme- kıl. e • r 

; Ş~mdi sözün kısası: Yarın ak ma imkan yoktur. çardaklı yolundan geçeceğiz. 'kanaa~ getırt ~~lseydı, .muha.k- iflas kanunları, yerlerinden doğ dim. Yalnız, müekkillerimden ce . . 

pm sizi yemeğe bekliyorum. Saat altıda, pencerenizden u- Ben, ne zaman o yoldan geç- kak, ki herkes olmek ısterdı ... rulmuşlar, uzanmışlar, gözlerini '•bir şey saklamamak itiyadında ı Halbukı bır lokantanın, tenlıs 

T= ~kW• gdin. G<ç kal~ urup, bi' kuo ·-• bok~ ~. '""hu!, """"'· bilm..n- Y~ "'- ba --ya-[ ,.._ıa.-, yii>ilmo ....,,M- olduğwrubn - müokkilim d<ğil 'm•a ''"®"- garaool•m yab>• 

yı;n bir, ·iştehanız yeril".de olsun Kaldırunda, beş apğı, beş yu- ğim, tanımadığrm bir diyara gi- pyalım olıDaz mı? tardı. Kanunu medeni kaşlarını mi idiniz ya -.sue mektup ya;)cı simaları, denizin, fisebilullalı 

iki.- Uç: hömıetler. kan dolaşan ve saatm seki;ı ol- diyorum vehmine kapp.mm. M;,ktıj)ıunu ~yup bitirdik~ çatmq: mağı muvafık buldum. j müşevvik sesi, ~nsanı beyhud; 

masını bekleyen bir adam gö- Bilmem yaz bapAnfıcmda teı\ ~· akma·hir «MıM:ibin- · ~ Söyle bakaymı, bu saatt Sizi Büyükdereye götürdü- hayale ıkaptırıyor hannnefendı. 

llısan Selikten Şadiye Hanıma rcceksiniz.. Saat altıdaft idba- ~iç- butu& ci~ llıi&l cea tiifıia. · · - · · · • plliJ ı ı il • jiime iW"an oklam ban~~j BlTMEDJ 

t 

,, 
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Be. ~ene evvel ile bugün arasındaki fark 
r cı; -

a bir senede ne 
seyyah ge ·yor? 

Şehre seyyah celbi ile ancak son aylar 
~arfında meşgul olunmağa başlanmıştır 

"' 

Poliste ----· Baha bey niçin intihar etti ? 

>' 

4 - Rençper Hasarım bir ç r 
val eşyasını çalan hırsız Abd~! 
!ah yakalanmıştır. 

5 - Fnerde sütçü Kozmanı: 
evine giren meçhul bir hırsız ~ 

1 manto çalmıştır. 
6 - Taksimde Saksı sokağı~ 

da oturan madam Külbanrn ik' 
buçuk lirasını çalan Kerim ya 
kalanmıstır . . 

-<>-
Tramvay kazal:ırı 

.. 393 _numaralı tramvay çopçı 
Huseyıne çarpmış, yaralanmı 
tır. 

1314 ve 438 numaralı otomo 
biller Altınbakkalda çarpışmıs 
lar, her ikisi de hasara uğram; 

mıntak ... 
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Tayyare piyangosu J Mahkemelerde: 

Bayrağımızı tahkir eden ( MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERi 
Dünk:ü keşidede ikramiye · 

, VllA11ell1J MaariftB Emanette 
kazanaı1 ı1uıııaralar - Parşk · d.. hk d b" 

14091 14369 14412 Sılıhiye hiitçesi Tütün düsmanlığı Haydarpaşa vıç un ma eme e •r 
Tayyare piyangosu dün çekil-113948 

m.ı~tır. İkramıye kazanan numa- 14879 
ra rı sırıı.~ıle neşrediyoruz. 17292 

1000 Lıra kazananlar 18735 
675 5707 5884 9835 20020 

17ıb7 ZZ672 23317 27870 22895 
30126 30137 35771 36106 24074 
48558 49190 50948 56798 26249 

600 Lira kazananlar 27702 
2343 6556 7896 12130 29730 

14700 30787 
16814 18717 19349 22346 32537 
23683 25413 27442 28807 34366 
36849 38872 41398 47408 36131 
50651 55787 59570 59783 36997 

300 Lira kazananlar 38737 
1069 1756 3368 4876 40935 
6717 9205 9390 12586 42502 

12906 12954 13207 13569 44098 
13867 15833 16710 17643 46155 
17679 18743 21834 22077 47963 
~3358 24406 24862 30358 49541 
8l156 32924 35343 36845 50658 
36847 37021 38213 38897 52411 
39202 41002 44516 46785 53070 
53879 54249 58795 54306 

200 Lira Kazananlar 57979 
437 507 938 1015 59220 

2826 3203 3270 3470 
3630 4242 4330 4763 
4845 5509 6626 7464 635 
8064 8566 8762 9348 1404 
9906 10699 11948 120341 2436 

12364 12451 12467 12788, 3104 
14430 15730 15791 16239 5770 
18531 18637 18780 19482 1 6141 
20042 20635 20467 20850 8746 
21915 22796 22947 23512 9545 
23918 24734 24802 25015 111261 
25141 25936 26307 26467'13172 
26467 26907 28609 31297114509 
31395 31979 32195 32444 16260 
33768 34730 35557 35994 17804 
36065 37541 38025 38290 19773 
40719 41372 42372 42616 20033 
42669 42898 43934 45377 20831 
45462 45501 46502 47544 22134 
48305 48386 48686 48898 23807 
48968 49139 49947 50412 24933 
51084 51185 51459 51817 25378 
52157 52234 52244 52430 27028 
52717 53292 56455 56602 30626 
59600. 31292 

90 Lira Kazananlar 33050 
300 460 1081 1186 34014 

1711 2525 2863 3435 34620 
3665 374~ 5215 6597 36199 
)971 7946 7984 8439 36711 
97&ı 10302 10752 11174 38514 

1138J 12493 12752 13850 39309 

15404 15541 15673 ı\luallim ınektebi tale- seneye mahkum oldu 
17788 18136 18242 iki geni dispanser besi bir cemiyet Tramvayı bugün Büyükadada' Mme Katina di de evamiri devlete ademi ita 

19109 19621 19633 yapılacaktır k'l me'""Ysimle açılıyor ile kavga ettiği Sırada asabilC- attan 1 gün hapis Ve 1 lira CC° 
21213 21550 22174 . . .. .. . . • leş 1 etti •.. şerek Türk bayrağını tahkir e- zaya mahkum edildi ve bu cc-
23201 23939 24005 • Srhh~ye .. mu<ifiz:iyetı 1?30 ma- Erkek muallim Merasimde vali Muhiddin den Paraşkeviçin muhakeme- zalar tecil olundu. 
25005 25564 25866 lı kaenV~51 ! butçesını . t~zım ede- mektebi son sı- beg bulunacak sine dün ikinci cezada devam -o--

26366 27020 27106 re .. 1 ayete vem:ııştır. ruf talebeleri a- Üsküdar- Haydar paşa tram ve intaç olundu. Dinlenen şahi- 1,100 Jira ihti)a<; 
27774 28324 29412 fu~çe lO~,dOOO lır~ddır. ~ldo_va ralarmda tütün vay hattmm bugün resmi küşa- tler Katinanm istimdat sırasın- . . . • 11 
30222 30356 ve stıranca a yem en 1 ıs- d" 1 • dı yapılacaktır. Küşat resmi şe- da: Türk bayrağını evime çek- Kule.dı~ t~h,.811 memuru ıke 

30624 panser yapılacaktir. ~şma? ıgı .na- hremini ve Vali vekili Muhid- meden senin tecavüzünden kur- 1,1~ l!ra ıhtıla, s ede_n Sa.d. ık~ 
31764 32148 32312 -o- mile bır cernıyet eli be . . t 1 . • 1 d d·-· fendının muhaı<emesı ewı gö-
32549 32731 33678 V r V k'J' teşkil edilmiş- n y tarafından ıcra edılece u amıyacagım... e ıgı sıra- .. 1d .. S dık ef . . td 
34377 35362 35532 v r v k8:1! ~ ı ~-dd" B tir. Bu cemiyete ktir. Merasimden sonra bu hat da bununla bayrağım12a teca- ru . u . a endı a~erhınde. 
36157 36428 36523 yarma ~~1 

•
1 ·~ 1 kı:r ey dahil olacaklar üzerinde de tramvaylar yolcu vüz ettiğini bildirdiler. ehlı hılere raporuna ıtıraz etti· 

38122 38210 38414 ~ı ece • katiyen sigara iç taşnnağa başlayacaktır, Müddei umwni cürüm sabit Müteakiben şahit Şevkete-
39917 40090 40471 Bağrıyanık ıniyecekler ve olduğundan tecziyesini istedi. fendiye mahkeme kaleminde!1 

41635 42157 42413 Bag"rıyanık nahiyesi'nin Ci- temasta bulun- Şarapçılık kursu Mahkeme heyeti müzakereden ayın ikisinde ihbarname yazıl· 
2 92 43941 duklan dostların da menetme sonra maznunun 1 sene ınüdde- dığı halde tebliğ edilmediği aıı 

42705 4 9 hanbeyli kazasına merbut oldu- ı . • - mezunları Fransaya ı ld M . C . B • 
4609 45188 Ye çalışacaklardır 5 ıncı sınıf tle hapsine karar verdi. aşı ı. uavın emıl . bun~ 

44439 4 ğu Vilayete bildirilmiştir. 1 be . . . • · · 'd ) ) d' 47ooı 47548 47604 ta e sı cemıyetın gayesını ta- gı ece< er lr -o-- tebligat müdüriyetinin ihma· 

48234 48470 48731 Banka direktoraannın mim ic;ın diğer sınıflar arasın- M" ki t 'd • \ Türk-Yunnn hakeın 11 sebep olduğunu söyledi, 
49934 49976 50177 • · da propaganda yapmakta ve us ra 1 ares~ şarapçı tıt Mahkeme bıı şahidin celbine 

ıçtın1aı .. , . k d' mutahassısı M. Emıl Bufar An- hk • 1 50704 51591 52160 musamere. ~r tertıp etme te ır k d İk . k•• . . .. m;:ı eınes• ve tebligat hususunda ihmal 
!er ara a tisat ve .uetı enstıtu- . .. .. . •. .. . . . 

