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BUGÜN 
2 inci sahifede: - 4 llncU sahifede: 

1 - Sokakta kaplan evde fare~ 1 Pelek, 2-HlkAye 3 Roman 
2 Fransız meclisinde ıDrllllil - 4 Sp ır haberi eri.' 
3 Son haber. ~ 5 laci •ahllede: 

3 Uncu sahifede: ' ı Anka•• sahllesl 
1- Ticaret odasında istila mı?\ 6 ı-cı sahifede: 
2 D. turasında veni kanun r 1 Ek no 111, Mahkemelerde 

lirasının lüzums z tereffülerine mani olmak tein 
ecnebi acent&lardan tasfiye etmek lazımdır 

Ne konuştular 

Pek yakında 
Yeni bir tefrikaya 

başlıyoruz 

Aşk 

ortakları 
Milli, edebi, eğlencel i 
bir gönül n1acerasıdır. 

Yazan: Sil;/ lllebusu Mahmut 
) 

6 -

13iiyiik l{cisinıizin ıııt'ıııJc·l..c'j irraııı 
l.ıa kk ıııdaki fikirleri 

Maarif müdürü Gazi Hz. nin bir çoh 
sualleri karşısında cevap vt•rmekte 

- Bak, bak giJrUgormusun ne kadar y ükseldi. 
- MUbarekl aıadagken giirmedlm, 11uhardeuke• 

glJraem th ıanıuaJUnı ki I 
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Haberler 
=-

en 
l - -· -

1-Rrıand başta olmak Qztrt batan Avrupa 
nazırları su~ttyor. 

Sokaktaka 
2-Fakat lrgilttr, de kadınların karşısında 

kaçcc.ık ııelik arıyor r 

lan evde f arel 

Bugün t ı 
__ _...H ... --0'1 ..... , ....... "1 ......... -H ... -H,.. ... t • 

___ ,.. ... ,_ ..... _. ,,ıı •·-· 

Yüz senelik 
Cezair 

Önümüzdeki sene, 930, Cezair in 

• Almanyada 

Reddettiler! 
Alman meclisinde 
hararetli müna

kaşalar 
1 

Fransaya geçmesinin yüzüncü senesi 
olacak. . . Cezair bir asırdan beri 
-Fransızlarm kullandıkları bir tabir Yung plaut aleyhi11deki ili 
le- ''Yeni Fransa,, olmuş bulunuyor. • . • 
Bu yıl dönümünü tesit için şimdiden \ gıha reddedılmıştır 
nckadar hararetle çalıııldığıru söyle- 1 BERLİN, 30. A. A. - Ray
me~ ba.ce~ v"! m~ ·~ld"'. E . hştağ meclisi Yung planı a

. Aezaırbdül" uKamıdira. e •g,• zama.? · ley hindeki layihayı ikinci k:-
mır r ın sene erce suren 
mücalıedesini hatırlamamak kabil de- raatında reddetmiştir. Bu layi
ğildir. hanın havi olduğu dört madde 

Yüz sene zarfında orada vücude atideki suretlerle reddolunmuş
getirilen şey~eri. ıa~ıp d.ökmekte Fran tur; Harp mesuliyetinin Al-
sız gazetelerı bır bırlerile adeta yarıı ·d· · hakk 
ediyorlar. \ ıı:ıanyaya aı ıyetı ındaki i-

~ & Son tlabei'ler ~ Jl~ 
A 

Ali iktısat meclisi 
Tediye muvazenesi ve zaruri 

lıredi meseleleri 
ANKARA, 1 (A. A. ) - A

li ktisat meclisinin dördüncü 
içtima devresi bugün öğleden 
eve! İktisat vekili Şakir beyin 
riyasetlerinde açılmıştır. Mecli 
sin müzakerat ruznamesi şudur 

l - Tediye müvazenesinin 
tetkikinden alınan neticelere 
göre müvazenenin memleket le
hine ıslahı için düşünülmüş ted 

birler (bu bapta yapılan letki· 
kat esnasındaki müşahedatı ih· 
liva eden raporların hemen he
yeti umumiyece mütalaa ve tel· 
kiki takarrür etmiştir). 

2 - Zirai kredi (bu mühi01 
mevzuun tetkiki hususunda ye 
di ki§ilik ihzari bir komisyon 
le§Ckkül etmiş ve mesaisin~ 
başlamıştır.). 

Tütün inhisarı 
A 

-- ••••• Dünyanın her tarafından gelecek tırafın reddine müteallik olan 

vrupada ''demı·rden nazır .. ' adını alan itibarlı misafirler, zengin ıeyyablar birinci madde 82 muhalif reye l 
, 930_da Cezair_ de ne görecekler .. ? Bir karşı 318 rey ile, Versay mua- • • . . . A •• 

M. Sn ovvd en lngı"Jtered e kadınlardan ~'b'.~ ~:~e:.:.:.~ü~ra::.ı~::.tr~;v;:: hedesinin. ~31!429 ve 430 unc~ Inlıısar ıdaresının hılan1u(ld('t 
ni ve ben beyaz bir bina. Bu müze, ~~d~elerının ılgası hakkındaki d . . .. .. k ~ezaü:indebirsan":tme?"e!<elioldu ) ıku;ıcı madde :ı kaldırmak su- evaı111 I(abul edıldı sup U rge SÜ pas} yeme ten k Q r k Uy Q r' gunu ~ıpat edecek.nuı. Bır zır~t ~- retıle, Yung planııun kabul e- , . 

• rayı ki burası aynı zamanda bır zıra- , dilmemesine dair olan üçüncü .:A.'.'fK0~· 1 (T~lc;.fonla) - İktisat Encümeni dün ve bugüıı 
-----•••••••••••u .. ı at borsa~ı ola~~ktır. . madde 80 muhalif reye karşı ' Tutun ınhısarının bılamüddet devamı hakkında hükumetin tek· 

Mesai fırkası kablnesı· mu·· hı"m bı·r buhran d .Cezailın. ırBd~·ki··kınb'~atd bı'!"k.ı:-n ıbaret . 312 rey ile ve Almanyanın har- / lifini Tütün inhisarı müdiri umumisinin huzuru ile müzakere et· 
eg ış. uyu ır e ıu umet sara f B ·· k ·· · · d M l" · · · · · · 

d 1 
• ki d • yı yapılıyormuş. Bütün bük•met şu- pten mes'ul olduğu esasına mü 1

• ugun u ıçtıma .a . a ıye vekılı dınlenmı§ ve ıçtıma geç vak 
evres geçırme e ır; Hükümet vaitlerini beleri hu büyük binada bfrlcştirilmiş steniden bazı itilaflar akdettik- ' te kadar devam etmı,tır. Lehte ve aleyhte ileri sürülen mütali· 

• t" b •
1 

• olacağmı gene o Parisli ırazete ~nl~- !eri iddia olunan Alman nazır- 1 a!ardan, hararet!i n_ıü~akerelerden sonra hükiimetin teklifi ekse-
ye rı ne ge ıre 1 ecek mı ? tıyor. Bun':'n. yakınında başka bır bı-ıarı aleyhindeki dördüncü mad- rıyetle kabul edılmıştır. Encümen salı günü İnhiasr idaresinir 

L d d 1 ! na da musiki ıalonu olacakmış. Fa-/ d . tarzı idaresne dair layih .. k b 1 k 
on ra an yazı ıyor: - n- de en çok boşanma davası ika- kat henüz yapılmakta olan buyük kü- . e 60 muhalıf reye karşı 312 rey ayı muza ereye aş ıyaca lır. 

giliz amele kabinesi hayli sıkın me edilen bir sene addediliyor. ~üpane il_e güz~! ~ana~~. mektebinin! ıle reddolunmuştur. Müzakere 
tılı günler geçiriyor. Mayısta Çünkü boşanma davalarına ba- mşaa~ı ~ıtme~~tir,. Ş~maı~e kadar esnasında söz alan bir çok ha-
intihabat yapılırken müntehin. . • Cezaır ın m'>lı ışlerıru çevıren heyet ti 1 ·ır t ·ı · f . 

.. kar mahkemede ışlerin yıgıldı- artık bundan sonra memleketin fikri b.P er ı.nı ıy~ ~ı e~ın avam ır~-
lere ve bilhassa işsizlere bir çok ğı söyleniyor. Geçen senelere sahalarından para sarfetmek zamanı ' ane .sıyas~tının şıddetle tenkı-
şeyler vadetmiş olan amele fır- 1 ait rakkamlar zikredilirse bu geldiğini anlamıı. Bunu takdir için i detmışlerdır. M. Severing, mil 
kası iş başına geçtikten sonra! sene boşanma rekorunun kırıl- bir asır geçme~i _mi lô.zun .. g~·~'·.?. liyetçilerin reisi Hügenberg ta- .1\1 <.'Sa i l) li t liı1 rn en1 le k (' t e 
hu vaitlerini yapmak mecburi-! dı' anla ılrr. Bo anma rakkam . Yalnız Parı•lı gazete onumuzdekı raftarlarının Ren eyaletinde mü . • 

Ağaç koruma 

vetinde k ld O k. d 1 gı ş ş ılkbaharda yapılacak bu parlak bay- ı t kk'l C l.k . • f . . tC."11111 ı•dılecck 
. a ı. n se ız yaşın a lan şunlardır: ramda e<ıki El . Cezair in her hangi eşe ı - e ı. ~ı~ er cem~yetı y ~ 
ki işsizlere haftada 14 şilin ver- 926 da: 2,622; bir Avdrupa ~,erk-;~~le_ rekabe~ ed~~ek j azasının! faahlıykektındın k.mben ı ve / ANKARA, 1 (Telefonla) - Kemahta teşekkül eden Ag"aç 
•nek, daha aşağı yaştakilere on 927 de· 3 190• derece e yenı eştıgıru herkesın gore-

1
memur ar a ın a ı azı te- k C . . . .. .. . . . 

şilin tevzi etmek hakkındaki ·. ' '. ceğini ilave ediyor. Bu tafsilatı oku- şebbüslerine karşı mücadele i- 1 oruma ~~~yehnı~ bulun Ameı_nl~kete şamıl bır tarzda faalıye· 
lıüklimet teklifi burada bir çok 928 de: 4,0l8, duktan yuk:"r'ki •uali tekra~ ~atırla- çin hükumet tarafından alınan ' te ~cçmesı ıçın l~tı~at Vek~letı l~un gelen .müzahereti göster· 
itirazlar urandrrmış, nihayet 929 da. 4,500. mamak kabıl olmuyor: Cezaır ın ma- t db. l . d • h ki l mege karar vermıştır. Cemıyet nızamnamesı ona göre tadil e

Bu sene zarfında karılarını li işlerini gören heyetin bundan son· ' e • ır e~ın ogru. ~e a 1 0 
- dilecektiı·. 

hükumet fırka~ile Lloyd Ge- . boşayanlardan 2 500 erkeğın ye ra fikri sahalarda para ıarfı ru muva- d_ugunu ıspat etmıştır. M. Seve-
orge arasında bır anlaşma neti- Demırde11 nazır/" .d 1 d"kl '. 1 1 fık görmesi için aradan bir asrlık bir / rıng kanunuevelin 22 sinde vu H • e 0 

. nı en ev en 1 erı an aşı ıyor. . . t" ld"? k k 1 arıcıye e cesınde liberaller de bunun le-. . ki .. l"k . . zamanın geçmesı mı azın,,.. ı... 1 ubulaca arayıanımeye müra- ncumenı 
. J ışçı çocu arın ışsız ı sıgoru Malıye nazın • 

hınde rey vermişlerdir. Bu 213 kanunundan istifade ile para al- . . • . · · caat esnasında müstenkif kal- • 
ın~h~life karşı 299 reyle kabul malan iptidai tahsillerini bitir- İ?,gılız _malıye n~;zr_ı Snov- Kanını veren KIZ m~ğ~ rey sahiplerini davet et-
cdıl?ı. Ar~?a.~i 8~ reyi muhafa- dikten sonra da iş aramak için den ~emırden nazır dıye me- Hastalara keneli . C:amarlarındaki mıştır. .. F •• • . ,] d. İ ı · 
~akarl~.r buJ u~ bır ~ey olmadı- ! çalışmıyacaklarmı iddia ediyor- şhur bır a~am oldu. Uzun sene- kanın ".ermek f~karlığını gösteren· Aaraya muracaat .:.ıllClllll en l Çİllllaa ( ıa , , t't e I ( l 
gını, hukfimetın zaıf oldugun· u lar !erden berı Avam kamarası ara- ı ler lngılterede ı;ıt BERLİN, 30. A. A. - Ray- ANKARA 1 (T l f l ) H . . E .. . . . 
.. ·· · d 1 b 1 b' tik c· ... . . . • , e e on a - ancıye ncumenı yarın ıçtı-

soyluyorlar Muhafazakarların J sın an o an u ame e me usu çe artıyor. ıt hştag meclısı nasyonalıstler ta- d t d·ıd· H . . V kil" . . h •. .. 1 . 
bu layihayı .reddetmek için ver- . ngiliz seciyesi bu yaz toplanan La H<:ye kon- . ı;~de bu Jn•ani~tin 1 rafından teklif edilen layıhayı l rnaa ave e ı ı. ancı ye e ının ıza at verecegı soy enıyor. 
dikleri takrir yukarıda kayde- .Ingi.lizlerin pek bariz bir feransmda diğer devletl~rin ~u ~:::,..:: bil:emuh~ arayi ammeye arzedilmek üzre l\iüddei un1un1i ve polis Profesör Oldenburg 
dilca 86 rey ekseriyetle redde- seçıyesı olan şahsi teşebbüs has rah?aslarına k?r~ı aldıgı çetın temeldir. Londra- ı Reisicümhura tevdi etmiştir. .. .. _ 
dilmiştir. Genç işsizlere hükü- s_asının. böyle yardımlarla zaif vazıyetle kendını her t:ırafta ta da maruf bir a~a- Meclisi arayi ammenin tehiri muduru beyler memleketine gidiyor 
metin yardımını arttırmak me lıyeceğı korkusu burada bir çok nıttı. Parlementonun paraya mın kızı olan M:ss hakkında milliyetçiler tarafın- ANKARA, l (Telefonla) ANKARA, ı (Telefonla) -

· · ·ı · 1 d l f t 11 k d k lA "h Norab Shorh il• d "l · · k l t b l M•"dd · · · K l selesının uy~dırdığı itirazlar ı .~ı g~ en a ~m ar . !ara ında~ aa. u e . en s~m . anun ayı a- minde altın saçlı 3;ll :ven en takrırı abul etme- • an u . u .. ~~ ~~ısı e- ktisat vekaleti mütehassıslar· 
yalnız para ıçın değildir. Bu su sor~en~yor. :ı:ıır İngılız sanayı larıle yemden ısını sık sık me~- bir kız kendi kanı- mıştır. nan, polıs ~uduru Şenf beyler ından Profesör Oldenburg, Pa· 
retle bir çok genç işçinin işsiz- reısı dıyor kı: zu bah~olan Mr. Snovden _ahı- nı bir haıtAya ver 1 PARİS, 1. A. A. - Pöti Pa- hareket ettıler. zartesi memleketine gidecektir. 

liğe alıştırılmış, ve ahlakı bo- _Gençlerin devlete istinat ren Daıly _Expr~ss ~azetesınde mekt.e ~ereddüt et· risiyen gazetesi şarka ait tami- • • • Hıf •ıssıhha la \'thası 
zulmuş olacağından endişe e- ederek hükumetin babalığını ka yapılan, hır karıkaturle tuhaf memııtır. Genç. kız rat mes'elesile uğraşan komite- Ahımesutdakı ınşaat 
diliyor. Bir de küçük yaştaki a- bul etmeleri ve kendi şahsi te- bir şek~lde -~~~vir edilmektedi~-. ~:hususta dıyor ~in atideki tesviye suretini ka-ı ANKARA, 1 (Telefonla) - ANKARA, 1 (Tel~fonla) -
melenin ilk tahsillerini görme- şebbüslerini kaybetmeleri pek ~u kar:katuru anlatalım: İnr,ı.- Eğer bunun biç \ ıeme almış olduğunu yazıyor: Abimesuttakihan ve hastane in Hıfzıssıhha layihaaı Dahiliye 
!eri meselesi de vardır. Hükfı- acınacak şeydir." liz malıye nazı~ La Haye ~on- •>;tırap verm~yen .. Miss Nora Shortt 1 - Yugoslavya ve Rurna- tası ilerledi. Dahiliye Vekili Encümeninde bazı tadilat il<: 
met bu kabil çocukların ta ip- B . . .•. lferansmda tamırat meselesı hal bır ıey oldugu bılın!" kadın erkek · nya'nın tamirat taahhütlerin-' bugün Abimesuda giderek tet. kabul edildi. 
tidai tahsillerini ikmal etmele- . oşanma ıstatıs~ıgı . !edilirken diğer devletlerin mu- h~rlıes bu insaniye:_~ .. ·- den mütevellit ve metrük em-' kikatta bulundular. .l\1uallinı ler için 
rini mecburi kılacak tedbirler a- İngılterede sene nı~ayetı?-e rahhaslarmı korkulup masa al- Amerikada vale ait borçları iptal edilmiş- 1 

• • • ANKARA, (Telefonla)_ vu:ıye• 
ıacaktır. k~dar. 4,500 den fazla çıftın bır- tına kaçırmıştı ... ! tir. M.Emıl Ludvıg gelıyor mu1ıaaebe.i busu•iyeterinden ma"' aı 

İn .
1
. t. t d 

1 
.. bırlerındep ayrılacakları adli- Fakat şimdi amele hüku- Yenı' haı·) gemı.lerı· 2 _ Romanya Macan·sta- ANKARA ı (Telefonla) _ makta olan mualümlerin barem kan• 

gı ız ıcare o a an rcısı · t t. ·ki · d l ıl · · · · · 1 ' ' fikand ı · · · · · · 
Gilbert Vi le bundan bahseder ye ıs a ıstı erın en an aş ı- metının dullara, boştakı ışçı- . . nın ödcmeğe mecbur olduğu ta- Mösyö Emil Ludvig ,erefine nuna .tev • ..• ?rece erı?ın tayını ıçı• 

k 
Y - yor. Bu ılavalar muhakeme e- !ere yaptığı yardım kanunları Amerikan gelen gazetelennın yaz . bo l d kcnd. . M .f kil. t f d b. . Maarif vckıllıgınce yenı bazı esaslar 

en: d"lmi 
1 

. . A . d. .. A ·ka bahriye naz · mırat rç arın an ısıne a-1 aan ve ı ara m an ırzı- hazırlanmııtir. Bu esaslar Dahiliy• 
_Bu k d 

1 
_ ~ .§ 0 ~ve netıcesı talık e- karşısınd? Mr .. Sno.v?en çok p~- i.:::: :.:i:'si .:':.i'ürü Amiral Roc~lyrılan miktarı muhafaza edece- yafet verildi. Ak,am, Hariciye Vekilliğinde umuru mahalliyeden. 

