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Çin _2~tnali 1 Borsada vaziy t Türk 
Çın'de yeni b'r ihtilal cıkmış- 1 h• • d d • 1 

·c -nkil'.'dekı mıl~i hü~fıınet parası e ın e ır 
tehi kededır. Rusya ıle Çın ara-
~ındaki ihtilafın beynelmilel e- . 

he:n~iyetini. ar.tı_:dı~ı •. bir sır_a: Maliye müsteşarının beyanatı 
da cıkan bu ıhtılal Çın ın dalıılı 
Ve harici vaziyetini bir kat da
ha karıstırmıştır. Ne olacak 
han.,.i ceneral vaziyete hakim 
çıkacak? Yeni hükumet hangi 
Şehirde kurulacak? Ve bu da 
nihayet ne kadar zaman devam 
edecek? Her memleketin her 

;n rivasi tarihinde ihtilal-
" . 

32 inci hafta başladı 
32 inei halta başlamıştır Önü· 
tnilzdekl perşembe gıır .. ı 
akşmaa kadar gazetemiz
de çıkacak haberlerdıln en 
mühimini seçip gazetemlzmU
sabaka memurluğuna bildirin 

Dün lngiliz lirası 
1028de kapandı 

le ıp ederse kontrol 
bankaların en mah

rem noktalarına ka
dar teşmil edilecek 

n r 

BUGÜN 
2 inci sahifede : 

1- Altnuş seneden fal'la sil- \ 
ren bJr durgunluktan sonra. \ 
2- Kocasını öldüren kadın ' 

· mıras istiyor .. 3-Son haberler ; 

3 Uncu ~&hilede: 
1- Bakı .. köyünde kuduz! -

2- Ali iktisat mecHsl 
4 Uncu sahifede : 

1- felek 2-Roman 3-HlkAye 
5 inci sahifede : 
D3rülfünun mese-fesı. 
6 ıncı sahifede : 

Oünü·1 şehir - tiaberleri 

y 
--·····-------

k Rus muahede • • 
ı ımza ediliyo 

-------------···· 
l li1l(lJn1et1n n1ilH ta~arruf lıak·J~ııı(laki ·ıedl1irle-ri Gazi Hz. 

tarafiııdan ta](clir t' fli 1n1 i...,ti r. 
' ________ , _____ _ 

Gazi Hz. yerli kumaştan dört kostüm ısmarJamışJardır 
Ankara, 16 (Telefonla) - Reisicumhur hazretlerinin hu maı·ladıklarını söylemişlerdir. Dahiliye vekili Şükr'.i Kaya 

susi tireni bugün saat 11,30 da "Abimesut,,a muvasalat et bey yerli kumaştan bir elbise giymiş bulunuyordu. 

miş ve aziz Gaziyi istikbale giden Meclis reisi, Başvekil 

ve hariciye vekili Gazi hazretlerinin vagonuna orada 
binmişlerdir. Reisicumhur hazretleri Gazi istasyonunda 

maiyeti erkanıle birlikte tirenden inmişler ve istasyonda 
kendilerini karşılamağa gelen Büyük erkini harbiye 

reisi Fevzi paşa hazı-etlerile vekiller, Şurayı askeri aza

sından Ali S 't paşa ve meb'uslarla görüştükten sonra 

otomobillerine binmişler ve refakatlararine Fevzi paşa haz 
retlerini alarak Marmara köşkünü teşrif buyurmuşlardır. 

Meclis reisi İsmet paşa hazretleri, heyeti vekile azaları da 
köşke gelere büyük salonda toplanılmış ve bir çeyrek saat 

kadar gün · eıcleleri olan iktisadi mesai!, Türk - Rus 
münasebatı hakkın<h görüşlmüştür. 

Hükumet illi para, milli iktisat milli tasarruf hakkın 

da ittihaz etti i tedbı ler Reisicumhur Hazretleri taı afından 

takdir buyur mu~ v Gazi haz ti ri iMlli tasarruf cemiyeti 
ıl yı!1tında adar olmuş! rdır. 

Gazi Haz i y rlı kurna~tan dort kostiım ve palto ıs-

1H. Karahan 
Misafirimiz yarın 

geli}Of 

Müstakbel 
Yalova 

Vali 'r el.::iliııin 
llcyaııatı 

• 

M. KARAHAN GAZI HZ. NlN HUZURUNDA 
Ankara 16 (Telefonla) - Bugün Reisicumhur Hazret 

leri tarafından kabul edilen M. Karahan Gazi Hazretlerinin 
huzurunda iki saat kalmıştır. Bu mülakata hususi bir ehem

miyet atfedilmektedir. Mülakat esnasında Hariciye vekili
le sabık Moskova sefiri Katibi umumi Tevfik bey hazır bu
lunmuşlardır. 

Bu geee -hariciye müsteşarr Numan Rıfat bey tarafından 

M. Karahan şerefine bir suvare verilmektedir. Suvareye 
Rus sefareti ve hariciye vekaleti erkani davetlidir. • 

Yarın M. Karahan şerefine Tevfik bey tarafından Mar· 

mara köşkünde bir öğle ziyafeti verilecek ve M. Karahan 
akşamki ekspresle Ankaradar. hareket edecektir. 

TURK - RUS MUAHEDESi 
Türk - Rus do tluk muahe i yarın Hariciye""' a ir:de 

i~ za ooilecek\ir. Yeni muah de eskisinin tem din ~· ı a 

rettir. 

zi ve inkılap 
Yazan: Siirt Mebu~u Mahmut 

1 

-20-

Hila et ve Afgan emirinin 
bir itirazı .. 

Hariciyt vtki/imizin M. Karahan Hz. şerefine verdiği suvarede 
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ALDIGIMIZ HABERLER ~; S'o Haberler 
Türk- Rus dostluğu 

İ Bugün J I Bu gidişle.. Mosl{ova ınathuatı ~l. l~aralıaııı ıı 
Senelerce eve/ koca- y . 1~ d ·· On sene sonra Kudu 
sını öldüren kadın u.nan~~ an. a- s'İe nümunelik bile mazhar olduğ;u lıiis n ii 1\'ahuldl n 

• 

Eski bir facia 

Ka'!!~!s y!!ı~!Ya?:r Sekiz ~~a~~d~ ~!!1 ~~~~yo- 8!~f.ıe!~1::tyb~y~:k ~tık ))ah S e (lİ )7 ?. r ~af . 
dokuz sene evvel bir cinayet ol-ı tiı in _birde'.'bire iı~ifaaı üz~rine cü~- Arap şahitleri dinlemek işini bitir- MOSKOVA, 15 (A. A.) .-. ive l~ıklık ?arnı.na yapılan ısl · 

h~r ~·y~se~me eı~ı baş.vekıl M. Zaı- rniştir. Son defa Matbuat, M. aKrahanın Tur- hat ıle tesıs edılen şeraıt n he; 
mu ın mtih~p ecl_!~".'eı~e, ~ı taraf dinlenen beş çifç kiyede mazhar olduğu hüsnü yeti umumiyesinin aŞrkı mutLl 
larca uzun ıurecegı ihtimalınden bah ile tahkikatın bı; k b l"' d h" · · k · k l' 1 k d k 1 
d·ı b" buhra n çabuk önüne fh b" . . a u un ostane ma ıyetını a ın ı ap ara sev e ece , • se ı en ır nı . sa ası ıtmıştiı\ . . 1 • 

geçilmit oldu. Bazıları M. Venızelos Bunlardan ikisi kaydetmektedır. ran, Afgan ve saır memleket 
un cümhur riyasetin~ getirileceğin- Yahudilerin teca. İzvestiya gazetesi, Hariciye üzerinde akisler uyandıracak 
den kuv:v tle bahı~dıyorlardı. Fakat vüzüne oğradı_kla Vekilimizin iki memleket mü- mahiyette olduğunu zikretmelı· 
M. Venızeloı kendıne bu yol~a atfe- nı, bunun neticef b t ""tecl · ·· 1 · · teclir. 
dil ile · doğru olmadıgmı M 1 ak .. 1 nase a ma mu aır soz erını 

en eme nn · oar gunercc S l · . · · · · . 
Zaimiı in inti~abına müzaheret et- hastanede yattıkh ov~et erın samımı~_etle karşı- .. Izves_tıya . ~~k.ales:nde eı 
mekle gösterdı . rını söylemişler· ladıgmı yazarak, Turk-Sovyet cumle dıyor kı: Bız de a.vnen 

Amiral Kunduryotiı şimdiye ka- dir. Dinlenen di·, dostluğunun bir tarihçesini yap Türk Hariciye Vekili gibi r.f. 
l/K ziyaretin ınrl/Jaları dar vazifesini çok iyi yapmıı olmak- ğer üç Arap da 1 makta ve Türkiyede harbin he- aKrahanm Türkiye Cümhuri· 

la h_erkeıin t"!'dirini kazanmııtı. Yu- ken~ilerinin Ya- men ertesi günü başlıyan dahili yeti erkanile temasının dostlu~ 

Altmış sene süren dargın
lıktan sonra ilk karşılaş

ma nasıl oldu? 

nanııtan, hezımetten ıonrBt karm~a hudıler tarafından . . . . .... . . .. ... 
karııık bir bale geldiği zaman Arni- taıa tutulduklarını ıöylemiıledir. ıslahat hareketlerının ve Hıla- ve ıyı komşuluk munasebatı. 
ralin nüfuz ve itibarı muhtelif fırka- Portakal ve limon yetiştirilen fet ve saltanatın ilgasının, mür mrz üzerinde gayet müsait bıl 
I~ üzer!n~e teıirini göstermekte ge- Hayfa, Yafa ve Tulkerem bavaliıin- tecilere karşı yapılan takibatın tesir yapacağı kanaatindeyiz ... 
cilanenuştir. de erazinin kıımı azamının evelce A-

Dahilde git gide tehlikeli bi.r h~I raplarm elinde olduğunu, son ıene
alan karıııkl~ izale ebnek v~f~ıın lerde bu eruinin bir çoğunun Y abu. 
den baıka Amıral Kunduryot~s c~- dilere satılmış olduğunu da ifadesine C kJ • · t J ' t hd · t Q" f k '? 
buriyetin sağlam esaslara istinadı ı- .. t dil z· t .. t .. ...-OCU ar Sinemaya ar ı ne erı a 1 e ! ece mı. 

~ . . . . krall k muracaa e en ıraa muı efBn ıo- ~ n 
çın de çalıtkarmak, yenıdafıdareyı k .ıb. ylemiştir. Bu ifadeye nazaran Yahu- Ankara, 16 (A.A) - üyük millet meclisinde çccuklann sint 

B. Millet l\1eclisi miizakt>ratı 

Yirmi yedi lisan bilen ve odasından 
bir saat bile olsun sokağa 

taraflarına şı mu a etme gı ı d"I ı· k ) · · - · k 
- b" · · d ·· · al b ı er ımon, porta a yetiştirmegı a- · maya gitmelerinin tahdidi hakkındaki kanuni tel-life dair olall 

agır ır ııı e uzerıne nuş. · vun ve hububat ekip biçmei;e tercih · . • .. . · · • • 

çıkmayan diplomat! 
Amiral timdiye kadar çekilme~ a_r ed•yorlard-. Halbuki 927 senesinde . takrır aıt oldugu encumene havale edılmıttır. Meclıa perşembe 

zuıunu bir ka~ kere izhar ctmıt?· bu mahsullerden elde edilen p'lra günü toplanacaktır. 
Fakat dostları buna meydan ve!"'1'ı· yüz bin liradan fazla idi. ____ ...,.._ ___ _ 

• 
ltalyan kral ve kraliçasının Papnyı ilk ziya

retler ine si)asi n1analar da verilmektedir. 
İki hükun1et arasındaki bütün 

meseleler halledildi mi? 

. yorlardı. Şimdi çekilmesi Yunanııtan L · · ' · k . ... "fq":: Fehmı • da cümhuriyet için artık bir tehli_ke ımon yetiştirip kar temın ebne 
muş, butun <fanya gazetelerıne kalmadıgı" na kanaat getirdiği ıeklin- için diktikten sonra yedi sene geç

mek lazımgelmektedir. sermaye teşkil etmişti. Mrsrrlı de telakki ediliyor. 
. Şahidin ifadeıine göre Tulkerem-

zengin Ali Kamil Bey Fehmı 1 Mamafi bu telakkide olanlar ace· de Yahudiler tarafından ele geçiri-
güzel bir Fransız kadını olan 1 le ehnesinler. Çünkü kimseye meç- len erazinin çoğu eski sahiplerinin 
zevcesi tarafından Londarada bul değildirki. Yunaniıtanda bi"":"t elinden alındığını söylemiştir. 
""ld"" ül ·· tü F k t meraklı cümhuriyet fırkaları araımda bıle Şahitlerden Avni Bey eg" er ıimdi-
o. ur muş · a a . mücadele ekıik değildir. O kadar ki 

İ 
1 

b k Safahattan geçtikten Son ki uıal devam ederıe on ıeneye ka-Romadan Yazılıyor ·. - tal- ırço · bu mücadelelerden krallık taraftar-
F · B · · Lo d dar Filiıtinde bütün Arapların bic-

va kral ve kraliçesi Papayı zi- ra ehmı eym zevcesı n - lan istifade etmekten geri kalmıyor- rete mecbur olacaklarını söylemiş-
·ı B . t ın ra mahkemelerinde beraet et- !ar. Onun için eğer timdi yeni reisi· tir. Şahit 926 de Jiyan çıktığı zaman 

yaret ettı er. u zıyare ay ı mı"ştı". Mahkemede şahı"tler ka- cümhurun intihabı veıileıile çıkacak b 
· · ·· ·· · · k ·· t kendisinin müfti ile eraber çalıştı-heşıncı gunu ıçın ta arrur e -1 ı dının genç Mısırlıyı öldürdü- bir ~e1?'bet ve mücadelede? kral~ıla- ğmı, 

0 
zaman gazetecilik ettiğini, fa-

miştir. Kral Victor Emmanue • .. .. .. . d" k rın ıatifada buıuıunda gen kalnuya- kat sabık Filistin komiseri tarafın-

Türk - Iran ticaret ı11uahedesi 
ıniiztk:eratı 

Ankara, 16 (Telefonla) - Iran hükfimetile akdi mukarrer 
Tiicaret muahedesi için Iran hükumetinin Tahran sefirimize 
tevdi etmıt olduğu mukabil proje hariciye vekaletince tetkiik 
edilmektedir. lran sefirile hariciye vekilimiz arasındaki temaslar 
iyi bir mecra takp etmektedr. Müzakerata henüz başlanmış na· 
zarle balalmazsa da iki tarafın gösterdiği hüsnü niyet ve itilaf 
arzusu sayesinde iyi bir netice elde edileceği ümidi mevcuttur. 

ik kraliça ayın beşinci günü. gunu s?ylemışler _ı . l!'a at k_a- cakları pek atikardı. Cumhuriyet dan affı umumiye ithal edilmediği Ç .ı.i ı. • T.T dÜ t ( l k 
. dının cınııet getırmış oldugu, tehlikeye gı"rmemekle ı..,raber bu mü eK rue KOngresı .n.U s a op anaca 

ö g-leden evel Panayı zıyaret et- halde sonradan huıuıi bir kararla af (T l f l ) T k" 1 k F"l" · S · h"" 
ı· kendisini kocasının vuracag" ın- cadelerin baş göstermesi yeni sarım Ankara 16 e e on a - ür •Ye, I"a , ı ıstın, t·rıye u· ek et·ı tam altmış sene fedildig"ini söylemiştir. 

m sur 
1 

e dan korkarak Fehm"ı Beyı· vtır- tıları mucip olacaktı. · 1 k d d bu 1 k 1 d ki k" ·· ca 
süren bir ihtilafın nihayet iti- 1 M z . . . . "h b"I b kumetilerinı a a a ar e en ve mem e et er e çe ırge mu 

d. dug"u söylenerek beraet kararı şte · -~·~11 ın '!'tı. a. 
1 
e .. u MISIRDA İNTİHABAT deleıı" hakkında tetkikatta bulunan beynelmilel cekirge kongresi lafla neticelendiğini göster ı- sarsıntıların onune geçılmıştir. Çun-

1 alınmıştı. . kü M. Zaimiı de şahsi nüfuzu, fırka 18 kii.nunuaanide Kuduste toplanacaktır. Bu kongreye hükümel erİ. 1 Kadın bcraet etıkten sonra Jar fevk.indeki vaziyetile şimdiye ka- KAHİRE, 16 (A. A.) - Teş- T f k b · · k d k 
talya devletile Vatican ara- namına Zıraat umum müdürü muavini ev i ey ıştıra e ecı: 

iLk işi öldürdüğü kocasının ma- dar daima arabulmak, fırkalar, barıt- rii intihabat bugün icra eclilmiş-
sında münasabatın biraz da ına- 1 lii mülkünü, paralarını bir mi- tırmak huıuıu?d~ müh~~ , roller oy: tir. tir. 
zisini hatırlamak icap ecler. rasçı sıfatile istemis, Mısır mah n~ış~ır. Son ınt!~ap ıukun :re halı 

Fakat bunu sonraya bırakıp . .. . . taburun devamı ıçın Yunanııtanda 
daha.eve! merasimin nasıl oldu- kemesıne muracaat e~ıştır. pelf büyük bir arzu bi11edildiğini 

Fakat Mısır mahkemesı Mar- göıteriyor. 
ğu hakkında azıcık tafsilat ver- guerite n2mındaki bu kadının, 
mek laıı:n geliyor. Evvela şu- ' öldürdüğü kocasının mirasını a-
nu söylrnpli ki İtalya kral ve lamıyac<:ğına karar vererek böy 
ziyade şahsi ve samimi bir ma-1 le bir talebi reddetmiştir. Şimdi 
kraliçası bu ziyaretlerinde daha kadın yeniden müracaatla bu 
hiyet mevcuttu. Yalnız harici- karan temyiz ecliyor. Şimdi bu-
ye mızın M. Grandi'nin ve di- nun ne netice vereceği merakla 
ğer bazı resmi erkanın beraber bekleniyor. Her halde beraet 
bul~ması ~u ~yareti~ bir de • dahi etmiş olsa kocasını öldü-