52543 52699 53035 / /inci sahifeden mabait / C . . .. d f sünde çalışacaktır Bır buçuk senedenberi mu- gorulen teblıgat mudunyetmı~ 
53368 53695 54140 da memleketimizin kambiyo ih- emıyetın bugun 50 en az- Emil Bufar bu ·enstitüde şa- attlal bulunan Türk - Yunan naz'.lrı dikk:1~~nin ~.elbi için mil· 
56714 56750 57703 tiyacı ııörütülmüt ve banka eli- la azas ıvardrr. rapçılık dersleri verecektir. Ta- Muhtelit hakem mahkemesi bu d.d~ı umumılıge muzakkere ta!I" 

57430 58179 57692 rektörlerinin bu bapta mutala- madıiı Çd.lerCdesabn alıyor. - eli- !ebe şarapçllik kurslarıflI ikmal günden itibaren faaliyete geçe- t~nne ~arar vererek davayı ta· 
59262 59265 aları alınınıttır, ğer b_ankalara medyun. bulundu!dar• ettikten sonra Franısaya gönde cektir. Bugün bakılacak dava, lık ettı. 

. AI• 'kf t l" · •-•t'b• kambıyoyu ela memaumyetle nnyor. rilecektir harbi umumide Bog" aziçinin 
60 Lıra kazananlar 1 1 ıaa mec ısı ..., 1 1 umu Müıte..,. beyefendinin müaadele- · . " 

--o-

796 
1495 
2580 
3653 
5928 
6253 
8943 

10162 
11626 
13473 
15165 
16456 
17879 
19223 
20117 
20869 
22232 
24721 
25046 
26107 
28332 
30866 
31460 
33305 
34354 
35386 
36221 
37339 
38434 
39339 

814 
2194 
2833 
4587 
5957 
6725 
9222 

10785 
11935 
13406 
15802 
17155 
18025 
19526 
20242 
21374 
22868 
24728 
25093 
26566 
29042 
30880 
32213 
33385 
34386 
35877 
36359 
37535 
38852 
39440 

misi Nurullah Eaat ve Boraa rile bir kaç - d beri emirlerini memnu mmtaka ılan olunan 
967 komiıer vekili Huan beyler de ifa edemediif.:i' clfmıuıize IÖyley .. Satılık damıdık İngiliz kısın~d.a k.al~n evlerinin harap Dostnnu vurdu 

2328 içtimada bulunmuılardır. bilirim. ) oldugu ıddıasıle bazı Yunanlı- Dostu Mürüvvet hanımı öl· 
3037 lıtanbul it bankaaı müdürii Mu· Halbuki boHacla, hük"?~~z he ~t an lann Hükumetimizden tazmi- düren kunduracı Necib'in mu· 
5253 amıner bey'. içtimada kambiyo itleri aah~ aahfta denm ettiğimizi zan- İstanbul birinci ticaret mahkeme- nat talebi hakkında açtıkları hakemesi görüldü. Mecruhu ec· 
5972 hakkında atıdeld beyanatta bulun- nediyorlar. alnden: davad ·· ·· · İ 

muıtur: !liz çok aatıroruz ~~ t!" Müşterisi Emin Zeki bey tarafın- rr. za~an~ye go~ıırcn J~nda~.a s· 
8203 _ Kambiyo haldmıcla kendi cör- carı muamelenın teYlit etti11 lwnbi- dan tesellüm edilmediğinden J.V.Vi -o-- maıl dınlendı. İsmaıl Muruvvet 
9380 diı'lderimi •• düıündülderimi aö,.ı.. yoyu. aatıyoruz. ~.ol tirketi tarafından vaki müracaat Baltada ki kan. ? hanımının esnayı naklinde ber· 

11226 yeceğim. Bız bankacılann yapacait teJ' ha· uzerine mahkemece furuhtuna karar hayat olduğunu söyledi 

12868 Bazı heclhahlarm tehrimizde P- kikab cörüp herkeae ~atmaktır Ye verilen biriıi sekiz yaşında 1'63 met· Çatalca'da Boğazköy'de ko- M · C ·ı B b · 'b' a· 
kardıkları çok iirenç f8yİalar üzeri- bazı zaY.lhlan fazla zıyandan kurtar re boyunda doru renkte, diğeri beş rucu Mustafa'yı öldüren yetim . uavın emı · u ıp 1 v 

13508 ne plll1UDJZ ıukuta baılamııtı B maktır. Hakikatı bazen göremiyoruz. yaımda 1 '64 metro boyunda, koyu do l Hüse · ,. uh k . zıyette mecuhların vaktıle ve 
15965 kut panik dereceaine kadar ~t~ aıı lzmir mahsulü ne kadar? ru renkte, üçüncüsü dokuz yaşmda vam yın ın m a em~sıne de- sür'atle sevkedilmed;klerini sô-
17655 Hatta o d~de ki ıehrimizin en lzmir malıaulibnda bu ıene nok- 1'62 metro boyunda al renkte, dördü • ~lundu. Tıbbı ad.lıden ale- yledi. Mahkeme Tıbbı adlide!1 
18526 uzak yerlerinden kalkarak elindeki ııanlık oldufu malümdur, Fakat ne- ncüsil dokuz yaşında 1 '64 boyunda tı k~t.ıl ol~n baltadakı kanların beklenen müzekkerenin tekidi 

19981 bir kaç~ dolar n lncilizle teb- kadar ııokaandır b.ilmiyordum. • koyu. d':'~ renkte tenA~lile ve koşuya tahlılıne aıt rap~r gelmemişti. için talik edildi. 

20324 
dil ~tmelr. ıçın aarraflara ıeleıılere t.. ~ok m~vaıık bı~ yer~en al~ıcmı e.lvenşh d~~ adet İngili atı. K. evve Bundan sonra nüfuz memum 
aadüf ettik. aahih malumata ııonı eger yaımur lın on aekizıncl ça'l"mba günü aaat huzurile maznunun yaşı nüfus-

22126 Paramızın ıulnatu eshabmı tahlil hadlıeııi olmamıı obaydı lzmir mah· 10,30 da ve kabil olmadığı takdirde k" - d k . T bb • 
23029 etmiyeceğini. Y.ınız bu fena f8yiala- ıulatmın: harpten 1<>ııraki en mahıul am veli eden günlerde mezk<lr saatta agı ~ a ~ı~e ı ı adlı mua- Hikn1et B . İn chı va ·ı 
24890 rm ıukutta mnil oldufunu IÖylemdı- dar ııeneden yüzde ,irmi fazlasil• o- Fatihte Atpazannda bilmllzayede aatı yenesıne ıstınaden 21 olarak ta D" k' .. 'k H'k t 

le iktifa edeceiim. lac:aktı. lacağı il&n olwıur. sdiık edildi ve muhakeme talik un es 1 must~tı 1 me 
25309 Haıptaa - bir çok milletler Vuati bir baaatla ı.. - ,bele olundu. ~· ta:afınd:!° İzmı~"de çı~aıı 
26842 c•dijimia bu aafabatı daha ağır otuz _....., cıldufumı lıalıul ~ 1 tanlıul Mahk • Aali • ıı.m. _, Yem Asır gazetesı aleyhın~ 
29775 tart1arfa ıePrmiıler..,. ailsayet ilmin d_. ki uami iıtihaalit oe-i-den • Ticaret Daireainclemea ,._ \' ·r . • açılan tahkir davası ikinci ceıa 
31031 ıöıterdiii ycılcla )'irümek ıuretile pa ancak~- on ~kaanile mahwl el- CI t~tanbulda Celil:~ hanı altmda azııeyı ıhmal d~vas1 mahkemesinde rüyet olundU· 
32240 ralannı iıtiıa- ettirmi~ de ~t d=br~ ld Wr 14. numeralı mai~ fevkindeki ~ mem1;U"larmdan İs- Hikmet B. Yeni Asır mes'ul 
33435 Paramızı arızi panik/ardan çolıl~•cla bilmiyorlardı. dairede mukin? (İbrahım .zade LOt_fl. ~aıl, Halıt, İbrahım ve Seyfet- müdürü Ali Şevket ve İsmail 
34514 kurtarmak için şi. halde_ latialwıuww halıikatı ve K~ N~) Kolle"::f prketile tın Beylerle komisyoncu İste- Hakı B. aleyhine açbğı dava· 