ı•i alemi de~f b~~':ru~e::a _ dılmış mur~caatlardan a~aşı- ra sa~~dı~?1esı~e ı tı~az ed~_: ·: vaki olan beyanatınd~ ~h?ri 10,~ 
1 
k~ir. ~ ugosla vyaya .. ait . o~n vekili kabul etti, Rute~. E,ref ~en,_ Nafiadan, Sıb?,iyede"! ırö.~ 

taza g • . U lıyor. ~u m~.a~aatların ~ç o!- yor. Çunku aksı takdırde huku- ton olan bet kuruv.azorun ·~tası ıçın hısse yuzde ondan yuzde ıkıye Bey (Afyon) de Profesor tere- der~§ bırer ~da? muteıe.kkıl bı~ 
· rnr olacaktır. . mazsa uçte ıkisı kabul edılmış metin himaye ettiği kadrnla.--1 her türlü tedbirlenn al~~·~ söy-. indirilmiştir: fine bir ziyafet verdi. Profeaör encumend? ~e~~ edilınc:~te<lır. En~" 
Onb!;§ yaşındaki kız ve erkek _addediliyor. Bu sene İngiltere- dan süpürğe sopası yiyecektir! .. lemi!tir. Bu gemil~r~~nd uç'!. ,!>u•u.11 3 - Yunanistan harp borçla- lstanbula hareket etmi•tir mealn md~~!.".',~' bir kaç gune kadar ıh 
I;\.. da ~ - ~~-~ · tezgahlarda diğer ikiaı e hiikUmetın • · m e e=aur. 

ı·ransa Del ıren telsi : memuru ıenaneıerinc!e yapıtacakbr. rını şarka ait tamirat bedeııe-

B ı 
Fakat bahriye nazırı Londrada top rinden kendi hissesine ayrılan • ? Avrupa gazetelerinde okunduğu- · · b ı 1 

U Usu neymiş. .. .. M il lim !anacak olan konfcranım netıceaı e ·miktar ile kapatacaktır Bu-
na gore geçen eun arı ya anına ı· 1 d b ·ı · inıaıma ba · 
bir t a· · · ı · fakat 1 0 ma an ° gem• enn ı· nun için Romanya hariç olmak 

ng ız genusı ge ınıı, .oraya lanmiyacağmı söylemiıtir. ·· · • ·· · · 
gelmeden evel yollarda pek garıp ser- uzre dıger muttefıklere tahsıs 

l.fl'aBSlZ zabıtaSlfllfi ] 11 az l) UJllat'l güzeştler geçirmi,tir. 100,000 KlŞl AÇ edilecek miktarda bazı tenzilat 
B'."'°n Elcho i•mindeki bu. gemi . Londra a:azeteleri~den bi~ ~h!1 yapılacaktir. •• ı f 

1
.. Marıilyaya gelmeden eve! telsız tel- ınıaatın tatil edilmesı hasebıle huku- 4 Ç k l k (K soy CİITIP,)'C matu usu ll ıııec- grafilebertarafagemidebirfaciace- metebücumederek bunun neticesi - e os ova .yanın ur

r~yan ettiğine dair haberler verilmiş- fena olacağını yazıyor. B~ gB';et~nin tuluş borcu) on?ırer . milyon 
}İsi ·· •• }t ··} 1 d tir. . . yazdığına göre inşaat tatıl edıldıkçe marklık otuz yedı taksıt olarak 

. C gtırll ll er <,'I \:Hr 1 ~u haberlere bakılırsa .. g~~de~• tngiltereye mabsu• otan ustalığınd~ tespit edilmiştir. 

PARİ S' 30. A. A. - Meb'u-1 
tel sız memurunun ba,ma buyuk bır. git gide kaybolacag· ını ve 100 000 ki- 5 B k b" l R 
f li.k t ld... h .. k 1 k · 1 ' . - una mu a ı omany:ı 

P e ge ıgıne u me me ıcap e.... şi den fazla iıçinin işsiz kalacağını ıle k . . . .. 
illa mtt. \jajnde __ , ___ A,__ mon_ diyordu. Bunun üzerine bu vapura B• • •• - şar a aıt tamırat bedellerı uze-

~·t..cUJ4ı1. _ rı suruyor. · 
sup bır kaç aza zabıtanın tevkif ramak için etraftan başka vapurlarla rınden Çekoslovakya için de 
ettiği kimseleri itirafatta bu- memurlar yollanmı,tır. 1 Romanyada muayyen bir miktar ifraz edil-
i d k . . ~ak~t Baron Elcho da vukubulan - mesini kabul etmistir. 
un urma ıçın tatbik ettiği sö- badisenın ne olduğu nihayet anlaşıl- y · J ·ı 'oine p·· . p . . ' . b 

y lenen bozı usuller hakkında mı~tır. Gemi kaptanı şunları anlat- eni « otı arısıyen gazetesı u 
hükumetten istizahta bulunmu- mıttır: BRÜKSEL, ı. A. A. - Yeni kararların büyük devletler ile 
şi a rd ır. M. T ardieu verdi5i ce- . - Şeker yüklü ?!arak. ~avada.n ge- kabineyi teşkile memur edilen küçük itilH hükumetlerinin ka-

h 
. . hl b b liyor.duk. ~ o~da bı~ lnıı?ız toı·pıdosu M Jaspar bu gün katolik ve Ji- bul üne muallak oldub5unu ilave 

vapta u ıstıza ara se ep olan geldı. Gemıyı tevkıf ettı. Buna şaş- · d · 
meseleyi hatırlatmış zabıta ve tım. Fakat bana gemiden bir takım beral fırkalarına mensup bazı e ıyor. 
adliye muamelatmın tabii cere- korkunç haber alındığını söylediler. ricali kabul etmiştir, bu gün to- Et_l_\_r_n_c ... ' y-e._f:_a_y_d-alı 
yanını takibetmekte olduğunu Nihayet tela!.z me'!'urunun delirerek planmış olan liberal fırkası kon-
söulemiş ve hu""kuAmetin şahsi hü her tar~fa böyle bır takım telgrafla gresinin neticeleri beklenmek- vağınurlar yag'Ydı 

, yolladıgı anlaşıldı" ed. .l 

rr;yet prensipine ria; et etmek t ır. EDlRNE, l (A. A. ) - E. 

ve ettirmek azminden ayrılma- sıl oldu~u takdirde haftada bir Jtalyada kn mevsimi Trakyada pek mü-
mış olduğunu kaydetmiştir. Me gün gece celseleri akdetınesini sait bir Jekilde geçmektedir. 
clis Adliye nazırının münaka- de istemiştir. Mahkfın1 oldular Fasılalarla yağan müfit yağ· 
şaye müdahele etmesinden ve PARİS, 30, A. A. - Koblans Roma: 30 (A. A.) - Hususi ~lar çiftçileri memnun etmek 
komünistlerin her zamanki a- ta bulunan Fransız işgal kuv- mahkeme faşistler aleyhinde r. 
vamfiribane nutuklarından son- vetlerine mensup son kıtaat ta propağanda yapmak için Nis'te 1 İzmirde müze 
ra 'VI. Daladier'nin verdiği ta- M. Tardiea saat onbir buçuı-ta hiç ~ir h3:di- bir telsiz istasyonu tesis etmiş ' tZMİR, ı. A. A. - Belediye 
kri re ait müzakerenin daha eveti se v_ukubulmadan şehrı tahlıye olan Avokat Pertini'yi on sene, yangın yerlerinden ifraz edilen 
vapılması hakkındaki teklifi hul etmiştir. . etmıştir. dokuz ay ağır hapse mahkilm arsaların birinde büyük bir mü-
'(57 reye karşı 321 rey ile red- Bütçe müzakeresi esnasrnda M. Doumergue etmiştir. Avokııt mahkumiyet ze inşasını teemmül etmekte-
detmiş, hükumete itimat beyan M. Tardieu muvakkat bütçe u- PARİS, 1. A. A. - Reisi- müddetini bitirdikten sonra üç dir Binanın Gazi Hazretlerinin 
eden diger bir takriri 253 mu- sullerinin mahzurlarına dikkati cümhftr M. Do~ergue sergisi- sene de nezaret altında bulun-,1rekzedilecek heykellerine civar 
h~lif reve karsı 325 re ile ka- ce1betmiş ve meclisin lüzum ha ni ziyaret P.tmıştır. durulacaktır. olması arzu ~nilmektedir. 
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ANKARA SAHiFESi 
Kıs üzeri .. , 

Ankara'da da odun ve 
kömUr buhranı var 1 

• 
Tik alınacak 

tedbirler 
nedir? 

~ömürişi herşey
~en evvel memur 
Şehri olan Ankara 
~a ehemmiyetle 
tetkike değer bir 

meseledir! 
Bu sene Ankarada bir adı- , lii-u ·· b h T ·1 h" Ankarn da odun ve klimür satan bir dükkan I ... ru u ranı var. evı e ıçl . 

~lım görmeden açıkça ifade e- aı ve nakıl vaaıtaanndan ma~-, r~ket etmemi§, ayni zamanda i-
~lecek derecede bir buhran. O 1111;11 ~ulunması buradan hakki- çınde yafadığımız asırda, ma
'-dar ki y enitehirdeki kömür- le ıı~ıfade yolunu kapamakta ı den kömürü bulunan bir mem • 
~ ınüşt~rilerine bet on okka ve bılhau~ A;nkaranm. b.u~adan 1 lekette hi.li. odu~ ~öm~':'"1~ 
~ürden fazla vermedikten mahrukat ıhtıyacı temınını gay : mahrukat olarak ıahmalını caız 
111,da bunun okkası için de on ri ~ümkün kılmaktadır. görmemittir. 
~, htruş istiyor. Şehirdeki kö- __ Şı~~-ndifer i~~reai d~ odun .. Orm~n idareıi güzel dütün-
illiircü dükkanlarında ise istif k?murune tenzılatlı tanfe tat- muı, T ıcaret odası asri hareket 
!dilnıit bir halde görülen köm- bık etmemekte haklıdır. Hatti. etmit. Fakat kömürden eYVel 
~ Çuvalları yan yarıya tozla do geçen ~en~ >.-nkara Tica_ret oda birde mesken buhranı ile çarpı
~dur. Bu halde bile kömürün sı şehrın ıhtıyacını teşkil ede~ fan Ankara halkı ne yapım? 
l\k811 dokuz kuruşa satılıyor. bazı mevat hakkında mezkW- ı- Yeni yapılan ev ve apartıman. 
~ nıevsimde önlerine kömür d_ar~en bun_u? ~ç~n .tenzilatlı .ta- lar. müste~na, eski Ankaranın 
'iikiü merkeplerile mahalle a- rıfenın t~~bıkinı _ıltımas etmış • e~~ velenn~e maden _kömürü. 
\111rmda dolaşarak kömür sa- ken b~. m~r~c~a~ıne odunu v~ ~ nu., kullanabılecek tertıbat nere-
"ıı köylüler ise bu sene hiç gö- dun komurunu ıthal etmemıflı. de. . 
'iilıııüyor. Tic.aret odası ne düşünüyo_r~ Ve ııte asıl bugünkü kömür 

K.ıı bi kaç gün eve! bütün Tıcaret odası bu hareketi ıle buhrarundan sıkıntı çeken züm-
!İddetil grörünür gibi oldu Bir yalruz ormanlarımızı muhafaza re de bu evlerin mütevazi birer 
lıi gün evar ki gene mutediİ ha- ve onlardan diğer suretlerle is- sakinleridirler. 
ıltar çok kimıelerin yuzunu tifade edilmesi için ormanları Bu iti biraz da Emanet etüt 
liildürdü. Fakat ne de olsa pi- vikaye etmek düşüncesi ile ha. etsin! 
'.'-•daki kömürün azlığı, daha 
"'ııdiden bu derece fiatlanmuı 
'ur tcihri olan Ankaranın 
~Pılarımıza gelen bu kışı çetin 
~t ınücadele ile geçireceğini an 
•tını, oluyor. 

·-

Istanbul' dan A nkaraya .. 

. ' 1 ' • • • 
•• , ·,.;J A .... #,,.. •·. ·-.ı· 

. ~ ~ . -
Şehir haberleri 

Tamir başladı Merak ettiniz mi? 
Emanet yolları 

yaptırıyor 

istasyon caddesinde ki ha· 
ı•is daraltılıyor 

Telgraf ve posta ücretle
rine zam yapılacak mı? 

ANKARA, 30 (Telefonla) - I.ta 
•yon cadde•i üzerinde iki ay eveı in- Avrupaya tele 
şa edilen kaviıin daralblma11 lüzumu 
hiı olunarak derhal faaliyete geçilıniı Ç. d b •ı , J. 
tir. Kaviı dört yolun illi.ak ettiği I On e e 1 eCeH 
noktada haddınden fazla bir genişlik 
te yapıldığı ve bundan dolayı otomo- mı·yı·z ? 
bil ve otobüılerin geçişine müşkilat • 
verdiği tecrübe ile sabit olduğundan, 
Emanet kavisin ortasında ki dairenin 
daraltılmaaını muvafık görmüştür. Ankara - istanbul 

telefonunda müs
tacel mükaleme 

usulü ihdas 
edilecek .. 
--~---Posta ve telgraf itlerimizin 

Bundan başka Şehremaneti kış 
gelmeden evel Ankara'nın şehir dahi· 
linde tamire mühtaç bazı yollarile, 
geniıletilmeıi az bir maorafla temin 
edilebilecek caddeler üzerinde faali. 
yete geçmİf bulunmaktadır. Bu CÜID· 
leden olmak üzre kara oğlandan Ba
lık pazanna ve Saman pazarına kadar 
imtidat eden caddenin INr çok kaldı
ron akoammda tamirat yapmakta ol· 
duğu gibi yeni ıebze halinin önünde ıslahı için Alman mütehaaaıala
ki caddeyi de tanzime ederek geniı rmm verdikleri raporun tetkika 
bir bale ookmaktadır tı D h"l" k•J . d ek Ankara utonwtlk telefonu mlilahassıs m/laar ve memurları • na a ı ıye ve a etın e tef 

Diier tarafdan Saman pazannda o- kül eden komisyonda devam e-ı Bu telefona her gün rağbet art mı yoksa (Erikaon) 9irketi ta: 
tobüılerin tevakkuf m•ballinde lizım dilmektedir. maktadır. Son günlerde yevmi rafından mı yapılacaı}ı bu önil· 

Komiıyon raporda ileri sürü- muhavere miktarı (250) ye ba- müzdeki aylar zarfında taayyiln 
len esaslar üzerinde amik tetki- liğ olmuştur. edecektir. 

kat yapmakta ve ta~bik edilec~k Bundan başka yakın bir istik ( Erikson) la mukavele 
ıslahatı ma~de halınde tespıt balde Ankara ile Avrupa ara· (Erikson) 9irketi ile imıala-
eylemektedu. .. sında telefon muhaberatına bat nan mukavelename balen Da-

.. P?.s"t~ ~e Telıı_raf umum mu- lanabilecektir. Belgrade'a ka- biliye enclimeninde bulunmak
d_url_u~un~ Nafiaya .raptı pren dar gelen Avrupa telefonu Bul- tadır. Duyduğuma ğöre Almar. 
"'?. ı~ı~an~e kabu~ ed~l~ekte ve ııar toprağına geçtikten sonra mütehassısları raporlarında te
m!1dın.yetı um~~ıye ıçı':' e_hem- latanbuldan Bulgar hududuna lefon itlerinin Hüküme! lara
mıyetlı br teıkilat proJ.e~ı ha- kadar tel çekmek basit bir me- fmdan tedvirini faideli ııöster
~ır~ıu_ımakta.dı_r. Bu tetkılat pro aele halini alacatkır. O zamana mitlerdir. Dahiliye veki.letinde 
Jesının tatbıki ve telgra~ ~u~u- kadar Ankaradan lstanbula tel- toplanan komisyon azalannm 
dunun her suretle ıslahı ıçın He graf tellerinden istifade oluna- ekserisi bu raporun harfi barft. 
gerek. telg~af, gerekse posta üc rak çekilen telgraf telleri de teb ne tatbiki taraftan olduklannı 

istasyon caddesinde tadil edilen retlenne ~ır zam yapılması mu- dil edilmit bulunacak ve havai göre (Erikson) ile imzalanan 
bOyük kavisin ortasrrıdpkl daire.. tasavver~ır. Telgraf mubabe~~- teller tahtelarz tellerle tebdil o- mukavelenamenin encümende 

gelen mahallerin teıviy~yapilmalı:ta tında ke~'.me başına _alın_'.ln yuz lunacaktır. Bu ameliyenin Pos- bir müddet uyumaya mabküm 
olduğu gibi Saman pazarından Ceı.... pararun uç kuruta ıblagı kuv- ta ve telgraf idarei tarafından edileceği tahmin olunabilir 
ciye giden yolun üzerinde de mevcut vetle tahmin olunabilir. • 
maqİa)ar izale ve kaldırnnlar tamir A k 1 b l l / 
olunmaktadır. Aynca Hacı muoa ma- 1!" ara - stan u te e on~ 
balleoini battan bata kat ederek Ce- Dıger taraftan haber aldıgı· 
beciye giden caddenin kaldırımlarının ma göre çok rağbet görmekte o
teıviye ve tamirine devam edilmekte lan Ankara-lstanbul telefonu 
dir. Bu tamir ve teıviye işleri kıt g~· hakkında Meclise sevkedilecek 
!inceye kadar ikmal edilecektir. b" ı · "h ·ı ·· t J ··k•J 

Emanetle Elcktirik şirketi arasın· ır ayı .~ 1 e .mus ace mu a e-
da aktedilen ıon itilaf mucibince 1;,.. me usulu de ıhdaa olunacaktır • 
ket Cebeci nin de tenvirat tebekeaini Bu usulden istifade etmek iste
geniılcterek Cebeci ve civarile Ha- yen kimse üç misli müki.leme 
~am önü ııahaı~nın ve. Saman ~azan ücreti tediye etmek suretile ar-
cıvannm elektrik tenvıratı temm e- . " • 

. Ekseri evlerde kok yakmak 
:ı11 tertibat b<.11.unmaması, hat
~ bir çok evlerde mutfak bile 
"'lllaması, Ankara hava gazı
lııı Yiiksek masraf arzetmesi me 
lııır şehrinin sakinlerini bizza
~~e mangal kömürüne muhtaç 

':Yor. 

dilecektir. Şirket bu ııahada bet altı zu etıgı z8":'a':' sıra bekl~eden 
gün evel işe başlaınııbr. Bu ıebekede telefondan ıstıfade edebılecek
faaliyet on bet güne kadar ikmal e- tir. T eaisatı ikmal edilen ikinci 

Önümüzdeki yaz trenle on saatte Is· dilecektir. telefon teli iştemeğe açılacağı 
-o- zaman tellerden biri Ankara a-

llrıkara'da kömür neden az? 
A_ l>ahahlık ve nedret, orman 
·°'tesınin civar ormanlardan 
'tt'iyata müsaade etmemesine 
~edilmektedir. Diğeı· taraftan 
~endifer idaresinın odun ve 
· "llJI kömürüne tenzillitlı tari -
1)-i tatbik etmemesi bir ikinci 
~p olarak ileri sürülmekte-
t. 

tan bul' dan Ankaraya gidilebilecek.. bonelerine, diğeri de sadece ı..ı 
TiCARET ODASI tanbul abonelerine tahsis edile-ANKARA, 1 (Telefonla) Ankara . ziye gibi tesisat yapılacak ve bu garın 

lıtanbul tren •efcrlerinin daha ıeri üzerinde devlet demiryolları devairi- ANKARA, 1 (Telefon) cek ve bu suretle Ankara-latan 
bir §ek.ilde icrası taaavvur edilmekte· ni istiap edebilecek tarzta muazzam Ankara Ticaret Oda&ı Oda bul telefon mükalematı daha ı 
dir. (570) kilometreden ibaret bu me bir daire bulunacaktır. 1 e etı" 1 · t "h b' • • • "k b" kil J k ' l y aza arının ın 1 a 1 ırın senc_v ___ e p_r_a __ t_ ı ır fe a aca tır. ııafenin hiç olmazsa on saatte kati te- Bugün Devlet demiryolları idare· , . -

Ankara'da lstan b ııldan ısted(/!ınız telef on nıımaralarının 
resuıılerin i xordiiğıinilz memurlar lemin ediror 

min olunacakbr. Bugün ekopreı bu ainin i~gal etmekte olduğu is~aıyo- hazırlıklarda bulunmaktadır. 
meaafeyi on dört saatte kat edebil- nun yanında ki büyük daire iıe bila- Bu ayın nihayetinde müdde
mekte-lir. Konvansiyonel iıc on ıekiz hare idarei umumiye memurlarının i- tini bitirecek heyetin intihaba. 
saa~ gibi uzun bir müddet sarf etmek kame~gahı ~!arak kullanılacaktır. Z?· tile iştigal etmek üzre tetkil e
tedır. ten bınanın ınşa tarzı bu maksada hız d"J · fh h f lkt" t kil 

Bu taaavvurun kuvveden file çık· met edecek ıekildedir. Profeaör Blum 1 .'"~n ın 
1f adp eye ~ edı~al v~ 

yeni garın proje ve planlarını hazırlar ıgı tara ın an tayın ı en ın-
ken muavenet etmek ve hazırlanacak tihap komiseri huzuru ile top. 
planlan getirmek üzre Devlet demir· lanmış ve bu hususta mukarre
rollan fen mü~".iri Mei11nı;r Pı. ile rat ittihaz etmiştir. 
ınıaat umum reıaı izzet Beyın yakın· 
da Almanya'ya gideceklerini de haber 
aldım. 

