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I(., r!} lı klı en1ni vet - bir hakem muahedesi imzalanaca.k Iranla yakında il" 

'l~nya matbuatında, resmi a-
arın nutuklannda bir dü-

. e Sulhten, teslihatın tahdi
en, insani hislerden bahso
Yor Halbukı beynelmilel 
<asebetlerde karşılıklı bir 
Yet degil, acık bir emniyet
•. naıtımdır. Milletler, bir
'ıne bakıyorlar, birbirlerine 

Yet ve tasavvurlar isnat 
Orlar. Halka emniyet vere
-~! -1 are, harp silahlarının 

<il .dı d_eg.1, ruhlarda yanan 
Yetsıı:lik atesim söndür

;'.r. Çı._nkli bu en"'.ıniyetsizlik, 
•letlerinden daha keskin 
.ı1'tır. 

on "' e " n erde bırçok Avrupa 

F rugı Hazretlerinin ga·
zetemize beyanatı 

Türkiye - lran si· 
yasi münasebatı 
ne kadar çok iyi 
ise iktısadi rabı-
taları da o derece 
inkisaf halindedir 

Ingiliz lirası 
Cuma günü nutukla
rını irad edecekler 

Hissedilecek bir te- ı 
nezzül ümit ediliyor ıpı:~ 

l\1. Meclisi Cuına uünlı Dün İngiliz lirası borsada biraz 1 
~ , daha düşmüştür. Evelki alqam 1036 

açılı yor 'kuruşta kapanan istcrlin dün sabah 
_ _ • _ _ 1032 kuruşta açılmıştı. 

ANKARA 23. (Telefonla)- _Sabahleyin. ~İr~ fazlaca talep ol-
.. .. . ' . . . . dugundan lngılız bır aralrk 1036 ku

Buyuk Mıllet Meclısı 1 teıırım- ruş 10 paraya kadar yukselmitti. Fa
sani cuma günü ögleden sonra kat bu vaziyet uzun müddet devam 
reıs vekili tarafından açılacak ctme'?iş milli ban~r_ın . arze!tiği 
ve Reisicümhur Hazretleri hü- ~amb_ıyo ~erha! tesınnı ııoıtermış ve 

,. • • . ısterlın du~mege başlamııtır. 

,.._ --

leleri uhtel f milletler a 

'la ı tiiaflarc:ian ve bun Haken1 n1uahcdesi An
rnııhtemel netıcelerinden 

' 
kumetrn geçen ~enekı faalıyct Öğleden sonra lzmir ve lstanbul 
ve icraatına, iinün.Ü7 deki sene ı;iyusalan da külliyetli kambiyo ar-, 
ittihaz edilecek tedbirlcrt· dair zetmit ve bu sebepten lngiliz liiraz 
senelik nutkunu irat buyuracak- daha düşerek akşam 1031,5 kuruşta 

Gümrükte bu sandıllların arasına onları dı ıu 
mişler. Fakat sandala koyup'ta denize aç 1n "• 

., Ctle·ler en b'llıassa Türk- karada imzalanacaktır-
~ meselesi üzerinde du- Ticaret ınuahedesi ınü-
~ ar ve Ankara ıle Atina I T l d 

,1 asebatı hakkında endiseF za <eratı a 1ra n a cere 
~~UYorlar. Bu ga..:etelercİen yan etn1ektedir 
t ib1? ~aha ileri giderek, mev- ·~rugı Hz. 

d A .. d d. . , kapanmıştır . 
/ar ~r . . ynı gun e ı~anı rıJo_.~- lngiliz lirasının dahn zıyacle tenez
set ıntıhabı ıcr<ı edılecektır. zül edeceği kuvvetle ümit edilmekte
Vaktm geçikmesi İhtimaline dir. 1 
mebni encümenler intihabrnm BORSA KOMISERINlN FiKRi 
ertesi gür.ki ictimaa terkolun- Borsa kı;ı_mis~ri Hasan.~· ~aziyet 

~ hakkında dun bır muhanırımıze ıu 
ması met' izahatı vermİltir: 

Dolandırıcılık b 
derler! 

"i tılaf yüzünden iki memle- Dtin Avrupadan avdetini yazdığımız İran sefiri Fruği Hz. 
rı;; tı ~~raretli bir teslihat ya'·- dört, beş güne kadar Ankaraya hareket edecektir. 
tla,gırı~tiklerini ele ilave edi- Sefü Hz. dün kendisile görüşen bir muharririmize bet ay ka-

r. dar devam eden seyahati esnasında Trabzon-Erzurum tarikile M. Esat B. diiıı akşam 
liernen , . . Tahrana gittiğini, ve Moskova Berlinden geçmek auretile uzun • tf 

--·-
Aoııyt ,. ckıli - Vaziyet bugün tabiidir, yalru:ı: 

bugün değil lngiliz 1040 küıur ku
ruıa çıktığı zaman da gene tabii idi. 
Çünkü o zaman ki mubayaatın bir 

Zabıta çohmühim birvak'
ayı meydana çıkardı 

, ~ ıle A.-~aret edelım k~, .A~- bir seyahat yaptığını söyledikten sonra demiştir ki: gı 1 
!ar tına arasındakı ıhtı T" k' .1 d hal S ah b 1 d - . . Adliye Vekili Mahmut Eaat 
'e~~sla hayati bir mahiyet 

1 
dil ~r ı:ı:-~. 1 e b~ramız ı3 k T hey d atta u un dugu~ ıçın B. dün akşam saat 20 de kalkan 

%· 'Yor. Eğer Atinanm en e ~ce :;1~ 1~ ~ mese e Y~ a.:an a cer:i:,a~ t ~n ~.ıca~et trenle Eskişehire hareket etmit 
ıa ı?ettar ricalinin temina- tur. 

1 
~n . e a. ~ ~t v~ a~ayış ve 1 amet :;ıu e e en ;_uza b~İ tir. Teşyi merasiminde müddei 

~'ndakılırsa bu ihtillifların pek md«?51 e e. e!'11,!'1fe aıt 1 ndara a ırnzd a ra_tmm ne., ereceye var gım ı umumi Kenan ve ağır ceza reisi 
a h il a·ı -· . e ı en ıtı a name er en maa a, mıyorum. L. f be 1 1 hk 

Hadise nasıl oldu 
ve nasıl meydana 

çıkarıldı? 
.q~ lazım a .e ı ecegıne ınan- bir de hakem muahedesi imza Hasan ut ı Y er e ma eme 
ır~iy . gelıyor. Bu noktada edilecektir Bu muahedenin e- Frugi Hz. son zamanlarda İ- reis ve azalan, müddei umumi Tiryeste' de halı yeri-
~rna:~ınk en halis bir ~iyetl~ sasları he~en tamamile hazır- ran hariciye nezaretine tayin e- muavinleri hazır bulunmuşlar-
\ 'Yen ~laylaştıracagın<laı. lanmış gibidir. Ankaraya gittik dileceğine dair haberler hakkın dır. Vekil B. Eskişehirde bir ne sandıklardan çıka 

.,. a'nın emın bulunuyoruz. Aı:ı· ten bir kaç gün sonra imza edi- daki sualimiz üzerine demiştir gün kalacak ve teftişatına de-
,,lılıat' kom~us~a ~~.rşı_ bır lecektir. ki: vam edecektir. rılan gemi zincirleri 

-.. 

' >e e~arışına gınştıgı_ rıva- TİCARET VE İKAMET - Böyle bir şeyin esası yok- Yeni bütl'e ve l"zmı"re !!.·o""tu""ru"'len 
~ıldir saneden başka bır şey MUAHEDELERİ tur .. İranın Ankara sefiriyim T ~· 
hırı.-· . _ İk~·.memleket arasm?aki tı·c~- · d h"k' · · ANKARA 23 (Telefonla)- • k tl iki sandıt1ı birbilerinin tıp-
., "'lr ~ ve aynı zaman a U Umetımı y . b"t 'km 1 d"J k .. esrareng1z pa e er klSl gaptgO·P Ve hamala 
~s; b' gUn eve! Taymis ga- n munasebata ehemımyet ven- Cemiyeti Akvam nezdinde tem- em u ce ı a e ı me uzre- • 
tı<ınınır makalesinde, Türk yoruz. sil etmekteyim." dir. yeni-bütçenin varidat faslı' Borso I< •misrrl Hasan Bev Ald ---:- yükletiyor/ar 

,_ baasındakı' ı"slahattan, 220 milyon, masraf faslı geçen . •tı· t k b .1 tt••· . ,,,_, ıgımız malumata göre son bakısini tahsil için Doyçe Ban· 
'< hr ki b d b" b .1 '" yaca e a u e ıtı tcspıt ewumş- b' k .. . . d . k . 
takd· 1)_'.esının kabiliyetin- Haltı• en başta gelen ı·ş şu- sene . ütçe en ır uçuk mı -- tir. Diğer taraftan gene o günlerde ır a~ gun_ıçın e sıg~a m~- a konışmentoları tevdi etmış-
·tı lrkar b r lısanla bahset- yon lira fazladır. boraaya hemen hiç kambiyo gelmiyor selelenle alakadar muhım bır !er. 

~!ti sonra bütun buislahatvc d J b J' C H" •• .. f_) du. vaka meydana çıkarılmıştır. HALI NASILZJNCJR 
b~ı'klarınbaşka birmenıl" ur.• stan U un SU derdı• • Üsnu -ıey Benöyleümitediyorumkiiıter· H::>disesudur: OLUR) 

q _ M lrrunin tenezzülü de•nm edecektir. K ~ 1 ki · · 1 A · · 
lııeyhine müteveccih o.I.na- aarif vekili Cemal Hüınü B. F k t 'dd ti' b- "ht" b k omısyoncu u a ıştıga e- ym 12 sınde Teodora vapıı 

ı dun bir yeri teftiı etmemi§ ve maarif a a şı e 1 ır 1 ıyaç unun a - d İl K h J k D · · · · -
f'tcfjı_teme.nni ediyordu. Ing'.- B l j • J" Emanetinde meşgul olmuştur. sini yapabilir. Milli bankalar ve muh en _ ya od~ . ved a A ore- ru ıle ve Trıeste tankıle malla-
'1cıı '"mızı bu temenniye (' ('( 1\'C fllCC 1- Vekil beyin yar. ı.arcket etmesi telif piyasalar kiui kambiyo arzettik- neskı namın a ıkı a am lma- rı göndermişler. Sandık Tries-
, ~ b .. Sebep, Yunan gazeteleri muhtemeldir. !erinden fiat düımektedir. nya'da Bezor müessisesi namı- tede muyaencı edildikdikte ;. 
\ q Yoldaki telaşlı neşri ·'i:ı SİOİll (ltinkti lıa- --- ---- - na büyük çarşıda halıcı Onnik çinde halı yerine iki tane va· 
~;:rektir. Biz Atinede' bu- Refik l.~ey 4,000,00() Niğdeliyan'dan 29 parça halı pur zenciri, bir takını vapur be-
.:}llnıuz sıralarda bu g;!J: faJ'""tlı' 1' rtl.fi)31 lcra reisi Ahmet Refik beyin tem- satın almışlar ve bedelinin yüz- zleri ve iki tane büyük iğne bu-
·•,at \. · '; yiz mahkemesine naklile yerine lz-ı B d .. d k" T . d 25 · · · k .. ( M tliltı tan başka bazı Yunanlı mir icra rei•i Vısalettin beyin tayini. U unya 8 1 Urtg e mı peşın verere mute- abadi üçüncü sahifede) 

~;Cmdeı~kz~.7s:r~~~=~~=ı=~~.~; Sami zade Sezayi ~i:~;n~t:~;iı...e.ıı;;:~t·ı!;f~e ~~ i::. ki üpleri n azası dır •. z ........ -a ....... m.MOMOUOO_ ...... s.MH•HıMooe•M•--y-···o ...... _r_ .... l._a_,MoorH•H•ı ... -
lekte 30 seneyi mütecaviz çalışmıı 

1'" . Beye Emanetin ev kıymetli bir adliyeci idi. Mumailey- ıVI. Paul Duchaine'nin 
"lla,kUtkiye, Adalar denizinde hin icra kanunlan terhine ait bir kül- · b ldarel hususiye memurlarının 
~~aka deniz hakimiyetini -1- kirası vermesi liyatı vardır. gazetcmıze eyanatı 
~~cıı· arar vermi • Yunanista- '\, Şehrimizde bulunan beynelmilel .. t t tk•k 
~l>Jı.,,'.ıde üstün olmak istivor. kabul edildi ıvlübadele komisyonunda Turing kulüpler ittihadı katibi umu muracaa 1 e 1 edildi 
L '"n t misi ve Belçika Turing kuliibiı rei-

' "Qı k amiri ve mevcude .;e- Ceneral Dolara nın haleli si M. Paul Duchaine şerefine dün Vilayet muhasebei hueusiyeein~en j tedir. Binaenaleyh idarei hususiye 

1
'1tcrj Uvvetlerin ilavesi bunu Cemiyeti belediye dün Sadet- Serkl Doryanda şehir namına bir öğ maaş alan memurların ıam talebıne 1 muallimleri bu talebe i~tirak etme-
~hi:aor. Bu hal Yunanistan tin Ferit Beyin riyasetinde top Atina gazetelerinin verdiği habere le ziyafeti verilmiştir. ait evrak enciımeni daimli vilayete mektedirler. 
'tıı ı'L : gizli bir tasavvur ol- landı. nazaran Yunanistan Mübadele komi- Ziyafet gayet samimi olmuş ve ye verilmiştir. Zam isteyen memurlar Müracaat eden memurlar yalnız 
tııı ••tım l'l f , A syonuna ceneral Dolaradan inhilal c- mekte turismin bir memlekete ifa Nafia, muhasebe. enciımeni daıml ka kendilerinin mağdur kaldıklarını 
~. iıi a. ı e e karı umurrıi- Necip, Emin li beylerin İm- den bitaraf azalığa başka bir zatın edeceği hizmetler etrafında mubaha lemi. maarif katiplen olmak üzre 34 hatta evelce zam almış bulunan Em: 
iQrla ~ndışeye düşürüyor!" zasmı havi bir takrir kıraat edil ta,rini için Cemiyeti akvama müra- salar cereyan etmi§tir. kisiden ibarettir. Bu memurlar, ema net memurlarının bile bu aene yenl-
D()g r ı. miştir. Bu takrirde Şairi azama caat etmiştir.____ Akşam da beş buçukta Turiııg kıı net memurları gibi zam isteme~te, den zamma mazhar olduklarını. ken 
'lijt lJarımızı bu mülahazalara verildiği gibi büyük edibimiz . FIRKA KONGRESİ lüp tarafından Tokatliyan otelinde bu hususta maa~larmdan yapılan tev dilerinin senelerden beri ihmal edil 

L en 5 · p d 5 • b d H lk F K bir ziyafet verilmiştir. kifat mikdarııu bir nispet olarak gös miş bir vaziyette kaldıklarını ileri 
• b tı:ıhi sebepleri ara~tır· amı aşa za e ezaı eye e S i B a ırkası Beyazıt azası koıı M D h . termelctedirler. sürmektedrler. 
'<lııınd H 

1 
-

1 
•d k 80 lira ev kira- am zade Sezayi ey gresi cumaertesinden itibaren topla- · uc aın şehrimizde bulundu-'o ır. asta ıgı an a ı . 1 d"l Em . b' .. k F k 1 .. ğu müddet zarfında gelecek sene Muhasebei hususiyeden maaş alan 

litltj nra tedavısi kola olur· sı tahsisi te~lıf W/ e ı er ve anetın ı_r mute- ~:t~ad~·iye~il:ce:ı:~~~: an muzakr- Haziranda toplanacak olan 'furing memurlar içinde idarei hususiyeye ZAM NASIL VERİLECEK?. 
jı~e. ltıüd f k y 1 · · olunmaktaydı. r ""! hassıs koyarak bu ışlen makul _ ___ __ kulüpler ittihadı kongresine ait i•- tabi ilk tedrisat muallimleri de bu- Adetleri fazla olmayan bu memur 
"'•d a aa uvvet erırıı T kl'f h t' ve tabı"ı• şekle sokmasını temen- • ı aktad A k 'kd ı 1 ı b' · l • e•k e ı eye ı ABDULLAH B. krle meşgul olmu•tur. Misafirimız unm ır. nca mı ar arı 2,000 arın ta e ı encıimence tasvip edilir 

' trın· ' en, yalnız müdafaa • . 1 nı' ettı'ler , k b , ı d' t .. mükemmel bir surette yapılmakta ol e ya ın ulunan bu muallimler ilk se maaşlara ilave edilecek mikdar i-
ltf.\I lİşiinu"yor, komşuları- u.mb.umıyenıhn as 1 Avnı· b.ey dedı' kı". Devlet demir yolları Haydarpa•a t d · t ıı· ı · k · d · h · b · "' :r cıuğuna kani olmu tur. M. Duchain e rısa mua 1m erı anununa tevfı areı ususıye ütçesınin ihtiyat fas 
~. V\tk v t h kk" h , vı ıne maz ar oı 1 · hareket müfettişi Abdullah bey An- k k d ld k 1 d k •Si~,.,.. e a a um e•e- d - Bentler ı"cı"n bu"tçeye yu"z ayrıca otelcilerle temas ederek kong an ı em zammı a ı ları gibi Ma- ın an v erilecektir. Zam mikdarı-" •ıu . u kara Eskişehir, Afyonkarahisar, Kü- 'f k'I · d b 1 
lg\.aıı Şrnıyor. Halbuki Yu- İrI'h 

928 
binlerce lira k~yduk Halbuki tahya ya gitmişti. Bugün İstanbula re azasına yapılacak teshilatın mahi arı ve a etı e u muallimler için nın her ay 500 lirayı tecavüz etmıye 

·~1e İı 'I'ürkiyeye nazara 1 
1 ~ .ara k t' şehir gene susuzdur · Mezbaha gelmesi beklenmektedir. yetini anlamak ~stemiştir. M. Du- yeni bir Barem eıassı tespit etmek- ceği anla§ılınaktadır. 

:ıaı(l akirn olmayı esaslı Lir sheneıının a·ı' mahallinde Hamidi•:e S"yu kul chain bütün temasları neticesınde 
.,._ 'sa·)·t b' . esap raporu 1 e , .. - Denı·z sıhhı·yesı· : H;'1randa taoplanacak olan kongre-'" , 1 ' 1 ı t azımet noktası . .. kk ..ıı !anılmaktadır 1' "rr ış b . B vıze muze ere- " A \ · 'nin muvaffak olaca~ı kanaatina var-
it ıı:· a e-ızıyor. u:ı..n . t tkik k _ 1 Sanyerde yevmıye yedı ton -- --- - ' mıştır. 
~ ' A.tın .. k • sı e ve a . . • • 1 1 1 f 't' k" j M D . . ~en eye gore uvvt:. b 1 d'ld" y 1 - tatlı su ıstıhlak eden bır hamam stan >U ve Zilli te ı · uci1aın, seyy.:ılılar için bütün 
"'ıt esı denizde Türk"yey u e 1 1

" v ' 1 d" d k 13 l' Avrupa ve Amenkada olduğu gibi 
cıılt ve' hakım yet es~sın: lNHlSARLARDAN RESJMI ye ı .seı:ıe Ve akncfa'd .ırka para teftişler bitti memleketimizde de (Tyriptigue-Ti-

4.· 1t ol . Şeker ve gaz inhisarlarının "'.errnıştır. a 1 1 aresı ıymet riptik) usulünün temini seya1ıatının 
<ıt ı. rnalıdı Gene onun li m b l k ah k latanbul ve lzmit'teki deniz mueı-
1 «i A • • .. yeni gümriık tarifesinden istifa en a arı yo P asma apat en başlıca gayesi oldugunu söyleıru• 
... ' "'tıne bu mu va e sesat ve mevaki ile donammadaki •ih • 

•,:·"en her t t" t z d~eyı de ederek varidatlarım artırdık- mıştır. tir. Tiriptik usulü. bir otomobil sey-
,_,-. er ıp en en ıse ı:> •• k"k" d h 11 - hat itlerini teftiş yah t bT ld ğ 
ı •ll>ıor B . . .. :. - lan cihetle mezkür inhisarlar- ",.,u ışı o un en a etmege ebnek üzre millı fBllill•--mıı . mm o omo ı ı mensup o u u 
tl e Utun hata buttitl ug 1 trıt:mleketin turing kulıibünün vere-

~ Crin ' dan 40 bin lira kadar munzam raşma ıyız. mu'" dafaa veka' letı' · d · k b' 
"I rnenbaı k I S.. al 1 d 1 ccgı cpozıto mu a ılinde alacağı 

'i.' Y~lıs b' . om şu arı- resim alınmak teklif olundu. Bu . oz . an ar an sınai! Sıtlu Deniz sıhhiye şu· vesika ile her memlekete gümrük 
't aıılan · ır azım et nokta- paranın 25 000 lirasının hasta- bey sen. hal çareleri buumak la- besi müdürü dok vermeksizin girmesini temin eedr. 
ı L~'l'den1~ k1aıfm.ala~ındadır. nelere 15 'bin lirasının da ten- zı:n~e.ldığini söyledi. eV Şehre- tor kaymakarr. Bu usul hcniız memleketimizde ka-
• "'lk ve asıt daıreden çık- . ' . mınının mu"tala 1rn k .. bul edı'lmı'ş d - ·ıd· 
,,~~"'alıdır. K b vır ve teshın faslına konulmak . . ası soru a uz- Mazhar Şefik be: ·~ egı ır. 
~ ' ıroı anaatımızça u re ıçtıma Çarsamb t l'k d'l b" d b · • Meclisin bu seneki devrei içtima-

haı, u. M. Venizelos'un hor üzre bütçe encümeni emrine ve-idi - aya a ı e ı - ır ay dan erı _.,o iycsinde mebuslardan Re•ı't Saffet 
tr •ettıği (S - . ·ı · b h ld , . nanma a ve mues· , " •lı: ••·· ıyası cesarr.t) ı rı mesı mevzuu a so u. ' tt d ve Ali Rıza Beyler bu usulün tatbi-ı 

•ıı ""•en tal ahi 1 . . 1 o ı seıa a evam c 
~ "'••cici 1 m yette '? ~n Bu meselenın tetkıki encüme BU G N ' den teftitlerini bi kine müsaade edilmesi için bir tok-
»'11\lc•· en halletmesıdır. h ı d'Jd" · · ı b .. 1 f' kan 'd b 1 ki d " b~ ~•t <ırasınd el d b _ ne ava e e ı ı. tırmış o up ugur. • ı · unı e u unaca ar ır. 

p;;~ 1 a sen er en crı VAKIF SULAR A k d t D M h M. Duchain bugun şehrimizden 
~•~ -•ız iı işler halledildikten 2 inci sahifemizde: n ar~ya av e " r. . az aı 

~ .. , b f d ktı K ymetl Şefık B hareket edecektir. Dün kendisile gö 
İlı:i u •ndişelor zail olur Bilahara V akı sular hakkın- ı Bizde ııyatrn bayot ece r. _ 1 

' •. C} 1 ôlh. tarafın b" b" . ' d ki b" .. • b Son haberler kulak, bogaz ve buruı. mutehauı&la- rüşen bir muharrirımize demiştir 
ı,.ıc""· Atı'n '~. ırıne ~arşı em- a utçe encumenı maz atası il rımızdan olan Mazhar bey teftitatı ki: 
~' "" ,_, e hükGmetı y k d B b k h 3 tlactl Hbifemfzde: B d · · .'.'lıd ı..; koın , ve u- o un u. U maz ata ÇO ara- neticesinde aldığı intibalar hakkında - ura an gayet iyı intıbalarla 
">\, (",doğaca~~~un :ncarı umu- retli müzakeratı davet etti. Söz ı- Mahkeme intiba! ıı ki raporunu vekalete verecek ve gö- avdet ediyorum. Istanbul, güzelliği 
~- ~. atşılıklı t hand'd~rştlıklı em alan aza umumiyetle vakıf sula 2- Ekononı rülen eksikliklerin ikmali için liızun- ve tarihi kıymeti itıbarile dünyanın 

' 'il" . 3 1 ı teslıhat) . . ı t bb" 1 d b 1 - k Al b"tu"n se hl lb d k · <t Uesıır bi • muntazam hır ıdare sist · 4 tınctl aahlfemlzde: ge en eşe us er e u unuca trr. . u yya arını ce e ece vazı-
l?ıe~ mi? r çare oldugunu rın . . • . ~~ dığımız malumata göre lstanbuldak, yettedir. Burada pasaport ve güm-

ne raptedilmesı lazım geldıgını 1 Hava rapora deniz baatanesinden maada lzmittc rük meselelerile meşgul oldum. 
Siirt Meb'usu bu işlerin karma kanşık idaresi !:R~~~: Aık gb••ıt de bir büyük hastane inşası muta•·v· Bugün bütün dünyadaki Turing 
MAHMUT nin çok mahzurlu olduğunu söy verdir. kulüplerin azası (4) milyondur. 