36008 Pvamaı böyle arızi ~ 1111 ııahha!- ~ bir yaluıı1ılda sör- ~_::fen= "::°ı.1! 9;; = f~.d~s efendi aleyhindeki va- dan diğer tarafın tarziye verme 
36687 ~ı ı. ~ lııı™::~ -""'"' ;::. -~~erimisifasl;8. ~.~ de iflialamıa lıarar nrilerek muame ziiei ıhmal davası dün hitam si üzerine vıtz geçmiş bulundu· 

,.- lfl""- uzun -illa~ - ye ay_.na ..,_ buld S yf • h. ' 
38451 ,aya lıile hacet yolııtur. Gözl..mıizi lıiyet ..............ıeritll temiıı etmektir.,, litı mUtealdbe ifa olunmuı ve bu k~r • u. . e ettin, . .ıor~ıın, H~ ğunu bildiriyordu. MaJıkeme 
38965 biraz harice ~ muhtelif miJ- AU Rıza hey ı..ı; o1ara1ı _.qan "'&r meakQr maııenm Unyon sureti- lit, İsınaıl beylenn ıhmall~n hukuku şahsiye davasından bil 

Jetlerin paralanm .. ,...;de hl9pit "- ıliııkü Is~ miitalııp w .. ,.. le tedYirine ve avukat !ak_0 ŞaUul ve görülmediğinden beraetlerini suretle vazgeçilmesi üzerine da 
.....,u__._, _" .. ı. ı .......... öl "" •--L-~ · · Bemlyo Gallmldi efendilenıı nyoıı kar rildi İ f · · ... ...._.... -- -. ,_, a- hanlıladw ıu ........ Verımttirı Sinci'"' ·~ .... - L. __ ,__ L..- ar ve • ste arudıs efen- vanm sukutuna karar verdi 

llllLLIYETIN EGLENCELERI 
riz. D--'-- --"dür' " a lmmlıİ 15• llHURlp DIUUDM.Uluna .....-.r , 

iBae Wr çok nokt.' ela mil••• .. ,-... 7.,:-.... ~;i';i IOi ,:.,o Yerildili Jı1ua ~e allkadar o1anlarnı E .. ,.-... k'"_f_ ..... ,., .. ,,,,.,,,, .. , .. ,,,,,,,,,,,:::••d•••••:•unııu·;.:••':,•••:·"'"'d''''"''.,,,. 
beti oıa. 1rıuacm ıuı...ba ., ...... w Keaclilen...ı- rica etti1imb ..ıa- maıamu olmak ibre nan °1ımur. V a umum mu ur ugun en: 

( 

• 

Bu r;Unkü yenı 
bilmecemız 

SOLDAN SACA: 

ı .. Nida (2) Nida (2). 
2.• Beylfİr (2) Binme (2). 
3.- Uıül (5). 
4.- Sahil tozu (3) Göz .....,. (3) 
5 .. Cet (3) Vermek (3). 
6.- lııim (5). 
7.- Nida (2) Nota (2) 
8.- Nida (2) lıtifham (2) 
9.- Tıpki (4) DikbatWsk (4). 

+-' 1 taWi takip ....,....._.._ b akmda hazlrfayarak wlderini ------------
~· Ve .. ~ istiknr ı-7da et- '!l:ı..ın.. Bu ....., m.~ ~~ i!' l.....W llıilld T'_.. Mau Ev~~ matb~ına lUzuınu o- ihalesi icra edileceğinden tali~ 
tifi de ~'"'""!·-· tiyac:nma Mı+-da düti•d"hleriai alndea. l~ Kagrt ve saır levazımı tec- olamarın şeraiti ve numunelerı 

M. p.,.__,..., bu hu .... tald ~ de bah etdec k'«d!>'· lıtaabulda Tahta Kalede Bü:rük lıdiye aleni münakasaya vaz e- görmek üzre her gün Ievazıfll 
tuldarmı okuma,.an arfaıclatlarma lıil s...ı.. .. ;ıclürWine ~ · · d'lerek Ka S · · d" d" .. 'd · · · · 
ı.a... ta•ııiye eclecefim. fllnlardırı Kutuetlc~ ba~~cla..:~~ milı;sıı;ı.~- Cı·-~- . ·gün~ının ord~cu ' aresıne ve ıhale giınü de ıda· 

Parumzm _ clefalıl fula ••hı 1 _ l9Z6 ..; itilıarma 927, 928 Ye car Ye m"l'te'i~ . ve er 1 - .......... esı u saat on ortte re encümenine müracaatları. 
üzerine deh? 929 ·--'eriııde ı;.,. ayLlıı bmlıi yaıı,, Kolektif fUketi ile Beyoğlunda ,, 

ne~ • • .• - tiardır? yo Çayır oolıatırıda mukim. türelridan '-'ıhhat ve fçtin1aİ . lıtanbul. ~hkemei Aıliye Biri~ 
Hülcflmetın mlisıp tedbırler ih~~e: ~ tarih kan Gaspar Merdikyan ve ŞıtJıane kara- M • , Tıcaret Daıre11nden: 
ş~ noktayı ,ü~~. ~':yiın lıl - ;;.bikinden enel tiicc:arm c: kolu ~ıvanııda mukim ~ııeö .Müen uavenet vekaletınden: 21·11·929 tarihinde iflıisına karıl 

ı-. ııte .oldafu ııbı ~u~ti c:um- d'"' .............. heaib bedelleri tediye efendilerin .M~kemec~. ıfliama ve Eribbarun h;zmeti mecburesl hak· verildiği gazetelerle ilan edilmiş olaJI 
hunyemız bu meselenın en ınce tefer ~ • •-'-'-claki hoııo'- 10·12-929 tarihınden ıtıbaren iflbı· . . B k"· .. d 1 bo · 
ruatmı tetkik etmiı, baatalığı ııöyl.. edı~ıt ak- .......... - nın ılmaama karar verilmi tir. kındakl kanuna te,fıkan bakur a rayın oyacı oyun c y~ ı yunda ~O nu. 

• ted • ba 1 bil rın. mıktan. as § kılındığı memunyeti mah•lline gitme· tt?aralı yalıda mukım ve yağ ıskel• 
A mıı;e. b-va~ert ~anı''~ ~ h'" 3 _ Kambiyo nıubayaabm hakiki 1 • Mumaileyhten alacak ve istih- kten ıatlnkAf eylemesi üzerine mezkur sınde kantar acağı sokağında 7 numl 

• 8~12 •• ır .. e 1 ati e • 8 U• ihti lara müstenit olman için tat- kak ve !da edenlerin iıbu haklarım • . . . . rada Yağ ve Yemiş ticarctilc müşt"' 
Z A kiun~timi~ humıetle ~ •e!amlamaiı lıilıı "l.ıecelı: tedbirler hakkincla ban tarihi ilandan bir ay içinde mahkeme· kanı.nun 4 u~~il madde>ı mucıbın- gil Mehmet Emin beyden alacaklal'I 

lıendi~e. bir .~« addeden'!'- kalarm mutabaalan. de iflas idaresine müracaatla kayıt et ce beş sene muddeıle ıcrayı sanat- olanların tarihi ilandan biı ay zarfıII 
DUakQ bilmecemizi• H~timizdyal~ ~yıalarla pa 4. _ lıtabilizaay;on ve Türk para- tirmeleri ve bu babtaki de~le_rinin a:I tın menolunan Tıp fakültesınin 339 da_ alaka ve ı~ibat.ıa_rını mahkemey•ı 

balledilml' fekli rıım; utuyorh ememıı: .. oulm amm tayini kıymeti hakkmcla banJıa. sıl veya musaddak suretlerını tevdi senesi meıunlanndan Ahmet Raşıt muracaatla delıllcrını tevdı eder•~ 
YUKARDAN AŞA{;I: bab~ır ~r ıed h.;' k t'. :ı larm ne cibi mütalaalan vardır? eylemeleri. efendi oııu Doktor Ahmet Suphi be- kayıt ettirmeleri ve müniae borcu ,,. 