Meşhur Viyolonist 

• JAN KUBELİK 
yarın geliyor 

Meşhur virtiloz ve keman mual-
1 mi '.\fosyö Jaı Kubelik yarın 
şehrimize muvasa!Atla onumuz· 
deki Çar,amba akşamı saat 21,30 da 
Fransız Tiyatrosunda birinci konse
rini verecektir. ikinci ve son konse
ri 6 Klnnnnevel Cuma günil sAat 
18 de matine olıralc verilecektir. 

Gişeler bilet satışını devam et
mektedir. 

Asrt istidacı 

Ankarada postahane
nln yanındaki kö,ede 
masasını kuran buas
rt lstldacı 1au,terilerl
nin dertlerinl arlık es
kisi gibi hUsnUhaUa 
dejll, yazı makinesi ile 
klğıd Uzerinde leaı>lt 
llltınall•edlr. ·--

Ankara mahkemesinde 
.. ........................ !lll!ilı:Jll:s8r.:::"'.ns:J 

Nasıl öldürdüler? ----·---.---·····-----
Sevgilisiyle birlik oltıı) kocasını i)ldiireıı kad111ın 

n1acerası tiiylcr iirpcrtiyor ! 
ANKARA, 1 (Milliyet) - Bir f le aralarında yeni bir kavga çıkıyor gi bir hayvanın ceıedin boynundaki 

kaç gÜndenberi Ankara ağır ceza mab ve bu kavgayı takip eden gÜn ihtiyar ekmekleri yemek ioterken cesetteki 
kemesinde çok meraklı safhaları ibti- lbrahim köyden çok uzak bir yerde yara ve boğum yerlerini diıleri ile 
va eden bir cinayet dava11 rüyet e- kırda ölü olarak bulunuyor. zedeliyeceğini dü9ündükleri, bu ıu· 
dilmektedir. Yakanın kahramanı Ha- lbrabim kuvvetli eller bırafından retle de lbrabimi vahti hayvanlar ta· 
lime adında yi~ iki, yirmi üç YBf• boynuna İp geçirilmek ıuretile boğ. ~afm~an _öldürülmüı gibi göıtermck 
larında genç bı~ ~dmla, ot~z otu.z ulmuı ve bilahare boğum yerlerinin 11tedıklerı anlaıılmııbr. 
bet yaşla~nda, ırı yapılı, ~utena11p üzerine ve ipin araıma ekmek parça• . . • . . . 
endamlı, zınde ve oldukca guzel Zey- 1 •1• ti" _,_ k ··-'mı•tır Debiler teıpıt edilmıt, f8bitler dın . . an ııf rerea ıra uı " • • • ı nel adında genç bır pehlivandır. Ha- lenıruıtir. Müddei umumi bugünler-
lime Mamak köyünde albmt yaımda Katiller bu hareketleri ile her ban· de iddiaaını aerdedecektir. 
İbrahim iıminde bir adamın karısı.. .. .. _ ..... - ... , ... , .. •-•••nuı ................. , .. ,_ .. , ..... ,,_, .. , .. ,,,_, .. __ ._. 
dır. Kadın günün birinde koca11nın' 
haberi olmadan Zeynelle alaka teois 
ediyor ve kocasını terk ederek Zey· 
nelin evine kacıyor. lbrabim meoele-• 
den muğber olmk ikameyi dava edi ı 
yor. Kadın ise bu dava Üzerine araya ~ 
girerek kocaıile Zeyneli anlatbrmak 
çaresini buluyor ve Zeynel kadmla 
münasebetini temadi ettirmek için il>· • İ 
•ahime bir miktar borç para veriyor. 
Meaele bu suretle bir müddet için 
garip bir tevekkuf devreıi geçiriyor. 
Nihayet gÜnün birinde ihtiyar ibra· 
bim bu vaziyetin böyle devam edemi· 
yeceğini di>şünerek kan11na: 

- Benim bayıiyet ve ıerefimi pa. 
yimal ediyonun. Zeynel ıeni almaz, 
çünkü evlidir. Kendiıini bırak, biz 
vimize gidelim; diyor .•• 

Kan bunun üzerine: 

B d I·-"" z ~ Ankara'd11 yeni açılan Samanpazarı Hamamönii caddf& - ~n ıen en ayn ,__.un ey- .. nelle -..~·acağ.m; diye lırar ediyor. 
lbralıim iae kan11nı evine götür

.....ı.t" jırarla hareket ederken Z8Y'lel 
OksOrenlere Katranı Hakkı Ekre,..-. 

~- .. .... -- -··-~ .. ~ ..... < 
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,_ ·- - . 

Poliste -Fatihte bir karmanyola 
Meyhaneci Muhiddinle arkadaşı bir Vi/Agetts -aıe·"e, .. _, .. H.. 

aşçıyı soymuşlardır Emanette ırı, ı• .. rıı' 
Evvelki rece Fatihte diret- Hırsız çetesi efradı diğer lir- Vali Vekili Borçlar Bin liralık 

ıtarane bir karmanyola vakası kat vakaıan için ayn ayn isti- Dlln Şileye teftişe Bros dllğllnd esrar 
olmuştur. Sirkeci lokantaların cvap edilmeğe başlanmıştır. Belçıka ve Fransız- engiz surette 
dan birinde ahçılık eden Mw;ta- - gitti 
fa Ef. i.:ini bitirdikten 1<>nra Dolandırıcı kadın ~ tarla uyu§l.ulacak kayboldu 

" bin «1•lıOdar • Şile yolunu Y Sirkeci~en son t~amvaya e • Hüviye1i meçhul bir kadın lt1l'f şeraitini kabul ettik· GC9C11 perşenbe akşamı Tür-. 
~ek Fa~~ gelmiı, tramvaydan Maçkapalasta oturan miralay tetkik edecek lerlnl bildirdiler kuvazda garip bir badire olmuı 
ınere~evının yolunu tutmuş ve Haydar Mehmet beyin zevcesi- Vali Vekili Muhiddin Bey, . . . ve o akşam evlenme merasimi Bu COnta yeni DUatQ bllmecemhl• 
aokagma sapaı_: ~pınaz karan: ne 7 lira mükabilinde mevhum ŞiJeye gitmiştir. Muddin Bey Ş~ane~ sabık TUrki- yapılan genç bir gelin Türku- bllmecemız lıalledllmlf f .il 
lık arasında anı bir taamıza ug bir konser bileti satıp aavuşmu- Üsküdar. Şile yolımu teftit et- Y.e mılli b~~11• il~ 1909 senlne- vaz salonunda 1,000 lira kıyme- SOLDAN SAGA.ı YUKARDAN AŞACh 
nunıştır. ıtur. tiği gibi Şilede hü.k6met İ§leri sı_n~e akde~ğı_ ~ı!1krazdan • tinde bir broı kaybetmiıtir. Ha t :!:: (z).' <7>. ı.- Sakızlı tolcola (7). 

lki meçhul phıa Mustafa ef. - ile de meşgul olmuştur. gıliz ~pu ile ıtilif yapılmı~u. dise şöyle cereyan etmiştir: 3.- Kılık (7. 2.- Fevtol (2) ilenia mubafhfi (2, 
nin üzerine hücum ~der~k ,Qa.şı- Aile geçimsiz]jıı..inden Muhidin Beye Viliyet baş- M~htelıf hakem m~kemesıne O gün Galatasaray lisesi ri- 4 .• Telefon Didaaı (3) Çoc..ı. c1o- Nida <2},, 
na ve yüzüne indirdikten şıtdet • t"h k Jko mühendiıi refakat etmektedir. muracaat eden Belçika ve Fran yaziye muallimlerinden Halit l turtan (3). 3.- Şık yelkenli (6). 
1i. yumrukla gözünüpatlatmışlar ın 1 ara a ışmış o SLZ ~plan da b~ def~ Emane- beyle Muhlis paşanın hafidesi 6.- Sağlainl.J& (7). 6.- Beri (3). 
ve yere yıkmışlardır. Erenköyünde Fırın sokağın- Karga mücadelesi te muracaat etmıiler~~r. . hanımın evelerune merasimi ya ~= S~ı::'(;;-:a (2) t ::t·~> ':~th olmıyan (!). 

İki mütecaviz derhal şikarla- dıa oturan Sadık bey zevcesi Sa V'lA • d b" k ~u gruplar d~ .n.gılız hamı)- pılıyordu. Bu münasebetle iki 9 •• Cahillik (7). 9.- Kahnnin tortuau (5). 
nnın ilerine çullanmışlar ve ce- niye hanım, reçinaizliği yüzün- 1 a~~ c~va~. a ~ ço ler ile y~pıl~ . ıtilaf ııartı~ yeni evliler Türkuvazda küçük !!!!!l'!~~~~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~!!!~!!!'!!!!!! 
binde buldukları 10 lirayi ala- den tentür diyod içerek intihara karga sürüle~ &:?rulmliş~. Ya ka~ul et.tı~~enna ve bu esas dai- bir toplanma hazirlamışlar, ya- HiJaİiahmerde ıçtima Leylei rt·g ı ip 
rak karanlıklar arasında kaybol teşebbila etmiş. Tıp fakültesine ~d~ ~arga ~l~urme mükelle- res~d~ 1ıi:llia ~de olduktan- km dostlariyle akrabalannı da- Hilili•hm- heyeti merkeoiyeai lıa- latanbul Müftülüğündenı 
muşlardır. Y•tınlmıt ve hayatı kurtarıl- ı:etınin tad>ikine bqlanacak- nı b~~rmışl~ik 

1 
vet etmişlerdi sün -t 16 de içtima edecektir. Recebi terifin iptidaaı 3.J2.2!; 

sonrayHl dGmiıı tir.On MUlar mıştD'. ·Mükellef olanlar birer br 19~~tp t~ ban~u~or. ~ece saat ~nda zevç ve zev- • • o tarihine müaadif olmuma na 
Zabnaca yapılan tahkikat ne • ~ öldUrecelderdir p lan. ~k en~e. d t st1::ik':ı çe bır otomob~lle Türkuvazm Tahlısıye müdürü An- zaran önümüzdeki cuma ıecet 

ticesinde Mustafa efendiyi kar- Bırotomobıl parçalandı ~ yapı 15 raz ıçın e e T~pebaşmdaki kapısına gel- k "tt" Leylei Regaip olduğu ilin olu 
manyola edenlerin Macar kar- Ayşe hanmım başı yarılmış, Bir komisvon yapılmaktadır. mışler, ve içeri girmişlerdir. araya gı 1 nur. 
deşler caddesinde meyhaneci Tevfik efendi yakalanmıştır. . • Ek k J Vest!:yeı:_~ uğrayan genç gelin T~alye "!"~ m~d!I"' N-.t 
Muhiddin ile meçhul bir arkada Dihı Aksaray~an gelen 1593 . Yeni kanun milcıb!nce tct- me ve franca :1 ve guvegı manto ve p~ltolanru din B. -~"* ~!_bnifür. Yırtık paraların teb-
şı olduğu anlaşılmış meyhane numaralı otomobıl karşı taraf- kil olunan askeri nakliye vaıı- Emanet ekmek narhını ıbka bırakmışlar, salona gırmek, ü- • dili meselesi 
t..uıarrı edilince Muhiddinin eş- tan gelen ~~v":y . arabasına ta1arıru t~ı1;rik. kom~syonu ya- e~iş~r. Francala bir kuruş in- z~e ilerlemişl:erdir. Tam salona Halıç çamurla doluyor Geçende latanbula ıelen ınelit' 
yasını alarak kaçuğı görülmüş çarpmamak ıçın vıra] yaparken kmda yalinın nyasetinde topla dınlmış, 22 kuruş narh konul- gırerkeı:ı Halıt bey daha o ak-1 Mütemadi yatan ,.aimurlar dola- vekileti muamelib naktiye müdiir• 
tur. Zabıta Mulııddin ile meç_ tramvay ~ireğine çarpmıştır. nacaktır, muştur. ş_am refıkas_ına h~diye ettiği bin , yıaile taf&ll Kihtane ~ereai, Haliç'.in Sırrı bey Ankaraya dönınilttü.. 
h ı k d · dd ti ak- Otomobıl parçalanmış nüfu- -o-- ~ lıra kıymetındekı broşun yerin- bazı kısımlarında, ve bilhaua Haıkoy Sırrı bey aynı zamanda yırtık P' 

u ar a aşını şı e e aram · 1 ' p ı· Ü - - b - Okt • • d ı d • f k · ·önlerinde çamur birikintileri vücuda ralann tebdili için !hım ıelen kaba tadır. Verilen malfunata göre, şça zayıat o mamıştır. O IS il uru u.ı;run ruva iŞi ~ o .ma ıg~ı ar etm!ş ~e en- ı ıetirmittir. Diin prketin bir vapuru ritleri de beraberinde ıetirmiıtir. S' 
Muhiddin sabıkalı bir karman- -<>- eli or Cemiyeti belediye idare en- ~ışe ıle onu ık_oz etmıştir. Ge-. hu yibden. Haıköy önlerinde otur- kat..ritl ... yedi kuondır ve ı,s,ıo,SO 
yolacı olup geçenlerde bir kadı- Mangalı kansının g Y . . cüıneni Jktruva meselesinin tet lın han:ın, telaşa başlamq, ~a-ı malı: tehlikesine. '!"'"12 kalmı1tır. ıoo, 500, ı~ liralık!••• maha~ıtut 
nm lemden tasını kapıp kaç- k r · d" . Ankaraya davet edılmit olan kikine devam etmektedir He- ha vestıyere mantosunu venr- Vapurlar Haliçın yukarı taraflann Her kabarit ayn bır renktedir. l' 

çan aıasına ın ırmış polis müdürü Şerif beyin bu sap encümen· d · n·n ken göğsünde bulunan brnt:.un' ela miitkilitle iılemektedir. ralann tebdili itine önümiizdelı:I bal mıştı. A d Akb .. m· . d ti beki . ı e geçen sene ı d"' .. - .. .. -y ta baflanmaa, muhtemeldir -o- y~spaşa a ıyıkt~ ma- guo şc ımıze av e enı- hesaplanru kısmen bitirmiştir. • uştugunu zannederek arama- • -o- • 
• hallesınde oturan Tevfık e- yor. ~ ga başlamrştır. Gelin güveyin Etıbba odasında l\lahalle mezarlıkları 

ı\1otosıklet çarpmış fendi, _maıhiyeti me~hul bir hid- - Bakırköy arabaları taharriyatı.ne~cesiz kalmış, ıo- dünkü İçtima I k n·· Am • h b" det saıkasıla zcvcesı Ayşe hanı- Dün umumi maaş kak kapısı ile ıç kapı arasındaki satı aca ı un., elı ayat mekte ı mı dövmeye başlamış eline ge- . • .. Emanet Bakırköy arabalan 15 metro dahilinde sırra kadem Ehbba odalan mecliai ldareai diln Evkaf, mahalle aralarmdald lrilçül ta.rbesınden Melunet Ef. moto . d" -· 1 k ' kaf verıldı ıçın araba tarifesini tatbike h~~- b b b" .. 1 .. b 1 -t 13 te içtima etmittir Etibba o- kabristanları satmak için· adetlerin "ki t1 ç ık d k çır ıgı manga ı ansmm a- ~ asan roş ır tur u u unama- da 1 . al . . · . · ba 1 B ~ı e arş apı an geçme te tur Devair resmiye de dünd lamıştır. 
1000 r kı . d • aı çın ınacak yüz lira maaşlı bır teapıte , unııtır. unlar peyderpeı 

il:.c. 1 h' ·vacı Ali m;tanın çrrağı sına vurmuş • . "b umi . en Ekmek narkı ~ıştır. ıra J:'.metın ekı , kitip ile hir muhasebecilik için açılan aatılacakbr. x akuba çarparak mccnıhiyeti. -o-- ıtı aren um maq tevzıatı- .~ h . d • B hır broşun kayboldugu salonda / miiaabakaya iıtirak eden 40 kitinin -o-
T e • • ebıyet vermic: oldu"'un - Korumlar tutuşmuş na başlanmıştır. · il .~e .. r~m~n~~11?. edn. • ~bayın derhal şayi olmuş, c~zbant sus- ~kın~ tetkik e~iştir. Bir heyeti Esnaf bir banka 

w .., ~ ı; • . o çuncu a ı gunun en ıti aren muş bir çok mütecessisler ka- ımtihanıye teşekkül ederek, Pazarte- k . • d l'l , 'ımct Ef. yakalanmış, Bebekte Fransız mektebınru T • t • d Francalanın kilosuna yirmi iki ' .. .. t 
1 

si günü, talipleri imtihan edecektir. açma ıstı yor 
M l t .. hastaneye kaldırıl- baca kurumlan tutuşmuş, sön- ayyare cemıye ın e kuruş azami fiat vazolunduğu enu~ onun~ 1 o~ ~~~tn:. Fa- Etibba kayıt muanıeleıine dünden Esnaf bankasının esnafa y:ıt 
rı 1 r. 'dı.irülmüştür. İstanbul noterleri dün Tay- ve ekmeğin kilosu on beş bu- b ~t 

