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l>ev1et otoritesinin 

takvivesi -
~illiyet hayatının bu günkü va

de devlete düşen vazifelerin 
Uğu ve ehemiyeti malumdur. Fi
te rnenfaat ihti13fJarının serbes
C~reyan ettiği bir devirde milli 
11 gerek dahilden ve gerek hariç
~1karılacak inhilal amillerine kar 
1 
d~faa etmek devıctin en birinci 

'°!tdir. Anewk bu koruma vazife
Cemiyeti teşkil eden fertlerin 

Sehrin beledi , 

üzerinde 
ihtiyaçları 

esaslı tedbirler 
ve oktruva meselesi 
ittihazı düşünülüyor 

Fırkada mühim bir 
i 11tnrelerin inkişafına mani olacak 
lıtıda yapılmamasına dikkat et-
ı~ .. • 
azım gelir. Devlet otorıtesı ce .. 

t hayatının istinat ettigi kuvvet
; biri ve belki de en mühimmi• 
•kat her kuvvet gibi, bunun da 

içtima 
1 bir kıymet kazanabilmesi, an

llıatuf bulunduğu gayelere ve mil 
Yatında verdiği semerelere bağ-

~s itibari!~ muayyen bir zaman 
~vlet otoritesini tesis etmek 
ıt iş değildir. Meselenin asıl güç 
dana ziyade her milletin ha}a
•e ihtiyaçlarına uygun ve bina
h tatbik ve devam kabiliyeti 

bir otorite tarzı bulabilmektedir. 
~"!yet sisteminde devlet ototite· 
<lınde ve gayesinde görülen nok 
• mahzurlar dolayısile daima if

Oiin J lakkı ~İna
sı ])~· ııı n rıyase
tindc ~'npılan fır
ka g-rupu İçtinıa-
ı n(la hcl('d( i~le-

rın ısl~\hi ''e ok
eticelenmiştir. Çünkü milli ·- trl l va ll 1 n 

t ihtiyaçları karşılıyamıyan biq tad ili 
1 ~ıhayet gizli ve ya aşıkar mu •• •• '' ( [ " 

•tlcrin yıpratıc tesiri altında 

1 
~O l'll ~ ll ( ll 

n zeval bulmaga mahkümdur ____ _ 
daş!an buyük bir e. seny il· F k k b' • 
Uhabbe•inı kazanamiyan devleti a at 01Üza ere iti• 
•ler; e mtihım bır .stinat mık· · ı l' v • l 
taybetmışler demektir. rı enle( ıgın( en ayın 
•lct otoritesı her şeyden eveti 21 inde tekrar top\anı

~ tnı.iesse&eleri arasında tesis c-
cn sağlam bir muvazeneden Jacak ve kafi kararlar 
t alır. Devlet en yem telakkile-

bütün maddi ve manevi var- ittihaz olunacaktır 
1 
l bu milletı kucaklıyan tek bir _ • Hakkı Şinasi Pş. 
tur. Millet. meclis ve hükumet Cemiyeti belediye azasının da iştirakile dün Cumhuriyet Halk 

!dev et '"dyatının ~uh~faza ve Fıt'·ası merkezinde Hakkı Şinasi paşanın riyaseti altında bir 
ı husı.. ı... ı!a kendi hısselerınc l' . • 1 
~•zifelerı ifa etmek mecburiye- grup _ıçtımaı yapı mıttır. . . . . 

1ı:Jer. Yalnız vazıfcl rin hllsnlll lçtıma akşam geç vakte kadar devam etmış ve beledıye ışlerı 
'l!n ilk şa_rt ta ~uı: rın hududu- hakkında şayanı dikkat esaslar tespit olunmuştur. Müzakerat~n 
re~ tespıt tdılmış olmasıdır. safahatı hakkında· alakadarların çok ketum davranmasına rag-
Cnın asıl elin alacak noktası da · · d h · b 1 d' • · · · l' h kt 1 d H ·ıı . · .6 . men ıçtıma a şe rm e e ı vazıyetının ıs a ı ve o ruva meıe e 
. ır. er mı etın vazıyd ve ın- • . k ,. h il' . b h d'ld... .. J • f 
,na göre devlet faaliyetine işti- sının at ı ~urı:tte a mm mevzuu a _se ı ıgı so~ en~ış ır. .. 
d.ccek mu seselerin salahiytt Hakkı Şınası paşa bu hususta noktaı nazarını soylemış ve mu 
wc hadlerini çizmek ve bunda tehaasıı azanın fikirleri dinlenmiştir. Bilhassa oktruva meıele

ak olmak haylı güç bir iştir. sinin son günlerde aldıQ'ı vaziyet uzun uzadıya tetkik olunarak 
mılletlerin teceddüt ve ıslah~t · h · ı · f1 h il d k "?, b' f "l 'Uslcrinden mühim bir kısmı şiın ı tı a an a e ece yenı ır ormu aranmıştır. 

1 ~de hep bu nazik meselenin hal Belediye teşkili.tının ıslahı ve Vilayet kongreleri hakkında 
' ij~tuf bulunmaktadır. asri şekle ifrağı için esaslı mu- istihzaratı ikmal etmek üzre a-

ilıu "t hayatım ida.n ye mem.ur 0 • karrerat ittihaz olunacak ve he- yın 24 ünde T rakyaya gidece 
htelıf devlet mucsseselerı aro- fil' ·ı k . .. M"f · l'k h d d d 1ı· 

~t'l salahiyet ve mt"S·uliyet had men ıya~a g~çı ece .tır: ~ım. u e!t~ş ı u u u ~ .ı-
'<tnek ve bunları birbirinden ay- Hakkı Şınası paşa, ıçtımadan imdeki Vılayet kongrelennın 
/•k. mutaıaa etmek pek te müm- sonra kendisile görüşen bir mu Kanunuevelde ikmal edilmiş ola 
•cıldir. Vaktile milletlerin çok harririmize bu hususta demiş- cağı muhakkaktır. 
Olduğu istiptadın avdetini İm· f k' 

• bırakmak maksadile derpi~ e- ır 1
: .. • • • 

~e bir mtiesseseye diğerinden -.- Bu gun grup ıçtımaı yap
ı ltııtiyaz ve salahiyet verilmesi- tık. Mevzuumuz belediye mese
u:ınull eden te?birler baza.n ar- lesi idi. Müzakeratı itmam et· 
\ıı muvazeneyı 'bozacak bır ~.~- mek kabil olamadı. Ayın yirmi 

1Ştır. Bu suretle bozulan mu- b' • d t kr t I • 
t de devlet otoritesini anarsi is- ırın e e ar op anacagız. 

Vilayet kongrelerinde, latan. 
bul mebuslarının tatil devreain
de yaptıkları tetkikata ait mu
karreratın bir kısmı da mevzuu 
bahsedilecektir. 

'tinde zafa düşürebilir. Bazı ------------ ------------
ketlerde görülen parlımanta- 6392 ı • l k b • • • ti / ~hranı bu zarın bir neticesidir. ıra 1 ır SUI IS ma 
·~Avrupa milletleri nihay~t - •••••••m•••m:z•••••••••• 

na önüne geçmek için kendi G [ • ı • 
!erine uygun bulduktarı çareıe- a ata f)OSİ3llf'8 1 ll( t" f'.Sra rengız 

caat, etmektedirler. 
let otoritesini tensik ve takvi- bir 
tuf en son bir te~ebbüsü Av- para hırsızlığı! 

kaçakçılı 

llu 111<'sel<· 11aı.;1 l 
ha lled ile l) i 1 < '<'<' k ( 

----- 1 

Rüsumat umu-
m müdürü ne 

diyor? 
·-· Rüsumat müdürü umvmiı· İhsan 

Rifat B. in şehrimize geldiği yazıl
mıtlı. 

Kendisi di' 
gul olmuıtur; ·• 
kadar kalacaktır. 

"ğe gelerek meş 
J mizde bir hafta 

Dıin kendiıile görüıen bir .nuhaı·· 
ririmize Ihsan Rifat B. demiştir ki: 

- lstanbula gelişim bazı itlerin 
halli içindir. Fakat gene bilirsiniz ki 

1 
hen sık sık gelirim. 

Karadcnizde bir tetkik ııeyahalı ya 
pacağım asılaızdır. Böyle bir seyahat 

1 
tasavvurum da yok.Buradan doğruca 
Ankaraya gideceğim. 

I 

, I 

İhsan Rij'at bey 
AvFupaya ısmarladığımız yeni ve 

çok ııeri motörlerimiz yakında gele
cektir. Bu motörlerimiz geldikten son 
ra kaçakçı takibi çok kolaylllf&caktır. 
Bunun için Bahriyeden ~vveliıı aldığı
mız ganbotları iade ettik. Müsallah 
motörler geldikten sonra deniz muha 
faza teıkilatının ne ıekil alacağı he
nüz malum değilse de bazı tadilat 
yapılması da muhtemeldir. 

Boğazlar komisvo
nunda ~·da görüyoruz. Avusturya son 

"lrda teşkilatı csasiyesinl ta
k lüzumunu hissetmiş ve bu
icap eden tedbirleri almıştır. 
Ya'nın siyasi ve içtimai haya· 

Suiistimali yapan ve taahhütlü mek- Yunanlıların nıüracaatı 
tubu aşıran memura isten tetkik edildi 

apta yoktu 
taya yeni bir teklif çıktı: 
öprüye lüzum yok mu? 

•••••• 
Emanetle Liman şirketinin arasına köprü •• 
derken koskocaman bir kara kedi giriyor 
Liman Şirketi müdürü Ham· ı Ziya Beyin beyanatile ortaya - Fikrime göre bu it 80 milycın 

di B. tarafından Ticaret odası ·atılan dedikodulu ihtlafı bir ta- değil, 100 milyon liraya da olmaz. 
meclisine verilen takrirle mey- rafa bıraktıktan sonra asma ve Asma köprü yapılınca yalnız bir la· 
d k k 1 nesini dcgii ikisini de aıma yapmak 

ana çı an aıma öprü mese e- sahih köprüler meselesini bir de icap eder. Bundan başka Haliçin iki 
si Emanetle Şirket arasında ye I köprüsüz nakliyat meselesinin tarafına rıbtrm ve vapurların yanaş
ni ve dikkate şayan bir ihtilafa takip etl~ğini görüyoruz. 1 mal~rı için ayrı ayrı iskeleler inıas• 
ıebep oldu. Hamdı B. Karaköy köprüaü- da lazımdır. 

Bu meıeleve temas eden Ema : nü kaldırıp yerine küçük feribot 
net fen itler( müdürü Ziya Bey, !arla k~rtıd~!' ka~şıya ~akliyat 
liman şirketinin asma köprüden yapılabılecegı fikrındedir. 
ziyade kendi itlerile metgul ol
masını ileri sürerek adeta tirke
te vazifelerini hatırlatmaktadır. 

Ziya B. ne diyor? 
Emanet fen işleri müdürü Ziy• 

bey asma köprü hakkında diyor ki· 

Bu kadar mühir.ı bir iti başarabil
mek İçin 100 milyon liradan çok faz• 
111 pera lizımdır. Bunları yapmak cJe. 
mek, limana yeni bir teldi •ermelı de
mektir. 

(Mabadi b•tİntİ aahUeci•) --

"Edgard çuinet,, zıhlısı dün geldi 
........................................................ 

Gemi ş~hrimizde netKazmirci Ali Rı·r Be-
kadar kalacak? f ~ ~raftan muhtelif fırkaların di

lftan da yekdiğerine karşı cep 
t olan siyasi bazı cemiyetlerin 
~e kavgalarından çok mütees
~ llınaktadır. Devlet otoritesi

el çektirildi 
Mektup lar B erlin'de Zilber

mann namına gönderilmişti. A
radan bir müddet keçip te mek-

Diin zırhlı su varisi Yali ve ı y i vurdu 1 ar! 
Ankaradan bir parça rahat- kumandanlığı ziyaret etti; : p~ 

sız olarak avdet eden Amiral • • 1 f b 1' b f \ı'atandaşlar arasındaki siyasi 
ra büyük bir cereyan vermiş· 
Un bir an evel önüne gec;mek) 

Vasıf paşa Boğazlar komisyo- ahşam şereflerine i S an U Un U marU Ve zen• 
nunun dünkü müzakeratına işti ('ay ı•erildi :. gin tacirinin hayatı tehl ikede! 

1
da bulunan Avusturya hük"c• 
~hassa reiskumhurun ve dola' 
Ukumct· 1 nıifuz v salahivu-

1 

tuplar mahalline vasıl olmayın
ca, muhteviyatı olan 2522 Çer
l!oviç (6392 lira) sigortalı oldu 

ı ğundan sigorta kumpanyasını 
haberdar etmişler ve zarar zı-

rak edememiştir. Komisyon 
bunun üzerine İngiliz delegesi- Fransız filosuna mensup "Edgard ~ 

Kine,, mektep gemisi dün sabah t- ' Kazınirci Ali Rıza bey memlelıcti- ti. Ali Rıza bey yerden kalkarak Y.,. 
si etrrıck s ettlc devlet Ôto· 

Yeni ve daha sağlam bır es.. 
. t ettirmek gayesini takip et 

nin riyasetinde toplanmıştır. mannruza gelmiş ve Dolrnabahçe a- ;mizin bu meşhur zengini dün çok ha-1 nu•a bir yumruk vurdu. Bu e&naılı 
Dünkü içtimada Yunan mu- çıklarında demirlemiştir. Zırhlı lima.-'o:t bir mesele yüzünden Yunus ismin bir bıçak parladığını gördüm. 

.. .. . . na girerken tehri topla ıelimlamış ve t de bil" terzi çırağı tarafından aiıı· &u- Yunu• ı.ustalı çakısını çekti. B.in ,, 
'e~ ıdaresındeki boıuk.ı.klarl 

yan talep eylemişler. 
Kumpanya taahhüt makbuz

larile Galata postanesine müra
caat etmiş ve mektupların ma
halline vasıl olmamasının sebe-

rahhasının m!_lracaatı uzerıne i Selimiyeden gemiye mükabeJe ediln1İş:rettc yaralarunı~tır. boğazından, arkasından ıcJ memesin· 
Boğazlarda guya Yunan vapur- tir. ! Vak'a şu •urctle olmuştur: den almak üzre yaraladı". 

t' ltıi!Jetın siya . değil iktisadi ı • 
ı' da çok mütessır eder. Avus
':'let otoritesini t.ıkviyc ede I 
ırıer a• rkcn, iktisadi hayafın 
~e matuf çareleri de ihmal H
!· Siyasi meclis yanında ıktı J 

!arına çıkarılan müşkülat etra- Edgard Kine demirledikten sc.nra t Kazmirci Ali Rıza B. Salkım &Ö· Dükkan sahibi Yorgi de muharrİ· 
fında müzakerat cereyan etmis mihmandar tay.in edilen N~şet Beyla:ğütte 75. numarada terzi ".orgiye di- rimize demiıtir ki: , 

d b
. k .1 . ti · Fransız sefareti ateş<navalı kuman-lkılmek uzrc 38 palto vermış Alı Rıza - Ben bu vak'a oldugu zaman dük 

se e ır arar verı memış r. dan Anverny gemiye gitmiılerdir.• bey bu paltoların 30 unu muhtelif :ra· kanda yoktum. Biz 30 paltoyu dikim 

sJ1 , ·lı:külleri temsil edecek ve teş 
' Yete iştirak eyliyecek korpo· ı 

~meclis teşkili de düşünülmek 
( \rusturya·nın bu günlerctcki 
~~liyetinc mühim bir mevzu ' 
~ •n bu tekliOerin her halde 
!orıtesini takviye edecek bir 
te neticeleneceğine ştiphe 

sormuş. 

Posta müdürünün ilk sözü 
Posta müdürü makbuzların 

postaneye ait oİduğunu ve an
cak usulünde istimal edilmiyen 
ve kanuni kıymeti tabiatile ol
mıyan bu makbuzlarla alınan 

Yunan sefiri 

Esaslı nikbinlilde 

Ankara ya gittiğini 
söylüyor 

Postaya verdiifi paralar memur mektupların kaydi de mevcut 
/Jey111 el ça/Juklııgıına uğrayan olmadığını ve Sadi iımile bir me 

ZEKi MESUT 1 J ATINA, 13 (Aneks.) - Yunanis-
t ~~~-~~~~ ~~~~~ Safra biraderlerin Sansaryan s.ur arı o ~adığını söylemittir. tanm yeni Ankara sefiri M. Polihro-

"'
l'..'ek te· n ıı·ler ~ı:.:ıı hanındaki yazıhanesi ıgorta polıse müracaat etmiş' nyadis atideki beyanatta bulunrnuı-

r :::ı: H b ld - .. b polisce posta müfettişi ile müt- tur: 
ı ıs: a er a ıgımıza gore, za ı- k I k' . 

rı" •• b k ~ t ·· h' b' · · t' 1 k j tere en yapı an tet ıkat netıce- - Hariciye nezaretinin alakadar 
(1 , ., • musa a_ ası §! amız mu ım ır ıuı il ıma ei . d k' k'ld 

,
1 

. ıs: f t · f sın e va anın ŞU şe ı e cere- daireai dosyaları hazırlamı~tır. Bütün 
inci hafta bu ıs: e lmtış ıbr. ld b . d 1yan ettiği tespit edilmiştir. meseleler için ve bütün ,ıklar için 

~ & an U a orsa cıvarın a muktazı ıureti haller mevcuttur. Son 
gün bitiyor ·• bankerlik yapan Safro birader· Bu işi nasıl yaptılar?... içtima hareketimin arifesinde yani 