Gazi Hz. iş bankasında 

Gazi Hz, eve/ki gün Ankdrada iş bankasını teşrif etmişler ve ban
kada Milliyet fotograf muhabirine resimlerinin çektirilmesine mtlsandr 
buyurmuşlardır. 
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; * ~ BiZDE TiY ı\TRO Hı\"\'ATii * = 
::: ·ı ı ııııı ;;,ııııı ıııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııuınıııııııııııııııııııııııiiiııııı ııırııi§ 

• _"1 ı ınevsimin ilk adaptas-

([- HARiÇTE~-;.~;~G~IM~·ı=z~ .... ~::H=A~BE~R:.:L:.~i~~=:~/ ~ S'on H~berler 
\;-------=ıı:::zrır::ı::::2-~~~--=:r:~_, F ransada kabine b uh-

yonu: kumarbaz 
Giilünç bir oyun halkı esnetirse muvaf

fak olm• mış dell!ektir 

Fransa da 

Kabine düştü 
.'iırbista nda Cinde 

it 1 1 ~~opalı adam ranı var . a yan ar ---- I~adil{aller-J)ir tt·ı11<'rlZiiz l~al•inc:;ı 
Meclis açılır açılmaz Yugoslav hü- pekinde tram\•aylara 1.<'skiliı·ıi fll.İ!-ıl .. ıı1i·ı\ ()t'lc'trını::.,· 

Darülbedayiin dördüncü haf-ı kilar, sıyt" kelimeleri "edbar, eş- k b ' ' · · E tası , bundan 233 sene evel Fran rak, ehya, kübar, sayt" oldu; «bül- a ine ekalliyette kQmetine pr0- hÜCUill ettiler! PARİS, 23. A. A. A. - Petit ~a-1 REIS.ICÜMHÜR MüŞAVER • 

sada yazılmış bir "Karakter Ko- bülü şeyda» ve «itidali mizaç» kaldı leSIOda bU- risien gazetesi radikallerin bir teme·ı LERINE BAŞLAD~ poıl' 
n.edisi" nin adaptasyonu ile açıl- terkipleri •Ü• ve «i > !erini kay- ç· , d rküz kabinesi teşkilini derpiş eylen e PARİS, 23. A. A. - ' Şıır. }\' 
dı. "Kumarbaz" adını taşıyan bettiler; crizi belagat• ve avatılı Yi • IU dU ın e ÇOk şayanı ği memnuniyetle kabul edecekleri ri- me~.g~~ i~ti ş:.r~~rine b~ş~::kiP ~r;' 
bu 5 perdelik oyun 1696 senesin böyle• laflan uyduruldu ... v.s. enı kabinenin leş- n dı"kkat bı'r hadişe a t 1 d - şarunı ey . ır ırını 1 tı:aiı . v ye o un ugunu yazıyor. Figaro ve meb'usan reislerini kabu e ı;D~ 

de "jean François Regnard" tara- Darülbedayi sanatkarları bu hi/i için mÜşavere{er BELGRAT.ll A. A. -. İ- oldu/ gazetesi milletin ekseriyetinin milli FRANSA-ALMANYA ARASI 
fmdan yazılmış olan "Joueur" nankör işe de epice gayret sar- bugün başlayacak t~lya sefiri h'.ll'iciy_e ı_ıezaretıne bir hükümet teşekkülü arzusunda bu İKTİSADI tTtLAF ,.,~ 
piyesinden adapte edilmiştir. fettiler. Hatta Hazim ve Vasfi bır nota tevdı etmıştı_ r .. Bu n~- PEKİN 

22
_ A. A. _ Bu ak- lunduğunu kaydediyor. Le journal PARİS, 23. A. A. - sarr'cuııı«· 

Müellif eski ve hayatı macera Beylerin sayesinde üçüncü per- t tada Pola mahkemesının verdı- sam şehri • h t f d "h' gazetesi kabinenin sukutunu kendisi- lesini. ~e~k~/de.n n~·~~~ı;eı• ~ 
!arla dolu bir adamdır. denin kaçma, kovalama parçası, PAR S, 22. A. A. - Parla- - k .. b fl y gosla- · n er aram a mu ım ne haber veren M. Mandele M. cı . mesaısını ı_ırmı~ .v porda 

B' !ık c · k anı b · mento açılmıştır. M. Briand is- gı arar munase e ı e u . karrsıklıkla k ı · f e porunu tevdı etmıştır. Bu ra .,,. şrr ır ara ezayır ors an- ıraz palyaçokari olmakla bera- . h . vya matbuatının aldığı vazıyet E 
1 

• r vu ua ge mış ır. manso nun şu cevabı verdiğini yazı- tice olarak Fransa ile AJmadnr,ıo1e-
na esir olarak köle sıfatile Istan ber canlı olabildi. Neyyire, Hali tıza takrırlerine cevap verece- · · 

1 
erinde sopalar olduğu halde yor· da · h kkm • ~ ği tarihin tayini hakkında me- protesto edılmektedır. .. . bir çok el r b l k d . • sın maden sanayi• a oca<1' . 

bula bile gelmiştir.Regnar Fran de, Necla Hanımlarla Hüseyin . . . . Pola mahkemesının verdıgı karar- a a a arı sev e en - , M. Briand ın harici siyasetini dilmiş olan itilafların mad.e~ uııııV' 
sız edebiyat tarihinde şöyle ta- Kemal Bey de çok gayret sar- clıs reısı tarafınd~. vaki ol~ dan bir kaç gün eve! bahsetmiştik. a~amlar tramvaylara hücum et- müda.faa için kürsiye çıkmak imka- nı havi eraziye dahi tatbı~•;.~~oıı'' 
mlmıştır: fettiler. davete cevap verdıgı sırada hu- Mesele şudur: Geçen Martta !talyada mışler, yolcuları indirmisler bi- ve tarife itibarile mevcut ıs f·"'' ~ 

k
• . t ' nından mahrum bulunduğuma ziya- 1935 senesine kadar muh• ,..... 

"Regnard'da ne go··ru"~lerı·n de- Yeni takımdan Atıf, İhsan ve umetın iktidar mevkiine mün- intihaba.t yapılmıştı. ntihab:ıt esna- letc.ilere sui muamelede, bulun- d . ı f ' d b d k 1 hal k bi he et esıy e teessü ediyorum. tenmektedir. 

rl.nlı'g" ı'nı·, ne karakterlerı'n kuv- Zihni Beyler küçücek rollerinde hasıran tamirat pilanını tasvip sın a ır yer e a a ' r Y muslar camları v b 1 1 . . . . - rey vermeğe giderken yolda kurulan • e ara a arın a 1 t 
vetli bir surntte resmini ne de pek iyi idiler. ettırmek ıçın gelmış oldugunu bir pusuya düııürülmüş ve bir kişi ö- şap aksamını kırmışlardır. Meml eketı• mı· zı· n Si hha ı 
zamanının fena huylarım' hicve- Ne faydası var ki oyun bu ka hatrrla~ış, fen. . memurlarmm !erek bir kişi mecruh düşmüştü: .Ya- Bütün şehirde ayni zamanda 
derken ahlak kudretini arama- dar fena intihap edildikten son- sarfettıgı mesaının bazı teah- pılan tahkikat netice:;inde beş ki~ı ~.a vuku bulan b t h". J 
malıdır. o yalnız güldürmekten ra oyuncuların bütün gayretleri hürlere uğraması yüzünden ta- k.~a~ıştı. İşte İtalyanın bu gıbı :u· cuml b' u ~.arruz :-re u Sılıhı' 'e k k .. h. n1 ·1<r . t 1 . h kk d k' .. rumlerı muhakeme eden fevkalade arın ır teamut esen oldu- .. ) aııunu ço mu ın1 t 

başka bir şey düşünmemiştir. semeresiz kalmağa mahklım idi ~~rla mkese,.esı a ın ~ 1
• ıhtı- mahkemelerinden biri Pola şehrinde ğu aşikardir. Seyrüsefer tam 3 

Bütün meziyetleri, gülünç 1ey- ve öyle oldu. Yalmzüçüncüper a arın atı.sur_ettetanzımı u geçcngünkararınıvererekbeşmaz- saatmünkatiolmustur.Birınüd del · '} t" d' 
leri alay editindeki tatlılı~ hot de müstesna olarak bütün oyun susunun ~eçıkl'l?'1ş olm~sınd~ nundan birin~ idama. diğerl~rini de det sonra müstac;leıı sevkedi- erı ı l ıva e ıyor 
intrikaları çözüp bağlamaktaki esnetici bir sıkıcılıkla devam et- dolayı muteessır ve muteessıf otuzar sene agır hapse mahkum etmış 1 k • 

t' bulunduğunu beyan etmiştir. tir. İdama mahkfun edilen Viladimir en as _erler karışıklık çıkaran- Küçu""k çocuklar ı'ht' ar h dınlat 
beceriklilik ve canlılık, taha ve ı. M. Bn'and hu"kum· etın· mevcudı·- bir Srrptrr ve Srrbistanda siyasi bir !arı dagıtmak hususunda zabı- ' ıy a 
vak' alarmdaki neş' elilik ve hare Temenni ederiz ki biricik as-

ket. hep mum
.. ku"n oldug-u kadar ri tiyatromuza alınacak piyesler yetini vazifesinin lüzfim göster- takıl m teşkvi;~;ad'ınenskuup olduğd~ aınl~· taya yardımda bulunmuşlardır. nasıl çalışacaklar ,.·.;· 

d d'-· .. şı mıştır. ""' ımır ışuM lZI mış- Şehirde " f' 'd 'J• d'I • gülünçlüğü artırmak içindir. _aha özenle ve daha sıkı bir se- ~gı 1?1uddetten f~zla. ~zatmak tir. Fakat bu vak'a etrafında Yugos- tir .. -or 
1 1

. aı:e 1 
an e 

1 mış- ANKARA, 23 «Telefonla>- Mem lacak şekilde bazı ahkam Jca
0

.
0
; 0 ı· 

Usliıbu da kayıtsızca, yanlıt ve çışle alınsın ve oyuncuların kuv nıyetınde olmadıgını ılave eyle- lav gazeteleri heyecanlı neşriyata baş · Sukun ve ıntızam yavaş ya- lekctimizde sıhhat işlCTinin bir şekli ve edilmiştir. Kanuna gör• bOr ~~~ 
hatta çok defa vezin yanlıtlan- vetleri böyle boş yere harcanma miş, La Hey konferansı hakkın· l";"'ışlardır. Bel.grattaki İtalya sefiı:i- vaş avdet etmekte ise de tram- kanuni altına alırunasıru ve bu işlerin mele için gece hizmetleri!• ye 1,r: 
nı havidir •• " sm. daki istizah takrirlerinin müza- nın prot.estosu ışte Sırp ~azetelerının vay seferlerine başlanılamamış tasnifi ile her zümrenin gerek devle- da icra edilmesi lazımgeleO 'Jeıeıı<; 

1. NECMİ keresi için bu konferansta ak- bu neşnyatı dolayısıyledır.] tır. Bu kargaşalıkların sebebi tin siyasi bünyesine derecei nispeti, saatte 8 saatten fazla devall' elı ;j;i!'. 
Şu evsafı haiz olan bu kadar ___ ...,.....,._....,._____ gerekse umumi sıhhat ile olan alili- ccktir. Layıhanın birinci fas adı ;ıı: 

eski bir Fransız müellifinin unu Amerihada te~ilen ~tila~la:ın meclise tevdi kabul eylemiştir. Buııun üzerine M. a~~aşılmamıştır._ Mamafi bir sı şiddetine nazaran ayn ayrı hüküm- hıfzıssıhhasına mütaallik ıne• #ı; 
tul muş gitnıiş bir oyununu, mil- edılmesıne ıntızar olunmasını Briand itimat meselesini ileri sürmüş muddettcn ben el arabacılarr lere rabtı zaruretini takdir eden hü- tiva etmektedir. Hükümetın de~;Ji!~ 
ellifin ve 

0 
devirde henüz olduk y • b • t talep etnıiştir. tür. Araya müracaat neticesinde bil· sendikaları ile tramvay müstah .k,umet geçen sene umumi bir aıh~t mucibe rayıhasmda czcüınle ıcad•r 

eni Ir ayyare M. Briand buğday meselesine mü- kümct, 277 reye kar§ı 288 reyle ekal de l . . k k l layıhası kanunu hazırlıyarak meclıse ki: "Bizde maalesef şimdiye ,e ~,r 
ça İptidai olan Fransız tiyatro- HARBURG GRACE (Terre Neuve) teallik istizan takrirlerini cuma gün- liyette brakılmıştır. d ':1 er~~ın arasın~n. ço • açı 0 

- takdim etmişti. G.e~en sene Reisi çinin sıhhat ve hayatı daifn
1 ~~ 

sunun bütün kusurları ile bera- 22, A. A. - Tayyareci Diteman ın !eri müzakeresini ve diğer günlerin DÜŞTÜKTEN SONRA ugu bılınmekte tdı. Cumbu; Haz~etlerının nutku':'da ~a yerde ihmal edilmiş ve bUO~r ~f' 
ber alıp sahnemize getirmekte atlas okyanosunu geçmek için bindi- bütçe hakkındaki umumi müzakere- PARİS. 22. A. A. - Kabinenin ehcmmıyetle ışaret olunan ve meclis- çocuk, bir sürü say erbabin'';,eıiôıl' 
bilmem ne faide olabilir? ği piyasaya yeni çıkarılmış ufak ve ye tahsisini teklif etmiştir. Sosyalist sukutu siyasi mahafilde büyiiJ< bir Rusyada t~. Sıh~at ve mu:ıveneti içt'."'aiy: en- pahasına 3-5 kuruş 1ı:azan.; ı;ııde" 

Regnard'm muasırı olan, fa. pek az benzin sarfeder bir tayyaredir mebuslardan M. Blum, harici siya· hayret uyandırmıştrr. Bu mahafil cumcnı~de tedkık ve ta?,!Jata ugray- koşan bir takım adam!arrn ~ tif· 
Uçtuktan 1 o dakika sonra Ditman, sete müteallik istizahlarm tehirini zahiren ikinci derecede ehemmiyeti Beş idam an bu layıha bu sene diger bazı en- rcr esir gibi istihclan edilıfı'Ş v~"' 

kat onun tamamiyle aksi olarak Saint Francis burnu üzerinde bulu- kabul etmiş fakat içtimai sigortalar, haiz bir meseleden dolayı ekalliyette ~ümenle~de de t;dkik edildi~ten s~n- Memleketimizin sanayi h•!~~ 
görüşleri çok derin, insan ruhu- nuyordu. Saatte 125 kilometre kate- askeri tahsisat ve buğday meseleJe. kaldığını beyan etmektedir. Bu ma- Daha beş ceneral a heye~ı UJ:?umıyeye ar.zedilecektir. buna dair her gün bir çok k itil>" 
nun en esaslı unsurlarını göre- debildiği takdirde almış olduğu ben- rinin derhal müzakeresini istemiı;tir. hafilin iddiasına nazaran hükümetin ) ( ? ~hemmıyetlı mevadı ihtıva eden bu bulunabilir. Çalışan kol olı:rı3 "r,e; 
bilecek kadar derin, uslı'.ibu çok zinin Londraya kadar seyahat etme- Diğer bir takım mebuslar da buğday sukutuna sebep olan mesele harici ası aca (. layı.hanın mez.arlıklara, emvatrn defin rile her halde daha iyi bir n•~;1 iJI~ 
canlı, ta:>vir ettiği her karakte- sine kafi geleceği zannedilmektedir. meselesi hakkındaki müzakerenin cu· siyaset hakkındaki istizah takrirleri- MOSKOV A, 22 - Çekanın emri ve ihracına aıt aksamı vardır. lik olması Jizımgelen bu za"" ,~ 

· b' · Tayyareci 40 yaşında ve evli olup ı ma günü yapılmasını teklif eylemiş· nin müzakeresi icin 15 Te•rinisani üzerine eski Çarlık ordusu ceneralla· .Medeni .şehirlerin hemen hepsinde !arın mukadderatını islah •il'.'.~~ 
n ır çelik üzerine hakkeder gi- • tesıs edilmış olan can ih kı 't b -"' v ç_~uğu vardır. Şimdiye kadar çift- !erdir. Radikal sosyalist mebuslardan gününün tayini teklif edilmiş olma· rından Mihailof, ·Veseçavski, Dilm· aze ra .na aı unların sıhhatmı, hayatu~• · 
bi belirtecek kadar canlı olan ligındc çalışmak be hayvan yetiştir- M. Montigny sol cenah mebuslarilc sıdır. Hükümetin daimi muarızları man, Dokanofk, Şuitza, tevkif ve ida- fırrnlann pek yakında bazı şehırlerde tini korumak devlet için e~ ~ 
büyük Moliere'in bile artık eski- melde meşgul olan Ditman son za- sağ cenaha mensup bir çok mebusla- bu teklif dolayisile ekseriyet mebus- ma mahkum edilerek derhal idam O· tes1>ı ~uhtemeldır. meseledir. Yedinci faslı ibt•"" !"'. 
meg- e başladıg- ı bir devirde Reg- ınanlarda pilotlulı: •chadetnamesini a· rm .ıı.....ıan arasında vaki olan beya !arı arasında bir istinatgfilı bulmuş- Tkesıs ve kabul ihtimaline binaen maddeler bu noktayı nazard~,di.~ • n t ~day y I" h kkı d ki . - lunmuşlardır. Bu be~ ceneral harp i- gere bu fırınların idaresine, gerek kik edilmi•tir Bunların ilctl-e Ol' 
nard'ı Daru'' lbedayı' sahnesı'ne lmıştır. Ve biraz sonra da seyahatini a ın oung p anı a n a ıs- lardır. Hariciye encümeni azasından mala"tı ı' şlerilc meşgul oluyordu. Bun ihr • · ,.. ...ı 

t
. h t •k . 1 . . La H . 'l'fl cenaze akına taalluk eden ahkfun heti bililtizam tanzim cdilt11•:;.·,.ıJ1" 

ge,tinnek, halkı esnemeğe mah- yapmakta olduğu tayyareyi mubayaa tızad'k adilm~ır ednnın el .~Y lreıtı a .ar.' biri meclis tarafından izhar edilen bu lar imalata hile karıştırarak mukabil bu kanuna ilave edilmiştir. Kanunun iş kanununa bırakıJmmtır. '::~":;ıı'' r 

k
• k G etmiştir. as ı e e en evv muza resını reyin Ren arazisinin hiç bir kayit ve ı'htı'l"J drm ·ı 'th d'I · 1 · t , d ~2 t~,.JY um etme tir. ülünç bir oyun TAYYARECi UÇTU 

1 
d . • b' im k hl' . . a ayar ı e ı am e ı mış er- merıye e vazın an sonra berhayat göre yüksek bir halk şurası. e 

h l ı.. . . . .. on an sonra beynelmilel banka, Ren şarta. ta ı o a sızın ta ıyesını mem dir. çocuğu altı ve fazla ola k d ı dil k · aıJıb1>' ·fi 
a ıu esnetırse kendi vadisinde Tayyareci Diteman Atlantik okya- arazisinin tahliyesi ve Sar meseleleri- leketın kabul etmediı;ini gösterdiğini Daha 5 ceneral idama ınahküm e- devletçe - kiif t kt'n a .;n a~a ~ •bu ıura kc~dicdilne elı iJıı"JJ" 

muvaffak olmamış demektir. nosu üzerinde bir cevelan yapmak il- uhı tetkikini istemiş ve her gün bir söylemiştir. Siyasi mahafil buhranın tir. Bu h::'s~s at 
1 ~a .'fe v~n ece - !c~ ta~afmdan tevdi e~a ıııiitl ı' 

"Kumarbaz" aslında bile ku- zre evvelce hiç kimseye haber ver- istizah takririnin müzakere mevkiine kolaylıl.la lıafüdilemiyeceği koalisyon dilmiş, eski orduya mensup bir çok Sıhhiye veka·ıuetı' cbmı.tnç •ç.ınd ber sfenelı ıçtımaibe mcaclcler h~kkul. ,,.,.ııı.ıef ,r 
k k

- yüksek rütbeli zabitler Siberyaya nef u esın e ır as tını yan ve --Lh' ıçtııııaı · 
surlu bır tıyatrodur: Bütün in- meksizin havalanmıştrr. Hareketin- konulmasını teklif eylemiştir. Sabık c seri yetinin hü umete halef olacak yolunmuştur. mahsus açılacakt A d nl d ka . ""'' 

1

• • birİl'cı ,J' 
den bir kaç saat sonra alınan bir tel n .1zırlardan i\L Louis Marin M Mon- derecede kuvvetli bulunmadığı müta- STALIN iN NAMINA... nakti mükafat yeırr.ı'nerzu de le ere . e dnun vdekinkızadmnamde~ r·"'~ 9 "'~ 

trikalar boyuna tekerrür eder. f d · · . · ı dad ma a ye ven- ce e tc e cccktır ,..u ... - tİI'"" 
K b d l