ı .. ltlemek"(3) Nida (2). ehi! 
1 

ını IOY .~ ve er 8 1 t Bunlar ıırf bankalanıı ne düıön- M""fl. bo '·-ıa dahi ,·in mezkur müddeti ıkmal eylemi< !anların miktar borçlarını ayni miid'. 
. ( B' __ 1 ( ) r ere ıeçmııtır. " . . . k • • • tecl'k B 2 • u ıse rcu o..... nn , · d t f d hk b"ldi Jeti 

2.- Nıcla(3 )2ı ır .,....iı 2 At Y••· Gazetelerde bütün Wıilitile iati- dülden~ ~ğrenme ıçmpda•• t-1-'~bi ul keza bir ay içinde kendilerini bildir- olmasını binaen hakkındakı karann v: h:~r ın afmt~ el meye 1 
1 rm.~fli· 

ııaıu • ..ı __ bu .___ ...___ bapta hukfunetçe ya n cu. re ... Hil~L. h ke . • f 1 . .. ne sı a a o ursa o sun mu 
a .. Seyretmek (S). tar ~"""' ..• !"u~t pey-"".'7 bunlarm alilıall yoktur. melen :"'?a are t cezaı meı re o unm~ş ve ıcravı sınannı musaa· sin mallarını ellerinde bulunduranla•• 
4 .• Nota (2 ) !"!bilı e~di~ gore. ~ yakm bir Yaloııcla Velıil beye vaziyeti izah uliyetı mucıptır,,. de edilmış olduğu ıl!n olunur. nn o mallar üzerindeki haklan m~b· 
8 .. Nalan (7). •!'de T~r.\~b:."zın. 116"ı:';:!' tğru etmeı. tızn Ankaraya citmelditim 3 - Müfli•in mallarını her ne suret - fuz kalmak şartilc ayni müddet içı~· 
6.- Nota (2). :~~ bul de~yece ıç ~ ar ve tekrar celmeldiğim muhtemeldir. le oluraa olaun ellerinde bulunduran- lıtanbul Dördüncü icra Memurlu· de ""'vali mezkureyi mahkeme emrt' 
7.- Dıırııınlık (8). qanuz un u•wnu zannetnuyo- Vaziyete gön harelıet eclecğiz. ların o mallar üzerindeki hakları mah iundan: ne ,_ li etmeleri ve hilafına harek~I 
8,. Zaman (2) lıaaalıua 1Attıi• (2) nam. • • Biz paranuzm iıtilıbali halılıında fuz kalmak şartiyle keza bir ay için· Çırağan Sarayı önündeki kögkle- cezaı mesuliyeti müstelzem olaca.r 
Valde (3). Ba!'kacıların alacagı tedbırleı daima nikhiniz ve bu nikbinlik esas- de iflila idare•İ emrine tevdi eyleme- rinde mukim iken elyevm hududu ve makbul mazeret bulunmadıkca rıı; 
ı .. Gelir (4) Derinin altı (2). . Bı~ banlıacdar!" Y.,,.cait bazı ted ıız deii)dir, hesaba ve vukufa müıte !eri ve etmezler. i~ cuai mes'uliyete milli haricinde bulunan aakit hane- han hak~arm_dan mahrum kalaca~Ja·. 

birlen ~.-ı. 11t~ . nittir. uğrayacakları gıbı makbul mazeretle- den etrafından Selahaddin efendi ve· rı; ve muflısm alacaklılarııun ılk ıçıl 
, . . V~y~~n !~v~de}iii karıwn~ Biz vaziyetin Türk liruı lehinde ri bulunmadıkca ruçhani haklarından reıeııinden Osman Fuat, Nihat efen- ma olarak 21·12-929 Cumartesi gii11~ 

l~tanbul peruklrlar cemiyld hey eu ıdaresiııdcn: ~biy.o ıt~ bir muddetten heri iıılıifllf etmekte oldufu- cönnellte- mahrum kalacakları.,, ı dilerle Rukiye Behiye Adile ve Ati· saat 14 de mahkemede hazır iıulıı11 

P DllR ES 
lıiuat ıclare ediyorum', Borsada eeı:e- yiz." ye Hanımlara.' ' malan ve müflisin müşterek borçlLI' 

iMiM ER NlFllll ~.eden en afak dedıkodalan bile Sukut halinde olaa lqiliz liralı ~ • İlk l_~t~ 29 Ü.nll?,uevel 929 Hacı Hüseyin efendi veresesinden l_arile kefillerinin k,tima~a. bulunma· n l!•cliyonım. . dün ele (14) lınanaı diiftü. tarihine musadıf Pazar ıunU Nat 14 Sultan Murat efendi vereoesine izafe. ga hakları olduğu ıcra ıflas kan1111~ 
Menfaat ~J'19İ:'• baaa_!lan~ oldu D6a .. !.ah bazı ıpelriilatörler Bor t~ mah~emenin Hlaı odasında a~de- ten muriıiniz Se!Ahaddln efendi zim nun 214 üncü maddesine tevfikan 

KAnunuevcUn 13 iıncu cuma ıtızıü ıuı 2 de lkyol!unda Tokat· ~-!'-ide hakibt hiUıft• ooz ooyle- IAda l.,.W. Jiaoumı 1038 lınanattaa ıı- dıleceğınden alacaklıların yevım ..,. metinde Mahkemei Asliye Birinci Ti· lan olunur. 
7 ..... er vardır. . ç-ta ............... ı.. fiattee vaktı mezkGrda bilasale veya bilve- caret dairesinin 23 Şubat 339 tarih 

lıyu arkasında Uln Cumhuriyet Halk Fırkalı merkezinde eemiyeıi- h' Hattı alman bu t~er yalonda hiç bir aba çzhıı•mıttır. irile hazır bulunınaJı;ırı ve . ~ü~isin ve 961 numeroaiyle istihsal eylediği 

J k kon.,.al'!nın ıkdı miln11ebetiylr bey'eıi umnmlyeyl ıa'~~cainıı ve akaiil'amel lıoıt· B- iz«lae y&Y&f Y•vat flat mll§terek borçluları ile kefıllennın ve ilim on yedi biıı liranın maa masraf 
mızın sene 1 .... Y•-.·- ~--'--tar . . L-L!.. d bo t '- ff··ı d lr kim 1 . T' , .. , 

. .. Brk_..,. h" • ~ · tenzil eclılerelı --7 o arzma evw . ~cu eae u e en aa sc enn ve faiz tesviyesi zımnında haciz olu- ıcaret işleri Umum Müdurlüi"' 
lçtımaa dovet rılerız. eml ler ·'-·· iilN_metimizd..lk • • ~ olunmut ye ilk muamele 1029 kurut ıçtimada bulunmal!a hakları bulwıdul nup Merdiven köy caddesinde 5 mil· den: 

~ICD4N~~~~ 1 -· ... br .... 1 bir ild ...... _ _.__. 8a !iL " • 'fi• '- 214 .. .. . -- tatbik etmi tir. Bu lazım • .. 30 peradan 7.,.-f~· ~ ~- .,u ıcra .ve ı ~· .• anunu~ıun . uncu! kerrer numerolu bo&tan 3/5 hıssesi . . . 
- 'fi t ?ril hakiki ..!;ı.; Çliaılrii -.!edtt IOnr& lıamhiyo talebi lıiru maddeaı mucıbmce teblığ ve ilin olu 300 lira Göztepe Merdivenköy cadde Türkiyede yangın, Nakliyat sıg~. 

Havle! ~eınirJolları H. Paia uıaıazası mü~örllf üo~eo: t" .;::·:.~ıar;..,~;:i: ~or: aı:ıı:;, e:~,~!:ıki~t nur. :~t~~5 li~:[::.t~~~~:~.:::ğıc:~ ~t~::~~a~r~~:ı~k t~:;~ ~~~~:k :u-
. . Y ndu. • ,. · er •· lıaclar temevvüz etmit ...., nihayet ak· Oıkiidar Hukuk Hikimliiinden: dıköyilnde Hasan Paıp mahallesinin gün faaliyet halinde bulunan Nord": 

!daremı.ıın Haydarpaşad:':1d ri ile 5.12.29 da satılamıyan mu- hyA..,. .. ? ••• KimM lıilmi,....,_ f1UD ~~ !'-tta lıa"".mnııbr. .Maka!'~ Efendi tarafından Malte- Erenköy caddesinde eski 5 numerolu yçe Sigo~t~ ~irketin~n Türk.iy~:;. 
magazasında mevcut olup mus- htel'f lambalar 12 12 929 tarihi Diıı bir "'f' benlwnıza (2,600) 1 Dün bi•heaıa ı., Zıraat, o.-ı. pecle esiri ıstaayon karfıunda idin boıtanın temamı 120 lirada ve Kasır mum velcilı haız oldugu sclahıy ı-
tarnel ve tip harici olmaları iti- 1

• • ' • - •. edi.. Keadi.ıae bor 't;' lııenkalarile SelAnilı, Amerilıaa. Eks- haneyi, bakmak ve ~lemek f&rtİ)e caddesinde eski 3 numerolu tarlanın binaen b~ kere ınu:aca.atla İstanb~ 
b . 

