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Milletin ekseriyeti bizimle olursa Fır.ha 

deyiniz, ne derseniz deyinl:ı... 
yllrilmek mllmlıilndür 

eder. 
Müıtak Bey - Yani mıllet 

onları vekillikten azleder. 

Gazi - Hayır, letkilab esa· 

siye kanununda intihap devresi 

mahdut ve muayyendlr. 
Fakat bir Meclis miistes o

larak demit ki ben ~e
nin iatihsalne kadar ç 
Millet le bunu muvafık ufmut 
tur. Milli gayenin husul boldu 

ğu gün bu istiınaiyet hitam bu 
lur. 

Yekup Kadri B. - Pata 

Hazretleri sulh için tahmininiz 

mili ait midir? 
Gazi - Müsaittir, efendim. 

J.hmet Emin 8.- Pqa Haz· 

retleri, bir dereceli intihap bek. 
kında ne dütünüyonunua? 

Gazi - Mevcut intihabat ka

nunu, bizim bugünkü prensip

lerimize mutabık değildir. Hü

kUmet noktai nazarına göre 

tertip edilmittir. Doğrudan dol 
ruya halkla temasa gelerek İn· 

tihap yapmak lazımdır. Fakat 

şimdi buna zaman yoktur. Ü· 

cude getireceğimiz fırka daha 

millt ve makul tekiller tanz'm 

etsin. Zira bugün doğrudan doi 

ruya halka mümas teşkilitnmz 

noksandır. 
Suphi Nuri B. - Zl,a Gök 

Alp beyin intihap hakkmda lıir 

makalesi vardı. 
Gazi - Ne diyordu? 
Suphi Nuri B. - Üç tirit 

meb'uı intihabından hahaedi 

yordu. 
Gazi - Yani temaili meeleld 

uaulii. . . T emaill mesleki aure

tile intihap oluna o zamen par 

tlclllk le kalkar, diyorlar. Fa· 

kat bizde henüz aınıflar muta· 

azzıv değildir. Bizim henüz o

şekli intihaba teraitimiz müsait 
değildir. 

Ahmet Emin B. - Ha ide 

Hanımefendiyi meb'us ırörecek 
miyiz? 

Gazi - Bu huıusta kanund 

bir sarahat yoktur. Mamafi 

şimdiye kadar elli bin zükur n 

fusa bir meb'us çıkmıyor muyw 

du? Şimdi alelitlak elli binde bit 
l.ir meb'ua versek o zaman b 

k ydile erkeklerle beraber kadıa 

!ar da mevzubahsolur. Kadınla. 

ra bu alelitlak tabirile bir inti. 

hap hakkı verilmiş olur. 
Hailde Hanını - Patam, bu 

kararı bu Meclis verir mi? Yok

sa ikinci bir Meclis mi verir? 

Gazi - Bu noktayı ben bazı
larile konuştum. Buna henüa 
itiraz edenler vardır. Fakat er 

geç olacaktır. Buharada, lr .... 

da Afganda Müslümanlar ta 

ka giye.ter, şapka ile namaz 

rmı kılarlar. Hicazda, Yemende 

de böyledir. Bizde her yerden 

fazla mı taauup vardır? 

J 
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ARIÇTEN ALDIGI 
I Fransa da 

Af isliı·orlar 1 

- _ __,._.,_. 

Leon Daudetiçin --
Başvekil nezdiı~de 

leşe bıi.'tler 

J 
1 

PARİS, 19. A. A. -- M Tar
dieu, M. Herriot, M Dalaai".r, 
M. Marin ve M. M·ndd • ! ·':ıul 
etmiştir, Ziyaretçiler, b, vekıl
den M. Leon Daudet'n n afiı Yakalandı ve ken 

sini öldürdü! 
•••••••• 

Ilaşyet, dehşet 're vahşet dolu 
bir facıa silsilesi 

Yirmi senedenberi 
Arsinik ~ehirile a
dam öldüren bu ebe 

nasıl yakalandı 

Otuz bir ka<lın k ca
larını öldürmekle 

111aznunl 

13u ebe karılarının hoşuna 
~itmiycn kocalarla aşık

ları öldı.ırıiyordu! 

- lehinde müdahale etmc-;,ni ta
lep etm'şlerdır. M. Tardıeu, bu 
m~seleyi hayiı:ıhdıime bir suret 
te tetkike mütemayil bulundu 
ğunu beyan etmi-ştiı·. Mumaifo 
yh, bu mesele hakkında ıcilen 
bir dosya tanzim ederek reisi
cümhilra takdim etmesini adli
ye nazırından talep edecektir. 
M. Herriot ile M. Daladier, ay· 
ni a!haval ve şerait tahtinda ma 
hkfun edilmiş olan komünistler 
lehinde de müdilialeıie bulun
masını başvekiı!den talepetmiş
lerdir. M. Tardi·•u uMumi asa
yişe mütealli•k olması hasebile 
bu mesele hakında bilihare ka
rar vereceğini ~öylemişt"r. 

... B.ıhri tah'.lidi te~lihat 

PARts. 19. A. A. - Mebu
san meclrsinde M. Dumesnil, 
Frans;mm ihtiyaçlıınnı kemali
le takdir etmesi liizımgeldi~ini 
ve hiç kimseye hesap vermek 
me-buriyctinde bulunmadığı
•ıı bc.:yan etmiştir. Mümailey
ı mutcakip sez alan M. Paul 

Katıl kadın! Boncour, bahri tahdidi tesli-
M ııcaristandan yazılıyor: Bunun üzerine kadın derhal hat meselesirun kısaca tahdidi 

D~ .. ·bllir ki dünyanm en me- kendini zehirlemiştir. teslihat meselesi oldcıgunu söy 
ledLkten sonra bu meselenin Ce rak! bir davaBı oym 12 sinde Esrarım beraber götürdü! 

Szc mk şehri ceza mahkeme- Ebe kadın kendini zehirle- nevreden Londraya nakled:I·· 
sin • görülmüştür. Burası ufak yip öldü. Fakat esrarını da be- miş olmasına te;s~üf e~iş ~.e 
bir erdir. Fakat görülen dava rııber götürdü. Çünkü yirmi se- Fransıının ask~n. hızmetın m~
çc büyüktür. Mahkemeye çı- neden.beri para mükabilinde sava!ı. n:ıeselesını k~bı~I ecl~mı
kanlan, maznun diye celbedi- istenen adamı mahirane bir l yecegını heyan etmıştır Mıım<' 
lenl•r tam otuz kadındır. Bun- surette hiç belli etmeden tedri- ıl~, L~ndra kvnferansınm A
lara isnat edilen cürüm, arse- cen öldünneğe muvaffak elan ı merıka ıle İnE?!t~re ı;ras~nda 
niklc 'kocalarını öldürmektir. bu müthiş kadın dünyada ceza- bus·ıle gelen ıt:laf n7_t1cesınde 

B l facialar bundan aylarca .. d k d' n k açılmakta oldugu '11Utal,.asmı 
s~ı gorme en en ı e 1 e . en- serdetmiş ve Frarıısanın tahdidi 

evvel olm~tur. Maznım kadın dı canını aldı. Onun bu aktbe- l'h' .
1 

.. el' te 't 
•-~ da..ıı.. · h k · · d ·· · k d ı rd tes ı at ı e ernnus ame aı w.nn o zaman uuen mu a e- tını uyan mucrım a ın a an j . . ·lı 
meleri görülüyordu. Nihayet biri de hemen kendini asarak f t~ıı;ıat arasındaki 1{! ıta P\~~-
dava aym 12 Sın• de 1'ntaç edı'l- h tın "h t · tı' sıbını unutnıaması • azımge ı-aya a nı aye veımış r. .. .. 

1
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dl. Elli ee:;ct! gını ı 3Ve betmış vke 1randsanhın T f k Ş . d' kad tahk k ttı ·k · Londrada azı no ta al' a e-ahki!kata tesadü te ço ım ıye ar -ı a amı ı · k 
1 · 1 d ıı· ··ı·· men hemen kendibaşma a aca y,ardım etti. Çünkii Nagirev çın mezar arın an tam e ı o u - .. 

1 
. . ll tı' konf 

k 1 ı B etl .. gını soy emı:ştı1' a · p, eran · civarından geçen Tisz çı arı mıştır. u ces er uze- b .._ • d 
1 

t 'h · tı' · 
· · ı . b sın a:ıın mua e e zı mye nın nehrinde bundan bir müddet rınde tetkikat yapı mı~. un- . . 

1 
d 

1 
~ ld -

evvel bir ceset bulunmuştur. lardan kırkından fazlasında ar- tesırı a tm a açı .ma. a 0 ugu 
"' "k hri · h 'b "rül' nu ve bunun netıcesınde Ame-.r:su ceset muayene edilince ar- seru zp nın ta rı atı go - . 1 . . ,, 

ilrt'" B ·· · t k'b n•ka donanmasının ngılız 110-seniık ile zehirlenerek öldürül- m~ ur. unun uzerıne a t a- .. . 
1 

• 
k d f 1 nan<nasma musavı o acagmı müş bir adama ait olduğu anla- ta başlanara otuz an aza b·. . d"" <l"'k' h 
1 ve ınnetıce unya " ı arp ge şılmıştır. Kö;de bir takun ze- maznun tutu muştur. . . h "· ·.ı..., 1 · · t 

B la t b. · k d d mılen acını ıstıauı ennın ar a-hirleıune vakalan oluyordu. un nn o uz ın a m ır . . M p 
1 

B 
Y 1 · · ·1 tm. · cağını söylemıştır. . au on 3unlar b'• taraftan nazarı dik- aş an yınnı ı eye ış arasın- F · !" Afn'ka 
da B ı d ı c.our, ransanın şıma ı -;.ati celbederken böyle bir cese- ki dıbr: kund ar irn<lan :1 tmkışdı geç- daki müstemlekatina karşı 

din nehirden çıkarılmaeı tahki- n ır · a m ş ıye a <ü ye- k.. . k d' · · b ı ri talı 
k d" ıki · · "T' ·· eh bi t mev ıının en ısını a ı -

ata yol açtı. ı ~ın~n o ıunune s e ye didi teslfüatı kara ve hava tah-
Ebe 1ıadınm esrarı veBrmışktır. '··- k d' akr b didi teslihatına tabi tutmak 

u oca"""ı en ı a asın . . b 1 nd -Ni.hau.t ··"phe lizen'n·· bire- d b 1 ··ıd·· _,_ 1 mecbunyetınde u u ugunu , • 7" ~ an azı arını o urer.,.. on a- .. . ·· ı ı k '- k dm ............ { ed'l ·.,.· Bu . :lro soylemış ve şu soz ere nut u-...., a .. V>U ı mı,,.ır. rın mırasma · mnuştur. . . · . "İ 
ebe kad111 kö·.A... mühim bir me- T k"f diLm <l li b na mhayet vermıştır. usanın '"'""' ev ·ı e e en evve a- . . rıb k d" · · 1 vki sahibi imi". . . Tahkikat i- k d 1 d ık d' h tl ellenru se est ve en ısını ya 

v zı a m ar a en ı aya an- . · d "il k ı· terledikçe ebe kadrom bir işi i- k d'l · 'h · · mz ıhıssetmesı eg , uvvet ı 
1 l . ~ ı. d nan ~nl ı be? nf ı _ayet ~leı:ml ı~tır. bir efkarı umumi yenin kendi-•r ettı 15 ., r.QCAlannın orta an D<.JY e ır acıa sı sı esıne . ._. ld - u h'9Seyle 
ke.lkrna11mda faide görecek ka- d 1 sıne raııır o ugun ı -kanşanlaı ara.sın a masu.m a- . 

1
• r " 

dar ce.niyane emeller beeliyen nn da bulunacağı tabiidir. Ne- mesı anınge ır. 
bir takım kadınlara bu kadının tekım köylülerden b;r genç ve Kuvvetli donanma!... 
arsenlk tedarik ederek bu a- güzel kadın, <kendi kocasının PARİS. 19. A. A. - Mebu-
damların ölUrnüne sebebiyet mezarından çrkanldığını gör- san meclisi, bahriye lhütçesinin 
verdiği anla9ılımştır. Bu kadı- müş, biçare tevkif için polisle- müzakeı:ıesine devam etmekte
nın adı Suasanne'dır ve şimdi- rin geldiğini anlayınca derhal dıir. Mazbata muharriri, Fran
ye kadar liltlilrdüğü adamlar kendini tavana asara:k intihar samn coğrafi vaıziyetile müte
pe'k çoktur. etmiştir. Tahkikat neticesinde nasip ıımvvetli bir müdafaa do-

Tam yinni senedenberi bu bu kadrom kocasının cesedinde nanmasına sahip olması lüzu
menfıu ticaret ve san'atına de- hiç bir arseniık eseri bulanma- munda israr etmiş, Fransanın 
vaımeden bu eiıe arsenilk gibi mıştır. Demek ki bu kadın ko- tahtelbahirlerin ilgasını esas i
mı.ithiş bir zehiri k>endine adeta casnu zehirliyenlerden değil- tı'barile kabul edemi}"Cceğin.i 
oyuncak yapmış, tedrici su- ldir · · · ! ve Londraya geniş bir uzlaşma 
rette verdiği zehirle öldürmek Böyle masum bir kadının in- zihniyetile ve sulh için çalış
' 'ltct.ıvi adamları hiç belli et- tihan heı:ıkesi müteessir etti. mak azmi1e gitmeıkte olduğunu 
r.1ede;;'. öldürmi.iştür. Katil ka- Bakalnn ceza mahkemesi bu beyan eylemiş ve şu sözleri sö
dı _.1 para mukabilind:! yaptı- f~~"Yi silsilesi hakkında ne hü- ylemişt:r: 
ğı obu <:inayetlerin hedefi yalnız kum verecek?···· Fransa, şu veya bu devletin 
koı.alarından memnun olmıyan J [Macaristandan gelen bu denizlerin zabıta vazifesini ifa 
kaamlan ıbir an evvel aşıkları- me~p.ta. m.7vzubah~olan da~a etmesini kabul edemez. lo'ransa 
na kavuştunna:ktan ibaret de- n~~.bı~ ıkı gun evvel ıntaç edıl- Cemiyeti akvama hakim olan 
ğildir. Bir çok ta miras işleri ~ı~ı b~r telgra~tan anl_a_ştlmış zrhniyete tevfikan denizlerin 
b·.ı menfur suretle halledilmiş- ıdı. Bır kadın ıdama, dıgerlerl jandannahğına iştirak etmek 
ter. ! . ağır hapse mahkfım olmuşlar- ister." 

Yukarda dendiği gibi tahki- dır.----------
kata tesadüfün de yardımı ol- Papa otomobilde 
mustur. Yoksa yirmi seneden ROMA, 20. A. A. - Papa 
beri adam <ildünnekle para ka- bir tomobile biıuniş olduğu hal 
zanan ehenin bundan evvelki de saat 7 de bir müddet Lat.an 
cınayetlerinin adedini kimse sarayına gelmiş ve bir dini ayin 
o:lmez. Belkıi de yüzden fazla icra etmiştir Bundan soı.ra ki
a-d&m ~ürmüştür; deniycr. liseyi tesellüm etmiş anahtar
Son defa kendisi şüphe iizerine lan almış ve yine ınütenekki
lyakalanırken kadını tutmağa ren Vatikan'a gelmiştir. Papa
ı&"elen polis memurlarını da ze- nın bu ziyareti şehirde ancak 
~irlemeğe teşebbüs etmiş ise 9.20de haber alınabilmiş ve de
lie buna muvaffak olamamıştır. rin hir heyecaıı tevlit etmiştir. 

Meydanda yok .. ! 
PARİS, 19. A. A. - 15 K. 

Evvelde Tımustan Hindistana 
müteveccihen hareket etmiş o
lan 3 Fransız tayyareci.si kema 
li faaliyetle aranmaktadir. 