'k . gra ta Lon raya gitmekte olduğu Ö· Rtıgny nm ~eyanathını·' ı_ashvıpkkı cdtmı~ easın ISTırl. ~ 'F EDENL MOSKOVA, 22. A. A. - Tarikis lccektir. Kanunun neşrinden evel ber sı olacak ve bunlar ~eınJelı:•~.ı',e"~ 
umar az e ı anlı babasıle, ğrenilrr.istir. Diteman, alçak kanatlı en arazısının ta ıyesı a n a ı· N...,. ER • hayat •ocultlan altrya ha!ig' ol k · f aah' l · · ya sır: ·1· ·1 b d 1 b t k tıl ı "G ld H' d' . h t · t · fk' , · · PA İ A A .. . tan Sovyetler kongresi Tarikistanı • .. . an a- ıran ıp crı, eacrı ve sevgı ısı e oyuna arı ıp arı- ve e sa ı ı o en ın ' ısminde za a ıs emış ve e an umumıyenın R S, 23. . · - 11 komunıst, ' dınlar mukafattan istifade ed b'I _ ti ril f' k anJl1lf "'· · şrr dul ve çirkin abla güzel kız- b.ir tayyareye binmiş ve Grinviç saa- bu husus hakkında tereddüt ve ka- 101 sosyalist, 14 cümhuriyetçi sosya- cümhuriyet ilil.n etmiş ve merkez itti- cektir. Nüfusu 10 binden faz!: 'ıe r;'e afc de ~':ı,ıyct 1 ""acaklal'ıı;;ııt' 

k d 
·1 b' k d f • k tıle 17 / 15 te hareket etmiştir. Tay- rar3!zlık içinde bulunduğunu beyan list, 7 sol cenahmüstakili, 17 sol ce- haz edilen Düşambın bundan sonra mahallerde belcdı'yeler bı'r "su"t çoco aun- ar Kaın andın . 1~P 

0 
uhn 5 ... ; ;dJ11.ur 

ar eşı e ır aç e a aşı pay- d 
165 1 1 

k . . M M . h"k ' t ' f h . 1. (İ _ nun a vı ayet u - 11 .,.~ 
!aşma kavgası Yapar. Oyuılun yare e ga onu esans vardır. et.'Tıştır. . arın u ume ın aa- na radıkal sosya ıst grupu mensubu stalin abat) tesmiyesine karar ver- gu muayene evi" tesis edeceklerdir bel d' 1 . saı~n h•' ~.,. - · 1 li · h kk d 1 M M · ·ı ld • hal ' · t' M" t il h M k .. · e ıyc er, sarı ve ~-- ·ıec'..., beş nerdesi, dört kelimede hula" - SU KAST yet ,~;f.ıcdraatı da ın '.' pardailment~- h:. arın. d'.'h.ı 30 dugu k' de 15 cüm mı~ ır. usra u a a sum yeni Nufbusu 4? binden fazla olan şehirler la mücadele, yenilecek ve içlı -~·· 

ı: BUENOS AİRES, 23. A. A. nun ~ ı .erece e ten.vı~ e . ~e~ş ur~yet bırhgı, .. em~ rat - sosyal- cümhüriyetin merkezi icra komitesi d~, una ıliivcten, bir de süt damlası vada ait alık.im mevcut bll tJ•· 

sa edilecek kadar vak'asız, can- Santiyago (Şili) den bildiriliyor: Bir ".l_?ugunu ılave eylemıştır. Mıllı bır- aksıyonu, 13 . mus.ta~il mebus, 107 reisliğine intihap edilmiştir. küşat edilecektir. Nufus kesafeti dır. • 'ıl"if 
sız, ruhsuzdur. Şahıslardan hiç şahıs reisicümhur ı'eneral tbanez e lıge mensup mebuslardan M. Mandel radıkal sosyalıst hukumet aleyhine DENiZDE BiR TORPiL 100,000 i tecavüz ederse mahal!' 'hti'- Bu d b k ~-un sıbbl ... ~ R . . · hl' · d d 

1 
. b ı ı n an aş a ....... ,. r 

biri tam bir hüviyet göstermez. tabanca ile ateş etmiştir. Reise bir h."~.arazıs~ın .. tat '>'.e:' ~ oli~yı rkey vermiştir, 31 me us müstenkif KİYEF, 22. A .A. - Sabih bir yaç nispetinde tesisat yapılması la- tiklere ehemmiyet vcrıneıı:t•;.tıi'~~ 
Hele ön saftakiler bütün bütün ı<'Y olmamıştır. Bir anarşist olan mü- ~ u"'.'e.tc ~cum e mış · . sya st almış1tır1. OR NE torpil iştial etmiş, 3 balıkçının ölü- zımg.~lecektir. ;su kanunla bütün san' mızın aıhhi vaziyeti, ıul•rt~_.tl' ~ 
k kl ' b'd' taarrız kaçmıştır. cumhurıyetçılerden M. Vıolette el· RE S CüMH ZDINDE müne ve diğer bir balıkçının yaralan- at muesseselen ve maden işlerinde razisi hakkında caaalı ıııal""'" 1f 
• U a gı 1 ır. FAiL YAKALANDI y_e~m La Hey ~onferansını:; neti.cele- PAR.İS, 22; _A .A. - M. B_riand masına sebep olmuştur. müstahdem raşlı kadınlarla 12 - 16 ya olmak ve bunu ncırcdcbi~~ ' 

Eserin asluıdaki bu kusurla- SANTİYAGO, 23. A. A. _ Dün rı~ı :"'ahvetmege çalışıldıgını söyle- refakatınde diger nazırla~ oldugu ha ÇINLILERLE MUSADEME şı arasındaki çocukların gece saat 22 kılln vazetmektedir. d• ~ 
rın bir tek mazereti vardır: Ya- Şili reisicümhuru M. İhanez'i katlet- mış~ır .. M. Franklen Bouyyon hu sö- ide saat 19 .u 2~ gcçe .. Elıze "'.'rayına MOSKOVA, 23. A. A. _Tas A- den. sonra çalıştırılması men edilmek Uyıhanın tanzimi eı~ıısllba er 
zıldığı tarih ( 1696 J . Lak;n 

0
• meğe teşebbüs etmiş olan Luiz Ram· zlerı şıddetle pr~testo etmiştir. Sah gelcr~~ ~abınenın muşterek ıstifası- jansı bildiriyor: Sovyet kıtaatı Rus tedır. _ ahkamının Türk ceza 1caııuoll ~ (Jl' 

n.un [~929] da sahnemize çev- rises namında ve 18 yaşındaki deli- cenaha mensup bır çok mebuslar hü- n~ reısıcumhur M. Doumergue tak- arazisine üç beyaz çetesini imha et- . 18 yaşından aşagt çocukların ga- !erile mutabakat· düşünülıflaı~ 
nlmes nd b b ' I k kanlı tevkif edilmiştir. kumeti Ren arazisini vaktinden e- dım etmiştir. . . mişlerdir. Çinliler, Sovyct hudut mu. zıno .. v~. lok~ntalarda istihdamların- min edilmiştir. ~anunun ı•1 ~·..;ı· 

1 e u mazeret ı e yo - GÜMRÜK TARiFESi DICIŞECEK ve! tahliye ettirdiğinden dolayı mu- M. Dou?"~rgue kabın~~n istifasını hafızlarına karşı ateş açmakta devam da ,bu~~ bır "!'.'11zuru sıhhi ve içti· ki ehemmiyet ve bütün d•~!et, •? 
tur. VASHİNGTON, 23. A. A. - Gü- ahazc etmişler ve bu tahliye keyfiye kabul etmıştır. Yarın muşaverelerine etmektedirler. maı gorülmedıgınden bu gibilerin !erinin arakası dolayısil• ıc~ul 

Hele adaptasyonda tutulan li mrük tarife kanununun müzakeresine tinin ancak Young plil.nınm tasdiki- başhyacaktir. yalnız bar, kabare, dans salonlarryla !eri heyetinin bu hususa rıı--
san tarzc bütün oyunu çıkmaza başlıyan ayan meclisi hükumet tara- na başlanıldıktan sonra icrası lazım- AYAN MECLiSiNDE Belçikada hamamlarda kullanılmasına mani o- mesi zaruri addolunınu,ııır· 
sokm.uştur: .Guya eski şive yap- fından teklif edilen tetbirlcri kabul geldiğini söylemişlerdir. Bunun üze- PARİS, 22. A. A. - Ayan mecli· 

k etmemiştir. rinc M. Briand tahliye tarzına ve mu si ~rrf. şekle ai! bir. _içti'.':1a aktetmiş Hamur işleri sergisi 
n:1.a ı~tenınış, bunun için bütün ame!atına ait bazı izahat vermiştir. ve ıstızah takrirlennın bilhassa bug--
sozlen muzarı' ·ı .. 

1 
FtllslinJe d kkı d ki BeJr;kada teşrinisanidc bir hamur sıygası ı e soy et "' Sosyalist M. Blum, meclisin vereceği ay meselesi ha n a istizahlann r ~c~ _kafi zannedilerek, mesela kararın ehemmiyetine nazarı dikkati- salı günü müzakere edilmesini karar- işleri sergisi açılacaktır. 

Dılaver geliyor" yerine "DJ/ıi- FİLISTINDE TAHKiKAT ni celbetmiş, ve demiştir ki bu ka- laştırmıştır. Bu sergiye bütün dünyada büyük 
v~r gelir" demekle iktifa edilnıiş KUDÜS, 23. A. A. - Son karga- rar La H•y de girişilen taahhüdatı GAZETELER ŞAŞIRDI. .. ! bir şöhreti olan Türk hamur işçileride 
tır. Fakat bu gı'.iya eski lı'sanlı şalıklar hakkında tahkikat icrasına ihlil edecek mahiyette telakki olun- PARİS, 23. A. A. - Gazeteler, Bri davet edilmiştir. 

memur komisyon 24 teşrinievclde mamalıdır. and kabinesinin sukutundan mütevel Haber aldığımıza nazaran şehrimi< 
oyunda Namık Kemal İn icatla- Kudlise vasıl olmuştur. GÜRÜLTÜ ÇIKTI ... ! !it umumi hayrete makes olmakta, tatlıcıları ve pastacılarından bir kac 
rından olan "niyeti hudapesenda- M. Briand, M. Blum un müdahale- buhranın uzun mü~det. süreceğini ve müessese bu sergiye iştirak edecek: 
ne" gibi, "tatmiıı"' gibi sözler, hat BAHA SAKI NE OLDU? sinden memnun kalmamış ve asarı yü kolay kolay halledıle?1ıy~ceği~ ya- tir. 
ta Serveti fünun devrinin mali NEV DELHİ. 23. A. A .- Kabil zünden belli olan bir teessür ve heye z'.':'aktadır. ~~~:t~l~rın bır ~ogu yeni 
olan..,.peresıideıı ruhum",Hmelikei ru den kaçmış olan Habibullahrn düş- can ile meclisin dikkat nazarını M. h~k~~et. re.ı.slıgı ıçı.n .M. Brıand nı is
hum","rencidebal'". minnettarı /Ut- ~nlan .tarafından yakalanmış oldu- Blttm un son sözleri üzerine celbet- mını ılerı surmektedır. M. Briand ın 

g~na daır olan şayiayi teyit eden hiç mistir. M. Briand sözüne devamla de· başvekiileti kabule razı olmadığı farz-
ufJarr ... "bu acıyı hayatımı değiştir bır haber gelmemiştir. m.iŞti.r ki: oh:nsa bile hariciye n~zaretinde kala 
nıekle t~.,kin edebilirim", "bütün kal ZEPLiN GENE UÇTU _ Çok büyük bir ihtiyat ve ketu- cagı muhakkak addedılmektedir. 
bimi size takdime amadeyim" gibi BERLİN, 23. A .A .- Graf Zep- miyetle hareket edeceğjm. Daha faz. BUNLAR DA NE İSTİYOR. .. ? 
tabirler de vardır. Hatta hiç bir plin balonu bu sabah İspanyanın şi- la söylemek hakkını haiz değilim. o. .~ARİS, _22. !'· .. ~· :-- Denizler ve 
zaman kullanılmamış olan "el- malinde bir seyahat icra etmek üzre muzlarınız üzerine büyük bir mesuli- mustem~ek.at b~rl~gı bır beyanname 

h 
aralarında İspanya sefirı· bulunan o yet yükleniyor. neşretmıştir. Bırlık bu beyannamesin 

yevme izihi?!'' ve "gönlum·· u" 0 d · · yolcuyu hamil olduğu halde hareket Bunun üzerine M. Mandel M. Mon e netıcesı bazı milletlerin taarruz 
ita?! ederim" gibi lakırdılara da etmi~tir. tigny ile M. Blum ve muht~lif tekli- faikiyetini tezyit ve diğer bir takım 
rasgeliniyor. Dinlerken zaptedi- HiNDiSTAN BAŞKUMANDANI fleri teksir ve izaha çalışan meclis mılle.tlerin müdafaa kabiliyetlerini 
lebılen bu sözlerden sonra Mev- reisi arasında uzun b'r münakaşa ce tenkis edecek olan her türlü itilafa 

1 
, LON. DRA, 22. A. A. - İngiltere · · Fil ki karoı t t tm kt F ana nm farisi mesnevi' si adı al- k alı reycan etmıştır. va meclis Per- • pro es o e e e ve ransanın 

d 
"D'I .. r . ıeneral Chetvode nin mareşal şembe günü bütçe müzakeresine ve do.".rt d_en.izde sahilleri oldug"unu, bü-

tm a 1 name den şu··r okutmak Bırdvood un yerine Hın' t d ı b k b - ... or u an aş cuma günü zirai siyaset hakkındaki ~u ır ımparatorluğa sahip bulundu-
ve ~~.n~ _da 1!~ak ağzına vermek, kumandanlıgına tayınını tasvip etmiş istizah takrirlerinin tctkikına başla- gunu ve. gerek.:'na vatanın gerek mü
cskı sı/ahtar yerine "sili.hşura- tır. Sa~ık _kumandan 6 Ağustos 1930 nılması hususunda ittifak hasıl etmiş stemlckatı.n mu.d_af_aasmı terk v< ih-

h · .. ,. '--b' . . da vazıfeaınden ayrılacaktir. 1 d - d nı şe rıyarı ta ınnı uydurmak isede harici siyasete müteallik isti- ma e emıyecegını nazarı ikkate ar-
gibi garabetlerden bahse bile ha SINGAPURDA AFYON zah takrirlerinin müzakeresi hakkın- z~.ylem_ckte?i~ .. Birlik, ~ransanm em-
et yoktur. SİN~APUR, 23. A. A. _ Hali ha da hiç bir taraftan sarih bir teklifte nu. se}amct_ı ıçın zarun olan hacmı 

Daha elimi de şu ki bu karma zırda Sıngapurda vaziyet hakkında bulunuımamıştır. Hükumet, bu bap- ı~tıabı yakununu hukuku hükümraııi 
tahkikat icra etmekte bulunan C . !~ki istizahları_n .. te~irhi istemiş ve sı mahfuz o~mak şartile tayin etmek 

.:anşık dilin içinden çıkamıya- yeti akvam afyon encümeni b e~ı- ıtımat meselesını ılerı sürmüştür. M. ha~kına mfılık olmasını talep etmek 
ralr bir çok kelimeler( yanlış o- hü~metin afyon fabrikasını ~e'i~i~ Blum •alı gününü teklif etmiştir. tedır. 
kuyorlardı. Eğlence olsun diye etmış ve kaçakçılık mcmnuiyeti ah- NiHAYET ITIMATSIZLIK 1 BU DA BAŞKA ... ! 
bunlardan da ~u bir iki misali kamıı:ı•. tatbik eden idare memurları. M Bria d b . . . : · ·· PARİS, 22. A. A. - Jeneral Mor-

ka d 
"k "'db nm hın tarafından bir gemile yapılan Moni.ic:rn n • una ~tı.raz ~tmı't~r'. M. dack ın riyaseti altında Renin tahli-

~· ettı : ı ar, İfrak, ihya, taharrfratta hazır bulunmuştur. klif et~fs' :es b~e~:·~,~~n~ ta::t:,';.' J: by~:ikve ~tarrte ınkkillterki al~y~indc milli 
· ı omı c eşe etmıttır. 

İTALYA VELİAH7İ BELÇİKADA 
BRUXELLES, 23. A. A. - İtalya 

veliahti saat 8,56 buraya vasıl olmus 
tur. Prens istasyonda kral, prcn~ 
Leopold, prens Charlcs ve İtalyanın 
Bruxclles sefiri tarafından istikbal e
dilmiştir. 

KOMÜNiST TEVKIFATI 
PARİS, 22. A.A. - htintak haki

mi 100 komünisti devletin emniyeti 
aleyhine fesat tertibatı yapmakla it
tiham etmiştir. 

BEYNELMİLEL BANKA 
PARİS, 23. A. A .- Matin gazete

si yazıyor: Beynelmilel bankaya ait 
tc§kilatı tctkika memur olup banka
n~n ida.rc S.zasınrn ve merkezinin tayi~ 
yıne aıt maddeler müstesna olarak 
diğer mesai! hakkındaki tetkikatını 

bitirmiş olan komisyon azası beynel
milel bankanın bankalar fevkinde 
bir müessese değil fakat, banknot ih
racına mezun müesseseler mahiyetin
de bir teşekkül olacağını beya" et
mişlerdir 

SABIK BAŞVEKiL iYi 
PARİS. 23. A. A. - M. Poincare 

nin sıhhi vaziyeti pek ı:iyade ınemnu
niyeti muciptir. 

Nafia \ l ekaletiniıı bu 

t 
lı 
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!Mahkemelerde : 
İLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 

Yaşı yetmiş, işi bitnı · s ... • 
ayı ece mi? 

• 
l&tanbul buğday piyasası, dunya piyasasına tabidir. Maarine 

r.._ Dünyada bu yıl az buğday çıktı, ancak 1,16 milyar kental. Şa'rkta I" 
soren yıl daha çok çıkmıştı, tamam 1,25 milyar kental (kental Ay sonu , 

Emanette ç·çeğiburnunda (!) t 
işi ne? 

ze-
• 

nın 
• 8kilo). T k 

Fark, 90 milyon kental ki yüzde yedidir, fiatı çıkarır. Hayvan hastalıkları er os. 
bıı· Diğer taraftan, geçen yıldan artan Argentine ve Kanada Her tarafta ye Kısa kakül şeklinde bukleleri baş örtüsünün iki tarafında eğ-
bıı~dayı var ki, bol surette piyasaya dökülmüştür. Bu hal de var mı'? • yeni bir itilaf reti gibi duruyor. Öyle gülünç bir süsleniş ki gelen geçeu ona 

gday fiatini indirir. niden Millet bakıyor. Haıpada bir kırıtma, bir kırıtma ki sanırsınız daha ye-

Biri çıkaran, diğeri indiren iki amilden ban~is~ kuvvetli? Vebayı ha kari ve di- yapılıyor ni yeti§miş, çiçeği burnunda bir tazedir. Halbu ki - söz aramız-
ııl.. Ağustosa kadar birincisi kuvvetli idi, ~ihan fiatı 144 çe?te } ki h k mektepleri da - çoktan tekaütlük çağına ge1'lliş. Takma dişlerı ağzında iki 
.ıı·lr, sonra ikincisi kuvvetli geldi, bugün fiat 128 çente dut· ğer hasta ı ar a - I Bu sefer halkın srra yalancı inci gibi görünmese fırlak çenesinin manzarasile bus 

\i tür. kında aldığımız açı ıyor su bütün müstekreh görünecek. 
Yann ne olacak? l ihtİ) acı temin Şimdi bu kadının derdine gelelim. Efendim, bu çiçeği burnu 

M d (B h il) ılla \ınıat 1 teşrinisaniden itıbarcn Millet d 
, eşhur cihan buğday muhamminlerin en room a e Mektepleri yeniden faaliyete ge~ecek edilebilecek nıi? a tazenin ( !) buralarda dolaşması sebepsiz değildir. Ayıp değil 

~~re, gelecek hasada kadar dünyada 252 milyon kental ihraç ma ANKARA, 23 (Telefonla) _Son tir. --· ya, gönlünü birine kaptınnış. Tamam 35 senelik evini dağıttp 
"ardır. İhtiyaç ise 202 milyon kentaldır. zamanlarda şark vilayetlerimizin ba- Millet mekteplerinin kayıt mua- Şehremaneti halkın nefine alarak çocuğu yerinde bir delikanlıya varacak. 

itti: N~dir şaşan bu muh~mmi?in fik~ine iştir~~ ederek, önü- zı mıntakalarında vebayı bakari ve melesi dünden itıbare_n yapılmaya terkos tirketile anlaımağa karar ver- Bu haberi bana veren, ağzı nane şekeri kokan, eli simitli bir 
~zdekı sog'uk aylarda buğday ınecektır denebılır. N. diğer bir kısım hayvan hastalıkları- başlamıştır. Mekteplerın açılma tari- mişti. Bu anla~ına muvaffakiyetle ne- kadındı: 

nın telaar köylümüze zarar vermeğe hi olan 1 teşrinisanide, memleketin ticelenmittir. Ali h k h • 

Gu
•· NU'' N İKTIS ADİ HABERLERİ başladığı haber alınması üzerine bu her köşesinde büyük merasim yapıla- Terkoı ıirketi şimdiye kadar 1.,.

1 

- a a rebın böylelerini ... diyor, kadın, adeta azdı, ku 
hususta İktisat vekaleti Baytar erka caktır. Şehir, kasaba, köy, hep bayrak bekesini mülga Nafia nazaı·etile yap- ı durdu. • . . . . 

• 

/ 

niyle vakı temaslarımız neticesinde !arla donatılacak, mekteplerde muzi- tığı imtiyaz namedeki esaslar daire-
1 

Bu genç yaşında yetmıılık henfin kahnnı çekmezmış. Acab• Ecnebi• bugv dayı ~Ok ilha şu malumatı aldık: kalar çalacak. konserler tertip edile- sinde tevsi etmekte idi. Tesisatta ay-I senin kahrını kim çeker a kadın? 
y Ötedenbcri memleketimizin en mü cek, nutuklar söylenilecektir. nı esaslar dahilinde ve fevkalade pa· Sordl!m: 

l ld 
hı·m ha "'an ihrac menbaları ve yeti•- Her millet mektebinde muallim ı k J d 

d 
·ıd. v • • y o ara yapı ıyor u. c·· ") d'ğ" ki . ? e l ıgı an aşı l tirme sahaları olan şark vilayetleri- derse başlark:n, dersinin iik onbeş Yeni itilafname mucibince yeni' - ~mu ver ı ı .m mıt. .. ..• 

mizde hayvan beslemekle geçinen hal dakikasını millet mektebinin gayesini bir tesisat tarifesi tatbik edilecektir. - Kım olacak, dedı kaldırım muhendısının biri. - Bot gezenhı 
t 'l'i~aret ve zahıre borsasının yap·ı Buna mukabil fütik piyasasında kın bir kısmının aşiret tC§kil.ltı halin anlatmaga hasredecektir. Millet mek Diğer taraftan tirketin timdiye baş kalfası ••• Bunun bir parça variyetli gördü ya, yüzüne gülü
ı.'t: ıstatistiğe nazaran bu . sene,faahyet fazlad'.r Bı1?assa An~ara ve de ve mevsimlere göre cenubdan şim tepleri teşkilatı; sabit ve seyyar ol- kadar kullandığı saatler de değiştiri- verdi. Hele o dükkanlar bir kere satılıp parası (çarçur) olsun 

. ze yerli buğdaylardan zıyade Tosya malı ragbet gormektedır. ale ve şimalden senuba gidip gelme· mak üzre "A,, ve •B• dersanelerin- l~ekt~r. Halkın müt~di ıiki.yetle- da bak, herif bir daha 0 kaknemin yüzüne baknr mı? 
n~, buğday ithal edilmıştir. MESELE HENÜZ ENCÜMENDE leri ve bu meyanda oradaki hayvana- den. halk ~kuma odalarile, köy yatı nne nıhayet vermek ıçın Fransada D d' ki. 