1 
k ll lamıyan 1 muhte- ne müsadıf peııcımbe günü saat Ha 1Atma ..::tfiad ,;;ı;•~ • pres ve SoYyat hanlıalan laımbiyo .. verdiii halde prta nayet etmedip- tamamı 850 lirada, Göatepede 9 nu· da açacagı 111;cntalıga şırket naııt'": 

.arıy. e U anı . 14 d 
1 

• -•ı• •:r- Yer .• bmtlar ve 311,000 l,..nız llraWr mu- den kaydının iadeten taıhihi talebile merolu tarlanın tamamı 240 lirada yangın sigorta işlerilc me;gul oıın-a 
lıf mıktarda fener ve şamdanı- e a enı müzayede ile aatıla- ~t •valh adam palıa_hya -1 ettiil amele olmuıtw. mezkilr hanede mukim otlu Zara a- Kasır caddesinde eski 14 numerolu ve bu işlerden doğacak davalarda 11 

rABA~K~f 1iOiS BiRIDERLER 
lsıanlıui Uılıkpızan Yağcı ıokalr ~o. 4 

le lamba şişe makine ve fitille· cağı ilin ohmur, ıçıl 11 Mtımııd&. ~alraııal t ~YU! ~~ Gerek dün..,. ıerek evelki cün la- leyhine ikame eyledii!i davadan do- tarlanm tam•m• 180 lirada talipleri tün mahkcr,,elerdc müddei, müdde" 
' . . . .. . . t~ bıa ufak mı ~otteriJ'~ ki hiç mirden alman telııraflara cöre, kam- layı yevmi muhakeme olarak tayin. uhtcalne ihald kat'lyeleri icra kılına- aleyh ve üçüncü şahıs sıfatlariyle il' 

l'.ofaue<ını hılen her PAS llRMACI ve BAKKAL .W..: olDUJ'anlar biı. apelriilaayon.a biyo fia~erinin buraya. ni~e ~a edil.en 9 kAnunu~!'i. 930 ta~e mft cal!mdan ilç zarfında borcu tesviye z:r bu~unm.•k ü~re İkti~~ ~U~k ~~ 
hır P.\STIR\IA nor.RAMA MAKiNESi tedarik lrallım.ılardır. yükıektir. Bunu nlzmmı cond..ileıı aadıf Pertembe gunü aaat ıçuı mUd- veya kanuni bir itirazda bulunmadı· mm Şırketı tayın eylcdıgını bıldını~ 
etm.!ldir. llmuml Türkiy< vekili: SpeJdl/fsryon var Ban_lrerlt1r !~raflaı:'~ .t~ür~e .ı~ı.mdan. daleyhin mah~emeye gelmesi~! muta fınız veya birriza takrir vermediği· tir. Keyfiyet si&orta şirketlerinin teY 

halkı it'! etmelı . ılen l!eldığı ıddıa edılme11 uzerın~ lı- za~mın <J:ıvetıye mahkem_e dı~a~- nia takdirde olbaptaki kanu'.'a tevfi- !iş ve murakeb:si hakkındaki 25 il" 
, ŞUDll aa•I •- 11t:_yorum ~ ıpe- lıaınbiyo telgraflarına ~. se? ıu- nesıne talık kılınınıg oldugu ı::;bı ıka kan ferağ cebri muamelesinın yapıla! ziran 927 t~rihli ka:ııınun hüküınıetl' 

ldilu,_ ,,..,.. BalLa=n mu-- tanı.al telsraf bat aıidinyehnden metgihı meçhul olmakla teblıli: ma·, cağı malumunuz olmak ve son ihpar 1 k .... 1 .. 1 kl ·ı·ıı r 
~I ........ ..U,.. ".• lıua lıaa- ~ t<;bliii temin edilmeairu rica e- kamına kai~ olmaküzre keyfiyet ga-1 name makamına kaim bulunmak üz.j ne muva 1 goru muş o.ma a 1 a 
......... ·filiiı!ilZ yoktur. diye aabn al- dW,U.tır. zetelerle de ı18n olunur. 1 re keyfiyet ilan olul'"r lunıır. 
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iNKIBAZ, suı HAZIM K.-liw w böbrek hutalıklartada 

hamile lcadınl11111 gueyanında 

deniz tutmasında 
MAZON MEYVE TOZU Almılc pek nafidir. Cihazı hazmın en 

lütumlu blr yardımcısıdır. Meyvıların 

ekseri havassı nafiasını camidır. 

Alınmısı kolay ve tesiri pelı: nafidir. Bahçekapıda Hasan ve Zaman, ll:adıköyUnde Yafet ecza depolarında, Bcyoğlunda VeUcanldis eczanesinde fiın 80 kurııttur. 

j ._._ OTUZ DERSLiK .&~ 

ı Bir kurs ~ 

!BERLİTZ ~ 
1 Mektebinde bir müddet bu· ~ 
l lunmak faydalıdır ve flatça 

daha ehvendir. lstanbul 356 

1 lstiklll candcsl ~ 
~Ankara: Taş Ha'!_~-

Ticaret işleri umum müdürlüğün
len: 

Türkiyede yanğın siğorta işleriyle 
itlışmak üzere kanuni hükümler dai 
.. ince tescil edilerek bu gün faaliye 
halinde bulunan Helveçya Harik NI 

:orta şirketinin umum vekili haiz ol 
luğu selahiyete binaen bu kerre mü
•caatla lstanbulda açacağı acentah
·a şirket namına yanğın sigorta işle 
Ue meşgul olmak ve bu işlerden do
:acak davalarda bütün mahkemeler
" müddei,müddealeyh ve 3ncü şahıs 
>fatlariyle hazrr bulunmak üzere ikti 
U Türk anonim şirketini tayin eyle 
:iğini bildirmiştir. Keyfiyet sigorta 
İtketlcrinin teftiş ve mürakebcsi ha 
:kındaki 25 Haziran 927 tarihi ka
ıun hükümlerine muvafık görülmüş 
ılnıakla ildn olunur. 

•ı .................. a 

~eJri selain 
Merk:ız Acenıası; Galau kl\prtt 

bııında, Beyoğlu 2362 Şube 

ıcente5ı: Mahaıud!yı Haııı alıııda 

lsıanbul 2740 

Tra~zon ikinci postası 
[REŞlTPAŞA]vapuru l 2KA

nunuevel perşembe akşamı 

Galata rıhtımından hareketle 

Zonguldak lnebolu Sinop 

S4ınsun Ünye Fatsa Ordu 

Gireson Trabzon Rlzeye gide

cek ve Of Sürmene Trabzon 

Polathane Glrcson Ordu Fatsa 

Samsun Sinop lneboluya uğ

rayarak gelecektir. 

lzınir sür' at postası 
(GÜLCEl\1AL)vapuru ! 3kl

nunuevel Cuma l 4,30da Galata 

rıhtımından hareketle Cumar-

tr:si sabahı lzmire gidecek ve 

Pazar ı 4,30 da lzmirden hare

ketle Pazartesi sabahı ı;eleccktir. 

Y apurda mükemmel bir 

orke,tra ve cazbant mevcuttur 

İstanbul ikinci icra memurluğundan 
Kadıköyünde Mısırlı oğlunda Halit 

..,a sokağında 36 numaralı hanede 
>ıukim iken elyevm ikametgahı meç
-llll bulunan sevk memuru Mükerrem 
ltye :Müskirat inhisar idaresine İs tan 
·bi..11 birinci ceza mahkemesinden sa~ 
hr ~lan 27 eylfıl 929 tarih ve 27 52 nu 
'llarolu u:m mucibince bin dört yüz 
">tuz beş lira altmış altı kuruş borcu l':----

8
----------• 

1Uzun tahsili ZJmnında idarei mezku ozc~adi poslaıı 
t ekili !smet beyin vaki olan talebi ( GELll'Ol U ) 
~e ırc tanzim kılınan ödeme emrini:ı ' 1 

' vapuru 14 
bmetgahmızm meçhuliyeti hasebi- K<lnuncvel cumartesi ! 7 de idare 

e t. "lıg kılınamadığı mübaşirin meş- rıhtımından hareketle Gelibolu 
"lthatın dan anlaşıln1as1 ve tebliğatın 
Ukuk usulü muhakemeleri kanunu- Lapseki Çanakkale lmnız Bozca-

un maddei mahsusası mücibince i- adaya gidecek ve Çanakkale 
dlen icrasına karar verilmi~tir. Ta- 1 hi il§ndan itibaren bir ay zarfında ,apsekl Geliboluya uğrayarak 
29-1151 dosya numarasını müstasha A"elecektir. 
'!n daireye müracaatla itirazatı ka
Uniyenizi dermeyan ve müddetin hi
lrnrndan 18 gün sonra barcu tesvi
~ veya edasına emval irae eylemedi 
ln~z takdirde icra ve iflıis kanunu
un maddei mahsusasına tevfikan gr
abıruzda cebri iraya devam olunaca
ı ınalümunuz olmak ve tebliğ ma

(lnebolu)vapuru 15 Kanunııevvel 

pazar ı Oda Galata rıhtımından 

hareketle İzmir Küllük Bodrum 

•ınına kaim bulunmak üzre ilanı ke- Rados Fethiye Finike Antalyaya 

fiyet olunur efendim. gidecek ve dönüşte mezkfir 

İstanbul yedinci icra memurluğun- iskelelerle birlikte Dalyan Mar-, 
an: 
B~bekte Köçe oğlu yalısında mu- maris, Sakız, Çanakkale, Gell-

iın iken elyevm ikametgahları meç- boluva uğrayarHk gelecektir. 
uı bulunan Avram, Andon efendiler il 