~ -~ ~ !er memurlarından Ventura va- Ventura per,embe günü ak•a Cuma günü Venizelos, Mihalakopu-
~,va ı lSi '! G 1 t t · .. t "' tosla benim aramda vuku bulacaktır. •,,. P arınızı cumartesi ıs: sıtaaı e a a a pos anesıne uç a mı mektupları Galata postaneaı· 
'· •ı lSi d Esaslı bir nikbinlikle yeni mahalli me 
ı 1 •na kadar hazırlayıp ~ ahhütlü mektup gön ermi§ler ne götürmüş. Guya vakıt geç ol muriyetime gidiyorum. itilaf husulü 
tnııze gönderiniz. ~ ve buna mukabil üç makbuz al- duğu için 0 gece vermemi§. iki tarafça samimiyetle arzu olunu-
~~~~'~~~~'\.'\.~"=-.~:& mışlar. (Mobodi J..ıinci ıohif~lol yor. 

Gemi suvarisi mihmandar Beye teşek~manlarda almıt ve dün aabah saat 10 
kür ettikten sonra saat on birde ,ehre•da da Yanına oda başısı Ömer ağayı 
çıkmış vali ve kolordu kumandanını {alarak Y orgırun dükkanına mütebaki 
ziyaret eylemiştir. Edgard Kine suva-.paltoları almak üzre gitmi§. 
riıi M. Benait müteakiben Fransız• Ali Rıza B. dükkana ıelince Yor
sefarethanesine gitmittir. Öğleden i giyi bulamamış fakat paltoların da 
sonra da &'emiye iadei ziaretler yapıl· t yapılmadığını görünce kızmıı palto· 
mıştır. Akıam on yedi bucukta da U-•lan Ömer ağaya vererek gitmeye ha
nyon Franıezde gemi zabitan ve ta .. tzırlanmış. Fakat bu esnada Yorginin 
!ebe ıerefine bir çay ziyafeti verillmiş '.kalfalarından Yunus ayağa kalkarak 
tir. •hiddetle: 

Dün gemi zabitan ve efradından : - Sen Allah olsan onlan buradan 
bir kısmı tehre çıkmışlardır. Edgard : götüremezıin demiş. . 
Kine zırhlısı Pazar gününe kadar ti-• Ali Rıza B. İn buna mukabıl pal
manunızda kalacak ve bu akıam F ra11 ~tol~ :ı götürebileceğini ıöylemeıi Üze
ıız sefaretinde kumandan ve zabitan: ı·in ~ kavga kapmış. 
serefine bir ziyafet verilecek, bunu • f\'jeselenin üst tarafını oda ba.ıı 
bir balo takip edecektir. ! Ömer ağa şöyle anlatmaktadır: 

----- : - Yunus, Ali Rıza beyin paltoları 
Şiddetli frrtma •götürüne demesine çok hiddetlendi v~rmitt:ik.. :.!4 !ıra aıacagınuz •l>l'dı. 

LONDRA, 12. A. A. _ İn-1vc ansızın B. İn Üzerine hücum ede- Paltoları Ali Rıza bey alırsa bi~im fM1 
·ı d 1 d . d 1 rck gırtlağına yapııarak yere yatırdı, ralarrmız ne olacaktı? 

gı tere a a arın a son erece · 1 ki • b 1 . , Al' R b h d' d A . . . .. ~.. , yumru amaga aş adı. Ben bu VilZI· i ı ıza ey a ıse en sonra • 
d.~ şıddetlı. bır. fırtına h.ukl'ın t yet karşısında seyirci kalamazdım. llemdar sıhhat _yurduna yatınlm:ıtır. 
sunncktedır. Bır çok gemıler a-. Yunusu ensesinden yakaladın>. Yaralan çok agırdır. Yunus vak a a-
ğır hasarata uğramıstır. •Fakat bu sefer Yunu• bana hücum et- kabinde kactı~ın.ı-n ar•nıaktada-. 

l 

l 

I 
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Darülbedayi' de 

· "'I ~ S'on Haberler 
HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER ı 
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''Hırçın }{ıZ,, 
lngilterede 

işsizlik! 
Atina mektubu 

D onanma meselesi 
Fransa da 

Ne istiyor'? 
IJa,ril :\fail Cazctei suikast habe~ . 

rı n ı tP)rİt ctr11~ktedir. Bir 
zabit idaın eclild i 

S h aks p e are'in her eseri dehasının tecelligahı Mesai nazırına bir «Salarııis>ı gcınisini al- Almanyanın talebi 
oinıa<lığını düşünmemek, yanlış yollara çok sualler soruldu maktan nasıl vaz ct 

k fı:c. k . ı· . d Ren arazisinin bir LONDRA, 13 (A.A) - Dayli mailin Nis muhaoin Roına ~ 
gitme ve nıuva ıa ıyetsız ığı avet - ... -- - . g e çildi? tekzibe rağmen M. Musolininin sui kasda uğradığını teyit et'.11.e. 

etnıek demek olur . LONDR.A, 12· A .A. - İşsız an evel tahliyesidir tedir. M. Musolini, büyük bir tali eseri olarak kendi otomobıl~ 
_ _ _ lık meselesı hakkında M. Tho- ATİNA 9 (Milliyet)_ Ba- de bulunmıyordu. Boş otomobile iki kurşun sıkılmıştır. Bunla. pı 

Shakspeare ismi edebiyat ve smı teroiye ve islah ile yola ge- mas tan ve yüzde 5 faizli tahvi- hn· l.' · · ı· · · ·· . PARIS, 12 A.A. -. Alman~a sef~· selam duran bir faşist müfrezesine kumanda eden zabitlerdell . . . . . . . . . r d .. . .k h kk d M ye mec ısı a ısının geçen gun rı Yon Hoe.ch M. Bnand 1 zıyaretı . . af 
tıyatro tanhlennın emsalını tırmege muvaffak olur. EsHın 1 uyun ıstı razı a ın a · kü içtimaında bahri teslihat me eınasında tahliye meıeleaiain bir an n tarafından atıldığı anlaşılmıştır. Zabit isticvap edildiğı zaıtl 
nadir kaydettiği müstesna dahi esası bundan ibaret iken ikinci Sno".den d.en. avam kamarasın- selesi etrafında verilen karan evel tahakkuk edebilmesi için Younıı her şeyi itiraf ettiğinden bila muhakeme idam olunmuştur. 
isimlerinden biridir. Dünya kızın talipleri arasındaki raka- da bır çok ıstızahlarda bulunul yazmıştık Bu k l' 1. planını tatbik mevkiine koymak üzre 

B h f.1 b . .kr . arar, ma um o .ki . La H k nf . . 
edebiyatında "Romantique" bet hikayeleri piyeste çok fazla muştur. azıma a ı u ıstı a- d • .. y d ' ncı. . .ey o er~nsın.'n ıçtım:"' B k . .. . . . f k d 1 h kk d k ugu uzre unan onanmasını davetim tacıl etmek munnsıp olacagı· t 
cereyanın ılk ve olmez tımsalı yer tutarak seyirciyi şaşırtmak za 1~ ıra e en er a m a ~e büyük harp sefineleri yerine ha na nazarı dikkati celbetmiıtir Von u me up 
olan bu ingı· ıiz şair ve tiyatro- ta ve eserin yekparelig"ini boz- semıhane davranılmış oldugu- f.f · Hoe h Al d ·ır ·ı tar. af 

nasıl verildi? 
·· ·· ·· ·· ·· b k ·d· M Th ı ve nıspeten masrafı az ge- sc manya a mı ıcı er ın· 

cusunun bu~kluğu munaka- maktadır. nu ?and.e~e te \ ı. · 
11

0- milerler takviye etmek ve hava dan arayı ~':'miyeye vuku bul~n mü ------
şa kabul etmıyecek kadar kuv- Eserin gerek aslında ve ge- r:ıas e~. ısıne soru an sua e- ku 1 . . r~caat netıcesınde ";'ınan rer.lerın az- D ·h } } 1 • k J t •1 
vetlidir. Bir kar asrın in.kılap- k . . h .. . d nn bu gun ancak yarısına cevap vvet er:ıne ehemmıyet. v~r- lıgırun .arayı um':'mı~eye m~rac:aatle et a ta 1 (} "3t yapı lllaSl püS , • 

. ~. re ıQtı ap ve tercumesın e ya b.lm. . B b b. mek şeklınde tezahur etrruştır. elde edılecek nctıcenın ınalüyetı hak- • 
!arla dolu gcçışıne mukavemet pılan hatalar bir kere daha is- vere ı ıştır. unun se e 1 e".- . . kında bir delil teıkil ettiğini beyan e- • ,] • · · . bJ · v d' ld · 
~den bu şöhret, Shakspeare' in pat etmiştir ki, Darülbedayi velce .hazırlanan suall.e~e yen~- .Meclısın bu ~ararı etrafında yleıniştir. Mat<;_n gazete~i, ~yor ki: }(tal eSlllC ie 1g e 1 l . 
ınsan ruhunun en derin nokta- sahnesi için eser intihabı işi bu den bır çok sual daha ılave edıl Atına gazetelen mutalatta bu- ~manyada efkarı umwruyerun nete- ANKARA 13 (T 1 f n1 ) K . 1 B. 5 tca) 
lanna kadar nüfuz ederek, insa- na muktedir olmryan ellerdedir. miş olmasıdır. M. Th?mas so- ı~ı:ıakta devam ediyorlar . Me ~l~e olduğu malum değilken alacak· dil M· ır t ' l e e ko ba diğ onb~tantınop e vdeah ız~ııdt~ 

be l .ğ. · k"l d y d. h f . .. .. . rulan şey' ~re cevap verırken ba- clısın müzakeratı nasıl cereyan ı evletler nazırlanrun La Hey de . e ı ıye e ge en me tu un er ır gazeteye a go rl' nın n ı mı teş ı e en en as- e ı a tadan ben gorülen nil- ,. . . • . . sakin, ve müsterih bir surette müza. eliği anlaşılmıştır. Milli harita ve hafızamızdan silinmi isirııJe 
li vasıflarını tahlil edebilmiş ol müneler buna kanaat getirmek zan tersi kat ık hatta ne~ak~t~ız- e!tıgı hakkm?a bır t~kım .ı:ıa- ı keratta bulunabilmelerine imkan var gelen b~ gibi meektup ve havalelerin mahalline ve~lınİyerel 
masından ileri gelmektedir. B~ için kafiden de fazladır. ce tavır ar ta mmış u a a- lumat n~redılmektedır. Muza- mıdır? . . . . . iadeleri kat'i surette temin edildi"i halde mezkfir mektupıarıı' 
hal de en ziyade şairin eserlen Oyunun d vam kamarası azasının kahka- keratın en hararetli safhası Sa- Maten gazetesı ıkıncı beynelmı· . d d.lm. k d 1 . ~ .. d . . • ahki·!cat)i 

. .. . . ..h oynanışı a can sı- halannı ve arada sırada uzun 
1 

. hl . . 
1 1 lel La Hey konferanıınm inhitat ıa. ıa e e ı ıyere a res enne suretı tevznne aır cıddı t t 

arasında cıhanş,~ul bır şo ret kmakta mevzuun kanşıklığ ı ve ve istihzalı alk şiarını mucip ol amıs zır ısın~n a ınıp a mma- rihinin esas itibarile 7 K. Evvel oldu· pılmasr Posta umum müdürlüğü tarafından icap edenlere erııf 
kazanmış olan Hamlet, Mac- lisanın çapraşıklığı ile müsaba- ' 1 

. • • ması meselesınden çıkmıştır. ğunu yazmaktadır. Mezkur gazete, dilmiştir. 
btJth, Otel/o, Romeo ve /üliette, kaya çıkmış gibi idi Neyyire · muştur. M. Sn'?vden yem . ıstı- Meseıa bahri erkandan bahriye M. Briand. ile fon Hoıcb araaında ce· · • d M · ll k } . v b t 
Venedik taciri" gibi eserlerinde ' Hanımla Hazım Beyden başka kra~ ~akkında.ızahat vermı~ ~e nezareti müdürü Dimestika ta- rey":n etıruı ol":" •0~ • ?'üzakeratın lZilllf e l etme tep efIIle rag f 
go··ruıu··r İntı.kam hırsı cah ' 1.. .. . bu ıstıkraza aıt teferruata aaır raf d u u d .1 n· su·· tahlıye meıeleaınde ihtilaf zuhur et· ı · • • ro unu tamam yapan kimse yo- ·· m an z n uza ıya 1 e - · .. · · 1 · ld • · İZMİR 13 (AA) H · · 1 "' k k 

1 
k . l lık k . . . . mudafaatta bulunmuştur. M. ..1 .dd. 1 d S 1 . '!"yeceııını ıspat ey emıt o ugunu •· , . - alkrmızın mıllet mekteplenne o aJ1 • . 0 

ıs. anç ı. • sev~, paracan 1 tu. denebılır. Bedıa, H alıde, Snovden bu istikrazın ona işti- r~ ~n 1 ıa ar a a amış gemı- la".~ ';Y~ektedir. Fr~sız m~urla- beti gittikçe artmaktadır. Mevcut 100 mekte nefsi tzınir ıÇI 
gıbı en zıyade ınsan ruhuna ta- Şazıye Hanımlar küçücek rol- k d 

1 
. . .. . b. f sının mutlaka alınması lazım rı uçuncu mıntakadaki aıkerlerm ge- k'f 1 eli .. d ·f . r.. 1 p .. abd ·ııiıı O' 

hakküm edebilen hasletler, bu !erini iyi ifa ettiler Hüse in ra e e~ er ı~~~ !'11u~~ıt 1'. rr- geldiği ispat edilmek istenmiş- ~i alınmaaı için önümüzdeki senenin a 
1 

geme gıI1: en maa.n emın ıgı ame e ve must emı dil'· 
eserlerde pek derin ve pek ince l Kemal ve Gali Be İer de v:zi- lsat te.~kıl ettıgını so~ı:mış ve tir. Dimestika Adalar denizinde ~k altı ayının kifi olduğu mütaleaıın kumallarını .temınen yenı dershan.~le~ aç~ak tasavv~ııın_da 
görüşlerle tahlil ve irae edilmi- felerini oldukç~ ba:a rıkarmış l lson gunhler lzarfındaf. dıgler dedv- Yunanistanm bahri faikiyeti ad;ARIS 12 A.A. - Tamirat e e· zn11rden ne kadar uzum ıhraç edı)dı? tı· · ı b. . - " et es am arının ıyat arın a f . . ·•· · 1 . • m • İZMİR 13 (AA) M · · ·d d · d. kad"' > ştır. . . . . . s~yıla ılır~er. Fakat alt tarafı örülen tenezzüle hi ehemmi- n:ı.uha a.za etmesı. ı~ap ettıg.ıı:ı eııne müteal~~ b~a~sa. beynelmilel . •. · .- . e~sı.1:1 ıptı a~ın an şım ~ye . "' ~ 

Lakın fakır bır aılenın çocu- bırer şahsıyet temsil eden ak- g . . ç soylemış, bunun ıçın de mutla- bankanın teşkilı ve ıkıncı La Hey mıre 43 mılyon 950 bın kılo uzum gelmiş ve bunun .'.J nuıyoıı •I 
-

1 
h . .. . yet vermemıştır. . konferansına ait hazırlıkların t ·ni sur kil t ı t G · ·h · ı ibıil'" gu o an ve ayatmı tıyatroları torden zıyade ne yapacağını bi- M d . .

1 
.. t• ka Salamıs zırhlısının alınma- h 1 ,_. . ~ . osu sa ı mış ır. eçen sene aynı tan te yapı an 

h mak h d akl 
. ğ . . . a en ışçı en ıç ımaı . . uıus arına wur meoelelenn tetkıkı mikdan 32 mily 516 b. k .. ' kil "dl 

em yaş em e oynam a lemıyen, papa an gıbı belledı- LONDRA 12 A A _ Ma- sında ısrar etmiştir. Salar~.s ge için M. Tardieu nun riyasetinde M. on ın usur 0 1 
• 

kazanan Shakspeare bütün e- ğini kekeliyen, kukla gibi ipi d . .1 . b.' ı·~· · · a.k mı·t _ misinin sürat itibarile sözde Ya- Briand, M. Cberoıı, M. Loucbeur ve Mısır gümrük tarifelerini tezyit ediyor 
1 · · · k 1 k k·ıd·k h k d b. · en ışçı en ır 10 1 ıcr 0 e d d h f ·k ld • d F banka. .. d .. ·· M M .• d ser ennı aynı ıymette o ara çe ı ı ce are et e en ır kti- . h··k' ti ·· k · · vuz an a a aı o ugu a ranaız 1 mu uru · oreau LONDRA 13 (AA) K h. d b"ld.rildi". ·· ?Jır 

vücuda etirme. e bittabi muk- j I har d . d. sı _u ume e muza ere ye gırı'i 0· ·ka t f d . dd. dil nun ittirakile bir içtima vuku bulmuı • ' . - a ır~ en ı ı gıne gore ·ııi~ 
. g g • t e ın e 1 ı. mege matuf tasavvurlar hakl:ın ~m~stı . ar~ ın an 1 • 

1~ e . tur. ile ecnebı hUkOmetler arasında mtin'akit ticaret muahedeleri 
tedır olamamış •. ço~ defa ra~betj Zannımıza göre yedi hafta da müzakeratta bulunmak iç;n ~ı~tır. ~ıı:ıestıka,. ke~dı sozlen Parlementoda vaziyet müddeti 16 Şubatta nihayet bulacağından Mısır gümrük tıırift: 
celbet.mek .en.dışes~y.le zaıf C-devam eden bu gaf üstüne gaf öğleden sonra bir içtima yapı,:ıı- nı ıspat ıçın Türkıyenın Yavuz, PARİS, 12. A. A. - Popüler !eri hayli mikdar tezyit olunacak ve o suretle bir müddettelllı'~ 
serlerı de kullıyatı ıçıne kan~tır ' d,evresine bir nihayet vermek a- ştır. Bundan sonra komite kö- Tur_gut. I:Iamidiye, Mec.idiye ve gazetesinde yazdığı bir makale Mısırca kabul ve tatbik edilen himaye usulü bir kat daha tıı~"' 
maktan kurt~lam~ıştır. Eger 13.kadarlann boyunlarına bor- mür ocaktan meselesiyle :ne!'- yem torpıdo tahtelbahır ve tay de M Leon Blum meb'usan ye edilecektir. 
sırf adın~ ~hret~ne bakılarak çtur. Halkın sabrını bu kadar . gul olan nazırlar encümeniyle yarelerile icabında bahri müna- mecli~inde bir sol 'cenah ekse- ----------------------
herhangı bır esen ele alınır ve · · n· 1 h kk k. ·ı k l't k ehil • · · ·· l m· , . .. .. . suı ıs ma a ı ımseye ven - temasıı girmiş bu içtimaa hari- a a 1 es ecegını soy e ış- riyeti olmadıg" mı iddia etmekt Vesikasız otomobil 

edenler 
idare Shakspeare ın butun eserlen · ti ·ı . '. · · · · F k ı· b ·dd. ı · · · e d h . . ili memış r ve ven emez. cıye nazın da ıstırak etmıstır. tır. a at mec ıs u ı ıa a- ve sosyalıstlerin de ıştırakile 

:h as17m ~y:ıı n~.~e.~t~. ı:,ce - 1. NECMİ Nazırlar, daha ~vel aralar,;,_da rı kabul etmemiştir. Neticede bir Daladier kabinesi teşekül 
ga 

1
1 0 mlal ıgı .d .ul ş~u ezse, bu mesele hakkında müdavelei büyük ha.ııp gemileri yerine ha- etmiş olaydı bu hükumetin da-

yanış yo ara gı ı mış ve mu- Amerikada f , d b 1 1 d M ff f · ·ı b b h k ·ık ·· · · vaffakıyetsizlik davet edilmiş drı ka~I a u ~uş alr ı.r. ·ıaı: ı tlse .aı~ ı ertt erla er ava 1 uvl- hla ı 1!1~~~k.erelerde devnlmış 
M. Hooverin hukuku encı er asgarı ucret enn mı ı ve erının a ın masına ça ışı - 0 acak ıdıgını beyan eylemekte 

olur. .. .. bir esasa müsteniden tetkiki i- masma karar verilmiştir. Gene dir . 
. _Darulbeda~ıın ~u hafta t~: VASHİNGTON, 12. A. A. _ çin milli bir heyet teşkili hak- bu müzakeratın neticesi ola- PARİS, 12. A. A. - M. Man 

Dlln gece bir çok otomobiller ı,ıemedl 
Dan gece aaat on birden son- Bnnun neticesi olaralı: ıııııJll; 

aonra zabıta ve seyrUfer memur- ve tiyatrolardan çıkan bir f0 11 
lan tarafından lstanbulun Fa· kimseler mllfklllalla otoıııob 

tt'' tlbten Şişliye kadar yollarda bulma,ıar, bir kısım ballı: 1 
işleyen otomobiller kontrol mvayla ve yaya elarak ,.,ıerl~, 
edllml• ve ehliyetnumesl oımı- avdet edebilmişlerdir, YalDIJ 

y O' 
yan şofllrlerln otomobllerl sefer- tfbten şı,ııye giden bir otolll 
den menedllmlttlr. bil ıs defa kontroı edllııılftlr' 

s~lıne. başladıgı H~rç~n ~ız Mütarekenin yıldönümü mü· kında bir kanun 13.yihası te~di rak verilen karara göre Yunan del M. Briand a gönderdiği bir 
~ıyesı buı_ı~ k~_vve.~lı hır mısa- nasebeti~le d~n söylediğ~ ~utu- etm~sini ~ükfunetten ısrar~:ı ıs- hükumeti 2 torpido daha siparis mektupta hariciye nazırını Ver
lı sayılabı11!'. Ç~u ~u ,eserde kta bahn teslıhatın tahdıdı me temışlerdır. Nazırlar encume- edecektir. Bunlar iki ay eve! is- say muahedesine tekaddüm e
Sh~kspe~re .11? cazıp . ~l~b? s~- selesini tetkik etmek üzre ya- n~yle m~~e~ işç~leri ic.ra. heye? marlanmış olanlann sistemin- d.e1:1 ve cum~ günü meclis kür
yesıı_ıde .ıngılıv. seyır.cı.sını eg- kında topl~a;ak konferanstan nın teşkılı ısten~~en ~ıllı komı- dedir. Bunda başka daha bir kaç sıs~nde telmıh edilen müzakere 
1~.ndır~bılen e.vsaf han~ınde ter bahseden reısıcUmhur M. Ho~ te hakkında bu_~ n:ıuz~k~ratta siparis yapılması muhtemeldir. lenn zaptını neşr~avet etmiş
cume~ın tahrip .kuv:etın~ karşı ver, harp zamanında muhanp bulunacakları ogrenılmıştır, Bu n·. f h k 1 . tir. M. Mandel, müttefiklerin bu 
durabilecek denn bır asliyet ve memıeketıerdeki kadın ve ço- komite, rivayet edildiğine göre .ıg~r k~a t~~ . ava .rvv~t en vesikaları imha etmeği taahhüt Hayvanların AvruPaya go·· nde" 
kudret yoktur. cukların krtlığa maruz kalma- bir mahkeme mahiyetini haiz o- nın ab:-ıkrehsı ıçın .. vetn eni • ara- ettikleri zannında bulunduğunu 

"T .. . t h . k t'" . . . d . .1 . d rın tat ı ı ava muş esar ıgı te- .. . . • • I h il ercumemn a np uvve 1 ınaları ıçın yıyecek taşıyan ge- lacak ve ma en tşçı en ma en . . ... . . soyledıkten sonra dıyor kı: mıı- ıs a 1 r ecek 
d~mekle bir iham yapmak ~stc- milerin torpillenmesine mani o- mıntakalarmdan birinde çalış- s~s e~ıldııp zaman bu_ husustaki dem ki hariciye nazırı meclis kü- a)/ mıyoruz. Vakaa ad1?'1 yem du- lacak tedbirler alınması lizım ma saatlerinin azaltılm~s.ından sıparışlenn ~~pılacag~ an_Iaşılı- rsisinde bu vesikalara ait bazı . ANKARA, .13. (Telefonla)- ~~KARA! 13 .. (Telef~.ıı~!~ 
yduğumuz mutercım, aslını olduğunu beyan etmiştir. M. dolayı ücretlerde tenzılat ya- yor. Hava musteşarlıgı bır aya hu!asalardan ve suretlerden ba- Zıraat vekaletı İslahı hayvan~t Hancıye vekaletı huk~ ··rıııe~ 
~uh~aza hev~siyle türkçe do- Hoover, muhtelif hUkumetlc- pılması yolunda bir teklif kar- kadar tesis .edi~ecektir. Bu_ ı:ıü- hsetmiştir dörtler konferansı- lab_orat?~ında ~stragan den- ;'~ mah~emeler~e staj goöıı&e' 
nılernıye~e~ cumleler yazma.k- rin silahlanmak hususunda bir- şısında bu~u~dukları ~.aman bu steşa:lık tıcan tayyarecılıkle na ait zabıtların heyeti umumi- ~e~ yetış~ırecek cıns elde etmek ıçın_ İsvıçreye bır ~ebe g u ~O' 
~an. ke~d.ını aı:maı:ı.ış, me~ela: biriyle müsabaka edercesine sa- komitey.e ıstınafe~ muracaatte de alakadar olacaktır. yesiyle neşri muvafık olur. ıçın .~ecrtibeler ya.~ıla~ak~ır. Bu mege karar v~rmııtir· ~eti' 
Y.ır~~ /ıra mukabılın_de bıle bu rfettikleri faaliyet hakkında ol ı bulunabıleceklerdır. Bu tarzda Atina gazeteleri başvekil Ve Esrarengiz cinayet tecrubeler Karak.oy cınsı de~- ~us~a cumartesı gUnU ..,e 

kopegı kaybetmek ıstemem"; dukça bedbinane sözler söyle- bir teşekkülün madeıılerde ça- nizelosun riyaset ettiği bahriye PARİS 13. A. A. - Genç len koçlarda yerlı karam~n cın- ımtıhan yapılacaktır. -
"iki defa yedi sene"; «Mazereti ıniş ve ihtiyat kuvvetleri dahil lışanlan memnun edeceği söy- meclisinin bu kararları etrafın- bir kadın ~yni aksamda tanış- sinin siyah koyunlarla bırleşti- Hı' dl' tı;"•d' 
?1İ mazur görmeniz• gibi garip olduğu halde elyevm silahlı bu leniyor. • ·da u~ uzadıya tefsiratta bu- mış olduğu bir ada~ tarafında~ rilmesi suretil.e olacak .ve bu ın S n B 
ıbare~er Y~.zmaktan. Yer, ilahe:ıunan efradın harpten evvelki Müzakere ilerlemiyor ... ! lunuyorlar. Fakat bütün iddi- otelde tabanca ile öldürülmlis- s~etl~ elde .edılecek nesıl tek-ı M" d le karaf1 
v~ ~ıto!0ı.'. atia:ını aslındaki j miktardan ıo milyon daha faz- LONDRA, l2. A. A. _ Kö- atar şurada toplanıyor; bütün tür. Müteakiben katil intihar sır edıl~~ektır: UCa e. tJİ~ 
gıbı talaffuz ettırere~ z~vallı la olduğunu, deniz tcslihatınd:ı mür madenleri meselesiyle u- bu kararlar Yunanistanm sulh etmiştir. !ecrubele_:.ın muvaffakıyetle 930 senesınde tat 
~y:nc~l~ı ç~k ~efa hıç bılme- , bir tenakus görülmesine mu- ğraşan nazırlar encümeninin siyasetine muvafık olduğunu, Yeni sene bütçesi neticelenecegı muhakak sayıl- edilecek "'' 
1

1 le~ so:derı, hıç manasını an-ıkabll hava sil!hlarmm ve diğer maden sahipleri ve maden işçi- yalnız memleketin müdafaası PARİS, 13. A .A. - Meb'u- maktadır. LONDRA, 13 (A.A) :'·ıill 
~~~8:ıa~ rmeca7}a'.1 • karı~~k , tahrip aletlerinin çok daha. f,az- !erinin murahhaslarile ayrı aJ:'- düııünüldüğünü yazıyorlar. san meclisi bütçe müzakeresine Dainler vekllll~I küteden Dayli Meyle ı,;tdı 

• ç P aşıklıgı ıçınde soy la v~ ~orkunç olduğunu ıliive rı icra ettiği müzakerelerde hıç - - .~ - .- ·- . . başlamıştır. M. Lafont ve M. yor: . JI I~ lem~g_e mahkum etmekten ka.I etmıştır. bir terakki elde edemediği ha- çen senenın aynı devresme nıs- Lamoureux gazinolar icin daha ANKARA, 13. (Telefonla)- Hindiıtana tam bir ittı1'1 1;1~ 
l~mını kurtaramamı~t~. Fakat Zarar edenler ber almmıştır. Maden sahipleri betle 97 bin 776 kişilik bir nok- sert bir nizamname yap;lmasını Cumartesi öğleden sonra cemi- minini kendisine gaye "e."' el'' 
bırçok. adı,. sanı belırlı mü ter- LO maden işçilerinin murahhasla- san görülmektedir. talep etmiştir. M. Drouot ecne- yeti belediye salonunda yapıla- bilen ve müfritlerden ıJliite_!.;tı 
clmlenn bıle düştüğü bu hata NDRA 13 A A - Ne- · · · f · · · k D · 1 k'I f . t.h b ·uı 1'0 'y ti ı h. b k 

1 
. ~ k 

0 
'·ı ·M : , · . . . rile birlikte müzakereye devam- ithalat ve ihracat ' bl ıstıkrazları aızlennın Lahey ca aın er ve a e 1 ın 1 a a- kil bulunan Şurayı ınt tİie 

ar ısa .. a a~ı m~sa da, en ıyı v_yor . tan aı y aıl e bıldın: dan tekrar imtina etmişlerdir. divanının mukarreratına tevfi- tına milli bankalarımız Ziraat, ai dominyonların ınuht~ jtl~ 
bir ~ercumeI1:~n . bıle ~slının kıy- liyor_. ~evyork ... borsasında~ı M Mac Donald ile M. Hendcr- LONDRA, !~ .. A ·~· - T. kan altın olarak tesviyesi husu- İş, Emlak ve Sanayi bankaları kadar vaai bir muhtariY".tiJ1e i•' 
metınd~n mut:ıım bır kısmını son ınhıd~a butun servetlen- · da i tirak ettikleri bu Evvel zarfındakı ıthalat kıyme- sunu• medyun devletlerden ta- iştirak edecektir. Vekalet nam- distana derhal verilıne•111d ~ıl• 
kaybettıreceğı malum bir haki- ı ~:-ip e~tmış ?l":nlardan ~azıla ::k~:meler! yarın devam olu- ti l ~O milyon İ~giliz lirasını te lep etmiştir. Sosyalistler ser- zedi Zekai beydir. Bu hususta rar ediyor ve lngiltere11iıı b~;III 
kattır. h b J' ste~lıntıhar . ettıkleri nacaktır Vaziyet ciddi ve mü- cavuz etmektedır. Şu hale na- mayelerini altın olarak yatır- bankalara malfunat verilmiştir. tereddüt etmesi haliııde ,,ıııl 

"Hırçın kız" ın mevzuu bir i a e • s~rra ık lllemınde heye him görUlmektedir. Zira hükO.- zaran 1928 T . Evveline nispete mış olan ve bu gün pek cüz'i y f p 11 meclisin Lahorda toP1~ı·11e ıı• 
h .. d" •.. b. .. d canı mucıp olmaktadır 7 b k · ı f 1 d en u ar ld 

1 
t• sar ~şun go~ ugu ır ru.Y~ ır.