. . ren ır atı • a mm o ur ugu 

Ağa Hanın 
düğünü 

resmı mahıyetı oldugunu an- ·- b" k ·ık d ··ıd·· d"" • ·· 1 ' 
la~ıyordu. ,Kral, ve Kr?lıçe ıle 1 adamın mirasına konamıyacağı 
dıger r~smı. erk?n ye?• kap:'-!~ nin vücüda getirdıği şeyleri gös hakkında evvelce verilmiş olan ~n~!iirı~;r:l!f 
oto~obıl_e bınmışlcrdı: J:?endıgı teren nefis üç cilt vardır. Ayni kararın değişmiyeceği tahmin • 
g~bı bu zıyare.te husu.sı bır . ~a- zamanda Papanın intihabının edilmektedir. 
hıyet de verılmek ıstendıgın- sekizincı senesini hatırlatan bir - -~--- • 
den olacak ki Kral otomobili madalya bulunmaktadır. Papa Açlık greVl 
e~;~ın~.a saraya mens?p. kıtaat tarafından Kraliçeye kıy:netli 
gorulmuyordu · Me;ası~ın p~k taşlarla müzeyyen bir de altın Darülfünun lalebe
sa~e.cereyan etmesı tercıh eclıt- l tespih verilmiştir. Bundan baş- leri açlık grevine 
mıştı. Yalnız Romanın berrak ka Rafael'in mozaiık üzerinde ·' 
sonbahar .se~esi -~!tında !'~pıla_n Mad.onna della Seggiola ismin- başladı 1 ·' -· .. ,.... ' . 
bu merasımı gormelk ıçın bır , deıki ıkıymetli eseri verilmiştir. ATİNA, 15 A.A. - Arka- . • A d C 

Ç~ a ara 0 u muş- Bu merasim bitip Kral ve aş a~"l e ı~tUJ1are b" ekare Dta:~1 1 isiminde bir Franıız kızile izdivacı k h lk sokakl d""k""l ·· 1 d 1 "l · • ed k T Hntli Aga Harun n ree arron 

tu · . . . Kraliçe saraylarına avdet ettik- mesaı etmış o an ır · Ç aru - Avrupa gazeteleri için başlıca mev-
Kra~ ve Kralıçe yenı Vatıcan ten sonra Vatican hariciye na- fünun talebesi bu sefer de açlık zulardan biri oldu. ' _Ayın ' ı~nd.e 

devletıle İtalya krallığının hu- j zın kardinal Gaspari tarafın- grevine ba§lamışlardır. Doktor- F~aada Aia. leı. Ba_in• beledıı:e ~
d duna geldikleri am da · ı b 1 h ' b · m reaınde yapılan ızdıvaç meraıımının 
Pu İ . ı· z anh foral dan İtalya kralına iadei zıyaret ar, . un a~a d?susı ır sero ıade olmaaı iıtenmit iaede yijzden 
apan~ evıçre ı mu a rz an fdilmiştir . tatbık etmışler ır. fazla gazeteci ve fotografçı yeni ge

ve y~ı Jan~aı:malan tı!:raf~ndan Papalık ile İtalya krallığı a- ŞİDDETLİ FIRTINALAR lin. güveyi wörmek i?n belediye c1a
mera!!1tmle ıstık'bal edılmışler- rasındaki ihtilaf 1870 tenbcri ATİNA, 15 (A. A.) - Yu- ireıine gelmiıtir. Şehir ~allcı ~u zen
d!r. B~ ~snada Vatican şehri- devam ediyordu. Şimdi M.Mus- nan sahillerinde şiddC:li bir fır ırin. ~adı görmek için ~edıye ~i-
nın valısı tarafından Kral ve 1. . V . , .. t k"l b" tına hüküm sünnekteclır reaı onune toplanmıttır· Aga Han ile 

l" p b SO ıru atıcan ı mus e 1 ır İ İ " İF genç ze•cesi belediye dairainde la-
Kra ıç~y.e :'-Pli; n~mına eyanı devlet olarak tammış, Papa da K ARNAVUT TEVK saca yapılan medeni nikilıtan sonra 
hoşamıdı edılmıştır. . _ İtalya devletinin me11kezi Ro- EDİLDİ Pariı camisi imamlan tarafından da 

Bundan sorıra Papanın dıger ma olduğunu tastik etmiştir. ATİNA, 16 (A. A.) - Ama- dua edilmek aüretile dini şekilde me-
teşrifat memurları da merasi- Altmış seneclir sürüklenip ge- vutluk sab~k Adliye nazırına raıim yapılmıttır. 
me iştirak ett.iler. len Roma meselesi bu suretle karşı geçenlerde yapılan sui . ~· Han f"ix. leı B_~n ıehri fa. 

Bu alay bır çok yerlerden, h llec!"l · J.d F k t arad k" kast teşebbüsüne iştirak etmek- kirlenne tevzı edılmek uzeı-e 2,000 
·· ı·· ·· ı·· d hl" 1 rd a 1 mış o U. a a a 1 "k" A k"f lngiliz lirası vermittir. Ağa Jfan \re-

tur u tur ~ e ~z ~ en geçe- başka mesail de büsbütün orta- le m?z~un 1 1 rnavut tev 1 e- nç zevceıile birlikte ltalyaya ııritrnit-
rek Kral. ı~e Kralıçe Papanın dan kalktı mı .. ? dilmıştır. tir. Bal ayını Avrupada geçirdikten 
mab~yncı~.ı :a~afı~dan ~panm Yirmi yedi dil bilen Papa Amerika da sonra HindistaDl\ gidecekrnit ... 
nezdıne got1:!rulmuşl~rdır .. Papa onbirinci Pius'un diplomatlığı 
burada resmı kıyafetııe mı~fır- bu müzakerelerde anlaşılmıştır. Halkın serveti 
l~rini bekliyordu. ;ah tını~ uze- Bu ayrı bir s~~dır . NEW-YORK, 16 (A. A.) -
rınde oturan Papanın s?g~d.a Amerika sekenesinin varidatı 

Yunanistanda 
Arayi unıumiyeye 

n1üracaat teklifi ve solunda Kral ve Kralıçe ıçın Halk fırkası 6 ;j son on sene zarfında 23 bin 470 
iki y~r hazrrlanmışt: Kral ~e BERLİN, 15 (A. A.) - M. milyon Jolar artmıştır. Son yir
Kralıçenın oturacagı yerlerın Stresemann'm yerine Halk fır- mi sene zarfında artan miktar ATİNA, 16 (Anek). - M. Ve 
yüksekliği Papa'nın tahtının kası reisliğine intihap edilmiş ise hemen hemen 60 milyardır. nizelosun Kraliyet taraftarı e
Iı tifaile müsavidi. Papa Onbi- olan M. Schloz Şarki Prusya'- HANKEOU, 16 (A. A.) - hali partisi reisi M. Çaldarise 
rinci _Pıus yüzünde bir tebess~ nın Rayhiştag 'meclisinde mü- Dün Hankeou'ye 5_0 mil ınes_afe- bir mektup gö?dererek şekli 
oldugu halde Kral ve Kralıçe messili bulunmaktadır. de bulunan Hayehı zaptetmış o- hükfimet meselesı hakkında ye-
ye doğru ilerileı_ni_ş, Kral eğile- lan Çin kızıl kıtaatı iki misyo- niden arayi umurniyeye müra-
rek Papa'nın elını dudaklarına BİR İDAM KARARI nerle bir hakimi esir etmişler- caat edilmesini teklif etmesi si-
götürürken Kraliçe de Papanın AİX, 15 A. A- Geçen sene dir Hakim biraz sonra serbest yasi ma'.hafilde fevkaUide hay-
eteğini öpmüştür. .. Marsily~'dan banka tahsildar bır~kılmışt:r. retl mu<:ip olmuş:ur. U~urni-

Bu ziyaret esnasında bu uç larına hucum ederek bunlardan I 'ld' yetle arayi umumıyeye muraca-
hükumdardan başka kimse bu- birini öldürmüş olan şakilerin Yunanlı ar yenı 1 at teklifi münasebetsiz ve mem-
lunmamıştrr. Mülakat yinni da- muhakemesi yapılmıştır. Katil- ATİNA, 16 (Anek).- B_ura- leketin dahili huzur ve sükfuıu-
kika sürmüştür. lerden biri idama,, üçü yirmi se ya gelen Macar ta~rmı. Uıpest na mugayir görülmektedir. 

Papa mi~afirlerine hediyeler ne ağ~r hap~e, -~iğ.~r biri 12_ sene Pire şampiy~nu Olı?Ibıyako~u _ M. Ve-
fte verıniştır. Kral'a bir çekme- ve mutebakı dordu muhtelıf de- sıfıra karşı bır ve Atına şampı- . ATİNA, 16 ~Ane!1: . k b" 
te vermiştir. Bunun içinde üç recede ağır hapis cezalarına yonu P anatinaikosu üçe karşı nızelos~ teşk~l e~gı ye~ı a 1 

~ilt vardı ki Vatican darpanesi- mahkum edilmişlerdir. beşle yenmi ştir. ne bugun tahlıf edılecektır. 
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Hey'el reeisi Asım Beyin 
beyanatı 

are 

Sadullah B . 
Y aloavnın imari 

devamda 
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f MİLLiYETİN ŞEHİR HABERLERi 1 
\.,---------....-----------~--....:ı-=--d Villiuett~ 

Spor 
Güreş teşvik müsabakaları 

Emanette 
Oktıırııva Bu cuma günü Beyoğlu fırkB 

iktisadi H. -------Ticaret odası katibi umu~ 
işe başladı 

A 

Ali iktisat ----.\leylıaneler 
Meclis azasından -·- d l 

.• !icare~ Odası ~ati!>i umumi O<lun ve kömür Vilayet esaslı tetki- bazıları l'Vdet ettiler Tarifede yapılan en b ·ııasın a yapı acak 
lıgıne İktısat Vekaletı tarafın- f · 1 · k l ki t dil Al - - ~ 

: dan tayin edilen müderris Veh- . ıat er_ı . a yapaca ır. On madd~İİkbtr rapor S01_! _!_ a İstanbul Güleş Hey' eti, 929 çul.ta icr~ edilecektir. .. 

bi bey dün Ankaradan avdet e- Emanetın yaptıgı tahkikata Polisten geni bir llsltl hazırlanmıştır Bu gün Halk fırka."nda senesinin son teşvik müsaba-' .!" - .Mu~~alara yaln~ teuüb< 
derck yeni vazifesine ba§lamıı- göre odun fiatleri şunlardır: istenmiştir . . A • ü ahere edllec"k kalarınr önümüzdeki Cuma gü-! ıruBreşçıMle~. 'fbliraklk edete<ktır. , 

P k d 1 k · t · Ankarada ırtıma eden Jı ın z - .. • . - uoa ı arın am mayo 
tır. era en e o ara ve ıs em- Son zamanlarda c:ehrin bir .k . 

1 
.. "· . . . d" H 'k f ka C • ti' nu, Halk fırkasının Beyoglu bı-! güreı ayal< kahısı gıymesi •nrttr 

' 1 t ı· artı"! •k "imi" " ı tisat mec ısı ırtımaını bıtır ı- o.. ır sına mensup emıy dah"l d-'·' ak ·dm la >:- L· 
-- en yere es ım ş e esı " çok semtlerinde yeniden bazı -· . " bel ,. ·-·' h ·· Halk f ka- nası ı ın =I mınt a ı an aa mayo ve ayal<kabmz miısa.,. 

B d it 11 f B 1 · 550 R r gınden Meclıs azalarından bazı- ewye aza.<arı ugun ır ı.a · · k d" OrSa a a in J' 8 1 u .gar meşesı , uıne ı me- birahane ve meyhaneler açılmış .. . _ . ımcla Hakkı Şinasi pııp.run riyasc- salonunda yaptıracaktır. Bu hu ya ııtira e ~.lem~. . . 
şesı yaş olursa 460, kuru olursa tır v·ı· b.. .. h 1 ları dun şehrimıze avdet etmış- tinde toplanacaklar.iır. Bu içtmacla susta kendisile görüştüı;ümüz C - Tarb. muddeti on ıkıden bir 

Dün borsada Altın 912 ku- 560 Anadolu mec:esi yaş ve ku- · • 1 ak-y_elt . u~wıhm~y a1?°et e- tir. oktruva tarifesinde yapdan tadil.it Gül"" Hey'cti azasından"' Dür- ka~~.r~ır. B_ır~~:on.m gelcnl:r "'' 

Li 9 05 5 kuru 
• " nn mevo ı ennı avı po ıs en o·· T' d · K' 1 . . .. .. im · h ı .,, sa._....ya ırır=er. 

ruştan, ret , , ştan ru oldug·una göre 450-500 gur·· - b" 1. · · · B li . wı ıcaret O ası yenı a- meııe eaının goruıu eaı mu teme - rü Sadı' Bey bize bu mu··sabaka- D H "d lak !arak ıı 
.. .. .. D.. • ır ıste ıstemıştt. u ste ge- lib' · · V hb" Od 'k' · dir - er ı mana çıp o 

muamel~ gonnuştur. uyunu gen çamaşır odunu 42~80, ku- lince meyhanelerin tahdit hudu . 1 .umW?"ısı e ı, a 1 ıncı · !ar hakkında atideki malilrnatı ~ılmağa ve tartı netic.,.ine göre ald 
muvahhıde 190,50 kuruşta ka- ruştan çekisi satılıyor Nakliye d d h . 1 lmad kl reısı Necıp, Fartan zade Murat verdi. gı sıkletle müsabaka yapmak prtl_D 

• ım an anç o up o ı an B 1 g lm' ti Gazı· ve . Elhi ·ı tartdm k h" b<l d< 
panmıştır. istif ve kesim müşteriye ait o- ' tkik d"I kti B k ltuk ey er . c . ış r. . • - Senenın bu son müsa'b:rlta- •. ~ 1 

e a •ç mute •r 
-o--

1 
. te e 1 ece r. azı 0 Meclıs bılhassa zıraı koope- 1 •• gıldır. 

, • • ursa çekı başına 80 kuruş ten- meyhanelerinin kapatılması ih- . . _ • k •l ,. lannın ço.: guzel ve heyecanlı E _ Gerek gürq heyetine, gerd<• 
Şimen< 1 ·r n1a lzemest zil edilecektir. timali vardır. ratıfler mesele~ı .ve hazrıl~n"~ lll f ap ohcağı şüphesizdir. Zira bütün lı.ııkem heyeti ile nncak her idil .. 

-h , . k f • ! Kömür fiatlerine gelince: Ge- raporların tetkıkıle meş~ 0 
- giıl~çiler .'.lI!lrenör Her Peter'in takım kapteni temas edebilir. Mii• 

nıu a \acı ti ve am Jıyo ne eve teslim şartile Bulgar kö- Adliyede m~k~a b.er~ber, memleket;n en ( 1 wct suy;u.ıuıı mu bat) neza-etı altTnda ccık ciddi ve bıklann doğrud~ doiiruya h y tlcı 
. . . ·· ·· 

8 
A d 1 

. . ... 6 ku D ki h l muhım ıktısadı cephelennden - 1 d .. · 1 1 1 G'" le temas etmelen ı:ımınııdur, 
Heyetı vekilenın kambıyo muru • na o u kömuru - a . o anım arın k"kl k dd J"k yacagı yer er e onun mume&&l- nnınota"'mn ÇO! ışm•~ arı ır. ,u F - Hal m k h ı·L-' e!I 

R li k .. . ... 7 5 tet 1 er ya para on ma e 1 lid" o· d b . d ı 1 ·ı . . d h 1 k . ' nrar rınoı rumr 
rakkmil:ı.1ı:i kararnamesinin en ruş 30 para, ume omuru • imtihanları b' h 1 R _ ır. ın e atıp var mı ır, eşçı cnmıze e 1trr atrr.a ı- tiraz edilebilir. Şifahi ıtırazl.ıi' ı. 
mühim kısmı Devlet demir yol- kuruştur. Nakliye masrafı müş .• . . 

1
1r rapor .a1:1r amış~r. d~; hutbe nedir? Doğrudan dog- cap eder k bu müsabakalar he- lernyekün ac!dedilccckı • 

ları mübayaatma aittir. Karar teriye ait olursa okka başına 15 Dun sab?h adlıye~e :ı:renı alı- '.'-1' Başvekalete takdime ış- ruya reisi devletin, yahut cnly'Mim zi'l tertip ettiği bir teş- G- Güreşe clavet anm':lan}tı . 
namenin tamamile tatb~ki i in para tenzil edilecektir. Odun nacak daktiloların ımtıhanları,tır. .. . . .. büyük rüesayi devletın halkı vik mıisahakası olmakla bera· ~~ dak:~ za.rfmda mınder uzen~~ 

ç f' • fi 
1 

. .• yapıldı Dun bu hususta kendısıle go- . . . .. .. l . d ~·ı d'" b' k d . 'h ıspab vucut etmek ıarttır. Ba mu 
atakadarlarla yapılan müzakere ıatlen geçen yaz ıat enne go- .. · .. 

1
• • .. b" h . • . M l's tenvır ıçın soz ıoy emesı egı er ıger ır no tayı a ıstı - det zarfında ispatı vücut etmeyen! 