Sefirler şehrimizde 
Geçenlerde Ankaraya ııiden Al

ınan sefiri Her Nadolni ve Macar 
seltri M. Tabi yd bqı tatilini ııeçir
mek üzre dün ıelırinıUe ııelmlıl•
<lir. 
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-~ ___ f 
Denizle in ian-

--~-------

iı?[Jillerede_ 

llazırlıklar ---Bahri teslihat 
·--

Son Haberler 
Memurin hakkında mü

hiın bir madde ---·----
r alan beyanname verenler 

hemen vazifeden çıkarılacak darmahğ·s j 
n.,.. b;,.: ·- lu ı .. biri bu- Roııfera sı kıra/ 

lr, b•? r' li Fra ız ı;..ırl. nto- ı hi"!-!al decek ANKARA, 19 (Telefonla) - Memurin kanunu.nş unda b '•Ye bu o i mv kere Pdı ı ';' 
liı-k n 1 .,,, ao:ıı.bı yana ta bulu.ıan LONDRA, 19. A. A. - A- müzeyyel kanun layihası mecli;e gelmiştir. Bir m-ddedcn ıb•· 
r.ıaruf bir k" b' her tabiri kulla: •· v:ı. n kama"asrnda başvekil beş ret ol.ın bu layiha aynen şöyledir: 
~or. A•ab'ycti ı:LJ~uran •ey denizler- dev etin iştirak:ı'e aktedilecek "Yalan yere beyanname vermekten mahkUın olanlar mı-r..suP 
de teslihatı tahdit etmek meoe~e_•:i:, c.b..ı balın konferansın .Ik icti- oldukları vekaletçe derhal memuriyetten çıkarılır. Ve bir dah• 
a-!ec.k c.y Londr ı!a biU>At IU maını 21 }{, Sanı'de lortlar ka- b 1 M 1 h 'd tlarl ~il~at edeceği k:mfcranr bu çetin mc- . - Devlet memuriyetine ka u olunmaz. emur ar ususi van a 
seleyi beş devlet araunc!a hall~tmck marasmın kralıyet dııil"e6inde karşılık olmak üzre edc,;ekleri istikraz ile illi bankalardall 
ıçin işe başlıyacak . Son bir scn~dcn' alktedeoeğini ve kral beşinci kredi üzerine alacakları mebaliğ müstesna olmak üzre bir s~e 
b•ri h:ı t 1 k, .,~•,.,bet ve istirnhatla 1 George'un konferansı açmak ve lik maaşlarmm yarısuıdan fazla borca giremeyecekleri gibı ıt 
vlko.h-dt 1gecı~~n kkral i~ileştiı.1 ... ,., 1~.:~ bir ki.~at nutku irat etn:ek hu- sahipleri,,den istikrazda dahi bulunamazlar. Aksi hareketleri sa• e a o ~ra , .er .. sıme ~ .. f k 1 '. 1 . h tak 
bı.ı konfuansı aça::a'<., Demek ki sus_una m~v~ a .. at. ey ı;mı_ş 0 - bıt olanlar akkında veziyetin ağırlığına göre e~cumenlerce 
:-nele hükumeti bahri tahdidi teslihat dugunu bıldınnıştır. İkıncı he- ı dir olunacak inzıbati cezalardan her hangi biri tatbik olunur. 

konfra:l5Inm Lon•'.ra-:la toplanması yeti umwniye içtimaile mütea-
icin şimdiye kadar çok çalışmıştır. kip içtimalar konferansın de- J ' • p I J ' J ' f ' · 
Buna nihayet muvaffak olu .. G<'.rü- vamı müdcktince hükumetin 1 C\TZJ ..... z. ııın (erı llll' erıı1111 lüyor k: şimc.H <'e konferansın ıhtııa· . 'S 
mı irin hiç ınr şeyden geri kalınmı· emnne amade kılınmış olan 
,.,.cak .. ! SaintJamessaraymdaaktedi- ııısaı1 ınerasıını 

Fakat Fra:ısızlar konf~,.ansm top lecektir. Krı:lın, iştirak etmiş A k l (T I f '1 ) M"" · F · H · b'' "k ki 
1 "h' kJa 1r b'I lllek . - n ara e e on a - uşır evzı paşa z. nın uyu an.,.-. tarı ı ya ~tı çn asa ı eş 1 olduğu son rasırne ha:ıtalıgm- . ' . " .. b ·ı k d k k · ki · d "e t n k•ndileı-ini a1a,,..,yor ar. On.arı' d b I e<l'l . I 1 zmın nışan meraaımı munase etı e Can aya "l ı oş erın e 
•nt!iş;ye c!üıürcn ~adar: Amerika 1 ;~~ ııaz ~~e .~cm, ı n;ı~~ a~ , rilen çay ziyafeti pek ;ıarlak olmuştur. Ziya:ette Reisicumhur 
ile lngiltcre uyuşuı> denizlerin haki- .. senesı .~utan: cı:e yı onu- i Hz., Batvekil, vekiller, askeri §ura azaları, Büyük erkani harbiye 
..!yetini nt"PJannd.a payl~ştıl tan •

0
;- mu rasm~ı ır. . . ,. erkanı ve aile dostları hazır bulunmuşlardır. ra Fransa da dahil oldugu halde dı- Yem bır veorgı mı? _ 

ğer <!evletlerc iskdiklcriru kı::.hul et- LO DRA, 19. A. A. - ''Kö- . 
tirce k!~· · ! Fr~n•ı.z parlamcn'.osun!mür sanayii ha d.mdaki kanun/ T •• k s d 
t!a görulet"l asnbıyetin başka bor •e· . . d . 1 k r -
bobi de k·nferan• gidec k mcırab· kyıha •nm.re<l ne d:nr o ara 
Las!:ınn .o:ı derece uy~ıuk !;ulun.nal muhafa-akarlar tal<!fmdan tev- _ _ 
!arı lüzun~.ıu hiikümet~ anlatmak- dı ed len tadil teklifinin reve ;) k J ' •• 1 · ı 
t.;·. Frantanın """"yeri~~" mÜ•tem, konulmasına ve amele fırkası 1 . rot o 7 0 un ıı n za Si Ill ll llh ' )(' t 1 l' 
ı~kelcri olı!uflın, onun ıçın kavvet-jhükiimetinin akil.ıetinin taay· • ı·ı J i 
· b" d n.anmaya m·•htaç bulun;!u • • . . .. 1<.'UİI ''( • "ll 1 n (l"f"' ! ır ilo . - - 1 So a büyLik } tin etml"sıne ınt zaren ınuzake \. • '- \. - c ı gunu en GO yor r. ...r · • j < ' 
harp gcnil rine :;> olan Am;:r>I~ i re devam etT ıektcdir. M Ohur ANKARA, 20 A.A _ Sovyet dost- lık protokolu M. ı..ara ·n::ı ve l'J. 
v> lngilterenin küçük taht .bahırla:ıı chill, bu kanun layihasının ha-: luL: ve bitaraflık muahedesinin tem- Sur'ç ile '.ınzala •gm ı· ı;;:tialileri"• 
ortadan kaldırma!< için ötedenberi ı vayici zariiriyeden olan bir ma c!it v~ trkviyuini ·ıutnwmmin pr;ı- işar ile bahti)ar . Dostl.ık mürııı• 
besledikleri emeller ~.;eye meçhul dden;n fiyatını tezyit etmek şe tokolun ımza51 mtinaıebeti!e Çiçerin ıtbetkrin:'z" mesut bir tesir icra 
değildir. Konferan'lll gıdcc:,k Fran_- 1 kli İtmda halka hi.lavasına ye ve hariciye k'!miscr. vekili M. Lltvi: doceğinc t mn: •• n ka .i buluntluı;:u•
•ız murahhasları bu meıele~e de bır . . ~ . , . . nof ara•ında alıdckı tclgrnflar te:::.ti bu vesikanın imza cdamiı olmasın• 
çok mü~külatla kar4ılaf'caklar!1'1'· ı ~. bır verg~ ~ah~ıl ~tme~ ıçın ol":ru:ıuıtur: lhzannm bıvv.etli ~1- memleketkrimiz için en mubim ve 

Be~ devlet - kncnkıı, lngilt""'? vucude getınlmııı bır plan ol- lennden bulunduiunuz Parıı - Tur!< en meoen-etli badisekrden biri adde~ 
Fraıua, Japonya, ~talyn :-: k~c!i duğunu beyan et!T'iŞt;r. - Sovyet r.ıaııhedesinin temdit ve ve :zatiai;Ierii"lc ha aretli tebrikleriıııı 
uoktai naar~aruu mud. na ıçın r:t Altm ilıracatı takviyesine m:ıtcallık protokolu im- aı·zeylerim. TE'VFIK RÜŞTÜ. 
diye kadar bır çok ddıller hazırlaa 1

1
• LONDRA 19. A A. _ fn- zaladık iki dool memleketimiz için 

lar. Her halde karıılıklı p:ızarlık r a . • İ T çok meserretli olan bu vesile ile :zati Ankara protok !unun imzruandı• 
kunfera~ in~ç ~tt:l~ğe çal~tacaWar· ~ıltere ban~sı 37·808 ngı lZ aı:leri.,i tahattur etmekle bahtiyar ğı bildiren lutu.k r işarııııza I~""' 
ılır. Dcnızl<"rın ıan<;nrınalıjl"ı ve in· lı1'ası kıymetınde altın çılıık sa- olduğumuzu ve vaf kiır bir dostluk hürforimi at? ı. b•rah.,,- rürk,ye v• 
;;ilterenin ~li!'de _kalmimna mey"';; tmıştır. 2000 İngiliz lirası ih- batırasile aaade~ ve nfiyetiniz için en Sovyet ittihadı mill .tlerini Lirleşti· 
vermemok ıçın dığcr uç 1devlkelt d rac edilmiştir. halisane teme:ır.:.erde bulunduğumu ren dostlck mıinasebetlerinin ileride 
anlaıımıifa mecbur ka aca ar ır. · J T ] k · ı zu ar~cylcriz kuvvetlenmesine m:ıbakkclı: surette 
Londra konferaıısı tiddetli olduğu ngı ız eıe arf$I ısyan .... · 11.12-929 KARAHAN yardım edec<k olnn ba vesikanın İ:J!' 
k~dar m":"k!ı hır .maç sah":aına .be!' ~OND~A! 19. A. A. - ~~ SURIÇ TEVFiK RÜŞTÜ zası veoilesile bilmuk~bcle <'n ....,,,. 
zetilirse bızıttı 1ıPb1 u:aık~k'.. ae)~~cı- dra mn s;llahıycttar malıafılı 17 kanunuevel tarihlı tclgrafna- mi tebriklerimi zatiallerine iblağ:ı 
le,. için aLnaeal hab.:rlerı dort gb-le tarafından istil bar edildiğine menizin ifade ettiği temenruyat ve müıuıreat e ~ im. A k ı-a protokolu• 
"ddemekt\'P.. _ı-_,. yapılacak ır göre g-arbi Afrika hudut krtaa- iyi hissiyattan dolayı zııtıdevletlerite nun Tü~k • ~vyet ~osthlğunun e-
<ey var mıaır tı Ni · e ada O<Yoja eyaletin- M. Karahmıa ve M. Suriçe derin, •adanru t~vsı ve tP.kvıye etmek!~~ 

Al ~BdB }. ry 
0 ~ 1 mİ!ın. ttarHğımi iblağ edttl<en her' rab~r aynı zamanda memlcket.erı m 8.fl!J i de kaın Opoboda karg.,şalık ar d el M k ahed 1·z 1 mizin ıulh gayesine her veçhile ••· 

ı·• .. . ıey en cvv 'lS ova mu em .. • • . . • d İşsizleı'i. (t nÜnla)'İŞİ çıkarmış olan yer 1 er uzenn~ de ziliı-ed" •1 olan mesai ve pren~~P, dı~ ~lan !ıyasetlennın ın_!cı~aftnda : 
ateş a9mışlardtr. 20 kadar yerlı miiJaretinin son derecede büyuk · ~ühım bı~ ~ol oyruıyacag~ h,aldanda 

BERLİN, 19. A. A. - İşsiz- ölmüş ve bir çokları yaralan- bir ehemmiyeti hııiz aemcreler verdi· ~ kanaatınıze te~men ııtıra~ ~~ 
!er tarafından belediye dairesi mıştır. Askerce zayiat olmadı- ğini gönnkten mulevellit azim ıuru- rımahbilvesyle ~om;:•r j~avın;.,,u: 
· ·· d t rt' d · ımı'ş olan nu·· • d' 1 kt d' rumu ve Lenin in en kuV\·etli ve de- Kar an a yapı an n.raret 1 ve • • onun e e ıp e 

1 
- gı z;u1ne ı me e ır. 1• b' al"k .1 • • • tok' mi hü•nü kabulden dolayı hükümeU• . d b t ·ı nı'ı' t ed"l hkik t vam 1 ır ~ a 1 e meaaımızı lll • • •• • " ··r1 mayış esna·sm a za ı a ı e • cra ı en ta a a naza- b akH~ -d"nde bilcümle 1.,_ mızın teşekkurlerıle :zatı ıe,ekku e-

. 'J d t'"f k t k ' 1 kl beıb' ve er ,....... n~ 1 
• ' k b I h"'-" ' · e mayır,çı er arnsrn a Ll e a e· ran aı:ı~aJa ~ arın se ı y~r- ferruatına giriter<k muzekeratin ce- ~ı~. ıahsen a u "'!e ""'":mctınıs 

şi teati edilmiştir. Yaralıların li mahsulat fıvatlarmrla ve bıl- reyanindan malumat aldığı ve Sov- ıblag buyurmanızı nca ederım. 
Bir çok kimseler tevkif edil- hassa hunna yağı fiyatalrmda yet cümhuriyeti ile Türkiye arasııı· AN RA, 

20 
_ L.f."!1,1~~ et 

adedi lıeniiz malum değildir. yapılan tenzilattır. da teeuüs etmekte olan munasebata t kKAI . · u~. a eL~t~le 
· · ·ı ·ğ• b' · · pro o o u~un ımzas1 mun • ~ mi~tir. Zail bir ekseriyet ıtıedna 1 .e 1 nazıır~telettı 1 Mırınkcı mkua· Sovyet murahhaslari M. Karahan 

P l d LONDRA ..,0 A A A b e1nız e 11ebc enen oc ova on , . il M k ara a mama ı , - . . . - - f 1 bati canli ı.· 
1 

ret ve M. Surıç cenaptan e os ova 
A k 275 ,_ erans nuı rasını ır ;ı - b'" .. k el · · H" R r... B.araıJJI BERLİN, 19. A. . - Gazet vam amarası reye .... arşı. le muhafaza eylemekteyiz. Bu ve- uyu. ~ımz u•ey •11:P _ 

te de Voss yazıyor: Hiikı1met, 281 reyl_e ~ömür maden~eri h;;ık saiki Lenin to.rafmdan endiıelerUı?· tr=8tideki telgraflar teab olunmııt 
Amerika'da ııktedilmesi müta- kında hükumetçe tanzım edıl- zin en eaaalılanndan addolunan cı- Memleketlerimiz ara•ındaki dostluk 
savver istikrazm akamete uğra mişolı!n kanun kayihasmı ikin- han kuvvetlerinin yeniden tak•im ve münasebetlerini kuvvetlendiren ve 
ması dolayisile hadis olan yeni ci okunuşunda kabul etmiştir. tanzimini istihdaf ediy~r~u. ~ sağlnmlaıtıran protokolun imzalandı 
vaziyet hakkında hükfunet fır- Yeni Rus sefiri Mustafa Kemal hazretlerınııı tarihin ~· bugün size samimi •el&ınlanmı:d 
kalan reisleri ile müzakeratta LONDRA 20. A. A. - Saat muazzam rolünü te~zettirerek. I~- ııönderiyoruz. 