' Berzuhi, Aşini ve Nazlı hanımlara Mudan.va postası ~· 
R:öçe zade Ali Haydar efendi vere U iJ 

•sinden Hatice melek hanımın has-
~lvcra•e !stonbul mahkemei asliye Cuma, Pazar, Salı, Çar-

;l,ıci ticaret dairesinden 17 kiııunu şamba günleri idare rıhtımın-
<ni 305 tarihli ve bili No. lu ilamı 
ıucibince >•acağı olan 5000 liranı..., ••ıl•a•n•9•d•a-ka•l•k•a•r.a••••ııİİI 
aa faiz ve masarifi muhakeme ve Ü 

·eti vekalet tahsili hakkındaki ilamı !11••••••••••-
'ezkür üzerine tarafınıza tebliği muk SADIK.ZADE BİHADEI\· 
•ti birinci ihbarname ilanen tebliğ 
ilmi§ ve mahcuz bebek caddesinde LER VAPUHLARl 
74 No. lu hane ve Gala tada perşem KARA 1) E NIZ 
c pazarında ve caddesinde 36 No lu MUl\TAZAM VE LÜKS 
• yine mahalli mezkurda mahkeme l) O S TAS I 
>kağında 8 No lu ve yine mahalli 
lezkilrda 6-8-34 No lu ve Bebek cad lno•• nu•• 
·•sinde 23 No lu mamüştemilit hane 
,, dükkandaki hissei şayianızın furu vapuru Pazar 
1\una dair tarafınıza berayı tebliğ ta 1 ~ Hnun•ıcvel 
·tir kılınan ikinci ihbarnamede ikame günü • 1mı Sirkeci nhtı-
gabınızın meçhul olması haseblle ili mından •. reketle (Zongul-
\cn tebliğine karar verilmiş tir. dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 

Tarihi ilandan itibaren nehayet üç Giresun, 1 rabzon ve Rize iske-
:lin zarfında 331-75 dosya No lu mil lelerine azimet ve avdet ede-
·~&habe11 daireye müracaatla deyni- cektlr. 
ıki birriza te'diye etmeniz veya beyi 
hven başka bir malınız varise irae Tafsilat için Sirkecide Mes 
)'lemeniz; aksi takdirde mezkur ga- m:adet hanı alhnda acenta!ığın~ 
'ti menkulatm furuht edileceği ma- müracaat. Telelon:lstanbul 213 
ıl.tnunuz olmak ve ikinci ihbarname 

•blig"i makamına kaim olmak üzere !!11••••••••••••111!!! 
~olunur. _ TAV JLZAVE MUSTAJ<'A 

lstanbul Mahk:;,ei Asliye 6 ıneı ve hirader;eri vapuru 
Hukuk Dairesinden: Muntazam lzmit Ekspresi 
Davut efendinin Eyipte GümÜf 

'Yunda Zeynep hatun mahalleıinde 
!dre sokağında 11 N o. lı ban ede mu 
ıne Fikriye hanını aleyhine ikame 
~nan boıanma davasından dolayı 

Umaileyh tarafından verilen istida 
tretinin mumaileyha Fikriye hanı- Kdnunucvelin 12inci pcr~embe gü-
ın ikametgahının meçhuliyeti hase- nü akşamı saat on yedide Sirkeci 
Yle ilanen tebliğ edildiği halde gÖ• nhttmından hareketle Geliholıı, 

.•ilen müddet zarfında cevap ita c- Çanakkale, Kiiçiık kuı·u, Altınoiuk 
lınediği anlatılmakla gıyaben mu-
~keme icrası ve gıyap kararının 5 Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve 
.tn zarfında ilanen tebliği ve yevmi dikili isktlı.:lerine azin1et avni is-

lıkıkatın tesiri kar~rgir olınu' oldu kelelerc u~rayarak avdet cd;cektlr. 
'."dan hukuk usul muhakemelerin~ ;\lahalli m;ıracaat : Yemii Tavil-
ır kanunun sarahati dairesinde hal.. zade bıraderler. Telefon lstanbul 
llda müttehiz ı:-ıyap kararına tarihi 22 (O 

.tıdan itibaren 5 gün zarfında itiraz ::Z:mm:::cım••11:1••••••• 
ılınediği ve yevmi tahkikat olarak ~ 
tin olunan 17-2-930 Pazartesi gü- Zonguldak dSliye mahkemesinden: 
ı •aat 13 da i batı vücut edilmediği Avukat Dürrü beyin Müskir.t tüc 
ktirde tahkikatın :ı-ıyaben icra ve 1 carı Ahmet Faik bey hakkında yaptı 
~I edileceği malumunuz olmak ü~ ğı kiradan alacak davasının 28-l J-92g 

~n olunur. celsesinde kanuni tebliğat olduğu ha 

Beyoğlu Dördüncü Sulh "hui:k ide Faik bey mahkemeye gelme~iğin 
•lık·-- · d . den hakkında gıyap kararı venim!~ 

~·~•ın en. h k 2 ·h· 
Akıl hastalığına müptela olduğu ve mu a eme ':.12:929 tarı ıne ta-

ba olan Ncvşehı"r"ın Na k . ".· !ık kılınmıştır. Gununde gelmez "e 
r arıyc.)ı b .. . . d .. 

'eb· muallimi Ahmet Tevfik efenl. •.Ş ~un. ısın .e •. ıtıraz etmezse müddc 
·,in hacrine ve kendisine biraderi ının ı?dıa ettıgı~ ~eyle~ıw kabu.l ~ f"tmiş 
'-•t.ıda Arap camii Aliica mescit nazarıle bakıldıgı teblıg ve ılan olu-

gk!-1 sokaJ?nda 20 numaralı hanede 1n.ur•.ı:::ıılllll•ll!ll••••••mlllll!! ırn Seyit Mehmet efendinin vasi Dr. Ihsan Sami 
~.Ye tayinine 26 teşrinisani 1929

1 

~ • .'nde karar verilmiş olduğundan Öksürük surubu 
~et alelusul ilan olunur. 

llu gece Ferah ,ineınatla Öksürük ve nel~s darlığı 
0 

T jlk k-ıllıi l.on Şaney ayrıca için pek t~slrll ilnçtır. 
, nıı, { ,. frt il. mıull!eri , e , eni Divan yolu S. Mahmut türbesi 189 

'Yete. · •••••••••••--

S.S.C.İ. Neftsendikat 
Türkiye mümessilliği 

BATUM GAZI 
lbareslııi havi ve fakat hakikatte BA TUM GAZiNi lhılva etmiyen muhtelif markalı bir takım gızlann 

mevkii fUruhta vazolunduğuna ve bu gibi mark:alan havi gazların Mahkeme! Aoliye Birinci Ticaret dairesince 

icra ettlrllen tahlili neılceslnde hiç bir suretle (BATUM GAZI) evsafını haiz olmayıp Romanya ve sair 

mablOt gazlardan ibaret bulunduldan tebeyyUn •tılğini petrol müşterileriyle bıkkallann nozın dikkatine HZ 

ve bu mü .. sebctle bıltda isimleri muharrer tüccarlar aleyhinde NEFTSENDIKAT Türkiye mümessilliği 

tarafındın ikame! dava ed!lmft olmılda berober mumalleyhim Dlyakonof ve lsıavrldis efendilere ( BATU~\ 
GAZI) nı satmadığımızdan muhterem m~terilerle bakkalları haberdar etmeğl lüzumlu addeder. 

5T~ne cazip eser 
EBENi HATIRASI ::~N~o!~~·ı':tır~llka uyandırdığı 

Flatı 50 kuruştur. 

ADAM S ARR A FIBu~han Gahit 1 eıin bu k iiçuk romanı zevkle 
mutalea edılccck hır romandır . 

· Flatı •50 kuruştur. 

CA Sus MEKTEBi Jskender Fa~rcttin Beyin muvaffak olmuş bir 

romanıdır. !· ıatı 100 kuruştur. 

B i N B ·ı B p E p E M 1 Q 1 r t' B 1 ~,~:ccn~~\~~;;:~ I~~ h~~~af~~~:~ıa~:lı~~~:~~~:: u b . a o a IJ nın fiatı 25 kuru~tur. 

L I " • ı 
Bu mil 1 efsane Ahmet llıdayet Bey tarafı da'l ey a 1 e mecnun 'adc VC C<'.Zip. bir uslup ıle nakil ve hiL\ye 

ı cdılmektcdır. hatı 25 kuru~tur. 

Sa~1!..~~~ •• [~~:!~.~2!~E~.~~~~1~.~.~;.!~~~E~.~~: .. ~.~!~~.~~ 
Kiralık ~üJük kona~ 

:1000 ' rşıı: bahçe içinde ve dört taralı yol olup mektep,labrlka ve klinik ittihazına mUkem· 

melen elverişli olan Düyunu umumiye karşısındaki konakta çifte saraylar namlle maruf ve 

iki kısımdan mürekk<'p olan KONAK klralıkhr. Her tarafa yakın olan ve denize nezareti bulu

nan konağın yirmi odası ve aynca büyük salonları vardır. Halen !anili ve çorap fabrikası 

olarak istimal edildiği gibi ayrıcı derununda dört aile de ikamet etmektedir. 