,_ f 1 dır D-'- kı ı Musabakalara 19 umu azım ruşen ır mu amnmıze ec ı "d' ? d f k ed" b k h · · , ı 
bitmiş kararlar ittihaz edilmiş- re 100 ... uruş az a • ..ua ş . . , K" 'b" .. N 11 h Esat mı ır a etme t ır: u ış şe nmı- hükmen mağlüp addedilir. Müsa-
tir. B~ kararlar yakında Heye- yeni başladığı bir zamanda fi. da~tılo ~a~rmlarla .21.tane yenı Batı 1 urum~~\ u_nı. ~ Her başında sanğı olan hal- ze gel'l1eleri çok muhtemel o- lerin ana göre vakti muaneninder 
ti ek'! ked"J ...ı. • atlerin bu kadar yükselmesinde talıpler ıştırak etmıştır. ey şAu~ ~n ~oy emış?~· .. .• km kartısına geçip istediği bi - lan Avnsturva ve İtalya güleş evvel hazır bulunmalan lizımda, 

v ı eye sev ı ec=tır. • . • _ • Müsa-bıklar imtihana riyaset e- - Jı ıktısat meclısı <lordun . . . . .. . FUTBOL HEYETiNDEN: 
Yeni vaziyet üzerine yeni bir iıhttkar oldugu zehabını doguru 0 .. M .. d . . • . .• t" d .• b't' ·şı·r mana şeylerı onların kafasına ekıplerıne çrkanlacak gu!eşçıle 20 v,_ el 92,.. C ün 

E 
. • . den u skudar ud eı umumısı cu ıç ıma evresını ı ırmı ı · km - .. d d 1 · • • b .. b k 1 d ~unuev ., uma il 

iktisat kongresinin davet edile- yor. manetin, yaptıgı tahkı- 1 • d _ b" .1• · M 1. • t' 1 da ken- so aga musaa e e ı emez. nmızı, u musa a a ar a se- yapdacak Lik maçları ll§ıı.ğu!a ya7-

k 
.. . •. . .. Asım beyın oku ugu ır ı am e c ıs son ıc ıma ar B · k · 1• t - · lıclır 

ceği hakkındaki haber doğru de ata mustenıt ... anaatına gore . . ,.1 d d' . t d" d'J Jar et- enım anaatım, ma uma ım çecegız. • 

ğildir Bu haber Milli tasarruf odun durdukça yüzde 20 nispe- jsuretın.ı yazın:;rar ır._·ruı· d"'k ısfınde ke~ 1 ketı .en mevrmzu Baş- ve kat'i itikadım bundan ibaret- Bu ~'!kild.- vapı!an te-;vik mü Taksim_S1?dvomunt!a 
· • . d f' · B d b k Adlıyede luzum go u çe ra ın a ı no aı naza ı · 8 d 1 . H l"f •1 1• b k 1 .. 1 · ,_,_. · lkine1 Tak•mlar 

Cemiu..tinden galat olsa gere''- tın e ıre venr. un an aş a . "h d ff k 1 h k"l t b'Jd" . t' tır. u ev etın a ı e ı e a a- sa a a an, gu eşın tera""ı ve ın Gal 1 bul S ... 
J- - • 1 d bu ımtı an a mtl'Va a o an a ve a e e ı ırmış ır. k .. be. k H k" f · ·•· "b" h .. atasaray - stan p0r 

tir. cdı"..ar. ~rmodan armd ha odW:_,kaldma nıınlar sıra ile almacaklardır. Y } k~kv"'. ~fudnase l'tı yo tl~r. b'.l' . ısba kmıl temın ~ttııp ~ı ı .~mu 10,30: Hakem Saim Turgut O. 
-o- ıgı ıçın un a a uza..uar an Unan,, a SUf {} ı atı ı a e azımge ırae, ız sa a a ar netıcesınue ı .. ra:r.ı Vefa. Beykoz, aaat 11,45ı Haket· 

1\1otörcii Jerle t:careti geliyor. Bu itibarla çeki başına • -o- . "'c \ yapmak istediğimiz inkılabı iki mıivaffakiyet erlen bir c;ok gü- Adil Giray B. 
ıoo kuruş nakliye ücreti bini· Gazetecılere aıt d::ıva T" k kulakları umumi parçaya ayımııt bulunuyoruz. lesçilerimi:ı:in madalyalarla tal Birinci takımlar 

dahiliye ihtilafı yor. • Dü~ i~inci ce~a ma~ke~e: ur • Evvela bi~~ıi, sonra ikincisi •• tif edi.lrı:ıesi de yeni yetişenlerin 13,i;;';1a::::; a~il.ta~:.!po~. sao 
Motörcüler araamcla ehliyetname- -<>- smde ırtışa tahkıkatın~ aı~ g~zlı yerlerde bunları dınle- Biliyorum ı~zı _yo~dum... ı h;vesı~ı arttırmaktadır. Te~- Vefa _ Beykoz saat 151 Hak" 

siz kimseler bulunduğu Ye cleniz es- Rakı sarfiyatı aza - safhaları., yazdr.klan ıddıasıle • ah ~ 1 ed mez - (Bilakis, ıstıfade ediyoruz vık l"'lUS~bakalarının yarattıgı Şeref Bey. 
naf cemiyetleri •e saire hakkmcla ga- Jıyor mu? aleyhlerine dava ikame edilen meye, ammu e • Paşa Hazretleri). ıte'jvil:kar tesiri gösterebilmek, Fenerhahçe Stadmda 
zetemizde intişar edea beyanat \iz.,. .. Istanbul gazetelerinin muhake- Beyoğlunun bazı çalğılı b~- Kılıç zade Hakkı B. _ Pata icin, ~on defa Bev.koz ve Orta- .. ikinci takımlar 
rine keyfiyeti ticareti bahriye miidi- Son gunlerde rakı sarfiyatı mesine devam olundu. Gazete rahane ve lokantalannda bi- Hazretleri yeni bükUınetin dini köv kulünleri'1.;n de birer r,üleş Suleyman,ve - T. K saat 10.30 

1 tır "JJ · d b' · · · A k ı· h • ·· ti h~ 1 • Y b • k Hakem Nun B. 
ri Z<lo beydea sorduk. Mumaileyh aza mış . . vekı enn en ınsının n ara- ınmez angı cure e ..... a u- olacak mı? şu esı aca~a ı:ıuntazaman ça- Odrudar _ K. E saat 11 45 : JI• 
<!emiştir ki: 1 Bunda~ ~aşka ra~ı !abrikala da bulunduğu anlaşıldığından na,?- ha~~?" ve şa~ları Ç3:~ın- Gazi Pata_ Vardır,efendim. lısmakta olduklarmı söylemek kem Necmi Bey. ' 
"Müdevvenatı kauuoiyemiz n v~ rmın şeraıtı ve kredıyı kesme- mahkeme avdetine intizaren ta- dıgı gorulmcktedır. Bu cum- Fakat lalam dini hürriyeti ef- kafidir. Birinci takımlar 

k'Jetinin tebliğatı dairesinde Cemi· !eri yüzünden esnafın ekserisi lik olundu. leden olarak dün akşam gene kara mani değildir. Bu son te~vik müııabakalan Süleyman_iye - T. K saat 13,1
5 

yctlere teshilatı ıazıme gösterilmekte fabrikalardan mal alamıyor. \ Gazeteciler aleyhindeki bu bir birahanede orkestranın, sani Hakkı B. _ Yani bükıimet na !<ehrimizin en kıymetli ve ka Ha'(}'k;;~urı 8K_ E 15 Hakefi 
ve b<ınun haricinde muamele ifası! Bu vaziyet karşısında Tı:ak- davalardan sonra ta~ili n~~r~yı:ı_tki çalına~a.k .. b~ka bir şey kal,: bir din ile tedeyyün edecek mi·! ·bili~etli gençleri iştirak e<l.ecek Ne~ ae';. • aaat 

1 

ı:cü!iriyctimizin aaldhiyeti haricinde- ya ve Bursada bulunan fabnka- eden Son saat mes ul muduru mamış gıbı Atına hatıraları ı Gazi _ Edecek mi etmiye- lerdır. Bu meyanda olempıyat- • 

~:·· imtihan'.": ~~b·d t~e vc:':'ldi- lar ~al.lan~~ ~üsai! şeraitte Selim. Fapp B. aleyhine esran, ~smi~~~ rı:=~.a bir parça çaldı-,' cek mi bilmem. BugUn me<CUt Jarda ?ünya d~rd?ı_ı;~t~ğü, al- B(,I s ıda vazıyet 
ğı kkındaki ıddıalar hılafı hakikat- şehn:rııze sunn~_şlerdır. Istan· askenyeyı ıfşa davası açılmış-, gr gorulmuştur. .. _ olan kanunlarda aksıne bir fey tıncılı-rı ve yedıncılıgını alara't_ 1 , .i suyfılıtuıı llıı./Jul) 
t.r. Bu haı;:a vc•a hı oldufuodan b3h bul pıyı':S,_ ına luzumundan faz- tı. j Bu .ad~mlar kustırhlı~~ bu yoktur. Mıllet dın~iz degıldir. 1 hicbir spor şubemize henüz nnfçıkan.m..ısı ıçııı .:! kuruş ki b 
sedenl rin id alarmı ispat etmeleri la ra~ı ~gılmış!ır. . . .. -o- dere~e t!el'I ya;dıraca~ .. curctı Mütedeyyindir. Dıni de dini t 1• sip olmıyan b;r ı;eref kazanmış ,_wuiıe lı" apta senclıgı tcınıı 
l'znndır. Ceza k:ın:ınumuz gerek Muskırat amıtlen bırkaç gu'l. Bir dolandırıci kentlılennde nasıl goruyorlar, lam ir. Dinı re dedecek orta,, jgülesçilerin maçl•n, her halde men yuzde yüze gelen bır an 
müfteri ve cine miirteşilcri ceza· sonra toplanarak rakı buhranı- ınahhüm of dil ve n::sıı. utanru~vorlar? . . da bir meslek yoktur. büyük bir alfilı:a ile tıııki edile- ..ıat:mel<te oıduklarını d..ıyuyo-
landıracak ahkamı muht vidir''. na karşı çare anyacaklardır. ,~ .. .. .. M h _ Hıssıyatı I?~llıyOO:ızı rencı- Hakltı Bey _ 'u halde Pa'a cektir. ru~. t.iU vazıyette daha fazla de 

• • • u sküdarda sutçu e met a de eden bu ır.bı saygısızlıklar- " T B J b"J1.. · · k 
• - - ·· ·· k k eb. · f- . . b. • Hazretleri bir mese e haklan- ıt maç ara ı ı·a~a ışt ra vamları imkansızdır. ?wıaınaf, 

l FT1 1 ıo Eorsası 161121929 gan
1
!n onut?le çı ara cd 1

1
r ısdı _dan ıçtınap etmen:n zoa;n~ı zan da berkesin itikadatı ve düşün- etmeleri için, İstanbul mı'1ta- bu muamde ycııi borsa 1'aI1U ı. 

l•ııtr" f•~:~1 • RılZ y 0,
5 

oo,~o } ı·ı1t1vıı. ı r ~6.,11 ~:~ !:~eıh~:~:~~:~ c~r~~d:~ 1 ne;;terse~.tık~n Jel~ı~~ ve cesine gore bir tıkır ortaya koy- kası güıescilerinden olup An- muhalır olaugundan bwıa ic.tı· 
ı ı .. ı r. ı "hh"'' 199 so ıln1dolu ~ + c6 ıo maznun Altındiş Sabrinin mu-1 dta aAmmuk uhı:ı b~ r t ad 1 vabr- ma.- hususunda hükumet beni I karad:ı bulunan yan ağır '>tnıf- sar .:ttıklerı sabit olanlar bulll 
lıııı.,ı.ı "" '' '• 1 • s.; ,/ .. ~·ıırt!ı r "eıo hakemesine ağır cezada devam ır. ~{' d ıç 1~~ va an has~ u susturacaktır ve yahut teczıye tan Faik, Dalikesird; .bul~ııan nur~a bunlar halı:Klllda kaııu 

t .. ı. ı •R rı<>urtk ılmd :;.~·':: ve intaç olundu. 1 :.p~ a,; a p~ ı 0~.~-- :v 
1 
~ edecektir. Diyecektir ki ae.~ bu' s.eıı:ıan 'e ço~ fenn.ı ~ır .guleş- nun bahşettiği salahıyetı.ı if6 

1 
12 ııo ~ ~ıım tl•'-:t. 11 ııo Maznun Sabri her iki cürüm- ın emeBae tabamı;ıb1;1 u .. a ma_'husuata hü.rumetın dü~ündüğü ç!m.ız ~lan $.efık şenrımıze ge- ecıılecegi ı,;uphesızdır. Bvelc 

11 t li , t mrntır. unu ıt gı ı mue<ısese . . . .. tırt lmı"'lerdır 1 1 
J '' • ı ,,.,.,, ıul• ~4 50 · ·~ w.oa 1 ' eti den 5 ay 15 gün hapse mahkum I . h. J · ·y· bil J' 'gıbı cıuşunmuyoraun. · · ' · . . yapılması muhteme O an OP" 

ı ı ''"·'· 7J 50 edildi 7hn.n
1
sa. ıp en lu ıct.erm mlide. 1

1 
ve Gazi -Hükfunetin düşündü- Bıından ha 'a maçlara 1 tı- kiııatif mahiyetinde muamele. 

,. t ,,. • ., .. 

' ı . ıhtl t2.oo ,...,.Lu • zı ın erme yer eş 1 e ır er. - ·· h · • ·· · ral· edecek 'ıclmanc•ların her za- · ·· · · , ·~ ·~ -~- - . gu gıbı ıç kımsenm auşunme. • . • .. . nn de tcınaınen men ı ıçın ıCS 
~ :.;,;c· ~. \ ı~ !~ ı.nnAu 1 ~18 oo.no l'rwyırt o..ı 50 ~0 Mü~takbel Yalova Esnaf için bir ta.iınat- ğe mecbunyeti yoktur. Hürri- m~rkınl1 rn.fazı.a_0ıacag~~ı umıt bede.ı tedbirler alııunışur. Lii· 

ı • •• ~ as.o ı aı, ı.: o oo ı11.;;, ·s 0001 1 1 
hci • vıo'farı m ,,,f) , J , yeti hakıkıyenin cari oiduğu biri edıy0:W:· Şımdıl k yegane te- zum göriııdükce tşdit ve taı.»1 

• ı ıı.ıı:ea;. .~ ıo c ... ,,, 1 ••lhl Roma cq u~oo Ü ŞEHlR nan1e y.ıpı ı~or memlekette hürriyeti vicdaniye mennımız bu maçlara spor me- ye edılmek üzre kontrol yapıl· 
ı. ~ınr•to • aı -40 Püireı ıs ~ouo Ar.s"' .,,. ı ı;sı M STAKBEkLı· h !' İktisat vekaleti Esnaf cemi- vardır ve yahut yoktur. Oiduk- raklılannın, layı'k olduğu ala- mal-tadır 
ı ·., <"<•:;. , 8 ;5 1 1 1 : :ıaa ı 1 Yalovanın şe ı azır P anı- . d · b" tali k ··~ ı "d" • . • 

•~ '" " < Y• •5 iS lO ğ B 1• 1 yetılen hakkın a rem ır - taıı sonra bunu düşıinmek doğ- ayı go~tC'tme en ır. Umıt ediyoruz ki bankalar le 
~. 1~3• ::~: ~ ,: 

1
., ~"~ .. 1 ~ ~5J7 sı licrıı. ı "900 nı_yd~p.tıra~a 'n:1: d u p a~.ı mar matname hazırlamıştır.Talimat ru değildir Vicdanının icaba- G. S. nin Avrupa Seyahatı nun hılafn.da haraketten foıi· 
* * * mu~~[e!ıne gon ~~cegı.1?. k name Heyeti vekıleye sevkedil tım söyler . Geçenlerde, Galatasaray'ın nap edeceı<lcrdir 

( • z h • B 161121929 b 
1 1

u. ırıyetten şle nn ~us.ta - miştir Hakkı Bey - Herkeı kendi Merkezi Avrupa'<la bir tıırneye çun·· u·· bu tarz.ı haraket evVC 
ıtarrt te a ıre orsası e p anının yapı masını ıstıye- . . . . v b h k" ... 

r c{;.ı;Py A. ı,f R ),zAMI rırıncı ..,, 0000_10 OOOJ.oo cecriz. l;u talimat~me mucıbınce es vicdanım suaturmağa imKan , çt~cagını.;e 
1 

u ~<ırs~11 
1
_ n.u-11, kendi menfeatlenne saniyet 

1 "· t. ı.; .P 11,ıcı <rucv,ıo o u,->l BÜYÜKDERE KÖPRÜSÜ ~af ccmiyetl~nn~en:ı u_mumı ka görece.k mi? . . . . Jza eratın ı er eme te o ( ug muı .eı.et me.ıteatine saJiseı 
hn uı.ı~ co 1 1400 16.12 tr.nca u .. ı.uıı uooo.<JO B .... kd k.. .. .. E _ tıplenn salfilııyetı tevsı edılecek Gazı - Heyetı ıçtımaıyede ya:Tlıstık . 1 h::ı ekı.tin kendi hesapları· 
·" '" w ı•,ı? ıs.20 llumol :yu . ~re .0Pı:1S~ v~k ~a · idare heyetlerinde rey sahibi hürriyet mu <ayyettir O da 1 :S'.l defa mevsl !~ hır mcr 'J'J", • a mı "'ay-rdir Ak:;i hareke 
l "''"' t-u 00-00 "-•P '?e~ eyedetı enhnıbyeslı a• 

1
.m a olacak ,r bir ferdin değil heyeti ~mumi- aldığımız malfımat-ı göre Gak- ' en-i• <~ref ve haysiyetleri ale' 

:uı ru oo.ııo c.o.oo hsp;ı.1 ıntısar en· a er ere ge ınce: ' · . .. . ' • b 1 k ·; • ., · 
Zablro K 

.. riid" b" kturY 1_ Talimatnamenın en mühim yei içtimaiyenin menafii mü•te-ltasarayın ıı seya.ıatı ta ::ırr.r hinedir. 
ı t: m• -.- -,- op e ır şey yo . a • d . . . • T • : G ı . • M 
\ •• 

'"ll mahlut - ı h ı maddesı mecburı kay a aıttır. rekesı ıcabı olarak mevzu ka- etmıst .r. a atruoaray ın ıer- Liızunı görülürse kontrol bal 
~ M ÇnJ;ı.r 1200 u.ıo nız son yagmur arın usu e ge- . . k • A '1 1 • r' • ~ 

_ liO -.oo Arpa o9.co ~oo.ı tirdiği şiddetli sellerden köprü- Elyevm ~~ ctmı~et~enne nunl_a~ iledir. Hürriyeti vicdani-ı ezt vru~a c .a:.cı turn~/·ını v • kaların en hususi ve hatta ına1 
- .oo ı.ıısıı oo.oo oo.oo ·· daki d kılmış- kayt oır:.•aK ırın kanunı bır mec yemızı ne dereceye kadar kul- maçları or.~amze edr'l. ıyan'l.- rem noktalarına kadar teşIJlı ~ı.rt 

ı.."n.ıoyı 

l:.t.ılb•hCUD 

• 
nun yanın uvar yı " • 1 . "A · " k , .. büd.. v· 

Yuıaı 0;,,0.1 oo.oo tır. Bu da Büyükderedeki tay- buriy~ı yo~r .. yekalet_ cemı- lanabileceğinıiz,mevzu kanunlar nın 
1 

ku~t1 :,~-ı._. · . ~,~·~. ur. ı- olunıırak yapılacak ve bu koıt 
Hububat K«•• ınbo... 27

3
;,·

0
·0J uo,oo yare hangarına a'ıt duvarın su- yetlerın vazıyetını .takvıye et· la anla~ılabilir. · yana.r. 1' ı_:ı-,,un ı;ı 7-uıgı . progra- trol neticesinde kanunsuz hafll 

Ku~)CIDI 26,15 ooou :-iUJam I0.00 00.00 }' ı ., 3500 :J" G l V 
Lo ~~:J:.. "·"° oo:..cı yun mecrasını değiştirmesin- mek içın esnaf cemıy;tlere ka- . Me~e!a bir Hoca efendi diyor ;a. g~~e ·,ı ~ ratasar~y ıya~a ve ketigörülen mali müessesele~ eı 

0\00.00 ooo•.oo 1'o~ut oo.ııo oo.oo den ileri gelmiştir. ydolunmasmı mecburı yapa~ ki fu ıtı behemehal yapmalıaı - e ,t: e. Ht ~e~ ma yapma m.e şedit bir surette tecziye edıle-
0000.00 ı.ooo,ııo Boruıcı '"'·"° 00,00 B" et k"' .. d b ·hse- tır. Tailmatname yakmda ık· nız! cbunyMındedır. Bu mecbnrı- scektı·r 
~ oo oouooo hakal ır gaz e opru en a h .. d 1 k .. - . 