1 
roşu u ma ~r tur!.ii ka- itibaren bailanılmıttır. dnn etmediğinden şikayet edı· 

--0-- ~ yare cemiyetinde toplanmışlar çuk kuruşta "bk d'ld" - · ·ı~-' 1 o amamış ve polıse muraca- --<>- 1. ı a e ı ıgı lıau t edilmişt" P 1' "ki . b B J ~ h • ıyor. 
\

7 ilkö , l<l\dutlan Bir sah1kalının işi ve cemiyet hesabına satılan ma olunur. a ır: 0 18 ı .ı:c~ şu e urma ı sutun ta rıp Bazı Esnaf cemiyetten 1oc 
., • tbu evrak halcmda bazı kararlar memurları bır yankesıcilık ha- d"I" b" li ·1 fak b b r 

Ye~ilköycJeki haydııtluk va- Siyametin, namında bir sabı- vermi.:Ierdir. Oda raporunu vekalete d~i olması çok muhtemel bu e ı ıyor kınt r~ ~ermayebıb~ u ıkrl a 
k 1 T k · d p • ~ ı · · 1 k a esısıne teş" us edece er-kas• ta"ıkikatı ikmal edilmi·tir. a ı a sım e apagan gazma -

8 
·· · •d 1111 •' • gönderdi mese eyı tenvıre ça ışına tadır- Sultanahmet parkındaki b .. nnalı d" 

Hı. ızların AC:liyeye tevd;t bir sunda Selman efendiyi sarhoş- ors;ı a vazıvet . . . lar. ·~tun meçhul eller .. tarafınd:ın gecel~ ı~ h .. 
. . . . lukla yaralamı , ve ka 1 tır. - Tıcaret Odası tarafından ıktı -<>- r1 '?"•!maktadır. Sulunun nazarı dik- . u nsus~a~uz~e~e .cereyar. 

kaç gun te?ır edılc~ektır.. " __!,._ çın ş BirU.ci .. bifodon m•bat sadi vaziyet hakkında hazırla- Kadın müvezziler niçin katı celbedece_k de_re~edc kı~maga e~yor. Bu_ ışı tetkı~ ıçın teşkı 
Bu tehnn sebebı Y eşılkoy- A k Borsada tasfiyeye lüzum var nan rapor İktisat vekaletine baılamıı oldugu gorulmektedir. edılen komısyon bir ık güne ka 

deki u ğer hırsızlık vakaları fail yağını ırmış Kambiyo temevvüçlerinde gönderilmiştir. alınmıy<ıc,ak -o-- dar lk içtimamı Bakkallar koo· 
!erinin bunlar olup olmadığı tet 1832 numaralı otomobil Şiş- Borsadaki gayri Türk ve ecne- Raporda son ayların ticari Atankarat dlanafgel~.n ha~l~krl1e~ dıöre Reşat Şen1seddin R. peratifinde akdedecek tir. 
k 'k • · l'd Alb · • d b" •· · b' "l ld • . . da • poı ve e il' muvezzı ı enn e ka . ı edılecektır. ı e er ısının e ır musevı- ~ aı:as=. ~ 0 ugu. ve va~ vazıyetı hakkın laznn gelen dın istihdamı hakkında vaki olan mü Ankara'da bulunan maarif umumi Dı"namo-o-hırsı"zının 

_.,__ ye çarpıp bacağını kırmıştır. zıyetı tabu hır hale getırmek ı- izahat ta verilmektedir • racaatlar iyi kartılanmamışbr. müfettişi Reıat Şemseddin B. ıehri-
S . . _ ·• _. .. •~ çin esaslı bir tasfiye icra edie- • d . ·ı Vakıa Avruparun ve bilhassa AJ. mize ıelmiıtir. davası 

'.lrCl'il tutunca... Duştü ve parçalandı . ceğ söylenmektedir.Borsada bu IZtnır e cevız 11racat1 manya~ kadın müvezziler kullanıl- -o-- Bilyükada'da elektrikci Dimitri'ni< 
Piskuvit satan Mustafanm F MALtAGA, 1•1 AK. A. bl Bkır lunan 12 ecnebi acentenin çıka- İZMİR, 1. A. A. - İzmir ik- m~dta taısetbd!'kibun~ ~i~dil'.~ül~emlekekti l\lillet mekteplerine dükkanına ıirerek 40 lira kıynıctind< 

ransız ayyares aza an a nl • d 'al da tı. t k · 'hr mız e ı ne ım""n gor ememe • bi eli çala l il. ..L-ı. sarası tuta.-ak bayılmış, bu es- id k d" .. acagı a şayı ar meyanın - sa. mınta asının cevız ı aca- tedir. ra Yrhet f; l . r ~o. n ama ın mw ..... CJll' 
nada 70 l·unı i le isküvit tene ya g er en yer~ uşmuş ve dır. Bunlar arasında 8 Yunanlı tı gıttikçe artmaktadır. 1927 de Bu sebeplerin batlıcaaı tudur. Tev . F. az a aıne ;8~ncı Ceza~ ~evam ohın~o 

. ' ş y P P":1"ç~l~~mı~.tır:. İçınde bulunan borsacı da bulunmaktadır. 142 bin 892 kilo olan ihracat mi zi ve taksim için her gün kilometre- Millet mekteplerinde tedrisata de- t...~b~r I~ d~~nın pençeou'f. 
kesı çalınmışur. ıkı kışı olmuştur. M'l/1 b" b k d" kt" "-"- ktari 1928 de 155 bin küsür ve !erle yürümek lizımdır. Yam olu~ak!-d.ır. Her gün ıeçdikce t k"r'tir' afıçerı '~b,~kıştır.dMazldnun dpoi ı 

Mah lemelerde: 
J ır an a ıre orwııuı . • Halbuki kad 1 A al balkın ragbeti bır az daha artmakta- e ı ı mı ır aza ır o un ye-

mutalaası 1929 da 172 bın kiloyu bulmuş- , kad 1 'b ~arımız, 1 "J':.f ı dır. Maarif idaresi 800 mektep adedi- rek mahkemede de tekrar etti. şahl 
M 'll' bank '"dtirlerinden tur. Asgari fiat 25 kuruştur. Bu'·çı· bar~·!_~'."" .. ~.j" .omaA'ı·ı.aan,ni henüz tezyit etmemiştir Fakat sa Petro dinlendi. Bu da hadiseyi maı ı ı a mu k" . d . "h ı n una un....,. ıoru emıyor. a ·ı b. kal k • • nunun ıknırı v-h"le 1 tb Mabke-

Firari mahkum yakalandı 
b. ri bu mühim noktaya temas sene ı zımpara ma enı ı raca- dar makamların fikri bu merkezde- ıt an me tep rakkamına raimen -T ı an a . 
~ ' k d · t' ki, U da 5 milyon kiloyu tecavüz dir. t~le~ miktarı t~zayüt etmektedir. :r~ m~~'i:,n· :ı:a';:',:W 17 olup ohnı' 

e ere B emış ırk h. b" hal edecektir. -o- C'jgun bu 800 ıMllet mektebinde. o- ıgını " ı~ - ı. 
- orsa ço assas ır - ------- Beynelmı (el dj ilik kumakta bulunan vatandatlar 38 bıne • • ~e?ir .. Borsa _tamamen Türkleş daki hassasiyeti tezyitettiği ri- • • ~ç y~dn-. Maarif idare!i .b~ talebele- Arı koruma cemıyetı Yirmi dört sene hapse mahkum Mehnıedin tınlnliş oldugu takdirde her vayeti de bazı dedikoduları mu ' ak.ademısı nn bılhaasa dev8"!daki ıntızamlan.nı ANKARA, 1 (Telefonla) --

h · b" "l 'l İ lini' · Amerıka miıttehit hükümetl ' cI.,, kontrole ehemmıyet vermektedır. "_ k . . ,, , f. ·ı d "}d • angı ır vesı e ı e ster n cıp olmaktadır. hil. d W . t da (Th 1 erı : Şimdiye kadar yapılan teftiıat deva- .tU"ı oruma cemıyetı muetıı•. 1 rar cezası tecı e 1 1 ff"' . d . . . .. ... ın e aııng on e ntemati- ı . . . . ____ tere u. eırn.esı~~ mey an veı:ıl· Umurnıyetle,.ıspeküla~yonu a onal Co!leg~.of Dentistry) namile bir m?' ~untazmn olduğu neticesini ver- en ıçtıma ~ttı.er. Um~I nıer· 
. Dün ıkınc~ ceza mah~emeıin~e ha-/ l~ri uı~~ kan~!'unun 37 inci madde- ~e~~sı mumkun ~la~ır.Şım altmak ve_ sun ı hass?5_ıyet ve akademı !e aıs olu~ı:~uıtur. . .... 1 mıttir. kez azalan ıntıhap edıldı. 

pı&luı,,eden fırar eden bır malıkwnun aı mucıbınce ılıinen tebliğat ifaıına di hukı1met kambıyo mubayaa heyecanı ızale etmek ıçın en e- .. Mez~ur t~~ekku!un gnyesı, bulun 
ınuhakemeıine d.evam oh!ndu. Maz. j mahkemece karar verilerek devatDJ etmediğine ve ithalat tacirleri- saslı çarelerden biri, ecnebi a- d~nya _dış he~ı~cr! a_raıında ıa~~iı 
nu~ Mehmet Eılimc'de bır katil mad muhakeme 17 kinunuevel 929 Salı nin kambiyo ihtiyacı çok fazla centelerin muzır faaliyetlerine b~r rabıta ~e~'!ı, dı~~ıl.k !en ve. ılmı· 
deaınc!cn 24 aene ağır hapse mahküm ıünii aaat 14 e tayin kılmmıı olduğ- • .. İn . , . . _ .. . nın terakkiaı ıçın beyınlerınde bır ko-

Kambio Borsası 11121929 
edilmi;k ve bir fırsatını bularak hapıa undan yevmü muayyeni mezkurda olmadıgma .gore, gıliz lirası~ nıhayet vermek oldugu suylenı operasyon tetkili, babuı:ı.s aihhatin en 
haneden firar etınittir. maznunu mumaileyhin mahkemede nm (1030) kuruştan sonraki yor. birinci amili olan dişlerin ehemmiyeti 

_Mahkeme firar cürmünün teeile hazır bulunmau lüzumu iJıin olunur. tereffüleri, ancak bazı ecnebi Hükumetin tedbirleri hakkında "!kkında halkın tnlim ve tenviri, ve 
tabı meva~dan olması itibarile Meh- -<>- bankaların fazla kambiyo alma- . I dunyanm her tarafında dişçiliğe mil 
met aleyhınd ki davayı tecil etti, Bu S b J ·k l d . ıvayet er teallik kıymettar malumati toplaya-
•<kildeki tecil karannın kendisine tef .._ a l < m Ü'itantı ann an ve hır kısnn borsactla- Esasen hükumetin tedbirleri rak neşr etmekth-. lı ~'"t"' ıt 1s 
himind~n sonra.mahkeme ~oi. maz- Hikmet B. rın l?z~suz . ~assasiyetlerin- meyanında bu cihetin de nazarı ~kademin~in a~as! C_300) olarak Arotolu t•mfr ıolu 24 ıs 
nu';" bır daha fır:~ e!"""!"e"~. eder· . . . den ılen gelnliştır. dikkate alındığı muhakkak gö- tespıt ve tahdıt eeli~mış!ır· Hepsini?· :· ~ u~ny. Ş. 73 oo 
,. ~wun mab. unıyetine ilave!'" Bınncı Ceza mahkemesi a- Borsada vatani duyguları .. lm kt b k t'' • de evv.el.ce veya _halıhazır~a ~sleırın ı: !~ ~;,;~:ed aa 22.00 

J.J l~ll\HA7.l.AR 
1'111 ,., da~ıı \ "''7 37,50 
r i) l fU D t.\1rhhf;.1e 192 50 
lıu-n J}tU '"••lr ynlu • 70 

sı.11ot;1u:ıt 

TAHViLAT 
Anadolo} 1· T. 
I>.Y. ii" 

Tl.nt.I •lrked 
F.lrkılrfk ıırteıı 
11 ıhum ŞlıkeıJ. 

H. ~~ llıııa.ıı ılrk<d 

ÇF.Kl.!R 

17,l!O 
87 50 
4025 
4,<Ş,00 

• 8:<.\)11 
17 ııa 

""""6'"' bumnıı. Maznun bu nası- zasmdan ik . t 1 k . 'l I 1 . ru e e ve orsanın a ı su terakkiaıne vakfı nefı etmiş, kiymetli so 
hata ıu ttkilde cevap verdi:. k' .. e~ ış ene çe tın en O mıyan arın yerı olmamalı rette tasfiyesi için Ankaradan diıçilerden olmalari tart konulmuı· T. 1 l••• A. \ ıo 55 r.oadu 1074 oo.oo N•W'J•rt c,.ııı 44.00 

- Bir d.aha kaçmam efendim. 24 es ı m~stan.tık Hlkmet B. hak- Kambiyo alılannın meharet tebliğat beklenmektedir. tur. He_r memleketten bir dit tabibi 1· ı. •flroıH j IO.oo Paı;, il s .5-0 Aılu u 95.00 
ııene bu rcıı B. bakalım sai çıkacak-ı kmdaki. takıba~ tekemmül et- ve ihtiyatla yapılınasıve borsa_ Lozan muahedesile muvakka ~ka.demiye ~hi.t~.?" !>i~iliğin bü~k ~'. ~~:~1:• J ıı Jo C•••m ' 43 oo Ruma es 01-'o 
mıyız. .. , . . , . mektedır. Hadıseye vaziyet et- cılar arasında bu memleketin ten· borsada kalmalarına müsa- ınkiıaflar ıord~ hukU~et~erde b•r· 1 1 ,ı.ıou ş. 3ı !o Bukrq l!6 37 50 An ııcrdam ı ı ı2.50 Maznun muddeı cezaıyesıru ilrmal • l Adl' .. , . . den fazla aza mtihap edilmııtir •7 ,J Brukul a.24 75 Sofya ta oa 00 
için mahlline iade edilecektir. mış 0 an. ıye mufettişleri bu menafıru diışünmeyen ve vatani ade edilnliş olan ecnebi anasırın Memleketimizden dit be~eri- ş. l:. Ecu ş. • 75 Praı ıs sı.oo ıı .. u. ı 8&7~ 

-o-- husustaki raporlarını tanzim duyguyu nazarı dikkate alını- artık paramızla oynamalarına mizde nFerit Ramiz bey intihap edil- ~. Hayriye 18 cıo \"ıv,.. 3 22.75 

t t
• J. · h Müda- ederek ait olduğu makama ver- yanların borsada yeri olmama- meydan bırakılmıyacağı temin miı Ye keyfiyeti intihap mediai idare 11::::::::::::::::::::::::::::::::::::• ~::::::::::::::ııı:::::::::::::::::ı:1' 

r lŞ:t ayı ası mişlerdir. Haber aldığımıza gö- lıdır. Bir ay kadar sonra tütün edilmektedir. tarafından mumaileyhe bildirilmittir. §§ ANADOLU =~ 
faa vekaletinde re bu mes'ele etrafındaki evrak ve diğer bazı mühim ihracat Ticaret borsası katibi umumi H- - B~h. d :: S: 

H . k'I . . ••. _ .. _ M- ceza işleri müdürlilğüne tev- emtiası satı§l hararetleneceği i- si Nizamettin Ali B. isterlinin usnu • ın ısar an :: S: eyeti ve ı e ırtişa ,.,ru,.,ımı U· d" d"l k b · · 1 li · d'" · .. . k"I • k :: -: dafaayi milliye vekaletine ıöndennit- ı e ı ece ve. uma~~ ıcap çın .ster nın uşmesı muhte yukselmesıne rağmen hayat çe 1 mıyece :: SJGQRTA Ş S: 
tir. eden muamelenın tayınıne ka- meldir.,, pahalılığının artması dünyanın _ M.~·ki~t inhisar ~üdür muavini :: JRKET { S: 

Heyeti vekilenin irtişa liyıhuııu rar verecektir. Eğer bu karar Son terellüde kimlerin her tarafında bqlıca ihtiyacı- f!uınu ~n. telcr~ Yıfi\yetlerden bi- :: :: 
N)üdafaa .. Vekile~ine ı~ndermeıine tayini muameleye lüzum yok- parmağı var? mız olan emtia ve mahsulat fi- ~-mtr" ~eee~ {azılmı~tı. ~ü~~ii :§ TOrklye it Bankası tarafından teşkil edilmiştir. S: luzum ıoıterme11, aıken kanunların ki" d l '" tl . d ki ""ld .1 . l · ~ 1 areun en çekilmeaı ıçın ... :: ona ıöre tadili içindir. tur, şe ın e. o ursa ve~ ... et. bu Borsada kambiyonun gayri a--~~ e tenezzu en ı en ge o~ bır sebep olmaclıiını aöylerniı :: Yangın ·Hayat· Nskllye • Kaza. Otomobil • me1'utı~e- :: 

-<r- evrakı temyızde tetkık ettıre- tabii temevvüçleri ve bilhassa <l:igıru ve ~~ ~u ay_~~ va- tir. :: maliye Slgortalarını kabul eder. :; 
Oa t cek ve son karan bu mahkeme son (45) kuruşluk tereffü tama zıyette ~ühı~ bır ?eçışıklık ol- " l ı t b i:S Adrea: ' llacU Vakıf ban lstanbul ::: ' ve k · T · · · · . . b 1 . . mıyacaguu şoylemışbr zen ıs an ul vapuru kur- ·: -: 

1 t bul , ,_ • A 1. . . . verece tır. emyızın tayını men ecnebı orsacı arın tesınle · tarı/arak il lldl :.. Telefon· lstanbul - :131 Telgraf· imtiyaz :: • ı an ma;; .. cmeı • ıye Bırıncı 1 k .. . • T"" k VekAI t t ffı- k ge r: ... • . -· Hu1,.,1ı. d"i·es' \ıeyeti um · · muame e aran uzenne evrakı oldugu ve ur parasının bu a e ere Ue arşı G O ••:::ı111111111111n11111111111111111ıı. ~11111111ıııııııı 111111111 , 11111 uırı d umıyeun- İstanbula civa b. r h kad t "!"" hi b" 'dd' t ib" l I k eçen aene deaada karaya otu- • 1111•111111111111111111111uu11,, """111111111111111111111111111111111 1 

•nv: if d .h 1 . k . k" k~l ılr .. as ıye ma • ar enezzu une çd !r cı ı e< ır er a aca ran "Yeni latanbul,, vapuru kurtanl Eınl"t p ~ t ll~n I" ""'" ~ 1 
. az e e 1 ma ve terahı madde- emesı tet ı ı e uzum ve ya sebep mevcut olma ıgı mali ANKARA 1 - lnıiliz liranrun mııtır. g e 9DJ gn ası UIDUID nıu ur uıun en :;.n:hke',:~;":~°Ihk~\:e~U::i~ E. m~ni ~uhak~me karan verece- mah_afilde b~yan edilmektedir. ao~ günlerd~ yükselmesi bü~eti_n Vapnr bir .~mörkör.tıırafmdan ıı.. U U U lı 