1 
· met, maden ocakları hakkından uçu . mı yon aza var. ır. par~ ain:ıa~ta bu.lun~n.ufak.irat Te h~yeti vü~eı__anın tef e•iııİ .~ 

Bu ruyada.guy~ Lord~ bın sar tevdi edeceğini evvelce ıe•men İhracat mıkt~n ~ buçuk mıly- sahıplerının vazıyetını yemden ANKARA, 13. (Telefonla)- dar ıcrayi hükumet etın gel< 
hoşu kendı yenne geçırerek, o-

1 
AVUSfuryada bildirmiş olduğu kanun layiha- on olup 276 bın !ıra fazladır. tetkik etmesi için büt<;enin bi- İki, üç ve altı kuruşluk yeni lep eyliyor. Allahaba~t•:ıı ııo~ 

na seyyar komedyacıların bir o- M"JI• b sını tanzim edebilmek için iki Sefirler arasında rinci aslının maliye nazaretine pullar geldi 6 kuruşluk pul eski haberlere göre H}ndı•; t ıııe'0 
yununu seyrettirir. Asıl piyes

1 
1 1 ayranı tarafın noktai nazarlarım telif . gönderilmesini istemişlerdir.M. 10 paralığın aynıdır. Rengi mor gresi icra komi~uı eyadeaııl~~ll 

ışte bu komedyacılann oynad1k VİYANA 12. A. A. _Milli hususunda bliyük mtişkülllt kar L?NDRA, .1~. A. A. - Rı- Cheron hükftmetin bu gibi irat dur. 2 - 3 kuruşlukların orta- lialeri komitelerı taraf~.n ülc fi?' 1 

lan o~~nd~r. Burada ?ayet hır- bayram mün~sebetiyle sosyal i şısında bulunmaktadır. yodeıan~r~ ~~fın M: <;>vey ~os l sah!plerinin vazir~tıerini büt- sın?a A~kara - Sivı;ıs h~tt~1:1~ il d~ batlıya~k olan :~yelİ~ı 11. 
çın, tıtı~, adeta vahşı bi'. kız demokrat fırkasının tertip et- Dullar hakındaki kanun kova ~efırlıgıne h~rıcıye mu11te çenın ka,?ros~. dahıl~n~e ıslaha zennd~~ı kız~~mna~ kopru~~- m~ca.d~lenın mu".a edbirlert ' 
vardır kı babası onu evlendınne miş olduğu nümayiş sükOn i- LONDRA, 13. A .A. _ A- ş~ı Sır Ro~a~~. Lındsar Vas- çalışacagını soylemıştır, M. Tar den şomenduferlenn geçışınl mm ıçın muktezı t tut· 
den herkesin bin canla talip ol- çinde cereyan etmiştir vam kamarası bütün gece dulla hıngton sefırlıgıne tayın olun- dieu itimat meselesini ileri sür- gösteren bir resim vardır. İki majia da~ ı\tl' 
<lugu ikinci güzel ve uslu kı:r:mı . · ra verilecek tahsisat hakkında- muşlardır. müş ve sosyalistlerin teklifi 256 kuruşluğun rengi açık şarabi, İktısat ınüsteşarı 
evle~di~iyecek~ir .. Bu küçük Faşıstlere ıslık çalanlar ki kanun 13.yihasınm müzake- [S.ir Ronald Lindsay. ~n?il- re.Ye. karşı 317 rey ile reddedil- ilç k~~luğun rengi mavidir. k a gitti 1 ,sı 
kuı ıstıyen ve bın bır türlü hi- GRATZ, 12. A. A. _Bir ta- resine devam etlikten sonra bu terenın sabık Ankara .sefındır.] mıştır. Yem puların postalarda kul- ara.y t J1'les\ıı 
ı r; ile kızın gönlün.e ~irere~. ~a· kım delikanlılar bir Heimveh- ı sabah saat sekizi yirmi geçe cel Bahrisefit devletlerı arasınd.a Y . · b' k !anılmasına başlanmıştır. Rusyaya 

1':1~~de tet!c~J<il 
k ı plenn ı atlatmak ıstıyen butun ren kıt'asının arkasından islık sesine nihayet vermiştir. Milza LONDRA, 13. A. A. - Daı- enı ır va a f lk İSta O hakkında şehrı .. teşarı Ş Afi 
talipler, el ele . vererek büyük çalmışlar ve yuha diye bağmnı- \ kerata salı günü akşamı tekrar ly ~era~d gazetesi~e I1:a~aran KUDÜS, 13. A -,':'-· - Taban Sy 0 yapan !ktısat bir;:~:rek dilli 
ve hırçın kıza hır koca bulma- şiardır. Bunun neticesinde bir baslanacaktır. cemıyetı akvamdakı İngılız ma ca ve bıçaklarla musellilh, 5 a- ANKARA, 13. (Telefonla)- B. tetkıkatını uniştir. •! 
ğa calış'.rıa:,. ~u koca evvela t~kım ar~edeler zuhuı: etmiş ve - lşsizlerin miktarı ha!iliniı_ı İtalya ve J:'r:ınsa~ ba, rap dün akş~ b~ ~adın, ~iri S~~as ha.ttı?ın ~ivas vilayeti da karaya.harek~~:ikatılll ve1:,ır. 
büyük hır sükun ve pervasızlık- bır çok kımseler tevkıf edilmiş LONDRA, 12. A .A. - İngil hrı taslıhatm tahdıdınde goril- erkek olmak uzre ıkı yahudiye hıluı.dekı ılk ıstasyonu olan ~ak.ır B. t bundall 

5 ıalı' 
la kızın her hakaretini hiçe sa- tir tevkif edilenler arasında ri- J terede mukayyet işsizlerin ade- len müşkil!tı halletmek için bir tecavüz etmiştir. Kadın ölmüş, Çemere.k ista~yonu binlere.~ hal te bıldırecek v: jhraca\ır• 
yarak izdivaca, sonra da bir va- saleler tevzi eden 6 komünist di 4. T. Sanide 1 milyon 252 bi- Bahüsefit Lokarnası teklif e- erkek ağır surette yaralanmış- km sevınçlerı arasında dun a- vekalet R~sy~ zırlayacalc 

• hci h~v;ırı miirebbisi gibi karı vardır. ı ni bulmustur. Bu yekunda ge- deceği rivayet edilmektedir: t~. çıldı. matnamesını a 
aeçl'Jll • .. z afıt blTJ u~ 
• ze su. , nrôJt 6-("5 ; 
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Serbest mıntaka 
nerede yapılmalı 

[ MİLLİYETİN ŞEHİR 

Vllllgette 

Aslı var mı'? 

HABERLERi l 
Müesseselerde 

250,000 lira 

Dilenmek daha 
kolay 

Defterdara işten el
çektirildiği haberi 

Tokatlıyanda
ki intihar Emniyet sandığının 

bu seneki karı .. 

------
Ahırda çalı~dırıııak istemişler 

ama kaçı11ış 

Liman şirketi serbest mıntakanın eski 
bahriye nezaretinden itibaren Kaataneye 

kadar olan sahada tesis edilmesini 
teklif ediyor doğru dex-;ldı'r Tahkikatın son gir- S d k b . b' 

5• an ı u sene yenı ır Dilenciliği ban'at ittihaz ettiği için yakalayıp şe 
Tasfiye ve inzibat ko- diği safha teşkilatla iş yapacak ı:emaneti tanzifat a~ınna sok~uş: . 

Hamdi Beye göre lstanbul liman işleri misyonlarının verdiği Tokatlıyan otelinde intihar _ .. - Burada bogazı tokluguna çalışacaksın! demı 
') b'J' eden Alman Her Ziegfried ile A~dıgımız _malfimataAgore, ler. Eyi ama herif bir kere bu mekruh san'ata alışmı 

na ... ıl tanzim ve ıslah edı e 1 
lf kararler karısı Mme Sofi hakkındaki ta-ıEmnıyet san~ıgı :u~e!atı ~e Çalışmağa yanaşır mı hiç? Daha o günün akşamı başı 

. . . .. . A . • hkikat inkişaf etmiş ve adli ce- çe!1 ~eneJ:'e nıspe e yuz e yır- alıp kaçmış. Şimdi mahkemede scirusorguya çekilecel lıtanbul Liman şirketı, tesııı,pılmalıdır. Dun Vılayette tasfıye ve ın- hesideniha etbulmu tur Tıb · mı nıspetınde artmıştır. F k k d" 
1 

. . . . d' l • 
k 1 b taka Limanın göbeg"inde en mühim 'b t k · onları toplanmı"- P , . l:' . . ş . ·. j Müessesenin "imdiki binası a at en ı ge memıştı. Mahkeme, şahıtlen- ın en1ei ınu arrer o an ıer est mın zı a omısy " bi adlı her ıkısının de ıntıhar " k d' Ah 1 · d ld • ·· ı b" nı H r t im ın hükU mevkii olan T opane meydanın-!' !ardır . 1 . . . . . T h ihtiyaca kafi gelmediği için i- arar ver ı. ır ame esın en o ugunu soy eyen ır ş;: n a ıç e yapı aı ı - b 1 . s· k · ettık erını tespıt etmıştır. a kr . 

1 
. . b b" d h' d d' k' 

nıete teklif etmi,tir. da biıybuk ~nk alr ~r dtesıa ~t~b ır e, Tasfiye komisyonu ~~fter- kikatla meşgul olan müddei u- k" adz ~ş erınınkl'u ınaafykan~riil_a- ıt e ı Eıf: . .. . d'l Ah d .. b . . l 
Hükümet henüz ıerbest mın- ci ara a ıs e esın en ı ı aren darlıkta acizleri göriilen ıkı me- • · . F'kr B t hk'- · ı aıreye na ı muv ı go - - endım, o gun getir ı er. ır a ote erı ış eı 

takanın nerede vüc.ude getirile- Şark demiryollan rıhtımı tan-:murun tasfiyesine karar vermiş mk umt 
1

b m.t~avı~ı ı .~tt h. ·al .1 müş ve hazırlıklara başlanmış- görecekmiş Ben de eline süpürgeyı' verip· "Şuralanr - ed'l bT A d 1 demir . a ını ı ırmış ve mun e ır enn . . 
cegini kat'i olarak teıpit etmit zım . 1 e ı ır. na ~ u 11 - ı tir. İnzibat komısyonu da Ç~- eşyalarıla üstlerinde çıkan 60 tır. . . • . süpürüver!,, dedim. Bana beteldi: O buraya iş g-örmeğ 
d"g"ildir yollanle Avrupa demıryo arını takada sui istimali görülen ı- b' k Al k 

1 
h 1 Martta yenı teşkılatm tatbı- lm . • 

- · b' 1 · k f 'b t - k ı · b ı . . ın mar ı aman onso os a- ki b lan k . d'ki b' ge emış megerse .•. Bu i§i deruhte etmek üzre mü ır e9tırece en o 11 e esı . u- ki malı ye tahsıldarınm memu- . r . . D'" ne aş aca ve şım ı ı- Ö d' l di k d 
d R h . •- t'I d" rada yapılır Sarayburnunda ıae . tt t dm k rar vermi" nesıne tes ım etmıştır. ıger na yalnız tevdiata tahsis oluna- - yle şey olmaz .. Ha ı baka nn, yece ol urr 

racaat e en ı bın tır1<.e ı e ı· . d . b nye en ar a a .,- taraftan yaptığnnız tahkikat c:u Ceb' d b" ak k .. .. ld d G"di b 
ier ecnebi gruplann projeleri ve gümrüğe ait yağ ve. en an a~: tir. . . . . . " caktır. ın en ır 5 . ı çı anp ustume sa ır ı. ı p on at 
feraiti tetkik eec:lilmektedir. !arı bulundurulur. Sılolan ve bu Defterdar ve telgraf ne~eyız".e";ı.ştir:1 'k' H ! 1284 senesinde 70 lira ile işe ıya haber verıncıye kadar ortadan sıvışmış. 

Bu tetkikat intaç edilmeden yük etYa depolan serbest mınta . . .er ıeg ned 1 e ş.e~ 1 ~r başlıyan Emniyet sandığının - Bu çakı nasıl çakı idi, Sustalı mı? .. 
be t k t 't" kada olacağına göre aöylediğim Defterdar Şefık Beye bır tel- Karlkoh yaptıkları bır ıspeku- sermayesi 1 100 000 liraya ve H f eli k" ük' b' k 'd' 

•er ıt mın a anın eapı ı muva 'h . f ld'"' hkik t ıl 1 t" . d 500 b' r , , - ayır e en m, uç ır ça ı ı ı. 
fık .. ··1 kt d' vaziyet limanımızın ı tıyacıru gra ge ıgı ve ta a yap - asyon ne ıcesın e ın ıra- son bir sene zarfındaki varida- B d h b d' l d' 

goru meme e ır. . . 'd dıg"ı hakkındaki neşriyat üze- dan çok fazla bir miktarda bir ı· b'ı·- 1 un an sonra a ır on aşısı ın en ı: 
Serbest mıntaka komııyonu temın e er. . . . . . , tı 250,000 ıraya a ıg o muştur. A l b k l l ld b · ? 

azasından MehmetAli Niıfet B. Halicin tathiri de elzemdir. rine Defterdar Şefık Beyın ıza- para ele geçırerek Vıyana ya Müessesenin gerek ikrazat işle- - n at. a a_ ım nası o u u ış . 
kom· heyeti veki- Liman, bu esaslar dahilinde ya hatını yazmıştık. kaçmışlar ve orada da cok dur- , ri ve gerek mevduat işleri ehem -Efen dun, agzını bozup duruyordu. Sonra da b. 

ısyonun raporu I b l Ş k' B h · ı B ' 1 h kk d Defter k T · t ' · 1 · k d k k ' B' ·· }" · l d Al lede olduğunu ve bu itin henüz pılınca atan u un ar ı a n- u mes e e a -ın a. . - mıyara nyes eye g~mış er- miyetli surette tezayüt etmekte zım ar a aşa ça ı çe tı. ır tur u soz an amıyor u. 
balledilmediğini söylemittir. sefitte rakipsiz ~i.r liman olma· dar Şefik Beye müfettışlıkten dir. . . ve yevmiye (500 - 600) kadar şamısı çıktı gitti. 

Liman tirketi müdürü Hamdi aı ve bunun teaırıle memlekete henilz bir sual varit olmamıştır. Takıp edıyorlar müracaat vukubulmaktadır. - Niçin bıraktınızı 
n. ~erbest mıntakanın Maltepe milyonlarca lira girmesi müın- Veraset vergisi Fakat zabıta tarafından ta- Bu müracaatların yüzde alt- - Efendim zorla tutulur mu? Allaha ısmarladı 
ile Kartal arasında yapılmasile kün .olur.. . . .. , . kip e<lildiklerini görünce evvela mışı kadınlar tarafından yapıl- dedi, gitti. 
ihtiyacın temin edilemiyeceğini Lıman ıılen ~~~kında Tı~a- Musevı ora~:ıym hastanesıne tzmire ve sonra İstanbula gel- maktadır. n•ıiracaatlarm çok-
ve esasen böyle bir karar mev- r~t .odas.ma .v~r~ıgı!". rapor ' n ?'aJ?ılan tehc;ı:u~arın vera~~~ v_e ır.işlerdir. Kendilerini burada bu luğu dolayisiyle izdiham oldu- - Allaha ısmarladık mı, dedi. Demek siz giderke 
CUt olmadığını beyan etmiıtir. dikı vazıyetı ıı~ah ~çı~. alınacak ıntıkal veıgısını verrnedıgı cı- ıunan bir Alman tacir teshiş e- ğu için şikayetleri mücip olma- gördünüz? 

Hamdi B. bir muho.rririmize muyakkat tedbırlen gostennek- · hetle Defterdarlık ;a eşyasına derek keyfiyeti . A!manyaya bil ktadır. - Görmedim ama hani onun gibi. • 
denıiıtir ki: . . ı tedır. 1 hacız konarak sat:Ir;uştı. : <linniştir. Bu ı:snada hadise Ber Yeni teşkilat vücude getiri- - O nasıl şey? 

- Halıçte eski Bahrıye neza Bu meyanda antrepo buhranı Bu eşyanın muhım kısmını 1.Jinde süyi; bu muş ve mahallillince bu şikayetlerin önüne ge- - Efendim, giderken bize danışmadı ki •. 
r_ı;:i binasınd~n it~~a~en ~~s-ina °!e.yda~ v~rilmemesi, lim~~IMiisevi zenginleri alarak ~ez- gazeteler bu isi etrafında taf- çilmiş olacak ve. iht!yaç n~spe- • Muhakeme diğer şahitler için kaldı. 
l.oy, Halıcı oglu, Sutluce, -..agıt 'vesaıtının ıslahı ve hamııllar ışı; kur hastaneye tekrar teberı:ı ~tı sil~t verm=şl;::rcli~. Di<Yer taraf- tinde kadro tevsı edılecektır. • • • 
hane ı;e Silahtar aı;nya kadar O• nin tımzimi mevzuı• .ba.hstır.'> ; D?'şlerdir. ~e{terd:ı.·!ık_ bu ü:ın itan da Al'Tian konsoloshanesi Vak tında borçlarım veremi- cu·· N· u" ;\.T ADI YE HA BERT ER 
la. ı kısı!" se~best ~ıntnka ola· Tıcaret odasındaki lıman ko- ! c~ teherrua aıt ve:r:ıvı ıstemış-. bt•nların tevl:if; icin te~ebhiis-' yenlerin merhun binaları satıh- ~ '4 ..ı l ' ' .. 
ral; tefnk .d!lmelıdı~. mıs_ronu. bugün toplanar~I Ha·' t~r De'te··~a; Ş.cfıl Be~', ~;.;r •. ~e satta bultmmak üzre bulunmak- ğa çıkı>rılmakta..Jır. Ü k ·· d d '} , r , N · k 
ki Eyıp1~ • ~.ahtar ar.a arasında mdı _beyın raporunu tetlı:ık ede-, hı:. mı•h~rı..,,ı;ı•ze '.lemıı;ıt r kı. .. ta idi. İstanbul'da da izinin keş-1 Fakat yapılan tetkikata göre, S ll ar a l ya )rl \ Ulan l O 

sahaya komur, mazot depola cektır. 1 - Eger bovle b '_ Vlı;:raf mu f d.ldi&ini anlıyan muhtelisler alakadı>rlann yi;z<le doksan be- k d ··; V Halicin Istan~ul tarafında• Ha!"di Beyin.izahatına eöre, fetti?liğ~ v~rilı;iş ıs~ mı•tl~ka i~tthar; karar vererek dünkü'şi merhun emlaki kurtarmak i- raç yaŞlll 3 .. [ 
. nkapanından Eyıbe kadar fab; &ou bır senede lımanımızın faa- i tasnı edılmı<: bır şeydır. , hamızda tafsiiatmı bildirdi çin muamelelerini tec<lit ve bor .. N'k , · . 

llkıı.lar, değir!".enler, husu~i de-j liyeti, ihracat işleri müstesna ol Ben ne Edip Beyden böyle ı::~iz ekilde intihar etmişler- <;!arını itfa ettikleri cihetle satı mJ'.:l':!:'! ll~':?"d::;:ı ~ıu°..d:~ n~n ve ~~-hadetı e~mda yala 
l>?l~r v~ gemı ın§a~t. tezgahları rnak üzre, artmıttır. . . bir telgraf aMım ve ne de kale- ~ir H:r Ziegfried bırak.tığı me lığa çıkarılan binaların ancak Niko 24 Mayıı ıreceoi yanmcla bir kız s.oJ:'ledıgınden tevki~. olu~~ ~ 
tıhı tesısat yo.pılabılır. ithalatta geçen seneye nıspet me havale ettinı. k · t . tih b'ldirdig"imiz yüzde beşi satılabiliyor. olduğu halde dönerlerken önlerine çı- lınm. muha_.Itemesi .dun .gorüldı 

Haliçte Unkapanına kadar aa le yüzde yirmi bet, kömür itle- tu~ a ı~ harını k ı .. 1.. .. Emnı'yet sand·g-ı ı'daresi bil- kan n italei liunda bulunan llyayı Cemıl Beyın talebı vecıhle evr 
h 1 1 El · kt' ·ı · ' sekılde ıza etme te ve o umun • hamil old • b __ ... , .. ,d- ·· t" kı ·· liklikt ı ı.. aya rıhtımlar ve rıhtıma tu i- rinde yüzde on su it erinde yüz mı çe ırı mış. ' h 

1 
d !Ak · ugu ı.,.....a o unnuı u. mustan e o up •ıenli 

ııl i iıkeleler yapılmak ve bu yer- d~ on bet fazlahk vardır. latan- Du"n İzm"ırden gel~n Ahenl- de~ kimseniakn meds'ul bulunma- 1 a~s~ sodn zamgunalnugun~r au emn~zanış Ya''b:k/k~ ol~ui.uı;ıu ~;v~ennil ~ lüzumıJ mı.ıhakeme·kararı alm 
·ı· k L • T" k 'h kı 1 ~ ' dıgını yazın ta ır ennın ur " nunun ı omrunın o.,.~ mesı l b l Al.' . d ere dah• ı ıı.uotaJ yapan ur bulun ı racah yüzde rk aza - gaz~tesi İstanbul muhabirinin K d b k ; k d'kkate alarak emlak mukabili zımı.:ındo. nüftıa memurluiuna yazı. n-ış u unan ı nın avası tc 

'te.p 1 d • d d • d b • 'b t 1 · a mm ıra tıgı me tup ı · · -• d 0 ela frik edildi Osman tar fmd ur annm og~ an ogruya ~ısa a u, umumı .. 1 -~aca ın telgrafına atfen telgraf mes'ele- M s fi de kendi azısile• yapılan terhin işlerinde çok ih- lan tezkeremn cev!ii~'.m""-' .Jl•·":~ . · . a a 
~-kııaımasını teının etmek muva ı~ıkyaıı sayılmaz. ~~nku ~u va ' si dolayisi ile Defterdar Şefik ,_ m~ 0 

k ta ar~sile in-itiyatla hareket etmektedir. Em ":'ikonun 28 te~ellutlu. oldugu bildin- Ş~baı:ız vurduğu iddia ~lunan § 
'' hr. Bunları az masrafla yap- zıyet memleket. ıstıhsalatımn 1 • • • • .. • b_ıra><tI!{I .~e. tup. . . . . . . liyorclu. ~ua'llll c-ul B.ı hıt Süleyman gelmemı,tl. Ma 
llıe.k .. k-· d" d h . d d". 'h t 1. 1 Beye ışten el çektınlrtıgını yaz- tıhar ettıl"ınt bıldırmıstır. Dı-1 lake aıt kıymetı muhammene- - Tıbbı adh maznunun 24 Yatın- keme şuhudun 'hzaren celbi il'i mum un ur. a a zıya e ıger ı raca ıınan kt d ' . . . · ~ f d · _. ela ld - · etmi' • Muhalif 1 r 

M · ma a ır. ·er muhtelis Kari Koh ızını nın anca'"' nıs ı erecesın·~e te-4 o uırunu teopıt fbr. 
2 

-. . . 
bi untazam poıta yapan ~~e la.rıınız~ va~ıtaule . ~vrupa?'..~ Şefik Bey ise dün vazifesinin ~ b tt' . ti Zabıta bunu da diyat yapılmakta ve eski bina- o~ ıu iki idcliaıım t~kiki ~.~ı O teşnnıaanır,e, !';aldı. 't l'apurlarının yanaşması ıçın gondenlmesınden ılerı geldıgı ' b 1 1 meşgul olmuş av e ırmış r. 