" 00' • ou.oo oo.oo derken Emanet heyeti fenniye -<>-- . . Deınek istediği fey de mese. yet ancın e 0 ma u:ı:re. eger Gazeteleri her gün takip ede: 

fLnr.ı Ekıtr• 

el ur.a 
bu1Lcı ) umupk 

* * * müdürünün resmini koymuş. Zekai B. Parise gıd1yor la: Hakimiyeti milliyeyi kaldı- ~ı;koslovakya ve. ya İsvı~rede ler görürler ki yerli mamuıar 
Islan bul Hayvan Borsası 161121929 Bundan dolayı Ziya B. hakkın- Müskirat umumi müdiri ve yeni nmz ••• gibi bir ıey ise file te- ıkı ::1~5 yapmak ıster;;e Vıya~a tamim ve teşvik hususunda tıl 

l.Jirl illtırlar Et aatıflan da ıahkijı:at yapılacağı zehabı dainler vekili Zek.fti B. bu ayın yirmi- §Cbbüs ettiği dakikada mürteci! kul:ı~u bu arzuyu yenn~ getır- kibi lazım gelen yaian ta:Ubil 

A 1 
t ırno tıyı Cinsi Kilo flatı hasıl olabilir. Halbuki Ziya B. sinde Pariıe han ket edecektir. telakki olunur. Kanunlann ica-I megı deruhte ~.e'cte~lır. Ga- lazım gelen tedbirlerin ittihaı 

Cinsi tıe u&•rl uuıı "''"" Aıamı köprünün ne yapılmasında ve - -o-- batına tabi olur. latasaray ln•lubu hal; hazırda gecikmeyecegine naza.an lıu lı 
Knmıt 

166 
26 "° Kıvırcık 17 ;0 ~6 16 

ne de teselliimü esnasında bu ~OLHAN~ _M05~~~5~. (Bu mükilemeleri ıalonun' futholculannm tama~ıle a~~r~- raketin tevEi ve teınıni t:ılttitl 
ı,o oo oo Dalıç oo oo oo 0>1 vazifede değildi. G1!1bane aennyat! ~çuncu mu~ bir kötesine çekilmif, aakitane ne ve anfonn olm_adt"nII dus~- de memleket sanayii ve dolıı) 

l ıtbç "-ar•mu 39 llO • • mereu 15-12-929 tarihmde muallım t ki ed" d G · H nc~e'< seyahatm ı lk hahard'.I ı- . . . · 
~arım•• 1845 26 29 Kuzu 

00 
'-' 16 Bebek b.ahçesının sa~ al~· Refik Münir beyin riayaetincle akı a. f! ıyor um. azı azret-ı · , f 1 :. ~;s .. GI'- ~ıl~ Turk parası hm.dan b!iyll 

""" 000 00 00 ı;eçı b
9 

:: ~ 00 masına gelınce: fazlası ıle talıp edilerek atideki vakayi taktim edil- lennın, Kılıç zade Hakkı beye tcrMmt m ıv:ı 1 c p-orm .. tı;;· 1' ıstifadeler temın edccekur. 't 
Kcrı ..- 1'.myat• 

81 
ro 

0 
:'.: olduk ve bankaya yazdık,. miıtir: verdikleri cevaplar ile yakinen ı rck bu hus~ı~ta ve g"e~r ";.,;:ı 1 

niden bir takun teessüs edece 

~.~::yak• ~9 oıı 13 ~''" ıs to 411 90 Otoınatik-telefon pro- Atip'.k miyeleıit ~~·ı, asistan bildiğim asıl kanaatlan arasın- hm~'ısatta <lGalatasabir~v a .btı· tir. Hatta son z~manlard:J vul> 
l•ana o.ı ı ı ı ı O.na 00 oo 00 oo • • Haaan hey;. 2 - Es~sı hı! nefroz va- da tam bir mutabakat yoktu. t strıa aras!1I a tam r muta a- bulan münıcaatlardan ve sorı:. 
~ıan•a vı 09 Manda !7 80 23 4-0 J .·sı y .1pı Jacak kaaı, muallım Ahdulkadır bey. 3 • M·· k b'tt'kt • f 1 . kat hasıl olmustur. al. 1 d b e 

O 
. . Bir ekzantemli humma vakası, mual . u~a ere ı ı en, ?1'sa ır er ISTANBUL G0t>F<; l~'l mut . a ar ~ıı er a.,1 ı ... ~ 

... - . to~aı;ık telefo!1 ~es.ısatma lim Kemal Hüaeyin bey. 4 _ Paraliz.i gıttıkten ıonra bunu bızzat ken- HEYETl!llDEN: busüıı memleketın tana.. tcrıı 
"luhdcİdt'rİn t.'Şyasın- l\lerİç ve funcada aıt proJe ıkmal edılınıştır. Pro-- ieneral arazı gostcrdiği zannile tcka- dileri ifade ettiler. Bu tarihten t.•anbal mınt•k'lsının 9'?9 ••n••iıkisine doüru ilerle:ı.eg~ ..ıa Jıı 

dan güın rük alın- • . ,. jel~r yakında. Lon~_rad~i şir- üde sevk !'dilen bir_ gaz teaemmiimü dört sene sonra Gazi Hazretleri te-r\iholi ,ro...,şc:~c..-in ıon tcşv"(· mü. dıklarır:ı ~nlayonız. 
pırınç zer l ketın merkezıne gondenlecek- v.nkası, ~sıstan Raıun hey. 5 • Mor- Fırkada irat buyurdukları uzun .,.ı,,,ı..,.ıar• 2:> im'>unu-vel torihh• . -~• :--- -

nı•v~ıcak Mene ve Tunc.a havalisinde tir fon fahnk:\sında morfinden mütevel- "h" t kl d r . ;. mü•ad'' Cuma ,..j.ii •v.,l:lu ha'l<I Ad,~lar lctoıı l;:· ı 
- ' . . . . lit bir cilt iltihabı va.kası Dr. Hayn ve tarı 1 nu u arın a zmıtte- ' fırlms• büııı<mdzki m• ka' i ~"'"" f ' c • 

Yeni gümrük tarifesi mevkii pınnç zer'iyatı •Çin tetkikat Projeler ?rada tetkik edıldı~ Bey.~ - Perikardit kanseröz vakası ki mükalemeyi hatırladılar ve: ı:\lonundn r/:'rden """"" ,,,..t bir b,.. hl g :/ırı l'Cl' 

meriyete konduğu andan itiba· ifa olunması iktisat vekaletin- ten sonra bır fen heretı şehn-: •ı:ma~ım Lütf!. bey tarpfında'! ırö•te- hadiseyi ıu suretle Fırka azaaı- · , ,. Adal;:ır ;:ı 0 •• n tc' .fo: 
.• ı. • d d mize gelerek mahallınde de tet-: rılm:ş olup munakaşata muallım Bür- J t J • k . . . . . · 

ren muıcacır eşyasın an a den Edırne vilayetıne işar olun .. .. !hanettin, L·tr Abd"lkad" T vf"k na ana 1 ar. ı amana ta~avvur eden/en ,ı....,a vereluı ı,. ı,ptı.tm.ycr. 
gümrük resmi alınmağa başlan mu. ve bu hususta muktazı tet ~at y~pacaktır._ ~utun _bu tetl Salim Pata,u N~ım .ş:İor, S.:ni ;a~er (Elendiler~ ilk Teşkilatı esa- mümkiin olr"'<!dı E·ı bir no/.-ta, Bı:. husu•ta Ac.ı; .1:ıttı ~ 1 ı::,r 1 
dığmı evelce yazmıştık. Bıınun kik ş "f Etli . .. kikat bir kaç ay ıçınde bıtecek- Niyazi lameı ve Nuri beyler iştirak siye kanunu ıhzar edenlere biz-1 !kinci nokta· Yeni trslcilatı de tctl:ık<!•.l b-.~: ıru .. J§ ı rt 
imkansız olduğıınu nazan itiba .. a_tın 1 ası~a rıı.: :.:ıraat ~~ tir. . . etmit!.erıl!r, . . zat riyaset ediyordum. Yap- jesasive kmmm•nun ikinci nı-d- fon ~irı.1.tı .,da;.:;,, ı.;t~ıt .1 tıf 
ra alan hükUmetimiz, bundan duru :1 a. zıra!li 'l"!' "'.' · ,. • 'J J Şirket mukavele mucıbınce D~n f'.!·ko~ ~ual!ım mektebınde makta olduğumuz kanunla (Ah- de8i,,;in başında (Tiirkive dev- sınd;:ı!:i 1:-h oyu ( "l!ötırr, .\{ r 

.. 1 h . dan .. ru·· fl·'n·ı·ı ve Ba·t•. . .. ı · · .. .. e zarfında şehn"m'ızdeki Maarıf mufcttışı Sdım Sım B. tara- k • ,. ) b" . . b' .. . • . . . . 1 • . , J• 
böy e m~ acır eşyasın gum .. ·.• . ~ .ı LUt .uru uç sen · . . . fmdan "eyj söz ıôylemek ve oku- amı li~r ıye ta_ ırının ır ~u- letının. ~ını, dını slamdır.) yetim!edır. Bu lımTta !""1.'ı '.:. 
rük resmı almamak kararını ver Husnu ı>q.Jer mem.ır edılmıı;lı:r telefon t~sısatn:ıı otomatık hır mak" mevzulu hir konferans veril- nasebetı olmadıgını anlatmaga 1 cümlesıdır. ra; ,-ermek icin T~~ııdraclan P 
miştir. dir. hale getı recektır. miıtiı çalıştık. Fakat bu tabirden baş-] (Devamı var) mütehassıs relb~ılecektir. 



Vatanda y 
Türkiyede Türk malı. 

.Darası en 
Türk me 
üstün -••• 
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ınal 
r e Türk 

Qlrdlglı:"I-ıiz ı:"I-ıilca.clelecle r "V"a:ta.ricla.şırılrı 

lst:ik:IAI harbin.de kab-...ıl e1:t:lgi b -- yilk -ve yilksek 
v-azlf:eler kac:lar t:"I-ıillıl•"I-ı. "V"e ı:"I-ıe ''-Iliyetli 

~ 

Büyilk bir tehlike karşısında veya tçinde 
dP.ğiliz. Fakat ona göre ledblrler almak 

-v:a.zif~lerl -v-ar......__ 

:> 

~ 

f'1. .. 

-

zaruret ve vaziyetindeyiz. BBşlac:ığımız cidal lktı$adi, nıali, salalı 11e kemali miicadelesidir. 

1-Müstehlik değil, 
rr ··stahsıl Türkiye; 

2- Büyük ziraat Türki esi; 3- ?en i en 
barındırabilen Tü kiye •.• 

o .. • .. 

s nı er alı ada 

Vatandaş Jbu kurtanş~ bütün güc~m~zü' Bü.~k •bir t~?~ike karşısmdalseçmekte olacaktrr. ! 4- ~adın 'm~~la.r:ı:. İpekli kın ikinci ve başı a b r. "'.a ·iesi müdürü Sadeddın B. b.ınkaya 

B 
1 

d w b" .. k •
11 

vermek vazıyet vemeobunyetın- veya ıçınde degılız. Fakat onat Giyim istihsalatrmrz ve çeşıt olmak uzre ıstıhsal tı· de azamı n :.ftıetler d hilınde ta mer ut mensucat t b kalarm 

•f _;_ş al'ğı~ımemiız uyu mflı e~ de olan nesliz. göre tedbirler almak zaruret ve :Mücadelenin ön ı;afmda mil- mız ihtiyacın yüzde 25 ine teka sarruf u~ rine tetab etmek ih yaca tekabül etfrmcl için 

~ eıuer ı ı c yet sa an ı- . . d . B • d··1 k ed" R "be kd. . f ı,~-· k ak 1 k l t 'b t 1 d • b 
d ı v t d 1 0 fi · vazıyetın eyız. asladıgımız lete düşen ilk vazife giyim ihti u etme t ır. ag t ta ı- ve ısra a ...,.~ oym o aca - esas ı ertı :ı a ın ıgmı ve ~ 

nB e ye~ :~.k b •. b" ~k b. t 1 a _an aşb ~m~n 1 1 ?.11?.~a- mücadele, Mustafa Kemal Tür- yacmda Türk istihsal .kıymetle rinde ihtiyacın tamamını birse-. tır. hususta lüzum olan iplik ima-

,_ u se e bü~r ~.k b~zı .kutıyut hır 0~ .. ugf un'!hn rrka tı,ıp . çudru v~ kiyesinin iktisadi ' mali salah rine ehemmiyet vermek olacak ne zarfında temin edebileceğiz. Vatanda 4: vaz · l!e l'-tnm müm'tün mertebe dahil-

.. vanm ve yu ır ı sa ar mu,e essı en az uzenn e yem .. • . . 1 · d 'ıl' I' d 1 ·h d'ldiğl 

ltı. . • 
1 

. .. .. .. . b. T.'rk' ve kemal mucadelesıdır tır , Keten ve pamuk mamulatın a ba ·ına e yapı amasım tercı e t 

ın 6ıper enne goturuyor. yepyenı ır u ıye yaratış ve V .. · · d "hl d • Ş · ·· 1 · 1 .,.., 

D 
. k b'I T'' k .11 tı' atandaş! Bu mucadelede se- Son istatistiklere nazaran ı- okuma tezg.. arın an azanu n soy emış ve şun an ı ... ve et-

avanuz şu. urtanşını ı en ur· mı e o- . .,,_ . . k h 1 h d · ·f d · ·· · • * • m'~t· 

1. - Türiı:iye Tliriderindir. na layık ve müsteha:k olduğu nın 1""' ~ştıra • am e.n u utsıu Kundura ihtiyacı: Mevaddı ip- ıstı a e_yı go.zetıy?ruz. . . •• •• • 
1 ~ ır; 

2. -Türkiyede ekmek en iSn- refah, istihsal ve yaşayış kema- feraç-a~n ve s~glam ıman ve ka- tidaiyesi de dahil olmak ü:zre' . 5- Tnk?laJ: ~htıy~ç rusbe~- Buyuk sıparişler var -"Biz Istanbula da yalru2 hl· 

re Türk içindir. lini de vermeği bilecektir. Gir- naatının zafen ol~cakt~. T~kiyede kadın ve. erk:'t _içiı:' nın fevkındedır ve ıhraç edi- Halkın yerli mallara fazla ra rin~i vaıkıf hamnda eski ~aUU 

3. - Türltiyede Türk matı, diğimiz mücadele her Türk va-. ilk yapacagımız ış. kafı derecede. ve mütek~ıl bı- yoruz. . • . . ğbet göstermesi üzerine şehri- gazıler pazarının bulundugu ye 

rürk metaı geçer. tandaımm İstiklal harbinde Vatandaş! İlk yapacağm iş re~ san~atesen . olmak ıızre tc- 6- Ş,apka: İstedıgımız kadar mizde ticarethanelerin mühim roe milli muamelat için bir sat?f 

4. - Türkiyede Türk parası kabul ettiği büyük ve yüksek bütün ihtiyaçlarını temin eder- mın·edılmektedır. · yapabılıyoruz. bir kısmı yerli fabrikalara kül- mağazası açacağız. Mamafih 

Ilı üstün gelir. vazifeler-kadar mühim ve mes'- ken iir: evvel Tüıic malını ara- 2- Çorap: Türk teııgihlan Av- 7- Krravat: Mevcut ihtiyacı- liyctli miktarda siparişlerde bu memleketin her tarafında yerli 

Bu dört asli e- ,.. içine gir- uliyetli vazifeler vardn. Bu da- mak ve Türk malına kxymet rupanm lüks ç?raıtlannı be~te. mızı ıkarşılayabilccek mıktarda lunmuşlardır. ":13llarım bulund~ak ieteyen 

liğimiz büyük iktıaadt cidal bi- vanm ve bu cidalin içinde her vermek ola<:aktır. Devlet ve bil raf etmek şa~ıle tcn:ıamen ıht~ yapılabiliyor. ! Sanayi müesseseleri, yalmz tıcarethane~er, fabnkalar ta!~

ti şu üç hedefin karşısına çtka- birimiz birer nefer gibi vazife yük rehberlerimiz bu tedbiri yacnnı.zı temın edebilecek vazıl Daha bir çok noksanlanmızı 1 mamulat vucuda getirmekle f~ndan teshılaf gö~teı:ileceğı ı

'acak: kabul edip çalışmaktan asla u- vazedeNı:en hiç bir zaman ecne- ycttedır. '-- telifi edebilecek vaziyetteyiz. kalmayarak iptidai mevat idha çın her yerde yerlı malını teda 

ı. - Müstehlik değil müstab- zak kalmıyacağiz. HükQmetin bi malına, ecnebi sermayesine 3- Elbiselik kumaş: Yerli fab Ancak yerli malında belki her latmı da asgari hadde indirme- rik mümkün olacalı:trr. Rağbet 

&ıl Tilriciye. 1 ittihaz ettiği bütün tedbirleri ve. ecnebi kifayetine 13ıkayt ve rikalarımzın istihsalatI ihtiya smıf eşya için ecnebi malının meğe ve burada yapılması müm a;t!k~a ~iatla~ yükse1?1.iy.cceı.. 

2. - Büyük ziraat Tilrkiyesi. kuvveden file çıkarabilecek ve ha6Im kalmayı düşünmemiştir. cm yüzde 40 ına tekabül ede- zarafet ve inceliğini bulamıya- 1 kün olan mensucata mahsus i- b~lakıs fıatlenn tenzılını mu-

3. - Kendi kendisini her sa- ı yine ona en büyük mC1111et vazi- Biz de bu kanaatla hareket ede-- cek vaziyettedir. İki sene zar- cağız.Fakat feragatnntz bu nok pekler için imalathaneler açma cıp olacaktrr Bankamız, bu bap 

-.:ta barındırabilen Türtciye. fesini görebilecek bizzat millet ceğiz. Ancak tercih esası her ftnda temamen temin edebili- saru telafide en büyük amil velğa karar vermişlerdir. ta uhdesine terettüp edeni her-

Biz bu imana, bu tutıuna ve, olacaktır, fert olacaktır. şeyin Türklüğünü, yerliliğini riz. 1 rehberimiz olabilecektir Hal- Sanayi ve Maadin bankast halde ifa edecektir . 

~"ırka kongreleri 

giln toplanıyor 

Bunlar da bir haftap• 
lıadar &lteult 

Muhtarlar Kuduz! 
Bakırkoy köpekleri 

imha ediliyor 

••••• 
Dariilbedayi Köprii, Bentler 

Bilglllldere k1Jpril811 
Tlgatro mektebi açı- hakkında tahkikat 

lacalı değil yapılacak 
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1 • 1 Fi'ki.ır., mlizaah., i.kAye • J :l&·E.1~J::.E; f ='lFrAf!filtıE1f!L . .-H~j:Y.Mnnk ...... ftı ç:==Aş.:--~·b;l:S=D.=;;B.~:I0,~3Sl·ı,~ · u ~ yesten sonra "Hayvan fikri haz vd~~uev·e·nn· el;'Şet!ı .evet, evinde ran- i r
1
,;
1
'r
1
·:. 