• . . . • met paıaya ve Panı muabedemızın Karahan - Surlç bulunmuştur. Reisler, hükume- 11 den sonr~ ~tım:ıtnamesım amili olan tiz meslektaııma ıalısi Menıleketlerimiz arasmdaki müıı•· 
anın mütemevvic borçlannm it prens De. Gal e ta~d.ım edecek dostluk biaaiyatimi ve Karabanla o- ıebatı taviye eden protokolun imza· 
tin teklifine işti~'k ve Almany- olan yem Rus elçısı M. Sokol- lan ıimdiki faaliyet ve rnüzakerab- !andığı bildiren ve fevkilliıde meın· 
fasına tahsis edilecek hususi nikoffu Saint J ames sarayına !llz hakkında halisane temennilerimi nuniyetimi mücip olan lutfkir iı'arı-
bir serma:yenin ihdasına müte- götürmek üzre miimaileyhln i- ve ederim. niz~an bilhaaaa .. m~t~auis o~ 
alli.lı: bir proJ'e kabul etmişler- kamet etmekte olduğu otele iki 18-12-929 ÇlÇERlN baliaan• tete.kkurlenmın ve aanUınl 

· · • Paris - Tür!< - Sovyet muabed... selimlanmın kabulünü rica ederim-dir. Hükumetle hükumet fırka- araba g~t:1'1ı~_!!::_ ıiain temdit ve takviy•lne muteal- HÜSEYiN RA~IP 
lan arasında vukua gelen bu lspanyada siyasi mahkiJ.mlar 
itilaf dolayisile M. Hilferding MADRİT, 19. A. A. - As-
istifa etımiyecektir. Hükfunet keri ve bahri meclisi ali, Ciu
tarafmdan talep edilen 450 mi- dal Real isyanına iştirak etmiş 
iyon mark krediyi Rayhişbank olan topçu zaibitleri hakkında-
verecektir. ki hükmünü vermiştir. Mira-

lşsizlik sigortası lay Paz 20sene hapse, 32 zabit 
BER~İN, 19. A. A. - Ray- te 1-10 sene -hapse mahkfun e

hiştag meclisi işsizliğe karşı si dilmişlerdir. Bütün mahkumla
gortaya mecbıııi iştirak hisee- rm nisbeti askeriyeleri kesil
leı:ıinin tezy!<lini ikinci okunu- miştir. 4 maznun beraet etmiş
şunu müteakip kabul etınişti1'. tir. 

Memurlar ve siyasiyat Amerikada bahri inşaat 
LEİPZİG, 19. A. A. _ Pru- VAŞİNGTON, 19. A. A. -

sya hükumeti, memurların na- Mümessiller meclisi, bahriye 
syonalist grupunun arayi umu- encümeni, Britten tarafından 
miyeye müracaatine iştirakle- tevdi edilen kanuni teklifi ka
rini menetmiş olduğundan Pru bul etmiştir. Bu teklifi kanunıi
sya diyeti'Leipzig divanı temy- de, hükfunete şark ve garp 

· · ... sahillıerinde Panama ikanalnnın izine müracaat etmış ve mez-
kur divan memudarmmmevruu takasında üssüıbahriLer in· 
ne olursa olsun her türlU ara- şası için 7 buçuk dolar sarfına 
yi umumiyeye müraoaate işti- mezuniyet vermektedir. 
rak edebileceklerine ve fakat ;ti ki /// 
her nevi siyasi tahrikattan içti 1r.1.e ep er 
nap etmelm lizımgeldiğine ke. müsabakaaı 
rar vermiştir. 

ALENI TEŞEKKÜR 
Validem Halime hanımın goau 

için lüzum görülen ;ımeliyatı muvaf· 
fakiyctle icra ederek karaalık dUn
yaaını aydınlatan GU!bane lıaetanui 
muallimlerinden kıymetli IJÖZ dokto
ru Niyazi İsmet ve aaiıtanı beylere 
alenen t...,ı.kiır ed""9ı. 

Şehremininde Hasan .. 

32 inci hafta bitti 
32 inci hafta bltmlt11r. 

bıı aktsma kadar cevap· 
tan sec;lp ra:etımlz mD
sabalt• memurlutuna bil· 
dirin. 

Para hırsızları tahkikatı 
Mesuller icabında tevkif edilerek 

mahkemeye verileceklerdJr 
Düyunu umumiyede fersude rın mevcudiyeti itibarile ile 8 

paraların tebdili esnasında imha miloyn liralık bir fark zühur~ 
sı lazım gelen evrakı naktiye- beklenirken bil'akis 600,000 lı
nin tekrar piyasaya çıkarılması raya yakın fazla bır para zübıJ• 
işinin 0 zaman bir şebeke tara - ru üzerine b:.şlıyan tetkikat es 
fından idare edildiği tahakkuk ııasmda dliyunu wnumiyenin ° 
etmiştir. Maliye müfettişleri ta zamanlar yakılacak paralar ye 
rafından Istnnbulda yapılan tet rine piyasaya çıkarılan parala· 
kikat ikmal edilmiştir. Bu sui rm numaralarım kaydedilmeıni~ 
istimal ile al~kadar görlilen ba olması yüzünden sui istimaliıı 
zı kimseler isticvap edilmekte- miktarını kat'iyetle tesbiti ıniiŞ 
dir.Ş•bckeyi teŞkil eden memur kil olmustur. Bazı vesaik ve de 
lar arasmda 0 zaman Dü~u lail saye~inde tahkikat son saf 
ıunumiyede oldukça ehemmıyct h dah'l lıi b 1 ıcta 
li vki ihraz eden kimselerin asma ı ~ 1uş u un~a . 

me d • bunl hal dır. Mesuller ıcabmda tevkif ed• 
de bulun ugu ve arın en 1 k hk ·ı klet' 
memleket dahilinde oldukları ;re ma emeye ven ece 
söyleniyor. ır. 

Son zamanda paralann teb- Belcikada mesele halledildi 
dili esnasında piyasada mevcut BRÜKSEL, 19. A. A. _ Me-
parade.n 580,000 lira fazla çık- S 
maer suretlle anlaşılan bu sui busan meoliııi encümenleri. e 
istimal hUkfumıt tarafından çok muhalif ve 611 müstenkif re'/ 
ehemmiyetli bir tarzda takip o- ık.arşı 91 reyle Oand darülflinıl" 
dilmsktedir. Yırtılan, yanan ve nunun filıtmanla~tırılmasrnı ıı:ıı 
vapurl:ırda batım kağıt parala- but etmltttir 



arU fUnun divanının ıslahat pro9ramı hakkında verdiği 
kararlar bazı mUderrlslerln it razlarını mucip oldu 

Hukuk fakültesindel ... __ şE_H_ıR_H_A_BE_R_L_ER_ı__.I 
Müderrisler meclisinde Tasarruf cemiyeti şehri
mühim kararlar verilmiş mizde teşkilat yapıyor 

Istanbul cuma günler• nasıl eğleniyor? 

Barda sabaha kadar 
••••• 

Son içti~ada şiddetli kararlar •••••••• 
Resit Saffet B. teskilôt yapmak 

üzere İstanbula geldi 

Burası bir harp sahnesidir ki talih 
her zaman kadınlara glller ...... __________ _:~ 

tadıl edilmiştir Böyle yerlerde kahve adeta yüz karası oluyor 

itirazların esası nedir, Divan sala
hiyetini tecavüz etti mi ?. 

Memleketimizin her tarafnıda yerli malların taammümünü te 
min etmek üzre Ankara' da tqkil olunan Milli iktısat ve tasar~ 
ruf cemiyeti idare hyeti azasından Koca Eli meb'uıu Rqit Saf 
fet B. cemiyetin latanbul ıube tetklitmı yapmak üzre dün tchri 

Haber aldığımıza göre Darülfü- ı ıudur: fakülte müderriıler meclisi- mize gelmiıir. Cemiyetin tabı ikmal olunan nizamnamesini de 
ııun Divanının son iılahat programı nin verdiği kararlar Divana giderdi. l 
're tespit edilen neticeler bir çok mü- Divan bunu ya ka~'!1 edeı; ve ya e~- getirmiş o an Rctit Saffet 8. bugün Şehremini Muhiddin beyle 

derriılerin itirazlarını mucip olmuı-ı •nez. Kabul etmediğı takdirde medi- temas ederek ıube hazıbkları için göriitecektir. 
tur ıe iade eder; fakat her halde kararı Retit Saffet 8. daha ilk günlerinde umumi bir alaka ve şevk 

.Bu 11tahat mucibince Darülfünun kendisi tashih edemezdi. Hübuki bu ile karşılanan bu iktısadi seferberlik baklanda bir muharririmize 

lıarici kalma11 icap edenlere dersi ıeler Divan bizzat fakülte mecliıleri atideki beyanat ve izahatta bulunmuıtur: 
kiiraü olarak tespit olunınıyan mü- kararını tadil ve o karar1ar üzerinde 
1erıUler alikaclar makamlara milra- iatediği gibi oynamııtır. - Cemiyetin İstan'bul şube- =~=:::::ı~ı~s :ı:::•ı :ıı~ı ::ı::: ::ı::ı :Sl't;::;'. =~=~::• 

t1a Divan kararının tashihi tale- Ayrıca Divanın den ihda.a ilhak besi teş~ilatı şehııimini beyin Taahhüt edin! 
de bulunmutlardır. ve ilga gibi ..ıabiyeti ancak mevcut riyaseti altında olacaktır Bu-
Ayni zamanda hukuk fakülteli "!zam~enin. tadili~~en ıonra bel- ııada mevcut bütün milli isti.h-

llıüderrisleri yeni bir vaziyeti huku- ki kend111ne aıt olabilir. ·ı · "hl~'- ~ı.a."ll · İ 
lciye ibdaı ederek Darülfünun Diva- sa ve ıstv ""' te,,.,.,,~u en s-
:ıınm ulllılyetini ileri sürmütler- En mühim nokta tanbul şubesine dahiıl olacak-

Cemiyete aza ol -
mak istiyenler şu 

taahhiit varakasmı 
imza edeceklerdir 

;,., Filhakika Hukuk fakültesi mü- Müderrisler en mühim nokta ola- !ardır. 
rriııler meçlisi ıon içtimaı.oda Di. rak derslerini Divan kaldır1a bile e- U 1 k d ı~ 

'ğ" ı ,. · 1 ı cuz atma a ,.zrm 
anın salihiyetini tecavüz etti ıne yevm mer ı nızamname mevcu o - M 

l.arar nrmiıtt Fakat bu karara iıti- 1 dukça açığa çıkarılamazlar. Çünkü a:ksadımız, menılekette ı 
....ı. etmlyen bir kaç müderrisin ill"a- nizamname infisal sebebilerini tas- halkı yalnız. 
rile müteakip bir içtima yapılarak rih etmiı ve fakat Divan kararile bu Tüıık malı almağa mecbur 

bir. gün. e~v~ verilen t~ddetli ~ / ıeb':l'I~ haricinde bir ~üde~ain etı;nek değil, aynı zamanda 
tadil eclihnitü. Ancak hır takun mu- , Darülfünundan çıkartılabileceği kay- Tiıı:<k mallarının miktarım art-

Milli lktısat ve Tasar- , Gözlerim, !kesif bir sis tala
ru/ Cemiyetinin muttali kası içinde evvela hiç bir şey 

olduğum nizamnamesi farketımedi. Sanki karanlıkta 
ahklimına tamamtle rla- heyecanlı bir harp sahnesi içi-

erriıler. ilk karar~ar~nd~ i~rar e~~k de~emİftİr. . . . . . tınnaJc, cinslerini daha zi ade 
le ve Dıvanın oalaluyetım tecavuz Nızamnamenın tadilı 11e ayrı bır · ·ı . e!k . Y .. 

ne düşmüştüm. Evet bir harp 
yet edeceğimi ve dalma sahnesi.. Fakat bu nevi harp 

tercihen yerli malları sahnelerinde cephane yerine 
kullanacağımı ve hük- 1 tutuşan gönüllerdir, ve fişek 

mllm geçenlere de kul- l yerine patlayanlar şampanya
landırlacağımı taahhüt l dır. Burada harp talihi, her za-

ettiğini ileri aürmekteclirler. mesele ve Divan salahiyeti fevkınde- ıyı '.~ırm ve fiyatlarım mu-
Bu müderriılerden birisi dün bir dir. Nizamnamelerin ihdaı ve ya il- mkwı mertd>e ucuzlatmaktır. 

'uharririmize ~u izahatta bulunınut ı1 ga~ı tal.i~";tn"!"e ve kanu.~larda ol- Bunla:<1:"11 başka, halkın ihtiya 
. . dugu gıbı ıcraı ve y~ teırıı :nakam- cma kafı ge1ec·ek k.a.daır yerlima 
. Şimdiye kadar yapıla ~e!en ve !ardan geçm~ •ve bılhas•.a De:rl~~ mulat olmaısma çalışmak, bu-

amnamenin de teyit ettiiı usul ıuraımda taıdik edılmek ıcap e er . . . 1• l ,,,_ i d• 
nun ıçın azmıge en ı!ı<.t sa ı te- 1 man için kadınların yüzüne gü-

ederlm. 1 E keki k d'l · · 

Paramızın kıymeti 
ı liiktıınetin tedbiı:ı~ri netice ·verdi. 

şekkülleTin vücut bulmasına 

ya·rdrm etmeık, iştı!hlak koope
ı:ıatifleni ve milli mamtilata mah 
sus büyük satış mağazaları a
çılmasını temin eylemek aTzu
sundayiz. Geçen sene Beyoğlım 
da da açxlan seııgi gibi büyük 
bir mağaza vücude getiı:ıe.rek 

---41 • I> ;;;::::::a er. r er, en ı ennı en 
• • • ' " " ' '" .. '

4
' kuvvetli buldukları dakikada 

Açık nisbeti azalıyor 
Geçenlerde Ankaraya giden çık yüzde altmış kadar 

Maliye müsteşan Ali Rıza bey olunmuştur. 

tenkıs yerli mallar pazarı yapmaık isti 
yoruz. Bu tarzda 'lıeŞe'klküllerle 
milli mamülat çarşdarı yapıluı
oa lha•lk, bütün dahilt mamülitı 
biır arada görmek ve kolaylıkla 
tedaTi:k etmek imkanmı bulaca
ktır. Bu meşherler, A vrupada
ki büyük mağazaılaııa benziye
cdktir. 

mallarına karşı ~ir kastı .malı- son mukıavemetlerini kaybet
sus':'yoı:tur. veka~ıyen harioe te miş bulunurlar. Burada bakış
?.~a~ ~ır vazıyC! almrş de- lar vardır ki, sırasında ok olup 
gıldıT. Bızım yaptıgnnız, htt kalıbe girer. Dudaklar vardır ki 

~d~i meml':kett.e olduğu gi- dudaklarınızla birleştikleri za
bı daıma kendı maU.anmızı t&- man kendinizi kilidi üstünüze 
cih ve dahili san'atlanmızm in kapanmış, bir kalenin içinde 
kişafma yaırdttn etmek&. bulursunuz. Elinizin altında sı-

bugün şehrimize gelecektir. Her halde endişeyi mucip bir 

Müsteşar bey, Ali İktısat vaziyet yoktur. 
tneclisi katibi umumisi Nurul- Gayri tabiiliklerin önüne ge
lah Esat beyle birlikte, para is çilmiştir. Kambiyo işleri hak
tikrannı temin etmek üzre tet- kında sorulan maddelere ekseri 
itikat netice9inde hazrrlanan te bankalardan cevap gelmiştir. ., 

dabirin tatbikıatıile meşgul ola BORSANIN TASFİYESİ 
<:aktır. 

Nurullah Esat bey bir muhar Diğe~ taraftan haber. al~ı~ı-
ririmize demiştir ki: ~~a gore.' borsayı tasfıye ıçın 
~imdiye kadar ittihaz edilen ıttıhaz edılen mukarreratın tat 

tetbirlerle memleketin kambiyo bikine pek yakında başlanacak, 
İhtiyacım azaltmak mümkün ol ecnebi acenteler, borsadan çı'ka 
tııuş ve tediye müvazenesinde a nlacaktır. 

Kazım Paşa H/.. şehrimiz~ 
geldiler 

( ı inci sayjadan mabat) 

ıre üzüm ikram edilmek i1ıiyat 
ol:::calktir. 

Köykrde, şehirlerde 
Köylüler, esasen yerH. malı 

•llandrklan ve israftan tevak
. cttikle'l"i ıiçin bilhassa şetl:ıi.r
lerde mücadeleye ehemmiyet 
·"eriyoruz. İştirahat etmek için 

•-:listen !bir ay mezuniyet al-

Pş. Hz .. nin seyahatr 
t 3'tanıbulda bit" hafta kalaca

ihm. Sonı:ıa nereye gideceğimi 
henüz tesbit ctıınedim. 

Viyanaya gitıneğe henüz ka 
vermiş değiLim." 