15 Kanunusani 930 dan itibaren icara verilecektir. Talipler!n Sirkecide Osmaniye oteli sa· 

bibi Ö.)\ER LÜTFÜ be e müracaatları. 

1928 
eeneal 

Pedtngton 
beynelmllel 

mftsabakaaında 

O MEGA 
kronometrosu birinciliği ve dl· 
ğer bir Ometıı lklnclllğl ihraz 
etmittlr. Omega saati herkese 
elzem olan saattir. 

Acerıa ve depoziterler! : 
lstanbulda Çarşuyuk:~blrde 

Boğos K. arapyan 

Lissiv 
Çan1aşır Suyu 

Zahmetsiz, masrafsız çama
şırlaırnızı kar gibi beyaz yapar 
ve kuvvetlendirir. 
-·~~~~~~~~~~~ 

- Or. Ihsan Sami 

Gonokok Asısı 
l3dsoğukluğu ve ihtilatatına 

kar~ı pek tesirli ve ta7.e a~ıdır. 
Divanyolu Sultan .'.lahmııt 

türb6i kar~ısında No 180 

MAMA 
Dr . H. ŞıNASİ 

\ avrunu1.un· en sı~hi ~ıd:ısıdır. 

~ ...... . - "- -

Anbar inşaatı 
Tülün in~isarı uın1U11 nıü~ürlü~ün~en: 
Kuru çeşmede müceddeden inşa edilecek olan anbar için veri

lecek tekliflerin tevdii için gösterilen 16 Ka.E 929 tarihi il Ka.S 

930 cumartesi günü saat 11 re temdid edilmiştir. 

Palto imali 
TOlün in~isarı uınoın mlldürlü~ünden 
Kumaşı idare tarafından verilmek şartile müstahdemin ıçın 

34 adet palto pazarlıkla imal ettirilecektir. Taliplerin malzeme 

numuneleri ve yüzde 7,5 teminatı muvakkatalerile 18-12-929 

çarşamba günü saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda 

bulunmaln. 

l~arelıane ve an~ar in~aan 
Tüllln in~isarı uınoın ınüdürlii~ün~en 
Ödemişte inşa edilecek olan idarehane ve anbar kapalı zarf 

la münakasaya konulmuştur. Mezkur inşaata ait proje ve şartna 

me 15 lira mukabilinde verileceğinden taliplerin idareyi merke 

ziye mimari şubesine müracaatla almaları ve 18-Ka. S 930 cu 

martesi günü zarflarını yüzde 7,5 teminatı muvakkatelerile 

birlikte Galatada mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

~alata i~~alat ~tiınrüğü nıüdüriyetinden: 
1731 kilo mukavva kutu 
1,2,3, numarolu anbarlarda müterakim bo, mukavva kutuların 

şehre ithal ve bu cihet olmadığı takdirde ecnebi memleketlere 

gönderilmek üz.ıre lı'anıit suretile bilmüzayede furuh i edilecd 

ğindan taliplerin 15/ 12 929 tarihinden itibaren satış komisyo

nuna müracaatları . 

Evkaf unıunı nıü~ürlüğiinnen: 
• Evkeftan maaş almakta olan muhtacin, imaret, ama ve tev

Dok f Or /\. kutıe) 1 liyet ve evladiyet maaş eshabının yoklamalarının icrasına başla-
• 

1 
, 1<' " ld 1 nıldığından eshabı maaşın olbaptaki ilmühaberlerile bizzat Ev-

El•~tirık rıı•kt.ıe,crıyte ıoı•,;,ı," "&''· r.ır 1 k f M h b k 1 · ·· · · ' 
d 1" M· a•e~· '·r·ıd·' ,_, .,,._,k- a u ase e a emme muracaat eylemelen ılan olunur. 
arı ı, pros ..... ı, •.ı , .• ıılo\ ~r, tA:• r:ı-·r 

lif:i Ci lt \·e firen\!lyl J~r.~ır tedavi eder. 
f<araktıv~e ~'iflrt<t''İ fırını sırasında 34. 

yazıhane nakli 
Sürre Emini zade İsmail Ratip bey 

idarehanesini Bahçe kapıda Dördün
cü Vakıf Hanının Dördıincü katında 1 

23, 24, ZS numeroya nakil eylediği 

ilan olunur. 

Doktor Kokolatos 
l•:mrazı dahiliye ( ( ;öğüs, kalp, mi~ 

de) mütcha.;sı~ı. Bcyo).1;lunda Sakız 

aga~ındo .U :'\ıı. hanede •a•t 14· 16 

Kagiyer ~anını istenijnr 
Hacı Bc;kir zade Ticartthaneleri 

icin kasiyer hanımlara lüzum vardu. 
Talip olanlar 14-12-929 Cumartesi 
"'-3t 13 ten On altıya kadar Bahçe
Kapıda Hacı Bekir zade hanında Ha
cı Bekir zade ticarethan.ıleri müdürii 
umumiliğine müracaat etıinler. 

HACI BEKİR ZADE 

lti ~,~Hi~~iN 
Müessesei ticariyesinin 

PANGALTI 
şubesi 

AÇILDI 

lJeııiz satınaln1a ko111İsyoı1undaıı: 
• 

26189 kilo ekmek Heybeliada deniz lisesi talebesi için pazar 

!ıkla ihalesi 12 Ka. E. 929 perşembe günü saat 14 te. 

250000 kilo ekmek: Deniz kuvvetleri efrat iaşesi için pazarlık 
la ihalesi. 

1500() kilo Francala 12 Ka. E. 929 perşembe günü saat 15 te. 

Deniz lisesi talebe ve deniz kuvvetleri efradı iaşesi için yukan 

da mikdarlan yazılı ekmek ve francala kapalı zarf usulile müna 

kasaya konulmuş. Deniz lisesi talebesi ekmeğine talip zuhur et

memiş ve efrat iaşesine ait ekmeğe teklif edilen fiatlar da hadd' 

itidalde görülmemili ve hizalarında gösterilen tarihlerde her iki

sininde pazarlıkla ihalelerine karar verilmiş olduğundan şartna

melerini görmek isteyenlerin her gün ve vermek isteyenlerin iha 

le günü ve saatta Kasımpaşada deniz satın alma komisyonuna 
müracaatlan. 

Maarif vekaletin~en : 
Kars~ri, Maraş, İsparta, Erzurum, Çangırı, Maarif müdürlük 

!eri münhaldir. 
Yüksek mektepler mezunlarından bu vazifelere talip olanların 

gerek şifahen ve gerek tahriren müsbet vesikalarile, Maarif veka 

!eti ilk tedrisat umum müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. 

Devlet ~eıniro1lları ve limanları umumi i~aresinden 
lOll,000 adet kayin traversi kapalı zarfla münakasaya kon 

muştı.:r. 

Müna:rnsa 28-12-29 Cumartesi günü saat 15 te Ankarada Dev 

Jet Demiryollan İdaresinde yapılaca.ktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak 

kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Müdür 

lük kalemine vermeleri lazımdır. 
Talipler . münakasa şartnamelerini 10 lira mukabilinde An

karada, Malzeme dairesinden,' Istanbulda Haydarpaşa mağaza

~mılan tedarik edebilirler. 

Deniz saınalnıa ~onıisJonun~an : 
3000 kilo sabun: Aleni münakasa ile ihalesi 19 Kanunuevel 

)29 Per~embe günü saat 14 te 
Deniz kuvvetıeri levazım anbarı ihtiyacı için üç bin kilo sabun 

yukarıda yazılı gün ve saatta ihale edilecektir. 

Şartnan1esiııı görmek isteyenlerin her gün ve vermek isteyen

lerin ihale gününde tayin edilen saatta Kasımpaşada deniz satın 

alma komisyonuna müracaatları. 

DOKSA 
Tanınmış markalı saatlerin en mükemmel 

ve en Ucuzudur. 

Her kes tarafından tercihen aranmaktadır. 

Türkiye için umumt acentalığı: 

RiKARDO LEVİ ve BİRADERi 
Saat ve mücevherat deposu 

dünyanın en maruf markası: 

Parlsin "A.KLA. VF:RI,, nin lcatkerdesi zayıllıtıcı 

ve lastiki mayokemerlerl, lüks korsalırın son mo

delleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden >akını

nız. Bücun Türkiye için yegAne mümessilleri Bey

oğlu No. 437. 

HOVAGIMY.A.N 

Belsoğukluğu, Frengi tedavihanesi 

numero 

DOKTOR A. HORHORONi 

~Tüccar ve komisyoncuların><><>< 
nazarı dikkatin<' 

Yerli m;ınıufAlından bulunan ispermeçet mumları 
bu kerre tenzili j/atla beher kilosu 29 kuruştan 
Tahmis sokağında 26numaralı mum inıa/Athanesl 

ile Tahmis sohayuıda 6 No. 
Abdürrahmın ve mezkur caddede 57 No. !fosımeıtin Beyin maı?;ı· 

zasında satılmaktsdır. 