:~ i ı~~t :~t~is~:;~?bir piyes yazabile- it u·· çu·· K H ,. "AY[ ' ~F~~an-Beklememiş mi? dehak:lr l!.i.ı; 
~JNIJ ·~ ' Bilmukabele hürmetler.. ( J J' ( •f' I F lan H r Y ktu Ah j 

A sRı;7 t~~!!~:~:n~~:!·TlR YENi ~gLi}fARET ~~i~1mlarl .. a~k ser:nı ... şey- il EM İ ı J lN j N ~ ~İD .ıl1I 
DAREHANE - Ankara caddesi. No 100 D 1 1 ı ı 

Teıı:rar adresi Mllllyet, ısıanbul Vakıa Elkasibü babibullah a gın Nakleden en müthiş şaheseri ıı· 

Telefe• _,an, 'derler ama kar edeceğiz diye SELAMİ İZZET 1 TA~ L J ~ j N A YAR'' 
lstanbul 3911, 3912, 3913 Efgandaki Habibullah olmaya ı· ,!ı!' 

ABONE üCRFTLERI hacet yok •• Son zamanlarda Bey .. Küçük üç odalI, küçük bir' zel bir erkek olduğunu görür. ' · !1i 
TOrklye için Hariç için oğlu satıcıları bir usul ketfet- apartıman . Amma çok güzel Durur. Yeni neşriyat ı . .d. Sesli ve sözlü ve şarkılı ntminijlij 

:~ kuruş ı:l:J kuru1 tiler.. "Terki ticaret sebebile., döşeli. Divan, yastık ve saire ve Falan - Kiminle müşerref o- ' ~ ff ~..,, takdim edecekrir. Diger mü·ılıı 
uoo :: 2TOO : d' k b" 'IA Mahm saı're luyorum efendı·m? Miras ve mır· ascılar \ .-/f# messiller LEVIS STON vel

1
'!'1 

ıye apıya ır ı an.. ut · • · · FLORANS VIDOR dur. Sahneye İ l 
o.ten evrat gcrı verilme& pat.dan da nekadar tapon mal Falan bey - başını kapıdan Feşmekan - Ben Feşmekan. Tw" ,.ı. Kanun" medenı'sın' de / - - kovan ERNEST LÜBITCH dir. ·! 

3 aylılı 
6 .. 
2 .. 

Müddeti R'Çen nushı.lar 10 kuruştur. G" · bili • ";> F 1 y l F"l~ d · ~ ...., :ı:• 

:..ı.c,t" _., ,, .• ,h .... yı •it ıııcr içi• varsa toplayıp getiriyorlar. Bir uzatır - ınle r mı. a an - a ... ı an aıma . . . , Bu film bu mevsimin 960 amerikalı · filmlerinin müsabakasında J• 

miıdiırheıc milraacat edilir taraftan kendi mallarım bede- Filan bey - Girilebilir. Am- sizden bahsederdi, mıra~ :.e mırasçıhk hakkmdakı J ALTUN MADALYA kazanmıştır. ııl 

Cazeıemı,. ilAnla rın mesullyeUnl kabul etmez !inden fazlaya sabyorla diğer ma ben çok otura.mıyacağım, Feşmekan - Şu halde neden bu küçuk fakat faydalı eser çık- o::::::::::::::::::::~s..!JS:Ea::::=s'~t!E!E!lb:P. ___ .:.;() 

taraftan dadııardan ald;klarmı mühim bir işim var. bugün evden.kaçtı?. Uç .. a~~ır ~ştrr .. Yazan ~stanbul Sulh ha- ·~;::e"=i==iı::;fi~~ • !' ~ ~ !' • • .~ ~~·~.,i 
BUGÜNKÜ HAVA ucuz ucuz frubt ederek göz bo- Falan - Ayol, ben de kırk yalvanyıor, n~hayet bugun ıçın kimlennden Kamil Rakım Bey- Ek bil ilk ld " LJ 

ld b. d f' lAf ğ l 1m - ld ranın en y yı ızı !il 

yayorlar. Bundan bir kaç ay YI. ~ ır e a a atma e ge - ge ege razı .o um.. dir. DUGLAS FA.RBANKŞ İ•' 
Dün hararet en çok 8 en az 6 

derece idi. Bugiln rilzgilr poyraz ve 

hafif yagmur yagması muhtemeldir. 

FELEK 

evvel bir ticarethane bunun ta- mıştım · Falan - Bılmem kı • • • Bana - 1 in ~ 
dmı tattı, bir türlü dükkinı ka- Fila~.-. Fena günde !?eldin; geleceğinizi söylemedi... U- Davet en muazzam temsili 

payamadı idi. gelecegını haber verseydin · nutmuşturA. . D E M 1 R M A S K E sesli filmini seyretmek üzere • 

Şimdi de Beyoğlunun en tık Falan - San~ haber ve~e~- Feşmekan - RC'Zll, ut~_:ı;; CH.F. müfet~llğlnden; O p E R A S İN EM A S I NA . d' . • 
bir mağazası meydancık ta ten ne çıkar, soylenen soz bır adam ••• Bana randevu verdigı- Cemiyeti umumlyei belediye .., şıta e ınız. ,ı 

k 1 - d · · "b" kul - · l S 1 A ozayı muhtereme9lnin 17-Blrlncl -. e • • • • • • • • • • • • • • • • 
D . lb d 'd yarım liraya iıportada saldan u agm an gınp a ur agı_n- nı nası unu~ ... ers~m .. r- k!nun-229 salı (Bugfuı) gilntt ~· ~~~~';;~;-.;,~~~;::~;;;~;!;!;!;!;!;:!;:!;!;;:: 

anı e ayı e kravattan alını, 75 kuruta vit. dan_ç!kıyor. Öyle dalgınsın ki ..• tik burada bir dakka bıle dura- saat on dört buçukta fırka mer-

Ey edipler, muharrirler, mü- rine koymu1 .•• Halk da kuzu gi Fılan -A;~a yaptın!.. Her marn. . . . . kezinde ıktnlunacak grup lçtlmı-

tercimler, müellifler, artiatler, bi kotuyor .. Okadar ki kapıya neyse, be~ '!~diyorum .. Sen otur. Falan -. S~nırl~eyınız ha- ındı hazır bulunmalan rica olunu~ 
önümiizdekl perşembe akşamı 
Rt SiNEMA 

gösterilecek olan 
D A 

tuluA t d ı ı "tt"k · "tmedik de poliı ikame ediyorlar •• Bunu Dolapta li.kor var, al, ıç, gazete nnnefendı. Eger şışe boş olma-
a Ç ar· fi ı , ıtı k b b' 1. . d · b' l'k'" "kr ed Te.,eb••ı tlvat D O 

meyin! Darülbedayie bir adam eördükçe insanın terkiticaret o Fu •. 
1
.en ıraz sonraFge ınmb. dsı;ı.y ı sıze ır ı or ı· am er- ŞEHREMANETi r -v • • Z TA B A. N ve B A S T I BACA. K HAF ı y E 

lazım. Bu adamın i i hafiftir ve edeceği geliyor... FELEK I an bey çı~a.r. .~8!'" ey ım. • . ~ rosu buıkşam • Filmini seyredeceğiniz zaman KAHKAHALARLA GOLECEKSINtZ 

onda a al 1 t t b··..:••- koltuklardan bırme gomulur. Feşmekan - Bır bardak su sut 21 130 da • perde aralarında yeni ve muazzam varyete programı 

ranan m uma a U.J.... ıe~ıeplı'lar lliHbatısı ş Filiin .. d d y . Y•.lnız mual- R.l'!'!'!''!''!'!''!''!'!'!''!''!'lı.. 

ıeyler değildir. Bu adam, evve- l - ı A- ku dıylı alı~ ır.Ö_le- veFnnl. b' b d k . 1 1 -~~~~~~~~~~""""'~" 
"k d • k 1 b gane usuru a gın gı g e a an ır ar a su verır ımtaelerbeeyvee ............................... . 

la bütün gelen piyesleri oku- 1 tısa i ın 1 8. ımız .. .. ed.ğ. -·ak . k F kA s· F•ıA ib' ,.. .... ------------

. . d ah k _ ustu y ı ı yemegı şama a- eşme an - ız ı an g ı J Ü z E p A D İ L ! 
JU
1
A pkıçml eln 1 neye konmaga 31 inci haftanın 3 üncülüğü- dar unutuyor. Mesela kapıdan değilsiniz; sevimli, nazik bira- Hayvan, Fikri L A 
ayı o an arı aeçece · sonra ·· D ·· af k li · d 974 · di 

• A d t • .. nu ~ş a a sesın en çıkarçı!kmaz beni evde bıraktı- damsınız ... Herhalde sız yap-
3 

ı•e d ve refiklerinin Y E N 1 p R O G R A. M ı 

dıra~ .asalrı laraam .• erc.':"'1-eye Faris B. kazanmıştır. Yazısı şu- ğmı unutacaktır... mazdınız? Kadınp,erPeoliı FRANSIZ TİYATROSUNDA 

egen o an an seçıp tercume &- dur· K lk ı·k·· · · · 1 b F 1 N d ? 
d k. T b'' b . 1 . b"l- • a ar, ı or şışesmı a rr, oş a an - e yapmaz nn ı 

k . . aedı b.u 1t ~!' yapa 1 h "Bu haftanın en mühim habe- olduğunu görünce ihtiyar hiz- Feşmekan - Filanın yaptı- olursa._ Büyilk bir muvaffakıyetle devam etmektedir 

me b';~U . e ıyatİd 1•_an "".i,.sa ri, İngiliz lirasının tereffuü üze metı,;iye seslenir: ğmı. 1 perde günkü SALI ve yarınki ÇARŞAMBA akşamlan uat 21 30da 

ne _1 g e~ .tart 0 ugu gı 1 en rine, hükfunetin ve bütün mille- _ Sürpik ... Sürpik kızım Falan - Ben terbiyesiz, ser- Yazan : Vedat Nedim bey V E D l\. SU VA RE LE R t 

Ffagı lngt·ie, k ~anca ve tin giriştiği iktisadi mücadele haydi gitte bak.kaldan bana bi; sem değilim. (Kendikendine) •••••••••••••••••••• t •••••• 
~~sız~ ~ e;e b • 

1 
ve bu meyanda yerli mallara şişe likör getir. Kulakların çınlasın Filan!... İstanbul Mahkemeyi Asliye Birin- Pazarlıkla, Sucuk, ve oalamurıı 

d ge~_ ıçunız ~ uh tart ·~· ~ gösterilen fevkalade rağbettir· Sürpik çıkar. Biraz sonra ka- Feşmekan - Ben namuslu ci ticaret Dairesinden: ~ e ı yaprak satıfL Halkalı Ziraat mektebi 

e en 1ım1se Y
0

• ab' eme~. ıdr a Paramızın istikrarına, iktısadi pı çalınır. Falan kapıyı açar. Bir bir kadımm Beyefendi... Bu Kurtzade Şevket Atif, Vehbi lıe- on 
9
ar ar Rektörliğinden: 

,..n,., e e e venp ır cem ı a am ·· · · · d • 1 kil. k t Osman Nuri bey 
,..---

1 
y ka A muvazenenın temınıne ogru a- kadın boynuna sanlır. kocama ikinci ihanetim olacak- Y er ve 1 avu a 266 Adet Sucuk ve 12 teneke 83' 

yapınız. o a vrupaya ıs- tılan bu adım, memleketimizde Feşmekan hanım _ Bonjiır l tı. tarafından mösyö Maks Aleksandır 

marlayacaklarmıf. ıbüyük bir inkılap olduğunu 1 . 
Rosa aleyhine ikame olunan 929-830 Pek yakında lamura yaprak pazarlıkla aatılacak· 

Şimdi bu haberi alan "tiya.. işaret ediyor ca;~.: _ Ban b . Falan - Demek bundan ev- No. lu alacak davasından dolayı el- tır. Taliplerin 18-12-929 Çaqamba 

ropervem da bir yutkunmadır T • _ k d A a an A · · · onı_our: •• . vel , . . . yevm ikametgahı hazın mechul bu- .t p E H l D 1 giinü saat 15 de defterdarlıkda: Mü· 

b l M" k lA t epeden tırnaga a ar vnı- Feşme'kan - A !.. Sız kimsı- Feşmekan - Evet birini da- lundug·u anlaşılan müddeialeyhi mu- U .il ll esııesatı ticariye ve ziraiye mubayaat 

aş ar. ev&u ma uma a na- urt . - 1 kın . b . • 
b h kulAd d pa marn a mı gıymege a ış nız, en nerdeyım? ha sevmiştim... Bir yaz günü maileyh hakkında ilanen yapılan teb komisyonuna müracaatları. _ 

zaran ~. arı . a .~ ~~te ay a hal~, ~undan som:~ memle- Falan _ Filil.nın apartmıa- idi . . . ligata rağmen isbatı vücut eylemedi- .lfJ J LLJ' y ETJ N 
50-60 kagıt, bır kopru paaoau, ketın tezgahlarında vucı.lda ge- nında F 1 Anl lı - ğinden H. usulü muhakemeleri ka-

D ··1bed · d · ünl. • a an - aşı yor sıcagın 
EGLENCELERl 

. ar_u ayı e pazarte~ı g e len mallarla bu ihtiyacını göre- Feşme'kan _ Filan nerde? . . · ' nunun 298 nci maddesi mucibince 

r
1
! bır lo~ ve ~astgeldıkçe a&- cektir, İhracatla ithalatı müva- Falan _ Mühim bir işi var- tes~neş~ekan _ Evet evet baklanda itihaz olunan gıyap karan 

am verıleceknııt. zenede bulundurmadı: esasına is- mış gitti , , . · ·: nın 141 nci madde mucibince ilanen 

BiR TA VZ1H · d b oda .. ' ·A . . Sız zekı bır adıınısınız .•• Fılan tebliğine lı;arar verilmiş ve emri mu 

T .. vziha hacet kalma.dan yazı tın!"~ e en u gaye; mı k :>'.a ~u- F~mekan -1;'e\biyesız, ba- dan çok daha ~kisiniz. hakeme 15-1-930 Çarşamba günü sa-
se aıt eşyanın mem e etımıze na randevu vermıştı... F 1 A k. d _,_ k' ıs · kılın • 

• · • Çünk· a an r a aşnn P= ze ı at te ıcra acagnu muayyen 
yazmagı bıç sevmem. Ü ithal edilmemesini, diğer ihti- Geri döner, gideceği esnada b' kd ""ld' günde imla kılınan davetiye varaka-

öyle yazılar ya alakasız yahut yarların yerli mallardan temi- Fala'na dı'kkatle bakar. Çok gu"- 1 ır çocu _ egı ır · 
~ F ~ H sile gıyap kararnamesi kanunu mez-

manasızdır. nini amirdir. Istanbulun en ki- eşmekan - er neyse•'· kilrun 142 nci maddesinin birinci frk 

Dün bu sütünlarda Vedat Ne bar mahafili ile, memleketi bes- miyeti ilan olunacaktır. Hasılı Ben artık gid~yim · rasma tevfiken mahkeme divanhane-

dim li. dostumuzun bu akıam- leyen köylü kadınına varıncaya İsmet paşa hükumetinin en bü- Falan - Bıraz daha oturun sin~ tali!' ~~ınmrş ol~uğu~~aı;ı mu-

dan itibaren Darübedayi de aah kadar herkes, - ferdi düşüncesi- yıül.c eseri, bu suretle tekmil is- ne olur· A . maıleyhın ılanm neşrı tar'.hl"ın . fer-

neye konacak olan "Hayvan fik ni unutarak_ bu yüksek gaye- tikıbali hazırlayacalttır . Askeri Feşmekan - Pekı . dasından m~teber olm~k uzr~ bı~ ay 

· yed · · · d ki · · · · · h kk k b .. ·· ku . • . ffaık. . . . Falan_ Sizi bir kere yanag-ı- zarfında tarıfatı kanunıye daıresınde 
rı ı,, ısmm e pıyesmm ıs- nın ta a u una utıtin vvet- ve sıyası mll'Va ıyetını tetvıç ı .. .. işbu kanuna itiraz etmediği takdirde 

mile latife etmittim. leriyle çalışacaktır. Ancak bu eden Türıkiye, şimdi de - hari- nı~~aı:ı opmeme musaade eder kanunu mezkfırun 405 ve 408 nci 

Yazım çok şükür yanlıt anla- tarzda memleket seri inkişaf cin hiç bir mıizaılıeretine iftilkar mısınız? maddeleri mucibince vakıaları ikrar 

ıılmamış.. eden hamleli bir inkilabin fey- arzetmeksizin - mali ve 'ktısadi. Feşmekan - Etmem. ve kabul etmiş addolunacağı gibi bir Buglinkli yeni Dlinkll bllmecemlzln 

Vedat beyden fU mektubu al zile zengin olacaiktır. Hükume- haıkimiyetinin esaslarını kuru- ' Falan - Öyleyse... daha mahkemeye kabul olunmayaca bilmecemiz 

d İ 1 A • d .. ve kt ğı ilan olunur. balledllml~ şekil 

mı.. tin aldığı cezri tedbirler, mille- yor. stiklal mücadelesinde ga- · · gzın an oper · · · no a, -------- SOLDAN SACA YUKARDAN ASA.tal: 

Azizim Felek! tin gösterdiği umumi aliika yer- rp cephesinin kumandam bu lnokta, nokta, noktalar: Nümuneleri veçıhile "350.000,, 1.- Sevdalı (4). 1.- Ev aenedi (4) 

. Dü_n ~ ~'":filliyet,,te benim li mallarının Türkiye, hatta bi- . gün - Karstan Edimeye, Sinop- · · · · · · • · · · · · · · · · • • adet evlenme evrakı tabettiri- 2.- Göndermek (4). 2.- Bir yemiı (7) 

pıyesın .ısmını karikatürize eder raz daha ileri giderek beynelmi 1 tan Musul hudutlarına kadar Falan - Bir daha ne günü leceğinden taba talip olacakla- 3·• Mazur görmek <8> ~: ~i':!aıcs~ ~~clı (
3

) 

ken "Bır hayvan acıkmıı, açık- lel ticari piyasasında ergeç ha- uzayan- memlekette içtimai görüşeceğiz yavrum? k 1 .1 b' lik 191 ::: ~=r~2)(S) Zaman (2). 

ta bir fikir bulmuş ve yemi§,, di kim olmasını kat'lyetle temin- ve iıktısadi Lnkila:bın da kuman- Fe§mekan - Ne zaman ister- ~219p2e9y aı ~l~ arı 
1 .~ dı~f te 6 .• Mükemmel (3) Fikir (4) ::: Ş!:,.nm(;k) ~!!· (4) 

Yorsun sonu d "B ·· ed k · H··kA A• . d d B.. .. . . tarı ııne musa ı perşen-
' na a u ne çor- ece tır. u umete aıt sanayı anı ır. utçe muvazenesını te- sen .. .. . 7.- Seyran (6) l'rrlat (2) 7.- Altm (3) Beygir (2) 

de;:ı çöpten fikirmiş,,. sözünü i- ve mail.din bankalarının kendi mine muvaffak olan İsmet Pş. Falan - Yarın bana gel b':.~n~.~~at on ~~te P~yango s.. Binme (2) Sırmalı kutnaı (4) 8.- Kemer 3) Kederler (4) 

lave ediryorsun. İtiraf ederim fabrikalarını aısri bir hale getir- Hz. leri şimdi de iktısadi mü- Fesınekan - Sakın sen de u- mudurl~gunde muteşe~kıl Tay- 9·• Gelir <6> 9•• Boyun aksi (2) Cilt (3). 

ki · · · · h ı· · t' ' yare mubayaat komısyonuna -------::-------·--......:_. __ ..;_:___...:....:.._. 

pıyesın ısını ay 1 ganp ır ve melerini ve i'Stiıhsalatı..; nefis, vazeneyi temin etmektetir. Her nutma? .. . A rtt. h d M · ı ı 
bu yüzden de ufak tefek müla- sağlam ve ucuza mal etmeye te- halde vatanın bütün evlil.tlan Falan - Ben enayi de~ilim . muracaatlan ılan olunur. ===-~ J 1 a 1 1 "ı 

, t~f~ya ~~b~p olmaktadır. Lakin şebbüsleri çok yüksek bir teyak bu yüksek ve hayati gayenin Filiin - gelir•- Vay! .. Sen Sultan Ahmet Sulh lcra-s-ın._d_a_n_:_ il"" ! ' 

gıdıp gorursen sen de anlaya- kuz mahsülüdür. Yaıkın bir aAtı"- 1 taıha•'<kı•1<unda kenn;~ite bera- burda mısın? B. d · d d ı h 

k 
ır eyın en o ayı ma cuz ve 

~ _sın~. orada ne tasvir etti· de memleket, her cins ihtiyacı- ber yürüyecel<tir. Büyük Gazi- Falan - Burda olduğumu u- fııruhtu mukarrer olan: Bakkaliye Türk sigorta şirketi 
ğ~nız gıbı açıkta kalmıt bir fii- mızı tatmin edecek fabrikalarla mizin yerli mallara görterdik- nutacağına emindim· · · Ayol; 

kir ne de onu yeınit hayvan var donanmış bulunacalk ve Türki- leri çok müstP~n:ı a!ilk?·~., hrı sen beni burda birakıp gittin. 