, t fe eli . 'kam t 'h t k tın ktır. Eger Hıkmet beyin muha- Bır ecnebı bankanın, borsacı- musbet tedbırler almaaını tacil etmiı mannruza ıetiribmkte ıken Karade- Satılın k .. .. d d"l 
5112 9 

'h' de ':' e n. nın 1 
• ~ ga ını .• er ~ e- k . . . . tir. Maliye vekiJ~ti, hazırlıklarını ik niz boğazında kırk mil açıkta halab , a uzre muzaye eye vaze ı en ve /92 tan ın ~ı h!'ıebıyl~ ~endıaıne tebliıat ıcraaı • emesı ıcaı:ı_ ederse bu dava A- l~rın tabın le, paket :paket kam- mal ederek, bu tedbirleri iki güne kal koparak açılımı fakat tekrar cerredi- ihaleleri ilan olunan dokuz parça emiakin yf'vmi me71curda ı;aııt 

imkinıız ıorulmekle ceza muhel<,.me ~ırcr.zada nıy~t olun:ıcaı.-.. ~ bıyo topl:unak suretıle borsa - dar tatbik• ...,,lıyor•ktır. l ıerek Kavaia ııetirilmiat:- 1 li da ilıı'lle edileceı'l:i ilan oluro11r 



1 elediye intiha
batıııda ne 
yapılacak? 

tadınlara konferans 
lar verilecek,risaleler 

neşredilecek 

--- - ---· ------ -----

Dtvltf ıuraıı rtls/ Nu~rtl 8. iş başında 

esnasında 
-tertibine 

rey 
karar 

sa 
v 

l 

Mobllg• ıerplıınln nıaıl kDflJdında bulanan :ıe11at 

Mobilye sergisi açıldı 
Mobilyeler Avrupanınkinden farksızdır 

Halk arzu etti~i mobilyeyi yüzde 30 
dun bir fiatla alacak 

.......... . . . . . . ... . 
Karanlık! 
Cereyan gene 

kesildi 



4 MiLLiYET PAZARTESi KANUNUEVVEL 

.- • karmadnn. Sana bu mektubuj 
yazacak frrsatr bulmuştum . 
Asabım bozuk, endişeliyim .•• , 

ve mes'udum. Zifaf gecesini ge-
Spor bahisleri ıduğumuz memnuniyet, amatörj çirdim. Artık kadın oldum. Bu 1 

sporcularımrzr centilmen ve ne- 1 " H ,. gece, mühim şeyler oldu, fakat 
Salahiyettar bir zih görmekten mütevellittir. u" çu·· t< ·ıt<~f[ ' ben daha mühim şeyler oıacak 

A5RI>; LMDFS! ·MiLLiYET.TiR Hükumetimiz nazarında düşü- deye bekliyordum ... Sana na-
go .. ru·· şle rülmüş olan spor te~ekkülümüz sıl söyleyeyim, başıma hiç ta-2 Kanunuevel 1929 .. ~ 

DAREHANE -Ankara caddesi. No ıııo ancak bu nezahatladrr ki iadei hayyül etımediğim şeyler gele-ı 
Telgrat adresi Milliyet, lstan6uı Son ınaçın 111ühin1 nok- itibara vesile bulmuş olacaktır. Behı·renı"n zı"faf gecesı· cek deye bekliyordum. Bu ge-

Telefon numaraları. taları- Milliyet kupası Bu maç münasebetile stadyom cenin bütün esrarı, Namığın 1
•
1
••b•

1 8911
• 
39 •ı. 39

'" maçları _ Bir ecnebi da inzibatı temin için bize bü- yuttuğu hapta. şişeyi buldum . 
ABONB üCRFTLBlll • ~ yük yardımda bulunan İstanbul Namık bey haremi Behire hanımdan, Bakarken ellerim titriyordu. E-

Türkiye için Hariç için takımı gelıyor?- Ecne~ zabıt~sına bilıhassa arzı şükran Şefik bey kerimesi Selma han~!11a.: . . tiketini yrrtmrş. İçinde gri, yas-
3 aylıtı : kuruş ,:; kı'.:uş bilerle temas meselesı eylerız. Sel~anrm, . . . durdu, koynuma gırdı . SI haplar var . 
~ " 400 " 7100 ., .. • • Milliyet Kupası Maçları Senınle, salondakı sedırın yas Bundan sonrasını anlatmak ı Hizmetçiye: Beyefendi geldi 

" 
1 

" . ~u gun P~~~rt.esı. l_{arı~~- _ Resmi programa nazaran tıklan arasına büzülüp, başbaşa müşkilleşiyor. Sen anlamağa ça 1 mi? deye sordum . ı 
Müdd~~ı~~ç:~·~~s~:1~;~~

1

~::uııur. rı~ze vadettıgıı;ıı~ ve~~ıle soz bu cuma muhtelitler ve küçük- fiskosladığırmz zamanlar, yaza- lış. Kollarım belime doladı ken-: - Hayır, dedi, fakat nerdiyse 
Gazete ve matbaaya aıı işler ıçıo g~ne F~tbol ~ey etı Reısı Ham- ler maçları var değil mi? cağımı tekrar tekrar vadetti-. dine doğru çekti. Ben evela mü- gelir; şoför doktor Ahmet Şük-

n.ltduriıece miıraacat edlllr. dı Emın Beyın: - Evet küçükler müsabaka- ğirn mektubu, işte nihayet yaz- manaat ettim, sonra yaklaştım. rü beye gideceğini söyledi. El-
Gazetemız ııanıann me.ullyetını kabul etmez. - Galatasa~ay - Fenerbahçe larına bu hafta başlıyoruz. Bu dım. İşte nihayet, o pek merak 1 Namuk, kollan i~e belimi srk-, hamra pasajındadır. On dakika 

Önümüzdeki çarşambadan itibaren 

Opera sinenıasın~a 
üç 

iPTiLA 
sesli filim 

mümessilleri 

Alis Teri 
lVAN 
PETROV!Ç 

Her gün saat 
! 6,/ 12 matine ' 

sile suvarelerdc 

• 1 ma~ı'.b~ mevsım z~rfında sey- müsabakalar için «Milliyet» in ettiğimiz zifaf gecesinin esrarrJmakt~ devam ettı, s~nra, ma~-. gitme, on dakka da gelme yir-1 

1 
-BUGÜNKÜ HAVA ~~ttığımız futbol milsab~k,aları- vadettiği kupa tahsis edilmiştir m, evlenmeden e.v~l öğrenec:_~k-: çup bı_r sesle: . «Behıre, se.vgılı mi dakka, on dakka da doktorla 

k 9 6

1 

n en heyecanlrsr, en sur atlısı Bu müsabakalara iştirak eden sın. Sana her şeyı ıfşa edecegım karıcıgım, benı affet, dedı, se- konuşsa yarım saat sonra burJ Acı·a ıı tin orkeo Dun h 'r ret en ço en az ·· !' 'd' · · 1 • •• •· 1 ve en guze 1 ı 1
• kulüplerin gönderecekleri birer yalnız rıca ederım, mektubumu vınç, heyecan, gunuıı yorgunlu- dadır ırası 

derece ıdı. Llugun rLiz~ poyrazr «H.~kemin m~d~hadesile oy- küçük murahhastan mürekkep okuduktan sonra, derhal yırt 1 ğu .. "'.~imdi .koparmak istiyor- Na~rk, neden doktora gitti?.. paz.rtc<i gününden itibaren 
1 esecek ham bulutlu olacaktır. un, mukemmel _hır ~nzıb~t al~m- bir lik heyeti teşkil edeceğiz. at. l m.uş ~ıbı ellenmı sıkıyordu. Ben Acaba hasta mı? Sabahleyin as- YENi REl'ERTU:\R 

, 1LEK da ~ereyan ettı. Fılhakı~a ıde- Bu müsaıbakalara ait biitün Dügün gecesi send~~ onda ay~ / hu; bır şey anl~mıyordıım. Ne- lan gibi idi. Şu halde? .. Hatırı- ll!lll!lll!lll!!il'!E!lllllıı:m~=-•m•aıi 

E~uar~o 

~ian~o 

f E al bır futbol maçı n<?k~~yı ~aza- kendi işlerini "'u küçük murah- rıldım. Sen ,çılgın gıbı dans edı den af talep edıyordu? .. Cevap ma müthiş bir şey geliyor ... Ko- lll!!l .. ı!lıfi:~::l--u.11.ıı=ı:...;ıl!,;jll-~DJllll! 
rınd~ oyunda bu .g~bı ın.kitalar hasların teşkil edeceği heyete yordu~.' B~~ ağlıyordum, a~- i vermedim. Tekrnr etti:_ «Darıl- cam doktorla benim hakkımda Onumuzdeki perşembe akşamı 

'NE Çl AR?" a iLAVE ve mudahaleler .ıyı ~esır _Yap- gördüreceğiz. Bu suretle «Mil- nem gozlerının yaşını usulca Si- madın ya? .. ıı Bılsen, bıraz tec- görüşmeğe gitmiştir ... Demek ... 1 M9~·ı·~ sı·neınasında 
Cuma günü intişar eden maz. Fa_k~t ~u, bıt?1?1 o ıdeal liyet» kupası hem müstakbel liyordu, babam, gözlerini dört rüben olsa anlardın .. Bu hal, oldu?.. Karnrmı yokluyorum, ' U l U 

«Ne çkat?» serlevhalı makale- maçlar ıçındır. Bızım memle- futbolcuları ve hem de müştak- açrp yuvarlıyarak, Namığrn el- ı s.en~ ne kad_ar çok sevdiğime d.I! içinde bir §eyler oynuyor ... : 
mde «çıkmak» mastarının 56 kette ~alese~ l-'.~rleşen bozu.k bel futbol idarecilerini yetiştir- !erini sıkıyordu. ı l~ldır ... Eger senden başka bı- Selmacığrm, dokuz ay sonra 
tu.-ıu • tır.ıal şekliııi yazmıştım. oy~ tarzının onune geçece~ hır mek cihetinden çok hayırlı bir Üstümüze, oda kapısını kapa- rı olsaydı, çokta~.·· Ama her teyze oluyorsun demektir. 1 

Şu iki gün zarfında bir kısmı tedbır varsa ~-da h:;ıkemlerı~ ~ işe tahsis edilmiş demektir. madan evel, annem kulağıma neyse· .. » ~ekelıyor, yu~_kunu- 1 Daha kimseye bir şey söyle-
karilerden, bir kısmı da fakirin yund~. sık Sn< .rı:-u~ahalesı~ır. Bu müsabakaların esas bir şeyler fısıldadı . Bilhassa: yordu. Bent fena halde gulecek me . 
karihamdan olmak üzre bir Bu ı:ıudah~.ıe .suı :ştımal ~dı~se şartları «Evelii sana tuhaf görünür ama ' aldr. Başladım gülmeğe. O: 1 Kara gözlerinden öperim kar-
hayli şey daha elde ettim. Es- de _ıpn~ le ımıze~ır, a_ley~mıze «Milliyet Kupası» maçları- yavaş yavaş alışırsın!» sözü, «Allah aşkına gülme, beni deşim. 
ki listeye ilave ediyorum: degıldır. Mamafı az ınkıtalr o- nın esas şartları şunlardır: Bu kulağımda küpe oldu. sevmiyor musun?» dedikçe, ben

1 
M. M. 

- Feryadı ayyuka çıkar.. yun, he.r şeyden ~el fut~olcu- müsabakalara on sekiz yaşına Odamıza girdik. Canım du- katılıyordum... Nihayet sus- -------------
-Balık kavağa çıkar.. ların ~lınde olr bır şeydır. O- kadar ve birinci ve ikinci takım vağımr elile çrkardr. Elbiseme tum. Kocam: «İsterseniz uyu-j A K 1 T 
- Doğru çıkar. • • y~cudar, ~.eh a~r .azı zaman !arın oyunlarına iştirak etmiy- dokundurmadrm. «Arkanızı dö- yalım, dedi, siz de yorgunsu-ı Muteber tLiccarlarımızdan ve llü-
- Açığa çıkar. . . zar lrn a sa .. a:d hgo1st1 ~r:ıdr ersel o-d en ve etımiyecek oları küçük fut nün soyunayım» d' dim. Sözü- nuz.» Saılıiden yorgundum. Ar· snü zadeler ve Şinasi şirketi azasın-

B kı k yun arın mu a a e ı ı ares e b 1 1 . _._.1 k · .. . d' S • k d" d.. u d dan merhum Hiısnü Rasim bey ke-- a rı çı ar. . k d .. o cu ar g1rcuı ece tır. mu dinle ı. oyundum, yataga amı on um, yu um. •.
1 

b h 
1 

ll 
1 o a ar az surer rimesl " ec ure anım a, mum - Ağızdan bakla çıkar.• G S ile F B k Takım mı geliyor?.. . girdim, yorganı başıma çektim. Zanı:ıed~ri~ ~ir -~~ç saat son-

1 
Ticareti Hariciye Bankası müdiranm-

-Kimisi çizmeden yukarı çı- · · d · ·.ta ımlarr - Başka bir söyliyecegınız N amıg" ın soyunduğunu odada- ra, hafı{ bır gurültu ıle uyandım dan ve Fafa Trikotaj fabrikası s•hı· 
k arasın a mukayese ' K ld d .. ı · · 1 b M f H b · • · y ar. Umumi bir görüşle diyebili- var mı? hah A k , . ki hışır_tılardan anhy~rdum. Nımrukakma1kman goz

1 
ekrtrın_ı~ .açtıkm. 1 i usta a ayrı cyın ye0enı u· 

- insan yoldan çıkar.. . k' F 1.1 k 1 - Fener çe 11 ara ya gı Beş dakıka sonra, yataga yak- am a rş, e e _ı!?iı ya -
1 

suf Kenan Beyin Akit mer.siml 1 
B k rız ı ener ı er a ın arının ta- d b h f U 1 k ı k kAnunuevel Pazar günü saat 2, l /2 - aştan çı ar.. k 'b d .... ' .. 1 h .1 tmek, Galatasaray a u ata taştı beni öptü, elektriği sön- mıştı. su cacı cep ennı arış-1 at Şi<lide Mustafallayrl beyin apar· 

- Yalanı çıkar.. drı b~nld?knl a. uiunlcdu goGalta: \'ı gıeleceğini bildirdiği "Vikto- ' tınlı, küçük bir şişe çıkardı, için
1 

ıırnan lmnda icra olunnıuşıur. Tara-
K b k e e ı ı erı ua e a atasa- ,, k ·ı k · · d b' h l ttu · sonra şı' f - an uru çı ar. 1 1 k d b" . .. rya ta ımı e maç yapma ıçın en ır ap a ıp yu , - , eyne saadet ıcmenrl oluuur. 

- Ya.ılışı çıkar.. ra~/ :_r a~:r on 1 a ırı;e mu- müsaade istediler. Bu hafta fi- Mektepliler lllÜSHha[nSI şeyi yerine koydu, elektriği ~-~11!1-~!!l!IJl!!!llll!!l--ı! 
- Görücüye çıkar. va a 

0 1 ıyor ar. . ~:aza: kstürde lik maçı olmadrğr için C ' söndürdü, gene yanıma yattı· ı G L A K S Ü 1 
- Maaş çıkar.. lFenderd~ khaaleyf e lhav?lbe ettıgkı şlot~ her ikisine de istedikleri mü- lemenceau llUll On dakika sükfuı içinde geçti. ı !, 

- Buhran çıkar. . • ar a .. a az a nıs ette a eyı saadeyi verdik. Bu müsaade do- o"' }u" ffil·l· Ben dalmak üze~e idim ki, ko- Gü,el ve gl\rbüz yavrulu 
- Cerre çıkar... bbulalbıldıyor, bf~at _Galdata_sarbay layisile size bir noktadan bahs- cam vücuduma sarıldı, beni göğ 11 ~- - Y•tiştlrir. 

l.h 'l'l k un ar an ır çogun a ısa et d .. .. .... t" d k - b 1 d -•-•••••••••! - tı a çı ar. .. . e ecegım: Mektepliler müşabakasr 29 sunun us un e sı maga aş a ı.

1 
O . d 

- Mektepten çıkar., gosGter1emıyor. . h'k' Ecnebilerle temas mes'elesi uncıi hafta ikincilig"ini Dam dö- Kaba bir fırıncı yamağı gibi el- pera sınenıasın a 
M d a atasaray vazıyete a ım G d M ff k B l · · - d B k"' "l •• , - ey ana çıkar.. d 1 11 b' .. eçenler e uva a ey şiyon'dan 72 Nezahet Hm. ka- erııru yuguruyor u. en uçu - VEN US 

ı - Ay çıkar... f'el 
0 

sa go arHrnılbırk~nFerJı sar- bir yazısında fikstürün tatbiki zanmrştır Yazrsı: şudur· dükçe küçüldüm; korkuyordum 
Ç 1 d k ı e yapıyor. a u ı ener a- .. k"l' d b h · · · · f k k d A 

- i e en çı ar.• krncdarı gol yapmakta o dere- Bmuş udatl:rıl a_n. 1 a setmıştı.r._ "29 ıincıi haftanın en mühim a a~ me:.a lımd. - .a artını ışktı. n- Sesli filim 
- Zıvanadan çıkar.. .. l"k kmi 1 G una e a etınız e cevap v__.- haberi Clemenceau nun öldüg"ü- nemın soy e ıgı o aca tı mu- Aynca 16,1/2 matlneslylı su-p k ce guç u çe yor ar. eçen . . B f . · · d . h kk k. h ·r 'd k 

Meşhur Lokato; Lakzl ve Bus 
Pali orkestrasının terennümaa arı· 
sında şimdive kadar ekranda gö
sıerılmiş eserlerin en heyecanlısı 

en neşelisi olan 

Macar sev~ası 
filmi gösterilecektir. Mümeutllerl 
VERA MOLINOVSKAYA ve 

ERNEST VEREBES --Alemdar sinemasında 
Bu gün mekteplilere mahsus 

Tenzilatlı fiatla ma
tineler 

( EMiL Y ANlNGS ) ın temslll 

Babaların günahı 
ve ( LORA LAPLANT ) tarafın· 

dan LORA VE ŞOFÖRÜ 
Gündüz 2,1/2 ve 4,l/2 gece9,l/4 

MELEL SINEMASINDA 
Önümüzdeki çarşamba akşamın
dan itibaren proğramı lltveten 
meşhur - p~stınnki ~51 çkı ar.· oyunda Galatasaray, Fener ka mb' ıştırn. ud sedeı h.~01 ,tışart e "ef~ ne dair olan telgraftrf. Şu tel- ~ ba b' tul a rma.d'gı ece şe- arelerde EDUARIJO BIANCO 

- oste sı çı ar. . 1 ..... d k f t 1 . ır yazrsm a a u asa an ı- graf koca bir ömrün sönüp git- yın u aş angıcı ı ı. Arjantin orkesırası 
Belki daha vardır. Şimdı'·""' d~sıl?kn.un elçod rr~at"fedegeçdır- kstürün bu şekilde kat'! tatbiki tı'g"ı'nı· ve uzun bı"r mu··cadele ha- Biraz sonra aldandıg"rrru an-

8
., gu··nden ı ,_ d b f'T .. 1 .. 'f Y'"' ı, a ın on ar an ıs ı a e e e- 'h . . dT d 

1 
d Ol d B k d 

1 
k 

1 
" itibaren yeni re· ı serisinin 3 üncil senes nln 

fa. ar ~ ı ın 80 tur u ı ade şek medi. Bizim görebildiğimiz ek- ~\ eiıne gı 1 ır 
1
ve ~r~ a e.cne- yatının nihayet bulduğunu gös- da ~· :t ;·

1 
U a ar a ~ - pertuvar, 1 sine başlayacaktır. 

lr&e· 

SPOR VE GENÇLiK 

,.ını yaz d_'lf1· 100 kü' gjrse, öy- siklik şudur: \ere ~aç ~af1 ma d~z~lıstt teriyor. Fransanrn en büyük ~l amu ı o ı:;.rnı g_~vfet~ı.: . -12wsES11•llllll-ıı:ıııımıım:ıııma:ı•ı:ıı· •l!lil• iııı••ııiıılm••••••ı_. 
re zkanne ıyo~u~ ı y.a mz «çık· Hücumda sevkli idare zaif; nbı en mus

1
sa .e ekr. re be ıker1e Adamlarından biri olan Cle- « maz şey.» 