XX><:<><><><><><><><><O><><><><><><><><><><><>< 
Devlet ~emir yolları ve limanları onıoıni idaresin~en: 
Konya ve Akşehir civarındaki göllerden saydedilen taze balık 

<.rın 15 Birir>ci Kanun 1929 tarihinden Nisan 1930 gayesine ka 

rlaı Haydarpaşa ve Ankara istikametlerine birinci sınıf ücretle 

nakilleri takarrür etmiştir. Faz'" taisiliit için istasyonlarımızı. 

müracaat edilmelidir. 

__ Af i!!~r!ET~o~ ~i~ İ y 
VE NEKAHAT HA.LİNDEOLP,NLARA 

NORO·FORTiN 
müstahzarı pek tesirlidir. Bilumum eczaneıerde 

ÖksOrenJere Katranı Hakkı Ekrem 

ıUUZMi"' V~RALA 
, 1•1 ~ ~\\{\..l\RJNTANU CIBANL'I ""D 

"'"' Sil<ATRiN·ıri( 4 
merhemi ı>Qk ~esirlidır. Sil,jmum a.~zanelerda 

• 



BİN SÖZ 
BiR RESİM 

mekteplerinde oku
için ders ve havadis 

~--~------' 

• 'ain1c Halit ınuallin1 Ahn1et Halit 

Hesap bilgisi 

PERŞE\IBE 
12 K. E\rVEL 1929 

DİKKAT! 
\ ERJ'~f) ,.\ J: E~İ)! 

rrCR~ 

1 
t"ırk( 
HHll 

t 't.~lefo~ 
Bir mUddetlenterl şehrimizde bulunan Japon se~zisiıe ait eş}·a bu~iln Ozaka şehrindeki 

~erglye gönderiliyrr 
ısıaubnl 
1585 

• * "' (; ii niin lıa,rarl islt~ri 
Yunan cümhur Dün talihliler 

reisliği seçildi 
Yunanın Cümhur Reisi Tayyare piyankosu dün 

sekse?Iik ~und!1ry'?t.is isti- çekildi. Büyük ikramiye çık 
fa.ettı. Y_ erı~~ şımdılık ~~~: madı, bugüne kaldı. Dün çı
mıs geçtı. Cümhur Reısligı kan en büyük ikramiye 15 
için yakı?da intih:'P. yapıla- bin lira idi. Piyango her ay 
cak. V eruzelos, ~eıslık ~s- olduğu gibi bu ay da bir çok 
tuna ~eçecek mı, geçmıye- gariplerin yüzünü güldür
ce~ mı? Onu yakında anlıya dü. Bakalım 50,000 lira han 
cagız. -o- gi talihliye düşecek? 

Oktruva vergisi Af için blr şey yok 
kalkıyor 

. . . • Bir gazete af ilanı için 
Hanı hır oktruva vergısı. Mellise bir tekl"f l I 

d B . . kald l ı yapı aca c, var ı. u vergının ırı ·'diye yazmıstı B a·slı 
T . Od V kA _ . unun 

masını ıcaret ası e a- yoktur. 
lele yazdı. 

--o-

Karahan bugün 
-o--

Vapurcu/ar birliği 
yok geliyor 

Rus Hariciyecisi Karahan . Va-"~rcuların aralar~da 
3ugün bir Rus torpidosu ile bırw ~nrlik yapacaklar~ dogr.u 
lstanbula geliyor. Karahan degıl. .. ~~purc~lar,.boyle bır 
Ankarada devletin misafiri şey duşunmedık dıyorlar. 
olarak dört gün kalacak. ~ 

-o- Nefe.s almadan 
Gazi Ya/ovanın düsüyor 

misafiri İngiliz lirası nefes alma-
Gazi Yalovada kır gezin- dan düşüyor. Dün de 1039 

tileri yapıyor. Evelki gün da açılmıştı, akşam 1024 te 
derede sandalla dolaştı. Kö- kapandı. 
ylülerle baba gibi görüştü, 
.Jertlerini dilelde.l'inİ sorup 
ö~rendi. 

· Bir polis vuruldu 
Bursada kötü kadınlar a-

Mevkii M&hallesi Sokap;ı Cin'i 'o. kıvmeti ·"!. 1\lliştemil~tı 

l\a lamış Zilht. aş fener Dükl-.an 48 
Lira 

2200 H6 meıro 2.'i santim 
arsa üzerine mebni 

maa oda dllkk4n \e bahçe 
Balada evsafı muharrer Emlakin İhalei eveliyesi icra kılınmış 

ise de >erilen bedel Haddi layık görulmeyerek komisyonca bir 
hafta müddetle temdidi müzayedesine karar verilmiş olduğun
dan bedelin nısfı peşin nısfı diğeribir sene sonra tesviye edilmek 
ş<lrtile taliplerin kıymeti muhammenenin % 7 buçuk nisbetinde 
pey akçelerile 16-12-929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
13 ten 16 ya kadar Üsküdar malmüdürlüğünde müteşekkil sa
tış komisyonunna müracaatları ilan olunur. 

* • * 
:\levkii :'.l&hallcesi Sokağı Cinsi 

Kalamış .lilhtüp•şa 

Kalamış 

Fener Dükkan 46 

Kalamış Dükkln 24 
maı 26 

a~ır '.!8 

[jra 

1200 

2000 

l\luııcmılatı 

ü4 rnctro 50 santi::n 
arsa üzerine mebni 
mu od• dükkAn ve 
bahçe 
QOQ metro mürab
baı arsa i.ızerine 
mebni maa oda dük
k~n ve lO hayvan 

lstiabında ahır ve bahçe 

Bedeli defaten tesviye edilmek şartile balada evsafı muharrer 
Emlak satılmak üzre Müzayedeye vaz edilmiştir. Taliplerin kıy
meti muhamm'l!nenin o/o 7 buçuk nisbetinde pey akçelerile 26-
12-929 tarihine müsadif perşembe günü saat 13 ten 16 ya ktdar 
Üsküdar Malmüdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna mü
racaath•n ilan olunur. 

Galata 

Adet ('in~ı c~ra 

2 l>cmir ~ya 
.i " " 1 kap " 

., 
1 s. 

" " 1 s. 
" " 

1 s. borıJ 

1 ,, . , e~ya 

l " . ~ • 
1 ' " " 
l " " 

., 
l ., 
1 adcı demir ve makina 

JO S. 
" e~ya 

454 adet Varyoz 
32 s. Demir eşya 
3fı adet balta 
10 s. Demir eşya 

3 adet Manıla 
200 bağ kazma 
499 adet 

14 s. dı·mir eşya 

7 " 
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B.i0-1 

Si 1 
,\ 1C ·ı. 
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" 
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., 

.. 
3 adet demi bi!A " 

38 paket kazan ,, ,, 
Kuru çeşme ve Rıhtım •nrcposunaa bulunan bılıldı muharrer sahip

siz eHa 4/12/29 tarihinden i•' Jaren 20 gün müddetle müzayedeye konul
muştur. Taliplerin mahallindeki komisyona mürıcaatlan. 

~- 1 
Aııkarada mukaddem caddesinde~. 

numarolu hanede Ankara Hacı ~p 
ramı şerif mahallesinde 4 nurıı~.ııı" 
yazihanede müteaabbit Rifat ŞU 
bey tarafına: 

İstanbul üçüncü icra dairesind<~i· 
Prodııromos prodiromidis cf<0~p 

nin m~l bPdelindrn zimmctiniz~e ,ı 
cağı olduğunu beyan eylediği btl1 

altı lira yetmiş dört kuruşun mas ı:~ 
ve masarif ve adiyen haciz yolile ~t*'ı 
sili hakkında vukubul•n takip tlll , 
üzerine gerek ikametgZ..'ıınıza ,,e ~ 
rek yazıh~nmizc Ankara tcbliğ•1 

0 
düriyeti vas;tasil• berayı te ıliğ gıı' 
derilen ödrme emrinin her iki _rrı~, 
elen de çıkarak nereye gittiğin•' y · 
bul bulunduğundan bahisle iad• e ,~ 
miş olmasına mebni tarihi ilar.dll~ııı' 
baren bir mah zarf•nda itiraz er1ğu
diğiniz ve ani takip eden sekiz ,~ 
zarfında borcu eda ve ya borca ~ı;· 
cck mal ve kazancınızı ve sair h"111ıı·1 rınızı irae ey'emediğiniz surr~tc 

5
, 1, 

dcti mczki'ırun hitamında taıcıb• ırı'~ı 
hiyet geleceği ödeme emri rııal<:J ol" 
kaim olmak üzere ilanen tcbhg 
nur.. / 

d 

lstanbul ikinci ticaret mabl«ııı'· 
nden: 

1811' 
Müflis 5ıhhat ecza deposu .rn;.,.rı 

l~tının iinyon .suretile idarcsı_ til1 o/ 
gır olmasına bınaen avukat s\,ı!i 
Faık Şevket beylerin ~ı~~~n "ııın" 
tayinlerine karar vcrUrlıgı ılan / 

1:1:1il!J1jlıt3fı 
ııi" 

Meı'ul müdür: Burhaııc 