,.
1 

atnafi istatistiğe nazaran bu va· Tcaret odasının tütün enstitüsünü tın mühim mikta'tının da her sene mü dersanelerınden mürekkeptir. Şehir kullanılan saatlerden getirtecektir. 1 e ım • . . 
~n•t Yeni gümrük tarifesinin tatpı· İktis~t vekaletile müştereken tesis e- teaddit defalar şarktan garlıe sürek ve kasabalarda ve mektebi bulunan - , - Demek, şımdı botanma davası açıyor? ••• 
"";• b:şlandığı z:ı-~ana ka_dar _bu ~~- deceğine dair dünkü akşa mrefikleri- ve satış sevkiyatına tabi tutulmaları köylerde açılan millet mektebi dersa Mezbaha azaları ı' -- Öyle ya •• Kocasından ıikiyeti de ıu: 
~·ı . evam etmıştır. Yenı gumru~ mizden birinde bir havadis vardı oralarda hayvan hastalıklarının tema . nelerine sabit, mektepsiz köylere bir K • b h ı· . 'd Kocası ona bakmıyormuı.Bu yaştan sonra adam çalıtamaz ede 
~ 1 ••ınde hariçten gelecek ecnebı men söndürülmesıne mani en miilıim devre için muallim göndermek sure- araagaç mez a ası mec ısı ı are N ·ı b k ? y · · · b" . 
._,~daylara kooan ağır resim memle- Bu hususta oda katibi umumisi ve başlıca sebeplerden birisini teşkil tile açılan dersanelere seyyar dersa- azalarından Sami B. İş bankası An- mez. e ı e ~. sın. &fi ~et~ı~, ıtı ıtmtf. · • 
<la~ }ugday ithaline meydan b'.rak- ~e:mal B. bir muharririmize demiştir etmektedir. ne denecektir. Sabit ve seyyar "A,. kara merkezi kontratörlüğüne tayin O sırada mubatır kendi ısmını çaitırdı da kota kota u•aldaftL 

,, 1C•ndan eski Vjziyet berakıs o1· İlkbahar ve sonbahar mevsimleri dersanelerlnin vazifesi, h;ç okuma edilmittir. Yokıa pinponun hikayesi daha çok sürecekti. 
ur. sürek ve sevkiyat işleri en ~ok yapı- yazma ı miyen ve ya Arap harfleri- Emanet yeni azayı bu günlerde in- :ı. ~· :t. ·ıt - Mesele henüz tütün encümenin- b'l ' 
aı . . de müzakere edilmedi. Verilmiş hiç · ... · lanl k b. ih d k · Ü ~llrı atıetige nazaran 1928 aeneaı ka- lan birer mevsimdir. Bu vasi ve era- nı ogrenmış o arı o ur yazar ır t ap e ece tır . G ÜN ADLİYE HABERLERİ 

d· " nisinden Eyl<ll nihayetine ka- bir karar yoktur. zisi çok dalgalı ve malgalı olan mm- hale g7t~rme.ktir. Tedrisat. her sene KALDIRILA BiLECEK MI? ! 
a._' !Chrimıze 33 759 ton yerli buğ- *Benzin pahalılaruyorl - Benzin takalardan başlıca iki nevi hayvan ih 1 Teşrınısanıde başlar, Ş:.bat nihaye-t/ gclmıştır Buna mukabil 84,766 fiatlerinin 100 para arttığını yazmt§· rac edilir. tinde hıtam bulur. Sabit ve •eyyar. Vilayet •anayi müdürlilf:.ü,. mü- U is t l k 

n da ecnebi buğday ithal edilmiştir. tık. Dündenbcri gaz kumpanyaları 1 - Kasaplık sığır hayvanatıdır, ki "B,. de_rs.anelerinin hedefi. cA• der- rac~at ede?lere buhar ~zanı ıçın ruh nom yon op anaca 
• .lluna nazaran şehrimize gelen buğ gene fiatlara 40 para zam yapmıştır. bu hayvanatın sürek istikametlerinin sanele;~nı ıkına! etmiş ve okuyup yaz satı ye verıyor. Ha~buki Galata, Top-

~ Yek!lnu 118,566 ton dur. Petrol kumpanyaları tarifede birisi kıt mevsiminde Karstan baş- mayı ogrenmış olan vatandaşları, ha- hane, Fa~. B~y~glunda bazı senayi Türklüğ'Ü tahkır davası dün y~niden 
t<t. Ilahilden en zıyade buğday ihraç yeni gümrük mukavelelerinde benzi- lıyarak Artuvin tarikiyle Hopa'ya ve yat ve ınaışetlerinin ve vatandaşlrk merke:lcrınde ıştıal eden maddelerle •• '" ld M d ld 
tadn Yerler Men: • Konya ve Anka- nin ağır resme ıabitutulmasından ile- oradan İstanbul'a gönderilir diğeri- sanatları":'n ıstilzam ettiği ana bilgi- 'şs~ldıgı e~n:tç~ h:ber kalınmıştır. gorU U • aç aVaSI ne 0 U 

ır. ( · ı · t' H lb k' · 'f 
1 

de Sarıkamı• Hasankale Erzurum !erle teçhız etmektir Bu dersaneler- e remanetı, u u ar azanlarını Mesdut "Hronika,, gazetesinde' ve neticede.· her tiri·'-'- de ••a~--li . rı gc mış ır. a u ı aynı tar~ e erde s' ' . • . k ld d" ·· f ka • · uı:wı m. IU"lD9ı 
"" arıç:en en ziyade Arıentin ve ya-ı petroldan daha az resim alınmasına tabir gediği üzerinden Kümüşhane ta de de t~d.rıs.ıt "A .. dersanelcrınde ol- ~-d•~t;nal'.ıruhuşunmuş, a ~ _sandayı Atina'da miimteşir ve Yunanlıların kadının boğazını aıkınak ve elitini 

.. llaJk 'ki ı T b • ·· d ·ı· B dug'u gıbı b' t · · 'd b ı mu urıyetı salname verdıgın en h · · d b h' b' f · lııı k bq- an memleketlerinden buraya dair kayıt vardır. rı Ye ıra zona gon erı ır. u su- ır eşrınısanı e aş aya- . . k • . k" b ezımetın en a 11 ır romanı te n- rma gibi cel>ir ve tlddtt iıtimallle 
gday gelm -.tir k 

1 
retle gedt burada ikiye ayrılmış olu- cak, Şubat nihayetinde bitecektir men •çın anunı ım an ulunamamış ka ve bu meyanda kullandı"• "aariyo- parasını ahıil ~aoba tP.acbbllsll tıunfl-

Pll •, · Petrol umpanya an- tarifede ' , - , ' tır. • • -. 
'i . R~NÇ.TEN GÜMRÜK . . resmi artan benzin_ fiatini artırdılar. yor. . • .. . MAHKOMLAR DA M h 11 1 d bi'k tera,. vahşi kelimeaile Türklüğün şalı. linin faili olara mücrlmiyetlerinc ka-

ba~la enı gumruk tarıfesının tatbıkıne Diğer taraftan tarıfede resmi tenzil D.'ger kıs~ı man:ı.ahatun uzerınde . OKUTULACAK . . a _a e ara .ar;n a ya~g~n te 
1 

e- siyeti maneviyesini tahk;r eden mez- rar verildi . 
•tiba tıdığı bir Teşrinievel tarihinden edilen petrol fiatini neden indirmedik K~l·k:t ve Erzınc<n. uzerınd~n z~raba Hapısanelerde bulunan vatandaş- sı~ çtgalt~.n .. ~oı:'. e meva ullanılma kur gazete mcs"ul müdürü madam Ciheti ctzaiycsi okunan karara g~ 
~n~en pirinçten istihlak vergisi a- !eri cayi sualdir. ge ır er ve burada ıkı kol bırleşır _ve !arda. okutulup yazdırılacaklardır sı 0 

ru gor_u muy~r. k Eleni"nin davasının nakzen rüyetine re maznun Nihat ve Cemal efendiler 
d• <lüllıı§ ve bu yilzden pirinç fiatleri Hükllmet petrolu ucuzla•tırmak zarl~dlan ki~ıvbas 1 Şarkışla, Kayıserıye Hıc bır mazereti olmadığı halde Emanet, ıştıal e ece mevat. k_ul- dün devam olundu. Bu dava mukad- 3 sene ağır hapse ve fiil tetcbbü 

li §tııüştü. . . • .f 
1 

k ' ge ır er un arda pastırmalık bay- millet mekteplerine devam etmiycn !anılan buhar k~~anlarırun menı ıç~n dema Hasan Llltfi beyin riyaoet etti- tam mahiyetinde oldutundan 3 de bi-
lerc ~~Uki Maliye vekaleti gümrük· ~~::;,?'~1\'~~r~a~;ş;.~~~oa b~":&~;:;'~~:! vanl~rdır. Her sdene

1 
b_u yollardandge- vatandaşlar, Vilayet kanununun 6g ruhsat'.'ame.v~nlırken dalı,a _faı;I~.~ık ği birinci cezada rüyet olunmuş ve si ri tenzil edilerek 2 sene müddetle a· 

aıı~'ınçıen okka başına 10 kuıut . ' çcn ay\lnat a. et erı (2~). bın en inci maddesi ahkamına tevfikan ida- ~at :~ılm":ını ~nay~ :'du~lug~İ- !akiyet _ha~c! görülerek ... ğırcezaya ğır hapse ko.nulmalarına ve cer.a mıid 
veı '. azım geldiği gibi bundan e- mıy:r. . . . fazladır, mamalı ~ayv~n ıstihsal k'7v re heyetinct takdir edilecek miktarda deni ı~ e ece ve u zan ar ıade edılmıştı. Davayı ruyet eden a- detlerıne müsavi bir müddet tahliyo-
l<adYam ı Teşrınievelden bu tarihe Ruıya ıl~_tıcaret hakkı ıanayı vetının arıup eksılmesıyle bu sevkı- cezayi nakdi vereceklerdir. ırı aca tır. ..,. ğır ceza mahkemesi 10 Temmuz 929 !erinden sonra emniyeti umumiye na-
%ı a., çıkan pirinçlerden de bir res· bankasına -:erıliyor - Haber aldıgı- yat rakka'?ları da tebdil eder. «A• ve ''B,. dcrsanelerinin dördtr 12 MART ABİDESİ tarihinde verdiği kararla madam Ele- zareti altında bulundudulmaaı tabb 
· , a, unaaı lazım geldini bildirmi,._ mıza gore. ıktısat vekaleti bu sene Şark vılayetlerınde çıft hayvanı ol- aylık tedrisatının nihayetinde imti- ni'yi 3 sene ağır hapse ır.ahkUm et- karara alınmqtı 
"'· • Rusy.ı"ya gl!nderilecek malların ihraç mak uzre ~crkczi ve garbi Ana~olu- ban yapılacak ve muvaffak olanlar~ İırtanbulun işgaline tesadüf eden mi_şti. Temyiz bu dava~ 9_ nokta~ GALATASARAY. FENER 
'ta lia'buld tüccarlar pirinçleri ucuz hakkinı Sanayi ve maadin bankasına v~ gelen sıgır lıayv~nlarının .guzer- mezuniyet vesikaları verilecekı:r. 16 Martta Şehzade başında şehit edi- zaif bulmuş ve nakzetmıştı. Muavın DAV ASI 
h ~· elden çıkardıklarından bu para ve::m~k tasavvurundadır. Bankanın gahı da :.o~at,Kays.erı. ~ozgat tır.l!ü •-- len Mehmetçiklerimiz için bir abide Cemil B. iddiaamı dermiyan etti' 
'lı ••tıı:ıeıc imkanı olmadığını iddia et- muduru Sadettin ve mulıasebeciai Zi- kfunet butun bu guzergah sahaları»· 700 DERSHANE AÇILDI inşası takarrür etmiştir. Abide şimdi _ Bu dava iki cihetten nakzcdil· 
•ltt~dirler. ya beyler bu işin halli suretıni mü- da şöyle bir sistem takıp ve tatbik et h İstanbul d_ahil_in.de de istihzarat bir arsa halınde olan karakol binasın- miştir. Birinci keyfiyet agriyotera ke 

~· 'l'ıcarcı odası bu hususun halli i- zakere etmek üzre Ankara' a 't . mektedır . aşlamıştır. Şımdıki. halde 700 dersa- da yapılacaktır. Emanet bu yeri istim limesinin tam vahşet manasına gelip 
t~ İktisat vekaletine müracaat etmis lerdir ve İktisat vekaleti ile ~e.!:s mı~ Biı defa Sürek v~ sevkiy~t ~ua- ne açılmıştır. B mıktar ilerıde arta- 1'1k etmek istemiş, fakat arsa sahiple- gelmediği keyfiyetidir. Müderris Fa-

. ·' . et yene noktalarını İktısat Vekalctı kcn caktır. rile idarei hususiye arasındaki ihti- zıl Nazmi B. bu kelimenin her lisan-
TiFTIK PlYASASI 1 mektedırler:. Vu haber Rusya ile tica- disi tayin etmeyerek bu hususta tet- Millet mektepleri komis;·onJ. Cu- laf halledilmedigi için bu teşebbüs da olduğu gibi bir kaç manası bulun-

Şehrim' ~ . 1 r:ı yapa? tua arlar arasında çok te- kikat yaptırmış ve halkın aşayı; , .• martesi günü Vilayette toplanacaktır. henüz neticelenememiştir. Arsa sahip duğunu ve ancak bu makalede valı-
~Urı:und ız yapa ı ~ıyasa.aı oldukça laşt mucıp olmuştur. Bu tticcarların tüccarların bir kaç yüz senedenberi I leri, burasile beraber arsaya bitişik o- şet makamında istimal olunduğunu 
r~ YUkse~ ~apaı;ı .fıatlcrı _de ara - geçen scrı zarar dtikkrini ileri sü- ' bu sevkiyat ve sürek için takip ettik- MEKTEP1:~R N_ TA TILI l~n kalenderane _binasının - . ki bunı~ı izah etmiştir. Bu noktada ısrar edil-
~u ltıuJı esme ragm:n duşükluğu- r~.rek İktı5't ve:U.leti nezdinde tcşeb- !eri halk yollarını kabul ederek o yol .. Me~tepler. cümhu~ıyet bayramına bır ada te~kıl. edıyor - kendıl~nde aıt mesini ve usule ait olan diğer nolcta-

afaza etmcktedır. busatta buluı.maları muhtemeld'ır 1 .. · ı musadıf Salı, eumhurıyet bayramı mc olduğunu ıddıa edıyorlar İht ı•f ah . ar uzerıne muayyen yer ere muaye- rasi . . . h c! k . · ı d m !arda nakzı vakıa ittiba olunmasını 
Knnıbio Borsası 23110/929 ne ve kontrol istasyonları tesis etmiş ti :'\ne ıştı~ c_ eJe Çatalebenın ~·-kemece tetkik ediliyor. Bu günlerde isterim. Müteakiben maznun vekili 

'ıık, •• d hin• RAZL\I\ TAH\'lw\T tir.B k 1 k 1 .. Ka le~at:ıif'e~~!~~~kıl~ır~i~. rşamba ı:un balledilince Emanetçe derhal bu ada Hüsnü B. müdafaasını yaptı· 
, , ~. a ııı ıı.o 

00 00 } T u ontro mer ez erı ıse rs, istimlak edilecek ve bu sene içinde F 1 N . B b · "•ı • Anadolu. 1. • ·"o.00 .____ h. 1 · · · - azı azmı • u kelimenin 
il 

••• ıı-tuhhl~e ·~ 00 D. y ~. T. Sarıkamış Karaköse Tutak tabir gcdi HARKOF'A GIDlLECEK şe ıt erımızın hatıra•ını taziz edecek " •~· 3ô.OO b' b'd · aksi ünaiyettir dedi. Şu h.ılde aksi 
" 1HU dtn•lr yıdu G ıs ı. T. 3800 ği Hasankalc Rize Erzurum Mama- Harkofta toplanacak olan U'-·a- ır a ı e ınşa edilecektir. 1 ou gayri menus ve alışı amamış demek-
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TCnel :ırhtl 4,50.00 hatun Bayburt Kümüşhane Tırabzon nya ruhiyat kongresine davet edilen tir. Bu ise hakaret değildir. Kastı cür 
Elullrllı ıırkeu , so,o~ Kelkit Erzincan Refahiye Suşehri Za Darülfünun emini Neşet Ömer ve Ekmek ffatları mi de yoktur. Nakza ittiba olunsun. 

oo Rıhıım Şlıkctl. 17 JO ra Reşadiye Tokat Sivas Şarkışla Ka Köprülü zade Fuat B. !er Perşembe N b · · · d ki ahk ıı. P•ı• llmu flıkeu yıseri'dır. uşret eyın rıyasetın e m eme 
90 günü Harkofa müteveccihen haraket B v d ı ·· · k h etı· .. ake d k 't · ı 5 Nisan 928 tarihli bir talimat- ug ay ( UŞU)'Or, e _ ey muz re en sonra na za ı u-
Oij edeceklerdir. ha olunmasına karar verdiler. 

2 Ma~sta Gala'8oaray - Fener. 
bahçe takımları arasında bir futbol 
maçı yapılmış, Oalatasaraydan Ke
mal ve Mehmet Nazifin ayağı kırıl
mış. Fenerden Kadri'nin kolu çılrrnıt
tı. Bu mes"cleyeye adliye vasiyet et
miş ve mes'ulleri hakkında takibat 
başlamıştı. Bunların afı ve tecil ka 
nunundan istifadeleri isin meçruhla;. 
rın iadei afiyet etmesi lizımdı. M 
ruh futbolcular dün 6 ıncı müstan 
liğe raporlarını vermişlerdir. Binseıuı 
leyh mcçruhlarm iyeıe,mesi dolaynıl
le mes'uller af ve tecil kanunundan 
istifade etmişler dava aukut etı:ııiftı.. 

* * * 
icra işleri 

icra kanununun tatbi 

ki çok faydalı oldu J ~· s. Slrkeu 
.. ti ~lrkttl 
ı 'füıün A. '!, 

ı: t•llrnııo ş. 
4 ''''"' .. ~ ı · Çınıenıo ş. 
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1200 name mucibince bütün bu ınıntaka- ~ k d • k ' ÇF.KLER GÜZEL SANATLAR n1e e ınece Bu karar üzerint muavin Cemil 
so dan geçecek bilumum hayvanlar bu 

istasyonlara uğradıkca oradaki bay- BIRLICINDE Şehrimize bu günlerde fazlaca buğ- B. bu ağriy~t~ra k~lime•inin. n_e ma- 4 Eyliıl 929 tarihinde mer'iyet ...._ 
S5 

J4.60 
l.ondrı IOJI •o.oo l\cwyork 0,47 25.ııo tarlar tarafından muayene edilir, elle- Güzel san'atlar birligi mevsim do- day gelmektedir Buğday fiatleri mun n_aya. geldığ~nı t~yın _etmek ~çın Da- vküne girmit olan yeni icra ve ifil& 
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rindeki menşa evrakları tetkik ve vi- layisile fealiycte geçmiştir. Birliğin tazam fakat hafif bir surette tenez- rulf'7nun muderrıslerınden bır h~ye.~ kanunu tatbikatta bir çok sUhuloti 
d'ld.kt 1 • .. bu seneki fealiyet prog"ramı tanzim c- .. . • . . teıkil olunmasını talep ettı. Husnu mücip olmakta ve esiri kanun k 

ze e ı ı en sonra geçme erme mu- zul etmektedır. Şehrın ıhtıyacı 20·22 B. evvela müdafaa şühudur.un dinlen sik bırak 1• k . un e • 
saade edilir. dilmiştir. Yakinda tatbikına başlana- vagon olduğu halde 30. 35 vagon bu meaini istedi. Mahkeme C~mil beyin te . 1 t gı no san~n ıtmam etmelı: 

Ve her istasyondan gecen hayva- cak olan bu program çok ehemmiyet- ğday gelmektedir- Gelen buğdaylar talebini kabul ile ağriyotera kelimeoi- b dirnla. stanb_uldal 5 ıcra memuru w 
natın miktarı ve geçişleri diğer ista- li aksamı mühtevidir. Bilhassa mua- hep Anadolu malıdır. nin Darülfünun lisan mütehassisların u ~ın ınaıyet nde ldfl . mı!rt"rda 
syon baytarlarına ayrıca bildirilir. yyen fasılalarla edebiye!, tiyatro ve Ekmek fiatlerinin un üzerinden dan bir heyet tarafından tedkikine ka- mudailvın vardır! .IB~nlar ~cndile~ &r· 

D 1 --d- -- -- ı· -k- - -L- -- -- - d • . J ·- musiki şubelerinin verecekleri müsa- d ze en mese c erı neticclendirm k 

O 
'l l} ] J'f (' l 1 ~ lJJ) a 1 · tespit e ilmesine rağmen buğday fi- rar verdi. Mahkeme bu husus için 2 b' k . . .e (_ ır er 2-9 Tesrı"nı"evel mere er çok zengın olacaktır. Bu üç atlerindeki tenezzülün una da tesir Teşrinlsaniye talik edildi. vTe ıfr arbar kaıttihaz e°!'ektedirler 

•m•ıa::ıı;ııııı::::ııız::mı=::•••ıı:ıım:ı:amı•m:::m:::iô- şube tarafından serbest kunılar açı-· edeceği muhakkak addedilmektedir. ara eyn . ~ rarlara ıcra ffisler 

1 ( 
B' . . . lacaktır. Musiki şubesi 50 kişilik bir KARDEŞ KATiLi nezdinde ıtıraz etmekte ve aloal mü 

!ıı\au· .. .. .. .. ırınc~ sah~feden mabat) Cunıhuriyet bayram orkestro heyeti ~lanuştır. MOHITIIN BEY RAHATSIZ Karde~i Hacı Bayramı Fatma iıim rafaaya talip olmaktadırlar. Bu hfi.. 
llıua gu gorulmuştur. Sahiplen ptırılmıstır. Diğer taraftan ayni h } KADASTRO MEKTEBi Şehrimini ve Vali vekili Muhiddin li bir kadınla yatmak mes'elesinden küın eski kanunda mevcut değil idi 
~or/'ene raporile bu malları si- şekil, ayni sıklet ve markada programı azır andı Kadastro mektebinin açılacağını B. dlln rahatsız olduğundan makamı- çıkan münazaada öldüren hamal Ah- BiNDEN FAZLA VAR 
ttııı.a eden M. Amar'a müracaat demirleri havi bir sandık Gala- Ayın 29 un~a y~pılacak Cümhuri- yazmıştık. Bu mektepte üç lnaım ta- na gelememişlerdir. met hakkında dün ağırccza mahkeme .. 
• 1§ler Bu · tad ük' d yet ba b · ı b b ı ainde karar verildi. Ahmet karde•ini Bu ıurcttc murafaa ıekllnde bli 
•tr . · sıgur a m er- ta a şarap iskelesı'nde Galata . . y~amı ıçın ır program tanzım e e u unacaktır. Bunlardan birinci EML • ~• METRUKE DE • a da 1000 d f sıg ş· dil ı B t ~ gayri taammüdin katilden 18 sene ve l". • en azla itiraz halledll 
<ıJcı • Orta ırketi de alakadar ihracat merkez memurluğuna e mış ır. u progr.am~.n~zaran: kısrm ıtanbul Tapu mermurlan olup Emllki metruke satışı devam et- fakat esbabı muhaffile nazarı dikka- mJttir. Aynca mcınurlarm gayri ka-
ttı 11g\lndan meseleyi ehemmiy- götürülmüş ordan Kabataşa ,.