Kazını paşa hazretleri, yan
larında bulıınan, milli iktisat 
ceımi}"etıİ.ne ait nizamnamenin 
tabi yeni ikmal edilen bir kaç 
nu..rnasmı, vapurda refakatle-

rinde".ci zevata VeTmişlerdİ'I". 
lsmail Hakki Pş., 

Meclis reisimiz, buraya avde
ti hayreti mucip olan İsmail 
Hakkı paşadan gazetecilerin 
bahsetmesi üzerine: 

- İsmail Hakıkı paşanın gel
mesi.le hiç alalmdaır olmadım_ 

Kendisinden kanunen hesap so 
rulmasa bile her halde iyi de 
karşılanmaz." demiştir. 

Kazım paşa hazretl·eri. To
panede Seyrisefaiın yolcu
salonu rıhtımında vapurdaın çı
kmış ve orada saf halinde du
ran bahriye siılah ımdaz müfre
:zıeleri tarafından resmi selam i
fa edilmiş ve bahriye müzi~ası 
selam havaısım terennüm etmiş 
tfr. Rıhtımda toplıırum halle 
Meclis Reisimizi şiddetle alkış
lanuşmdır. Pıaşa hazretleri 
Tcıkatliyan oteline inmiflıerdir. 

s~yyahlara kolaylık [ 
gö ;teri lecek Büyük postanenin kiıelerinin 

Postanede kalabalık 

Tiirk ııeyyahln cemiyeti (Turi,.. önü bilhassa akşamları çok ka 
->) reisi Retit Saffet bey, -'• !abalık olmaktadır 

<timize otomobille c.ı- ecaeW • 
&eyyahlara tesbilit gö.terilmesini Buna başlıca sebep bazı mü-
'-lin için Maliye veületile temas eııaat ve banl;alarm işlerini geç 
llbni tİ-vlaı bu b ta muaakkat bir vakit yapmalarıdır. Bu kalaba-
treti t:.;;ye o::k üzre kefaleti lığın önüne geçmek için günün 
:ıktiye yerine csniyetin kefil olma11 mua) /en saatlerinde memur a-
ldifini kabul etmi,tir. . . . 

B ti t ob'lli ahlar dediru gışelerde arttınlınıştır 
u ıure ıe o om ı teyy • 

ı..tr.Jiclata tabi tutulmadan seyahat Bütün gişeler açık bulundurul-
Odebileceklerclir. masma karar verilmiştir. 

Ya ova kaplıca1an hakkında ıey• ıeı•ıeıeıeıeteıeıeıeıeıeıeı· 
~-'Un cemiyeti tarafından hazırla- b L-<ta • · d '---'-- üf' etti' · H-'-
"· F Al l iliz' u ..., ıvın e ........ m il ..,._ 
·:-n ranırz.ca, manca ve ng ce • . • • . 
l'isafelerin tabi ikmal edilmek üzere- kı Şına11 pafa •• Şebremmı beyın 
di,.. ittirakile bir içtima aktedecektir. 

Bunlardan 50,000 nüıba tabbedi- Bu içtimada, Haziranda lstanbul-
l.,.•k dünyanın her tarafına gönderi· da toplanacak olan beynelmilel sey
""'*tir. yabin kongresi için iıtihzaratta bu

Seyyahin cemiyeti ;.ıare heyeti. lunulacaktır. 

M anev1 vazife 
Cemiyetimıi2lin asıl manevi 

vazifosi, milleti israfa karşı 

mücadeleye, memlekette istih
sal oluna'll mallarkı imkan de
recesinde i.ktifa etmeğe ve İ•k11i
s.:ı-ria alrştrrmağa davet için bü
yük bir terbiyevi mücadele yap 
maktır. Bunun ·i·ç.in konferans
lar verileoek ve ioap eden ma
kaLel& yazılacaktır. 

Ecnebı mal/arma gelince 
Mamafi cemiyetin ecnebı 

Emanette -
500 laınlJa 

l\1üzakere bitti y ... ni 
laınhalar konacak 

Paramrzrn kıymeti cak bir kadın belinin kıvraru-

Bu suretle paramızın kıy- şı. · · Kulaklarınıııda cazın 
meti yüksele!'ek iştira kuvveti gümbürtüsü ve.beyninizin i~~ 

ta k ha t ah 1 1 
- eh de kopan şehevı kıyamet, sızı 

ar. ca. • ya P ~ ı .ıgı en;- ,_?u mUhitten çıkararak uza'kla-
mıy~tlı. suret~ hafı~liyec~k ~ ra doğru sürüklemeğe başlar. 
çok ışsızlere ış temın edilebi- Bar ... adına bar dediğimiz bu 
leoektir. sefa.'ıat yuvasında saıbah çok er 

Şubeler açılacak ıkon olur. Geceler burada güne-

Mcmleketin her tarafında şi kıskandıracak kadar bol ışık 
cemiyetin şubeleri açxlması Bü- lr ve güpeğündüııdür. 
yük Miıllet Meclisi Reisi Kazim Ben içeri girdiğim zaman 
Pş., Hz., nin imzalarını muhte- vakit gece yarısını geçiyordu. 
vi davet moktuplaırı her yere Çıplak kadın tenlerinden fışkı
gönderilmiştir. ran sarhoş edici kokunun dal-

Memleketin her tarafında bu galanısından örülmüş bir hale 

günleTde faaliyete geçecegız. için.de idik. 
Müzik, çapkın bir Paris şar

Ve, şubelerimiz İ!ktısadi cidal- kısı çalıyordu. Ciftler, koyu per 
de uhtelerine düşen vazifeleri deli höcrelere ce'<ilmişlerdi. A
ifaya başlıyaoaklardır." 

/Jlüte/errih H. 

Yalova su1arı 
Netice bir rapor halinde 
! Parise gönderilecek 

rasıra: 

- Paf, paff!. •. ve sonra mu
zıkanm görültüsü arasında tek 
birer heceleri ancak işidilebilen 
sesler ... Y OI'gunluk, çehrelere 
mumya sarısı maskesini yavaş 
yavaş geçiriyor saçlarının on
dülesi bozulmuş, fantezi ıskar-

Şehremini ve Vali vekili Muhid-1 Yalova ,ularının kimya enstitü- pinleri çiğnenmiş dekolteleri 
din bey Emanet te Vilayet işleri hak •Ünde tetkik_ amcliy~sine ~evam ol~n buruşup örsele~iş kızlar ba 
kında fU beyanatta b•Jlunmcıştur: maktadır. Kimya mudems ve as11- • 

_ Elektrik tirketile iki müzake- !anları her gün bu tahlille metgul rın bu ~emır ~aş . ~syası, gece 
remiz var. Biri lstanbulun umumi olmaktadır. Kimyevi tahlilatı idare yarısı zıyaretçılerının etrafında 
tenvirahna ait yeniden 500 lamba eden kimyayı gayri uzvi müderrisi • pervaneler gibi dola-şıyorlar: 
tesisine aitfr ki bunu heyeti fenniye Ligor B. bir muharririmize tu izahat· _ V ous desirez ... ? N on? 
müdürü Ziya B. bitirdi. Bu itilafı ce- ta bulunmuıtur: H b" k k kl 
miyeti belediyeye ıevkedeceğiz. Bu- - Yüovadan getirdiğimiz suları l e~gece l ırço ler 1~. e{\~?~ 
nun için şirkete 100 bin lira vermek tahlil ameliyesine devam ediyoruz. ~ U s~ıa .! E ~a l e ııse ı ~Ç -

lazım. Bu parayı yüzde 5 faizle 10 M mba batmda ancak yapdma11 bırgençı ruzgamtutulmusbır ya 
senede ö~iyeceğİz-. Şirketle pazarh- J "'!ütnkün olan~ ı~ı,ıi~ah ~yenye- prak gibi sürükleyerı:ı'.< havalan 
ğun12, te111at hangı noktalarda yapı-' Y1 yapbk. Mesaımı% bır muddet ela- dırıyor ve siyah elbise iri yarı 
:a~1a 0 ~talara göre ~eyan et- ha dev~ edecektir .. Neticei ~etlüb- kadı~ kollarında bir paçavra 
mıştır. Yem lambalar, Fatih, Beya- tunızı bır rapor halinde teıbit ede- "b' b , d.. .. d"" .. 
zıt, Beyoğlu daireleri dahilindeki yer rek Paris kimya enstitüsünün nefret gı ı uruşaraı< onuyor, on•u-
lere konacaktır. tiii mecmuada netredeceiia. Bu su- yor. 

ikinci müzakeremiz Anadolu ya- retle bütün dünya illin ilemi Yüova İlııi erkıek, önlerindeki yal-
kaamın ve Adalar elektiiinin tarifele- s~~ yakı~dan t•n":'!' ola~. dızlı listenin yapraklarım ka· 

ri ile ı~ .. - ~ttir. N-"- v-·-· Ş.ım<!i_!'eny.ıçcki~~L ilavAe edehili- nştınyorlar. Birisi diyor ki: 
Bu ımuzakereain -• .,,. ...... rmı ., ova ..... ..- vt'Upa 111 • • M 

letileballedilece.lıtir. Biaimle teferrii- fehirlerinden daha çok iyidir.., - Dehşet azızını. . . um 

at göriiıülilyor.., 3000. • • 
Yapılacak melıcteplerdea eski ....,_ irtişa tahkikatı - Canım vazgeç Mumdan ... 

tiye ..... ...,ı1ıı, Bıılarlröy, Y etillııöy, ''h da Biz karanlıkta da otururuz. 
Aupk•pı, iki taıaesi de .Nitan~tnula ne 8Bı' a Mum, bilirsiniz ya ... bir cins 

~ ~ 6 _mektep nı1&11 nihayo- İrtişa tahkikatında isimle · şampanya ismidir. İki mum a
tinde bitecektir. Bu mektepler, c.ı.. n <lak' · gül' ·· k k h 
ceı. - batmda açılacaktır. geçen Maliye mcmurlan hakkın rasın ı cınasa ~ere a 

Sokaklar için sipariı ettiğimiz lev da tetkikata memur edilen ve vede kara_r kd~ılar. Bıraz sonra 
balar falırilıada imal ediliyor. Y akm- geçenlerde buraya gelen Mali- beyaz eldıvenlı genç garson ka

cla leThal"!" takılacak .~e ~ ce- ye müfettişleri tahkikata devam hveleri getirdi. Ömürlerinde iç==erki numara ucretl..., uma- etm~ktedirl~r ·. Bir habere gör~ medikleri bir şey imiş. ~i~i yu-

Şof .. 1 · •-'- · ··crett · · · henuz ne Kamı! beye ne de Atı dum yudum abr~en bırısı pel-
or enn ....... u ..., ı~n zam ' d"'"'·- ld d 

!Alel>i tetkik ediliyor, henüz bir ka- ne da bulunan Edip beye bir su rek 111.., mırı an ı: 
rar verilmedi. al tevcih edilmiş değildir. Kıldm esiri kahve bi<i hey • heyi 

Vilayet meclisi umumisi 15 Şu- Barut inhisarı dosyalan me- Öteki, başını eğdi: 

batta açılacaktır . ., yanında ele geçen ve hükilmete - Bir de kafiri yüz ağartır 

Zekai Bey verilmiş bazı istida müsvedde- derler! Neresi yüz ağartır bu-

Aııkarada bulunan Dainler vekili !erinin zan altında bulun~ bir nun ..• 
Zekai bey Pazartesi günü ıelırimiııe memurun yaZISma pek benzedi Hakları yok değildi. Böyle 
ııelecektir. ği söylenmektedir. verlerde kahve adeta yiiz kara-

sı oluyor. Banla kahve alan bir kızlar, uzaktan küçlik bir ipret 
m!işteri etrafındakilerin daima !erine bakıyorlar. Müzik başla
nazan dikkatmı celp etmekten yan derağuş, pek ucuza mal ol
kurtulamaz. Netekim, onlar da davetler başladı. Nazlanma nö
gülünç mevkie düştüklerinin ıbeti. onlarda. Biliyorlar ki bu 
farkına vardılar ve bir aralıık yan denığış, pek ucuza mal ol
pek acele bir işleri çıkmış gibi mıyacak Fakat muhit 0 kadar 
birdenbire kalkıp gittiler. Kö- s~cak, kadınlar o kadar çıplak 
şede masaları birleştirip muzu kı şampanyanın buharı arasm
ile, portokalı ile, sıcak ve so- da mUkavemet kudretleri ya
ğuk mezelerile dehşetli bir iş- vaş yavaş azalıyor. İşte bir ta
r'!t sofrası donatan dört arka- neııi, san saçlı olgun bir Rus 
daşa bakıyorum. Ne kadar ne- kadının kollan ar116ma intihar 
ş~li görünüyorlar. Şişelerin bi- eder gibi kendini attı Diğerle
r.~_ka!~~~:!1-f.~~~~.~~-?.~liyor. ri de onutalrip etti!~. Yerleri-

~~ 
ne oturdukları zaman sekiz ar-

. kadaş olmuşlardı. 
- Şakır şakır şakır ... Aw

çları patlatan al.krş sesleri ara-
D. • suıda. Müzik sustu.Ialıak kaldı-
ı ' e c 1 şey.. rımlar üsünıde çxlgın gibi koşan 

serseri otomobillerin koma ses 
Eniştesini bıçakla lerinden başka ses yok Perde

ö/düren kayın- !erini. i~dirmiş çiftleri gönne
mek ıçın ayakta uyuklıyan san 

birader garson dıa tıir köteye çekildi. 
Küçük Ayasofyacla oturan Bur. Ortada agyar namına kimseler 

aalı seyyar köfteci Muıtafa ile ayni kalmadı. Barin sabahçı miişte
evd_e oturan Muıtafanın karın .~·~- rileri, birer ikişer düşmeğe ba
den Ha1an arasında alıt Vfftf yuzun- şlamasal b t ti ukl-.!L 
den ötedenberi kavga hiç ekaik ol- ar .. U a ~ uyuş ~ 
mazmıf. Son günlerde artan bu g.,. daha çok surecektı. Bu sabahçı 
çimıizlik bu eniıte ile byrn arasın· miişteTiler, bir insanın içkiye 
da dün yeni ~ir .mü~ıaya yol aç· tahammül derecesini göstere· 
mıJ. Esaıen bırbırl.enn.e kllrft ho!nut cek canlı birer misaldi. Yıkılı-
ıuzluktan başka hır h11 beslemıyen yor f k t d" .. 1 h 
bu iki adam araımdaki kavga pek • a .a uşmuyor ve ası a 
çabuk büyümüı ve gözleri dönen yret edılecek nokta hala konu
Ha1an bıçağını çekdiği gibi eniıteıi şabiliyorlardı. Paltosu kalkık 
Mustafanm üzerine hücum ebnittir. bir genç, bir iki sandalya devir 
~u~taf~ bu ııracla her ne~adar ken- dikten sonra yanmdakil • 
dım mudafaaya çüıtmıt uede mu- O 1 • 

• • ere· . 
vaffak olamamıı ve Hasan elindeki - turalım · ışaretını VCl"dı, 
bıçağı bir kaç kere eniıteıi Muatafa- oturdular. Garson, meydanda 
nın muhtelif yerlerine saplamıfbr. göniı:ınıüyordu. Giirültüyü i-

Mastafa, aldığı yaralar~ tesirile, şidince koştu: 
evde bulunanlar da bu facıanın ver- _Birer şişe Bize b" •• 
diği korku ile feryada başlamıtlar- · · · ırer ,,ı-
dır. Gürültüye yet;ıen zabıta memur şe. • • 
!arı yaralıyı lran ha•taneaine kaldır- Garson sayıyordu: 
mışlarsa ~a Muıt a al~ığı yaraların - Şarap, konyak, vermut, 
a~rr olmasından p< k az sonra ölmüt votka, vişki, şampanya? .•• 
tur. Gözleri yan kapalı· 

HR•an yakalınmı' olup hakkında- . • 
ki tal k"katrn k alini müteakip Ad- - Soda getır, soda ..• 
iyeye verilec k•"r. Öteki tamamladı: 

-o- - İyisinden biraz da sevda 

I" t ı,., ı len kız geytir._.ı· 
ag ı müşterilere çııttıg-mı 

Yedik•:lede M rmerkalecle birce- • d' 
,et bulunmu}tur. şım 1 anhyan garson, işi şaka-

Ba ccaedin Leman hanıma ait oldu ya bozarak: 
: ... anla1ılnuştır. - Ben görüyonnn dedi, si.ı 

16 yaımda b:r kızoağız olan L... ne istiyorsunuz? 
, 8 n han m b;r ıeye darılıp e•den _ Ne istiyoruz? 
ıkmıJ, k,ndini denize atıp intihar et _ yum uşak bir yatak ... heh 
niş tir. h 

·- o- eh, heh ..• Sizde var uyku ..• 

B;r lu>dın "~n<lı doğru değil, heh heh, heh ... 
Bu söze onlar da güldültt. 