1 
. . d l 'lm k dedi. Mahkeme heyeti 28 tevellutlil 

,, • 
0 Phaneden Dolmabahçeye ka- ı ve umumiyetle ihracatımızın ge 1 aşına ge ere c - - aramaktadır. ar _ıçın a ıa az para ven e - olduğuna hanııi eaaılara iıtinaden Evkafta 

,., ~- tur -o-- tedır b'ldirild'""-· üfu rl i elan 1 r rıhtım tevsi edilmeli bu yer çen seneden fazla olduğu tespit · · _ . . ı ıamın n ı memu . u un 
~re a b 1 t 'ı 1 d'lm' t' -o- Bir gumrukta sol giJzllnD Muhammen kıyrnetı 2000 lı- ıorulmaıına ve mubakemenın 27 tef- Gureba hastanesi n ar ar ve an repo ar ya- e ı ıı ır. i t ra olan eski bir bina için ancak rin.iuniye talik etti. •

1 
• , 

Z. A k d. k . "} . Bir ııapur 8 ~en karaya çıkarm_ış .. . . . 500 lira verilmesi muvafık gö- MDrüvvel nasıl vuru/da? asrı eştırılecek 
.... ıra ı r~ 1 ~oopcratı1 erı otur u . ~v~lki gec~ po~S mudin:'etı rülüyor. Müessese ikraz işlerin- .Dün_ afırceza mahlıemeaincle met· . 

Dün sabah limanımızı bir sis bınncı şube bınncı kısım tahar de mücevherattan ziyade em- ~ ~-~•.ri hanımı. yanlamak tu· ~".kaf ?dare~. Gure~ hutr 
- tabakası kaplamış, sis saat yedi ri komiser muavinlerınden Meh lak üzerine muamele cereyan et ~· ölNum~efııe~~:!e' v= ~- nesın~ asrı ve mutekimil bir h lımi r vali s 1 Kazım pasa n 1 n tavzi hl ye doğru daha ziyade artmıştır. met .efendi .• Şişlide bir tramva- 'mekte olduğu anlaşılmıştır. D:r:;1an'd~.p en mu _,_ le getırmeğe karar ".ermiftir. B 

D .. . . . , . .. \ Sis yüzünden limanımızda yal ya bınmıştır. . .. . _ _ - _. - Necip efendi vak'ayı ıu tekilde i- hususta yakında filıyata geçilc 
t un akşam lzmır va/ısı Ka- hasebe ve muamelelenne mute- ruz bir kaza olmuştur. Ceefor is Aradan on dakıka geçtıgı hal Bi 1• dah ('/'"" e dl :ııa1ı ediyorı cektir. 
'Ilı p d " k ] "k d" d . b lu . 1· h . r nlZ a yll n G bazi 29 C -ı~ aşa an pe ace e ay ı- aır u nan nızamname, ta ı- minde Karadenizden gelen bir de tramvayın areke~ etmemesı .. . . . -:- .. eçen _r~ ın~ ~ 
Şu telgrafı aldık: ~atname ve e~rak ve defatir v~ İngiliz vapuru Balta liın?.nın<la ıi~eri~e aşağı inmiş, ıstasyonda 31 t>!~~~'::~~ua':ny~:~~~::: !:"ı:iı:u~:ıu~':''~.=,er:m 7,.";:_ Camilerd~ &ırkatlar ro(Jald 

,, İZM1R 13. - Muteber elim- bılumum ~e s~ık ~ap ve kopera~ karaya oturmuştur. Vapurnın kı plantona: A , Siverekli Osman a nın kızı ti üzerine arkadaılarla birlikte oraya Bazı camilerden hah ve saı 
-ltiy t '. t . . 8 T . . flere tevzı edılmış ve kooperatı tahlisine çalışılıyor. - Tramvay hala harekete et S"h A h P şa S" aittik. Bir iki ırün evel yine Naiıne e k tı gUnl d 

ta.ııi e gaze esının eşrını- ilerin husnu idaresi için en i,n- _ _. miyecek mi, diye sormuştur. u ';.Y'a anıma ça~mış~ .. u hanım va..Usile tanııruı olduium şya sır ~. son . e~ 11 U: 
Ye 1976, n_umaralı. mus~asmda ce noktalar dahi tespit edilmiş- • Pıanton 166 numaralı Zıya nah heyla hanım muhtelif yerıenn- Mıirüvvet de orada idi. Bir az ooııra ~~ş~~- Muessesatı dınıye mı 
q~lat Nedım bey ımzasıyle ya tir. Dişçilerm unvanı tiyar efendi bu suale aksı birce den yaralanmış, hastaneye kal- hep lıeralıer Şiıli'de lıpironun ırazi- durlugil buna mani olmak içi 
!\o n ve esaslı bir tetkike isti- l . i ç, da . bö lelikle arala m- dırılmıştır. nosuna aittik. Biraz içtik. Bu esnada bu gibi sırkatlarda ihmalt gC: 

t etmeyen bir makale okuduk 5 - Memleketimizde koope- mese esı e ra,m vap vermış, y r -o- Miirüvvet benden ekmek keomek için rillen cami müstahdeminini 
l...._ t . . A . İ . z· "f T.l-' 1 b'l b' da kavga çıkımşur. çakımı iıtedi. Bir valık ay: .. diye . . • tıı~ zmır vılayetı ve zı_nır ı- ra.!ı cı ı 5 ı an ayan ve 1 en ır Sıhhiye vekaletinin emri ile Kavgacıları etraftan yetişen- R11rab/gecinln paraları bir ııeı iıittik. Mi. "·-vri kendi kendi- va~~esıne derhal nıhayııt ver 

)iııt bankası Vedat Nedım be- Turk yok demek Memlekete ve doktora imtihanı vermemiş olan ler ayırmışlardır Komiser mua- E Ik" K" ük d ni bacaimdan yaralıyarak intihara megı kararlaştırmıştır. 
'' l .. }'azılarından ilham ile hare- memleketin şuurlu ve imanlı di" tabiplerinin lavhalarma «dic: vini Mehmet efe~dinin sol grizü k bv:'e ~ gMeche uç fp~ 3 tqebbüs ebniıti. Derhal bir otomO.. -o-

,, Ct · d • d d - halki ı · k · -s " ura ıyecı e met e . nın çı- b'I il eczalı .. tü dük B ~~ nıemış ve ogru an ogru na ve genç enne arşı acı doktoru» yazmaları menedilmiş çıkınışt•r Planton yakalanmış- • S d k f d ı e aneye ıro r . en vur Y • • d . 
t~ıtııüşterek gayret ve müzake- bir buhtandir. Yillarla Avrupa-. tir. trr . r5a2gl~ a ı ltarad !11.dand' ustda~lmını_n maclım.M ___ ,_,L_ -LI ika dilcliii enı camı e ta mır 

Ctl ld .. tah d k ed' k 'fi . h kk 1 . ırası ça ın ıgı 1 ıa e ı ış uı ...... uea .... anın e ed'l' ~ e e e mevcut ve mus - a r ı ooperatı en a ın- Sıhhiye müdürü Ali Rıza Bey . -o- k d' . d d d'l . . ırazino aabibi lıpiro efendi dinlendi. l ıyor Pt t tb'k h 'ne da tetkı"katta b ı ·•t h .. . . ve en ısı er este ı mıştır. . k d . ..,L__ ..,,., • ı, ogramı a ı sa esı u unan mu e as- bu hususta şunları soylemıştır: A d 1 ka " da . k" Bu bilahare • ınm ın.......- et....,.ru Sult ah ett d y ı.'~ct ki 'f ı · · · · li · b ·· h 1 · na o u vagm çır m -o- .. 1 d' M ki . M b an m en rrıaa a er ., ıne e vazı e erını yapmış- sıs nca mız u gun em Anka- _ «Biz Sıhhiye· vekaletinin . d11yduiunu ooy e ı. •. necı. ~ - • . . 
1 