1
_ Tez~urat gund'7z hukumet namı- yalnız ma&§lannı anlanlar,2incl inamı mektedir. Sabf komiıyonu dün de t 1ı k f b' il 9 nuni ve dürüst hareketlerin ı...-

,,_ e takıp k f' h'"k" .. ,. na Vali bey efendı tarafından teb- talebe ise taıra Topu ve Kadastro e a nara nıs ı ıttenz sene ağır . . . e - 9 

"'tti deh ve ey ıyet~e~ u U· karılmak uzre .kordon puslası rikat kabulü; .. o~~unun geçit reami memurları olup bunlar ınaaılarmdan toplanmıt ve Yildız caddesinde Cak hapse mahkum edildi. . ashabı meaalihe ıcra reıılc!rl nezdln 
D aberdar etmıştır. alınm~ştır. Denız ortasında bu- ıı:apınası, J?a~ulfunu?, mektepler. po- gayri 150 kuruı yevmiye aldikları :~~=eif~i~eı:~::!~r ı!.~~ MAHKÜM OLDU de ~a~kı şikayet _tanındığı ayrıca 

" OLAP Dô.NÜYOR! luşan ıki sandal, evraklarını de- lis ".e zabıtaı beledıye memurları.·yıe gibi harcirahları de hükumetçe tedı'- verm;•tı'r. 1929 Temmuzunda Fener'de 70 demı ııtıma halinde ağırcezaya dı< .ı • apıl hkik · ce ıyetle halkı b · ..,. şlkiyet edilebilecektir. Nctekim biı 
><c şi ~°: ta at ıı.etıcesin- ğiştirerek, deı:nir yüklü sandal ~ r ve . n u res~e ışti- re edilmektedir. Üç~ncü kısım Wcbe yaşlarında madam Makrina'nm evine kaç gün evci ağrrccza mahkemeıi bı: 
doğ~~etını dolandırmak için vapura, ve halı da Kabataş iske- ~:'n~ev:.~~~~e;•~;;~bi ~~;01~~~/e~i~ ~e ~en;;;r ~m~p rmtihanla mekte- Davet cebren girerek cebir ve §iddet iıtima- şehilde bir dava riiyct etmi§tir. tc 
~t J ._an doğruya Ilya Kohen lesine çıkarılmıstır Orada gü caktır - e. gırckl erd r. aaş ve yevmiye al- Mıntalaı Riyasetinden: Yeni, He- li suretile 15 bin liraaını ahzu gasp dairelerinde görillen işlerin kısmı A 
l' a"' Do k' f d , · - · mıyaca ar ır. yeti Merkeziye 261101929 Cumahesi etmekten maznun arzuhalci Nihat ve _ ·ıa . ilpııa - renes ı tara ın an mrük memuruna bu sandıg· ın Devairi resmiye ve mekiitip ve res ressam Cemal efendilerin muhake- zamı ı msız ıcra usulü ile yapılmılr 
l> ıgı v 1 j 1 d İl R · h • '' RAKI KAÇAKÇILl"I günü saat 17 de içtima edecef.'inden tadır "oh e ıa ı arın a va obert Kollece ;:ıi t olduğunu sö- mı ve ususı muessesat tatil edilecek " H . M k . . meleri dün ağır cezada rüyet olundu. . 
"'' en taraf d İ · .. .. ve sabah saat yediden itibaren bilıı- Son zamanlarda rakı ve ispır' to ka- eyetı er ezıye azalarıyle dman M ·~ter k ın an zmıre gotu- liyen Jak bir arabaya yükleye- Heyetleri reislerinin te•riflcri rica o- uavin Cemil B. maznunlann cürüm GÜNDE KAÇ TELGRAF? 
t e Bez .. · · b mum devairi resmiye ve hususiye, ma çakçılığı çoğalmıştır. Bir iki gün e- • ı ]'kala b't Jd ğ d " b' ilkııa • .or muessısesıne r- rek arabacıra ı:;u emri vermiştir: , ı d' lunur. e a a rı sa ı o u un an ce ır Yapılan tetkikata nazaran İıtan· 
h •r . ıgı meydana çıkmıstır. gaza ar ıikkanlar, vapurlar tramvay- vel Kilyosta içi ispirto dolu bir san- ve şiddet istimalile sirkate teşebbüsü b 1 <ı~ ık' • R b K ll . B • lar d.onatılacak ve gecesi her tarafta dal yakalanmı•tır Bundan ha k Sa Askerlı•k ta oı· · f ili · 1 k ·· · · ~ postanesinde her gün 15000, 18 "lıtı· ı adam da ctinnu·· ı'krar - . o ert o ecın eyog·lu ' . ş a - m ının a erı., o ara mucrımı- bın d t t 1 f ' tenvırat ya 1 kt .. .. d b' k k a e c gra çekilmektedir. Yan . ısı b J k b k pı aca ır. rıyer onun e ır aça çı sandalı da- yetlerine karar verilmesini istedı. ıçiıı. f erdir. Halıların istirdadi ŞU es~ne. a ara anın ar asın- Saat on ikide muhtelif yerlerden ha yakalanmıştır. Sandalın içinde 40 Fatih Aı. dairesinden: Maznunlardan Nihat efendi miıda- bu heaapça ayda İstanbul postanesin 
~İl . 7.nıir viUiyetine telgraf ce- dan gıderek beş on dakika son- toplaı atılacak ve limandaki vapurlar sandık ispirto bulunmu•tur. I} l d 32 d faası zımnında bir istida vtrdi. Bu den telgraflar 450,000 - 540.000 ara ltıı · d • k d' h d·'d"kl · 1 · . • azı gazete er e 3 og'um sındadır Bunlard 1 ~ h·ı· el tır. • ra san ıgı en ı anesine nakle u u erıy e •~tırak edeceklerdir: Şehir dahilinde de rakı kaçakrılıln istidada mücadeleyi milliyeye hirmet- · an ya nız ua ı ı t 

D
.,. . . s at d 1 · ' b' lu efradın bu defaki T e•rinievel graflar bu yekuna d•hil d "ild' lı ~NlZDEN BiR AV.' tmıştir. Oradan da iki gün son- a on an on >1re kadar hüklımet artmıştır. Bu ay içinde 110 rakı ka- Y te bulunduğunu ve eıliha. cep;,ane 

0 
eg ır Q~l l 

1 
k d G konağında Vali tarafından tebrı'k•ı çakçılıg'ı vakası vardır. 929 da celp ve sevk edilmiyecek karrrdığı yanlıyor ve vak'a• İstanbuldan en çok telgraf r•kilc 

4hıtt 1 ar n.asıl demir olduğu ra !are et.e e~. ül C~m.al va- kabul olunacaktir. d Bu günlerde Taksimde bakkal A- !eri netredilmiştir. Bu celr. te le hikaye ediliyordu· ,u suret- yer Ankaradır. Ankaraya İ:~-dı 
'ır ,.. kat netıcesinde anlasılmrs- punle İzmıre gond.ermıştır. IZÇILER HAZIRl.ANIYOR gobun evinde çifte kazan 60 kilo ra- 322 doğumlula~ kimilen ve 323, . Makrina' ev .ve dükkanları oglu 

2000 
• 

2500 
telgraf ç kilmekted!• 

' .,, r ıd O "k f · B A ka k k'l f rl K kinci İzmir ı;elmektedir. İnnire f 
; 

1 0
. a nnı e end'nin ela- U me<>eleyi tahkık ve meyda- n rada _paı k. hir surette y pı· 1 -~00 ı o salamura hu!cnmuştur. dog"umlular da ihtiyac nisbetin-' ıra oço nun ustund. edır. Bun•arın b ld n•ı d 1 k 1 Cü h" B da b ka F d iha ti t da 15 b 1 tın u an herglin <ekil tclgr 1 

. lıia hn e sandığ2 konulan na çıkarmak h ısusunda hiZIT'e aca 0 an m ,ırıyet bayram:n.a iş- un n as ·ener Cj desinde Kos de celp ve &evke<lilcceklerdir s u ,n n ın 1"anın Atinaya rın ad di 1500 , z oo rasmdadır. 
'i r amm~I B N 

1 
... 

1 
'k' • tirak edecek ol :1 L• ı•1ıu' K ıbata< tal<ı clendinin evinde 70 okka raki 1 b t t · l h kk d h. ı kaçırılacagını huber aleı.k.Emiakı mil _ 

S • yram ve u- t en om en ı ·ıncı şubenin b" G ı . il . . b' k b ı c.a e e mıy. en er .a ın a a - liyeye haber verdı'k. ••ua-· ' .• nın 1 ı 1 l , a at:ıs~ray ız·· en !ıazırla•.ır.ışfar- ır azan u unmuştur '' • .. AFGAN STANIN SiYASETi 
kapı~ma: ~e /y~I: l ,i~e o; r- mh ett 

1
r m~düı:üASl~Rkı:u bbeyle ta dır .. İzçıkr , pa or giı:tü hareı, , et- PARA AŞIRI KEN kimd ı k1 .aknudnıye tatbık eddileceğin uzun sıirecegını tabmin ettik Eve ış- MOSKOVA 23. A A _ Bura 

;ıı.uıa 
1 

• 'lr::.ı:a ·ına arrı ·omı. e ı ı ıza ey t~k- mesı muhteme Bt. mc ü•ime işti· Sabıkalılarda ı fsmaU ve Uff en a a a aranın mağ uriyeti- te sırf böyle bir haıniyyeti vataniye gelen Afgal' c iri G' 'ım Ncbı 
il' • , r~' Galata gün i.I ~une dire ;:ıyındır. H r ik" Polis me- rak decck Bt1rsa liscı;i lzç leri yakını Mercanda seyyar simitçi Sıtkının e~'. ne mahal kalmamak üzre he- hısai ile &itti~. Kadın bagınnc• dışa- demi•tır ki Nailir Han Afgan iıt 

o <t-ı da muayeneqi ya murumuzu da tebrik ederiz da buraya gel rek Anka aya gidecc mekanından para çalarlarken derdest men şubelerine müracatlar T rı çıktık. iddiaların aslı yoktur Cemal klıllinin halis taraftarıaır Yeni hük 
· kle·dır edilmislerdir. l n 1 ı an efcndı de kcndını mlldaha etti. Mah- metin siyaseti Arnsnullah haninkinı 

0 u ur. keme heyeti müzakereye çekildiler ayni olcaktır. 



AR l 1 ~I • 111,,ııl\ ET. rt~ 

Tr nicv 1929 

LG ~NKti HAVA 
Dun barartt azamı \ıO ugırl 14 

dcrtcc ıdL Bugiın rtizglr lodo 
ecekıir . 1 lan bulutlu olıcalı.nr. 

Oturabilir miyim? 
Ba •. KiıbıZIJül, mana112, gühln~. çirkin reaimler. Çirkin, ıoı bebek

lerini tırmalıyan. kübizma, zevksiz abojurlar. Ja.zblınt. Zenci. Sanat fa
hişleri. Alufte aanatkirlar Yağlı, lekeli aımokinli garsonlar. Ve masalar, 

EGLENCELERI 

L-~~~~~~~-:.ı 
ve masalar .. _. B• ctınkO yeal DOnkl bllmecemlııla 

Bir masada iki kisi. Bıri trk•k ,biri dişı. Erkek yaşlı başlı .Bir başlı. bllmecemlıı balledllmlt fekli FELEK 
DEHŞET! 

fa!ıat hayli yaş!. Kadın gwç. Gözlerinde ilk baharın sükunu, amma ba- SOLDAN SAGA, YUKARDAN AŞAGI: 
ında, kış günlerinin nizgfırları esiyor ..... Kavak yelleri esiyor 1 _ İzmihlal (6) Rabıt edatı (2) ı _ üste gelmek (6) Su (2) 

Gazetelcrı okuyanlar ekseri 
miye, ı kmıye facıa haber-
nı, cı .tıeri, intiharları, 

ınları urlar .• 

- Derdin geçti mi? 'beğenmiyorsun. 2 - Memnun ol (5) 2 - Valde (3) 
_Aman sen de .. Hala o a - Yamhvorsun. Sadece bu 3 - Çehre (5J Göz rengı l3J ;; - Yoks:ızluk (iı 

· ki · k k ğ "d 4 - Bait ( 4) Kasabın sattığı (2) 4 - Çoğun aksi (2) Siyah ( 4) 
damı mı düşünüyorum zannc- çı_çe e_rın ~ovan . o. tu unu ı : 5 - Ehıl (4) Kırmızı (3) 

d d Bl , 6-Yama(2)Dahı(2) 
diyorsun? «<Tatlılıkla» Bu ak- ıa e ıyo:.um ı ıyor musun. 7 _Tembellik (6) 6 - lotifham (2) Adım (5) 
şam gideceğiz değil mi' - Tabıı · .. _. .. . g _ Zaman (2) 1stanbulda bir 7 - Vavı atıla (2) Eski (4) 

_ Nasıl istersen. - Pek tabu degıl. Gozlcnn s<mt ( 5) 8 - Erzak duran oda ( 5) 

_ Gidelim. Dinlenmeğe, ba- seyahatte, ~rkalarda dolaşıyor, ..;9;,.;;,.;A.;,d;i~··f.;,ra;;;n;s;;;ız;,;c,;a.".;\~5~)-----9--.D-ik-ba.;ş;,.lı.1ı!"k"'(İııı4•ı----""'! 
~=ı ve go"nlum·· üdin lemeg· e ih- - Haydı canım! . . 

1 
_ , ,,...... ş· d" .. 1 b k 1 b ' ~ ~ '" ~ "' ~ 

t Euim. tiyacım var - ım ı soy e a a ım, c- , T"" k S 
,tan is tistiklere nazaran - Anlıy~rum. «Masanın al- ğendin. mi? . , J ~ Ur püf 

n mem e.tP bir senede iki tından, usulca elini tutar» Mah- - Kımden bahsedıyorsun. l~ Bu gUn çı!ıan 4 Uncll nu•· ~ 
yon J0&,000 kilo ıçki imal e- zunsun... - Biraz evci gelen gençten ~ hasında gene pek kıyı-ıetl.1 ~ 

d miştır. Her turlü hliki te- - Erkek değil misin ... Üzül- Arkamda oturuyor amma, } ü- ~ yazı ve reelml~rl ihtiva edl)'or. § 
k 'lerd n uzak olarak bile dü düğümü istiyorsun değil mi? zünü aynadan görüyorum. ~ Seyyahın Hayallmlzdekl ~ 

su ~ b bize Turklerin uhhat - Yok canım... - Olur şey değilsin. Beğen- ~ Sporcu v• Ahmet Fetgerl ~ 
~ı;. e 1 ri aleyhi. de feci ha- - Yalan söyleme. Amma sen medim, kıravatı sinirime dokn- ~ Beyin Sporda milli propa-

bc ler ver.m bir rakamdır. Böy- gene erkeklerin en iyisisin. Bir nuyor. ~ ganda lslmll makaleleri bil· ~ 
mil nlıırla ç kilen zehir aca kere gitsek, rahat edeceğiz, bak - Amma kendisi sevimli. ~ ha~sa şavanı dikkattir . 
.... ,. ın kişıyı d irtmiş, kaç görürsün... - Anlıyorum . Bu genci öyle Galatıısaray kongresinin ~ 

yı ~ondiırmuştür. Mem- - Asabileşme. Sen hiç bir methedecel{ı:in, ki ben nihayet ~ yevmi gazetelerde intişar et· 
c a. ası a y pılan fazilet şeyle meşkul olma. Yarın sa- zemmetmeğe başlıyacağım . ~ miyen tafslUHrnı, ~ehrimlzde 

caba b.;ı rıl r şu ıon gün-
. de ıntış r e en en acı haberi 

o udular r ı? 
ı:Jen aıze bu haberden bahse-

markalı 

TIRA~ 81~4KtJRI 

elwı<lc a ınd 

lliL \L ALE\lllı\R 
Sinemalarında birden an~ak iki glln daha gö erli c ,ınden 

henll:t görmemi' olanların istical eylemeleri 
Proğrama llı\veten ( RIŞAR BARTELMES tarahnclan 

KA Ll DEL İZLER 
~luauım " merakavtr iılm gosıcnlm•kıcdır. 

BugUn gündüz matinelerinde talebe 
efendilere 15 kurustur 

Flatlarda tenzlUU yapılmı tır. 

Pek yakında 
1'\1ELEK 
Si EMASINDA 

Emil Yanings 

Bu akam 

MAJİK SİNEMASINDA 

Paris Bakiresi 
Mümessilleri 

Annl Ondra ve Andre Roen 
11!\"•ten : Cumhuriyet ve La Republik gazete1erııün tertip 

ı;~zdlik nnsabokası 
~~..-.,...-....--,,..-~~ 

j 

a vık! rı şe !inde iç- hah gözünü açtın mı, kendini - Demek şimdilik methedi- ve Anadoluda yapılan son 
1 ~ e·e veya içerken bı- başka yerde bulunacaksın. Hani lecek yeri var? maçlan ve avrupa ınUsaba- 1 Soğuk algınlığı ~ 

i 1 nlara bir mukifat ve- gülücük? - Öf!.. Canımı sıkıyorsun ..• ~ kalannı gene Tllrk Sporun ;sı Her v. erde satılır. Sana veren ibdlı:anı dem, kanı devran• g 
r._z mi' -- İşte. Ver şu mônüyii.«Ko- - Sıkılma. Şimdi kalkıp gi- ~ bu haftaki nusha•ında bula- ~ı ıcetiren ve seri ttslrl görDlen 

DiKKAT ET! nuşmazlar. Garson dolaşır. ye- deceğim. On buçukta rande- ~ cabınız. · Bir kere tecrübe ktılldlr. Si 1 
, 1 gunl rde latanbulda bir meklerini y~rler. Bu aralık .. u- vum var. Sen otomobille daha ~ Runlarclan başka Spor ,,. ~ Deposu: Bahçekapı ı inci Vakıf oan s ı• nı• m a 
yvan ı; reisi» oıçıldı. Hayva- zun boylu bır genç, etrafı goz- sonra gelirsin Evde bulusuruz ;sı neması, şundan bundan, ı- Hln No J.l Tel. Is~ .W49 

nal karşı prk muhıp ve merbut leri~le ok ayarak içeri .. girer. - "Dalğın'; Yal , . ~ manyada Futbol seferberliği, istimali ile zail olur ve sancılar 6UkBn boııır 
imam rıı.gmeı gıdıp .ziyaret e Halınde, evzaında, hem küstah- - Dikkat et, karanfilini sal- ~ hlkllye, Stadyumda Orta o- Eczanelerde arayınız ~ 

~ diın. H-ilbuki böyle bir zi- lık, hem d~ sıkılganlık, vardır.» çaya batırıyorsun. Genç adam ~ yunu, karlkatör, mUaabaka ~ınrı:;:;aı•mmıuilll:loa•mm=•lmll - - :::::::::'l'.::.-::m:::::::::·:::::::::::::-.::::::•:::::: ... :ı::.-· 
Y fayd s.z olmıyacaktı... - Bu zuppe de kımr ne der sonra? ~ V. S. 11•11111111111111111111111111111111111"' ~11111111111111111111111111111111•1:: 

b
. rd d . . N b'leyun· ben Salat . . ~ ~~ ~·~ ~n;,~ ~ __ 111111111111111111111111111111111111,.. ""'""11111111 •111111111111111111• :r 

.vun ır ve e oturuyor um ın, - e ı ·· a ıs- - "Omuz sılker."... · -- A DO u ·~ 
e ~tli bır arkadaş diğeri- ter misin? _ Yirmi bir yasında ancak ma... Sana hiç karışmam. Bır O ) § __ =: § .. ~. 

edi ki:. . - Ver. Nereye otu~~~_? var. ~e d.e.u~lu .. Peçetesini de çok şeyi~e göz :runıarı:n ... ~.m- SVER!GESUR.1-IA!\IJ'.CJ.,B. __ •• 
. . . Hay '. aenınle Hayvan ser - Tam ar~~-~ «Su~ut .. Ka- yelegı'.'c ılıştırmış. . . Sana, o- ma 

1
bu z:1PP_ey~, h~yır. G~.ih~ç sroc '"IX. ~. :: :: 

s nı geze!ım: el~, masanın ustunıleki çıçe~- tomobıl kazasına b:ıkıyormu~ şey .... Yırmı hır yaş~nda bır P ç VJT.(JNG §§ SiGORTA ŞiRKETi ~~-
-- .r. en aeı inle gi mem! len koklar.» Kokla bak, ne gu- gibi bakıyor. G'jzleri dört değil, kurusu! ... Rezalettır. .r :: 
- Neden? zel kokuy.or. on dört arılmış. Kalbi de güm, - Çıldırıyor musun? :: TOrklye ı, Bankası tarahndan te~kıt edllml•tlr. :: 

Y in d b B E k k ~ Tıraf bıçaklarının Y v • a ız1 ônı:ıeye mec ur - • .. ant• •. vet; o uy~r am- güm atar. Aşkın başlangıcı ha- - Geçti ... Yarın sabah gi- :: ::: 
l d 1 d 1 b harikulade ~.·umu<aklı ... , ve d11.·a :: Yangın • Hayat • Nakliye • Kaza - Otomobil • mea•uııyoo :: c, Jru!ll a. . .. . . ma guze, egı ; sov,an p ı . . . şin şey. I delim. ' •· -· ·• 

Bu k~b~ lat_~fc ~z.erıne zt~aret . - Kı~.{and~ m~· _ _Dıkkat et: _Sersemce konuşuyorsun. _Gidelim ya ... Şa){"rin yap- nıklığı kozanJıklan şÖhrcıin en ~~ maliye Sigortalarını kabul eder. :a 
~es1eleaını busbutun tehır et- tım, benım begendıgım şeylen _ Bu gece bütün güzelliğin tığı muameleden sonra. . . büyük 4milleridir. :: Adres: 4 Dnc:D Vakıf hu lstanbul =~ 
tır.ı · - - -- ·· t'" d E f · ı N , B Başlıca ticarethanelerde saıılır. :: Telefon: lttanbul - ıı31 Tetırat. lmdyaz ::: 