Eve-ki ak'}aDl saat on birde Be. Birisi: 
oğluna 5 katlı bir apartmandan 

1
angm çıktığını yazmqt>k. - Yahu dedi, şey ... biz kd 
Yangın apartmıanm alt katından sekiz saattır şey ediyoruz. A" 

ahçı V uilin mutfağından çıkmqtır. zacık uYüııak ta şey etl!lek, on. 
Apartımaa "!.ü·~~iri Madam Mari !ar şey etıneğe giderken, Bey

~!~~. oldaiual ıçını ~d baberkalaraka- oğlu caddesi de kurşun ağırlı-
UUJ.-....au.s ve ev er ıçın e ... d . 
ölıniiftür. gm a .bir uykudan y>eni uya-

Yanıım yerine selen itfaiye ter- nan hır adam ma.hmurlu~u ili! 
koa musl~M:. su bulunmadığm ala<:a .karanlık içinde gözlerin# 
elan ~ son~u!""""' huıusunda oıhısturuyordu. Sokakta sııle
çok guçlük çekmİftir. pe' . • k k . 'd"ld' 

Son yapılan tahkikata gÖre yan- B ının sesı yanı " yanı ı~ı ı ı. 

gm apartımaa kapıcı11 tarafından una açılan magaza kepenkle
madam Mariye "'ber verilmit fakat rinin · gürültüsü cevap verdi. 
kadm kapıcının iıranna rağmen: Bar, ertesi gece tekrar uyan. 
"ben buraM:n .bir yere çıkmam,, """ mak üzre günlük istirahate ha· 
vabını vermıttir. zırlamyordu Müster'l hh t -o- . . ı er, sı a 

ve servetlerinden bir kısmın; 

'ral:>dı brrakara;k birer iıkiseT dağıldı. .... -....a 
Evelki gece Beyoğlunda Novotni lar. Kadınlar, küdik odalarında 

biralıaneıinde çıılğıcı Mazhar efen· bozulan kiyafetlerini düzeltıne-
di ile mütterilerden Karlo iımin ·o " 1 1 • f 
biri araımda kavğa çıkımı Mazhar ıte c-a ısıyor ardı: <:te barda gc 
efendi tabanca ile Karloyu dizi,,den çen bir gecenin intibaları ... 
varalaıoıst>-- M. S. 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Dtın hın ret en çok 12 en aıı 6 

ereı:e idi. Bugün rüzıU mlltehıvvll 

' ı kapalı. } :ıpaıır muhıemıldlr. 

fki adım sonra tekrar. H A 

-Hittl Muhıkkak bİT ahbap n u· tu .. t( ·,~ E alı kısunlann evvelce 928 sene- --

latife ediyordu .. Aldırmadan yo - • sı kıymeti üzerinden borçlandık Galatasaray .• 6 Jstanbul Spor·. O 

luma devun ettim, likin muip 
lan miktarm dokuz misline ib 

ttetimi bırakmıyordu. 
lafı §arttır. Bundan maksat ta Vefa: 5 Beykoz: o sayı aldılar 

- Hi9t ••. Hiıtl devam ecli- 8 d eski kıymetin hali ha;nr kıyme 

yorlhı '- daad&m. Arkam- en e ite ircaıdır. Diln Taksim StadyNNıncla illi lilııl G. s. ela Kaptanlık 

d b h u ._ ...__ Sor e e e mAfl .ı.ııa. ) . · ldı. ilk müaabaka Ga- Dün Calabı..,..y kliilıünde pf1ll" 

a pı pırtı Y8f Dir .. am: 
ncak metnlk malliır müdiirli !"~ ıle htanbnl Spor _...... lan Futbol Umumi kaptıuılıiı intiJıa-

dum: En fakir ldlenin bir yatağı ile - Ben de 1 deyip, kapıdan ~ mahsup havalesi olmadığı ıdi. ~ata;.aray takmu kalede uı.,;, bında Kemal Rihıt B. ibrazı eırııeri-

- Ne iatiyonun hanım! Ka- bir nmimf dOBtu vardır. firerdi... için bu muameleyi yapamamak sal ıste Ercümmt olmak Wıre F- yet etnıiftir. Eıki futbolcn ıırkaclııv 

tim f8§81adı: Biz timdi yatalı bir tarafa Her ne)l'lle, benim mlatmıılı: ta, Maliye vekaletinden hava 1e re o•bn ,ekilde WI. Hakem Refilı - ,_,,aff1ılıiyet tenıenni ederls . 

- Hiç bir ter iateditim 1ok! bırakıp &.ttll1 bahsedelim lıttediğim bu değil... gelmesine intizar etmek_~,., · ""n Bey. Maç umumiyetle Ge- GüJeş Te!jvik Müsabakaları 

. -()yle iH neden"Hitt!Hlıt,, AiJ_:... __ ,_, .,, __ tu dem.ek Günlerden bir gUn, Cabi b. rremlı• .,,_ ray'm ~iz hakimiyeti. altın- latanbul aiilet Heyeti w-.tm&a 

d a..-.. ? ~~ _.unu UUB 
.6 1 fi ·ey11n etti. Buna mukabıl lı- tertip edilen son tqvik nıüaaı.lıala-

ıye ~·"i7ôr'~. ilk hlcl kan kocanm dabvulu, çocuk- yin kansı, hamile kaldıfmı an- :Spor'un kaleciıi, taluıwn en zail n dün Beyoğlu Fırka binuı ..._,... 

Ali h .:~- ifti •. ad .,. __ ._ .. , t . larm aşağı yı*arı Wiaıdemck- ladı. Tsıpu harrları nasıl n.>klaaını teşkil ediyorclu. ilk c1 ....... ela olduloça keoif bir meraklı ıulleli 

a ....... r an ~ um... tir. Samimi daıt, hanıma kavuk Dokuz ay dokuz gtin sonra, • Y el • • , c; devrede 2 oa,..i yapan önünde yapıldı. Neticeleri hülilald 

Ayol parada 1oluma ıicli1or- sallamak beyin her dediıı.:ne Cabi bey kansmı h861:aneye tahsil ediiecell. c- . mııç• 6--0 calibiyetle 1 kaydediyoruz: 

duml Aiznn dilim --'-f ' r.• tırd D lrt •,;· • maç münaoebetlle yakında 56 IUlo: - Beykozclan Ab ..... 

r--ı-ı. "81' :rua pek münasiptir deme4l, hizmet- ya ı. 0 or: Muhacir ve mübadillere 1 tem i.s ·içreye hareket edecek olan emek· dokuz dakikada Oıküd....W. Talı'V• 

._._.., de bana iftira edi1or" çiye gülerytb göstennekle mü- - Bu rece doğuııırf dedi · muz 928 tarihli Temlik kan:ı dar kaleci 81vi hakkındaki takdira- ıalip. 

Bana bak bana· Ben ° -U. bil kellehir O gece, Cabi beyin gözüne nu mucbince verilen hanelerin tımıa ıu ıütuncla teıbit ebnek, ba 81 kilo; - Beıiktaı'tan Ablıu lıir 

clifderinden cleiiJim. Allahım Cabi ~ lerin d bayle bir..... uyıku girmedi. Sabaha kadar, Tapu harçları ve Damgl'. r ~im eporcuyıı lcarJJ bir raıimei tetyi ola- buçuk ~ela Kunı.._,clıın lt9' 

ınım namuaum ıana -.neti , -:-t .,,__!, __ -~- B61' bey, B4li beyi Jtartmna aldı, tavlA len' hAkk:mda M li . · ctı'n calrtır. nana salıp. 

·~~ UUBuan v .. uı. a.u 
a ye • ikinci maç Vefa. Beykoz arauu- 68 kiloı · Kunıluıpıdan Vefik ilıl 

Haftanın ---- = ~"':.:=7-'75:; bu d°'!tluk meslefi haricinde ~~ar~ i/d aıtmdaf has den Defterdarlığa bir t;mir gel dan ş.- Beyin lıikemliii albncla Harbiyeden Münir 10 d•kllnıda ... 

... 1 .. _, _ -·-.. -... de, tıy~rolarda, komerlcıde •·-·ye gı'tti'ler. migtir. Bu emre göre Temlik ka cereyan etti. ilk dewede ._ iki ta- !"'.ber. Oçer clalôlra oyun cöıtermelrl 

....., ... -- l bk ederdi ......, nımımun 8 inci maddesi muci- raf ela kilmede IOllUncu kal k açın kur'a ve ııra ile alta ,..tbllr-

azlSI 8ea he=- 1-tum o eanada «gı~ ~ • . Hastabakıcı müjdeyi '1el"di: hince mu"badillen'n bı"zzat ika: azmü _..:ı_ . .L B mama. Alh clakika da ayakta culettile. ~ 

_., Saz -. """li....,mda ınrlan 
ıra,.~ .... ..,........ unun neti- ti ed .....,, • h __ L,._ -"-

. w.......: A::""- lıir H--•'ye t-- • _,,...... ·- - - Evet efendim, Cabi bevWı • T .,...; -1-L h ..._. ~-"- lra ........ c e munır puan e ....... ·-

-7• auacıo nrm ·- demek 1dııtun h J -· metlerine mahsus evlere aıt a . . --;--. • 1111 -:um çır...,.. Ortalröy'clen Hi....tıi bet lıacwlı 

··na hır şeyler oluyor! vayma atladım ve aıka uhanlık .~:f ı:ıı .. 0 u er- haremi dün gece bir oğlan do- pu harcı, Damga ve diğer reııi.riı lıir iki fınat araamda ılk dene uy,. dalrikada Kwnlrap.clan Tevfik' ..-

Kızılacak bir lmdaak ta bir Jent ıdaftım- Ukiıı kan e DeJi8lllız · · ğurdu. Fakat mail- buıgün ler üç senede ve üç taksitte alı- '"'. 0 ';'-k 1-aberlilde neticelendi. lip. • 

18Y dejil eli ine 'i!::...., Diin -a eclepsis feYIDit hal Beni Gırlangıç demek, tiyatro ka- ziyaret günü olmadığından iten nacaktır. Bu tecil kanunen Ta- •rna '!-'d:~~efa·~~ dahaz· ~·li Harbiye'clen Münir puan hı 'ile 

i 81b ... l•...:. .. __ 
0 ... n. L--: lıir onun çaiırmadıima kanaat •• p~ bir pundımu bul~p be- dl.ai ile görüşemezsimı ... me- tl . . . . t o ..... ını um• yetiıti. ıra l'Jttik- Kumkapı'dan Temk'e calip 

--una ua - dava cıren, tıOm'8, boş bir kol p~ sen~ ennı'! ıtasma ~anı ~ çe artarak sabayı lraypn bir hale Ortalröy'clen Hicalti ıı.,; tıııp~ 

-- ...:t..lecli ki ı......u..- bdar lk tirdim -·a kim çatmhinu ..__.. • - fer ki akrabası olasmrz. kil etmıyecektir. Muhacır ve mü ıretinniıti. D=-te bir uhacla ioe her dakikada ,.,.__._,_~_, .. __ H"ıcabı"- ,.. 

r<'I -7 ..... :-""' lıi tlrltl anla ~ tuk buluncııya &a<l&r, her bılet- Ben çocu- baba«ıynnl badi . k n1 • ai tah ""'7 vruo ... ,.""" ,. 

~!_·eeı;ı:111_n._1mn __ ıia"tti. B ılm )'a-
1 

rT lanny~ hal l"-- li seyirciye yer verip, koltuk dedı' ır. ... • llenn mes e enne t pyclen evvel nefeain kuvvetti oıma.. lip. ı 

_..7 ......,. ~ ramYa:J - ma uaı • hakkuk edecek Damga resmi- lazımdı. Netelıinı Beykmı oyuncula- Bu ıikletteki en ıon M6nir • Hi-ı 

• di lıenim • ele m olan Sdaftım. O derece ki brtna~ koltı* dol1ı1an .admn deme~. - Şu halde buyunmuz · nin de bu kanuni kayde tabi tu mun, nkit aeçtilıçe birer lııinr sev- cab: maçı, müsııhıldarın y............,. 

lnmıayml "i::n lrarilmile kinin kanu runddadıit uman İaftanordanb~ tıyıı:,~~ral ~!!~ Bunun üzerine halltabakıcı tulacağı ve taksitle beraber alı .-ine ınab!.1 Vn'hlar aittikçe clolay11il!' celecek haftaya bırakddl. 

-· ... Ll ~-1 •••--L ..1:-8 L..........llL...ı • ... ~yordum. Ben ana . gıren ....... e e.-..,... BAli ı.--.döndii: - '-"lett emredilmı""- ııçdıyorlerth. S.. ııuretle ~..;.. 72 kilo: - Kumlıapiclan s.lııD 2 

_......,, __ ... -7~ muuı _,. - _..._. bayiidir .,..r.,. ~cagı ve":' en . • bayetine laıd.r - ile ltet ..,.. ,.. clakilra 5 unlyecle ayni ldilptm AJlıC 

..... mubnmı olaalnf Her t.a pıip mllfalıedeyi "6,finGr- İt · . . BAli . - Ya sız efendlm1 tir. Muhacı~ler bu reamı . defa- ııan Vefa, IDllÇı 5-0 plilıi,..de lıi- ettin'e plip. 

a.te mizah J'Ul:JOl'I ._ teaadfifen brf-dald ada- tte CalJi beyin dostu Bili bey, onu her kapldan ten vermek ısterlerse tabiı alına tirdi. Ba plilıi,..ıta Va _._ 79 kiloı • K·-k•P"'clan Maa11ıf111 

. . m 7Bc' ıe lılktna.. Kıranta, bey ~. mlfhur gırlangıçlar- 'IOkan cevıb verdi: caktır. Yalnız kendi ikamet et muhaônl Gurnin hayli teoift oL1u- ~ clakilıacla H..ıııye'dte Sıtla'J'll ~ 

Ki·- ıilditB .,... - 1 a)'lf orta t..ıli lıir adam Göııil dandı · - Ben de· • • miyecekleri meskenlerin Dam- t- lıa,.detnMk l&znndır. lıp. H . 

im '111 d tuhafblı •auk ili- ı&ı:llme ilifh- on üİÜm Hiç bir tiyatronun ilk temsi- Ve girdi ga resmini derhal vereceklerdir. Vela - Beylı.o. Hay~~ Sıtln, O....._.._ 

r.etı .dı ml'Jim. 8- 'lııelbı llay elim. H• ._ ... _ L...~~- ~.-_ lini bçırmmıdı. • M M IL.l--' ,..._,__, •-" 

Burada '-at bul .._ ıuırnnua ........ 
• • Bel d' h k" l " .,,...,. ı ,.,.,,.,,., Birincil · 

liyeti var... • - clamumdaa dola:JI stili rdu. Tiyatroya bedava, anafordan e :y -'. ~ _ım crı BlrilMli t1ı• , ıdan nnl lıarp.. 118 kilo:. AbcluO:°<ae,1www). 

fı!uıkeıı • -~ ua. 1
•

1 
• Bqsmı çevirdim bqka ":.,.,~ girmenin bas.it bir ttsülünii bul- Mübadiller Bet~ hekimi~ ...... ~ ...,.. llıbıci ............ ,. Mticeleri a1- 81 kilo•. Alılıu <Beıiktu>. 

ii b.na ..... en habret ebDlt balan bqladna Llkin öz muttu · cut ettiii wnıııı .... ,,.. ı•lw- dılerı 88 ldloı - Netice haftaya 

Addıd im. Aalapl• 1111? Ne ..::-bir taWdı • Kapıya yakm bir yerde durur Borçlandıkları mal- de bnlunmııdıldan anlarlmıft-. 8a- O.labı-1: 8 - lıtanlıııl !lparı 1 72 ldloı - Saim (Kıuııhpı) 

ıJi>:ecektim? lıte yiae biılclet d:.. c6ç a,.J...~Telı:rar a:. ':d~ ve davetiye ile gelenleri bek- ki!ı!'~~Lw,.:Zi ~ Vela: 2 - Beykoz ı o 79 ldloı - Muatahı (lnımbpı). 