: dır.: Bu_--:e;ıile il~ ... ., . ye' de büyük ve asri sanayiin te- müvaffakiyeti.mizin en mühim Filiin - Olabilir. · · Sürpiği 

erzakinin kanunuevelin 22 inci Pa

zar günü saat 12 den itibaren Pen
dikte iskile caddesinde bakkal Mus-

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

Şmıdı 1§1 tavzıh edeyım der- melleri atılmış olacaktır. O va- amili olacaktır. neden kapıda bıraktın? ... Çal- tala efendinin dükkanmda satılaca-

ken yine ters ~aha müsait bir kit, ta.biatmı memleketimize balı Türkiye, büyük bir i.nkilap mış, çalmış acmamışsm · ğından talip olanların yevm mezkftr

teY yazarım dıye cevap vermi· şettiği gizli hazineler açılacak içindedir. Burada da milli ima- Falan - Uyuyordum··· Sen de ve saatte mahalinde hazır buluna

yoru~.. Yalnız arkadatlar ve ilerideki büyük ve alemşü- nin galibiyeti, milli teyaıkkuzun ne yaptın? cak memurina milracaatları ilan olu-

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanırvladır 
\•"lt". 11 u n . naya ıı şelıirleı-.ıcı ace.ı:e a · ı ı ı ı; , • • 

dan bırı soruyor: Aceba bu pi- mfil Tiil'kiyenin iktısadi haki- zaferi görülecektir.,, Filan - Sorma. nur. llllJo. Teiefon: Beyoğ\ 11 - 2003 

", .i.l.yet,,fn tefrikası 12 haİıdioldugunuza emin misi- mü kesiyorsunuz: dam için uzlet- ve yalnızlıkne--Sözün kı.sası: Buraya sizi u

niz? «Sus!.. Benimle konuş t.. di- feci bir şey oluyor. nutmaık içıin geldim, halıbuki bir 

Gülmeyin, alil.y etmeyin. Sü- yorsunuz. Yalnrznn hanımefendi, yap- an aklımdan çıkmıyorsunuz. 

Şadiye hammdan Ihsan 
Şefik beye 

alian gayet ciddidir. Ben sizin Susuyorum. Karşnndak:i ce- --~ımznn. Kolum belinizdeı ke- On parmağınızın ucundan, on İstanbul: 15 Haziran 

bütün mevcüdiyetinizle Saro- I vap alamayınca kızıyor: Bere- .. ıer olsaydi, başımz, omuzum- kere öpmeme müsaade eder mi- I :b 1 . • . . • 

handa olduğunuza inanmiyo- ket versin Galip ikaz edıyor. Gel da dayalı olsaydı... siniz? stan u a geldıgırııı anlayın 

rum. Siz de kendinize tamami-1çren gün o da öfkelendi: Öğleye kadar dolaşıyorum.İş- cı;ı. ~akın .b~Y_Ilaynn_f~lan dern • 

le Sar6hana yerleştim sanma-' - Artık bılm:rm kendine gel tihalı bir yemede yiyorum, son- . Galipten Nimet .Şefik hanıma. yınız. Elım~ı k.alıb~nıze bastrrı
yınız, biraz orada iseniz, biraz yahu, bu ne dalgınbk! deye hay ra biraz dinlenmeılı: iç1n uzanı- 12 Haziran nız, ayakta ı.senız b~rı;ı.z. duv< . 

Jda burada, kalbimdesiniz. !kırdı. yorum. Uzanıyorum amma din- Seni bir kelime ile teskin ede dayanınız, bıraz su ıçınız, koh1
• 

Oradaki sükun ve huzurunu- Ne olur tıanıınefen1i, sahi- leneıniyonım ki... yim Nimetçiğim, Tehlike yok. ya koklaıymız. · · . ., 

za şaşmayın. Ben orada gayet den yanımda olsaydınız, kolko- Ben ne zaman dinlenme'k is- Majiskül şöyle dursun, tehlike- Evet, Istarrbula geidıı:ı:_ı, fal t 

kadın gibidir, hiç inanmak ol- ya! .. Ne zaman karşnna bir ka- sakin bir ömür sür<lüğünüze ka.- la girip, başbaşa verip gezsey- tıesem, siz kalbimde kımıldama- nin küçük "t". si bile yok, hiç m?vakkaten. Emektar hızmet 

maz hat» demiş. Doğru söyle- dm çıksa gözlerimin önüne der- niim; çünkü benliğimizin heye- dik. Amma mehtapta değil ha- ğa başlıyorsunuz. Öyle hırçın bir şeyler yok. Süheyla macera mı Saruhanda bıraktım, apd· 

miş, sahi öyle, deniz tıpkı sizin he! siz geliyorsunuz. canlı, hummalı kısm~ kal'b~mde mmefendi. Ben mehtap seyran- hırçın knmldıyorsunuz, ki kal- sı kadar bile değil. O zaman hiç manm ana-~tarlannı da : ı.- 1
• 

gibi.,. 1 Tabii siz hatırlamazsınız; ka- yaşıyor. Kalbimdekı varlıeınız larını sevmem. Haköki sevişen-,ıbimi sarsıyorsunuz, çarpıntım olmazsa göz önünde bir kadın dmı. 1'.okatl!yanda kalacaf,- ,1 

Tuzlaya, biraz da denizdenıdmlar böyle şeyleri hatırlamaz- in ne kadar heyecan:lı oldugunu ler, mehtap zamanı yatakta b~- başlıyor. vardı. Bu sefer ortada laftan Semı.~a oglunu ~vru.Pay:'' 

k:'-~~k için geldim. <:'.ali~~ l~r; .. sizi ilk gördü~üm.gün, üs- tasa~r ed.emezsinız. lunurla~. ~evişenler şefak vaktı, Dün, .. bir .ara~ık naıbzımı say- başka şey görmüyorum. Şefik lıyor. Bır çok eksıklerı va':-
çıflıgınden bereket versın go- tunuzde koyu mavı hır manto, ! Meger sız ne yaramazmışsı- tan yen ag~en gezerler. dnn. Yuz yırmı atıyor. yalnız geldi ve halil. yalmz. Ya- oı:ıları burada tamamlıyacal •. 

rünmüyor, eğer görünseydi, te- başınızda bej bir şapka vardı. nız hanımefendi? .. İçimde, mü- Tuzlanın şafağı cidden gii- Kalbim yüz yirmi atarken zacağım bundan ibaret. Ellerin nı~a: . . 

davi edilemezdim . Bereket versin buralarda bej temadi yen kımıldanıyorsunuz. zel. Sabah rüzgarında madde 'Sizi düşünüyorum. Yanımda ol- den öperim. . . Bu ışlere. SCTlt". ~ 1'1'11 d' 

Gene sayıkladığıma zahip ol- şapkalı, mavi mantolu kimseye Bir an içimden çıktığınız yok. halinde gençlik var, insanın ci- saydınız, sizinle yanyana uzan- . . . . . . ........•.. Galip .. ıvı e~er" dedı, benı beraber 1 

mayın. Durada kalbimi tedavi tesadüf etmedim.Edecek olsam Kiiminle konuşursam konuşa- ğerlerine doluyor Ben saıbahla- mrş olsaydık, gözlerinizin elle- Hamiş - Sana yirmi tane yu derdı. 

ediyorum. muhakkak ki kalbim du. ur. . . yım, nereye gidersem gideyim, rı, yirmi yaşında ;pir genç gibi rinizin, dudaiklarmızm neler ar- murta gönderiyorum. Yiiprüde Onn öbürıri;n ~e"''"'\n,.,, 1' •· 

l\IIaalesef sizi unutmak için Siz tamamile, nasıl anlata- benimle beraıbersiniz. Son gün- nefes alıyorum. zulıyacağını düşünüyorum. emanetçiden aldır. Yirmisi de clir; T) q~10m~•1 p-1'ktPrı qrmra ı ·· 

•e karı mağa Ydnni a mda 1ı1ir genç gibi İnsan böyle şeyler düşünür- bugünü~dür, kümeslerden elim- n e avdet edeceği:". 
· ( ;,m,.cJiJ 



istolet lJoyacısı 
F'iıe resamı, saraç, döşemeci 

e aç tesv yecU altnacaktır. 

Cktup ile Galata posta kutusu 

adresine mUracaat edilmesi. 
1 referans ş ıtır. -------
Fen tat lİkat nıektehi 
ltıdiri t i 1 n: 
Mektebim;zde 40:80 lira ü
tle çalış'llak üzre fransızca 

r ve yazar ve tekellüme mu 
eıl'r b r daktııoya ihtiyaç var 

r. Talip olanların Harbiyede 

n Tatbikat Mektebi Müdiri
·nl'! müracaat etmeleri. 

1 ııtuklu~u Ye ihtilatatına 

kar~ı pek tesirli ve tv:e aşıdır. 
lıh ilnyolu Sulmn :\la hm ut 
Urh~,i karş ında _'o 189 

Seyri selain 
Merkez Acentuı; Galatı kllpr~ 

hııında, Beyoğlu 2351 Şube 

ıcertesı: :\la'ınıudlyo Hant alotdı 

lstan~ııl 740 

u~anJa ~ustası 
Cuma, Pazar, Salı, Çar

şamba gunleri id:.re rıhtımın· 

dan 9 da kalkar. 

lyvalıi sür'nl poslası 
(:\lcrsin )vapuru 17KAnunuevvel 

,: alı 17 de Sırkeci rıhtımından 

hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

Küçükkuyu, falremit Burha

niye, Ayvalığa gidecek ve 

dönüşte mezkur iskelelerle bir

likte Altun0luğa uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 

alınır, yük alınmaz. 

lfaliç iskelesind~ mazbut 1000 ki- l!-------------
ll>eşe kömürü ile 6 çeki me,e odu- Tra1ızon ,·ırı·ncı· ~ocıtgsı 
•e 20 adet k5knar seren ve 76 a- U ~ O U 
köknar &'Öndcrki cem'an dört ka-
orman emvali 26-12-929 perıem- [ IZ'.\UR ] vapuru 19 Ka-

riinü ihale edilmek üzre müzaye- nunuevel perşembe akşamı 
e ç !<an!nııtlrr' malları görmek ve 

t almak isteyenlerin lstanbul hareketle Zonguldak lneb )!U 

'ıııan ıaüdiriyctine ve Haliç mua- Sinop S4msun Ün'.·e Fatsa 

t mehıurluğuna miiracaatlan ve · 

ü ihalede saat ikide defterdarlık Ordu Gireson Trabzon Rizeye 

ında ihale komısyonunda hazır gidecek ve Of Trabzon 

~ıımalan ilin olunur. Polathane Gire.on Ordu Fatsa 

Diyiarbekir vilaye- Samsun Sinop lneboluya uğ
rayarak gelecektir. 

tinden: 
Diyarbekir El ·aziz yolunun 

21 ne! kilo:netroları tamiratı 

ay müddetle münakasaya va

di!erek 1 Kanunsani 930 tari
ııe müsadif çarşanba günü sa 
12 de kapalı zarf usulile iha-