. . KÖPRÜ PARASI Bu millet Türkiyeyi kendine ömelıı u~ ~ enk. .n essbanın. b~ ~·· :: 1 .~ - Sus, isim söyl~me. Ac•nıa ve depozlteri; .... 11 111111111111111111111111111111nııı... ~1111r1111111111111111111111111ıı:Ulilf 
Y 1 yapım§, terralri ve medeniyet en faz- sozu, sa . ı .Ya cı ın so~ u- - Affedersin... Bu züppe AMORY ve RECi{ 1111n11111111111111111111111111111,.. "'1111 111111111111111111111r11111 

ine iifı çıktı. Güya köprü la müstait olan millettir. yormuş gıbı kızardın. Kulagını de sinirime dokunmağa başla- MOZA YEDE lLE SATIŞ 1 Ist Hukuk mabkemeslndeoı; 
parası kalkacakmıf. Ben haya- Maliim olduğu üzre sabık kral A- ver. dı. Gözümün içine bakıyor. Ne lsıınbul Küçiık Kınacıyan Han Birinci teşrin 25 lnd cuma gilnil MQddei MilU Oıo fitked ta••",.. 
tımın köprü iistüne tesadüf e- manullah geçen sene Avrupada bil- _Ne olacak? çirkin çocuk Halbuki sen güzel •••••N••oS•l•-3

111
2•••- ,.bah saat ıo da Oımın Beyde Ah· dan müddeuleyb Fıııhte Ha,.~çı 

den en mesut anlarını asker i- yük bir tetkik seyahatine çıkmış ve _ Korkma. Bir şey sôyliuc·· d · • met Bey aokl~ndı Espanyı ıporıı- Muhittin m_ıhalles.inde m_ ulıtm Hii~•dl· 
k · · · Ef d ~ kmd ·· d .. -.. · · 1 · J a amsm. yi HU L- il Al Rl efcı> en geiınnıştım.. en im, , •• ora .. a ya_. an gor ~gu ıyı _şey en ceğim. "Kadına sokulur. Eği- M . MÜZAYEDE İLE SATIŞ mınının S numerolu dairesinde bu· n •n•ı =J e ı za 
ra şıra dizilmit o maruf tahsil- pek sevgıli r.ıcmleketınde tatbika ko- r " G · h 1· b k - ersı. lnnın ve Mıdım Mlnahlye alt gayet aleyhlerine ikame olunan ılıCjk da· 
dar ann önünden elimi kolumu yulmuştu. . .. . ırk ~nf: ~ ın_e a d sana - Bir gidelim, bak beraber Birinci teşrin 25 inci cuma günü zarif eşyalar mfizıyede surttlyle vasından dolayı mumalleyhimln I!~ 
sallay rak geçmek yok mu ne _ Hatta m~:ııleyh. Turkiyeye ~e o- c;o so u. um. eye sarar ı.. nasıl mesut olacağız. Su verse- aabah •aat 10 da &ıyoğlunda Ağı- saıılacıktır.Üzerl halı örtülü ve aur- metg4hının meçhul bolundutun....-

ı:ramı ve btzımle hır dostluk mısakı - Sahı Sem kıskandı galıba b" b"" ük" · d B da · · oııt 
bü~ ük zevk idi. <:~hremini Mu- aktedcrek iki bfiyük Sark milletini y ki · k . 1 . · ne ıraz. Hayatta en uy saa- camıln c ursa sokıgı hılınde ti perdeleri ile ntfis salon takımı, kendilerine ıebUpt lla 1ntuıaııı• 

-r- . ana arının çene emık en oy d ük" • d H k d d . 1 k d 6 1 D ıltıl hiddin B. efendi, lstanbulda u- birbirlerine daha zıyac!e yoklaştırmt'.c et s un ur. er a ın a sc- nu-. <o ağın • l numero u okıor- t'nnsız mamul~ıı Bulbayo ve ııidız- olmığl~ l lukuk uıulü mubakem 
nutulmaz bir hatıra bırakmak için buradan memleketine ilmi ve as- nuyor. nin gibi erkeği güç bulur ... Bak IJadur apartımamnın 3 numerolu lı ayna, kıymettar brrınz uatltr kınunun•m 141 ve mevadı mut<t" 

k • t h 1 c lb t · t' - Şu geneler yamandır' ·· • "d"I" · d · d ' ı ı ( Pı'ccard eı R. Os•r) maruf ırtlsıl•r lube•' ı•ııcı·bı'nce llAn·n ıebligıı i(•· ve Türkiyeyi bu ayıp ayakbaı- en mu a assIS ar e e mış ı. ,. , . .. .. .. · .. zuppeye ne yapacagım. ı mı aırtsin e uu unan csya ar müzayede ' ' - ·· • 
tıdan kurtarmak istiyorsa fUDU Fakat her feyizli inkilap işlerinde - Sahte hır gulu~ş~c guler. çikarir." suretlle saıılacaktır. Büfe, drcsuvar, tarafından imzalı ya~lıboyı tablolar. ıına ıal;kikat bakimli~ince karar :;: 
kaldırmayı bir himmet etsin ki olduğu gibi bu nurlu işt~ de "irtica" Bir müddet başını çevınp gence _ Ne yapıyorsun? Ya gör- otomatik kare masa ve 6 adet ••n· ı~aç oyma yıldızlı gCtzel bir aynı rilerek isıida •uretleri mıbkem' 
fid; _ yini yedi başlı yılan çıktı. Amanul- bakar, sonra yüzünü ekşitir." seydi, daliyeden mürekkep marklırl yemek oda 'f~ salona ılı eşyalar , Masif ceviz vınhınesine talik lulıumış oldu~u ~· 

lah Hz., pek doğru hareket ederek Beğenmedim Bana göre değil. İ. . . . "Ö ağacından Rlnesans . usulu yemek yevmi tahkik olmak üzre ıa_yln kfll•
11
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FELEK "'"k sevdiği milletinin biribirinin ka- G ·kız b ldırl - yı olurdu. Elını uzat. • takımı,7 par,.•dan ınörekkep kırmızı Li 1 b l7 ı 1 929 arlbıne -::-:==-----...;;;.;;;.;;;.;..;;..... r- gl .. . . mi k . - arson ın a arma ,, .- oda tıkım~ moj a ıikuı mamu· nan ıeşrın eve t .. -h 
'il t~r.l'!n ' ~ k runa rmcmeıı ıçın azız me e etin- b k d k d d . . per. ipek kaplı •alon., kanıpe, 2 kolrulc, ıaıı tabak kahve ve çay takımlın, udH perşembe günti '"t l4t• ıu-~ ~p 1 bf HJU\aui iSi den muvakkat bir zaman için müteca- a tı eye ız m a onun ıc;ın - Canım yavrum "Kalkar" 4 sandalye, Lui X\1 pomie takunı ' k de ne 1,.1 ten e ne veUlet< 

ı 
. oiren uzaklaştr. Nihayet her zaman söylüyorsun. Oğlan idman ya- · • 145 parçadan mürekkep sandık de- eme · e v .,.... 

ftICa1Il tepelenmesi olduğu gibi yalancmm mumu yatsı- pıyor. - Evde buluşuruz. Geç ka~~ beyaz lake yatak od& takımı, aynalı rnnuncl~ lrrisıoll çııa~ bıçak takımı lapaıı vucuı etmediklerinden ıııu o-
. .. • . ·-· • dan sonra yanmadı. Yedi başlı yılan _"Asabi gülümser" Gözle- sam merak etme .... Hesabı gor dolap, ll\abo, ıualeı, gece masası, ıepsi ve şı·kerlilcler maden ve krl•- ileybler hakkında hukuk usulü '°41. 

23 tincu ha~tanın 5 _ınciligını Gala- medeniyet ateşi karşısında erimeğe . ' . . meg" i unutma. . . Güle güle,ya- lk' al k 1 1 ta. ı baylı eşyalar,' Sever Gale ve lıak_tme·er., _k :nununun 398inc_I 111' 
tasaray Lt5esı taleb-·nden 362 Mu- bı"r daha gelmemek u"zre ycrı'n dı"bın' e n rok manasız. N_ eyre, b1::1 bahsı ı •omy 1 agaç ıryo •• tuı et Sifi· d billıııııı<' -- ~ ~ Japon vazoları, biblolar, dlvar tabı· tsı mucıJınce gıyap kararı -; ,~ı 
z ffer B. kazanm~tı. Bu yazı şudur: girmefe malkiım oldu. Bu mel'un ve kapayalım. İşlenn ne alemde ~E·k 'd B" k dılyası akaju gardini<r, gardrop, de- ki ' elektirik avizeler Lul XVI 11"1• kanunu mczkWıın 401 ıncl wıcJO<~ 

. Son .. halt.anın en _mühim hadisesi kara kuvvetin ba•ında bulunan Ba- "Yavaş sesle konuşurlar. Ka- r .. ek gı er. ıraz sonra a- mir karyola. şezlong, Japon paravanı "~ ' db" bJ'lhn ıırıırı<1 
h ' d d k bakar G n sif ceviz ~aıak oda tıkımı, muhtelif mu ınce ıe ı&me ve -~• ıç §uph_eııız m. edenıyet ile irti.ca a- ha Saki yakalandı. Bu yükaek mü- dm erkeg-ı·n 50··zıen·n1· dı"nlcr gı· _ ı.n ... oncr, ar asına. · e Ç kolonlar, siğarı ma,a<ı, arabesk masa, ' 1 h 1 b ı nou .. d ki d şekillerde diğer yatık odılın, şez- k l h ı r ı n ı n mec u u u i 
~::''.n ~ mucadelede medenıyetin caddenin başında bulunan Nadir ban, bi yapar Erkek bir aralik saa- gulumscr. Kadın ışaret e er. perdeler. kolon llmba, borularlyle long, kolruk kanape ve perdeler. ya- basebile tebllğıun 141 ve 142. •::;, 
at 1 bır zale~ kazanma~nlır. aabık kralın amuca•ı ve samimi dost- . · • . . _ Genç yerinden kalkar, masaya çini •obalar , kadrolar, ponmaQIO, bı..-
Demek ıatı;ror_wn kı Afganistaru larındandrr, k>.ndiıi memleketini "ce- tınabakar, so?:a. sagll elinin şa gelir, biraz evci ihtiyarın otur- ı'a.ar tabakları, aıık çin ve Jı· tak örtüleri için ve kalorifer, &Oba• ve mnadı mliteaklbul mııe~ıı.ı••' 

kurunu vustaı bır tarzda p.ıpedip hennem" olmaktan kurtardığ• için ş;o- hadet parmagım sa ar. . . d • . k 1 . . !ar, oyun m••·~~ portmanto, gr•mo- Utnen tebllğ&t lfuına ve ıı ·bil" 
l<<ndıaine <mir Habibullah lakabım yaru ttbriktir. Afganlı karde,lerimiz - Gene bir münasebetsizlik ugu ıs em .e-r" ~t~ ·? pon 'azolan • muhtelif biblolar• fon muşambalar, muıbak ıılnmı.n celsaSinin 14 teırinluni 929 tarı alt 
eren bır plnyrun yakayı ele v<rmeai emin olmalılardır ki buna en fazla yapacaksın. - Oturabilır mıyım. aofra tıkımı ' kadeh takımı • sair eşyayi beytiyc Alman marki mü1adlf perşembe günü saaı J4 it 

baiıe;rlcnn reamen teıdt edilmeaid.ir. sevinen Türklerdir. _ Ona bakmiyordum ki - Hayhay! Bruksel halıları Haair cty•I beyriye nefis bir piıno Isparta, Karabal talllı:ine ve yevm vakii mıdYl'e."',,. 
Hı.ç_tll~c. yoktur iri, prkta hüriyu KofTlfU milletin yalnn bir zamanda T k d k' b kt · • •• V c komedi devam eder. Bua11lo marka bü\iik boy bir piyano, Şirvan ve Ftrahan halı ve seccade hazır bulunmılan ve alı.aı ıaJıd"';; 

~ lotıldalinı henüz m, üstevlilerden garp milletleri sıraaına aH"eceğine a ar a a 1 masaya .. a ını. l , •. 
L-- h ı ..-. H b sa d t Nakleden Anadolu ve Ac h hl P ü ler'ı "t Avrupa kllı"mlcri. Pey su··ren· '"Y•plarında mu·-le ifa edı <" """" pa asına a mış mılletlerden biri eminiz. Ve bunu karde• bir millet aı- - ayır, una mu a e c - em ı an, ey s · • .,. --
de ilk ve e~di doetumuz Af andır. !ati le en fazla arzu eden biziz." me ece"im. Hi ka larını at- SELAMİ İZZET renltkden ·üzde '.!5 teminat ılınır. lerdtn 100 de 25 ttmınat alınır. ilin olunur. ~ 

-- - - ·f111İ 
lcrc de yakınız! dm? mana taarruz ettim. Düşmanı - Hazırız Paşam! ağrı ve sızıya di! sıkıyor, Y' tJJl'1' 

. . . . . . . • . . Esmer yapılı ve yağız yüzlü "azcl yaprağr gibi döktük. Fa- Bu cevap aynı emel ve aynı iki gecenin uykusuzluğunu 
Hastaneye Fevzi ve ismet pa- binbaşı kahremanlara yakışan kat ben de üç yerimden yara- arzuyu güden bütün bir millet tarak soruyor: tflu· 

şslarla beraber geldi . Birisi bü- alımlı bir gururla: landım .. İki kasatura yarası ve vahdetinin ifadesiydi. Mustafa - Düşmanı kovalıyor 
yük Erkam harbiye reisi, öbürü - Sakaryada Paşam.. bir de bu kurşun. Fakat bayrak Kemalizmin inandırıcılığından yuz?. biıl· 
gaıp orduları kumandanı. Fa- Dedi ve .. İlave etti: tepeden inmedi ve .. Paşa HZ. biri de budur. O Mustafa Kc- İste bu Başkumandan, bU 1oett 

Etem lz:ıel kat ikisi de Mustafa Kemal bi- - Kurşunlardan biri içerde inin istedikleri oldu. mal ki Sakarya boyunda mille- başı, bu millet! Davanın ır.u 

--------
·'Mllliµ~t,, i11 ed~bl l~/rlka3' : 71 

AŞK GÜNEŞİ 
...,._____ nssının öz temeli. kalmıı:ıtı. Şimdi onu alacaklar... Binbaşı sözlerini bitirdiği za- tinin kurtuluşunu didikleyen bundadır . 

• . . . Milletler~ne _kurtulU§ söz~ ve- Sonra sert bi~. as~er bakışıyla man ~azi İsmete, İsmet __ Gazi_ye d~şman sün~-~lc~i~~ y~ksek d_e- . 12 H_a~iran · · jıJ<ri 
,ıkar?. O duruş ve .o sczış kımc,bunlar hangı malzemeden çıka- ren bu ak yuzlu,arık sim ve ıma- İsmet paşaya dondu, garp ordu- Fevzı paşa da yaşaran gozleny- ha ve açık gog~unu sıper edıp Hastanenın butun cks tıiç 
(e.rgi, o her zerresı ıtvn bir var- nldı, nasıl yapıldı?. Ben Mus- nlı insanlarda da öyle büyük bir lan kumandanının zeka taşan le hepsine bakıyordu. Bu bakış- tarihin ve talihin yörüyüşünü görülmeye başladı. Fakat 111ıt 
ıgm kaynağı olan beyio kimJe, tafa Kemale bunun için aşıkım, hususiyet, öyle taşkın bir kud- gözlerinde hatıralarını toplayan lar Türk şehametini yürek ve değiştirirken attan düşüyor, ke- bir şey sızmıyor ki! Taar~ 
var?. Kim didik didik edilen va- bunun için seviyorum. Onun bu ret var ki! bir bakışla sözüne devam etti: gözden taşıran, Türk sevgisini mikleri kırılıyor; Fakat: edeceğiz?. Taarruz mu var··· 
tan vucudunu bir zoraya top:a- hudutsuz vatan severliği, vatan Hastaneyi bir saattan fazla - Çok sıkışmıştık. Kuman- kalpten kalbe yayan birer ba- - Böyle ölüm dirim gününde Başhekime sordum; "lfJl>Yo' 
~up ona can vermesini hı idi'·· kurarlığr içinde Hasanımı doya dolaştılar. Hastaların hepsini da ettiğim alay hemen hemen kıştı. İsmet Pş. içten gelen do- benim kemiklerimin ehemmiye- - Ben de hiç bir şey bı saııııı· 
K•m !!er gözün en kaıa ve ıcarı- doya anmış, sevmiş, .andıma sa- gözden geçirdiler; kovuşların, erimişti. Paşa Hz. telefon ba- lu bir rahatlıkla; ti mi olur?. Benim kemiğimin rum kızım. Ama b~ noll vııııit 

k gördügü günde; dık kalmış oluyorum. Herkes idarenin bütün noksanlarını bi-- şmda emir verdiler: "Bulundu- - Aferin Binbaşım... Jıınldığı yerde kostantenin gu- nn görülmesi tabiidı ·Her 
- Türk milletinin yolu nur tc böyle seviyor, dost ta, düş- rcr birer öğrendiler: ğunuz tepeyi behmchal muha- Dedi ve... Fevzi paşa ilave ruru ve ordusu Jıırılscaktır.. için lazım olan şeyler· :ıi or dıt 

olu·· . . . . man da seviyor. Hem Mustafa - Bunları tamamlayınız.. faza etmek lazımdır. Hepiniz etti: Diye siperden sipere koşu- Dedi. Ya bir şeyler ?ı Y gibİ. 
Demesını bıl~~· A~adoluya a- Kemal yalnız bu mu?. Durun Dediler. ameliyat dairesine ölünüz, fakat düşmanı oraya - Daha beş on yara da alma- yor' saklıyor, ya o da ~enırn )er ol· 

.:ık bastı? .. Buyuk mıllet mccli- bakalım ... daha işin elifindcyiz. girdikleri zaman bir binbaşıya sokmayınız .. " Sabahtan beri ya hazırız değil mi evlat?.. Gene o Mustafa Kemal ki za- Ama her halde hır şey 
_ım acan kı~, memleketteki bir Dü manı memleket kapıları dı- ameliyat yapılmak için hazırla- beş def'a tepeyi almış vermiş- Bu anda Başkumandanın göz ferinin müjdesini aldığı geceyi malı! 

11 
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ıgı kuran kım. orduyu yapan ~ına atmak birinci iş olacaktır. nılıyordu. Binbaşı da ordaydı. tik. Bu sonuncu olacaktı. Eri- lerindc Türk kurtuluşunun ümit toprak üstünde ve yağmur al- 15 H_a~ır• ytıl' 
~:x1· Sakaryayı yaratan kim, bu Halbuki ilerde daha neler var, Gazi güneşten ışık alan gözleri- ye eriye iki üç bölüğe düşen as- dolu ışığı yandı, binbaşının göz- tında hasta başını koyduğu iki Dün An~a.~a-~an b~ı~ p)at ... 
~n cephe boyuna taarruza da, neler değil mi?. ni binbaşının gözlerine dikti keri topladım,ben de silahlı bir terinde bu ümide iman edenle- emir zabitinin di:dcrindc geçi- hastane miıduru gc~dı. ~u!P 
nüdafaaya d~. güc~ yeter.~'.~- ~1;1stafa K~~l de TU:k ~il- ahenk ~olu sesiyle sordu: ' ~ang~ ncf~_ri gibi s~ğ kalan za- rin ~uvvcti alevlendi ve cevap riyor... yor. Mecliste iluncı ı./:Ö:,vt 
uce asker dokcn kım?. Butun letının kcmalını bulacagı gun- - Bınbaşım nerde yaralan- bitlcrımlc onc geçtim ve düş- vcrdı: Ve kaburgalarmdasonklayan B 



Norv('<,'yaııııı lıalis Morina balığı 
ha:;ınalısulii ~ıı~nıslinıul ınarka 

' 

B~YUK TAlYARE PiYANG~~D 

MlLLfYET PERŞE.llBE 24 1929 

ANB 

YEDiNCi TERTİP 
4. ÜNCÜ KEŞİDE 

11 TEŞRİNi SANİ 1929 
Büyük ikramiye: 

45,000 liradır 

müessesatın a 

Ucuzluk ~ergisi A~ılınıslır 
Ayrıca : 

20,000 
15,000 
12,000 

Iüksek ınü~en~is nıekte~i ınü~aJaat konıisJonun~an: 
10,000 Liralık ikramiyeler 

ve 10,000 .. Bir mükafat 

Mektep için lüzumu olan dört bin kilo yerli ~eker aleni miınakasaya konulmu~tur. Tc~rinisaninin 

13 ncü çarşamba günü saat 12 de münakasası yapılacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak iızere müraca
atları ilAn olunur. 

Bahçe kapıda 

Maliye vekaletinden Ertuğrul mağazasından: 
BAZI DAiRELERDE 

ltıt3 36 senesinden 1927 mali senesi nihayetine kadar milli hükü
&e t bütçelerinden matlubu olanların gerek milll hükumet ve 
~ek sakıt hükumetin bütçe emanatı ve adi emanat hesapları 
ar lllukayyet alacağı bulunanlar , Şubat 930 nihayetine kadar 
ra~Uhal ile bulundukları mahallin en büyük malmemuruna mü
biı~ilat eyleyip yetlerindeki matlubat vesikalarım vererek muka 
daınd_7 müracaat vesikası almaları lazımdır. Bu müddet zarfın
ltrj ltıuracaat etmemiş ve vesika almamış olanların iddia ettik
hin alacak 1513 numaralı kanun mucibince katiyen hazine le
~' ııaktt olacaktır. Şubat 930 nihayetinden sonra hiç bir ma
g30't kab':11 edilmiyeceğinden alacak iddiasında bulunanların 
~I &cnest Martından evvel bulundukları mahallin en büyük 

TASFİYE 
MÜNASEBETiYLE 

•HAKİKİ BÜYÜK TENZiLAT 

Mü~en~is ve ressillll aranı1or 
Detlel ~emir yolları ve liınanf arı umumi idaresin~en: 

--zllletnunma müracaat etmeleri ilan olunur. Merkezi Erzurunıda olmak üz<:re ayda J20 lira ücretli bir 

hevlet deoıı'r yolları ve lı'oıanları unıumAı ı'daresı'nden·, mühendis ve ( 35 lira ücretli bir ressama ihtiyaç Vardır. U U Talip olanlarm bu ay nihayetine kadar şehadetname, nufus ve 

llıu li. P. eşya tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla münakasaya kon- askerlik vesikalarının birer surı::tile bulundukları i~ler hakkındaki 
Ştur. izahnaıneyl istidalarına le[fen Ankarada Devlet Oemiryolları Zat işleri 

tı~?nakaaa 9/11/29 Cumartesi günü saat 13,30 da Ankarada müdürlüğüne göndermeleri veya bi11at müracaatları. 
~-~t Demiryollan idaresinde yapılacaktır. ı ---=u=----=k,---~----k----~--

1
----------

vakkunakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu- grp g g enıı·sı· Ulllgn an ınından· 
IU!{ ~t teminatlarını ayni günde saat 15 şe kadar umumi Müdür- U U U U !J U 1 

1'>ı·lenıine vermeleri liznndır • Harp "ıpı .. ka 
1 

· · ·k· ı· k b'l' d A akademisi ve merbutatı kursları Ye levazım mektepleri 
rada h er muna sa şartname enm t t ıra mu a t m e nka- kursu / / 
dan t "lalzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasın- _v_e ____ s::ı-=-ı 0_9_2_9~pe_r_şe_m.,--be_6_::.g_ü_n u_ .. _k_u.:.· ş_at_o_ıu_ıı_a_ca_k_t_ır. ___ _ 

~k edebilirler· Mücev~erat ınüzaJe~esi te~iri 
ô c. ~ ~ ~ EınniJel saodııı müdürlülünden; 
4~ ~.. Sandtk namına merhun olup vadeleri hulölünde tesviye! deyn 

.. /~ edilmediğinden dolayı 28 te\iflnievel 929 tarihinde Şehremaneti 
Sandalbedestanında satılaca~ı evelce ili\n edilmiş olan mücevherat 

satışının hasbellüzum tehir edildiği ve teşrinisaninin 7, 9, ı o uncu 

günleri Sandık Satış Aınirlijtindeki camekanda teşhir edildikten 

sonra 1 1 inci pazartesi günü saat on dörtten itibaren Şehremaneti 
Sandalbedestanında bilmüzayede saalaca~ı i!An olunur . .M. BYV&: tozu taret tatlı tabii mo •. 