. ni d t . 
~~~r, ve İzmir vilayeti köylü- rada hem bizzat İzmir Ziraat' emrini tebliğ ettik. Bu emrin tat bır laaruz Şo/iJrün morlfetl met efendi_, ı•~ıon 1eı:sto~:U.- c~m~n :are:n Cn ~ a;"' 
1.. ·un büyi.ik arnkası ve yıllar- bankasında iş başindadir Ef- bik edilmekte olduğunu bir çok Tenezzüh maksadile Anadolu Dün sabah 8 30 da Beşiktaş- meah~ ve ı::"di..inı:;; •;. 3 ·1N ~ nne _aş 

1 
1' . · ... ~1•1~ • a ı 

'llıb · d d · k kA · · · .. · 1 K ag· ına gıtıniş olan Ama ut • t •t o en . epu ecı n nu mınare ennın _.11rı ıçın , 
r :rı evam e. en kredı oo- arı umumı~~yı. tered~~de sev-. kimselerin lavhalannı d~ğiştir- av ~ ta tramvay caddesinde sekiz ya •urdoiunu ıö~le~. oöyledil~. bin lira sarfedilecekbr. 

qtı ~tıf ceryanlanyle hazırlık- ketmek ve Turkün kabıltyyet ve• meleri ile anlıyorum. Bınaena- ~ebaasından ve Esat Toptanı o- şmda Abdürrahman namında . ~keme f&bıt celbı ıçın 20 tetn- -o-
ı ~ tıı ?aha geniş bir surette tel liyakatına bühtan eylemek do-1 leyh cebir istimaline lüzum his gull~mdan İlyas bey ve nışan- bir çocuk şoför İsmailin ida- nıaanıye kaldı. M • • 

tırıı~tir; ğru değildir., setmiyoruz. Buna sebebiyet ve- lısı Fr~ .tebaasm~an Matma re ettiği otomobilin altında ka- Arap f!smanın .1!'~hakemesl ~fuezzın ve ımamların 
• 2 1' • • • , • • rildig"i zaman müdiriyetimiz i- zel Kazannın onlenne 3 şahsı la ak mecruh olmu tur Şof"r Yenı postane onunde kahve- t ı~r...._ uç sene evel İzmır vıla- 6 - Zıraı kredı kooperatif- d db' 1 . al kt meçhul çıkınış ve 41 lira ile bir r ş · 0 ci Şabanı öldüren Arap Osma- maaşı ar ıyor 

'nd t kk··ı d z· b' 1 · z· ba k k d' b" cap e en te ır en aca ır.» . tutulmuştur C . . .. . 
1 

. '~! . e ere u e en ıraat ır erı ıraat n asının en ı u- saatlenni almışlar ve matmaze- ·-o- __ _ amı ımam ve nuıczzın enn 
\ıi:rınin doksan üc bin liraya tçesinden çıkmış ve kendi or- -o- le tecavüz etmışlerdir. _ · Hilali ahmer balusu den bir çoklannm, maaşları 10' 

1 ~tı; ola~ ~rası ziraat banka- g:ınma da~il ~ulunmuş kuvvetli Jandarmaca Amüte_arrı~lard~ KaP'n hırsızlar Hililiahmer kışlık balosu 19 ~ş~a 500 kuI'U§ .ırasında teh: 
, ~~ da koylu namına mevcut- bır teşekkuldur. Yırtık paralar Adem oğlu Selfilıattın ıle Alış Evvelki gece saat 1 reddele- kan 

1 
enbe günü ak- lüf ediyor. 

\~l :e tenı3:miyle bu_ defa teşe~- B~un ~a~i~a~ina imkan ol- Yırtık paraların değiştirilme- oğlu ~üseyin ?~~dest e~~şler rinde Keçı:ci!«:r~e Lutfiye_haru- . amı:n.;~;ı::v:;:ıonlannda ve- Hazirana_,~ar maaşı ~.oo ~' 
\ti den Zıraı kredı kooperatı- madıgı gıbı şımdıye kadar do- si talimatnamesi kat'iyet kesbet müddeı umumılıge venlmişler- mm hanesını ıkı hırsız gınniş, ş. 1 kf ruştan az butün ımam, muezzıı . 
. l ııe devredilmektedir. ğan ve sönen bazi münferit te- · f dir. bir takım eşyayı çalıp götürür- n ece ır. -o- ve kayyumlerin maaşlc:ırı 500 k\ 
bu':. Zirai kredi kooperatifle- şebbiis ve teşekkülerle alaka ve ! ı. Bu talimatnameye göre yazı- -o-- ken Lfitfiye H. yukudan uya- G .. t hır 

1 
l arı ruşa iblağ edilecek, Haziranda, 

ı ,/le~k millet meclisi kanunla- müşabehetide yoktur. 1 sı ve parçaları tamam olan ka- Zabıta/ beledlge meyıurM narak hağınnağa başlamış, hır- OZ e~. .. Ş Z. .. sonra 500 kuruştan az maaşı 
t ~~ııı, e tan;am~"'.le Ziraat .?an- _ . jğıt paralar ayni kıymette geçe- larıni dövmüşler sızlar da kadıncağızr bı5akla .. ~.stanbul ~omru~len .. başmu-jcamı memuru kalnuyacaktır. 
ı I~~ n ın1s1vatıfıyle teşekul et i . 7. Muhterem ga~et~lerı: ı cek noksan paralar kare usuliı- Eminönunde Ketencilerde sey cerhederek firar etmişlerdır. duru Seyfettın beyın Goz tepe- , 11

e •a · _. .. k h mızın memleket hayatı ıktısadı ' . . . .. . k k 1 1 d S d j • • 
• , · rzı ıuare ve mura a e-1 . . A ne tevfıkaıı nıspetıne gore nok- yar elmacı Yusuf ve kardeşı Ya -o- nara ya a anmış ar 1• on e Tülün inhisar idaresinin "'le kM h :ı · yesıyle cok dennden alakadar! d ki k" k" d g ı d b" t... 'nıınu ma sııo. e zı- 1 • • san kıymetlerle mübadele edile kup kendilerine caddeyi ·işgal 'k" h 1 d e oş un en eçen er e ır geni fırması 

., , ankalanna mevdt• ıl'lun- olan bu mevzuu hakkıkate uy- 1 . 1 . . .. 1 b · ı ı ama arasın a çok ı.....•metli eşya çalarak ka-
• ... 1 - k'ld 'h . . '"k ce ttır. etmeme erını soy eyen za ıtaı n•y T' . '-L' • bi -.r gu•1 şe • e tavzı ıcın yu sel- 1 d b' kı b 1 utun ınnıaarı, eyı r reuamıı ye 

• ·. 'h·r:.ım tl r·n· · 1 . - ' Mübadele kabil olduğu karlar belediye memuru Cevdet ve Ab Dün Bahc;ekapıda hamal Hü çan htrsız ar an ır. smı u u- ni bir firma tekli yaptımHttır. 
· 'ıı Zırııat bankası tarafından 1 

e e 
1 1 

nca ey erım. süratle ziraat bankasınca yapıla dülkadir efendilere tecavüz et- seyin ile arasın<la kavga çıkmış fa Mustafa ve Avmı namların- lnhiıar idareainin muvafık buldu 
~ir tetkik netıce~inde ih-

1 
lzmir valisi: cak, banka bu iş için küçük biı ınişler, yumrukla dövmüşler- bunlar birbirlerini yaralayarak daki hırsızlar da derdest edil- ğ~ yeni .fi~ veka:'e~ tarafındnn ı .. 

~ılen kooperatiflerin mü-l V AZİM ücret alacaktır. -lir <>onra yakalanmışlardrr 111iştir uuz taotık eclıl-tir 

lı 

-
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-]I_ :r ., ye. 

•• 
( 

• 1 •ı ı · ı LI n:na 

halde , ri onu kı_~a -~oylu, zaif \ vap1.r:annda uranm~s~ esbab• ı 
kara kaşlı kan gozlu ve esm r aynca •etkik ed·lmeııdır. 

i
t savvur ediyormUf. Buradakı komür depo!~~ 1 

A. D. Bey dostumuz bu şema dan ihtıyaç doıayısıle komur 
, ı ~ ilin hiç biri kendisinde mev~ut I ala_n ecnebi vapur~:ın. b~. kö~ür 

ÇU~ 
r• addcs. No ıııo olmadığını soylüyor. Bu vak a- len bır daha komurıuklerme 

ı>fHA'I - .\ dan der& alarak düşündüm. Biz: koymamak ve başka m.ıhitler- Ayna 
T , Jresl .'itHye•., t;tanbul • k d" ' · muharrirler kendi temailimizin: den tedarık etmek isteme te ır 

ı e ıo 1 ıuı nara ı. l k B k J h d aksim yazıp tekzip etmek e pe !er. u ömür er avzamız an -Charles Henry Hirsech-ten 
• ıstl!!lbU~ 111. :1'112,. \.9l:J ld .., " •' k . "j k ılın k ala ne şekil adam o ugumuzu getırılere şıst ı e arıştır a : 

ilan edebilecegiz. tadır.Bundan havzamızın servet' . La '-'." eliola, locasmclan,_ ~a'.- ola'nın kalhinde, hem aşk, hem 
FELEK nüvesı m1ltessir olur ve iharcat kın tepınere, alkışladıgını ışıdı- endişe, vardı. AP ·"' I JLERı 

--------------- listemizde bu büyük bir yekun yorduk ... Üstün~e, Sicilya ka- Nihayet dedi ki. 
}klısadi bahisler hasıl edecek servet menbaunız dınlarımn esvabı, omuzlarında - Sahneye girer girmez yal-

r,. r11. , re '1 t1arır için 
4.'){) •.ırcf /JIJQ kuru~ 

;._----.-. --- :--: reaksiyona ugramaktadır. Bu şal vardı. Hizmetçisi. ıs~arpiı:ı- nız seni gördüm, eğer locadan 
.:Vladen komrlerımtz lbapta tetkikat yvpılması çok la- !erini çıkarıyordu ... Bıtkın bır 1 çıksaydın, ben de sahı:ıede? çı-

l5u /41tl ,. 
/4ı " &JO ., .. -•1•• evr .,. • ı.-nez ı . . . . znndn. halde idi. Sahneye çıkar çıkmaz, k_ar, oynamazdım .. Senı ı;ozle-

• ,J n ' !ar ıv kn • w. İktıstdı faalıye~m~zde. en b_u 1 Ta lngiltcre ''ivokascldcn ı;den localardan birinde, yalnız otu- ~mden evel, kanım, canım, e-
' ' • ve malbaa>• aı '' ' için 1 yuk .ro ~y_ııay~ca emıyet ~e o o28 rnaddci ta ·are ran, mağmum yüzlü bir erkek, tım tanımıştı. . . . 

'""d' vm muraacat <d ır. key~ıyet ıtıbanle rekat;>et kabul • , 7 sulp . rb Y~ zihninde on sene evele ait bir Kırılmış olması ıhtımalı bulu 
etem l!Anl •• m aliı<L ·~abu -ne> 

1 
etmıyecek derece kesıf servete • :ıs kiil "

6 0 hatırayı canlandırmıştı... . nan aynayı düşünüp yalan söy---------------;j !11~lik o!an Zong~lda~ havza_mı.z 100 Gözlerinde eski ha alleri can iedi. _Karlo' bir zam~ar sahip 

1w l 'I U f d . k hd t kalmakta kömurler nasıl olur da: an ırır en, e ın en aynayı - . . d M k "d 

1 
B1 ·G'ÜI11o.K'' HA. VA ıstıhsalatı sarfedılemıyerek ıstı- 1 d k •1. d y du·· oldugu dudaklara sahıp olmak 

a emız pe ma u - 01.o 12 kül .. d"' derhal arkasını döndü ıçın kıvranıyor u... u aa e-
Dun hanret en çok ı ;· •n az 11 dır. ı• şh1:1r u tv~ . e. ' rataları, bu bag-ın içine hapsol-

:! h • · • ·b ·ı k.. 01. 60 sulp karbon ızme çısın .!eıece di. Bugur. riızg· r mı.ıte av· Kıymetı harıırıye ıtı an e o ı0 · _ ~ ldı . k . muştu. Birdenbire dedi ki: 
•ıl esecek., hava kı<men bdutlu mürlerimizin kabiliyetine yetişe %28 maddei tayyare - Ege'. 1 ıse, sa ın so - Senden bir ricam var. Ne 

ı k · ı· ·1· N' k l k.. ·· 100 leme dedi o ac• tır. mıyen ngı ız ıyo a~ omur- . . .. .. . . ' · . . . k _ olur, tiyatroya telefon et ... Ora 
!eri ve Rus ıhracatı pıyasamııa · fıks ~vsafını ha~z komurle~ımıze Soyundu, gıyınd!, arka ap~ da hizmetçim var .. Sor bakalım 

FELEK hakim geçiniyor. Istanbul tran-!naklıyat, gumnık l.lla~rafı~~ -~e- ~an, ~ahçede~ geçıp otomo~~ ayna kırılmış mı? 
siti bu yüz-den acık göz komsu- kabet eder?. Pek muhım duşun- ime bınecektı. Yalnız kalmag ı Ad .d. 1. k d 

t ' ERAKKl ı · · 1 k'" .. .. h 1 "h · d 1 am, gı ıp ge ınceye a ar, 
SER T . · lara geçmekte ve buna karşı da ce erle o~ur muta as~ıs ar~ ı tıyacı var ~-

1 1 
d sinir içinde, mendilini, eldiven-

Daha geçen sene elıme geçen ızonguldaktaki faaliyet yalnız b~ k~yını;_tlı ve ha'.aretlı servetı- Potakal __ aç-_aç ar~ a ~ın a_n lerini parçaladı. 
Fransızça mizah_v~ z~v_k gazete istatistik mahiyetinde kantarcı- mız ıç_ın alenen n;unaka~eye. d~- geçerken, onune_, bırdenbıre bı~ Karlo müjdeyi verdi: 
(erini okurken lniçuk ı!ıı.1!lar say. hktan ibaret katmaktadır. y~tl~n çok vatanı ':'.e ık!ısa~ı bır adam ç!ktı .. Velıola mırıldandı. _ Ayna kırılmarruş! 

1 
fası çok nazarı dık!<~~ımı celbe-• Bu çıplak hai.ikati teşrih ede ışınuzdır. İktısadı ve ı~a:ı hu- - Sız!.. . • La Veliola, kendini, aşıkınnı ı 
derdi. Bu ~-nyfa~~kı_ ılanlarda ne !im: Havzadaki kömür harıce s~sta serv:et menbaunız ıçın ya- Erkek cevap verdi. kolları arasına attı... Sokuldu, 1 
!ere tes~duf edılırdı. A.rl-.:ad~ş ~ satıl.ınııyarak vine bize venı-ıP•lac~k munakaşa çok faydalı o- - Seni.. .. bilzilldü ... Onlar öpüşürken, yıl-
nyan hır genç kız. · Bır '.efık~ı mektedir. Deviet dcmıryollan, lacaktır. . . Arala_rı~da, gok kadar derin dızlar gök yüzünde göz kırpr-
hayat arayan yaşlı zen.ı:_ın, b~r Seyri ,efa;n, ~.rketihayriye ve' Maden mutah~ssısı -~ımyaker bir sessızlık oldu.. . . yorlardı ..• 
.rkek arkadaş arayan dıger .bır milli vapur kur. 

1 
anyaları bu kö Alı Recaı - Başuna yenun edenm ki, Nakleden 

Selami lzzeta eı 1<ek, evlenôcek bir ad m, sıne ınurleı :n b·ı~ıı ı müşterisidir. l ıı •j ı·ı · • L seni aramadım. . 
a v musiki a ven b:r kız •. · ı Alınan komtirün havası tet- 110l gp 1 Bf IllüSaUa&BSI Veliola sendeliyordu. Kendı- ı 

, e bile~~ ~~r sürü garıp talep· kik ediliyor mu? .. Bubi'. mese- Asılsız ve ınanasız ne doğru uzan~n._kolu tuttu. Be-
l!l!l!l ....... [llml ..... 1111!11 •• 

Elbaınra ~ineınasın~a ~r gorulurdu. 1 edir. Zong~ldak meıkezınde ve _ . . . . lıne dolaman obur kola yaslan-
Bir iki gün evel elime geçen Kilikteki (liivuvar) yıkama fab af 2,6 ınLc! h"!tJanın 2"-7'ncFılıtghını 5Daru~ dı. Servili bir yoldan, kütükle-
. .. l d b• . ş ato.a ıseıın en o:> e ı ezayı . lk I k 

bızım, Tu_rkçe_ gazet~ c: .en -~- rikaları varsa da (şlam) demlen Bey kazanm1ştı. Bu yazı ıudur: nn~e kı~ı .. s~ -~ar sar an 
rinde aynı ç<"şıtten bır ılan gor ve vapur ıskaralarında yan_m~- . "2~ ~rıcı haftanın en_ ~ühim habe- baga d?gru Y1;1ruduler. 
dum: • dan kül kısmına geçen ınce rı, ~ıilıyet .I>:'ı muha~ın Mahmut B. - Dınlen bıraz ... Daha konuş ı 

G.ncim. terziyim F evkala- t zları üzde on zerodise lavu- ı ef .• '!ın t7,t_kitatı e.sa .. ye _kanununun ma ... 
d 

. I 1 .. · 1 O Y . . degııecegı ve kabınede guya tebcd-1 B h "k ı·d rab ı e ışten an arım. ç guveysı o - varda karışt.rılarak sevkedıldı- d·ı t k 1 -· hakk d k" 1 u ne an u a e şey ya -. . F' I• d ·· u a vu ua ge eccgı ın a ı ası . b" 
mık ıslıyorum. ı ana rese mu gı taktirde ne yapılıyor?. Mü- sız ve manaıız rivayetleri kat'i bir ıl. 
racaat.» esscselerimizin alış memurları surette tekzibidir. Konuşuyor, konuşurken, ka-

Bir diğer ilanda da. . tahlil ve tetkik ile alakadar de- Dütünülmeden, aılı tJhkik olun- dınm omuzlarmı okşuyordu. 
«Zengin ve gencim. Adabı ğildir Aldıkları kömürlerin ev- madan ".~ -~17 hir havadiı g~i baıka Kadın içini çekti: 

muaşerete vakıf genç bir arka- safı h.akkmda da ihtisasa sahip gabz~tAe _sutün arhınab. ııleç~ntavafe adtta eb~: - Duvar afişlerini görmedin 
ne ı 1anımu a ıren r ın an u . 

da§ arıyorum.·" değildirler. Bu yüzden kalın la- tün dünyaya yayılan bu gibi safsata- mı? . 

TENZiLATLI FIATLA 
MATL 'El.ER 

Elhamra Sineması Müdiriyed, 
güzel ve harikulade proğramları
nın, işi olan zevat mektep tale
besi ve s ... - tarafından temaşa 
edllcbilmelerinl teminen HER 
:UlllA GÜNÜ SABAH SAAT 11 
de herveçhlzlr tenzildtlı fiaıla bir 
bir matine verecektir; 
birinci mevki 4-0 lcuruş 
alkon ve maroken koltuklar 60 " 
Bu seansın sonunda salon kami-

inanın ki bunları okuyunca ve (18t50 ve 50/70) lave kö- tarın, uydurmaların önünü alan ve - Hayır ... On senedır gör-
atlığımız adımların dev adımı mürlerine 10/18 mikis karıştı- "!"~bua_tı _inti":&ha da.ve! eden hu te~ medim ... 
oldug" una inandım. ılın kt b • ·· ··ım kt d" zıbin buyuk bır mahıyd ve kıymetı On senedir tiyatroya aitı hiç 

..l::lnııiiumhitlmyeiıieidiiliecjeikitlir ......... .. 

r a, a .. eıs goru eme ~ ır. vardır. Muhterem Mahmut B. ef.nin . .. '. . . r 
BiR DA YETiYE.. . Resmı muessesatımızın bu ışle- buyurdukları veçhile, böyle netriyat, b~rşey gormedı~-~ en_ı:ınımde ha Bu hafa gürülecek filim 

&eyoğlunun l.:ıir çayhane ve rde hukuki konturatları mükem- memleketirnizde henüz rejim iıtikrarı nıs olmamak, sozumu tutmak M l k , d 
lokantaaı teessusünün 6 ın<:ı ~e· meldir. Fakat fen ve ihtisas nok olm~dığını gö~t·~~k itibarile cihan için, seni görmeğe çalışmadım.. e e smeınasınua 
nesini tes'it için bir «gala» ( !) tasından yapılan konturatlarda <:~an umumıyellnı bulandırıyor._. Bu gece şeytana uydum. Bu 

d Yalnız kül ve c.itıs nazarı itiba- kDutlnyataknı'! herılitlarafındba. hayrket ve dik locayı tuttum. Seni, daha 
Japmış ve bir takım zevatı a- a e ıp e en ve ır ço gazete- . . . d 
vet etmiş. Bu davetiyelerden bi ra alınır, kalori, maddei tay- lerde, ıeli.hiyettar mahafilde inkili.bı kuhste°:! sesını uyu~ca tanı
rini bana rröslerdiler. Deniyor yare ihmal edilir. Halbu ki yir- mızın hayırlı neticeleri ve devaai. •· dım. Dort sene, hapıste yatıp, 
ki: mi senelik dağlarda kalmış kö- d~ ö~ül~r, tak~ir edilirken bu saç sakal birbirin~ karışmış çık 

«" >r- " müdiriyet 6 ıncı senei mür serpintilerini lavvara verip muıbet cıhetın akııne ~tarak bazı tıktan sonra, benı tanıyıp tanı-

Gösterilmekte olan KORlN 
GRW~'IT ile VIKTOR VARKO-
Nl nin tem~illerl 

LIDI HAMILTON 
nam emsalsiz şaheserdir. 

/ ka bi h ld -· 1 f _ uyd~nn_alarm zuhuru, cıdden her keı mıyacag" ını merak ediyordum. 
devriyesi münasebetile yarı a ile- Y1 nmış .'. a e ı;u~e. or te hır ıuphe uyandırıyor. Mahmut B. 
rini falan tarihte hazırladığı «ga mullerle muesseselerımızın ha- in - ııalabiyet ve katiyeti haiz olan - Karlo'm! 

1 .. , .............. .... 
la» suvaresine davet etmekle mule vapurlarına verilebilmekte -ıu sözleri, hükumet hakkındaki - Evet senin Karlo'num .• 
şerefyap olur. dir.Havzei fahmiye mıntakamız yanlıı_filrir ve mülô.h~zalan kö~n: Hala seninlm .. Beni tanımadın. Bir tavzih 

llL akş , s .. ıl 211 2 le 

~1AJil~ Sİ' ~,MASINOı\ 
GI.E~ THION - EVLİ~ BHE~T 

ve ~'~ ı, \ KE.: "J~DI tarıımdc •avanı haıret hır 'lıikc nıre ıyetl 
te:::ısil ' ·man sıromınm Je,ı yad ·l1Jn1"ajl;. seza 

Dtin 

BRODVAY 
avor lıi:ni müthiş bir cszban;lın •henklerl 

tcmaşakdrana takdim edilecektir 

Norma Talmaç 
akşam 

BliJük ~,era sineınasın~a 
Gösterllen 

Buhranlı Geceler 
fiiminde 1zim muıafferiyetleri ibraz ecmiştir 

Bütün şehir ehalisinin lrn son derece güıd sesli filmini 
şitap edeceği muhahknktır. 

ALEMOt\R SİNEMASINDA 
Sinema 

KA 
dlemlnln şaheseri, iki milyon dolarlık muazzam film 

MÇILI MEDENİYET 
11 munzzam kısım, tekmili birden ayrıca 

BEN BABAMI İSTEHIM 

Stadyumda bedava maç 
seyretmek için 

SPOR un 
dün çıkan 7 inci nushasını alınız. 

Boks heyeti relsl Eşref Şefik Beyin boksa dair yazılarından, 
A. Şerefettln Beyin Penaltında yapılan son tadilat hakkında 

makalesinden, Futbol heyeti reisi Hamdi Emin Beyin 
ilk maçlarına dair miltal&ai>ından bafka: 

Son maçlar, Galatasaray lisesinde spor, 
(Türk gibi kuvvetli, ikramiyeli n1üsa~a

ka) nın neticesi, hikaye. ro111an ve saıre. 

Beyo~lundı istlldAI caddesinde 

Satılık 
Birinci sınıf 

Lokanta ve birahane 

ELH1MR1 SiHEMlSl 
ün akşam ERiK FON STROHA YM 

in müthiş ve muazzam eseri 

Berayı malumat Bahçe kapı

sında Anadolu hanının 7 nu- ZiFlF Mtnıı • z ld k K 1 K"l" l" E- den sokup atıyor. Muıbet ve cı clı d S k ı h · d Müdirıyet bu suvareyi vücudu ongu a , oz u ı ım ı, . t"I ..., . . h ı· · Tek başına locada oturan a am ovyet onıo 0 • aneıın en: ... . . ııyaıe ı e 1,eıııcum urun ve mec ııın 9 T · · · 1929 t "hl" muhte .. · 1c rı l k u~re 
nuzla tes.rif edeceg"inizi ümit e- regli namlanle dörde ayrılır. E- ·1• d k ı t k b" için oynadıg"ını düşündükçe se- eşrınısanı arı 1 . .. - meroya muracaa~ filmini gtırıne ve. f tme 

_ . ı ıma ını azanan sme paş.a 8 ıne- ' rem fransrzca Akşam gazetesı guya - k 1 b 1 ki h hınÇ 
der ... » r~g~ı ~-ın~~kas_ında Çamlı, Ka~- ıinin ~~·~ketim.iz~ ne b_üyiik_ hiz: ni kendimden kıskanıyordum ... Sovyet konııoiosluğu tarafından vakı - gelen azim 1 a a ı • ınca 

Evvelii auvarenin yalnız Yat dıllı komurlerı yı'._t:m~a amelı- mot ett!gını -:_e _hukumet aııtemı.n~ekı Kendimi, o öldürdüğüm adam-ı olan beyanata binaen Sovyet hükume 1 TALEB_ E PRENS dolmuştur. Filmin uzunlugıın• 
lara mahsus olduğu zihabını taa yatına muhtaç degıldir. ::;.nt.k~ı:~.·:;~uıtdhattG~are'ttinı.;: dan fazla kıskanıyordum... ti Hariciye komiseri vekili mösyö binaen matine saatler! berveçhlatl 
hih ediniz. Alacaağzı kömürleri blok k ta~ı1 d -· r e_er ... tY• me~~.. _Bu hatırayı canlandırma Karahan tarafından Türkiyeye vuku- RAMON NOVARO - tespit edllml~tir. 

Bu kelime Zat' ten galat oldu halinde fakat Çamlıdan aşağı- ııa;;::;;~.:;;i~"::t;ı"~~ ~~~~=~ir 10~: Karlo! . • ~~'::':,~.~~a;;~nbirai{;:: 0~;;:,ı;:~:- - NORJ\IA. ŞER~:R M l!-4,l/
4 

ve 6,l/I! ta pt 

ğu meydanda; lakin davetlilerin dır. .. .. . . dugumı'. daha dogrusu Turkıyede a- - Sen unut~un mu'. Halbukı tir. Sovyet Ceneral konsolosluğu hiç 111111111111111111111111111111111111a... ..ıı 1111111111111111111111111 111111ın•ı 