EZ;~; ~~i?t ..& ~_Tlys~l h :ı:·:k,fni;~lhke~~k:l:
1

= cclefelftbedif ~len~~y~~ ~::::·;:~:::~;z:~!i:~!~:::J 
ya geleli .. Laf ar .. mda: . rimele ohm ela lnmıayml. ~ _Emaneti acır er anu ıstı a arm-

Geçen üntit dab , _ _. 1 danfazlamalalmışlardır. Bugi ratoıınilıayetbulıluğni!inınemleb- ltt•h d M•tti 
.-. .. . ıı . ramvay ' zllm6 herife diktim bakmaya - Müdüriin ar ........ atı bileıi.n fazla olarak aldıkları em tine gitıni,tir. M. Faybea yerine ,... ~ 1 a 1 1 

aamı gordüm ~~ J'Ull1I hem bqladnn. Herif anladı.. Bqmı Deye bir kelime söyleyip ge- ni bir müteha111ala mukavele yapıl-

ltuyor hem suluyordu.. öteye ---'rdi yme' -"'clü, hem -•er_....,... vali metrükenin bedelleri borç- mtfhr. Bu müderriı ay batın& lıııdar 

,....,. .... ... ..... ~ ·---.. lanma kanununa tevfikan yirmi m~mleketimize ıelmiı bulwıııc:aktır. 

dedi. Eh, vakıa bugihıki ede de bütün elitlerini g8ııteren:k... İtte Bili bey, bmılardan biri- senede tahsil edilecektir Bu ,u 

~yııt borsa ma hakim olan ka Artık siz olun da tahammül e- nln peşine takılır ve dedıal: retle mal tedeyyün edenlerin bo ?fft 

~~alı~l~mı~an detilizl amfil: din! Haydi yazılanmızıidagülül- - . ben d "H' di rçlarım def aten verdikleri tak- ~ ) C ,("',;-
• o;um eı ısmıyeyi cüm ei ı yorlar •. Lakin auratnaa gü - ses venyor, e onu ııt,, dirde yüzde altı iskonto yapı 

den aytrdedecek, müpted .. ile dürür miyim ya? ye itidiyordum ml!aya otur- iması hakkında Maliye vekale- . :'.':ı. \ 

beri biri~rine k~nft~ı".a. - Hemen herifi dnrttiim ve ıor- clum. Çayımı içerken hemen tinden vilayete yeni bir emir gel 1ırfi,.P )~. , · J 

kadar I~ bılditim. ~ın dum: yanı baıonda. otu~an zata mistir. Bu emre göre isl~onto _ !~,/Jiı _V . 

dofruıu bu ıöız gücume gıtti. - Bakıana arkadql Sul'IL- b.ktım · Dık dık b~na ıar' su şekilde y::ım'acaktır: &,- ~ \JY}.... 

-Kim bilir hangi sersemdir? tnaa bakıp ne ımtıyoraun! Gü- bakıror.clu · · · Acaba benze~- Yirmi senede ödenmek üzre 

ılıedinı. Oteki de ısrar etmedi, lünç bir teY mi gördün?! ~ mı diye dtitün~r~~n bana dı; tedeyyün edilen emvalin bedel 1 H A R 0 L D L o y o 

kırdı kapandı, kapandı amma Adameatn pürüzlü bir Sa- linl çıkınmız mı · . Sunhanallah · terinden yüzde altı iskonto ya -

f,en bu ite içerlemiıtim.. Bat- nıatya T'1rkçesile: Ayol lllem deli m! oldu? .Yols.sa p,iabilmek için bu emlakin 328 A T E Ş G 1 B 1 

fadım kunnıtı!.. Demek alem - Afedersiniz beyim! Ben ben de bir hal. mı var?Bır r~a senesinrleki kıvmeti üzerinden ' filminde 

Denim yazılarımla lllıy ediyor. gülmoorum, lakin ajzmıa ye.ıi ld~ cıkmaıın :ı!Y.edl ilteByel dkn- tedeyyün ettirllmiş olması la- 11& UL'!.' "'M -

l et! l! askaralrğa mı wr elit yapbrılııam yerinde durmo- um, ça~ımı uıtır m .... r a~ a- zundır. Bundan başka 900 lira- · ı eı)eb şı ıhaı 

der iniz?! .. Ben bu kurun- or! Y ·lctein için di9lerimi sı- dat ııeldi,. ~nunla gorü~~~m .. lık sayialı bir cüz için de ayrıca ŞEHREMANETi rosund• bu 

lu "le i!mi b' irdikten aoonı en koorum! O kalktı .gıtt!, ve ben tern;ı'!e~, 567,liralık iskonto icrası kabil akşam 

t kı eki ~demd!ln çıktım.. Doğrusunu söylemek lizım a~lıma hıc bır ~ey eelrne <r;ı~n obı-aktır. saat 21-30 da 

am m ıh a J, sından çıkar gelirse llu muhavereyi itiden - yıne 0 ta,rafa b~kmı~m>. Bızım Maliye vekaleti iskonto mu- matine sa t 

lfl~li.en la tikle İmi giymeyi unut- ler gülmeye ba,ladılar ..• Bana- kom9u hı~ vakit kavbetmeden amelelerinde bir yanlışlığa mey f S, 30 da 

1f olduğumu gördüm. Haydi mı, ona mı bilmem.. tekrar .. dilınl çık~rdı, Artık ta- dan verilmemesini temin için ay Ha yvan, Fikri 

leni Ylizfl yultanra.Gülerler kor Galata saray istasyonuna ge1 hammul e~~~ım, pataldım. rıca bir cetvel de göndermiştir. ye ·i 

e kim eye bır şey açmadan di ben tramvaydaki gülünç - Ne dılını çıkanyonun ter Bu cetvelde 9000 liranın yiizde 3 perde 

tikleri g'• dim ve so'caffa c;ık vaz'iyetten kurtulmak için he- biyesiz herif? 6 faiz üzerinden yinni senede ge Kadın. l'oli• 

,fan. rn• . atladım, ve doğru Tokatlı- - ~E~ndi ağzıni to!'la ! . ~en tirece~i nema açık surette he - olur~a. .. 

Türk sigorta şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

icra eyleriz. Sigortaları halk için ınüsait 
şeraiti havidir 2 

Merkezi İdaresi: Galata la Ünyon Hanındadır 
\ · ıı • ..11 ıı ııayaıı ı;;elıirle r. le acente aı"" ı ı' · ''l ı 1 • 

+ Telefon: BeyoRlu - 2003 

EGLENCELER.I 

Gülünç oldflğum rivav. eti bir v. 8 .,a tever.cüh ettim. Lakin ka- ne. delı yun ne de terbıyeaız. ım. sap edilmiştir. Borcunu def'a- ı perde 

1 
bo uk k d ki 

Uuu · y~ .., .. · . ., bı!ıııeceıııizin 

tör Ü aklımdan çıkmıyor ... Ka- pıdan ğirerkttıı arkamdan yine: Mıdem z ta, ar an a ay teıı vermek isteyenlerin muame Yazrn: \'c :at \"edim hev. fl er cıı- bı'~lmecemiz .. 

,_.._, ftl d d'l' b kt A 1 d 
halledllmif t•kll 

-naayon, ve zi enme am&- -Hiş\ diye bağırdığını itidir na a ı ıme a mı... na ın lesi bu cetveldeki hesap muci- '"" tc-· ak · .. nı rı için füılard1 ten- SOLDAN SAA·. 

tmd ., 
YUKARDAN AŞAClı 

J'8 an •onra ne zama.1 ÇC· gibi oldum. 6ana bir merak gel mı. bbce derhal intaç edilecek ve ?.ilM 1a, ılın.- ıır. ı .. Pıırlalr (5). l.- Bölünmüt (S) 

f"1 ve ne zaman kuru o!.'ugu di acaba ben bir takım ıesler Allahun rezil oldum. Hakika d 2.- Dörtten bir nokun (2) Parma 2.- ikiden bir fule (2) Hası 

6m olmıvan cadde o alqam mi iııidiyordum? Dikkat ettim. ten arlı:unda ayna vıinnq. Ora E\' kaf mu·· d u·· rl u·· g"' u·· n en. iı kızartan (4) nidıuı (2).·-

li çamurdu. Delik liııti1Jime Yürürken itittiğitr bir ses ben dan kalkıp, .-rayı verip çıkmali ~ • 3.- Nida (Z). 3.- Tüy (3) Nefiy edab (2). 

ın diy., çamurla•dan u- dnrunca kesiliyordu. Tam lb- 10 saniye ya sürd'ıi ya ıünııedi. Dariilfunun tıp fakültesi için lüzumu olan Röntken ile Rad 4.- Ağız köpürmek (8). 4.- Şenlendirme (4) Rabit (2) 

"" ~ Sirkeci lmıfty İl- tiklerimi çıkarıcaüun amıda se- Hail merak ediyorum, l.Jun- yum cihazı ayrı ayrı olarak aleni münakasaya vaz edilmiştir. 5.- Kadının lıaymın zevcesi (4) 5.- Azamizclan biri (2) 

.ıımiMina ııiderlı:en lıiriı gin menteini k~fettim: Lastik ~ bir tesadüf mi idi? Yıokaa Ka. Saninin sekizinci çarşamba günü saat on dörtte ihalesi icra ~: ::t'f..~ ~n akai ;:: ~';".J:>(.i). 

-Hişl ! diy., :ıealencfi, dön- !erimden biri deliktir. İçiı>e ça- bıma bir ıeyler mi oluyor?. edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzre her gün leva (Z). 8.- Beeelıı (S). z-.. (2). 

kimse yok •• Yaniıt ipttQn mur dolmt•s, bastıkça 'l'l1'Ç YUÇ FELEK. zmı idereaine ve ihale ünü de idare encümenine müracatları. 9.- Elde eda (4 Bo 9.- Söz (3) · 4 • 

"Mllllyel,Jn l•fr.ilta• ış - - Artık hızırfı yok telipm yok- -du. Bütün hiyasızlrklannı, bir ayni sözü söyler. gece yanımdan sonra içeri ılı'· 

_.....;_ - t1I • ı bayi tti1ti ile irtmete mlmlf- - Seviyorum 1 der. di ... Ben bir geceliklendim . 

Hele pantalQlı !.. Paı1talonu 

~aktarılan sıyırmak, dilnya
nm hemen en saklı hareketfe
Jia4en bir tanesidir • 

Askı ve çorap bağlarına ge
lince, ben onları Engiziayon 
devrinin zülüm iletlerine ben
#tiyonım. 

Soyunma faslından sonra, ~ 
m içinde iki zıt manzara be-

. . Kadının eşyaları, pembe 

yığm, zarif bir gülçe, bir Ci
demeti gibi durur. Halbuki 

iırlı~·in elbiaeleri, kanapenin üs 
de, Pir katran lekem gibi rö-

Artıık vak.it kazanmak istiyor j fak oluyordun . Ben, midye tavur ile, itkem- Senihacığttn; Yüreğin küt küt atıyor, taf· 

dum. Bu büyük zevki yadum ya Bu tül, bir büriimcoktendihi be çorbası için de: Miljdemi isterim. Gözün ay- ııiltt bekliyorsun. 

dı•:n emiyordum. lince, dibi teffaftı, fakat benim - Seviyorum! deyenleri gör- dın. Şunu da itiraf edeyim,ki gö Bu sefer merakta kalac81raın 

Gözlerinde, erkeiinden kor- çok hO§tmıa gitti . ..Hayır, ben seni sevmiyorum.
1
· zun, gene~~ 18yende ~y~. Semiha, nafile bekliyecekırin . 

kan ıkı7.CDI bir mart kedisinin ÇJI'Çiplak viicudunun önünde düm. Göaterdıgın yolda ytirudüm, Dün gecenin teferrllfitli tahill-

gözlerindek:i ltetler, lıivdcnn- di& çüktüm ve caliba ••• tapm- Ben seni: «Seviyoıun lıı ııö- plinmı aynen tatpik ettim ve tmı ariletamıyacağnn kar<'Jleo 

Jar. :ilevluı.varcb. dun zünün iptizale uğradığını, kıy- muvaffak oHum . tim . 

. Tırnak19nnm, etime geçtifi· VUcudu önünde tapman erke metini kaybettiğini aotaa~n 
1 ~ gece~ Şef~e beraber Haydi, bunca ydbk clostJu. 

Wiılı:::l~.' j Dl du'°'OfttUill. ğe, aşilf ôfmı~ kadm yok- SOı;ara, sevmekten VU ııeçtilll . n;eçır~ ~cnıbacıg~ • ğwnuzu hörmet edip, SÖZÜ bt
0 

, . İldeyetek .. ıtıvr~yordu, her tar. Ben aetıi •&evmı,-onmı• çün- Şef~k, dun geceyı cıdaıpda kadar kısır kesmeyeyim, bir 

· e uatar · ·' kı~ yjidıiıü; boyiı\ınıd, JdtMn'lenin artık bir parçan'lm geçi.rdı. cümle dahi ilave C\feyim. 

O ııeçe. bir iti tcreddlidf dliş- kollartml'peııaçe'li~ı<hbı B1l41411k • . sen~ildcn bU ıliÇasm Kanm Dün gecenin zevlcjDİ, saatle- OiUi ~ nefis bir gece ge 

tüm. Kendimizi, aahnçde .rol lann, şikAnriı'~ ~ .. Arkadqınll! opttn.~ geçıriflıek kanıma kamın knma ka b tini sana bdtçlu olduğum için, c;irdim, enfes bir gece geçirdik! 

oynı:r ı ik! aktör zamıettinı. bir yılin gibi, etlerime 4olim- ~ !tara gittin. Brraz s~a Bund..; ha Tii . · · bu müjdeyi derhil sana veri- Eveli • Kadmlıık gururu ma

Yalnız haile mi temsil ediyor- yordu. geldığirı zaman, bu meknıuu aom:a YatıJJJ •. senın yormft ... HO§ bu ğeceyi sen- lQm )a - işi ytikst41ten tuttum 

duk yoksa muthike mi oynuyor O anda dımağımda . bl~: ınasanm üstünde bUlacaksm · hayatınla kaım · Nefesın bana den baflra hiç kimseye ~lata- Ona, zevk aldığı için zevk alı· 

d . .ı.' b b" ..,,_..,, k a 1 tık• L-'<.., .. • Beg" eneceğini zannetmiyorum. hayat verecek. Bundan sonra am ya 

...., unu ır •vuu avrıyam - en man , uu anı, mütnkün ol- . . • 1 . 1 
m · · · yormuşum hiasini vermek iıtc-

dım. duğu kadar uzatmamı emredi- Hakiki zevki, saadeti tarif ede- seruın cıger enn e nefes alaca- Avrupaya gidecek olan ç~ dim. 

Kıvrak, hununah, ıöhvetli vt1 yordu ... Halbuki ııen bilikia ... c~ kelimeler bulmak çok iÜÇ7 ğım · cuk ~ik~yeaini doğrusu iyi ket- Hisaiyat her şeyde gizleni-

cudımu kollanmm arasına alın- Hissiyatına, asabına hakim ola- tür. Esasen sevdanın lehçesı B~ gece beraber yemek ye~e- fetmipın. yor, sevişmekte gizlenemiyor 

ca, derin bir göğüs geçirdim . . . mıyordım . yoktur · cC'k~ unutmadın ya canım: . Benim İRaııbulda olduğumu Seniha . 