1 
ıye s_oyben 1 ı, ; 

.ma .,, mastarıle ıfadeı meram e- h"' f rtl d t u temas ar ım ansız ıra ı ır- menceau malUmatı azim irade sonra gene ya varmaga aş a-d" . ucumu yapan e er e opa f 1 kk' • • • d - S l ıle!)!!eçcek! 1 1 hakimiyet az. Mamafi bütün bu· ~a ,,utdboluı:~z .nasr ;,era ı· ı e- ve sebatı ile siyasiyat aleminde dr: «KuSzun:ı ?.e~ en s.oguma k~ 
.. . ~KMAK G. B ! noksanlarla beraber Galatasa-1 er eme_ .ıstı~or. vve a. şu- mü:him bir mevkii işgal etmiş ma · · · ent oy e sev~yorum ı, 

Dun ıkı ~ı-~~daş sıgara yakı· ray hasmına nazaran çok daha nu kaydedınız kı ben ecnebı ~~- idi inatçılığı ve fikrinin isabeti- heyecandan: .. » S~hıden acır:a
yorlardı. Bırısı .1emen çakma- azimkar görünüyor. ~ımla~la ~~~asa muarız def~- ne itimadı dolayisila muhtelif ~a_k ~a~dey.d:. Bent hırpaladıgı 
Aını çıkardı ve ça'~tı, ateş al- Fenerbahçe'nin galibiyetin- lim. Fıkstu~ bozu~ma~~.sı ·~- fırkalarla mücadeleden hali ;~ın .. ozur .dıI;;:or?u. Ben de onu 
~adı, çaktı, çaktı, ve çaktı. Ka- deki saikler. zumu~a kanıım. Fı.ksturun nt- kalmamıştır fevkalade Vatan- optum. Bwbınmıze sarıldık ve 
fir ç~kmak. b.ir tü.-lü .yanmaz. Oldukça işlek bir oyun tarzı. hayetınde v~ aradakı boş zam~n perver ve intikamcıi idi Fransa uyuduk . 

lkıdc~ hırı dedi kı: Cevik ve çabuk bir akrncr hat-, la_rda ecnebılerle temas kabıl- ve Almanya harbrnrn neticesi 0 _ Şafa_k~a Uf andım; baktım ko-
- Ugraşma! Yanmıyacak! t;: müessir ve topa hakim. d:.r. Es.ase":.b.~ her memleke~te larak 1871 de Fransızların zara- cam gıyın~ış: . 

1 !!anbul elektriği gibi olmuş' . Buna ilave edilecek manevi h.oyl~dır. Butun bun~:ı-ra çok ~ı:ı- rma yapılan sulhmuahedesinin -. Sen.?ı~az ~a~a. uyu, de~ı, 
Kah yanar! Kah söner! .. Ak- tesirler de vardır: müdafaada- rıh ıbı.r cevap om:~ uzre .~ek bır acısını hiç bir zaman unutma- bentm muhıı:ı ?ır ışım "'..~r, hır 
fll.ma doğru matbaada çalışır- ki hataların akıncrlartarafından su?! .ırat etmeklıgıme musaade mış ve harbıumuminin son se- yere yadar gıdıp gelecegım. 
'ı:en evvela ufak bir kıruışma- derhal telafi edilmesi ve golla- edılsın: "~cnebı takı~larla te- nelerinde iktidar mevkiini ele Bu işe şaştım fakat sesimi çr-
fan sonra elektrikler söndü. . • rrn zahmetsiçe kazanrlmasr. masr te~ın . etr?,e~ .. uzre, yaı:ı- alarak memleketini zafere ka-
~u sönü~lük haftada bir iki gün Galiplere ve mağluplara... mış oldugu fıkstu~u ,ho~arı bır vuşturmak azmile çalışmış ve 
~em de ı~ zamanı ol~yor .. Ve, Bilirsiniz ki futbolun çok ga- t7~ meml~~~t teşkılatı gostere- bilhassa Almanlar için pek ağır 
·~nederı~! - en zıyadc gaze- rip cilveleri vardır: bılırler mı. şartlarla muahede yapılmasına MELEK 

Ünümüzdeki 

MELEK 
ilk defa olarak Aleksandre Dümanın eserinden mukıeblı 

irae olunacakm. Müme.silleri 
JAN ANJl~LO, L!L DACOVER, BERNAR GÖTÇKE 

Biletler şimdiden kişelerde satılmaktadır. ... .• 
El 

Hu akıamdan itibaren 

SİNE1\1ASINDA 
:ec:ılerle sınem~cıları zarardide Galibiyet tesirile mestolma- -<>- S. GALİP amil olmuştur. Mtiahedename-
edıyor. · Netekım bu satırlar, ğa gelmez. Kazandığını muha- K J J yi imza ederken intikam hissi-
mum ışığında yazılmıştır. za etmek kaybettig"ini tekrar 1 ır A<OI Ş~ ~Karı ı·-- ni izhar etme';:ten kendisini a-

MeŞhur Brezilyalı şantöz 

ROZİTA BARİOS 
Bi mum d'b' d ld - ' Ga atasaray t etizm pten ıgm l C "h . z ~~ 1 ın e o ugu- kazanmak, yalnız gelmez. Ka- den: amamıştır. lemence~uya .ı tı-

muz halde ka~ı derecede nurla-· zandığrnı muhafaza etmek, ka- 6-12-929 Cuma günü kttkoşusu id- yar kaplan namı verılme~ı ce
namadık. M~lum yaı mum dibi- ybettiğini tekrar kazanmak ya manlarına ıfovam edilecektir. Mütte- sareti medeniyesini ve rakıpler
ne ışık v_ermıor .. Acaba başka lmz en fazla çalışanlara me~'u- fik klüple~" .menıup olup bu i"""!n ne karşı siddetle savlet ve hii-
yere verıyor mu? Yem mumlar ttur. ko:;us.una ış~rak edecek . atletlenn cümda bulundL. ) '.ntı ima eder. 
d d ı yevmı m~zkurda sabahleyın saat on- İ . d .. l an onu a ummam· An~a.k bu nezahatladıt ki... da Galatasaray klübünde bazır bulun ~te .nı~ı.~yet O kaplan a gur e-

FELEK Bızım bu son temaştan duy- maları rica olunur . dı gıttı. "" 
= 

ve girtaristleri repertuvarının en güzel tan;tolarım ve ezcümle NANITA NANA PLEGARIA 

Hanı·ş: 

tenıin 

ANCUSTIA Krepuskulo ~arkı/arını ıagannl edeceklerdir. 

Herkesin meşhur ınuganniyeyi dinleyebilmesini 
nYıksadiyle fiatlarda zaınmiyat yapılmamıştır. ·-= ,,:, ilıı11t-I,, iı ccebi (tjrlkası: 108 di: kanıdan gittikçe yükselen se- yüz buluyor, şımarıyorum. ıden bir damla yaş düştü! He- unutabilirdiniz ... Bir başk~s!-

! - Bak kurşun gelmiş, orada siyle haykırıyordu: - Hasan'rn defterini buldum 1 niın de gvz\erim sulandı .. Eğer nr sevmeniz pek kolay olabılir· 

A K ·e u·. NE$. kalmış... . 1 - Hamra'nrm .. ~ı.zım.. da ol<:ımaya götürüy?run:ı.:. 1 b~~ kelime daha söylerse ben de di ... 
Dedi, ben elınden hemen al-1 - Sonra gelir verırım.. dedım. Murat derın, ıçlı ve goz, yaşlarımı tutamıyacak, Der gibi ben de uzun uzun o-

dım b~ktım. Sahi öyle. Kurşuni Dedim: :n:arıalı uzun uzun gözlerimin ' damla da~l~ akıtacaktım. nun gözleri içine baktım, yal-
defterın .t~m .o:tasında, saplan- - P_ekt .. unut~a :::.. .. .. ıçıne baktı: . . Sonra elını uzatır: vardım, çırpındım. Hep böyle Etem izzet rruş ve çıvı gıbı yapraklarına- , J:?edı ama .. : Go_zlugunun u.- 1 - Ben de gıdıyorum Hamra- - ~llah.a ısrı;arladık... kalpten kalbe, gözden göze ~o-

""1""°'°"""" rasında kalnuş. Yapraklan a- zerınden de dık dık bana hır mm. . • . . _ dedı. Bır ~esın .~lemden b<?-Jnuşuyor; ikimiz de birbirimıze 
H h .. · d k • k 1 k t b kl çınca kurşun da çıktı, avucuma baktı!. dedı. Aglryan, tıtreyen bır gulmasındakı huznu ancak bır'tek keFme söylemiyorduk :Ne 

- a · · u~_erı~ ~n çı d ankşey rrş ~';.ı a 1; P<?.
8

•1 ı.ra~ ~. 1f1 ~ı düştü. Ve .. ben de hayretle ka- . . . . . . sesle ilave etti: ı hitapta buldum rztırabrn bir İ konuşabilirdik? o seviyo; ve 
ler ~ra~ında ırd e tberl 1e ay-,kvar. 1 e e1 •. r;~.zkekr~.n .. ek''

1
h e~e e rışrk onun gibi söylendim: Ne bileyim ben! Belki elime - Sizi allaha ısmarladık .. ıhançerede yumrulup boğazı tr- lbu ümitsiz sev.gisi için ken'disi· dedıimıs ama ur a rn ım o enar r .uçu uçu amınne All ı k d"· k l' b' h · d k · · d k d - k b k nuşuşta , .. !"ki . . .. 1 .. 1.. - a 1 orumıış... unyanın en ıymet ı ır azı-ı eme ıçın arıyor um... a ıgrnı anca u o ne kahrediyordu. Ben beni 5ev-

mu? . . . . go~ u er.ı,ınsana oy e gu unç İhtimal bu kurşun dosdoğru nesi geçseydi bu kadar sevin- Bu sözler, bu ses, bu söyleyiş sezdim! di'i için bahar ~i e"i gibi taze dcdı, gıttı. Ben _sankı f~nın- gelıyor kı.. . .. .. .. kalbine gidecekti. Sanki bu fe- i me;:dim. Bu küçük, siyah kaplı, birden bire zehirli bir ok gibi Kendimden ona hiç bir şey b.; katbin yavaş ~a~aş kendt 
daymı~ı:n, o oldugıınu bılıyor- Defter elindeydı. Gorur gor- laket hemen o anda olacakmış kalın ve kurtarıcı defteri elimin yüreğime işledi ve .. bütün mes vermerr~nin acısıyla iradesiz kı d' solmak için gÖzden u· 
mıı,ı gıb:: . mez eli:Ui u~attım. Ben ne ka- ~a ~? ves.~1~. o~:ı kurtarmış gibi \ i~~nde parmaklarımın bü~ün gü-

1 
ut ~ld~ğpm . saniyelerde . gene bir halde elimi uzattım ve sade- z:~1:;~ğına ve kahra düştüğ~-

- Getir .. getır .. Odur... d~ telaş e?ıyorsam ~ o kadaı: ılk once uzuldum, korkt':1m, ~e-ı cuyle sıkmış, odama dogru ko- bentm ıç~n bır başkasınır_ı ıztır.ı- ce: . . . ne şahit oluyardum ! Bunda~ı 
diyordum. Adamcağaz gelin-lag~rdr. 1:lınde tuttugu defterı yecanlandım; so~ra. genışlediın şuyordum. Karşıma Murat çrk- bına,şahıt olmak, onun ıztırabı-ı -. Nıye .gıdıy~r ~unuz? acr, bundaki ıztırap daha üsti.ııt, 

ceye kadar 0 kadar sabırsızlan- evıre çevıre yanıma yaklaştık- ferahlandım, sevındım, koşa.k?- tı: • I na la_kay;t kalm?,k!. Bu ne a~ı dıyeb~.l~!m .. E~ımı .t~ttu, kuv- , daha hazindi. Bilmek, bilrn~~ 
drm ki. Ya 0 olmazsa? Bir kaç ltan sonra: şa yürümeye_ başladım. Katıp - Ne bu telaşınız Hamra- şey~ı! Bır şey soylıyememenın 1 vetle, butun .sın~rlerını ~enerek mek bir şey ifade etmez onda.~ı 
dakika sonra baktım katip kös - Ya hu Hanım kızım. Şansı arkamdan bag.ırıyordu: nrm.~. . . acrsıyle ~ordu?1: . sıktı ~.ıktı.,hı~ ~ı~ şey soyleme- bu çılgın hasta sürerli aşkı be-1 
kös geliyor. Zaten komik bir a- 1 varmış. Bir yara da bu defter - Han~m kız:m .. Har:-ıranım I Sozlerıyle .b~nı karşılad~. Z~- - N erıye. gıdı yor sunuz? . . 1 den ~ozl~rı~ın '.ç'.ne baka kaldı. ı uyandırmış, ben sevgisindel'.ı 

·dam. İhtiyar. uzun, kırışık bir olmasa alacakmış . . . bu d~ften a~dıgınrza daır ~an.a. ten. hastane .ıçınde saklı hıç hır . - .Emrımı aldım. Erzurum?.a ~. goz~erımın ıçıne bakark~~ deli istidadı çoşturmuş, on~. bU 
suratı var. Tepe cascavliik açık. de~i. bir kağıt verın de evrakı musp!- şeyırı; y~k kı. Artık buranın ~- 1 k_ı miltehassıs arkadaşla degı- gozlenm. ~e k~~.~larrmda no- uçurumun kenarına ben süruk: 
Kalın, salkım salkım ve akçıl - işte allahın mucizesi. Kur- te yapayım. Sonra beriden bır,deta _ımtıyazlı ve ş~arr~ b'.r şıyorı~z .. :. .. bet gec~sının butun humması lemiştiın ve .. gene ona hiç bır 
'olan kaşları gözlerinin üzerine taracak mı kurtarır... kılın hesabını sorarlar! çocugu ol?um. ~~~~ı benı sevı- . dedı_.. o.n':1ne .. ba~tr ve ~~.an 1 tazelen!yo~, ca.n~a~ı":ordul . 
doğru sarkıyor. Yüzünde bir ka- Diye .. defteri uzattı, göster- Ben gene koşuyordum. O ar:,xor, hepsı ~pıı goruyor, ben de ıskarpınlenntn uzerın'" ı:-ozun- - Gıtrnıyebıhrdıntz.. Bent RtTMEDİ 



MILIJYET PAZARTır.sl 19"9 ( 

'Bu uzun. ve alçak .şasi 
şik karoseri için ideal dır. 

Bu\•ük vit~lerle gıderken \'ırajlard ... ın 
ve fena yollardan emniyelle geçchıl

mek için Oakland'ın şasisi uzun. ve ıner· 
~ezi sıkleti gayeı alçak olarak ıınal 
dilmişlir -

Bu ~ası üzerindeki . Fışlıer ~:ıro~'f'i~i 
()aklandın /ıututuna bır genç kı:r.ın ıara
"·eı \'C kılınrlıgını bahşeder. Y<.·ni rndya
ıorlı onu en son modellerden telrık ellırir. 
Sehirde. başka arabalar nr.u ... 111d:ı.,·f>ya 
İ•ir yoku~ta viraj alırken ()akl}tn«l'M dıt.
kat edinız. Pek az araba onun kaılııı .. ık 
ve canlıdır:'Blr tecrübe yapını/.. nu~ıık 
'ıte~le \'İrajler alınız .. yahut bor.uk yuJ .. 

Üakland • 
TÜRKiYE ACENTAUKLARI 

Kadı Zade M ıebmetStndu Bty 
lstanbuJ-&yotlu. Tak.sim-Milli Cara. 

• • 
MüfliıZadcMcbmrtHa7n Yt AliVcJiMcJnnclAI 

GAZIAYINTAP :ıf 
Rasıh 'Z.adr Bıraderlcr,ADAN A - ~ 

lar<lan suratle gr(ıniı. bıltıas'a Jı:ı,·ırlnr
da ınoloıun buyük ktı\'\"t't ve kahili\e-
tinı m11 ... ahede edereksinı1.. · 

Aksell•rator pedalınA hasınca, ~ll\\l'I· 

la hır mıknııtısın cazıhe~ınr t;thı 11111' ~·
hı n1oloı un lı11ıu11 ku\ ,-eıının 1H1sıl h·-
111erku1 rttıgını lussecfeı·eksınız .... 

():ıklı-tnd aı·enıalığı. sıze arabanııı 111ı:ı
li\"t.'ı-.ııult• ,.e,H ;ıksanııncla zuhuru ııııılı
ıCıııt•I k11.,.11r.J:ırın~ kar~ı lıır '("Hl' u·ını
ıuııJı ıılduı.:11 \.t' ,·adt"lı 0 lal\~ıllrrlt" ... :ılııı 
.ılHhılnıt•h u-.ulu lutJ.k1111l:.1 \ot.fth 111:1111- J 
tııoıt \ ert•t·rL.IH' . -

1 GÖGÜSLERİNDE 

oütUK TAnARE Pif4NG08~ 
muzt:ı.rtp olanlarla zafi ·et vcsair 

geçici hasta
lıklara düçar 

olanların 

mutlaka 
YEDiNCi TERTİP 

5. İNCİ KEŞİDE 
ıı KANUNUEVVEL 1929 

Bii yük ikramiye : 
50,000 liradır 

Aynca: 
25,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık 

ve 10,000 » Bir 

' 

ikramiyeler 
n1ükafat 

Bat ajnlan 
Aspirin 

komprimeleri 
Uc ledovi olunabilir. 