«Vücutlarile» teşriflerinin müdi Bu(tuvenan) komurlenn mıl- ~·l~n h~- adımın ~~tık avd~t. etmek bu hatıra, benım kalbımde, se- bir kimseye böyle bir beyanatta bulun 15111111111111111111111111111111111111,.. "'11111111111111111111 11111111 1111111 ::: 
riyetçe ümit edilişi parlak değil li mücssesatımızda yer bulama- ıl~t~m'.'lı bu~uı_ıma<ııgu_u, ha~·:~· ~e.da- nin yegane rakibin olarak kal- madığından dolayı bu hususun lütfen :: ANADOLU 5: 
midir? d - b . 'f d , l b"I hilı sıyasetımızde takip ettır,ımız ıda- d tavzih edilmesini rica ve bilvesile tak- •• .. : 

ıgına se ep ıstı a e } o unu 1 - re uıulünün Jüıünülerek ve her •eyi ı. 1 d" ih . t 1 f di :: e": 
t'ENDINI TARiF ETMENlN d. ~. . d d" K' . . .. :r • • • • .. 1 . d ım tırama ey er c en m. -· .. '- me ıgımız en ır. ılımlı ko- göz önü.ne alarak tatbik c<lildiğiniher Facıa, ıkısının de gm: enn e - :: -: 

.. YOLU . :~ürleri Kozlu kömürlerinden kes. bilme_lidir Cumhuriy~t re~iminin canlandı. , Yeni neşriyat §~ GORTA ŞiRKETi ;: 
Rufeknmızdan A. D Beyı ta ınce olmakla beraber kok itiba- La'1z vaıh saral~at ve _katiyettır. ~a- Bir gece, bol şampanya iç- :: S} ı::: 

nıyora?'rız elb~tte çekiç imzalı rile yüksektir. Zonguldak da İş sılı M~hm~t. 8 ·. •n bu ırtat_ ve efk':'1"! tikten sonra Karlo Samipicri RESiMLi AY :: ::: 
1 bT • • G .. b k . • umumıyeyı ıntıbaha davetı, bu gıbı . _ ' Reıimli Ayın Tetrininsani muıhaaı :: I f d kll dil 1 ti ::~ ybazı akrındı ı ırsınkız. ·ı eçden gb';'~ ~? asının lavvar ve t~şkılatı 

1 
fikirleri bütün cihana neşreden mat· Veliola'd_an kıs~andıgı ~oı:ı- bugün çıktı. Türkiye ııüzellik kraliçe- :: Türkiye ş Bankası tara ın an teş e m ş r. !i 

u ar a aşı.mızı . an er en ırı mukenunel, ocaklarının ıhraca- 'buata müessir olmu•tur. Gazi Hz. nin maro Glimante'yı katletrnıştı ... ıi Feriha Hanıma gelen mektupları :: Otomobil - mos'ully .. ::•. 
b t 1 t h f b

. • Yangın - Hayat - Nakliye - Kaza - .. 
em:e __ me' ıs. emıt ve -t_u a _ır u __ da mühim bir mesai mahsulü- i~aret bu. yu_ rd.ukla_rı veç. hi.le . bu_ndan - Evet, beni tanunadıg" ın okumak isterseniz bu nuıhayı okuyu- :: d ,,:::. 

t d f 1 k h 1 k d Ş kı h kti d im -'-' af R · li ·· d maliye Sigortalarını kabul e er. esa u _ eserı ~ ~ra - ıç ma ı ur. u sa tetkik neticesin- sonra .1~ ı ıa ı ve ı ı .. ıruut _ ını halde, benim için oynuyordun. nuz. esım ay gun en güne münev :: ",. .. : 
olmadın şemaılı yazmı• mese- de kömürlerimizin piyasada h nazarı ıtılara alıyoruz, mutemadı de 0 .. 1 · d h" b' kı 1 I verlerin gazetesi olmaktadır. Fikri ve :• Adres: 4 Uncu Vakıf ban lstanbul ,.. ~ n , u • . el d b' k - oz enn e ıç ır vı cun yo' b d .. "h . cak R 'mli .: 1 .. : la uzunca boylu, tıknaz mavi susile bu" azd k b - ll~t.m er en ır şey çı may~cagını e ıı. ı tiyacınızı an . eaı . ~yı~ :: Telefon: latanbul - 531 Telgraf: mtlyaz .. 

.. .. ' g an geçme mec u bıhyoruz adımlarımızı tereddutle de- tu.... zengın aayfalarında tatmın edebıhrsı- -- 111111 ..ı1111ııııı•···························ı::ı 
gozlu, sarışın ve matruş olduğu riyetinde bulunan ecnebi tüccar ğil, sarahat ve katiyetle aliyoruz.,, Nefesi kesildi, sustu. Veli- niz. film:::::ı::::::::ı:m:::ı:m .. 1111 """'' 11111 111111 111111111111111_~~ 

".Mlllitıt'I,, iıı edebi {ejrika~ı: 90 lıklı sinir ve irade çekişmesi de- yatımı, anlattım. Beni dinledi Artık onun yaşadığına, nasıl di- dı. Onu tasvır çerçevesine sığ- ile konuştum, 
vam etti. En nihayet: dinle~~: rildiğine, nasıl yaralandığına, mayan bu kaynaşma içinde bir - Nasıl? .. 

AŞK G O .- -Ağzını açıp bir tek kelime - Oyleyse hakkın var... nasıl benden uzak kaldığına şaş kerre d:ı'ıa görmedim. Bütün dedim. ıır· 

. _ N EŞ ı söylemiyeceğine söz ver.. Dedi • mıyorum. Bu iyi olduktan sonra seneler o son hayal gözlerimin - Eyi ama daha ıztırabı " 
_ dedi. - Elbette hakkım var! tılsımı bozulacak bir muamma! içinde hapsoldu, o hayale ka- dedi. 

- Söylemem.. - Fakat sakın ha ağzından Ben onu böyle hasta döşeği için vuşmak, o hayali kollarun ara- Konuşabiliyor mu?. ı· 
- Etem izzet dedim. Bunu kafi bulmadı: tek kelime çıkmayacak!. de, sargılar arasında, ve ölüm sında sıkmak için bütün bir öm- - Hayır henüz konuşaıfl 
~,,, .... "'-' - Hayır bu kadarla olmaz. - Tek kelime çıkmayacak ... tehdidi altında görmiye taham- rü yarılayanların ıztırabını çek yor! .. yııtl' 

Daha kuvvetle söyle bakayım!. Belki bunu yüz defa bana söy mül edemiyorum! İnsan sinirle tim. Halbuki tam bu ümidin so- Zavallıck hep sırt üstu 13eıı 
dedim. Bashekim gene iltifa- Bu anda hepimizin yüzü gül- - Onun başı için söz veriyo- !etti. Onun en büyük korkusu ri_ ne. ka_~ar k~vvetl~- olabilme!~- nunu alacağunı zannettiğim bir yor .. İnliyor! Ne güç şeY· da'' 

tamı sakınm"ıyarak ilave etti: dü ve hepimizin ağzından Gazi- rum. Tek kelime söylemiyece- da kuvvetli bir heyecan, bir nezf dır kı boyle tuyler urperten bır anda onu bütün bütün kaybet- bir gün öyle yatsam bunaltı!; rı' 
_ Türkiyede hakimiyet mil- nin Dumlupınarda duşman or- ğim.... ve ... Ölüm! Bu korkuyu ben de rı;ıanzaranm seyrine dayana~il- tim ve gene 0 hayal göz kapak- patlarım. Kim bilir Hasan~ı 1~· 

letindir. Söz yarının kızının .... dusu bir fındık eziği gibi ufa- Durdu, yüzüme, gözlerimin i- hissediyorum! Kendi kendime sın? Dokt~r~a beraber _ya~a~~ !arımın içinde ebediliğin nunı azap çekiyordur. Ama sesı ç 
dilimin ucundaydı: Hemence lanıp silinirken söylediği söz işi çine baktı, sanki son bir yokla- de söz veriyorum: k_e~a'.ı?~ gıd_ı~ te onun ~-Ik ~ı:ııl~ı- gibi kaldı. Bana hayat, hamle mıyor! . . 

cik: dildi: madan geçirmiş gibi bir itimat- - Tek kelime söylemiyece- sını ışıdır ışıtmez yuregımın güç verdi. Şimdi onu böyle bir- Hemşıreye. rııı 
B k ·· ·· d h 1 1 - · ı b" d b' 1 d - b B · ·· l 1 arka5' -Cumhuriyet.. - a ın gorun a a ne er a: gım. ır. en. ır~. sıza ıgı~~- _aş~a denbire kanlar içinde,. sargılar . - arı şo.l'..e a t~na'. r lcO}-ıı· 

dedim. Ve iki kelime ile ta- olacak! - Peki yarın benimle bera- Dahas~ var mı? hafıf bır donme geldıgını hıs- ar<:.ında görmek, buna ınanmak bır az bolca tuy ya~tıkln 
.namladım: \ • . . . . . . . . • ber Hasanın yanına gideceksin.. . zı_ Eyllil... settim. Ve doktonın koluna sı- az ıztıraplı, az acılı bir sahne versen. . .d·r ı· 

_Türk milleti dünyanın en Yemekten sonra Nihat beye dedi ve İlave etti: O. Temamıle o! Hıç aldana- kı sıkıya yapışarak geniş bir ne- mi? dedim. Nihat bey bunu ı~ı 
1 

ıur, en demokratık milletidir. yalvardım: - Ama ben çıkınca sen de cak bir taraf yok. Yüzündeki fes aldım. Ben ki onu osmanlı Ah .. O bir eyi olsaydı. şitmez: 
Onu ancak cumhuriyet tatmin - Müsaade ediniz Hasanıgö beraber?.. sargılar bir az daha açılmış. O- ordularının sürüldüğü İzansız • • . . . . . . . - Yoo .. İltimas yo~!. tti: 
edebilir! reyim! - Baş üstüne! nun yüzü, onun yapılışı, onun yolun ucunda son bir defa gör- Eğer doktor ikide bir: Dedi, güldü. Sonra ılave cilt' 
Başhekim dev;ı.m etti: - Olmaz. Konuşurstın! Sonra benden izahat istedi, bumu, ağzı, çenesi. müştüm. Aradan seneler geçti _Hadi Hamra.. - Hastaların hepsi seil1ı.:·! 
:- Mir etinin ..ır:_u ~e irade- Dunu tutturdu. _o israr ettik- sordu; . . 1 __ Eğer d~ktoı: b~ş~_ın ucunda, ve dün~an~ dönüşünü de~i~ti- demeseydi, Hasanın yanından !er olsa hastaneler cennet~- ~e 

ıinı her şeyden ustun tutan çe ben de asıldım. . .. -.~ı~ın Hasana bu kadar·gozlen gozlenmın ıçınde olma- ren, kurenın hudutları ıçıne hiç aynlmayacaktım. Fakat ah Ne şakacı adam. Bazen O)de 

~~ :..fa Kcrrnl de bunu vapa- ,-~~~~l~~;;:~s~=efk:d~~1et!~~:~ I dt6~~n~.~~~~ her şeyi, bütün ha-'. ~:h~·g~~~ki v!~~l~lı~üş~fac~~~:~ ~~ti~~s~~~ü~~?;~lariru;:~:.t I ~ı~~:~ı~Y ;:n~;,!~f d~~!~7!: tuhaflığı tutuyor ki ~l3~~~:rlı) 

t 
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kail ar yarın Tür~çe taı:ih hocasile 

. bır ha<lıse oldu liyet ilerledi 

İOplaDtyOr Dün Gaıatasarayda bir Rum T F---~;.d~ .. 1 . ha 
mektebinde mektep idaresile . ~pu en ~u uru zmır k-

_____ ...;_ ·· k 'h ıı· · d valısınde teftışatta bulunara 
ı · · J j J J J) l İ l tur çe tarı rnua ırnı arasın a . . . z· B b ll ICtllllH(tU JH '- "-(! 31" la)'a pa la-'bir hadise olmuştur. avdetetrnışt~r •. Ha~ıt ıya · u 

Od. . . . . d k' b hususta dernıstır kı: 

l 1 ~ } ·} · k" ıgıtrıya ısının e ı u me- S f . ... t . M 
11!,?.llll \(' lllH'-Hl"tıa l lİI ·artlll kteptePapadopulosisrnindebir. 00nt~tl~şeKttıdgım z1rnır .a: 

l ' t 1 b d B k f nısa enız ı a astro arını ıyı ·· l k l a e e var ır. u çocu ransız- . k d 
11 uzakert• f"( ece er ca ve rumca derslerine girdiğilbır halde bul~.urn. yen ar a aş~ 

h ld t"' k d ı · d am lanmız çok kulfetlı ve zahrnetlı 
1 ---D ~-ı "d 1 d .. d 21 ,.. a e ur ·çe. eBrs erın~k. ev olan bu işi kemali muvaffakiy-
stanbul bakl.talları yarın . . ar.u - bug ay arın a yu:t e il!. uten etrnernektedır. unu şı ayet e-ı 
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1 • fünun konferans salonunda bır ıçtuna ardır. Bu nevi buğdayı dun ya- den tarih hocasına müdür Sar- et e ~e ~;r etrn<'. t~ ır. İ sa.s~n 

Y k~ard r.I lda t 4000 . da yalnız Rusyaııırı kara toprak ğoloğos ef.: -Sen karışarnaz- ı Manısakı e Denızlı vl~ zmırın 
.ı ıçtım= otan u m vcu , . . . 1 b . . B d karşıya ası ınuarne atı tama-

m iştir.ıki t min ed'lm' t r 1 ıarı yetıştınr. sın. ceva mı verrnıştır. un an, b' . . İ . ~ d f Fac anın tahkikat evrakı altıncı 
). ı :d • I · ··d · ıı· · İ men ıtrnıştır. zrnırue e aa-n çok hararet ı o acagı şımdı en Zir'tat kooı-,eratıf er\n- sonra mu ur, mua ırnın ceza o- r 1 1 1 k d 

•n edılmcktedir. < ' tarak dısan çıkardığı talebele- ıyet e ça ısı ma ta ır. ı üstantikliğe verildi 
' nnki "çtimada batlıca mevzuu den elde edilecek re verilen cezayı tatbik ettirme- Son zamanlarda Kadastro Zencirli kuyuda «Kaçakçılar» 
1 cak ey hayat pahalılıiıdır. . . B . tt .. t ·r muamelatı fenniye ve tasarnı- 1 filmini çevirdikleri sırada vuku 

ı t' • h t ahalı - karo sın- '-a,·•lalaı· rnıştır. u vazıye en mu eessı . . . . k'k d çıma a aya !' . ı ıgı " ı; ' < 1 .. 1 'h 11. . fıyesını zıyaretle ted ı e en bulan kaza tahldkatı devam et-
b kk ı " azıy ıı goru •c k o an tur cçe tarı mua ımı me- İ . . .. 1 • 

• un kısmen olsunonune geçmek İstanbul vilayeti dahilinde, ktebi terketrniş ve maarif ida- svıcrelı Prof_esor M. Ley;.n~n, mektedır. 
bakk~llan!' uhdo;sıne duşen nok- ziraat kooperatiflerinin tesisine, resine keyfiyeti bildirmiştir. Kad~stro. planlarımızı gorup 1 Hadiseye vazıyet etmiş olan 

B cd::! eclilec~~kall • k devam edilmektedir. Bu koope-' Maarifçe müdür hakkında taki- takdır ettı. 'müddei umumi muavini evrakı 
İni untcıekkijj'; beyeti a~m=;~~~ ratiflerden elde edilecek isti- bata başlanmıştır. Sarğoloğos Avf_':1P~ Kadastrosuna naza- 6 ıncı müıtantiğe havale etmiş
ınlecek ve heyeti idare intihabı fadeler hakkında alakadar ze- ef. hakkında bundan evet de ge ran Turkıye Kadastrosunun ge-' tir. 
· acaktır. Bakkallar kooperatifi vat atideki izahatı vermişler- ne Türk muallimlerine hakaret rek huk~k v.e gerek fen cephe- Bu feci kaza hakkında huıuıi 

rt sı gününden itibaı:en filan dir: te bulunduğundan şikayet edil- sinden ~ıç hır noksanı yok~~; tahkikatımız sırasında vefat e-
ı:rete başlayacak ve nakliyat Y- "İstanbul ve civarında ziraa-

1

1 rnişti. o~da vücude g~len her ~enılı: den san'atkir Karakat efendi 
lçtu....n oonunda makarnacılarm tla uğraşanların miktarı pek ço -c- ği yakından takıp ve tatbık edı hakkında ıunlan da öğrendik: 

İlltıkVına ve yeni müokirat bayiliği- ktur; buna rağmen bu işlerle u-1 Maarif müdilr muavini yoruz. . K ka f d" 8 -ı d 
ile .tr§ı alınacak tedabir de görütüle- ğraşanlar arasında hiç bir teşki- .. . . Bizim muamelati fennıye ve' ara ! e en 1 • .eyog u'? .a 
e. · 1• d -·ıd· . Mulkıye mektebı fransızça tasarrüflyemiz icin şimdi ecne-ı Pera fotografhanesınm sahıbı-

at mecut egı ır, h - . d'l "f d' kü' .. - ·· 6 ı k 3 Kambiyo fiatlarl - . . . . j ocalıgına tayın e ı en maaıı bi bir müşavirimiz yoktur. ır ve en çugu ay ı te ço 
0 .. 1 'liz lira borsada l033 Zıraatçılerırnız, te~ ba.şlan- müdür muavini Sait B. in yeri- Muamelatı fenniyernizi mün cuğu vardır. Karakaı efendi 

Icıı.-u,': a;~ ve ı:, aralık 1034 ku- na kaldı~ları zama~ hıç kırnse-ı ne henüz kimse tayin edilmemi- hasıren Türk memurları ifa et-
1 
hem resim çeker hemde merak 

""ta kadar çıktıktan aonı a 1033 ku-

1 

den rı:alı yard~ g?rmezler; ve/ ştir. Sait B. in muvakkat bir rnektedir. içlerinde hiç bir ec- 1 ettiği otomobilcilik ve elektrike 
tıııta kapaıuruıtır. pek agır ve fahış faızle para bu-1 müddet için bu vazifede kalaca- b. "h d" kt "t tekn'k · ı ·ı l ı 

!tın 901, liret 9,01,S kuruşta ka- labiliyorlar. ğı tahmin edilmektedir. ne Bı mu .. eknilıts yko·ı~utr. . t et aı ı ıt en c meıgu o ur-
Pıınmıştır. . . kk"l u gun es ı cı vazıye muı. 

Düyunu muvahhide 214,S kuruı- Halbukı, kooperatıf teşe u -<>-- tiğimiz verler için kafidir. Sa- Hatta Karakat efendi elile 
lıın muamele ıörmüıtür. ederse bunların hepsi ortadan, Mil/ettlşlerin te/Hşl h genişleyı"nce bittai memurla t - h d f 
.. a yap ıgı ve en ur a te erruatına 
<ıayvan borsası Karaagaca kalk~caktır. . . . .. Orta tedrisat müfettişleri bu rı da arttırmak lazrrndır. kadar ilive ettiği ufak bir oto-

naklediliyor Bır kere kredı tem~nı mum- haftadan itibaren mmtakaları Bu kere gördüğümüz ve tet- mobile b d k ku t bl'k 
künolacak·vebumalıyardım d h"l" d f' b 1 k • ·-·. 1 d Ad ene veçu re ı e-liayvan boraasmın mezbaha ile 11- .. ' . • ' a 1 ın e te tışata aş ıyaca - kık ettıgımız yer er en Y ın !erine mani olacak bir manivela 

lıı ala.ka11na rağmen mezbahadan çok rnurabahacdarın yardımı gıbı zi !ardır. ve Band~~ada da ~~dastro ya bulmut ve bunun tatbikatile 
lıaaı. bır mesafede bulunmakta ve bu raatçılarırnızı soyup sovana çe- --<>-- pılması ıktıza edecegıne ve bu- 1 1 kt · · Ç k . 
~den ç_?i< m~tkü~at. çıkmakta i~.. virecek bir halde olmayacaktır. Kapatılan mektep ralardaki fealivetin seri seme- meıgu o ~a . a ı~ıf. o gan~ 
L_ Bu muıkülatın onüne ıeçmek ıçm T h 1 k tedariki içinde ay - . . h t ve garabetı nıabetmde acıdır ki .. -. bo k . __ _..... ı .. ı o umu M 'f "f . 1 . f reler verecegıne ve nıs e en ma 3 .. 

1 
k k ·-· • 

ı.,:ı •an raaaı omır.~1'!'' .ve ~em- . k'ld k !aylık husule gele aan mu ettış en tara m- f d 1 _ k' . ld _ gun eve ço mera ettıgı aıne 
me_zbaha ~tmndakı bir bınaya nı ş~ 1 e, 0 dan Beyoğlunda bir Ermeni me ~ra 1 a az 0 a.c~gına anı 0 u , ma aanatkirlığına batlıyan Ka-

ıı.t.ledılmektedır. •. . cektır. ktebi kapatılmıştır. Bu mektep e;urn~z~a!1 bu 1.kı saha!'.a da faa- rakaı efendi bir otomobil kazaaı 
Ekmek /Ormıılünil degış• Manifaturacılar top- sıhhi tedabire riayet etmedig"in liyetımızı t~~~~cegız. · · b" b d k · • d tirmek 18zını . . . , , • ] netıcesı ır en e ıçın e veya 

. . . lanıyor den reddedılrnıştır. cuı ıstıma kenarında ölmüı bulunuyor. 

• 

Mllleuelfa Karakaş efendi Zahıre borsası kınıyagen N u . ··<>-- i:'ı , 
tı.....· f "l" 1 'f ------------41HIHIHIHl~l~l~l•-------------~<un Münşi B. ekmek ormu u stanbul umum manı atura Berberler mektebi ••••• İ 
illin değiştirilmesi hakkında şu ve tuhafiyeciler cemiyeti yann yarın açılıyor BôriDcÔ .. ıuı..ı.. mol>at .Veşhur Con Ahmet Emanette s mi yok? 
lıahatı vermiştir: Cümhftriyet halk fttkası Beyo- 8-laer mektelıi _.... ilanal Ertesi cuma günü Osman E- B. maden de keş- A da R d" te- Hamallığa r.1ğbet pek 

- Ye~ ekme.~ formülünde ğlu merkezinde bir kongre ak- c!ibulitinclm düa ~ • .,. fendi namında bir ~ıoura tes· l.edigor vrupa n a ıyo 
tl~ten mıkdan yuzde 10, çavdar dedeceklerdir. Moılrteloia y- açdmaaı çok muh- lim ederek makbuz alauıtır. ,, rapi mütehassısı fazladır 
~dan yüzde ııeif:i:t. olmalıdır. Bu kongrede manifatura ti- temeldir_.-· Her ne kadar OıPl&n Ef. tekzip Mucidi şehir Con Ahmet Bey t' "l • k Şehremaneti, ilkelelerde bamma1. 
u suretle daha netıs ekmek yP caretinde fazla ithalat dolayısı u• l kl etmek istemiı ise de esasen Os şimdi Afyonkarahisanncia bu- ge ırı nuyece lılo ebMk iizte ........... lan wüı mat 

bilir. . ile tehaddüs eden son vaziyetin ıı1S8p 8 yo U man Efendinin yine buna müta lunmaktadrr. Oradaki asıl vazi- c.r.bpaıa baataneaiadeki "Rad '-:..~YiJ:"aı.~tu-= 
ll'ıate_~e~nce ei,..mel: bızde pa konuşulması muhtemeldir. bilı bir meseleden dolayı tahtı fesi silah tamirciliğidir. Boş kal 111111,, dan istifade edilmesi için Avru.: :.U... i;,. nahaat "mar1ra aoanı _.._ 

degıldir. ~11 uc~ ekmek • , • BiriDcô •ahôlodOD mabaı zanda bulunduğundan ve mak- dığı zamanlar şehir civarında ııadaa bir radyoterapi mütehaaaıaı ıe- meli kıırarı.ttmnqbr E.......t ..tıi-
tanaad d K k franka Kad 1 b 1 ğ d tiri1meai kararlattmlmıtb. Fabt lnı nmdan Salibi,.uar ..;;.. at ıı. ıuuu. . a ır. uuııu 1 1 ın ar ır 1 ın e Aama köprü yapdmak için taaav- buzdaki yazılarla Omıan Efen- maden taharriyatile meşgul olu mütehu•ıaıa ıeı..-i bü:rük külfetle- ta demittir ki: 

ı..illı1 16 kuruşa satılır. Ucu~luk v· d t 1 nacak olan be- Yllr eclilcliğinden daha fazla bir irtifa dinin gerek evelce pıevcut yazı yor. re mal olaeafı anlqddıjınclan bundan - 1-'-elelere l"--un .. -- .__,_ 
~ .yade nefasete ehemmıyet ıyana a op a vermek lizmıchr. Bunun için 80-90 d f l Co Ahın B b taharri "imi • M d da ... -- _. ·-

li . ynelrnilel kadınlar kongresine tre ,,._ eldi"' d iki" _,_ _1 lan ve gerek bu e a yazı an ya n et ey u ya vaqeçı ttir. enut ra yum n haımnal teni eclilcliii halde ıillıle sı; 
r··e kr.-z. 1 1•• • • • • Türk kadınlar birliği de iştirak :::.. v~k;.,~ ~ ay8l'i:../8!';._ zı tecrübelerile bu makbuzun tI esnasında kurşuni renk bir nebi lllr':~d~. i1a.~~d::_~leloida'lecejikik..ı.-' kadar müracaat vardD' . 
... un u mern e ,_tımız en ıyı . kö .. fmd .1 dd bulm bu dd . d ye mu ur u5 u ........ n n t o- Bu auretle İf belde7en yiid9w in 
gdayları yetiştiıcı. bir yerdir. edecektir. maaı ıcap eder. Aıma prude köprLi Oıman Efendi tara an ven - ma e .... uş, ma -~yı . er lunmııktadD'. aaaa iı bul•-dıpnm dütii .... 
UıQ ... ~ı.. bu da ıaınnızda yw:" Türle kadınlar birliğinde pa- uzayacaktır. . . . . . diği anlatılmııtır. hal Darulfunun fen fakultesıne ~ tık._ __ m··---• .. :- -=L-- _ ___,,,_ ...,.... g f , . Beyazıt kuleaının clenızden irtifaı ... ,.. _.._ - _,_ ..__ 
H, sertlerde ise yüzde 19 zar ve pe.rtef1?be ~len daktı- 66 metrodur. Şu halde yeni köprü a•- işten el çektirildi... göndermiştir. Yeni madde sert Taksimden Tarlabaşı: Salih iamincle bir hammalm Art· 