&i yapılac:ıktir. • 

,~·~~~~~~~~
~~~~. 

Hacı Yakup Zade Ve Şeriki 

Vapur Acantahğ'ından: 

llrııl8niı lükı n aOr'al poslaaı 
Gerze vapuru 

19 kAnunuevel 

Perşembe 
akflmı saat 18 Sirkeci nhtımıa
dftl haraketle (Zonguldak,fne
bolu,Gerze,Samsun, Onyc,Ordu 

Glrceoa, Trabzon, Rize, Ma

pavrl ve Pazar lskelclcrlne 

42602 lira 2S kuruştan ibaret 
lunan keşifnamesi amei mü

liefe çalıştırılacağı nazarı dik 

ta alınarak tanzim edilmiş 

d lğundan taliplerden şart!'la
eyi görmek ve daha ziyade 
luınat isteyenlerin daimi en-

"' .. t 1 1 
. azimet ve avdet edecektir. 

"•ene muracaa ey eme en 

1 

olunur. Tafsilat için Sirkecide Yalı 
ICöfkll caddetilnde l(llçllk ı<ır 

f 
zade Hanındaki acantasıaa 
mllracaatlon. Tel: lst, 3118 

, TUccarana teshllAt gllsterlllr. 
... - ... -.-- -

Buikten daha .küçük7 bi~netice 

olan Market ( Marcıue~e) otomobili 

bütün dünyadaki lüks otomobillerin 

daha ehven 

Buicke 
hepsİn-

den daha çok rağbet 

lara ınalik.tir. 
. 

eatck mfthendhlrrhıln ton eırrt ol•• 

Marktl (Marquctltc) otomobili pty•· 

taya çıktı. 2.arafet. çevilı:hk, tOr'at ve ani 

ahh,tarile tıpkı Bulckr brnııyor 

Market ( Marquette ) otomobllt 

bıuwl bir mcs'clryt halletmek Qz. 

ft yaf'9hlmtftır. Buick ayannda bir • 

toraobit almak istedikleri halde o rıao 

•t:l"tmeyen otomobilcileri memnun et~ 

melı: Jl1ımdı 

Market (Marqutttt) b• cat•eleyl 

twletmifUr . 
$,000.000 Baiclı: arabaunıa imaliyle 

elde edile• fet1 •t lrcrObtdrn Marke\ 

(Marqu.rtte) utUade elmıtlır. Market 

(Marqu.ette) Buıck in yaratttı:ı ananeyi 

Wame dnlelırted.I : 
Bat cl6adGrlca ıür·aı. bırden bıre 

luı alıf, yolı:uflarda raklp11t kabihyeı 

aynı :r.amanda k:endınt hıu bir çok mıt· 

aaya. ve dtter ber bangı bır arabayı 

b&ç IJra:r.emlyea yraı bır J•htıyeıe ma· 

liktir. Şauıınln ftklındekı yenılık. do

,emelerindelu yenihk ve bftytık radya· 

tbrilnde• artıa çamurluklara do&ru 

tilr'atll l>ir kavu çı.ı.en hulutunua yenı 

11.ği bıç: COrülmemıt bır ,ah11ytt yar•l· 

ıaakı.dır Bwck acenlalannda tethır 

edilea Marlı:et(.Marqut11tJ otomobdlennı 

tetkik ve tecrlbt edıaıı . bOyO.k bır 

:r.e•k duyacaklı.nıa.Sııın ıç.ın bır ıecrUbe 

geı:ıntiti tertip elmelenaı •Oyltyınıı.Bu 

an.banın kabillyellal. çevlkhtını ·~ 

mtlkemmel ı6ıpanllyoau.nu 11ıe de bı1. 

tecnl~ 11pat etn1ek tçıa ~,. rtııntlyl 

tertibt aaadedirler. 

.. . . -

ka.zaııdıran has~a ... 

BL'ICK ·MARKET OIAllQUEITF.1 

GENERAL MOTORS MAMULATI 

Umum Türkıye Arentası : 
OTOMOBiL TICA RETI T A Ş 

O. T T A Ş 
\ B<yotla lıUklAI C.ddnı No 13g Trltl 8 O 1868 . 

I.· ~hrem-tnetı ıl:'ınl::ırı ·I ~~ver oturak, 100 emaye süt- Üsküdar Hukuk hakimliğinden: 

--------------....:· ıluk, 350 en_ıaye. tabak, 325 ema- Emine Zarife hanımın Kadıköyün-
- _ de Rasim paşa mahallesinde Yelde-

Şehremanetinden: Beyoğlu ye çorba kasesı, 330 ~aşık, 280 ğirmeninde Sünger taşı sokağında 

Haseki, Crrahpaşa, Emrazı züh çatal, 230 yemek bıçagı, 275 has 11 numaralı hanede mukim Ressam 

reviye hastaneleri için lüzumu ta yüz havlusu, 261 yemek pe- Tevfik bey aleyhine ikame eylediği 

1 

ı km k t k 1 çetesi 250 çorap 30 yün fanila boşanma davasından dolayı gıyaben 

o an e e ve zerzeva apa ı ' J'k '.. h' 2 cereyan eden muhakeme neticesinde 

zarfla münakasaya konmuştur. 9oo ter 1 • l06 sura ı, 16 ca:n mahkemeden tarafeynin bir sene 

Taliplerin her gün Lf"vaznn mil bar~ak, 25 porselen çorba k_a- müddetle ayrılıklarına dair verilen 

ıam••••••••••lll!!! dürlüğüne müracaatla şartna- sesı, 50 porselen yemek tı:bagı, karan hav~ 8 kıi.nunuevel 929 tarih 

me almaları ve teklif ~ktupla- 25 emaye beyaz su güğümü, 159

1

ve875 adeti} ilamm auretı_ ~Ciı. be 

Vıımtı~al·hğı 'e d'lya ıklığı 

ile cihanşO.nul bir şöhrcıl 

~ iz Tıraş lwağıdır. 

Der Jer~e sablır 
Şark Ma t hulasası 

lttiha, kuvvet ve sıhhat lçla 
'- mOeıRlr devı&dır. Bllllmum 
'tzlllıanelerdo bulunur. Umumi 
Gtpoıan: Bomontl fabrikası. 
telefon: Bcyotlu 583, ve lıtan· 
}lda Ekrem Necip ecza deposu. 
eıeton: lstanbul 78. 

OYÇE Ltı:V A~ T LINIY 
ffambıırg. Brem, Anvers, 
lstanbııl vıı Bahri Siyah ara
~da a1imet ve avdet munta 

NAiM VAPURLARI 

İ'.lltfİR- ~IERSİN postası 
ADANA vapuru 19 

kanunuevel 

d 6 K • s ı 930 p . emaye beyaz çaydanlık, 5 ema- yln ikam ·t~nın meçhulıyetı haae-

rını a . a. an · azarte- . .. .. bıle muhalleıı muhtarına tebliğ o-

. .. .. b k d ye beyaz orta su guaumu 24 e-
sı gunu saat on eşe a ar ver- " ' . 1 lunduğu gibi bir nushasıda mahke-

meleri. 1 maye beyaz kapalı kova, ~5 çın-1 me divanhanesine talik edilıniş oldu 

1 

"° * • ko kova, 15 kulplu cam ordek, ğundan tebliğ makamına kaim olmak 

Şehremanetinden. Balat atel- 7 çay fincanı, 35 müstatil şe1c- üzre keyfiyet gazetelerle de ilan o-

. r d k" 15 b lunur 
yesi için lüzumu olan 5,5X63Xl ı~. e emaye.. uvet, eyaz -.,.-;·-;:-;,.-----::-::-..---::-7-'----

eb'adında 115000 kilo taban de- mudevver kuvet, 80 hamam ta Üsküdar Sulh lcraıinclan: 

miri ile 4x30x7,5 eb'adında 400 kımı, 20 hamam ha. v. lus.u., ·' 25 Bir deyin mahkumubilıin temini 
h 13. 1 25 İ 1 istifası zmırunda mahcuz ve şahsı 

adet gürgen kalas münakasaya .e na mı, ngı ız .. s~.purge- salia yedinde o!up furuhtu karargir 

konmuştur. Taliplerin şartna- 81 • 25 yer .~ırçası, 28.buyuk pas- olan bir adet dubye marka fanile ma 

me almak için her glin Leva- p~s, 27 bovrek şekl~~de emaye kinesinin 9 adet maara 2 ağırlık 1 

zım müdürlüğüne gelmeleri. kuvet, 57 memur yuz havlusu, cardak ile birlikte tayin kılman 22-

d T~klı'f m-'·tuplarını da ı'hale gU 40 emaye tencere, 1300 ahçı 12-929 Pazar günü aut 10 da Uıkü-

12 numara a acenteliltine mü- I ~ .,... b . ğ k• . 9 
dar Bat pıızarında bilmilzayede satr-

racaa•. Tel. Reyojtlu ı o.ı ı nü olan 6 Ka. Sani 930 Pazarte- ezı, 850 yo urt as~sı, 24 lacağından talip olanların memuruna 

Perşembe günü ak~amı 

s'rkcd rihttmıııdan hareketle 

( Çanakkale, lzmir, Küllük, 

Boclrum, Rados, Fethiye, An

talya. AUiye ve Mersine uğ

rayacaktır. Fazla tafsilat için 

Galatada Site Fransez hanında 

•J•••••••••••ımll :ı si gtinii saat on beşe kadar me:ı- m~r~ parisk<ı:.28~ renklı, keten müracaat eylemeleri illn olunur. 

kfir müdürlüğe vermeleri. 50 ıkı taraf~ tuylu pazen,. 150 lıt. Aıliye Mahkemesi Üçüncü 

YELKENCi 
llrı fHiZ lib YI Sl(ll ,nlJsı 

SAMSUN 
VAPURU 

18 ;~e~unçarşamba 

mennerş!ıhı, 220 battanıye, 30 Hukuk Dairesinden: 

Adalar dai:eslnd:n: Adalarda hamam takrmı, ~lastik bot, 120 Madam Roz Faynermanın kocası 

Yapılmakta olan lüks lambaları .. 'kary.ola, 70 demır sandalya, 7 Galatada Yüksek kaldırımda Muıevi 

d k 7 50 tre kan Havray karşısında Celicyan apartı-

için satın alınacak muhtelif 1 ~mır· anape, me e- manında Üçüncü dairesinde mukim 

cin'Ste levaznnı tenviriye kapalı vıçe, 75 emaye sahan, lOO ema: Semoel Faynerman Efendi aleyhine 

zarf t.'Sulile münakasaya konmu ye bardak, 575 metre murabbaı ikame eylediği boşanma duaaı için 

ştur. Müfredatını anlamak iste- muşamba, 20 .. emaye el tası, ka- irsal kılınan dava arzuhalr ilmühabc-

yenlerin her gün ve itasına ta- palı zarf~a mu. nakasaya korunuş ri zahnna mumalleyhin ikametgihı 

T 1 1 l k meçhul oldultınu mahallesi muhta-

· lip olanların da teminat ve tek-
1 
tll!'. a 1P .. erın şartname. a .?1~. rın ve mUba9ir tarafından verilen 

lifnamelerile birlikte 9/1/930 lç'.n her gun I:evaz~ m!idurlu- mqruhattan anlaşılmIJ olmağla bit

Per§enhe günü saat on beşe ka-ığline gel~elerı .. !~~lıf mektu~- talep mumaileyh hakkında on gün 

dar daire encümenine gelmeleri lannı da ıhale gunu olan 7 Ka. zarfında cermclt üzre arsuhal mUn-

ilin olunur. Sani 930 Salı günü .. ~_at .?.n beşe dericatının tepliğmı ltarargir olmut 

S 
• • • kadar me;,kur müdurluge ver- ve ycvıni tahkikat 5 klnunusani 930 

reson, Tr~b:ı:on, iirmene ve 
pasar aaat ıı e tayin !nlmmlJ olmağ-

günü akşamı Sirkeci rıhtımın 

dan hareketle doğru (Zongul 

dak lnebolu, Samsun, Ordu 

Rlze ) ye gidecektir. A. Hisar dairei belediyesin- meleri. la müddeti mezkOr zarfında cevap 

Tafslllt için Sirkecide yelken- den: . Bedeli keşfi (1178) lira Bir kıışe vermek üare tepliğ makamına kalın 

(95) kuru~tan ibaret olan Bey- NEQ KALMİNA olmak üzre i11n olunur. 

ci hanında klln acentasına mü· " 
lerbeyinde Haıuıııbaşı deresinin htanlml ikinci Ticaret Mahk-e 

m postası: IJamlrnrg, Brem 
Stetin, Aııvers v.ı Roterdam. 
darı limanımıza muva511letı 

racaaL Tel lstanbul 1515 ... ı. ainclea: 

lı••••••••••-:• mecrası inşası talip z ... ıur etme Mukaddema iflasına karar veril-

diğinden pazarlık usulile ihale mi§ olan Beyoğlunda Galatasarayda 

lıekleneıı vapurıar ; 1 
der!and vapuru 18 K. evcle dotru 

hoyçland • 23 • • • 
.\kaya • 23 • • • 
~•terland • 4K.<aniye • • 

llurgaz, Vama, Köstence, Kalas 

ve lbrail \çin llmınımızdan 

hareket edecek vapurlar: 
aya vapuru 23-26 le.eve! tahmilde 

Zevci Ati! efendi aleyhine Cemi- edileceğinden taliplerin Kanu- Hamalbaşı caddesinde 10 numeroda 

le hanım tarafından Fatih Sulh 3 ncü nuevvelin yirmi birinci Cumar- kundura ticaretile mliftegil Yorgl 

hu~~ mahkemesinde ikam~ylediği tesi günü saat 14 te daire encü- Kolleti efendinin bu kere mevcut a-

taktirı ncfeka davasının carı muhake . .. l . yakkabı veaair eşyasının furuhtuna 

meıindc mumaileyh Ati! efendinin menıne muracaat ey emelen. karar verildifinden nıezkfı.r •tY• 19 

ikametgaltınm meçhul, bulunduğu: * * * kanunuevcl Pertembe gilnü saat on-

aııla~ılma~ıa. ilanen tebliğat icrasına Beyazıt dairesinden: Sekban da Beyoğlunda Hamalbaşında 10 nu 

karar veriln_ıit olduğundan yevmi başı Yakup ağa mahallesinde merolu mağazası:nda bilmürayede fu 

muhakemesı olan 25-1-930 tarihinde d • d E ruht edileceğinden talip olanların 

saat 14 te mahkemeye bir.zat gelme- Koska ~amvay ca lıeshın e ~a yevm ve vakti mezlı:Grda mahallinde 

diğini.r ve yahut bir vekili kanuni net malı 30 nınnara ane mu- hazır bulunmaları ilan olunur. 

göndermediğiniz taktirde gıyaben şahere · suretile kiraya verilece-

muhakemeni.rin icra olunacağı teblig" g"ı'nden talip olanların ihale gü-I latanbul mahkemei Aılire Üçün-
cü Hukuk Dairesinden: 

mekamına kaim olmak üzre ilan o- nü olan 22/12/929 Pazar günü Merhum Bahri pap kerimeıi Şa· 

hınur. saat 14 te daire encümeninde BAŞ V1': DIŞ . CRILAIU'i!A diye hanım ile clyevm ikamet&ah• 

hazır bulunmaları ilan olunur. Sfı\'IR JIASTALlKLARINA meçhul sakıt haneden azasından lb-

lıtanbul Sekizinc:i icra Dairesin- * • * ROMATiZMA y A rahim Tevfik efendi beyinlerinde ki 

istifası zımmmda mahcuz ve furuhtu Şehremanetınden: Cerrahpa- Ni':L:LE 'Vt:'GRIPI•: lan ve tarafeynin botanına!.arma ve 

mukarrer olan Maroken taklrdı 4 şa, Haseki, Beyoğlu ve zühre- 1 
kabahatin zevc tarafında olmasına 

dört ~det kanapc bir ~det portmanto vi hastaneler için lüzumu olan kar~ı eu müessir devadır. binaen iki sene müddetle evlcneme-

vc aaıre .cemen 8 sekiz adet ~§yayı 24208 metre yerli ameriltan be- ı NEO l<ALMINA meıinc ve küçük Cem ile Bayezrdın 

liımburg, Brem, Anvers, Roterdam 

ı·c Dançlg için yakında limarumız

dan hıır"keı edecek vapurlar: 
(jder!and vapuru 18-21 klnunue· 

vele doğru 
()oyçland vapuru 23·26 kAnunue· 

vel ıabmilde 

~ru Londra için gidecek vapurlar 
toyçlınd vapuru 23·26 K.evelde 

ıahmilde 

clea: Bir deyni mabkfun behin temin . KJRJL"'I,.,,A J davadan dolayı mahkemeden sadır o-

mutenevıye Bahçe kapıde Celal bey . . . . l ler eczanede bulunur. valdeleri nezdinde bil'ibka hakkı vc-

hanında 4 No.lu komisyoncu Usak- zı 10 metre amelıyat ıçın mu- !ayetin valdesi tarafından ifasına mü 

Jiyan efendi yazıhanesinde 18 kanu- ~amba 600 metre sargılık bez, ULJ tedair bulunan ıs k.inunuevel 929 

Fazla tafsilat için Galatada 
Ü\.akımyan Hanında k&in 
lrıurnı acenteli~ine m üracaa 

nuevel 929 tarihinde musadif Çar- 1250 metre kefenlik bez, 3390 rt ZM;N VARAL ftD tarih ve 820 numaralı ilamın müd-

şamba günü saat onda 10 mahal mez metre alaca dokuma, 3100 kilo ~~Kl.AA.İllTANUÇf~lftıt~~r\ dealeyhe iliınen tebliii tensip cdil-

kilrde furuht edileceğinden tali!'· o- amuk lOO beyaz tükrük hok- . . SIKATRıN w ",. mit oldu&un<Jan teblig mekaınma 

!anların yevm mezkilrda mahalınde kp so' '--- ~ - - •• .._ -- kaim olmak üzre mezkilr ilam sureti-

81 emaye su maşrauaaı, nin mahkeme divan hanesine talik o-

,,., ,, 

BDJUK TAYYARE PiYA G~~ 
YEDiNCi TER'fİP 

6. 11 TCI KEŞİDE 

11 KANUNUSANi 1929 

üyük ikramiye: 
200,000 liradır 

Ayrıca 50,000 
40,000 
!J0,000 
20,000 
15,000 Liralık 

ve 10,000 » Bir 
ikramiyeler 

111:i1
( l fa t 

Konya tuz inhisarı baş müdiriyeti mülhakatmdan Yavşan 

ve Tosun memlehalarmdan Konyanın Sarayönü istasyonuna nal{l 

edilecek. Beş yüz bin kilo tuzun ücreti nakliyesi 10-121929 tari

hinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna

kasaya çıkarılmış olduğundan talip olanların teminatı muvakka

telerini müstashaben ve şartnameyi anlamak isteyenlerin İstan

bul ve Konya tuz baş müdiriyetlerine müracaat eylemeleri ilan 

olunur. 

Belsoğukluğu, Frengi tedavihanesi 

DOKTOR A. HORHORONI 
Begoğlu Mektep sokak No 35 Tel. Beyoğlu 3152 

Hilaliahmer kış balosu 
Dahiliye vekili muhteremi Şükrü Kaya beyfendi hazretleri

nin riyasetlerinde 19 Kanunuevvel 929 Perşenbe günü akşanı· 

Türkuaz salonunda verilecektir. 

Biletler merkez ve Beyoğlu şubesinden alınacaktır. 

lstan~nl Ziraat Bautasın~an : 
Kari vesi Mevkil 
Kem.erburgaz Turşudere 

N. Cinsi ve mıktan 
2.4.40 İki parçada 78 dönüm bostlD 
7.13 !02 dönüm tarla kuvu mesken a~ır 

fırın, kuyu dolabt 

Gayrı mübadillere ait balada yazılı emvalin ihalesi 18-12-929 

çarşamba günü saat ikide yapılmak üzre müzayedesi bir hafta etm 

dit eilmiştir. Taliplerin pey akçeleriiyle bankamıza müracaatlar_:. 

Kocaeli memleket ~astanesi başla~i~lilinden: 
Hastanemiz için alınacak olan 800-lOOOlira muhammen bedelli 

bir ameliyat masası alınacaktır. Masa, De Quervain veya Hahn's 

sisteminde maquet yahut Schaerer fabrikası mamuliitından veya 

bunlara yakın tanınmış bir markadan olacak, ve bütün baş etraf: 

gövde; tesbit teferruatına haiz olacağı gibi her türlü canibi, şaku 

li,, harekatı ayakla ve pompea huile ile yapacaktır. Mübayaa pa

zarlık suretile viliyet encümeni tarafından yapılacaktır Taliple 

rin mezkur encümene müracaatları. 

loca eli memleket ~aelaıesi ~a,ıa~i~litin~en: 
Haatanenin bir senelik ihtiyacı için m!ibayaa edilecek olan ec

zıi'vo alatı tıbbiye viliyet encümeni tarafından pazarlık sureti!t 

almacaktır. Taliplerin mezldlr encümene müracaatları. 

Dahili ve göz hastalıkları m~~~~:~ıs: 
prcıkopln (Komprime) : Ademi iktidann tedavisinde · 

Suprallypon (Ampul) : Usreti teneffüs ün tedavisinde 

Olokoda (Ampul) Glokom un tedavisinde 

Möıtamel ve Almanyada W oelm fabrikuuun müıtabzaraonclan balldakl 

lüçlardla nllıııue arzu buyuranlann bıanbul 254 numerolu poaıa kutu1unt 

yızmalan mercudur. 

ıı~t ve larton mo~ayaası 
Ttitiin in~isan umum ıno~nrınıon~en 