. leyJio, sekersız Ye tuı:aw: llKöd-..,i 
'118llillldir. Eao's "Fruit Sah0 tabii lıu14 o 
teınt.,- •e bvuıklan serbeat tutar. Ba~ 

'"'ağrısı._ ~.ıdaıı.IJı •c keyifsiıliğc ~Prti 
.ııtft~ırdır. 

Saloa4 ... ~- .,,. - .._ 
~.daf'W-..:Ja!fı- /cı:ıhN lıof"ı ..,,.,... 

• 1-IJ.6 ı.n:u1. a c-ı..~·::r-a.&. ıı ıtD • • & t" r L r"' 

'----=~~~~~~
~ Dıtlel ınat~aası ınn~ırlnınnden: 
l elet . 
ı li urda el ile kart vizit tabnıa mahsus makine 
ı ~urda çift silindirli teı:gih (Prova) 
ı lı Urda İngiliz bıçafı 
~ c:ıurda zarf makinesi 
ı :urda kasan (beheri) 
l ~urda bilefi. makinesi 
~iıı ki galvanopreı 

~tt 8 ~e mıkdan yukarıda gösterilen hurda ve esld malıcine ve 

6~ Cu ınuzayedei aleniye suretile satdacaktır. Müzayede 16-11-
."lıı ~rteli günü aaat on dörtte icra edileceğinden talip olan
~ı:'1uz~yede günii teminat akçelerile birlikte matbaaya ve 
~Yt görmek istiyenlerin de her gün muhasebeye müraca 

1~e:{ada koğacılar caddesinde e~ekçi bagı Ahmet pqa med 

~:~ht~ Çar§anbada kiiçük medrese 

. ~.'iliill"~ainlr iRCfmlôiôdit •• k.., 
~-it~ muharrer emlaki hususiye icara verilmek lizre 6 Teş
hlıuşt tn929~arş~ba g~nü s.aa~ ?nbire kadar mlizayedeye ko 

ur. Talıplenn enclimenı vılayete müracatlan. 

~ait. Şose yol inşası 
~ Va11111~ Vekaleti preventorium Müdüriyetinden: 
~t ~tasc ağmda Preventorium idare binası ile muhtelif paviyon 

Yit ~o ltıda_ yapılacak yolların inşası kapalı zarf usulile münaka 
'lı11ıc~1~gundan taliplerin teminatı muvakkate akçesini müs
~~U saa ale ~nü olan Teşrinisaninin dokuzuncu Cumartesi 
~ ın<hk~ 15 te ıhalesinin icrası mukarrerdir. 
ı~ !(0nıi ıda me~atibi aliye muhasipliği nezdinde toplanacak o
~tıan1 8Y0~?a ısbatı vücut etmeleri ve şeraiti fenniye ve muka 

'icrj ~Yiıa ögrenınek üzre Preventorium idaresine mliracaat ey 
1 .. n olunur. 

Kartal malmüdürlüğünden: 
Mevkii Solcafı Cinsi Rsklı:amı Kıymeti :\1üştemel:itı 

ebvabı muhaınmenesi 

kam! HükO.met Ahşap 25 650 lira tahtan! (2) ods ( 1 ) ahır ( 2 \ 
caddesi Hane hela ( 1) mutbak ( 2 ) lnclkıt, 

(4) oda (1) hela ufak bir sofa. (8) üncü kat, natamam 
ısvın arısı (2) odL (300) zira bahçe .. 

Ballda cinsi ve kıymeti muharrer ve. emvall metrukeye tlİt bir bap ıhtap 
hanenin millklyeıl sekiz senede ve sekiz müsavi taksitte ödenmek üzere 
23 tCfrinlevel 929 tarihinden itibaren (21) gün mUddeıle müzayedeye çıka
nlmıt vo hitamı müzayede 12 teşrinisani 929 tarihine milsıdlf salı günü 
Hat (IS)ten (15) şe kadar Kutal malmildürlilKlinde müteşekkil müzayede 
komilyonunca bedeli haddllayılı: göriJldUğü takdirde ihalesinin keşldesl mu
karrer olduğundan talip olanların yevmi mezkO.rctı kıymeti muhammenenln 
'/0de 7 :5 nlsbet!nde teminatlariyle beraber komisyona mürıcaaılan illn 
olunur. 

Deniz latınalnıa toınisJonun~an: 
8000 kilo pirinç münakasa! aleniye ile ihale tarlbl 24/ 10/929 

müaadif Perşembe günü saat 14 te Deniz talebe ve efradının 
iaşeleri için !Uzumu olan 8000 kilo pırınç münakai aleniye Ue 
yukanda yazılı gün ve saatta ihalesi icra edileceğinden şartnamesini 
görmek istiyenlerln her gün itaıına talip bulnanlann da ba!Ada 

muharrer gün ve saatta Kasımpaşada deniz saanalma komisyonuna 
müracaatları. 

prenseslerinden Şiveklr 

vazo halı vesairenin 

SATIŞINA 
2S inci cuma gönü Nlfantatındakl lon1fında devam 

___ A~!~!~E!~~1~İ~ 
VE NEl<AHAT HALINDEOLANLARA 

NORO·FORTiN 

............................ 
i TlY A~~OLAR t 
i SiNEMALAR + .......................... : 

Tepebaşı tiya
trosunda bu 
ak~anl saat 

21,30 da 
Kumarbaz 
~ perde 

Cuma günleri 
matine saat 
3,:ıo da, her 
cumartesi ık· 
şamlan için 
fiıtlarda ten· 
ziltt yapılmış
ur. 

Mili! filimler haftrn 
Kadıklly Süreyya sinemasında 

Bu günden itibaren; 1 • Ankara 
postası. 2 Gazi çiftliği. 8 - Ga· 
zimizin lstanbula teşrifleri fntibaL 

Kadıklly Hillll Sineması 
( Kllnlsmark ) 

Hökr Döflö Ae Jak Kıtlen 
Kısım Birden --Bu akşam Ferah 

Sinemada komik Cevdet bey 
Guronberg bale heyeti sinemada 
Sevemek hılikı kolenmor. 

:\!illet tiyatrosu bu akşam 
Naşlt B. temsilleri 

(l'edaklr ıkteris) dram 4 P. sine
mada ( Gece esnn ) son devreleri 
varyete . 

Pangalu sinema tiyatrosu Şevkı B. 
temsilleri bu ıkşsm ( Balıkçı kızı) 
operet 3 P. varyete. dans. 

e-e 
CHRONOMETRES 
ELECTIO 

Sizi .nemnun edecek yeglne saat 
olan 

ELECTION 
saatini daiına lıteyiniz. 

!lli!D Leylt-Nchart ~ 

TURAN 
orta mektebinde ana, ilk, orta 
sınıflara kız, erkek talebe kaydına 

1 
devam olunmaktadır. Şerait gayeı H 
ehven olmakla beraber terbiye, İl 
tahsil, !ate mükemmeldir. Adres: ft 

!! Aks1ra y · Haseki cıdd~si. ;: 
l!if~!HS Tel. lst. 3886 111111111! -

Beyol!'lu Birinci sulh hukuk hakimli
ğinden; Felemenk bankuı tarafından 
Beyoğlunda utiklll caddeılnde 375 
numarada mukim lsak Hason efendi 
aleyhine ikame edilen matlubaı da
vuının cereyan eden muhalı:ımealnde 
müddeaaleyln mahalli lkamıtgthırun 
meçhullyııi anlaşılarak her mucibi 
talep yirmi beş gün müddeıle illaın 
tebligat lcruına k1rar vırllerok mu
hakeme 18 T. 11nl 9!111 ıarihinı mil· 
udlf pa.ıarteıi günü sut onbirde 
(11) ıayln lalınmıf oldutundan yn
ml ve suıl mezkOrda mUddeaalıy
hin bl- muhakemede hazır bulun
madığı vı Y• ıarahndan 1U111addat 
bir nldl gönd4rmed!RI takdirde m•
balı:emenln gıy•ben rüyeı olıuıaca1t 
ııblll mlk•-• kaim olmak thıere 
ilin olu11ıır. 

Gayet taze ol~rak gelr:ıi~t!r. kilo. 
luk şişe 100, yarım kiloluk şişe 
60 kuruştur. HASAN ECZA DEPO· 
SU toptancılara büyük ıer.ıilllt. 

~evriseiain 
" 

.\Jcr·ez \ ·cnt:ı;ı; CabtJ ko~rj 
1 a<ın fa. llcrn•\ıı 2JfiJ Şo'>e 
•cenr.sı: \b'ı..,u~i<e l laıı a!tda 
lst•nbul 2740 

lzınir sür' at ~ostası 
(Gülcemal) vapuru 25 Teş

rinieYcl Cuma 1 +,.:ıo da G:ı\ata 

rıhtımından htıreketle Cumar
tc ·i sabahı lzmirc gidecek ve 

Pazar l-l,:10 da lzr:ıirdcn hnra 
ketle Pazartesi sabahı gelecektir 

r apurda mükemmel bir 

orkı:scra ve cazbant nıcvcuttur 

Tra~zon i~inci ~ostası 
, lZ:\llR 1 vapuru 2+ Te;

iricn·cl pcr~cmbc ı.:umı ak,amı 

C:alata rıhtımınd:ın hareketle 
Zonguldak lncb')llı Siı or 

S.ımsun L'nyc l'at"ı Orc!cı 
C.ircson Trabzon Rize\ c ~ıdc

cck Ye Of Trabzon l'cılathnn~ 
Girc;on Ordu Fat>a ~am,:ı·ı 

Sinop· lnelıoluva u~ra) arak: 

~dcccktl~ 

NORJKE LEVANT LINIE 
!'<orvcç bandıralı • E U R O S " 

il Beyoğlunda 

13azar dii l .. evan 
camekanlarında tt~hir edilen 

vazo da ·ç adet 

bıç~ığı v:ırdır? 

1G i lc'l. '27 tc şrinievelde 
e.~lt•nen·k kazanıl:--cak · 

· 501ir 
ikramiye v~1rdır. 

1mı-. .. m!:'ölıımsll:5:m:m:m2 
............................ ~·· 
l-:'c·hrenlaiıctı ıl i.ılnrı 1 

A. Hisar beledly..;: mU Jünyetindenı 

1 
Bedeli keşfi 456 lirı 32 k ıru~tan iba
ret A. Hisarında dört kardeşlerde be

' ton (Buz) imali münal:.ısaya vazedil
: mişcde talip .uhı.:r etmedigindcn 24/ 

ı 10 929 Pcrşemlı.: gi..ı~u r.;ıat c . . Jird.! 
p· zarlık suretile llıa?. cdı.!.<..Ccl:tır. 

1 Tal:pJ("rin eh iyetn.a •. clerıni ve 
t pey a>r .. elcrini mü ~~as~ıb..!.1 da re en-
cümc..,iııe müraCJ.atlar1. 

Bak..ı·köy i'..l?l:!i id~:ycs:nd~n: Be~ 

1 deli keşfi 1718 lira 70 kuru, tan iba-
1 ret_ o.lan Yeşılköyde ı:)evkdiyc mahal 
lcsının meclisi milli çd.Jclesinde carrüi 
Şerif boluvar;ndaıı !stanhul ca<ldesi

\'Opuru 29 ti:şrinievclde lima:ıımıza ne k&dar olan şoscnın tamiri pazarlık 
~elecek ve hamule>ini ihraçtan sonra suretile icra edileceğinden 27 Tesri
Burgaz, \'arna., Köstence ve Tuna n~~vcl 929 tarihine miisadif Pazar ""gü 

nıı saat 13 te talip olanların daire en
cümenine müracaatları. 

* * 
Bakırköy ~ubei idariyesinden: Be-

limanların• gidecektir. Tahil:lı i~in 

Galuıda !\lumhanede eski Loyd 
Hanında T 11 E O R E P P F. :-1 vapor deli keşfi 687 lira 64 kurustan ibaret 
acantahğına mürıcuı TeMon: l~ey- olan Yeşilköyde Şevketiye mahallesi-
cıi';lu 2274 nın Aslan sokagı şosesmm tamiri pa-
_,__ ---• zarlı~ ~uretile icra edileceğinden 27 
Hacı Yakup Zade Ve Şeriki 1 Teşrınıe.vel 929 tarihine müsadif Pa-

d . 1 za~ gunu saat 13 te talıp olanlar:n 
Vapur Acantalığın arı. daıre encumenine müracaatları. 

bradeaiı lüks ve sür'ıl pııslıııı Ed' * * * 
ırne kapısında çukur bostan 

Gerze 2~~1~~~~1 pazar karşısında helvacı sokağına aıı b'dı
rımların kapalı zarf usulile ., _}ası 
mukarrer bulunduğundan talip olan
~nn ş7rai~ anlamak için daire heye
tı fenruyesıne ve Teşrinisaninin 12 ci 
Sah günü saat 14 te teklif mektupla
rrru hamilen encümene müracaatları 
il.in olunur. 

aktamı ıaat 18 Sirkeci rıhtı· 

mından baraketle (Zonguldak 
lnebolu, Gerze, Samsun, Ordu, 
Glreson, Vakfıkebir, Trabzon, 
Rize, Mapavrl, Pazar iskele· 
!erine azimet ve aynı iskele-
lerle Gllreleye uğrayarak avdet latanbul 4 üncü icra Dairelİnden: 
edecektir. Tophanede Haci Mum mahallesi-

nin T:rciman Çıkmazı sokağında 
Tafsilat için Sirkecide Yalı (Beyoglu Kumbaracı yokusu) kain 

Köşkü caddesinde Küçük Kır olup Ahilo Prasinos evladla;i Yorgi 
zade Hanındaki acantasına ve Kostanten efendilerin tahtı tasar
mUrıcaatlan. Tel: lst, 3tl8 ı rufu?~a bulunan a?k 27 ve 29 numa-

ralı ıki bap hanenın beşer hisse iti
Tüccarana tesblllt gösterilir. barile birer hisseleri Garabet Efendi

ye olan borçlarından dolayi ihalei e-
Mesajerı ve Pake Marltlm veliyesinin icrası için otuz gün mild-

i 
ı. 1 'I detle müzayedeye konulmuştur. 27 

nmpaoyaıerının vapur an 1 e numararu_n hudu_du cebhesi ve yan 

G•• el sayahatler tarafı.tank, Katınko ve Olimpya em 
UZ 11~arıle mahdut doksan dört arşın 

Her hafta " Mar~llya ,. ya ha- s~kiz parmak mürabamdan zemin ka-

ek d 1 P
. N tıyle beraber beş katlı halı haricen 

r et e en vapur ar ıre ve a- kirgır" alt k t d · ki a emtr parma ıklı o· 
poll limanlarına dahi ugtarlar. l~p müş~~melatı yek~iğerinden came
TahUlt almak uzere Karaköyde kinl~ mufr~z zemı_nı_ m_c~mcr iki taş-

lık hır sarnıç, zemını çını mateferuat 
Lorant Rebul ve şüreklsına mü- maltız ocak!~ ~utvak .o?u~ ve kömü'f 
racaat olunmasL Telefon Beyoğlu. lük mahalı: ıki hala, ıkı kılar. mcrdi-
203 _ 204 • 1704 v~~ ba.şlerı ~mekanlı birisini zemini 

çını, dığerlerı ahşap dört sufa. seki= 

rllll!lll!l!ll!!llll!llll!l!l!l!!!!lllll!!l!l!l!!!!l!!!l!l!!!l!l•I• oda çamaşır asmağa mahsus korku-
T A VIL ZADE MUSTAFA Iukle k~rğir tara~ı havi olup bir kıs-

ve biraderleri vapuru mının hıssedar dığer kısıınlerinde mö 
Muntazam Ayvalık Ekspresi ıyo Kube_r, Belakin, ve Safi Bey. ma 

SeıaA m e dam Kavıula müstecir dir. Elektrik 
~ ve Terkos tertibatile muciz müşterek 

•rdm_lık mahalini mubtevitemami beş vapuru hın yüz doksan dört lira dır. Atik 29 
' numaralı hanenin hududu cüb'esi ta-
l ler perşembe aqaıru Sirkeci riki has tarafeyni Vitali. Olimpya ve 

m~dyunlann emllkile mahdut yet-
nhtıınından hareketle mutat mıt altı buçuk arşun mürebbamda bo 

lıkelelerlne uğradıktan sonra 
cuma günu Edremit ve Ayva

lıAa muvasalat ve pazar günü 
Ayvahktan hareketle pasartesl 
lstanbula avdet edecektir. 
Mahalli müracut; Y eıııif Tavllzade 
blraderler. Telefon lstanbul 2210 

................... 
SADIKZADE BİRADER

LER VAPURLARI 
KARA DENIZ 

MUNTAZAM VE LÜKS 
POSTASI 

Sakarya 
vapuru 

!7 teşrinlevol Pazar 
fllnU aktamı Sirkeci nhtı· 

mından hareketle (Zongul
dak, lnebolu, Samııun, Ordıı, 
Olre&on, Trabzon ve Rize 
lekelelerlna azimet ve avdet 
edecektir. 

Talsll&t için Slrkeddı M• 
adet hanı altında acentalıtın 

müracaat: Telafonılstanbul 213 

durum katından mada beş katlı ha
rcen karğir müşterek aydınlığı bulu
nan ~it -~tları demir parmaklık pen
cereli yuzde otuz derecesinde muh
taç tamir hanenin müştemeliitı bodu
rum katında maltız, ocaklı. halasr ve 
dolableri ve kömürlüğü mevcut mut
vak, iki kilar, ve taşlık, beı küçük 
sufa, iki hala. yedi oda ve karğir kor 
kuluklu taraçı muhtevi deruninde his 
sedar Y orği, diğer kısımlarında hele 
Niko ve Po1ikeviç müsteecirc mukitn
dir. Temamı iki bin dokuz yüz lira 
ktymethdlr. Fazla tafs;ıat 928 da 
7881_ numaralı dosiyasmda muharrer 
dlr, "teyenler müracaat edebilirler 
mezkfir hisselerin iştiralarına talip 
olanlar hisselere musip kıymeti mu
hamllerinin yüzde onu nisbctinde 
akç~lerini İstanbul İcra Dairesi .Je?. 
neı_ı":e teslim etmeleri ve 25 / ı ı /929 
tarıh.ınde. saat .on ikiden on bete ka
dar ıhaleı evelıyeleri icra krlınaca<'ı 
i13n olunur. b . -~~~~~~~ 

lstanbul ikinci Ticaret nuhke
mesinden 

Galatsda Karakiiy Palas karşısın

dakı f,ıskolo Birohsnesi altı ay 
müddetle bllmüzavede icara verile
ee~den ıalip olanlann 28- 10-929 
pazartesi saat ondörtte mezkOr bira
hanede ham bulunmaları ilAn olunur. 



BİN SÖZ 
BiR RESİM 

PEH~Eı IBE 
• 

24 T.E , EL 1929 

----- ·'--·-- -----· ___ &±! __ . -

Cemiyeti belediye dlln hararetli bir içılma yapmış, bilhassa sular meselesi monaka,a ve müzakere edilmişılr. 

iLAN 1 k S · 1 · "ıl" j"n" ıl Darül'aceze müdür-

Cumhuriyet bayramında Ankara'da yapılacak bOyUk resmi geçide l~tfrak edecek izcilerlnıizıl": 
!«erıb"1 •rkek lisesi (Sakarya oymagı. Oymak 120 izciden mürekkeptir. _/. 