Aylardan beri, yorucu bir yo- Yalnız, itiraf edeyim, ki bayi - Seviyorum! sözü neyi ifi· Eı;_e~ ımutma?~~· Beyoglu anlar anlamu, hemen İatanbu- Birde~ire cottum . 

lun yolcusu idim; nihayet, yol- tarafm çok kuvvetli idi. HAyi- de eder? ıehrayın yapabılırdı · · · la geldi ve bana ... çok ı-umaz- Meğer damarlarımda bAll 

culu(um nihayete ennftti. Men aız bir kadın olmadıfm, o inm İnsan annesine de, çocuğuna Kabil olsaydi ben, bütün İs- ça bir baakJn verdi .•. Kapımı, a§kın iteıi vanmı, kan~daı.A-

zili mabuda vantllftılll. biyiaazlıklanndan belli oluyor- da, kansma da, .. vfilisine de tanbulu donatırdım 1 l yatak odamm kapRJını _ açtı ve J&ibııı-• 



Kanunuevvel 
tasarruf günüdilr 

Gü 
Hepimiz herşeyimizden 

T arr 
BAŞLAMALIYIZ . ~ 

Türkiye iş Bankası : 
•••••••••••••••••• Pıstımıa do6rıma makine. i sayesinde 4te •Uiaı 

ve silbnlet ve müşterinin memnuniyeti fevkallde 

temin edilir. Fınıcun l•tlfade ediniz. Umumi 

Türkiye vyldllerl ; 

PARASIEYAiDiS BiH!DERLER 

Qll ~da ba.ıı:ı kimselerin oda namına telefonla tüccara 

oaat ettlkhırl ve telefonun akabin<le sahte bir makbuz ile 

taahal1 ettikleri haber alınmaktadır. 

Odıoıpı teıe~nla para tahsil uııulü yoktur. Ve oda tahsilitı ve 

l:"Cllıııaf:lı hi..lyet varakasını hamil oda tahsil memurlarmca ve 

tt'aen oda veınıetıinı:. lifa edilir. 
C5da namına vaki olacak müracaatlarda dalma fotograflı vtalkı 

ltlep edtlmesl ve veelka zirlndeklodanın res-
llıi m üh ürü ne bilhassa dikkat edilmesi muhterrır 

~eıtmızden 41hemmlyetle rica olunur. 

Elmek ve Jaı se~ze monakasası 
İstanbul nafia fen mektebi mübayaat 

tomisyonundan: 

ASR 1\!IOB L 
Mağ'azamıı:da lıır kesıyı uytuıı yatak, salon,yımek 

ve yazıhane takımlarlle karyolalarımız rekabet kabul 

etmez derecede ehvendir. Bir ılyaret iddiamızı ispata 

kllfldlr. Jstanbulda Fincancıllr JOkuşunda No 27. Telefon: 

lstanbnl 3407. 

va~ 

Arzu edı nler mağazamızı 

A .MET 
sercestçe gezebilirler. 

FEVZi 
a lar· 

V h a fırtınalı havalarda, puajlara 

'e ya balkonların alhoa sığınmaga 
lllzıım yoktur. Zira: 

En birinci nıalzeme ile imal 
olunmuş ve Muflon astariyle 
empermeablize bir hale gel
n1İş gayet mcxlern ve kusur-

suz hir hiçimde 

EK~ELS. R 
.. 1 

PARDESUSUNU 
Giydiğiniz takdirde bila 
perva yürüyebilirsiniz. 

UCUZ-PRATiK-ŞIK 
BllOmum levazımatı lksalyeal:ıl yalnız 

Galatada Karakllydc Poğaçacı hrını 

lttl~alindekl mulıalleblcinin llstUnde 

EKSELSiOR 
Büyük elbise ma~aza
sından tedarik ediniz. 

Kadıu, erkek ye çocuklara mansus kostüm, palto, pardesü 

ve muşambaların en müntahap çeşitleri mevcuttur. 

__ .... Tediyatta tes_b-
1

i
1 
.. l:lliElat.~---~-1• 

or. v. ~ırirı,.·aı1 sADIKZADE BlttADEH- ~eyrı·seiaı·n 
y J LEH VAPURLAHI 

Btlsoğuklujtu, frengi, prostat, KARA DE ·ız MU, "TA 
ademi iktidar ve ıdrar yoldarlık ZAM VE LÜKS POST ASI 

'1erlıez Acencu~ G•laıa ıcnora 

bıfında, Bevoğlu 2361 ~ube 

ıcınt.,ı: Mahmudiyı Hını altıtdı 

btanbııl 740 

hutalıklan son u5UI (dlyaterm!) 
elektrikle tedavi eder. Sirkeci Sakarya 
B.:ırsa kanıııınd• Yeni Turklye vapuru Pazar 

""-~ !fan l-2 aat 9-!2, l-7- i2 klnunuevel 

1929 Barsolon b!ıyuk mük~fannı da 

kızanmış olan 

Pipsaua satılan saaıier meyanıda 

1 O bilyük ml!kflatı malik olan ye

gane sutıır. 

Umumi acentalan: lstanbulda 
Çarşıyı kebirde 

N.K. CEZVECIY AN ve mabtu•u 

lıtanbal Malıkemei Asliye 8 ma 
Hukuk Dairetlnden: 

Emine hanımın kocaaı aksarayda 
bor hor caddesinde 23 No. lu hanede 
mukim Ahmet efendi bin Süleyman 
aleyhine ikame olunan bopnma dava 
aından dolayı müddelyenin verml§ ol 
dluj!u arrubali üzerine mtiddaaleyhin 
ikametgahının meçhuliyetl hasabiyle 
teblij! edilmediği anlaşılmıı ve illnen 
teblij!at icrasına karar verihni§ oldu
ğundan mahkeme divanhanesine bir 
sureti talik edilen istida suretinin 
tarihi illndan itibaren on beş gün 
zarfında cevap ita edilmediği taktir· 
de muamelei kanuniyeal icra edilece· 
ği ma!Om olmak üzre hukuk uaul 
muhakemeleri kanununun sarahatı 

dairesinde ilAn olunur. 

&UnG ak•amı Sirkeci nhb· 
mından hareketle (Zongul· 
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 

Giresun, 1 rabzon ve Rize lıkı 
lelerlnı azlmıt ve avdet ede
cektir. 

TafsllAt için Sirkecide Mes 
adet baaı altında acentalıjtına 
llracaat. Telefon:latanbul 213 • 

NAiM VAPURLARI 

lzmlr Postası 
Seri, IUka ve muaıazam olan 

ADNAN K!n:~uu~~velin 
23 inci P AZARTESI 
gilnU 16 da Galata rıhtımından hue 
ketle ( lzmtre ) ve Çarş•mba gllnll 
lzmirden lswıbulı harıkeı ıder. 

Galata Gümrillc kartmnda Sitı 

Fruaez hanında 111 numarada Umu
mi acantalığına müracaaL Telefon 
fleyoğlu: 1041 

K. Z. A yekta vapurları 
Muntazam AkÇ"feblr - Cide 

• haftalık postası 

lnönü 2 
vapunı klnunuovılln 22 inci Pazar 
günü aqamı Sirkeci nhtmından ha-

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

f!lmba günleri idare rıhtımın· 

dan 9 da kalkar. 

Bandırma ve Karablıta postı

lan 21 k!nunuevvel comarteullen 

itibaren idare nbamından saat 
(17) de blkacaklardır. 

TBülZON BiHiN~i POSTAi! 
(Cümhurlyet) vapuru 23klnu

nuevvel Puarcesl l 2de Galata 

nhnmından hareketle İnebolu, 

Samsun, GlrelOn, Trabzon, Riı:e 

Hopayı gidecek ve dönüşte 

Pazar llkelesiyle Rize, Sürmene 

Trabzon, Tirebolu, Gireson, 

Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 

Zonguldağa uğrayarak gelecek 

tir. Hareket günü yük kabul 

olunmaz. 

ANTILll P~STASI 
reketle ( .ıl.kçafehir, Alaplı, Ereğli, (Anafarta)npuru 22 K.evvel 

Zonguldak, Bartın, Amasra, Kuruca-
~ile ve Cide ) iskelelerine azime pazar IOdı Galata nhtımından 
ve avJıt edecektir. hareketle lzmir Küllük Bodrum 

Müracaat : Eminönü lzmtr sokak R d F hl Fi lk 
="o. 11 Ahmet \"akta vapurları ida· a os et ye n e Antalyayı 
resL Tel. fsL 1399. ıı;idecek ''e dönü, te mezkur 

1LA--N----- iskelelerle birlikte Oalyan Mar-

Sicli Ticaret gazetesinin 12 Kanu maris, Sakız, Çanallı:ale, Gell-

nuevel 929 tarih ve 894 numerolu boluya uR?ayırak ~ekcektlr. 

nüshasında ilin edilmq olduğu üzre 
ahiren ta•fiye•ine karar verilmiş o- -Lillir . ıerıiı ıır'a ı ıın'faıı 
lan (tıbbi pamuklar ve müstahsala· I""' 

tr kunyeviye) şirketine ait Defter· ( KONYA ) \'apuru 24 

lıtanbul Asliye Mahkemesi Birin. darda Yalı sokağında 3-5 numerolu kAnunuevel Salı 12 de Galata 

ci Ticaret Dairea.inden: fabrikada mevcut makine ve al!tu c-
Mahkemcce iflasına karar verilen devat furuht edileceğinden talip 0 • nbtımından hareketle çarşamba 

Karaköyde 318 numerolu maj!azada !anların 1 klnunusani 1130 tarihine sabahı iz mire \'e akşamı lzmlr· 

kundura ticaretile mü9tegll Moiz Al- kadar tasfiye memuru !atanbulda den hareketle Antalya, Alaiye, 

B11Y11K TAYYARE PiYANG~~U 11 
YEDiNCi TERTİP 

6. I rcı KEŞİDE 

11 KANUNUSANİ 1929 

iıyük ikramiye: 
200,000 liradır 

A)Tlca : 50,000 
40,000 
30,000 
20,000 
15,000 

ve 
10,000 Liralı'< 

100,000 " 1 r 
ikramiyeler 

rouk ıfat 

Karaclıer bllbrek hastalıklannda hamile kadın 

lana gaseyanında, deniz tutmasında 

MAZON 
MEYVE TOZU 

almak pek nafidir. Cihazı 

hazmın en lllzumlu bir yar· 
dımcısıdır. Meyvelerin ekseri 
bavaKı nafıasını camidir. 
Bıı'"çekapıda HAsaa ve Za· 

dıkl!yUnd• Yafet ec· 
da, Bcyoğ'landa 

' .czaneslnde, fi. 
atı s:ı ..... ustur. 

Afyon S. 1. M. müdürlühünden: 
Memleket hastanesi Labratuvarı için malzeme satın alınacak 

1 

Ur ~lmacak malzeme listesi Istanbul S. İ. M. Müdürlüğündedir. 

Talıp olanların 28-12-929 tarihine kadar villiyet encümenine 

müracaatları ilin olunur. 

Afyon Karahisar S. 1. M. mü .. 

dürlüğünden: 
~ehc;ri .ıoo gramlık kutularda olmak üzre (35) kilo ııaf kıloı 

maıyetı kinın satın almacaktır. Kompirmelerin tanesi 25 S. G 

olacak ~e buı:ıa aynca ~irde kikre raporu merbut olacaktır.Afyon 

da tcslım edılmek şartıle talip olanların 28-Ka. E.-929 tarihine 

kadar encümeni viliıyete müracaatları i''n olunur. ------

henuz uykudan mahmur, vtt olu
nan şekerltıne btkknıyor. iki uc; 

tabi<! ılt arzusunu memnun ve hır 
çok ftnalıklardan .. kaye edtrsiai.ı.. 

Bır.Kuıı.,d• t.ıkrı!'ttı 400 tıblf't vırdir 

Eca.ftd•rı:W \'• ecz..a drpol~ın.ia 

FARiNAL 
( ' n&Dl ClllSI ) 
Çocu&unuııa kuvvet 

ve sıhhat verir, gür
htızleşıirlr. 

Eczanelerden arı

yınıı. 

lslan~ul tuz io~isarı ~aı ınn~urınınn~eı 
Konya tuz-inhisarı baş müdiriyeti miUhakatmdan Yavşan 

ve Tosun meınlehalarından Konyanm Sarayönü istasyonuna nald 

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 teminau muvakka· 

telerini müstashaben ve şartnameyi anlamak isteyenlerin İstan

bul ve Konya tuz baş mtidiriyetlerine müracaat eylemeleri il8.n 

olunur. 

( DEFTER'DARUK.;11LANATI 1 
KİRALIK DALYAN:Kawköyünde Zühdü Paşa mahallesinin 

Fenerbahçe mevkiinde (Zalistire) Dalyanı 3 sene müddetle ki

raya verilecektir. Senelik kirası 500 liradır müzayede 25 kinu· 

nuevvel 929 çarşamba günü saat 14 te Defterdarlıkta yapılacak

tır M - 1128 

fandari efendi zimmetinde alacakla- Dördüncü Vakıf hanında Aıma kat 

- rını kayıt ettirmiı olan esbabı mat- 33 numcroda Avukat Rami beye ve Mersine gidecek \'e dönüşte 

lubun 28-12-929 Cumartesi günü aa- görmek içinde yevmi mezkure kadar Taşucu, Anamor, Alıliye, Antal-

~ektebin 930 sene&i mayısı gayesine kadar iaşe ihtiyacı olan 

L_-ek ile yaş sebzesine y~~i ihalede talip ~hur etmemesine 

."ll&en 29-12-929 pazar gtinu kapalı zarf uaulile yeniden milna 

~ye. konuldu günden taliplerin ihale günü saat 13 te mektep 

~ komiayona teminat m"'·hu7.1arile müracaatları. 

~ -ihtira ilinı 1 - - Emlak ve ~~aın Bantası umum Mn~orın
ıon~en: 

f«.IDlô Ş..tı baldan imal edebil-

~~ mat.ine ve tezgahlarında 
t,, balanda iatihııal olunan 

~ ... ..m 1925 tarih ve 280 nu· 
~ iu ilatlra beratı mevkii file kon· 
~ ibre ab- davrüferağ ve ya İ· 

""•cıihul• tallp olanlann Ga
Çinili Rıhtım hanında Robr 
~ mliracaadarı ilin olunur. 

1 LAN 
111~öe 1 yortusu ve sene başı 

~
.~ebetile Osmanlı Bankası

Gelata, Yeni-Cami ve Bey

l d~ireleri 25/12/929 ve 

41{1930 tarihlerinde kapalı 

at 14 ten 16 ya kadar alacaklarını fabrika binasında mevcut memuruna 

tasdik ettirmek üzre mahkeme iiliis müracaat eylemeleri ve şirketi mez- ya, kuşadası, lzmire uğrarerak 
odaamda müteşekkil masa heyetine köreden alacaklan ve borclan olan- gelecektir. 

müracaat eylemeleri ilan olunur. lannda bilmliracaa bir hafta zarfında j lııiil•••••••••••• I 
defteri mahsusuna kayıt ettirmeleri 

lıtanbul Mahkemei Asliye Birinci illin olunur. 

l ic~:~~=::~!:':' iflaaıııa karar -----f.-l_a_n-----~ 
verilmiş olan Çakmakçtlar yokuşun- Bip.nm ıüle köyünden lıtanbul· 

da 23 numerolu mağazada hazrr el- lu Ahmet aevcesi Fatma banımm j, 

1,ise ve kasket ticaretile müştegil kame eylecliii gaiplik davuında müd 

Kirkor Ekscrciyan efendi zimmetin- daaleyh bulunan kocaaı kariyyei nıez 

de alacaklarını kayıt cttirmi9 olanla- kiird- Ahmet efendinin hayat ve 

rın 25·12-029 Çarşamba giınü saat mematından malilmatı olanlarm · 9 

14 ten 16 ya kadar mahkeme iflas o- Eylül 930 tarihine kadar Biga tahki

dasında mtiteıekkil maaa heyetine kat lıakimllğine bilclirmeai lüzumu 

müracaat ederek alacaklarını tasdik K. M.. 32 nci maddeeiııe teWikıuı ilin 

ettirmeleri rica olunur. olunur. 

lstanbul Asliye Mahkemesi Bi
rinci Ticaret Daireaindmı: 

Mahkemece ılanı iflasına karar 
verİlınİ! olan Mahmutpaşada Çorap
çı hanında Manifatura ticaretile milş 
tegil Ermenak Gordikyan efendinin 

muamelatI iflisiyesinin ünyon sure
tile tedvirine karar verilmiş olmakla 
ünyo11 sendigi intihap olunmak üzre 

alnaklarm 28-12-929 Cumartesi gü
nü saat 14 ten 16 ya kadar masa he
yetine müracaat eylemeleri ilan olu
nur 

5 -Kanunuevvel 929 tarihinde sekiz taksitle ve kapalr zarfla 

müzayedeleri icra edilmiş olan emlik meyanmdt Bebek bahçe 

siyle Maçkada Sillihane cıvarındaki araziye vaki olan teklifler 

haddı lfıyık görülmıyerek aynı şeraitle bu iki ptrça emlakin 30 

birinci kanun 929 pazartesi gününe kadar müzayedeleri temdit 

edilmiştir. İhale 30 birinci kanun 929 pazartesi günii saat onaı 

altıda Ankarada Bankanın idere meclisi huzuruile icra edilecektir 

Talip ol:ı.ılar Istanbul ve İzmir şubelerimize veya Ankaradı. 

umum müdürlüğe müracaatla şartnamelerini almaları ve tekli' 

ınektauplarmı uınum müdürlüğe irsal eylemeleri ildıı olunur • 



.. 