Kapalı zarfla münakasaya vazedilmiş olan kağıt ve karanton

lara 11-Ka E. 929 tarihinde verilen fiatlar haddi liyıkta görül· 

mediğinden taliplerin tenziilitlı fiatlarmı kapalı zargla 21-Kl. E 

929 cumartesi g!inü sat 11 re kadar Galatada mübayaat komisyr 

nuna tevdi etmeleri. 

• 



BtN SÖZ 
BtR RES(M 

• 
rın-

n1uallin1 Naiıne Halit Ahı11et Halit 

Yurt bilgisi 
'1\irki~'C Bliyiik Ylillet ~1Ieclisi 
23 Nisan 1920 de Ankarada Türkiye Büyük Millet 

Vledisi toplandı. Memleketin idaresini eline !lldı. Mus

afa Kemal Paşayı ittifakla reis yaptılar. Böylece eski 

Dsn1anlı imperatorluğu yıkılmış demekti. Artık yeni ve 

.nilli bir hükfunet kurulmuş oldu. 

Bu sırada memleketimizin içerisine sokulmuş olan 

.iüşnıanJar her tarafı yakıp yıkıyor, binlerce Türkü öl

:lürüyorlardı. lstanbulda saray bu hainlerle beraber A

ııado!u aleyhine çalışıyor, hülanü İstanbul mahalleleri 

aricine çıkamıyan İstanbul hükumeti de bir bostankor 

ruluğundan ibaret kalmıştı. 
Yine bu sırada Avrupa devletleri kendi aralarında 

yaptık] n (Sevr) muahedesini bize kabul ettirmek iste

J:Ier 1 • nbuldan gid n murahhas bile bunu imzalamak 

n ce1"'indi, geri döndü. 
·ı yet stanbuldnn gi en bir hey'et bunu imz la-

SALI 
17K. EVVEL 1929 

Jlilliyct 

Resimlerimiz: soldaki Yalova ıulanaı tetklka giden Darttlfllnun kimyagerlerinden mllteşekkll heyetin tetkiklerini, Sağdaki resinm 

de Yalova kaplıcalarında :r.arlf bir mecrayı göstermektedir. 

l 
ı 

1 

I 

1 
htanbul Üçüncü Hukuk Mab~ 

mesinden: . O 
lstanbcl Evkaf Mudiriyctinır 

taköydc Dereboyu cac'desı~ c Sıl 
a ,ı:;.'-:ırn ut-u L ., m 

1 la 1 Petro aleyhine ıkQ ne e} 
dava ü rine m m nam lil t 

1 kılınan cclbnamcye .ik ~ ıga d• 
meçhul olr1u;1u mübaşır tc.raf.1 ~ 
verilen serhten an'asılmakla bıt 
ilanen t~bligat ifası karargir ~la~) 
emri muhakeme 30 ~-::. usıın~k k 
Perşembe günü saat 14 ?e talı.,. ... 
lınmış olduğundan yevmı ."•. gı 
mezkfırda gelmedikleri takdırd• ıl 
yaben muhakeme icra kılınacagt 
olunur. 

-- ·uo· 
lstanbul 2 inci icra Memurld.~ 

dan: Bir borçtan dolayı h_aczt ; 11 ; 
olan yemek masası battanıye b ıcıJ" 
ynah dolap sob~ tekmil oda _u ş:ıat 
22 kfınunuevel 929 pazar günU 00cıı 
onda kuru çeşmede sarraf burn il'" 
kilise çıkmazında dört numaralı 1 . 

1 
ne önünde bilmüzayede sauıacağ 

. lan olunur. / 

l T" kiyenin ne haysiyeti, ne de şerefi kalıyor· ı 

du A~ a bir devlet olmaktan çıkıyordu. Halbuki Ana-
1 

do u bu mua edeyi ve bu imzayı asla tanımadı ı 
. •' 

L .. ks mü yoksa fa ideli bir şey 111ıt 
!stikla~ harbinin son gunleri 

İnönü harbi 

Diııımanlarımız Edirneyi r:le Yunanlılara İşgal et- DUn dliyede daktilo imtihanı yapılmıştır. Resmlmi:r. bu imtihanı gllsterm~ktedlr 

tirdiler. lzmirden sonra Anadolunun İçerilerine kadar -~-----------=-::~-;.,........-:::-'.-...,..="'-:::----------:;-:-';".'"-:"'"'":'--

sokulan Yunanlılar Bursadan Eskişehir üzerine yürür- Eınla" ve E~~ı "a kası ı.ınunı ını"ıdı·rıı·nı'nden·. 
Parker Duofold mürekkepli 
kalenı her ikisini de cemeder. 

ken İnönünde (ikinci kanun 1921) büyük bir mağlubi- Erkek vücudunu U U • U M U 
yete uğrıyarak geri çekildiler. güzellettlren 

Lüks veya lalde'! bir şer hediye etınek istediJılni: 
takdirde çok düşünmenıze ihtiyaç yoktur. 

f\.1illi ordu bu sıralarda Şark hudutlarımızda büyük Roussel 1 Taksitle satılık emlak 
bir galebe temin etti ve şerefli bir sulh yaptı. Kars ve Kemeri ı' 1 ·- Istanim!ı.la Beyoglunda Kamerhatun mahallesiıııl·~ Ha· 

Parker D~ofold gayet faideli bir kaloın olrn•kl• 

kalmıyor aynı zamanda kıymetli bir mucevherdir. 

Ardahan tekrar bize kavuştu. Bedeninizi in· mal başı söKai!ında krokisi aşaeıda ~österilen L ,rupa Pasajının 

Yunanlılar devletlerden yardım görüyorlardı. celtir. Otomatik ı satışı seki.ıı taksitle ve kapalı zarfla müzayedeye konulmuştur. 

Garp cephesındeki ordumuza hucuma başladı. ~~r~~;~ı H~~~~~ 2 - tö!ıle Kanunuevvelin otuzuncu pazartesi günü saat on· 

İkinci İnönü harbini de kazandık. Bu zafer netice- ıazyıkı-. trıkosu· al ıda Ankınarfa Banka i"darc meclis~ nıizunı ile icra edilecek- Harikullde güzel renklerini hüsnll ınu:ıap ve zevtl 

ıellme muvafık ~ekli sayesinde Pırkcr Duofol<l daiın• 

mlnnetlo karşılanan bir hediyedir. Altındın 10 ınisll 

bahalı olan Osmirldlum'dan mamul ucu •v•t uzı»I 

müddet dayanır. 

sinde Milli kuvvetler İzmit körfezine kadar ilerlediler. nuneıa.sıikiyetig•· tir. 
yet mukavim ol- 3 T · b b' r d 
ması hasehiylc ar- 1 - emınat on eş ın ır~ ır . 

Sakarya zaferi ıu olunduğu kı· 4 - Talip olanlar Istanbul veya İzmir şubelerimize veya An 

Bundan sonra yunanlılar yeniden büyük kuvvetler dar uzayabilmesi karada umum müdürlüğe müracaatla mufassal şartnamemizi 

ehi b 
1ayesinde her iki mütalaa edebelirler. 

topa ar; ir taarruz hazırladılar. Milli ordu daha İyi ;.·1~~~.s::.:'~~~~leşıirir. Vücudunuzu 5 _Buna ait şartnamenin bir nüshasının talip olanlar tarafın-

harbedebilmek için muntazaman geri çekildi. Sakarya yumuşatır ve ııklaşrınr. dan ve kapalı zarfla birlikte verilmesi lazımdır. 

nehrinin dirseği Üzerinde Türk tarihinin kaydettiği en ilızzst ıeşrilinızde •eyı sipariş , .• ,. Bir çok .. nelstimılden ıonrı ilk lşon ..,ıediği gil" 
gibi yazar. Parker Duofold koleksiyonunu l<ırtasiyc

cinizde görllnüz. l!u kalemin bütün diğer fcv~idi üır• 

ı< srerilecktlr. Kırılmamak hassrnnı damlalık kullanın• 

dan ba<it bir •urette doldurulması, mürekkep kabırU1 

gayet mükemmel surette kapanması ve hususile yazıdak 

büyük ~ühuleıini reyülayn muşahede cdecekşinlz. 

b.. k d f 1 d diğinizde karnınızın kuuu belinizin 

uyit mü a aa ar an birini yaptı. Büyük Sakarya zafe irtifaı., santimeıro ile bilJiriniz. !fenler· 

ri neticesinde düşman ricata mecbur oldu; ve birdahr.. 

taarruza cesaret edemedi. 

Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşaya (Ga

zi) unvanını ve müşür rütbesini tevcih etti. 

Büyük Gazi yalnız harbi kazanmamıştı, Türkiyeyi 

ve Türkü kurtarmıştı. 
Artık kat'i zafer için umumi bir taarruz lazımgeli

yordu. 

İstiklal harbinin en şiddetli günleri gelmişti. 
Başta, Başkumandanımız sevgili Gazimiz olduğu 

haJde fsnıet Paşa, Fevzi Pş. Kazım Paşa ve arkadaşları 
canla, başla çalışıyorlardı. 

Her nefer bir aslandı. Nişanlı kızlardan ihtiyar ni

nelere kadar bütün Anadolu milli vazifesini hakkile ya

pıyorlardı. Büyük ümit güneşi doğmuştu. 

Geınlit ziraat ~antasın~an: 
Emvali gayri mcnkulelerini terhin etmek suretilc ziraat ban

kasından istikraz ~y~edikleri ~ebaliği vakti muayycnde tediye 

etmeyen Orhangazının Muradıye mahallesinde (3715) No· müs 

takriz Kadir ef~ndi __ zevce~i Tahire hannn ve Çeltikiçi kar;esin

den (3725) No: mustakriz Ahmet efendi oğlu Hüseyin ağa ve 

Tekke mahallesinden (3847) No: Zehra hannn ve (315) No: 

müstakriz kasabadan Ali efendi ve (3916) No: Hacelerden Mus 

tafa ağa ve (3967) No: kasabadan Hsan ağa mahdumu Mustafa 

efendi ve (3976) No: kasabadan Mehmet oğlu Salih efendi ve 

(3992 No: kasabadan Durmuş oğlu Yahya ağa ve (4031)No: 

;ölözmüslimden imam oğlu Hacı Mustafa efendi ve (4044) No: 

Narlıcadan Eda hanım ve (4057) No: kasabadan Hakkı zevcesi 

Arife hanım ve (4069) No: kasabadan Mehmet oğlu Mehmet 

efendi ve ( 4079) No: Gemiçten Eşref oğlu Mehmet ağa ve ( 4150 

No : kasabadan Demir han efendi zevcesi Bedriye hannn ve 

(5723) No: kasabadan Kemal ve Niyazı beyler ve (5733) No: 

Gemiçten Osman kerimesi Zehra hannn ve (5744) No Gemiçten 

Emrullah zade İsmail bey ve (2852) No: kasabadan Osman ke 

rimesi Ayşe hannnlar namına tanzim ve tebliğ edilen ihbarname 

!erin müddeti kanuniyesi hitam bulmasına rağmen henuz tesvi

yei deyn etmediklerinden ziraat bankası kanununun maddei malı 

susası ahkfımına tevfikan emvali merhunelerinin bilmüzayede 

furuht edileceği ilan olunur. 

Anana Ta1yare ~n~esi reislilin~en : 
Yeniden ve tamiren yaptırılacak olan (14000) küsür lira bede 

li keşıfli Tayyare cemiyeti Adana şubesine ait bina 6 ikinci ka· 

nun 930 pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek üzre münakasa 

ya konmuştur.Şartname vesaireyi görmek ve daha fazla izahata' 

mak ist .yenlerin Adana • ayyare şube~ine ır .. ırneır..ı 

Yeg~ne satış mahalll: 
Parlstekl 

,.~ 
lstanbul şubesi : Beyoğlunda 

Tünel mevkiinde , N' 12 
Fıati 6 Liradan itibaren. 

lat. Vilayeti Orman beş müdür
lüğündan: 

Haliç iskelesinde mazbut 2000 ki
lo meşe kömürü ile 120 kilo İhlamur 
çiçeği ve 17 5 kilo mahlut kömür ve 
294 kilo mahlep ki Ceman' dört ka-

11 ril !' /l 11 
(,rltltsİ .Ar ufı mili 

7 !J 11 13 ff 
f 3 5 17 1J 21 
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Emlakı Arırtımı ..---. 
Is tı'/r/;;/ (,uldes l 

1 ---'---
lem orman emvali 29-12-929 Pazar lıtanbul Birinci Ticaret Mahkeme B"fjktat ikinci Sulh Hukuk Ha· 

günü ihale edilmek üzre müzayede- ıinden: kimliğin dan: 

ye çıkarılını§tır. Malları görmek ve Galatada Kamondo sokak Yuıu- Beşiktaşta Serence bey yoku§un-

4 Cinsinin fiatı 

Müracaat m•halll : G. DlELMANN ve BlLL milsoosesl, lstanbul 

Erza~ ve levazımı saire ınünatasası izahat almak isteyenlerin İstanbul fiyan hanında kundura ticaretile da Çitlenbik sokağında 8 numaralı 

orman müdiriyetie Haliç orman ida- mtiştegil Star kundura fabrikası L. hanede sakin iken vefat eden Sadık 

resine müracaatları ve yevmi ihalede Matalaa ve Şürekası şirketi ile Be- oğlu Hüseyin kaptan beyin terk et

saat iki buçukda defterdarlık bina· yoğlu Kılıç sokak 11 numeroda Ma- miş olduğu küçük Fethiye hanrm ilo "\T •• k k k b · 
sında ihale komisyonunda hazır bu· talas ve Aynalı çe,me Sururi camii Sedat ve Sadık efendilere ağabeyleri .l l1 Sf" orman me te J 

lunmaları ilan olunur. Sanprinl hanında mukim Şürekadan Rua beyin vasi tayin kılındığını ka- d f '-···--··-··-1 N. Mangalara ve Gedikpaşada mu- nun medentnln 371 inci maddesine re ktörlüg~ Ün cJ • 
t A k b kiın N. Stafaa efendilerin mahkeme- tevfikan ilin olunur. /'. 

! Il grg rg Si ! ce iflasına ve 7-11-929 tarihinden 1- Mcktebimizin altı aylık erzak ve levazımı sairesi kapalı 61'. 

i U U U t~ba~e~ iflbının açılmasına karar ve- Ticaret lıleri Umum Müdürlüğün- usulile münakasya konulmuştur. Taliplerin şartnamelerini g jl 

! t rilmiştır. den: mek üzre her gün münakasaya iştirak içinde yevmi ihale o~ıııı ,, 

; Misket üzümünden hususi •urette : 1 • Mumalleyhte~ ~acak ve istih- 30 Teşrinisani 1330 tarihli kanun Ka. E. 929 çarşamba günü saat on dörtte Defterdarlık bııı" 

: 
imal edilen kibar gazinolırlı lüks : kak ve. i~'~ edenlerı.n ışb~ . ~akları- hükümlerine göre Türkiyede iş yap· 

bakkallarda bulunur. nı· tarihı ı!Andan bır ay ıçınde mab mağa izinli bulunan ecnebi şirketle- da müessesatı zirai mübayaat komisyonuna gelmeleri. ........-;, 

•··~~,;ı·~~·;;•••• :~:d:tt:~!~ı~'!;ı;:i~: ba:ı~~c~:::~ ~=t~t~z~i!~~~inT~~~~~e~:~: Kı·ıosu 125 kuruşa kuştu .. vP 
Galata İthalat gümrüğünden 7. l~rinin asıl ve ya musaddak suretle- vekili Corc Grant Farrant Efendiye J btl 

8-929 tarihinde 10689 numerolu be- rınl tevdı eylemeleri. vekaleten t~yin edilmiş olan _ceY"?is Yulilc kuştuyti .a,rık ıki, yuıtle yorgan onseki7, ytitlle şilte <>I' ıJı 

yannameye ait beş ~in li~alık deyo· 2 • !'füflise. borcu olanla_rı? . da.hl Fransıs M~ı~hcd S~ark efendı haız. lirndır. Envaı kuotuvld , e k umsşferı bulunur. lstanbulda çakm•kçııır 

zıto makpuzunu zayı ctmış oldugum keza bır ay fçınde kendılerını bıldır- olduğu selahıyete bmaen bu kere mü 1. kak T 1 f · ~or 1 b 1 
/ 

dan ve yenisi alınacağından hükmü meleri "hllUına hareket cezai mes' racaatla İstanbuldan mezunen infi. çeşme ' 0 e e on ' • stan u · _..,,-

olmayacağı ilan olunur. uliyetl muciptir". kakı dolayısile yerine §irket namına ı '*' 
Sakızlı Selim 3 . Müflisin mallarını her ne su- y~pacajı işlerden doğacak .. d.~val:ırdai""•T••ı•YuAuT•RÖJuA"R ... •ıı . İstanbul ikinci Ticaret Malı 

lıtanbul Altıncı icra Memurlu· retle olursa olsun ellerinde bulundu- muddeı, muddeaaleyh ve uı;uncu şa-ı , ıınden: r_ 
pndan: ranların 0 mallar üzerindeki hakları hı~ sıfatlarile ha_zır bulunmak üzre, v• Mahmutpaşada 103 numerol~ f 

Bir deynin temin iıtifaaı zımnın- mahfuz kalmak suretile keza bir ay "!ıster . (Cl°';1 ~!~h.ar~ I?aw.sonl) ve- SINEMALA" ğazada hazrr elbise ticaretilc rod 

. . . ,.. . . . . kil tayın edıldıgını bıldırmış ve JJ.- • • • • • • • • • • • • • ••• ~ ~ ,....... · . ... · ·ı ıı ;. 
da tahtı hacze alınan bir adet (eli- ıçınde ıflaa ıdaresı emrıne tevdı eyle I k". I . . K f. Kuşdili J lil:ll 11 1 ıken ılanı ıflasına karar ,,erı c ... ı 

1) 
.. ef 22 1 • 1 . . , 1i zımge en agıt arı vermıştır. ey ı- _ '-. • nıe,,.. 

ze motoru ve t erruatı -12-929 me en ve etmez er ıse cezaı mes u · t t tkik d"I k f k .... 1 M I k t h I' I stol Palaviçini efendiye aıt m si' 

tarihine muaadif Pazar gunu aaat yete uğrayacakları gibi makbul ma· Y~ e e 1.ere muva ı ı:oru • em e 8 asre ıer . . 1·1e 

b. kad O k "d d ti . bul d k .. h b k müş olmakla ırnn olunur 8 kısım tam•mı dı'rdc 1 
elbıselerın açık artırma sure 1 ıt· 

ondan on ıre ar s iı ar a Ça- zere en unma ı ça ruc anı a - · . • • 9 pj!IS 

kır Haıan paşa mahallesinde dog" an- ]arından mahrum kalacakları. - - masına 23 Kanunuevel 92 . Jtf 

lıtanbul ikinci Ticaret Mahkeme Şehıadeba<ında s· saat ıo d ··t iri glill 

cılar meyanında 39 No. hanenin iti· 4.· Büro teşkili için ilk içtima 28- ıinden: ' 1 
. a v~ mu ea . P n1'1 

aalindeki bila No. dükkanda ve keza 12·929 tarihine müsadif Cumartesi Ferah Sinema tiyatro,undll devam edıieceğınden talıp otıı .,.ı 

onbir parçadan ibaret olan Santrifoj günü saat 14 de mahkemenin iflas 0 • Müflis Karnik Arslanyan efep.di· Bu akşam büyük mü>amere l l 0 fız yevm ve vakit ve mahalli n:ıcZI<~ 

makinesi yevm mezkürede saat on- dasında akdcdileceğinden alacaklıla- ye ait Aşır efendi caddesindeki müf- Ahmet beyin iuce saz lıeVt·tinin hazır bulunmaları lüzumu ill11 .) 

birden onikiye kadar Osküdarda Ba- rm yevın ve vakti mezkQrda bilasale lise ait mağazada mevcut bir kısım lştirakile tiyatro, sinema, dan~ •. varyete nur. _,.....-;, 

!aban iskelesinde 7 No. kömürcü Ne- ve ya bilvekiile hazır bulunmaları ve manifatura cmtaasının açık artırma yeni canbaı numaraları • -r,~r.iTlRi=i:':iF;;;~ 

cip efendinin dükkanı itisalindeki ma ~üfli_si~ ~üJterek borclulaı:_ı ile ke- ile satılmasına 19-12-929 Perşembe Süreyya Sinema,, ı •fa' r"!'ı'.f 
halde irae suretile funıht edileceğin· fillermın ıçtimada bulunmaga hakla- ve anı müteakip günlerde devam e- _ • _p_ ~~-· 

den talip olanların yevm mezkürede rı bulunduğu icra ve iflas kanunu· dilcceğinden taliplerin yevmi mez- Şiraz gUIU :::;<' 
mahal furuhta hazır bulunmaları lü- nun 214 üncü maddesi mucibince teb k(irda saat 10 da mahallinde hazır Tamamen vak'a llındistanda ve llinr '1"1 

ZIUDU iliin dunur. n~ v,. il3r ,..lunur bulo.,maları lüzumu ilan olunur. •rtisclcri tarafından terıı;;il edilmh. ı\ lcs'ul n1iidurü; Br 'ili I \ 
11• 