Yalnu: kırmızı bendırolh& baldJd ,,r •"" 
•mb•llJınıı dikkat \IC ba lllOJ"kO)'J IDlllUTCD 
tolep cdlnlı:. 

"-----~1-=:::~~t__ 

Emul-
~% si on 

Scott a ihtiyaçlorı vardır. Zira 
bu müstahzır tabii vitaminlerle 
mukavvi tuzların ve kabili hazım 
yağlı maddelerin imtizaciyle vü
cude r;etiıilmiştir. Doktorlar ve

rem, müzmin nezle. 
kansızlık, zafiyet vo 
kan h•stalıldan için 
onu sureti hususiycde 
tavsiye eylerler. 

Zaife kuvvet veren 
ve hastaya afiyeti iade 

ettirtn hakiki 

EL\1ULSION SCOT 
için daima ı~rar ederler. .......................... 

FIRS!'ITAN i~TiFiDE 
Hem 8 ay ta
ksitle hem 0 

0 

10 tenzıliıtla 

Kürk Mantolar 
1 Ianımefend

ler kış soğukla
rı başlamadan 

son fırsatı eli
nizden kaçırma
yınız. ilerde tı· 
ksitle kürk ma
ntoları saulamı
yacağından Ma
hmur Pa~ada 
Kürkçü Han 

G.BEYKO 
Telefon:lstanbul 

1 6 8 5 

-:;:--:._· ~z lıneli ~aJat ınekte~i ınü~ürlü~üu~en: 
,• ~. ''\:: ...... . 

K ART.\ L....,"'°"ı;.ıt ı MARKA :. 

HUTCHINSON 
En sağlam 

LAstlklertdlr '--";;o; 

/ 

L Kız Ameli ha yat mektebinde 
1•ususi keman ve pi yan o ders
leri verilmektedir. Piyano mu
~llimi, meşhur piyano mualli· 
~i ( Iskaçelli) keman muallimi 
~ınanya konservatuvarından ~ 
~ ezun Mehmet Ali Feridun ....--..~-::-::_.,..~ _ _,"' 
eydir. Cumadan mada her 
~ün saat1fden 14ekadartale
e kayıt ve kabul edilmektedir 

NAiM VAPURLARI 

lzmir Postası 
Seri, lüks ve mun lazam olan 

GENÇ ADAM 1 DEFTER
1

DARLIKILANA Ti 1 
ADNAN vapu>'u 

Kdnunuevvelin 

2 inci P AZARTESI 
günU 16 da Galata rıhtımınd •uhare
ketle ( lzmire ) ve Çarşamba günü 
lzmirden lstanbula hareket eder. 

Galata Gümrük karşısında Site 
Frınsez hanında 12 numarada Umu
mi ıcantalığına müracaaL Telefon 
Beyoğlu: 1041 

:YELKENCi 
ları deniz lüks ve sür'al posla11 

VATAN 
VAPURU 

4 k;~~nuçarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhumın 

dan hareketle doğru (Zongul 

dak lnebolu, Samsun, Ordu 

Gircson, Trabzon, Slirmene ve 

Rize ) ye gidecektir. 

TafsiU.t içln Sirkecide yelken

ci hanında kAln acentasma mü

racaat TeL lstanbul 15 1 5 , .. _. ........... _.... 
K. z. A yekta vapurları 
Muntazam Akçeşetıir - Cide 

haftalık po ·tası 

İnönü 2 
va.paru k.tnunuevelin 2inci pazartesi 
günü akşamı Sirkeci nhtmındın ha
reketle ( Akçaşehir. Alaplı, Ereğli, 

Zonguldak, Barnn. Amasra, Kuruca· 
şile ve Cide ) iskelelerine µimet 
\e avdet edecektir. 

!\lüracaat : Eminönü lzmir solı:ak 
No. t 1 Ahmet \"akta vapurları ida· 
res'. Tel. lst. i 39't 

Se~iseıain 
Merkez Acentası; G.ı ıt• köprtl · 

hı~ında, J:leyoğlu 2362 Şube 
acentesı: Mahmudiye Hanı altıtda 

lstanbul 2740 

lyvalık sür' al poslası 
, l\lersin) vapuru 3 Kanunuevvel 

Salı 17 de Sirkeci rıhumından 

hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

Küçükkuyu, Edremit Burha

niye, Ayvalığa gidecek ve 
dönüşte mezk(lr iskelelerle bir

likte Altunoluğa uğrayacaktır. 

Gelibolu için yal.ruz yolcu 
alınır, yülı: alınmaz. 

BU GÜN 
Çalışıp kazanıyorsun 

YARIN 
Hasta olabilJrsin 

O vakit paraya ihtiyacın olursa 

KUMBARAMIZ 
imdadınıza yetişebilir 

ŞİMDİDEN 
Kazandıj!;ının bir Jı:15muu kenara koy 

Türhiye iş banhası 

Devredilecek ihtira 
beratı 

"Hidro karbon petrol gaz yağlan., 
hakkındaki 3304 numerolu ihtira be
ratı sahipleri ihtiralanru atimhl ede
bilecek yerli bir müesaeoeye foar ,,.,. 
ya furuht eylemek istediklerinden bu 
hususa talip olacak zevatın lstanbul
da Yeni Postane arkasında A§ır efen 
di Kütüphanesi sokağında Türkiye 
hanmda 18-22 numerolarda lı:iin YC· 

kili bulunan !stok efendiye müracaat 
ları ilin olunur. 

Pul Müfettişleri Pul tetkik memurları 

!\faaş :\lıkdarı l\la~ .\lıkdarı :\ b halli btıhdamlar 
Lira Adet Lira Adet 

50 4.) 1 Ankara 

45 2 40 
" 

3 30 Avdın 
1\0 -1 ZungcJ l0 k 

4 

Yukarıda yazılı memuriyet-! C. Hesap 
!ere tayin için aşağıdaki şerait D. Fransızca 
dairesinde müsabaka imtihanı Tetkik memurluğu için 
yapılacaktır. A Damga kanunu 

1 - İmtihan; Ankara, lstan- B. Ticaret kanunu 
bul, İzmir, Bursa, Adana, Ay- C. Hesap 
dın ve Zonguldak olmak üzre 7 - Müsavi şerait altında bu 
(7) yerde yapılacaktrr. lunanlardan Ali mektep me'zu-

2 - İmtihan Birinci kanu- nu olanlar ile pul işlerinde is
nun (7) nci günü öğleden evvel tib<lam edilenlerden kitlemi fal!
saat 10 da yapılacaktır. 1 la olanlar tercih edileceklerdır. 

3 - İmtihana girmek isteye- 1 8- İmtihanda en ziyade ka
nler birinci kanunun (5) nci gü- zananlar sıra ile tayin cdilecek
nü akşamına kadar merkezde tir. 
Varidat umum müdürlüğüne 9 - Pul müfettişliği irnti
ve Vilayetlerde Defterdarlığa hanına girenlerden tetkik me
müracaat edccckk:rdir. j murluğuna imtihan verenlerden 

4 - İmtihana girenlerin me- daha fazla kazananlar tetkik 
murin kanununun (4) ncü :nad memurluğuna tayin edilecekler 
desinde muharrer evsafı haiz ve dir. 
mezkur maddede yazılı vesaiki ıo - Daha ziyade malumat 
ibraz eylemeleri lazımdır. almak isteyenler merkezde Va-

Müfettişlik için ridat Umum Müdürlüğüne ve 
A. Damga kanunu Vilayetlerde Defterdarlığa mii 
B. Ticaret ve Borçlar kanunu racaat ed~ilirler. 

KAPPEL 
yazı makinesi 

Almanyada muasırı 
fennin en son 

'41heserl 
FKA.ı"\"SIZ bülı:ılmetinin dııhi t«kdir ve tercih etti~ makine 

Hafif, metin ve sağlam 
He rciheti taahhüt olunur. d~~i ",~~i\~ 
Türk!ye umumacentesi; 

Y Şl.'l:OJ~KY:\"; lstaabul; Sıdık"'e han 30-33 Tel. l<t. No. 22~6 

{)evlet J)enıiryolları l Iaydarpa~a 
11ıağazasıııdan : 

Müzayede ile satış 
İdaremizin kullandığı tip harici olması itibarile S/12/929 ta 

rihine müsadif Persernbe günü müzayede ile külliyetli mikdar
da asma, masa, lüks gıbi muhtelif lamba satılacaktır. Bunlam 
kısmı azamı yenidir. 

Taliplerin yevmi mezkilrda Haydarpaşa mağazasına müraca
atları ilin olunur. 

i""Ttt·A~~öi,A.n ..... J Hudtıt ve Sahiller Sıhhat l ınum 
~'1iidürlüğii ıı1üfettişliğinden •••••••• f!~!!!1~1~ •••••••• i 

Tepeb•şı ti· 
yııtrusunda 
salı günü 
akşamı saat 
21 /30 da 

Büyükdere sahil sıhhiye idaresi Bor k!tihl sabık Ahmet Vefik Beyin (":ı!latada sahil sıhhiye merkezinde 

müfettişlik dairesine müracaat etmC"i IAzımdır. 

yalnız mual
llmlerle tala

bdere 
Aynaroz 
kadısı 

6 tablo 
yazan: l\lüsa
hipznde Celal 

11111111 Bey 
Cuma r;ünleri 

matine saat 1 SIJO da her cumartesi 
akşamlan için filtlardı tenıilH y•pıl-
mıştır. 

Ferah sinemada bu ak~.m 
Genç kız kalbi Billi dov Srn koz 

Norman kerri Ayrıca müLemmel 
vıreyetc. 

Pangalıı tiyatro>unda bu ak;am 
Cevdet B. kumpaBya&ı 

Birinci defa olarak \'iktor 1 lügo·uun 
şabeseri ( Grosço1 )- rahut { lıdi"aç 
idarehanesi 5 lede l !. f.z ,\hmLt B. 
saz heyeri, \'.ilrye::rc. 

l\lüttehlt Ermis Emniyet Kartal kon<ervc Fabrikaları 

Türk anonim şirketi Galatadaki idarehanesini 30 
' T. Sani 929 tarihinden itibaren zirdckl yeni adrese 

nakleylenıi0tir. • 

!stanbul Eminönü meydanı kö!Jril kar~ı<t No. 12 

Telefon lstanbul 1980 

' . ~. .. ~ ... : - \ ·-Isk enderİ)Te 
oteli 

Temizlik, kalorifer, banyo teal
aatı olduğu gibi miiıterilerinln iotinı
batlarmı temin edecek ve tarafımdan 
satın alınan yegane oteldir. 

Arif zade Arif 

Fatih sulh üçüncü hakuk 
liğınden: 

Sandaliye, Yatak, Yorgan, dikiş 
m•kinesl vesalr etya terekeye müte
allllc olup fıırulıtu tekarrur eden ber
veçbibalt eşyıının şehri kilnunuevelln 
7 ine! cumartesi gtlnü sııaı 13te Ak
sarayda Çakır Ağa maballesinde Da
vuıpafa caddesinde 24 numerolu 
hane derununda bilmüzsyede fruht 
nlnnaca~• t!An olunur. 

1929 Barselon büyük miıkAfıtını d• 
kazanmış olan 

Piyauda satılan .;:uıtlcr meyonınJa 

IO büyük miik!fata malik olan ye
glne saattır. 

Umumi acentaları: lstanbııld• 

Çarşıyı kebirde 
N. K. CF:ZVELI YA•~ ve mabtumu 

c lektepliter paz.a.rı 

Necati Memduhların 

1930 
Cep 

takı ım 

Ar ~un ve 

mu:1nra-

bil.!!."ikri lan çıktı 

Fiatlan ucuz, klğ•tlatı ali. 
tabı"ları nefis, cilt'erı ga)·et zarfı 
ve mnkemmeldir. Göı ıneden 
başkalarını intihap c tııeyiniz. 

1:->tanlı·JI n,:ı .. i\.eıı"ıti ,ı; "t! lılri~ t 

ticın.:t Jaıre=-i~derı: 
\t.hkerne~e i:lnı in;hına k ı " 

\'erilm:.- r.1:;.n ·r3ht~ka~ede Hustc[n 
Ptia Ci .. i ka~: ıtl1 · burlar.4 t 

.H9 ı.uıneoo\u dıilk J.ı mu 
hı~·,>;_ l)ıradoryan ı::·cnJinin tLjk -
_.ın<la ınevcut n.1P,urlttk \ e htrd t\' 1t· 

çıhğa ıit cm,·ali;ı mJ1 ~..:m :c: ~.1t 1 
ma'ln~ kanır 'eri m:~ {J1 r. ~.uı 
ıllip oianlann 'i 1 ~ 9~ tar c u 
saJit pazarre"'i ;unu <l.:ıt , C \.fa mJ· 
ha1Hndı; h.:?.71r buhı.-Mıl r: i1.u1 olu lUl. 



BİN SÖZ 
BfR RESfM 

PAZAR'l'E';i 
2K.E\'EL1929 

t mekteplerinde oku
yanlar için ders ve havadis 

aiınc Halit ı\luallim Ahınct Halit 

·vurt bilgisi 
Yeni Türk cumhuriyetinin kuruluşu sul

tanlar istibdadının neticeleri 

- Baha ccııııet
li ksiıı 
- Umaınam oğ·

lunı ... 
Biliyorsunuz ki hükfıme- ri de milletin arzusu hilafı- Rum bat papası Valiyi zi-

t~mize .(Türkiye cumhuriye na cihan harbine karışarak yaret etti. ~u ziyarette bq 
cı) denilır. milyonlarca Türkün ölümü- papaa F enerın artık fesat 0 • Yeni Yunaa ııeftrf, Reisi Cumhur Hazrc:tlerlne ltlmatnamesint takdim 

C h • v lmıy v T'" ki ettikten sonra Riyaseti cumhur köşkünden çıkarken •• um urıyet hükumeti de- nü hazırlamaları ve netice- cagı o acagıru, ur ü-
mek halk hükumeti demek- de idaresizlik yüzünden va- ğün arkadan kuyusunu kaz
tir. Böyle l::ikfımetlerde her tanımızın mühim bir kısnu-'nuyacağmı söyledi. Bat pa
ıeye hakim olan millettir. nın elimizden çıkmasına se- pasm bu teminatı bize bir 

Bu sebeple dir ki her sene bep olmalarıdır. '.atalar sözünü hatırlattı: 
'.Jilyük millet meclisinin ku- Yine bu hatanın neticesi' - Baba cenne!Iikain! 
;:ıılduğu 23 nisanda hakimi- olarak İstanbul ve daha bir- .-:: ~~~am oglum •• de
!ete nail .olduğumuzu hatır- çok yerlerimiz senelerce 1 ~~ gıbı hız ~e pal>&! efen: 
,ar bu mılh bayramı kutlu- düşman işgali altında çiğ-: dinm.~?Det~k olduguna bı 
arız. nendi ve nihayet hain padi- ru guç ınan rız. 

, ~cab~ biz b~günkü cüm şah milleti ve vatanı düşün- --.-
t~ıyet _ıd~resı~e kolayca meksizin bir düşman gemi- Diyar bekircle 
aail ol.a~ildik. ı:nı~ , . sine binerek kaçıp gitti. 
Hepmız bılırsınız ki bu Yine bu fena idarenin ne- banJ{a 

;nes'ut güne kavuşuncıya ticesi idi ki düşmanlarımu: Diyarbekirde yeni bir ban 
;c.adar pek çok s~tılar çek vatanımızı paylaşmag~a baş- ka kuruluyor. Hl 

k pek k - k mayel etfal cemiyeti merkezi tarafından Anksra'da yapıla• tı • ve ço ugraştı · ladılar ve İzmiri işgal ettirej R ha • • K ı ı tı 
H ·· hi bi · • k" · ua ncıye nazın ara- çocuk bahçes açı mış r. 

enuz ç rınız es ı ıs- rek dünya • .;ı.,;; .. den adımı- han-1-da "'-'--- li -----:.'"---------------"bda d · · f l kl ,,. ""'.... ,,.aau.ı l'UIKBFllya ge • G ' f · T · k tı t evnnın nea 1 arı- zı kaldınnağa çalıştılar Bil R ·ı d ı v ayrımü >adiller - Tahsilat - evzıat o -'11 u tm dı · yor. uaya ı e ost ugumuz 
nu amışsınız r. tün bu felaketlere karşı cum ·• ·• d artt v ·• misyonundan: 

Telsiz telgraf ltlerimlz teni olunmaktadır. Telsiz teal•atına bt 
lllveler yapılmıttır. Bu reslıalerde telslz lıey'ed feaalyeall• 

yeni tesisat gGrlllmektedlr. 