n vardır. lo denılen venlmege başlanaca- ma olursa Süleymaniye ile Şiıhane a- . olup ateşe gösterildiği zaman • b" I I kapı iakeleai h·m-ı bat• Ylllt7a1ı 
9ithassa Gazi çiftliğinin sert ktır. ruında inta edilmelidir:. ~ zam!'n . ~·~an Ef. derh.al ııten e~ çek derhal yanmaktadır. na yenı ır yo açı ıyor y~"'.'8aı, taı..i bir ~eden.~ 

* * * tnm•eliray hatlarım da degııtınnek la- tınlmı~dve . tabkika!k edpo.l1ıs ~e Con Ahmet B. bu maddenin Taksım arsasının ortasında, maı~;-li~heu ~pi ~i!". ~L._.,_ 
zmı g . posta ı aresınce tamı ı mıt- · d' k d f ·ı · . d - b' ye - ........... enmıan ..... _. u b • B S 101111929 Bu kadar mütbit bir ınasrafa de- . şım ıye a ar en a emınce meç Tarlabaşı caddesıne ognı ır b üzerine lllaum ıörülmüttü. Yolu& nam ıo orsa ' ., yanmak kabil olmadıg"ı sibi latanL ... tır. • • ,, IJUI oldug"unu iddia etmektedir. yamıa kazılmaktadır. Gedik tarzında ke•"'° bir hareket artılı 

iSTiKRAZLAR TAHViLAT • "" p d hb t kb 1 7 " 
• dah 11 1 097 37,;Q A••~ .. ıu} ı. f 1 ~1.ıı.• lun man~ıru ve güzelliğini boz- osta ı aresı taa u ma uz Darülfünıyı fen fak.ültesi bu Bu yarma Taksim caddesini kalmamıfbr. 

ru 11 ""hhıJo il4 :w o. \'. ~· ·r· ~~·~~ mak~ gunahtır. lanrun numaralarını konterle maddeyi alelusul tahlil etmekte Tarlabaşına bağlamak için açıl- ~~t, ~ haklu~da fikiyet 
• l)dl dtmir yı~u ı 80 • · •hoo Bır noktayı anlıyanuyorum: latan vurmaktadır. dir kt d 

1 

leri daıma tahkik ederek IC&p edeıı 
Tloıı ıtrl•ll 4•"" bul limanına vaktile ıelen 18 milyon . kb I . · . ma a ır. muameleyi yapmaktadır. 

hEl'\ıcTı.r.R r.ıeuırık ''""' '· 40
•
00 ton eıyanıa ihracatı liman bu halde .. Halbuki bu ma uz ar aynı Con Ahmet B. bun~an bır Yamıa bittikten sonra otomo Hammallar araamda tahrikat ya· 

1
11 7. Rıhtım ~Irk ı. 17 °" iken, temin ediliyordu. Şimdi 8 mil· gunde Osman Ef. tarafından müddet evci de Afyon cıvarmda biller Stadyomun karşısında ye pan ve kavplara sebep olan ıııbeblı 

11 ıol• 21 40 H ~qa llmaa ıırklll yon ton ~IY• gcliy~>r. Bunun ihracı kullanılmat olan makbuzdan çı: zengin demir madenleri keşfet- ni açılan sokağa sapacaklar ve ethaa işten çıkanlnıqlardır. 
so naıd temın edılemıyor, hayret ede- karılmı~ olmayıp yanı ba,ındakı t"" · 'dd' tın' t' A · • . . ı "' ~. ~lrkt'tl 

lt ~hkttl 
i ltn A. ;, 

Urh',n ). 
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ıo 
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JO 
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~ı.oo ÇF.!<LF.R rim." . '. _ . . ıgıru 1 ıa e ış ır. ynı za- dognıca Tarlaoaşı caddesıne çı-
25 Liman şirketi ne diyor? k~•ede dıger bır memurab~ut he- manda bu keşfiyatmdan İktısat kacaklardır. Takdiri kıymet 

milzakeresi ıs ı.o•dr. ıo3J oo,oo Nn·york o.47 25.00 Hamdi B. de şunları soylemi,tir: nuz numara konmamıt 1~ mak vekaletini de haberdar etmiştir. ~ 
34.SO P11ı. '! ~~·: :~~: ~ ~;:~~ - iki köprüyü aoına teklınde ya- buzdan koparılmış ve teslım ta- -0- Et satış solonu bitn}ek Muhtelit mübadele komisy-

'5 Ccaım 2• "SOO Allsttrd.ıa oı ıc;,7ş P.~ia. 1.üzum yoktur. Bir_ aıma köp. rihi 11 olup makbuzda da yazı M.af/ge ma 11.zzent' el!- onuna merbut takdiri kiymet 
90 BiltRI o • ru yetışır ve maarafı da Emanet lıe- . I . . h ' ld - h ld · 11 •• d · 
75 ırtu.ı 3 .•7.25 Solyı ts 12.so yeti fenniye müdurünün tabmin etti- ı e bu •arı yazı ıgı a e yıne UZere 1 r heyetleri Türk delegeleri ~ifat 
75 Prq 16 9G.00 Kerlla l 98.00 ği kadar değildir. yanrnclaki kişenin o gün nevbeti rakı Ankara ya Kara ağaç müessesesinde yap Saffet, Fazıl ve İsmet Beyleı 
oo vıvını 3 .ıs,50 Bu iı tetkik edilmeden kaça mal olP11yım memurun 10 tarihli mü n ... klediliyor tınlmakta olan et satış binası- dün müşavir Mitat Beyin riya 
• • • ~cağını kim~ ııöyl~Y~: Şebreı?,i- bürünü kullaıımış ve bu makbuz nın inşaatı ikmal edilmek üzre- setinde toplanmışlardır. Bu içti· 

B 1!J/11/IJ29 ru B. (25) mdyon lıra kifı gelecegı- Sultanahrnette hapisaPenin ticaret ve Zahire orsası ni aöylemiıti. !ardan brisinden ücret olarak yanındaki Maliye rnahz"nı c, ı"a dir. rnada yeni talimatname etrafm-
'-tdav j4SGER AZAMI eır111cı ıen 0000,00 o&oo,oo Bu kadar para gitmi)"e«ii kana- 313 kurut aldığı halde, 813 ku- kının Ankaraya nakli tekarı"- Binanın alt katında et satışı- da müzakerat cereyan etmiştir . 

.,, K."P. iL .P ikinci oooo,oo 0000.00. atindeyim. ruf yazmıtlır. · b · · f ~ na ve .. et tevziatına .... mahs. us ol- rülm~ .. ···u·:·ş·t··u·:·r·.···y· '0'"ı"nı":ha""y""e"t•"b···ır""a'"y·· 1·• U•üacil voıoo~oo 0000 uo U- '·apanmda yapılacak bir aama O Ef d" . K etmış, U ış içın de teru · • ıs.ıo 16.w • • .... ak e gayet buyuk b r salon 
16,00 16,oı> Rumol köprünün tetkikatı 25-30 bin ti... .•m~n en 1.nın. a~ımpaşa bir de komisyon teşkil olt.l!ll n uzr 1 çinde tamamlanacaktır. 
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Kepet aarfile meydana geleb;!ir. dakı evı tabbarrı edılmış ve bu tur. Bu mahzendeki işe yar, rdır. Bu salon mezbahada ke Bu münaaebetle darülaceze 
Puil"1 Aoına köprunün Bayazıt ve ŞitJıa- itle uğrattığını teyit eder veai- d f 11yvanları tartmak ve sa- münakalatı da intizama girecek 

Çavdar 
Arpa 
Mısır 

Yulıl 

Keteo tnbYml 
l'uulye 
Mcıclmık 
No~ut 

Börülco 
Bakıl 

• 

Zablrı neye do~u d~aan metro irtifada a- kalar bulunmuftur. Osman E- e ter ve dosyaların nakli ilt: . melesi yapılmak üzre tir. 
ıaoo 0000 admıı bır ıekilde olacağını hatnma f d" . d"l"k k f 1 ed' yaramıyanlarm imhası icaıı .. 1 k I 
O'ı:ıo ' bile getirmedim. en ı şım ı ı e a ete rapt ı- yor. ı.uı aı Laca tır. -o-

:;.::~ Böyte ıarip bir köprü değit, EN.at ıerek tabliye edilmiştir. s· ak . .. . Bina.:un üst katı memur daire Biri ık nHı. ahhaslannın 
2h,i0 
ı)U,(}i) 

IH),00 

00.0oJ 
no,oo 
00,00 

oo.oo vapurların cel•P geçfği yerleri aa- Tahkikat henüz ikmal edilme . ~?' .. at yazısı ve saıre gıoı e- sidir. t. mdi>e kadar müessese- k . d" I · 
malı ve dünyada pek çok nümunesi . . p r "d" .. Şe "f Be cışbucuş yazılarla dolu oları bu nin b memurları ahşaptan 110 ·taı ncızarı 111 endi 

oo,oo olan bir köprü mcvzubahiıtir. mı~tır. .0 11 mu. uru n Y kayıt ve defterleri ayırabilınt:k 
00.00 Emanet ve onun fen ada.nları bu bu ışle bızzat alakadar olmuı ve için kuyudu kadime müteha· inşa c lı•r binada çalışıyor Cemiyeti Belediye idare encümen 
00,00 • • 100 ha . . . 1. d k im ~sıs tardı. dün 5 .ı.ıyi birliği mümeaaillerini dir 
110.00 •ım .ve ~~ 40--50 milyon lira- suı ıstıma ın mey ana ÇI an a tarından Nevi ve Hidayet be•. - lemiıtir. Bu zavat mevach iptidaiye-

ya çıkabileceiinı hesapla bulmutlaua d b" ··k b' t" .. "I .. ' B" nih t iki" 
00.00 aaına köprüye taraftarlık cüç olur. s~~ a uyu ızme ı goru mut- ter tayin edilmişlerdir. ınanın çatısı aye ay den alınan oktrun reami baldond 
oo,OQ Fakat yapdKak tetkikabn böyle tur. Bir kaç güne kadar tasfiye işi da bitecek, ilk bahara bina ta- birliğin noktayı nazannı anlatmaılar-

hayali r~'kdan ~ok küdçük neti- bile liUniUla kartıdan karııya ıeçir- ne başlanacaktır. mamlanmış olacaktır. • dır. -o-
/ı B 101111929 ce K~~f'n.e ı:.":~ ~r":·lim mek miimkiin olabilir. -o- -o-atanbul Hayvan orsası ., opru enn ° • •c1 an Köp ·· iı· ıatanı...ı timan meae1ea· Şi~li _ Karaağaç yolu Usküdar - Haydarpa-

nırı ıatı~lar Et aatışlan yapü:fa imüda yokturj k l l k le meml;j.etln umumi ticareti meaeı;: 12 ada Jıi/ises/n/n } t mvavı 
,... Cinai Kilo ftab apanın vapur arın o ayı - sidir i f/'L[ // iJ k yar l 1yor şa ra .l 
'-'lnsı Ad t Kilo rıyı ... .,, Awııl la ,irip çıkabilecekleri tek bir köprü , · bul . bi l' olmaz s .K a m za ere- K - .. . ·ı H" Ooküdar tramnylanna ait eksik 

e ucarı ııuırı1 --: K. olursa Karaköy köprüsünü kaldırmak atan aın r ıınan aa i k 'klf . ~raaga~ muesse~esı ı e u~ likler ikmal edilmektedir. Hatba Ha 
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--fık olur. O zaman tramn.ylaı Türkiye ti~~nin rakip memleket- 8 eSI u nyetı ~bedıye tepesı arasındakı ydarpaşa _ Bağlarbıııı kııımmm ni 2
' 

40 54 ·~ ve bityük v • köprüsünden ler ya.ı "la ~.ckıtafı ve .1•~nbul .halkr.' ATİN A 12 (Apo) - Roma Yolun ınşasma başlanmıştır. hayet on" mn* u··zdeki L_ ... _ ;,.;.,de L-"-· 
00 00 00 00 geçer ve Kanıl( tolcularile otoma- nın b, .ırku fe:ıa vazıyetıne mhay•t . . .' . .. .,..... -r- ......, 

31 oo 46 rn b"l ba'-- ı....: .. d ,__ R verilmezi imkan•adır. dan bıldırıldıgıne gore M. Mus Yolun katranlı olarak inşa e küşadı için azami ıa .. yretl. e çalq. dmak 
ı Ye ara ......... ,ı an ... ,.ya O• li . 2 d k'J' . .,. . 'k ,_ H o-•- dar kel ·-

(J<) 
00 00 oo terdamda olduiu gibi küçük ferribot- Garp limanlarmda karııclan karşr· so nı 1 a a ı ısenın ı anı ıstı dilmesi d ·· ünü .. fakat be - tawr. atbn ... u u eame -

23 '4!I JS ı o !arla nakl · · · · · · · 



Millet mektepleri 
Yeni okuyanlar için 

gUnUn haberleri. -On ıki ada papazlığ ... mş, hayat pahalılığında ha- ren Harköy, Halıcıoğlu, 
• alı al daki kalların vazifeıi, makarna Sütlüçe, Kiihtane ve Silah-

100t8:1ydatm jg b' Rtın ki meselesi gibi şeyleri görüş- darağa araımdaclır. Fakat 

t . a Bar akiliır .umR - mek içindir. hükfunet bu iş için daha bir 
eıı var. u seyı um Z . )' k k ka • • B' k lıv d t k ehır ı uca oyunu rar vermemıştır. ır ere 
şpapas gm an. arırlıp e z hi li ku k • • d b' müracaat eden gruplarla an 

oaşma bırakmak ıçın talya e r ca ıımın e ır l d ak d 
ile Fener Rum bqpapaılı- oyun var. Bu oyun gençlere beaş ac onk an aon~akarıer-
v d üzak· 'b t k b' .. ıt mmta anın yen ar-
gı araım a m ere yapı- ı re verece ır mevzu uze l ak 
lıyordu. İtalya Başvekili bu- rine yapıldığı İçin bunun bir aşac tır. 
nu konuşan İtalya murah- kaç gün halka bedava göste Misafir Fransız zıhhsı 
haı~a şi~~lik müzakereyi rilmesi~ ka~ bir~ği Şeh Edgar Kine iımindeki bir 

ldugu gıbı brrakmaımı em remanetmden ıstedi. Fransız zırhlısı dün limaru-
etmiştir. Kazn1irci Ali Rıza Bey. mıza geldi. Şehri topla .e
Yunan sefiri ne divor? lstanbulun belli başlı tüc- larnlandı ve gene topla ıe-

y . y f' • c· carlarmdan Kazmirci Ali liimlandı. Öğleden evel Va
enı unan ıe ın umar Rı be d.. y · · li B · ku d • • ·· ·· Ati ed h ek t za y, un unuı ısının eyı, man an paşayı zı 

~~ı gunS f At'e:ı ar e de biri tarafından bıçakla a- yaret etti. Alqam şerefleri
t ı~or. b~ ~ Y' e gaze- ğrr yaralandı. Sebep, bir si- ne bir çay ziyafeti ve 'idi. 
ecıdere ıztıd ekalun":°1 ar~- paritin vaktinde verilmeme- Zabit ve neferler karaya çı-
ım a aım a an ıt er ı- 'di • dil 

• k t tlı .. 1 .. l'. 11 r. kıp şehrı gez er. 
çın ço a ıoz er aoy uyor, l)- k- , . 
her meseleyi kolaylıkla bi- un u S!"I dehşetti Fırka . ., ııaı 
tirmek için yeni çareler uıul ~ !İ!1e ıiı ":ardı. Limau Cümhuriyet Halk Fırkası 
ler bulunduğundan bahae- daki gıd!ş .gelış • bozuldu. gurup halinde toplandı. Ce
diyor. Ceı:_mo~ ı.snunde hır vapur miyeti belediye azaları da 

Dediği gibi olmasını biz Bogaz ıçınde Balta limamn gelmişlerdi. Belediye işleri 
de İderiz ama. • evet, yal- da karaya oturdu. görüşülc~ü. Gelecek Per;:em-
ız itin "amma,, ıı var. Bir Ermeni mektebi be tekrar toplanılacak. 

erber mektebi açılıyor ~ kapatıl?ı . Haydarpaşa - Bağlar-
Malıirna, berberlik diyip Beyo~lunda ~ır ~rm~ başı ... 

geç neyin Nazik bir zana- mektebı sıhhat ışlerıne ala- H d B vl b 
att Saç. kesmek saçları ka göıtennediğinden dolayı ay a~~ -.. dagki~rh afştt 

· ' ' k t ldı tramvayı onumuz e a a 
k. .. k kıvı ak apa ı opur me , aaç rm , • işlemeğe başlıyor. 
tırnak duzeltmek bunlara- Hamallığa rağbet fazlR ,, . . . ta .. 

b. · A k .. ~ ı enı camının mırı 
yrı ayrı ırer ış. • rtı o- Bu günlerde en fazla rag-

- -

Hariçle ler o uyor. 
-..J'i • ' • .. •\.d • ~. '\ -

1 • Sigorta modasında akıl 
-----------.... ··-----------

8 ir çifte göz 150,000, iki baldır 200 bin, on 
parmak 100,000 lira sigortada. Şimdi 
sigortaya kunacak bir şey aranıyor: 

Bi~ AKIL 1 

• 

• 

n" ~gelen berb~ olanu- bet gören iş haınallıktır. Ha Köprü b~mda hı:r gelen 
yor. Onların da hır mektep- mallar 0 kadar çoğahnıştır ıeyyahm hır kere dikkatını 
leri olacak Bu mektep ya- ki b .. t.. • ı t d ld ~ üzerine çeken yenicaminin 
rm açılıyo;,duydum duyma u O? 13 ~~ e.er 

0 fgu- minareleri amir edilecek. . . Blrlnlng:Szlar 1, öbUrUnnU baldırlarındaki argorta 350,000 llra tutuy~r~ . . .. 
dım d • B be lik halde yıne luzumundan az B • 8 b' lir •dece- Bcrl.nın en şehhar sahne yıldızla- da bulunuyor. Bunların ne güzel ba- dan mürekkep bir komite huzurunda Ben Turpın ıımınde btr aktorUıı 

emeyın. er. r e- la hamal kalmıştır. Şehre- v~ tamıre •• ın a gı nndan olan Ksenia Dcsni, hali hazır- caklar olduğu artık tasavvur buyu- arkauru 100,000 liraya sigorta ettir-ııinemalarda pek mergup olan ':fr 
d~n. gençler~~n ııteyenler maneti bu hamal hücumu gı hesap edılıyor • da ~lmanyşrun en güzel gözlerine rula ! , . . mit. ve bu hey' et tarafından dünya- gözl~ri sigortada iken bir gün ~ 
gıdip yazdabılirler k d ka d ka t · 'it :l • • J 'k malik olan ~adımdır. Almanların ka- Vücudun her hangı btr kısmını aı- run en güzel arkaoı olarak llln edil- mucın eseri olarak ğözleri doğrul 

• artısın a Y 1 pa mI§· tngı erC'A: e !Ş.'>IZ 1 n~atm~ .~aran J?enfa Dtanin~ gortaya koydurmak son zamanlar- miıtir. muı ve bu felllret ( 1) üzerine .r3r; 
Hayvan borsası tır. 1 ıizlilden bizde araııra g?zlrrı ~ı~ br çıft go• çoktanberl go- da artistleı, yıldızlar, aktrealer ara11n D<ıroti Grey ismindelri. t~rumıı bir ta k_u".'panya11 200,000 lirayı te Y 

• • Açıkta kalan hamallar ·ı.~ ed • b"yük' rülmemıştır. Fakat tuhafı ıu ki bu em da pek moda olmuştur. Kimi baca- heylreltıra~ kadında ellerıru 200,000 etmııtir. 11• 
Hayvan alım satımı eakiaı 400 d f--t dı ı t l flKAyet erız ama u .. aalslz güzel mavi gözler 150,000 lira- ğmı, kimi burnunu, kimi gözünü, iri- liraya sigorta ettirmiştir. Amerilıada Fakat bu. vücut_ ligortall moda İl 
'b" d v•1 B' l b' p en az.ıa r. § e o an uh bed dun" yanın duze . ta dil . u· M ı· p . . . . . . . nın en komık hadisesi biç aUphe• gı ı egı • ır uıu e ta ı. a h ali . 5500 'kd m are e ya sıgor e mış r. ama! . arıs mı seııni sigorta ettıriyor. Jan Pade- Fay Marbe ıamınde bır sahne yıldı- " 1 bütün diln .• mdUreıı 

h. bo ld v aın ar l8e mı arın ol bozulduktan aonra i•ıiz- yıldızlarından madmazel Mıstınlret revaki isminde meşhur bir piyaniıt on zmm çok aehhar olan ••"'üıU. onun ,..ar onun yayı .... ~::. 70 
ra ve za ıre rıaıı o ugu d .J_ B· l d 3500 .. " b . ta 1 . d Al yıldı • . •- mahut ayaklannın her ınuuın • 

'b' b anl • . d b' awr. iJll ar an u, lik sade bizde değil her la- u sıgor . ".'ese esın • man - parmağından her birini ıo,00-0 liraya güze1:ll~ ve cazibesini bozacak her 000 liraya sigortada olmaudır. 
gı ı ayv ar ıçm e • ır Şehremaneti emrinde geri- af w aldı H l 1 'it :nnı geçmııtır. . . . sigorta ettirmiştir. hangı btr tehlikeye karıı soo.ooo U.. Aktörler yıldızlar filan ııafların~ 
borl8. var. Bu borsa, eıki ye- kalan 2000 • d İ; r ta çog • e e ngı e- Madmaıel Mistınlretın gayet mev- Geçen sene gehrimize celer•k kon- ra gibi büyük bir meblafa licorta cözlerlnl bcsyle hep ııl&ortaya koru' 
rinden kalkıp Karaağaçtaki Y.e • • • 1 e ıman rede aldı yürüdü. Gelen tel- zun enfes bac~~~- varmıf, v~ bu ba- ser veren viyolonist ]an Kilbelllrln ettirilmiştir. Udya Lapokova iamlnde yorlar, fa.kat bir akıl1mm çı!Dpta alr:· 
S lb t • tırketi ışlerınde çalıfıyorlar. graf haberlerine göre lngi- caklarm ~er ~mauıı 100,000 !ıraya al- parmakları da 100,000 liraya sigorta- bir danıözUn ayak parmakları, bir hnı .ıcortaya koydurdulu timdlye ki 

a ananın yanma llflDI Serbest mıntakanın yeri l!_ b' I A k _ gort~ ettirmıştir. Deme~ oluy~r iri dadır. lngiliz aktrislerinden Kitti Gor muganniyenin botazı da ayni miktar- dar hiç qltllmemlıtir, buna ne dersi· 
yor. lll me uı an vam ama her ıld bacalı 200,000 !ıraya •ıı:orta don, ressamlardan ve heykeltıraılar- le slcortadadırlar nizP 

Istanbul bakkalları Liman tir~cti, aer~ı~ mm ~a~ı ~edikleri meclislerinde ı;. • 

1 1 takanın Haliçte teuaım tek- lfllZlikten dolayı nazırları Almangada Bursa f,ncümeni 
top anıyor ar lif etti. Serbe.t mmtaka ol- aorguya çekmitler. Bilirai- y . 20 Teşrinlnııl çarşambadan ldbaren 3 klııunuenıl ıalı ,UnUne tadar 

lıtanbul bakkallan yarın maaı teklif edilen yer, Ka- niz ya, bu yeni İngiliz hükUI ahudı aleyht:ırlan Vıla\Tetinden: FRANSIZ T1Y ATROSUNDA 
"Darülfünun konferans ıalo- ıımpaşadaki eski Bahriye meti işıizliğe bir çırpıd~ ~- .. BERLt.N, 13. A. A. - Darül YEŞİL medresesinin müze Parlsln Trianon n La Gatıe .. dyıırolaruıın en meşhur anltd•-
nunda toplanıyor. Bu topla- nazareti binasından itiba- re bulacağına ıöz vermıfti. fununda bır takım ~anşıklıklar haline ifrağı için yapılmakta o- rinden mürekkep 
-----•-••••llıııİ•111!1•••--•-••••• ... •-~1!1111~~~ııaı••• o!?1uş~r ~syonalist ta.lebe lan tamirat ve tadilatın bedeli 
Spor ispanyada Memleket H. cümhftriyetcı .. o~ ya~udı ar- keşfi olan 4149 lira so kuruşla Büyük Fransız operet hey'etinin 

I kad:ışlarmı dovmuşlerdir. mütebaki aksamın ikmali yirmi T•msillerl verllecelctlr. 
Vefahlar bisikletle Bü- Dava neticelendi Ereğ i )'~nğını Sabık Kayserin hemşiresi gün ~üd?e~la açı~ münaka~aya ilk temsil olarık Andranın en m•fbur operttl olan 
yükdereye gidecekler VALANCE, ı_3. A. A.-Me- tahkıkatı vazedılmıştır. T<ı!ıpler keşıfn~- LA MASKOT opered ıemşU ed!lecektlr. Tekmil ıem•Uler!n pro&ra· 

Fu bol v V 1 bol hal _ vki kumandanı divanıharp tara- Ereğli hükfunet konagı yan- BER!-1N, 13: A.~. - Sab~~ m~ ve şartnaıney.~ ~ursa ı:ı~anf, mı dyatro gişelerln1e talik edilmiş ve her gün aabıb ıaaı ıo dın 
d t e d-~:y b' aa lıak fından esbak başvekil Sanchez ğınmda bütün resmı evrak yan- Kaysenn henışıresı madam Zu- mımarlığından gor.ıp tafsılat a- 21 e kadar b!lcı saulmakıadır. 

0 .r: a şayvanıf 
1

1 at 1 ır bvar Guerra hakkında ittihaz olunan mı" ve yalnız tapu idaresine ait pkof vefat etmiştir. labilirler ve yevmi ihlae olan 1 -
gosteren e a ı genç er u cu- b k d.k . . .,, K~nunuevvel 929 9tarihinde ot. 
ma günü 40 biı;ikletçinin istira- erat ararım tas ı etmıştir. kayıtlar ve defterler kaz:ı tapu [Bu kadın yaşlı olmasına ra- " . . ıo MJLLJ YETiN 
kıle bir Büyük.dere seyahati ya- ~Sanchez ~en:a tspanyanm memuru Hüseyin efendinin gay 1 ğmen genç bir Rusla evlenmiş- 7,5 depozıto a~~ala~ı ~ıı;nılen .l'l 