Galata ithalat gümrüğü nıüdiirlüğündell· 
lzmir - Bandırma ham tize- .110 ara u ı, erı ınuuur UyUUuen: lüğünden : 

rinde bulunan kırkağaç da llakkı 1 - (58154) lira (26) kuruş bedeli keşfi olan Ahimesut Şi- Dar ıı laccıcye bir mıedc muktaıi 
bey , e mahrumları pamuk fab- mal kanalı ve imalatı smaiye ameliyatı inşası 14 11O 1929 tarihin takriben beş yüz kilo ıazc tuzsuz 

den itibaren 20 00-üıı müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya tereyaıtının kapalı zarf usulile mü· 
rikasındaki dizel ve nasyonal vazedilmiştir. nakasası 18 teşrini!'1ni <129 pa~artesi 
motorlaıını idare) e muktedir 2 - Müteahhit eve! eminle ( 4362) lira teminat akçesini veya günü saat on d·;rtte ıcra oıunacağın
chliyyetli bir makini t aranıyor. hükiımet bankasile sermayesi milli olan bankalardan birinin ke- dan taliplerin yuzde yedi buçuk 

iki J · teminat akçelcrile DarülJcezcye mü 
Taliplerin evrak Ye vesa uı- fa!et mcb.rubunu iraeye mecburdur. racaatlan 

na ile kırkağaçda mezkOr adrese 3 - Müteahhit bu gibi ışler yapıldığım daireyi temin edecek . 
müracaatları. fenni vesaiki ibraz edecektir. ~ BAK.TERıVOLOG 

4- İhale 3 11,929 tarihine müsadif pazar günü saat 16 da Dr. IHSAN SAMI 
lnegöl Hukuk Hakimliğinden: İne- Ankara~a makamı vilay~t m.ek~upçul~k odasm~a icra _edileceği~ akteriyoloji laboratuvarı 

~ölü~ HHafmdMiye mafhallesinden tuha- den proje ve evrakı keşfıyeyı gonnek ısteyenlenn Nafıa su ışlerı Pek dakik kan tahlilatı 
ıyecı a iZ usta a efendi vekili .. d .. r · -. . .. l ·r 1 
~emseddın bey miıdde aleyh eski be- mu ur uı;une muracaat an ı an o unur. (Vaserınan tcınıülü küreyvat 
lestanda yazmacı Saffet Sami efendi ,_. tadadı, ııfo ve ı ııma hastalıkları 
ıleyhıne ıkame eyledifıi alacak d.'!,va- • teşhi;i, ıdrar, balgam, cerahat tah-

~ı::r~~t~~~eaı;~l~ed~7~~e~eb~~~~ ı ~ KELEPiR f lllAn, Lltra mikro kopi ile frenjti 
tında gıyap kararı run sadır olmuş _,_.... • taharri~ı. rutnine muavcne,;;I. 
ıe gıyap kararının tebliğile müddei 1 Di1anyolanıh ~!'(can \lahmur 
ıekili t.ırafından mübrez 20 Şubat 1 \ anıköyunde kargir iki apartıman daıre,ılc bir kı.çuk han~yi türbesi kar,ı < nda Tle{on 1-. 1; 81 
)29 tarihli vebiri yüz diğeri otuz li- ve a)rıca altında bliyuk odaları ha\i labnka ~e depo ittihazına l 
·ayı havi iki kıta bonoya karşı bir i- I i . ı· b' h ll l l · , Gebze Hukuk hakimliginden; r 

d kd. d 'h' ·ı· da e v rı ı ır ma a i ve ana mutta ı lır nntrcpo 'c qcarı mu~- , 
irazı ol uğu ta ır e tarı ı ı an n 1 Gebzeye rniilha'· tavaşancıl kari-
tibaren -10- gün zarfında itiraz etme mirevı ha\! htl\ tık 1--ir bahçe ile da~ mahalini \l alafıranı;a l ycsı istasyonunda amde çavuşluğın 
ı v · it;.,-az ctmedigi takdirde mezkur bam.ıır: kargir u dcpo:J rı ve >l• tc>batı \e .ı)CI C~ l .Ç dc\rt ma- 1 da müstahdem iken ~celi mcvudilc 

:t da 
io.Jl, L }3n \'C-

-,..ln:.. ı:ı.ı 

L mumf acenta ları : lst•nhulda 
Çar~ı \· ı k·.bi 1 de 

N, K. ( ı ı \ ·ı· r ~ı\ "'J \"' ~11ıtumu 

Cinsi c>V .ı Adet Ne\ i l{iJO .. 
~anayicle musrnnıcl kart-onat diistıt ı çu,·al 40 
Demir Pulluk ı S 9S ;f/J 
Cilalı aıtaçtan elbise fırçası 1 S 1 ,(fJ 
Perdahlı ;ıgaçtan tırnak fırçası J ı S. 20 
Demir ocak ızgarası ı S, ı 7 
ipekli yünlii nıcnsucıtt ı B. t71l 

Demir tel aynası deskğl Çuval 5 
Nikel ciIAlı demir cak .ıksaını S. 11 

s. 49 
56 
ıo> ~e 

Un anharında mevcut bllA sahip eş)·adan olup halada c de~' 
ev,afı yazılı eş\ ~ııın 14- I0· 1J29 da yirmi gün miiddctle müza)e · 

Demir makine aksamı 

Demir örgıı makinesi 

1 

1 s. 

konulmaklı:_ ::ı~ _ı_ı_:~ı~tılr~1'inde satılacııkar. ___../ 

Robert Kolec de 
Org ve Piyano konseri ~~ 

27 Tc~rinicvvcl Pazar gunu saat 17 de Robert Kolec ıııorgl• 
muallimleri Estis ıle \lı><Yo . lak Nil tarafından Piyano ve rdJf· 

bır kon<cr vecileccktir. l'rugrnıncıa "ezar franktan parçalar va 

Arlll cacnkr hazır hulunal ilirkr. ,..../ onc:ar muhteviyatını ikrar etmiş ad k ı vefat eden Silistircli Mustafa çavuş 
>lunacaı;ı taliki muhakeme olan 3 ura mailczizi Kayı ar.e, telefon \f mukemmcl sa~bnı rıhtımı zevcesi Mükerrem !-anım tarafından 
re rinisani 929 tarih Pazar günü sa- bulunan yu7. bin ira kıymetinde biiyuk bir sahil hane 15000 bir veraset senedi davasının icra Lv .ı ·. ı; .ı . ' '•U'İ 1 

• r ,. l/. sı·vas ~usla Ye lel~ral ha~ ınuN .ıurıuıuudeo 
.t 10 da muhakemede hazır bulun- kılınan muhakemesinde müteveffa- \l SL lll ıım f ı -.ırJ.a rağbet t·ıı lan U U U .... 

1 d.• . kd' d h k k liraya anlıktır. (J Sı"'" nasını ve geme ıgı ta ır e u u nın iki deıa mütethhil ederek !amil SEFA S R1"ESINI kulla~ıııı, . Ü t' h · · b k b' eli ·· d k lira olaJl ~ 
1 hk · k h K • ı k A d • -. -- . ere ı şe nyeı sa ı ası m ye yuz on o uz Ut ısu ma emeı anununun ma susa- aA. gır satı 

1 
r ıy e yelerinin vefatı üzerine bilahıra Mü- 111 -:~dl ıına tevfikan mahkemeye kabul olu- kerrem hanım la mütehhileyledim ve . Zongu~da~. :"!iye m.ahkemesı tah-I Malatya ve bin otuz lira olan Sivas Kayseri arası post~ ti'' .. 

ıamayacağı ilan olunur. ilk zevcesinden Veli isminde bir kikat hakı!"lıgınden: Fııı~cı Mu ""' hidinin teahhüdünü ifa edememesinden dolayı her ikı p0
5 
... jjO' 

rem efendı tarafından Rellye •t Al·- 1
1 

. . . . .. . . • · ..iill •:.~ 
lıtanbul Dördüncü icra Memur- Bahçekapıda pi\'asa yerinde gayet mcıin ve mükemmel bir ardıye mahdumu ile Mükerrem hanımda met aleyhıne ikame edilen davada id- , ,halesı .feshedılerek. yemden bu gunden. ıtıbaren yınnı,_ı;;~.;. 

uğundan: Zühtü paşa mahallesinin gayet ucuz satılıktır. iki kız bir oğlan m~ycl~na geldiği ve hal edilen İtalyan tebasından K"ço, detle Sıvas Kaysen Malatya merkezlennde mevcut ınun ı:rıiidiır 
"enerbahçe caddesinde Hakk: paşa S başka varisleri 0 ma ığı idda ve e. fendinin gı_yabında m. uhakeınesinin ı ihale beş Teşrinisani Salı günü saat on beşte Sivas~baŞ 
ığlu Nurettin beyin uhtesinde bulu- Bflllk mükemmel OfOmObf [ beyan edilmiş isecle müteveffanın k - h h ı 1 ıan 15, 15. ı cedit numaralı tapu si- kendinden evci vefat eden zevcele- ıcrasına ve ı ametga ı meç u oma- yet dairesindeki komisyona müraca_tl_a_n_. ____ _ 

ilinde iki elyevm üçlincÜ•Ü müvak- ve denız motörü rinden varisi bulunması melhuz ol- ~k:a;t~2:6~, ~1~1~r9gv2'~9~rtıa~r.,;hrı~n:eı~t·~av11.:nk"':eedt:,,hm~.tş- . ı·sı·anhul ıı·nıanı sahı'I sıhhıJe serle"'hetı·odeı 
cat üç bap bina Rahmi beye Be bin B "k k 

0 
!lem açık ve hem k;ıpalı ga· duğundan mahakeme il- tesrininsa- U U HU UUU U 

rliz liraya vefaen mefruğ olduğun- u 1 mar a k b b 1 ·ı ni - 929 tarihine musadif pazartesi oldug-u ,·ıa·n olunur. . . P'IJ 
b • \.·et hi s ir otomo i ı e !l'k k lan kırk eş gün müddetle müzaye- günü saat ona taa ı edildiğınden iki adet motör imal ettirilecektir. Bunların imalı a f 

J 1 k b b. lu - l' 1 k 1 1 l h f ba k · ı · · Gebze Hukuk hakimlig.inden: eye vazo unara eş ın a yuz ıra 35 Jenrir tın etine e ••a)·er tik> , e kı•.·ıncttar ıır ıcnczzu müteve lanın ş a varıs erı var ıse 1·1 ·· ak d'l · t' ~ "" " • G b ··Ih k He k · bal. k usu ı e mun asaya vaze ı mıs_ ır. . ,,.ı 
:ıedelle talibi uhtcsinde olup bedeli yevm mezkürda bilzat veya tarafla- e zeye mu a re eyı a a ti ~-' 
nüzayede haddi layikmda olmadığın- motörıı ~ayet ehven :<atılıktır. l laıan ceza dep<htın:ı müracaat rından bir vekil resmi göndermeleri ryesinden Hasan zevcesi Kuraç ha- Talipierin motörbota ait şartname ve krokiyi; temına ~..ı' 
lan ihaleyi kat'iyesi icra kılınm«k aksi taktirde devamı mahakeme olu- mm tarafından kariyeyi mezkür aha ve mııvakkata mektuplarını almak üzre her gün Galatad•Jııl"..ıı 
izere on beş giın müddetle temdiden Po t t 1 11 "d" iN~" ıl ·nacağı cümlenin malum olmak iızre !isinden Yusuf ~ğlıi Hasaiıın seıtr- Mustafa paşa sokağında kain merkezimiz levazım meınu'ed':;; 
ne;'.ı~~kr::zg~yy~t~:n~~~:~~ugş~~~ü s a ve e ora evazını nıuuur il unuen ,· keyfiyet gazetelerde i13n olunur. ~;~~~t~e~~k~~~a~e~= ~~-::;.a1:ı.e;~~i müracaatları ve münakasa kanunu mucibince ve şartrıaJll ıtJll;'ıdJI' 
ıududu yol, Halis ve İhsan ve Naci 9 lstanbul m_ahkeme! •.•!iye Birinci olduğundan vefatına hükrn itası dava harrer olduğu veçhile tanzim edecekleri teklif mektupl~JİI' 
ıe Fuat beylerin koşk ve bahçclerile 

1 
20,ı 1 ~ 29 tarihin~~ mü~akasai aleniyesi icra kılınan 2300 a- ı Hukuk heyetı umumıye11nden: sının icra kılınan muhakemesinde nakasa günü olarak tespit edilen 14 Teşrinisani 929 ~gıı 

nahtut bin altr yüz on dört orşın ter- det fabnka tahtası ıcın talıpler tarafından verılen son bedel had ı Vazifede ilırnal ve terahi maddesin müddei aleyh Hasanın seferberlik- müsadif perşembe günü saat on dörtten evel makbuz ı:ıı ıeri ;JP' 
ıiinde arazi dahilinde üç bap hane di layik görülmemiş. olduğundan 28 1 O 929 Pazartesi günü sa-1 den maznunu aleyh Galata _sulh ce- te askere sevk olunarak hayat ve de merkezde mütesekkil ıhale komisyonuna tevdi eyleıne 
•lup Fener caddesine nazır cihannu- at 14 te münal:as:ıya devam olunmak üzre bir hafta temdit edil-. za mahkemesı. sabık k_etebesınden E- mernatI meçhul olduğu 16 kanunu- olunur. 
na katile beraber uç·· katlı cephe tez- d' -· ·ı· l sat efendinin ıkametgahını tcrketme- evi 929 tarihli kariye ilmiihaberi ve ::..:...==~---------------------

1"1 ı an o unur. · h d' · t bı· - · E k ı ~ ı ~ inatlı yaglı boyalı müteaddit balkon- Si 8SCbiyJe kcn ısıne e ıgat ICra- 5ubeyi askeriyeden mevrut teskere- y a uınunı ınu ur u~un en 1 
ar pancurlar iki yilz yedi arşın küsür G 1 t •th 1 t .. .. ~ .. .. d .. . t' d Si imkansız görülmekle Ceza muha- yi cevabi rede beyan kılınmış ve is- • -~er• 
ıarmak muralıbağ:ndadır. Birinci ha- 3 a a 1 3 a g'UillfllP:U ill U llflYC )fi en: ktmelcri usulü kanununun 37 nci tima kılınan şahitlerin şahadctıle sa- dJ1I v4 
ıenin evsaf ve miıştemilati bir antre Cinsi c ya Adet e\İ l\ılo maddesi muccbince ilanen tchiiğat ı· bit olduğundan kanunu medeninin Ankarada Çocuk sarayı caddesinde 385 numaralı ~<>e tı""zS 
ıir kısmı balkoulu yedi oda iki sofa p · ' 1 ılasına ma'1kcmece karar verılerek. 30 ,.e n ınci maddeleri mucibince !·eklere nıahsus Şengül hamamı namı. 'le maruf vakıf ~~·--~,.,., 
ıir mutfak bir odunluk bir kömürlük eyııir mayası RO 1 SK2 .'>00 devamı muhakeme 2.2 • 10 -. 929 Sa-. mü<ldcialeyhin ölümüne mllhakkak · 1 1 k · 92 ·ı · d ıtıt>B'.:., 
Jir banyo. mahalli bir dolap hava ga- Fındıklı <ol(uk hava antreposu i ııla sahıp CŞ\ll ınd ın llal;kla cins it günü 6aat on dorde ta.yın kalın-. nazarile bo kılacagıf'dan ahvali için- mm ıki sene atı ay 1 ıcarı 20 lO/ 9 tan un en 29 ııe 

l kt k k ld d e gün müddetle aleni müzayedeye konulmuş ve 16 11 /9. ı .ııı .. :ı e e rı ve umpanya suyu terti- ve enah yazılı eşyanın 22 l O tı;?cı tarihinden itiharen bir hafta mış - o ugun an y vm~mu.ayye~ı de gayip olmuş bulunduğundan ken T liP et~ , • 
.>atlı yangın duvarı olup mahi~·c elli mezkıırda mazııunu mumaıleyhın disinin ölmüş olduguna kabili itiraz tesi günü saat 15 te ihalesi mukarrer bulunmuştur. .a ~ . .o' 
i~a icarla kiracisi tanburi Refi!: bey- müddttle muZa}cdeye konulmakla 31 10 929 tarihinde mahallinde mahkemede hazır bulunması. ve temiz olmak üzre 12 mayıs 929 deli muhammeni o/o 7,50 ~l~n. 90~ lira teminat ~k~esıle ;,,ıııısr 
lir· Meyve agaçlarmı havi arkas•n- <atılacakt•r. Liseler mubayaa! komisyonu riya- tarihinde karar verilmiş olbaptaki o saatta Ankara Evkaf mudtrıyetınde muteşekkıl ıhale 
~ki bahçe de~ on dört arşın ktl- , , - , - - ----- setinden: Ortaköyde Kabataş Lise- ilam kariyesine talik ve 18 temmuz nuna müracaatları. _ ___ _ _ _ _ --- 11ş ~~:2~;~:~eba~~::~%~::~:~;~~ Ista n~ul Nafıa len nıe~le~ı ınü~ayaal ~onıısyonun~an ~i~19·2ı~~;~~i~~a~u0;:~~/~~!~~t ı;~nÜ! ~~~ ~~~~i;a~~ n~~~~~:;ed~a~,:~·~~i~- Milteveffa Teuharl efendınin MÜZAYEDE tLf: 5/. 
nil.iU, camekanlı bır pabuçluk bir Mektebin yedi aylık et ekmek ve yaş sebzesi yeniden kapalı ı saat 16 da ihale~i icra .ılınmak üzere. miş oldugıın~an Istanbul gazetesile terekesine mahkemece vaziyet ct!ılmiş CorP' 

d b b lil 
.. • ' . · - 1 kapalı zarf usulile rr.tinakasaya ko- ' de ı!fını keyfıyct olunur. 1 f k Birinci Te<rin 2~ inci ,. f•t 

:ori or ıriai üyuk tarasalı dort oda zarı usu e munakasaya konulduğundan taliplerin yevmi ihale o• ,.,Jmu<tur Taliplec' ·ın s rtname v·· 1 l 1 . • d ve biııa ep tas iyve·ine arar \et,lmiş 1 """ 
1ir mutfak bir hela bır banyo mahalli lan isbu ayın 31 'nci b .. ·· 14 k l i . • · . .. .. ' stanbu cra rıyaselln en: vemilte\cfiayi mumaı eyhın ha\ •tında .abah saat 10 da llcı•'l\ u si ~ 
e sairevi havi yazlıg. üç yıiz cllı lira k . ı .. perşem e gunu saat te me tepte top a-, k şıfoamesinı gormek uzer~ komis- Yedi kc .. ,de kazlı çeşmede birinci .-,L!de<inde Ru< sdaretban• • 

:ira ile Mosyo Adolf işgal eylemek- nan omısyona muracaatlan. 1 y ,,, kıtabetine mur caatlan . c ıdde de fj numaralı deri fabrıkasın- uhdei tasarrufunda bu· onan ) "-'': ko\- •ında .~t., numaralı Surl" 
- ~- Bal'k · ·ı· t' tab' T d ı f ·k ı ı · · de kalaycı SC'ka"'nda bır lıırme mut· f n"' edir ve anı muteakıp keza meyvafi- ş e k • H · ı csır vı aye ıne ı ursun a ko ekti şcrı sı atıy e ıcrayı tı- &' 'l d e e ı 

t • d b ka 1 z · · M'h ı tası! 5 num~ralı iki '>•P c· am ındel namile maruf .. , ıu g•'' 1 
lanlaril müzeyyen lıahçenin mün- ır e 1 ayrıye en· ey zasının na çam ormanının SU·ıt.lret eden Kiryako aırıs ve 1 a J üncü dairesinde bulun•"d,l• JI J 

ehasında Uçüncü muhtes portatif ta- • kuldak kıtasından 3654-070 metro. &.sabidis efendilerin kongordato ta- müzayede ><()()lirada tali i uhdc,inde e " 
ıtında lıomürlügü muhtevi bir katlı mıkiıba muadil 3160 adet devrik ak,kbıyle v"ku bulan müracaatları ü- ıckar'ur ve olveçhıle ihalei e\\clıyesi rii <şyalar mıiza\Cdc '0rakırP1• ~ 
ıç b!llOkten mürekkep tahminen üç ( .\!art 92•! tarihinden itibaren alcı ay muddct:~ tatbıkinc çam e~carı beher met ·o mikabı 300 zenne icra kılınan tetkikat neticesin- icra ve lbalei kıt ı · inin icrıısı Hı eaknr. '\srı ı·omck odadı ,ıı1<11111 
'1.iz bir arşın terbiinde dahilen sıva- T \ k'I . l'I I .. aıl b I kuruş bedel cs.~•ile ve kapalı zarfı· de kongordato talepleri bilkabul icra ıe rlnisani 929 tarllıinc müsadif cuma guzel ovmalı yarak <> 

8 
it, 

ız yalın kat bölmeı .. rı· havı· damı kum icaret e "etı c:e ı es nce musa c ııyru an yoku ticrct tarife· usulile 30-10-929 tarihinde saat dört· ve İflas kanununun 278 ve 279 uncu Ion• • ' encsl gunu saat on ' e huçukta mu- ndet salr•n takımı. sa e rıı• 
.ı muşamba ile mestur elektrik ve !erinin 1 ı·:ylul 1)2() tarihindeu itibaren nltı av daha tatbikine te ihale olunmak üzre bir ay müd- •maddeleri mucibince borçlulara iki 1 üzeri kristal m:ıhnıı vazıh•"ı,;o~ if' 
.umpanya suyu tertibatını muhtevi- miisaadc buyurulduğu vekaleti muıarunleyhanın 7- ı 0-929 tarih ve detle müzayedeye vaz olunmuıtur, j ay mühlet itasına ve Galatada Ömer korrer hulun.!ugunc! " talip olanlann koltuğu ile, ktitupan•• ı·"• ı11 r 
ir. Yan bahçe müstakil Uç kapısı 4570•258. 742,, numaralı emı'r)erin• · atfen ı~tanbul IJenı'z tı·"aretı· talip olanlar olbaptaki feraitnameıin- Abit han.nda üçüncü katta 16 numa- eml~k• meıkOrcnln kıymeti ınulıam· as•... ~ 
ıulunan salaş terasalı bina da bir kis- L - L ' ' de muharrer yüzde on bet teminat ve 

1 

ralı yazıhanede avukat Bürhan ttin menesı olan J.00 !ıranın ) üzdc onu ptrdeler, Kütah)& pı blolar• 
!il içiçe beş oda dört sofa biri haca- mııdürlüğunden bildirilmekle keyfiyet ilan o1Jnur. ayrıca kudrctimaliye ve ihtisasa ait Tahsin beyin komiser tayinıne ve iş- i ni betinde pey akçe ıni müsteshaben ,.e su takımları, enfes ~aut<'• kir~ 
ız iki mutlak iki hela ve aaireyi ha- ve&aikle komisyonu mahsusuna ve bu mühletin ilaniylc beraber icra ve 1 Sultanabmet beşincı ulh hukuk mah- kanape 'e kokuk, port ıı dol 
i olup derununda borçlu sakindir. Ticaret işleri umum müdürlüg~ünden: f~zla ma~um~t almak İ•t.•y!n.leri!' ik-lt~pu siçil meı:ı:ıur!uklarına bildirilme- kcme•inr miıracaatları ilAn olunur. tar kolonlar '"ınlar. •V"" ırı' 
'ukubulan itiraz üzerine tahmin olu tısat vekaletı orman mudunyetı u .. , sıne karar verıimış olduğu husuJiı ıt , -------------- de~ir , e ~int snhalıtr. ''rııob•I' 
an kırmeti (8500) liradır. Kalamış :igorta şirketlerinin teftiş ve murakabl ı '1akiundaki 25 lluiran miyesile htanbul orman baş müdüri-1 tila zımnında ilan olıınur. ·ı alon ıe 
;kelesıne yakındır. İşbu gayrı men- 927 tarihli kanun hukumlerinc p,orc Turki\ ede ak:iyat . i••orta yeti ve Balikesir omıan müdüriyeti-1 '" 1 L kanape i. gayeı zor• ınofon • ' 
ulatı almak ve daha ziyade malumat l l ·ı 1 k 1 d ne müracaat eylemeli ilan olunur. · SAMA OT Osmanlı Banka. ının ( ı t kamış ına<alar, grrı ktr Jll 
dinmek isteyenler tahmin olunan kı- şen c ça t;ma uzre tcsd e ilnıi~ elan ecncbı igorta şirketlerin- ••• • --• ,3 a a, avizeler, mıı amt>nl•,.r. r.,ıı~e 1; dl 
metin yüzde onu nispetinde pey ak den lsviçrc tabii ·etini haiz (l IEL\ EÇYA • 'AKLiYAT) sigorta ~ir- Dokfor A. kutı"e) Yenicami ve Beyoğlu dc-.ıiri saatler" sair eş'"' .. 0~u. l'C,pıl 
esini ve 929 - 4503 dosya numarasi- keti bu kerre muracaatla Türkiycdcki muamc!Atına nihayet verdi- BAL YE makina)arı " Cumhuriyet ., Bayramı müna- marka l>ir konser P"aıı ın•' •• 
e müracaat etmeleri ve !6 Teşrini- ğini. bildirmi~.· olmakla mezkCır ',irkcılc alakası bulunanların •ı'rket Elektirlk makıııeleri•le bol~""·klu•u, idrar db ı S Ik ö ıı A v f sebetile 29 Te'- c\'VCI 1924 tari- rcnlerden 100 de 25 ıePI 
ani 1929 tarihine müsadif Perşembe kil b d l l v dar'"" , ~.. • Ista u a ıms ğ t • e a v· _.J 
:ünü saat 14 den 16 ya kadar kat'i ve ı ne ve ıca ın a stan lUI mıntakası Ticaret müdürlüğüne mü- ..... prostat, ldelRloktldar,.bel pvfelı- moesslsesine mllracaat. hine müsadif Salı günü kapalı gaıb...- . 

-~n:aı~e~si~y~a~p~ıl~a:ca~ğ~ı~il~a~n~o~l~un~u~r:· __ _!_.:.:ra=ca::at:.._:e~y:lc~·m=e:l:c~ri~il:An::_o:l~u:n:u~~-~~~~~~~~~~~~~~!..;•f~~~d~:~as~;ı:ı!_ti!~~nli~eqı~~!J.!!afııır!ıaıı~IU~ıecıaw!!!!itf!.:~~~-l!~~~~~~~~~~~~~~b~ulunacakar. llESUL //IUDUR: 