ÜÇ AYDA BİÇKİ VE DlKtŞ İstibdat demek bir hüküm huriyet idaresinin nimetle- rn ıı;:n K en ah 1a:k. tUP-
:farın kendi keyfine göre n'nı· mı'nnet ve şu"kranla ha-l eldiy~k • ar anb nd r

1
aukya Mahmuıpaşada llacıköçek ma- N: ı 7. ı 9, 31 müzayede ~ünü h llfoeshsesem yüzlerce mezunlarının muvallıkiy<ıleri ve içtimai 

eml k • 'd · d I ge ten sonra u ost h 1 ayaııa i ra1. ettikleri mevki dolayısıle gurur hisseder. En IOn ve eli n e etı ı are etmesı e- tırlamalıyız; b" k dah cak a lesinde cami şokağıada Haço- 33, J5, 39, 41 22 kı\nunuevel kolay Fransız ıısulü ile hiç dikiş bilmlyenlerc 6 ayda, biraz bilcnleıt 
nektir. Bu devirde milletin .. • ır at a arta • pulo hanı haricindeki maP;azalar 43, 45, 47, 49 929 pazar 3 ayda, ıualer, tayyör, '" beyaz takımları telerrilıtilc mtikemmdeJI . ~· 1 - Bugun her şeye ha- ~ 
ıaadetı ve arzusu degıl an- kım' olan mı'llettı"r ve bu"tu"n } •1 · · f' } Han dahilindeki N: ı, 2, 3, 4, ;;, ti, 7, 8, mtizavcde aünü oM .. ııretillr 'ıe dbc,ir ksonhunda Maarifçe musıddak şehadııname verilir. 
ı::ak 1 1 k .. f ngı ızı n 1 r a J " • ezun n an ir ço anımlar kendi hesaplarını mekı- ıçma"ı mil" • su tan arın zev usa a- ·ş1 · ı k'll · ··ru - mağazalar 9, ıo, ıo, 11, 13, 14 25112 929 çar•amha -r a 

d .. .. ··1:ı•d'" On! f'k 1 en on arın ve ı erı go - ' vaffak olmuşlardır. Dersler 20 kAnunuevvelde başlıyacakar. Talebi 11 uşunu ..,. u. arın ı All h k "k" h"k" 
-:~ b"'tü .11 t nk' k yor. a a ço şu ur U U yısı . ': 17, 18. 19, 20, 24 kaydı sal\ çarşamba ve perşembe günleri öğleden sonra icra edilmek• 
.... ce u n mı e sa ı en t" . d h"ld ld ~ k '! Lj tedir. ~Tüdavimler p .. o ile gidlp gelcbillrler. Gedlkpa•a BalfnHa y~ lil · · k 1 k''l · · d'l me ımız a ı e o ugu a- 1 l "liz li d"" < anın 2tı, 28, 29, 3 ı, 25, .~2 mlizaycde giınü , ,..... ennın u u._ ~ ~s~ 1 ı er, dar harice karşı da haysiyet ngı raa~. un. gene u. ıdndekl 

28 12 929 kuşunda Vahram Asadorran eczanesi fevkinde No. ı Gedikpqa sıçlıl ıe ancak kendılen ıçın çalı·· k d t" . t rtmı trr 1 107 4 e kadar yukseldi. Dev- 33
• 

34
• 35• 36• 38• 39 ve dikiş derslcrı 

1 dı ve u re ını an Ş • · I b k edb" I , . odalRr 40. \1: 40, 41, 42; 43 cumartc<i \I . 
1 

,
1 1 ıır ar . · . 2 _Her vatandaş hürriye et, una artı • t ır .e"!°! uı urü ,, a' am 

1. stıbdat de.vrı bakınız ne tı'ne malı'k ve mu··savata naı'l alıy .• or. Bu tedbırlere hır ıki Raı•da mıı·z.·ıv .. ,Jc 44. 4.5, 46, 47 --:H::-a-d·-:c,-k-il_y_u~N-o-te_r_l __ l""_l_n_e--,------------
1 d ? kad ba 1 k D a , , guıılcri gfücvrilcn l lnçopulcı hanının ma~aza u 1etıce er ver ı eli gune a. ş anaca . ev Efendim, 

1 B d · d · b d r. 1 bank ku 1 d ve odalarının ıcnrı bir ,uıe mııddcclc ınlizavcdc'<: çtkarılmı,,ıır. V k' .. - u evır e ış aşın a o- 3 S l l id . d et asının ru ması a , / a ıt gazetesının 21·11-929 tarih-, 
' 1 h f 1 · b ·· ·· - U tan ar aresın e b k b" • ·ı k • b Taliplerin vıizde on nbpcrindc pey akç:ı•İ\ le ilıaki kat'lye glinü li 4 uncu sahifesinde İstanbul defter an arın, a ıye enn utun h 1 mi k . . ça uca ıtın ere ış qma 1 k h' 1 1 1 darlıgı ilanatı unvanile Üsküdar mal ~ · 1 1 arap O an me e etın ıma ·ı k o ara ıza a rını a KÜstcrilcıı gtiııkrdc >aat ıo da Be) oğlunda marn ,ayretı SU tan ara yaranma h . h"k" . . geçı ece • mudurlügünce mevkii müzayedeye 
ctı. Millet asla düşünülmez- rı cum ~nye~ u um~t~n.ın --o- sokağında '..!il numcrolu daireye mıiral·aatbrı ilan olunur. vazedilen Kalamişta Zfıhtü Paşama-
li Se d k il d'' en başlı ışlerınden bırıdır. k l J ~emti ;\Jah-ılle'i halesinde Fener sokagında 42, 44, • ne e anca ç ortay v t b"t"" d Do tor {)( 'l arı D. D. ~ukap;ı ' ·o. evi 46, 48, 24, 26, 28 rıumorolarla mura-
nemurlara maaş verilirdi. a anımızın. u un ~an . ~- ( .'i8'..1 Ycnikoy Kö) ba,ı Panaip ı I.! Dukkan kam dükkan ve mahali aairc esasen 
Hükumetin ne dahilde, ne ~a_rları d__emır yollanle b~rı- Doktor odaları idare heye 306 Bcyoj!;lu Asm<ılıme,çiı C.addcik~bır 2:.10 Dans salonu müvekilim Kadıköyü Rum cemaati 
'ıan"çte haysı'yetı" kalmamış bınne .. bag.lan. makt·a· o .. ldugu- ti dün Sıhhiye müdiriyetin- k l'anaiva ühtei temellükünde olduğu mevcut l I 1190 Yeni oy , Yalı 9 11 Otel muvazea vesikasi Tapu mudürlüğun-
ı. nu goz erımız e goruyoruz. de toplandı. Odaya alına- 345 lk)oglu Şalıkolu Karanfil 10 Ap. Daire 2 ce mahfuz olup eşhas! hükmiye ka· 

Saatçilik !lemini ha· 
yrettc bırakan 

dünyaca fcY!ı:ılld• 

bir şöhreti halz zarif 
dakik vo ucuz 

O MEGA 2 _ Bir çok vilayetlerde Daha bir. kaç sene içinde şe- cak 100 lira maqlı katiplik 1125 Bliylik Ada Yalı k 3 nununce müddeti kanuniyesinde veril 
k f b k l k f b dd ş· Balı ·çıl Mağaza miş bir kitta defter ve yirmi seneyi 

nemurlar halka zulmetler- .er a rı a arı, ~r~ste a .- için bir imtihan aç 1• ım- Bıılada muharrer emlakin bir sene muddtelc knrı müzayedeye mütecaviz müddetle rustim ve vergile saatleridir. 
'erdi. Kimse hakkını müda- nkaları semerelennı verdı. diden 40 kiti müracaat etti. çıkarılmışur. Tallpler1n yuzde on nispetinde pey akçaslylc ihalei ri tesviye etmek dairei aidesince cc• Accnıa ve depozlterleri 
· 4 Eski devrin milleti 1 -o-- maat namina mukayet bulunmak, i- Çarşuyu kebir. aa edemezdi. Hiirriyet, mü - . k k . l\J l ) J kat'iye gdnu olan 4 kanunuevel 9~9 cumartesi gtinü snac 10 da mar ve te•ahup etmek, bildcfa tamir BOCOS K. ARAPYAN 
ıavat lakırdısı ağıza alına- k_aracahıl hıra .. ma ıstem~- aaş )a~ i:l ( 1 Bcyoğlunda imam okağıııda 20 numeroln daireye müracaatları ruhsatnameleri çikarilmiş bulunmak, Ook" • 
nazdı Uzak vilayetlerdeki sıne karşı bugun mektepsız .. i!An olunur senelerle sigorta edilerek ücretler te- lu. ./:z.du orman muamelat 
ıhali hükumet idaresinden bir köymüz bile kalmadığı- ~ ~emurların ma~ı ~!k' ~1~':ı:~li ~~:;.~~!eı!~- ıruMilza;edeye konulduğu ıo 
'Jılmuş usanmışlardı Umu nı göğsümüz kabararak söy venlmege batlandı. Bugun 1I;.., .ıu·cınanetı ıVııılarılld htanbul Dördüncü icra D.iresin- olmaama ve emri mülkiyet umumen ~!iff~tar:::i ga.zet~le~ı.e _ilan oer 

• ' da f · leyebiliriz Daha dün Arap de geri kalanların maaşı ve '• ' ' ' en: malfım ve müsellem bulunmak iti- . 0 ~ur çıçegının beh nı harp sonun ırsatı bu- . · •1 k 1 Şehremanetinden. Be ikta _ Osman efenwnin Bayram efendi- barile keyfiyet bir hakikati kanuniye !osuna ındel mu.uycde verilen 
'ur bulmaz bizden aynldı- harflerıle yazılmış yazıları nece • 1 H sf dd ·~ 9 ş ş deki alacağından dolayı Bayazıtta E- teşkil eylemesine rağmen muvazaa- kurut bedel dün görillmll§ ve 
'ar okuyamıyan bir çoğunuzun T' t Osmanlı ano- ta ~. ll'!11 ca e~~l ek' numa- min bey mahalleıinde Darphanei atık ten emvali mczkürcyi ühtei teaarufun larad_a tali~ "uhur eylememit ole! 

• . • b .. l k 1 ı~re. . . r~ı dülc~an paz~r ı ~ ıraya.ve v~ han pap karakolu caddeeirıde eı- da bulunduran ve tlu müddet ıerek dan ihaı ... 4-ı2-9~9 ~roba 
3 - Sultanlar ıdaresınde ugun ŞU satır arı o ~~p nım şırketa umunıı - nlecektır. .!alipleı:ın .. 1 .. Kan. ~ 79 ve .. ycni 77, 7?, ı, 30 numaralı kendilerince ve gerekııe vereıeaine le· :;ı OD bete temdıdcn talik ol 

.ken memleket baştan başa anlamasından daha buyuk ; • Evvel 929 Cumartesı gunu saat u~ ba~ dukkAn ve.~ır ~P hane y~~ım sahup ve tesarufunda urfi nazar ey· ·Fazlası . ~ 
ld - hald h' b ne olabilir? yes nın onbeşe kadar levazım müdür- hııısesı kırk be' gun muddetle muza- lemi, olan mütevefa Zalıarof ve vere- Ü ~P olaçakların Y~'.:.J ıarap O ugu e ıç ~- . . . i4 haziran 1922 tarihindeki içdma 1.. ... · yedeye vaz olunarak bedeli müzayede sesinin Rua tabiyetini muhafaza etmif mezkilrda ılrüdar kaymııkambil"'-'almıyor, bütün paralar hır S - Sultanlar ıdaresının umumi kararı ve clhle hıH tasfiyeye ugune gelmele~ı. * haddi Iayıkında görülmediğinden mü olmaBmdan bahııle kanunun mahıus ki komisyonda ha.zır b~ 

'<aç kişinin keyfine sarfedi- fenalığı yüzünden bugünkü vu'olunma<ı karırglr olup bu bapta * . . zayedeni~ bir •Y mü~~etle,.temdidine hükmüne tafiken emvali mezküre Ü· Jetaabul Dörılünci foa 
• d b" d • I esl l ak • "k!" l Hlddatör ayin olunduğu ciheıle tas- Şehremanetınden: Kanalı- karar verılerek mevkiı muzayedeye zerine vazıyet ve bilmuudere mllu- iundaaı ...aı ıyor U. Ne ır ~ır yo U n e vatan o ar.. ıstı a~ • flye muamelesinin hitamı ve mera- zasyon hafriyatından çıkanlıp vu olunmuıtur. Mer~ .mahallin U· yedeye sevk tenıeil eyledillm mahal . Şebap beyin Muharrem efeıslP"'~ 
ıapılıyor, ne de tıcaret ve zi den mahrum, dort bucagı simi muktcziyenln lfuı ile bu hu- muhtelif mahallerde teraküme- mum mc~11 yilz yırım altı .. buç~k cemaatı hukuku mülkiyeaincc mlida- kı alacağından dolayı ..ııcua i'
:-aatin ilerilemesine çalışılı- düşman çizmeleri altında ıustald raporun kı~aat ve t~sflye me- den mol z taşlarile Sultanah-~ terbunde olu~ .b~ndan yuz yır- hele dimek olacağından neticei mllZa nan llatibte ~cer Ade ıılııı.aJI~ 

b • k • b k l ı muru sıfıd) le zımmetlmm beraatı 0 
. mı altı artın mahalı ıki kat ahııap clı- yededc vııkua gelecek satıtm hilkmft de nalbıık IOlıafıiıda sa • JO • SO !Ordu. ır an az yıgını ıra 1 mış- zımnında hissedarın 2 ı klnunuevtl met meydanında depo edılen niyedir hanenin kapısı yan sokakta- olmanıak ve zuhura tabiyi hllmU ni- kerrer 36 - 34 No.larla mu .. ırıiaıl!: 

4 - Sultanlar idaresinde tı. İşte nurdan ve çelikten tarihine müsadlf cumırıesi günü saat taşlar pazarlıkla satılacaktır. dır ve üzerinde bir No. vardır hane- yetle mliftcrileredc müesir olmak Uz- kıda araanm 128 bfaae itibarile 
ken milleti k • bir el böyle bir felaket daki- 3 te lstanbulda 'Marpuççular Boyacı Taliplerin 7 Kin. Evvel 929 cü nin zemin katında bir taşlık ve önü re birincinin İstanbul defterdarlilina hiaaeai ve yine mahallei -•kftrı'i 

1 ___ n. O u~p yaz k d . d d • • .. Hın No. IO lqrlflerl rica olunur. martesi günü saat onbeşe kadar açık wğer tatlık bir hela ve bir kapı ikincinin Üsküdar mal memurlulurıa ruıan caddesinde 17 ııtiJı: 30 
:nJf Ou•- hır felaket sayı- asın a ım a a yetıştı, O ÇU Rumamel müzakerat: lev . dürl""ün im 1 üst katta bir aralık üzerinde iki oda üçüncüaunun dahi İstanbul Tapu mu ılıerıılarla murekU.. IW imla 
'ırdı. Cilnkü millet okuyup rük ve yıkılmış temele karşı 1 - Mezlu'ır şirketin tasfiyesinin azını mil ug e ge e e- zemin katta halen mutbak plarak kul dürlülilna tebliği ve bir kitta11nın da gllıı mllddetle lbalel evvetiyyır 

f"kri mh · tin rsıl k \ kıt'lyrn hitamı üzerine yapılan mu• ri. !anılan mahal vardır derununda ga- hi mahali gazetelerinden birile ill.ni yed..ıne vıuı olunmuftUr, --~ ıazmca ı açılacak, son- CU. . urıye sa .. maz a- 1 ımelıttan ıasHye memurunun rıpo- * * * lip eıendi sakindir tramvay caddesin ve akibi müzayedede zuhura gelerek ııalardan nallıat solıağmdakl ~~ 
·a fenalık yapanlardan he- lesını kurdu; duşmanları runu kırull. Şebremanetinden; İcra edil deki iki diikkln birinin zemini çimen- mlifterilere dava ikame edileceğini lıtldudu sağ tarafı İıımail efendi 
;ap sorabilecekti İşte sul- yurdumuzdan çıkardı• böy-1 .. 2- Tasflre memıırıınun ıimme- mekte olan kanalizasyon ameli- todan döteli olup kahvehanedir deru· malftmlari olmak için İfbu protato- ani arsası ve hacı ApduJWı .r. 
. 1 id • . • .• .. 1 ·u • d '1 k i anın ıebcmbesl ve ııon muımelAtı d la .. 1 2 K' l nundalri clektirik kiracıya aittir için- rıurı kesideaine haspelveklle mecbur Bedros arsalın sol tarafı Rept..:ijt an ar aresının en buyuk ece mı etı e, mem e et ı lazımanın ifasına karar verilmesi. yatı ~ . yısı e . . anunuevve de Mehmet efendi aakindir diğer et· oldum efendim. dl ve Mehmet paf8 anaları ~ 
:enaliğı milleti cahil bırak- de ölümden kurtardı. Yeni' 929 tarih~en ıtıbar~n. Baya- tar dükkanında Ahmet efendi sakin ~ekil av~kat 803 harita No.lu a~ ceph~ 
nasıdır Zira dünyada ha- bir Türkiye yaptı Siz şu sa Doktor zıtta lekecıler caddesının Çar- iscdc kapalıdır. Hududu bir tarafı fı. Vasıl Z~arıadls am ile mahduttur, mıktan . ~ 

· .. • ce • . şuyikobir Kalpakçılar başı ka- rm diğer tarafı 7 No. hane ve bir ta- Kadıköy Rum k!ıaelen Heyeti mu 237 metro murebbaı 26 aanünt • 
etten daha büyuk felaket o- tırlan okurken sultanlar ıda Celal Rasim pısma kadar bilcümle vesaiti rafı darphanci atık sokağı önü Aksa- teveliye reiıi ~~nıa Kalınoğlu inde olup kıflrlet nıubammenetl 
amaz. resile cumhuriyet devrinin nakli e e ka ah bulunaca· i- ray traı_nvay caddesi ~e. m~.hduttur. Vekili ~aını ~ı86 lıradır. Karaman _ _.

11 S 1 an! "d · · - · • Y Y P gı Kıymetı muhammcneııınuı yuzde onu Bmdeki ı 7 No.Ju arsanın hUcluu s -.. - .. ut arı aresının. ne demek oldugunu hır kere 'ı/Jahrige hastanesi clldige lan olunur. nıspetinde pey akçelerini alarak 929- Margerı·ı oııLurı muc!p lrayıttir miktarı mesah•~ 
n buyuk fenalıklarından bı daha anlamış oldunuz. ve zllhrevlye mlltehauısı • • • 2723 dosyc No. sile 6-ı·930 tarihinde UI n_ıucıblnce 83 me~o murebbaı 4• 

<.' h · d • F "h saat on dörtten on altıya kadar İstan tun olup klymetı muhammene91 * "' • -Kadın·. Erkek- ye remanetın en. atı b 1 İ d . . üz d L--' turnesinin temsilleri mamı ı675 liradir talip olanlar 
G •• h dl ( f · d h M h' u cra aırea m aye e §UUÇ1Une Önümüzdeki S kAnunuevvel o U .. n un ava s er yangın yenn e araççı u ıt- bizzat veya bil vclrile müracaat eyle- met muhammenesinin yilsde on 

Cilt, frengi, belıoıtukluğu tin mahallesinde 167 adada meleri ilin olunur. perşembe akşamı heveti temsiliye petinde pey akçelcrini alarak 4-1 
A · k k b" nin ilk temsili olarok MARGA· rihi' d do. t gun.. ır """•ça 1.--- ld ar yolu hastalıklannı 41 79 metre murabbaı arsa ile ta n c 928-ı0954 dosye ,. f) ] a ITiera - _. sı ...,.....,., &fi· ve r 10'12 bb d k. 5163 T ttı• • yi . Rh' 8ÜKURE ve meşhur komik İstanbul Dördüncü İcra memur~ rıldıgv ı i,.in aiinden aiine la- · e11, emniyetli usuller ve en , metre mura am a ı a ık ımzamı n ettım KLOD RlVORI i•draklle Klcmen .. 

1 1 
- ,,._ oı~•.:.ı 

ı 1 T •--· e--• . . I l ki • v na muracaat ey eme en wu• ~ 1 a r1 aalıyormut. Doğru ise polis eıverı,ıı .. rııarla tedavi eder. hanta numara I arsa pazar I a Yenisini yaptırdım eskisinin Voıelln en meşhur komedl<i olan 
Adres: Beyoglu, Mis sokak satılacaktır. Taliplerin 7 Kan. hu'"kmu" yoktur ı !ON COllE CHEZ LF.S RICHE 1$ 

Sultanahmetteki Burmalı elbette bu antika meraklısı "'vvel 929 Cünıartesi gun·· Ü saat • • .. Tekmll temsillerin propamı tiyıt· ı •. f 1 ) =ı ı ~ ,!l!JiH•11 hır 1 d d--..1-~- " t•k " 1 "Ok No 11 ıolefon Beyoglu 730 her -"' Ed ka mali üb si ah ro klşesinde tahk edilmiş ve kişe· ·-=-~-~-~~~-~~~~-!;·-~-~-;--~-~ aşa sız ar a ... ....ğuu an ı a arı Y geçmez e- , giln saat 8 10 14-llO onbeşe kadar levazım müdürlü- ıme pı ye ş e t er bilet satışma devam etmektedir. .;:: 
:öylüyorlar. Bu t~m ~ı: !e 11eçirir. 1 ğiine relmeleri. sil memuru Zeki M• ul m· ürı Bur 

b 


	Image 9
	Image 10
	Image 11
	Image 12
	Image 13
	Image 14
	Image 15
	Image 16