13. M. M. Relsı Kazım paşn Hz. dOn Ankeradan şehrlmlze gelmiş, Haydar paşa lsıasyonunda 
parlak merasimle istikbal olunmuftur • 

..... ____ "'!'N~moll!''!"""'!'~!!"""'!!~----

B'eyoğ)u Sulh 1cra dairesinden: 

Beyqğlunda Kamer hatun mahal
:ıin Margarit sokağında 10 No.lu 
!vm bir bap hane, zemin katile 
..;n altı kattan ibaret kargir, deru
.ıhşaptır zemin katında odunluk, 
.1ürlük, mutbah çamaşfrlık, sah
,, kuyuyı muhtevidir. Birinci kat
nenner merdiven ve sofa, bir oda 
daraça, ikinci katta bir sofa, iki 
oda üçüncü katta iki oda, bir sofa 
hala, bir ufak kiler dördüncü kat 

Onaltl çocuklu ana, baba: Bu allc Amerikanın jerscy şehrindedir. Henry Brocklr ailesinin on nlh çocuğu vardır. En büyllğil yirmi blr 
yaşmdadır, en kUçOğO de anasının kucağlndad'ır. 

Manisa vilayetin~en: üçüncü katın aynıdır, beşinci kat
:ki ufak oda, iki kiler, bir hala ve 
i.i örtülü taraçayi hnvi olup, ter-
: elektrik hava gazi mevcuttur, Darülfanun Edebiyat fakültesi Coğrafiya ıDmrcslnden bu sene ı d 2 
'>rez kontrato u"zerine temmuz 1 Sart-Ödemiş yolunun 5 ile 7 inci kilometro an arasın a 

mezun olanlar. Behiye H. brahim ve Enver B. Jerle · ( 8 33) ı·· 
' tarihinden itibaren 30 haziran kilometroluk tcsviyei türabiye ve imalatı sınayıe 4 1 ııra 
, tarihine kadar tapu dairesince ·!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!'!~~~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!"'!_!"'_!!!..-~~~~!!!"!!!!'!!""!!~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!! 89 kuruş bedeli keşfi üzerinden 11/1/930 cumartesi günü mildde 

eccel 3 sene müddetle dörtte üç Yatın1ektepleri n1ubayaat komisyonundan: tJe münakasaya çıkarılmıştır.Fazla tafsilat elmak isteyenlerin vi 
esinin seneliği 585 lira mukabi- ı 

le Yusuf Kenan bey tarafından Istanbul Yatı mekteplerinin ihtiyacı olan Amerikan bezi ve layet nafıa baş mühendisliğine müracaat an. 
ı;tafa Hasan beye icar edilmiş ol- arpa kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 Kfuıwıusani JLAN lan Mümessil Senetler,, ile mübade-

,u,velüç seneüliği ~eışinen verildi~ perşembe günü Amerikan bezi saat 16 da arpa 17 de Ortaköyde Geçen Mayıs tan'hli ile:nımıza at- leleri lazımgeleceğine tahvilatımız 
an aşı mış, m stecır er aynı şeraıt G . y k b" d l k · ih 1 dil k d hamillerinin dikkatlerini celbeder ve 
hiJe 3 sene daha ikamete mezun azıpaşa atı me te ın e top anan omısyonca a e e ece - fen, 11 inci tertip tahvilutımıza ait hamilleri, mütedahillerin hükümsüz 
!unduğu, mezkur hanenin izale tir Talip olanların %7,5 nisbetindek.i depozitolannı Fındıklı'da olup olbaptaki koçanlar mukabilinde kalmasına mahal birakılmamak için, 
ın zımnında bilmüzayede furuhtı Yüksek mektepler muhasebesine tevdi ederek alacakları makbus mUbadeleten :verilmekte . olan yeni henüz tebdilleri icra edilmemiş olnn 

an mahkeme iktizasından olup Iar kapalı zarf içine koymaları icap ede.r Şartnamelere komisyon kupon yarakalarının 1 N~san 192.4 koçanları, geçen ı Mayıs tarihli ilfi-
mah mücJetle müzayedeye vaz ki be · ·· d"l k ·· ··ı bir fil 1 Nısan ıg29 vadelerıne tekabül nmuzda isimleri yazılı olan müessese 

•nmuş 21-1-930 tarihine müsadif ta tine muracaat e 1 ere goru e ır. eden kollektlf kuponları muhtevi bu- lerden bet hangi birine, derhal 
!ı günü saat ı 5 de ihalesi icra kı- lunduklanna ve, TUrldye hUkOmeti 
:ıcağından talip olanların ve daha "b'r:/t::'De!lJ"ARP' Bir kaşe Cilmhurlyesi ile 10 kSnunuevel 1928 ve nihayet 31 kanunu-
:ıde malumat almak isteyenlerin P~~" NEQ KALMİNA tarihinde mUn'aldt mukavelenamede 
meti muhammine11i olan 8000 li- 'f.rrdrrr -r:tt:'A-r zikredilen müruru zamana meydan evel 1929 a kadar 
ın % 10 nisbctinde pey akcesi- JIJJ/Jı,IJ.~ .S-J.JUY verilmemek üzre, işbu kolektif ku-
musteshiben 929-10474 No. ile Be- -·-100 ıııiJi ponlann; Nihayet 31 kanunueve1929 ibraza ve kollcktif kuponlan da "Mü 
~lu icra kalemi dairesine müraca- tarihine kadar, "Mütedahil kuponla- tedahilil kupbonları Mümessil Senet-

) l 
. n Mümessil senetler,, ile mübadele- ler,. e mü adeleye tekrar davet ey-

•y eme erı ilan olunur. lerlıı. 
leri lazımgeleceğine tahviUitımız ha- lstanbul, 12 Kanunuevel 929 

!stanbul Mahk mei Asliye Birinci 
cııret Dair<'sinden: 

12-12 929 tarıhinde iflasına karar 
-ilen Beyo~luncla Ağa hamamında 
·loğlu r.okak İrtan B. apartıman 
..incü katta mutas rnfan mukim 
tütüngtimrügünde 1-5 numaralar
Kahv<. ve şeker tüccarı (Arhimi
Pa ıayi ve Lec;oş kolektif şirketile 
rekasmc"an lacakları olanların ta
i ildndaıı bir ay zarfında alfikn ve 
ihkaklarını mahkemeye müracaat
dclillerini trvdi ederek kayıt ettir 
lcri ve müflise borcu olanların 

.ktar borç arını ayni müddet zar
.da mahkemeye bildirmeleri ve her 
sıfatla olursa olsun müflisin mal

-ını ellerinde bulunduranların o 
ıllar üzerindeki hakları mahfuz 
.lmak şartile ayni müddet içinde 
ıvali mezkureyi mahkeme emrine 
ıdi etmeleri ve hilafına hareket ce
i mesuliyeti müstelzem olacağı ve 
akbul mazeret bulunmadıkça rüç-
· n haklanndan mahrum kalacakları 
· müflisin alaccklarının ilk içtima 
'.\rak 30-12-929 pazartesi günü sa
. 14 de mahkemede hazır bulunma
n ve müflisin müşterek borçluları 

kefillerinin de içtimada hazır bu
nmağa haklan olduğu icra iflas 
mununun 214 üncü maddesine tev
l:an ilin olunur. 

\ . 

E er~arp 
Kalem ve kur
fUR kalemleri 

Noel ve sene
başı n1ünase
betile intihap 

. edebileceği -
niz en güzel 
hediyelerdir . 
Her yarde sa
tıhr. Her ke
s in hUsnU in-
tihabına ve 

kesesine uygundur. 

BAŞ Ye DIŞ AGRILARINA 
'L "IR HAST.\Lll\LARJNA 

R0:\1ATJZ'.\1A YA 
KIRIKLICA 

NEZL~: VE GRIPI~ 
karşı en müe!;sir devadır. 

NEO KALMINA 

millerinin dikkatlerlni celbeder ve 
hamilleri, mütcdahillerin hükümsüz va.Jfnadolu Demiryolu mebdeinde 
kalmasına mahal birakılmamak için, 
henüz tebdilleri icra edilmemiş olan HAYDARPAŞA Ll MAN 1 
kaçanları, geçen 1 Mayıs tarihli illi- ŞiRKETi 
nımızda isimleri yazılı olan müesse-

1 
~ . ::ıpz=z: 

selerden her hangi birine, derhal Şehreınanetı ı1anları ~ 
ve nihayet 31 kanunu-l Şehremanetinden: Sebze 
tvel 1929 a ka( ar hali meydanında numarasız 
ibraza ve kollektif kuponları da "Mü kantar kulübesi ile Üsküdar 
tedahil kuponları Mtimessil Senet- Selmanağa mahallesinin Kara
ler,, ile mübadeleye tekrar davet ey-
leriz. caahmet caddesinde 85, 87, 89 

lstnnbul, 12 Kanunuevel 1929 eski 79/81 yeni numaralı dük
ANADOLU DEMIRYOLU ıkan pazarlıkla kiraya verilece-

ŞlRKETI tktir. Taliplerin 24 Ka. E. 929 
-----1-L_A_N_____ Sah günü saat on beşe kadar 

levazım müdürlüğüne gelmele
Geçen 1 Mayıs tarihli ilanımıza • 

. 1 l rı. 
atfen, tahvilatımıza aıt o up o bapta- -------------· 

~-• ller eczanede bulunur . ._ ki koçanlar mukabilinde mübadele- Liseler mubayı:ı.at komisyonundan: 
ten verilmekte olan yeni kupon va- Çapada kız muallim mektebinde 

Yu• n fabrı• kası rakalarının 1 Teşrinievel 1929 iUl 1 
1-• · Nisan 1929 vadelerine tekabül eden keşifnamesi mucibince yaptırılacak 

1 1 
kollektif kuponları muhtevi buiun- olan inşaat ve tamirat, 12-1-930 tari 

Gayet ehven flatla satılık du~anz;ı~ ve Tilrkiye hükumeti Cüm hine müsadif Pazar günü saat onaltı-
modem .. . llk f b 'k hurıyesı ılc 10 k6.nunuevel 1928 ta- da ihalesi icra kılınmak üzre kapalı 

}Un ıp • rı ası rihinde mün'akit mukavelenamede zarf usulilc münakasaya konulmuş-
Bahçckakı Cermanyı hanında zikredilen müruru zamana meydan 

1 
verilmemek üzre, işbu kolektif ku- tur. Taliplerinin şeraiti anlamak ve 

(14) numeroya mürncaatlıın. ponlann, nihayet 31 kanunuevel 929 keşifnameyi görmek üzre komisyon 

_ _____ • _____ -'.JJ!!!!l!!!~!ll!lllJl!!lllJl!!!l_!_!l!!l_!_!l_!!!_!l!!I-~ __ ... t~~~!'1.r·.:·!'1~t.e~ah.~ ~ue • .k~t.a~t!ne.~r~~a,:ıtlan. 

Dil encümeni azasından iBHlBiM lU&Tl'iN beyin reisliği altında tertip edilen 

Yeni türk lügati . 
1926 sahile, 30000 kelime, 24 tablo, 16 harita, iki renkti tablo, 1 i 

renkli Türkiye haritasını havi olarak zarif bir cilt halinde ! 

İKMAL EDiLMİŞ VE ÇIKMIŞTIR İ 
Fiatı İstanbul için 4, Dışarıya 4 50 Liradır. i , . 

satılır. ı l'fltanbul Ankara caddesinde Kanaat Kütüphanesinde 

Malzemei 
hem 

beytiyesi 
de evinizi 

hem işinizi teshil 
tezyin eder 

AEG 
Türk Anonim Elektrik şirketi umumiyesi 

Bahtiyar han Galata 

Vilayet daimi encümeninden: 
İlk mekteplere muktezi yüz sancak, altı yuz sandelye, yii 

tel paspas, üçyüz kıl paspas, beşyüz metro muşamma, yüz ade.! 
baskül beşyüz adet Ga.ıi Hz.fotoğrafileri numuneleri veçhile 111t.ı 
bayaa olunmak üzre 8 Kanunusani 930 çarşamba günü saat ofl 
birde ihale edilmek üzre ayn ayn münakasaya konulmuştıtf· 
taliplerin encümeni vilayete müracaatları.. ___.. 

Vili!tyet daimi encümeninden= 
Bedeli keşfi altı yüz }inni lira seksen kuruştan ibaret Cct81.I 

ye köy mektebi tamiratı 8 kanunusani 930 tarihine müsadif çs! 
şamba günü saat on bire kadar münakasaya konulmuştur. Tal1P 
lerin encümeni vilayete müracaatları. 
~---------,...---,-,.-----------------------~---------~ lLAN itibaren iflasın açılmasına karar tJ 

Ankara Merkez hapishane
sinde müceddeten inşa edilecek 
100 adet münferit höçrenin be
herinin 566 lira 34 kuruştan ve 
umumuna mahs\16 koridur ka
patan 746 liradan m~vcut keşif 
namesi mücibim::e inşatı 21 Ka 
nunuevvel 929 tarihinden iti
baren kapalı zarf üsülile 20 gün 
müddetle münakaşaya konmuş 
tur. ·ke~i f namesini görmek is
teyen taliplerin Anikara müd
dei umumiliği kalemine müra
caatları vemütehassıs oldukla
rına dai~ mevcut vıe saih il~ yilz 
de yedi bt'.çuk nisbetinde 3000 
liralık teminatı müvakkata ve
ya banka mektubile beraber 9 
kanunusani 930 perşenbe günü 
saat on beşte Ankara vilayeti 
Mektupçuluğu odasında Müte
şekkil komisyona müracaatla
rı. 

İstanbul ikinci Ticaret Mahkeme
sinden: 

İstanbulda Sultan Hamamında 
Dikranyan hanında manifatura tica
retile müştegil Açokyan ve Papaz
yan efendilerin mahkemece ifl c;ları
na ve 21 kanunuevel 929 tarihinden 

rilmiştir . 
1 - Mumaileyhimadan istihka1' İ~: 

a edenlerin itbu haklarım tarDıi u~ •• 
dan bir ay içinde mahkemeden J t: 
idaresine müracaatın kayıt ettirıJ' t 
leri. ve bu baptaki delillerin asıl ., 
ya müsaddak suretlerini tevdi eyW 
m~d i 

2 - Müflise borcu olanların dl;,.. 
keza bir ay içinde kendilerini bil .,. 
meleri (hilifına hareket cezai ınet 
liyeti muciptir .) 

3 - Müflislerin mallan ru her ~ 
suretle olur sa olsun ellerinde buJ&ı)_ 
duranların o mallar il.zerindeki b;Jr 
Jan mahfuz kalmak prtile keJI 4i 
ay içinde iflas idaresi emrine tef •. 
e~lemeJeri ve etmezler iaeuayi ~1 
u t yete uğrayacakları gibi ~lrbal1 
mazeret leri bulunmadıkça rtJC oıf· 
haklarından mahrum kalacak~ar 930 

4 - İlk içtima 1 kanunasan~ l. ~ 
tarihine müsadif Çarşamba gUnli dil 
at 14 te mahkemenin iflSs odtı5111~ 
nkdedileceğinden alacaklıların ye bP 
ve vakti mezkiirda bilasale ve J01,i11 
vekUle hazır bulunmaları ve ~ ııı .,c 
müııterek borçluları ile kefill~rın ıeri11 
borcu tekeffül eden sair kiınse ıuıı· 
içtimada bulunmağa hakları b~ 4 cU 
duğu icra ve iflas kanununun.~ 0tıı 
maddesi mucibince tebliğ ve ııaıı 

~ 
--------- cJ"f· 
Müdürü Mes'ul Burhnned 

nur. 