klard G kı tli eskı başvekıllennden maruf ret ve himmetile kurtanlmış ya ti l saat 15 te encumenı vılayette 
pVacaf 11 ırb. endç.dve ymfef _bir devlt:t adamıdır. İspanyada nan hükfunet konag"ının pek.yal · hazır bulunmaları ilan olunur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

e a ı ara u va ı e muva a . d.k. ·a · d · k · · 
kıyet dileriz. hşım 1~ 

1 1 arey'. lmevınnkle ıçın kınındaki ilk mektep te yangın 
are,.ete. geçmış o a a m. az- dan masun kalmıştır. Halep'te büyük bir latanbul Mahkemei Aıliye Birin-

d h b k d ) i cİ Hukuk dairesinden: Ne tadilat yapıldı'? n~en ıvanı ar e se~ e .. 1 m - Haber aldığımıza göre yan- yanaın oldu Mahlemece furuhtuna karar veri-
. ştı. Muhakeme u~r;- sürdu. San gın hükUmet dairesinin bir kaç h len müflis Artin Kcmahciyan efendi-

Futbol Heyeünd~n:. . chez Guerra kendiru muhakenı_e mahallinden çıkmıştır. Halepten bildiriliyor: Bir tüc- ye ait bir kısım yazmanın 17 Teşrini-
. 1929-11

93? mevsum~ cleaıt be~ edenlere son celsede şöyle dı- Maznunen tevkif edilenlerin carın mağazasli·dan çıkan yan- sani 929 Pazar günü sabah saat 10 da 
milel futbo nızanmamesın yap,.... d ı M h da K .. k .. H d bil 
tadilat atağıda ııöıterilmiıtirı yor u: . .. . . . ilk tahkikat evrakı ciheti adliyu ğın etrafa sirayet ederek teves- ~ m_?dtpafşa h edilur. cu ""arud n at 1. -· · · . ._, Bır gun sızın de hakım . 1 dl' d tmi ti. y - k - muza:ı ı e uru t ece6 .n en a ıp 1. Fut~!~~~ ~n ., .. ,.. -.. • ye tevdı o unmuş a ıyece e su e § 1:: • angın çı ~ ?13ga olanların yevm ve saati muayyen<le 
ci maddeıı!'de ~·rih. ~dili ~ mevkim.den maznun me".kilne tetkikata ehemmiyetle başlan- za sade yag tıcarethanesıdır. Bu mahalli mezkurda hazır bulunmaları 
futbolculerın JIC!tinlenJ1U1 altında fi"! geçmenız pek muhtemeldır. O- mıştır Tahkikatın bitmesini sebeple söndüıiilememiştir. itan olunur. 
çd.mıtılı ~denı parça dvelie. ucu k sıvn mm iı;in kararınızı adaletle ve- müteahlp maznunların Konya Yanğmm zayiatı bir Milyon al-

1 
. . . 

kooele ıııbi hasmını ;ı:e yec:e ~ 'nizl . . . . bulm .. ataabul ikinci Tacaret Mahkeı"e-
Tat bulunuraa bu oyuncuyu hakem n . · · · . . . umumi hapıshanesıne getınlme tını uştur. Nufusça zayıat sinden: 
oyundan diıan çdıanr. ve .bir.~ ~ . Dıvanı harp k~n~ıaının bcra- leri muhtemeldir. iıe bir vefat ve 15 kadar da me- Asma altında Lazar Papazoğlu ha DOnldl bllmece•ISI• 
yuna ittirak ettirmezdı. Şimdikı tacli- etıne karar vennışti. Fakat bu Maliye müfetti§liğince yan- cnıhtur. nınm üst kabnda müfliı kiğltçı İbra- Bu rOnkQ yeni 
lata nazaran oyundan ç_ık;anl•n oyun· hükmün diier bir. ~~kamı a~ke- gından evel işten el çektirilen . . . . . him Halil K~hnümui .~end~ye ait bu- bilmecemiz halledllmlf şekil ,ıı 
cu ayakkabmnda bu rilı• kazalı ıey· ri tarafından t:astıkı ıcap edıvor 1 d k . i d vk flar Nun efendı ile Nikodim hacı Mo- lunan kırtaaıyeye muteallık emtaa SOLDAN SACA: 9 .• Aıık usandıran (Ş) Y•Pıfl 
teri bertaraf ettiiini hakeme inıe eder . . · ma san 1 emın eme u tedi, Molz Hacı Motedi, Zekaiın hacı 17-11-929 Paur güni; •t 10 da mez (3) 
.., bakmı bu oyuncuyu teluv oyuna du. Sımnı beraet kararının tal- meyanındadır. Motedi efendilerle madam Evgeniya kUr handa bilmüz~ .tılacağm- 1.- Solgun (3) Rakkam (3) YUKARDAN AŞAGI 
kabul edecektir. tik edildiği anlaşılıyor.) Vilayet tapu müdüriyeti, Ta hacı :Motedinin f'lYİan mütcsarrıf ol- dan talip olanların yc.ım mezkilrda 2.- Gülmek '"fransızça., (3) Sevda l.- Ciğer (3) Arka (3)) z an(~; 

2 • Futbol nızamnamesinin on ye- pu ve kadastro umum müdürlü- dukları Cerrah pafada canbaziye ma- hazır bulunmaları il3n olunur. (3) 2 .• Nota (2) Dudak (j' arn 
dinci madd~sinde .cna ~"''~ . y~pı- Jsvlçrede -.. takdim ettii7i bi.r tahrirat- h.allesin~e Koca M':'stafa paga cadde- - MUZA YEDE iLE SATIŞ 3.- Kırmızı yemiş ( 5) 3.- Dostça (9) 
lırken kalecı kendi kale çızııı11n1n ile- -- gune . ,., . . ıınde mükerrer cedıt 20--22 numara- . . . . . . .. . 4.- Göz rengi (3) Arka (3) 5.- Orta 3) Vermek (3) 
riıil'e çıkanıu kaydı vardı. Yeni ta· B 1 '} } • kı\fat ta tapu refıkı HUseyın efendı- lı bin iki yüz ellişer lira kıymeti mu- lkincı T-,~n 15 mcı C~ gunü 5.- Tavur (3) Ben (3) 7 .. Kar ederek (9) (tl• 
dilata ııöre kaleci penalb atılırken to- eyne mi e mu nin defterler ve mevcut evrakın hammencli iki bap dükkan ile 24 nu- saat 10 da Şışlide Has.tahane 11taıyo- 6.- Kalın kum.ıt (3) Avuç içi (3) 8 _ G" "im · ı- ım olan ~ey (ıl 
pa vuruluncıya kadar kale çizııiıi Ü· STOCKHOLM, 13. A .A. - an dan kurtarılm:ısında maralı miıteaddit odaları ve vasi bah nunda Etfal Haıtanesıne.gıderken aa 7.- Neşeli (5) İnti~:~ta ~~~ı:an (3) Nıd~ .,ıı•• 
zerinde hareketsiz kalmağa mecbur 1929 senesi fizik mükafatı Lon- y kgınd · · i bildinni'I çe ve ahır ve mıişteme!iitı saıreyı ha- ğda bırıncı bına olan 1'.'1 1~ki apartı- 8.- Hükümdar serpuşu (3) Tüylü 9.- Tabaka (3) Bal yapan b y 
ıutulmu,tur. Yani kale çizıis.i üzerin .. R. h sep e en me~aı~ın . vi dört bin lirılkiymeti muhammene- mamrun 6 numerolu daıreaınde bulu- ah · h (3) ( ) 
de intihap edeceii herhanııi bir nok· dralı pro.fe~~r .. ı~a rdsona, ve kendisinin taltifini rica et- li köıe batında '\ain bir bap fırının i- nan ve M. ]. de Toledoya alt müzey- v şı ayvan 3 · ~ 
tada duracak ve topa vuruluncıya ka- 1929 s~nesı fı~ık mukafatı Fra:ı- mistir. zalei şuyuuzimnmda furuhtı takarrur Y.•n ve zarıf eşyalar muzayede sure- -- - - - - ·--- - ·-- -- -- -- - - -- JI v• 
dar ayaklarını kımıldatmıyacaktır. sız hıkı;ıet ınaslaı:ından .. d_uk · . -- . . . ettiğinden tarih' !landa~ itiba.re.n ~tu- tıyle _satılacaktır. . mı ve portmanto, yemek odau vel storlar, işleme tül perdeler, Ja:::. fi 

de Broglıe ye, edebıyat mukafa Kabınede değı ıklık zuncu günü ihaleı evvelıyelerının ıcra, Vıyana m2'?'ula . ıılen~ış salon için yağlı boya tabloları meşhur zoları Maden ve Kristal vazo! -roıı~1 
Vazife başına.. tı Alman muharrirlerinden M. 1 BERLİN, 12. A .A. - M. 11 mukarrer bulunmuş olduğundan tal me§edend mamül .. 12kke gali~ bul~ Simine fabrikası mamulatından kar- ltktrik lambalar ve abajurlar. ııc)'11 

Müdde.iumumilikten: Tomas Mana verilmiş, kimya Curtius esaleten hariciye neza- lip. ola,~l•rın kıy~cti muhammen:!•-, ;::.~':.d:"tak~ı::~• ay.!ıı ::;,1.;~:"o- yolalar, Sahıbinin Sesı markalı salon portmanto, kolon vesalair lf:.1
n pi~•· 

Mezunen lstanbulda bulunan ve mu"k"fatı da Londralı Hardcn retin~ tayin'nden sonra M. Mol nn~nıyUzdc onu nısbetınde p;ly Fa çleh- bo ve komodınoyu' hav'ı v~ asrı'akaıu gramofonu. kanape ve iki adet kol- ye. Breçnoydcr mark ı telli. p.-~ 
1 la Kal ., Ü " lcrı ı e •ıe 29 - 3334 nuınara ı e at ' k ·· kk A 'k kı b.. "k f a çapraz ıe•-fakat adrcsı mcç~u o n e~a ~ s ile fstokholmlu Öler arasında denhauer de iktisat nezaretıne lh hk . . d . .. - gayet gu.ı:el yatak oda takımı, bronzu tu tan mure ep ~erı an . ta mı nosu uyu orm Pey suren 

t ntıkı İb•an bcyı.1 hemen vazıfeıı ha . l ıu ma emesı ıcra aırcsıne murM 1 . 1 B b Goden ıruırkaıı vesaır kalorıferler, dolu ve Actm Halıları . 
._ 1. j taI·~im olun!T'll tur. 1 tavın o U'lmuştur. caat eyltmclcrı ilıin olunur. nefıa tuva et masası, am u salon ta· Ç k 1 _,_ tab .. ,___ d 1 d ıoo de 25 teminat alınır. 

p.,-•• ,.trnesı uzumu. ~ c os ov... a. ta-.....u..u, per c er, en 

EGLENCELERI 

'· 

1 



MlLLlYET PE EMBE 14 RINISANl 1929 ' 
~orveçyaı1ın halis ı\ılorina balığı 
basınahsulii aleı11şiimul marka " ~ ' --

Gayet taze olarak gelmiştir. kilo. 
lak şişe 100, yarım kiloluk şişe 
60 kuruştur. HASAN ECZA DEPO· 
SU toptancılara bllyllk tenzilllt. 

.... Darüttalimi MusiKi ~ 
Hey'cti vezneci erdeki salonda 

Her perşembe k~arıı ve her cuma günü ve akşamı 
terennümsaz olacaktır. 

Her pazar akşamı ORTA OYUNU 
KARAGÖZ 1 ler salı ak~amı 

""'""'-.... Hacı Osman Efendi idar~sinde ~ 

inop defterdarlığından: 
Sinop !imam. dahilinde (İncir önü tahaffuzhane, Çoban .. ç.~ş
'i yeni çeşme, Timi deresi, kayser kum kapı, Topane, Guluı:n 
~. kömür iskelesi ) nam mahallerde dalyan kurmak ve saır 
ıtıe balık avlamak için mezkur mahallerin 3 senelik icarı 15 
·rinievel 929 tarihinden itibaren 17 teşrinisani 929 pazar gü
e kadar bir ay müddetle müzayedeye konulmuştur. Muham-

i!ıı kirası 300 liradır. Teklif edilen bedel haddi layık görüldü 
ta.akdi rde yevmi mezkfirde saat 15 te ihalesi icra edilecektir. 

1 iıı olanların şartanameyi görmek ve daha fazla taafsilat al
i\ Üzre Istarıbi:J.l ve Sinop Defterdarlıklarına müracaat eyleme 

\ 

B. O. lstlklAI 
caddesi 356 

Telefon B. O. 
251 

Hususi dersler hanenizde 

ER Li Ankara: 

Ta' Han 
Palas 

1 den ı .'i Teşrin isani ve kadar müptedi ve 
müterakki talebe için ı eni kurslar açılıyor 

İbrahim Alaettin Beyin riyaseti altında müntahip 
bir hey'et tarafından vücuda getirilen 

YENİ TÜRK LOGATİnin - (2) inci cüzü bu gün çıktı. 
Nasiri ye tevzi merkezi: Ankara caddesinde 

B~f[K TAffARE PifANGO~U 
YEDiNCi TERTİP 

5. İNCl KEŞİDE 
11 KANUNUEVVEL 1929 

Büyük ikramiye 
50,000 liradır 

Ayrıca: 

25,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık ikramiyeler 

ve 10,000 Bir mükafat 
45,000 Lira isabet eden l,967 numaralı bllet lstan~ul luz in~isarı oa~ınü~ürlü~ün~en: . KANAAT KÜTÜPHANESİ l{onya Tuz inhisar baş müdiriyeti mülhakatmdan Yavşan ve 

··tn ınemlehalanndan Konyanın Saray önü istasyonuna n~k.le 
~t.ek beş milyon kilo tuzun ücreti nakliyesi 2~-11-9?9 tanhin 

~ ıtiharı:n 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuıı1e munakasay~ - h · ı · ı 1 'Bursa kaplıcaları Tu"rk anonı·m şı'rketı'nden 

Tırsus, Mani!& 
20,000 Lira isabet eden 40,765. numaralı bilet 

lzmir, Samsun. 
15.000 Lira ı et eden 55,494 numaralı bilet lsıanbul, An

"lrılmış olduğundan talip olanların teminatı muvakkatelennı t. .. 
<ıt h"b . 1 k . teyenlen'n Istanbul ve Şe remanetı ı an ::ırı K 1 1 T.. . ş· k . h . . .. as ı en ve şartnameyı an ama ıs . . • --~ımı-111!~-~l!lll-ll!'lli Bursa ap ıca an urk Anonım ır etı eyetı umuınıyesının 
lııya Tuz inhisar başmüdiriyetlerine müracaat eylemelen ılan A. Hisarı dairesinden: Bey- 12Ağustos 1929 tarihinde in'kat eden fevkalade içtimamda sülü 
'%r. kozda Fevzipaşa caddesindel-3 sanı ekseriyet olmadığından ittihaz edilen mukarreratın tastiki 

Ed • • ı A t• d N M d .. kk. H 11 ne imkan görülmediğine dair iktısat vekaleti celilesinin iş'arma 
ırne VI aye 1 n en: N;~ dü~~an~n a:~a:ıa~:im:: ~il atfen İstanbul Ticaret Müdüriyetinin 2/11/1929 tarihli ve 1750 

. . muzayede satılacagından talıp- numerolu tezkeresinde bildirilmesi üzerine yeniden hey'eti umi-

talya, Bandırma, Samsun. 
12,000 Lira isabet eden 37,377 numaralı bilet 

Bursa, Ceyhan, lzmlr, Bayındır. 

10,0CO Lira isabet eden 26.859 numaralı bllet lstanbul, 
Edirne, Fatsa, lzmir, Karacı su. 
da sanlmışnr. 

Şa.rk demiryollan 260 ncı kilometrosunda vakı maden ıstas- !erinin kanunuevelin 5 inci per mlve içtimaına zaruret hasıl olduğundan meclisi idarenin 10 Teş 
~tından başlayarak 28 kilo~etr~ 200 .kü~u~. metre i~tidat ed;n l şe.nbe günü saat 10 da Daire riO:isa~i 19.29 tarihli celsesinde v.e~len. k~rara binaen ~ey'eti :mııı: ... Elbı· se ı· steyenlere ., . ll 
~lanbolu dekovil hat~ın~ ışl.edılme~ı bıl~~mle tesı~at ".e alatı' encümenine müracaat eylemele u.m.umıyeyı esas ~uk~velename~ıı:ıın yırım ~lt~cı maddesı ~u:. lfi: .ı. ~ m· 
;ıqarrike ve müteharrıkesıle ıcra edılecegınden talıplenn tek- n. ı cıbınce 1929 senesı Kanunuevelinın on sekjzıncı Çarşamba gunu i!Ü İ . ::j 
~lrıı 30-11-929 cumartesi günü saat 16 ya kadar viliiyet eneli • • • saat 14 te şirketin Istanbulda Bahçe kapısında Türk Ticaret ~H smarlama ' peşın ve taksıtle :: 
· ~ daimisine tevdi ve fazla malumat almak için vilayet encü- HAMMALLARA: ve Sanayi Bankasındaki merkezinde sureti fevkaladede tekrar ıli Bu defa Sirkecide, istasyon karfısında, polis dairesi ittisalinde ~ll 
\'"ne veya nafia dairesine müracaat eylemeleri ilan olunur. Şehremanetinden: Hamal bö ictimaa davet eder. "ii ._,:,. 
"-.:.:: · ı " b h' 'dl • Sirkeci Palas Hanı, birinci kat 5 numarada R 1 l 1r ' d tükleri kadroları temamiyle dol Ruzname muzakerat erveç ı atı r: ? ) ueniz sa ın a nıa ıOllllSJODUnuan: muştur. 1 - Mukavelenamei esasiyenin birinci maddesinin ikinci fık- 1:: ÜNYON KOOPORATİF • ABİDİN ·ı 
lo A E 929 Bu günden itibaren yeniden rasmda m. ~de~ç «A. sri banyo tesisatı» tabirinden evel «peyder ~; unvanlle bir terzilik şubesi ıçılmı• ve maruf bir mıkastar tan.fındın •ij :, O kilo süt)münakasai aleniye ile ihalesi 5 Kanun · H 1 k k b ı b l~ ' 
Oo ~ma . ayt ve a. u .ü ?'uame- pey» ta 1~?1n. ı cıvesı. . . . .. İ!i! erkek ve çocuk elbiseleri gerek pefin, gerek taksitle ihzar edUmekteJ ! 

<oo ~\~~ ;~~:e)~1~i::~ !ı~~üy:ai~! ;4 ~~nun E. 929 per- lesıne nıhayet verılmıştır. Bey- f 2 - Bın!l~ı ~addenın üçü.ı;ıcu f~kras~~ ~ayyı. . .. .. . ii!j" dlr. Müracaat eden esbabı ihtiyacın kumaı nevinden ve elbisenin bl- ·j 
hude yere müracaat olunma- ı 3 - Seki.zı!lcı m~ddede munden~ «bınn~ı m:ıddenın ~ç~nc!i ıii çim ve dilclm zarafet ve metanetinden her veçhUe memnun g: 1.ı· şembe günü sat 15 te l'd ması. fıkrası mucıbınce hıssedaran heyeti umumıyesı sennayeı şırke- ııill"l .. !"m::ı:::-:·:::r.ı::ıj:I lı: 

1 
akl u h 

1 
dlr r.::: • • -.n!B.r ıidafaai milliye vekaleti deniz kuvvetleri iaşesi için ba a a "' • • tin tezyidini tercih eylediği ve bu hususta beşinci maddeye tev- iill l!.!l lımı::::!:!:ı:.:.:ıı.11 a ıc an ş p es z . ımu :u 

lharrer erzakın hiıalarınd:: muharrer gün ve saatta ihaleleri B "l d · · d T kl'f f'k k 'ld'ğ. keli d 'b · · · · k FOT~RA • ı 
. . . . .. . . h .. • .... ""''" _, • '. ' •• •m ~· ' '"' ' "' •«• Y=•• ·~=ya '" '" .................... ::::] ~ '•LEM NDE . edı~ecektır. ~artnam~l~.rını germek ısteyenlerın er gun dilen fiatlar haddi layıkında gö- tezyit olunduğu takdirde» ibaresinin ikamesi. ı TİYATROLAR lrlö.•Y~ ~mbcrto ~cforz~'nun el-

~ ek ıs~eyenlenn yevmı • .. al ede ve ın:~harrer saatta Kasrmpa- ı ülmediğinden pazarlıkla müba- 4 - On dördüne!! maddenin ibirinci fıkrasında münderiç «şir- ... ~anıumill !l~hretı .. h~ MilJ.nodald 
l~ Denız satın alma komısyonuna muracaatları. yaasına karar verilen 400 met- ketin merkezinde içtimaı laznndrr» tabirinden sonra, «ve her SiNEMALAR P~P~~.~.~~.!~ .:!to~f 
uııvteı deını'r ~oııarı ve Jı'ınanları uınuın~ı ı'daresı'nden• ro mik'ap kumun itasına tali~ icap ettikçe Bursada dahi topl~~la.b~r» tabirinin Hav.esi. '"'" uoutuo u•;:pebaşı d· ki!c,,. Y.~ıta.~ umuml acenta: 

U J U U , o~~la~ 14-t ı.:929 .perşe':'.'be gu 5 - o? d~k~zuncu maddeı:ıın ıt?ncı fıkr~~n:nn tayyı. ŞEHREMANETi yıtrosunda bu hgına tayın cru!miştır. 
'·tkara _ Kayseri hattı üzerinde Lalabel istasyonu civarında ı nu daıre encumenıne muracaat 6 - Y ırmıncı maddede m!indenç «meclisı ıdare bundan son- ~ ~ ıkşam ıaat il lıtanbul ikinci Ticaret Malıkeme-
~4oo üncü ki. deki ocaktan çıkarılacak 1000 m3 Balast kapalr ları ilin olunur. raki maddenin kaydı ihtirazisi tahtında ve bu mukavelenamede 30 da ıinden: 
Un münakasaya konulmuştur. ~· "' • tayin edilen hudut dahilinde olmak üzre» ibaresi yerine «meclisi Hırçın Kız H!adatanbubl~ Mahmut Pata~• Ya~ ~·· F t'h d · · d · B bo 'd b k 1 d · d·1 h d dah'l' d ·b · an eı ,.. ıcvanmatı ttcaretıyıe '-lııakasa 4 birinci kaııun 29 çarşamba günü saat 15 de An- a ı aıresın eı_ı. atı t ı .ar~ u m~ ave ename e tayın e ı en u ut ı ın e» ı aresı 5 Perde müıtagil ve Moiz Sonisno ve Alber 
~a. Devlet fJemiryollan İdaresinde yapılacaktır. olar.ak b~lunu~ daı.re anbar~a nın ıkam~sı.. . . . . . . . . . . Cumı gürle- :ıaıo.m efendilerden mütcıeklril M. )tına.kasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak ı teslım edılen bır reıı Merkebın 7 - Yırmı bınncı maddenın berveçhı atı tadıl ve tebdili. !eri matine Mit Sonıano ve A. Şalom flrkctlnin nuh-
teın;natlarını ayni günde saat 14,30 kadar umumi müdürlük 8 gün zarfı~da sahibi zuhur et- «Meclisi idare, Heyeti umumiyeden milsaadei mahsusa alma- 15,30 da her ke~e.ce ifl~na ve 1~ Teırinisani 929 
tııine 1 · l' dı ı mediği takdırde alel'uaul satıla- dıkça sermayenin yu·· zde onundan fazlası için taahhüt altına gı' r cumarteal alı:· tarihınde~ ıt_lb~ren ıflhın açılmasına 

. verme en azan r. .1 I . . 11111111 ı içi karar verilmİftır. lllıpler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankara- cağı 1 il.n ° ~u~ ıt- mıyecektır. . .. . . . . t':ı.~a ıe: l..Şfrketi mczldlredcn alacak ve is-
~Uhasebat dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa veznesinden . .. • . Serm~.yenın anca~ ~de s~ksenbeşı ınşaat v~ .te~ısat v~ tefn- z!llt yıpılmışn~. tihh._ır id'a edenlerin işbu haklarını 
ırlk edebilirler. Yenıkoy Beledıyesınden : şat ve yuzde on beşı mutedavıl sermaye olarak ışın ıdaresıne tah tarihi llindan itibaren bir ay içinde 

27000 adet Parke Taıı alınacak sis ve tefrik olunacaktır. BOREYY A slNEMASI mahkemede if!Aa idaresine müracaat-

T U R K U A Z D A tır. Kapalı zarf uaulile münaka 8 - Görülen l!!zuın tizerine şirket sennayesinin yinni beş bin va,ayan Öill la kayıt et~rmeleri '!0 bu baptaki d~-
k im 9 12 929 · · · Wlerln aali Yeya müsaC:da'ı; ıuretlen-aaya onu Uf ve • - pa lira tezyıdi. Temsil eden; Polanegtl nin tevdi eylemeleri. 

Altıncı ~enei devriyesi mUnasebetlle ı .ı. te•rinlsani per•embe zarteai günü saat 11 de ihale (İşbu içtimada hazır bulunacak hissedarların Ticaret kanunu Her perşembe alcşımı varyete ı . Mllflia firketo borcu olanların 
• • edilecektir. itaya talip olanların na tevfikan şirket merkezine müracaatla duhuliye varakası al- dahi keza bir ay içinde kendilerini :ıaını bir suare dögala verilecektir. Bu müsamereye meşhur tartanameaini görüp vakti mu- malan) KUŞDiLi HiLAL TIYATROSUNDA blldlnncleri. Hllifma hareket cuayı 

)NG.GAZZ DE 5 F O RMANS cazbandı iştiralc edecektir. ayyene kadar zarflarını Encü- s -
1 

h ti n meı'uliyetl muciptir. 

l!:~lenceler DORIAN ve 3 SISTERS tarafından balet piyano mene ita etmeleri ilan olun~ A T 1 L 1 K E Ş Y A a:~mml~~Y~~ms~ü•:~erı ret~; 0~~~· o~uknete=eh~w"ı!~~: 
\;,,e uygun me~hur muganniye MlRENDOL TURKUAZIN • 1 . Anadolu Akını ranların o mallar üzerindeki haklan 
ı:strası DANS RULET . ~ürprizler, hedlyelcr kotlyonlar 1 Parızvanada T hl' • u M .. d- ı .. ğ .. d Varyete, komedi, sız ve ıalra ~ahf~ o~k gartiyle. keu ~ay i-c. a ısıye mum u ur u un en: . . . çınde ıflh ıdaresı cmnne teYdi eylc-

ve ala Rus bufe , - B C .. U Anadolu kavag"tndaki Tahlisiye ambarında mevcut eşya 16-11 latanbul lkincı Tıcaret Mahkeme- meleri ve ctmulene cuayı mea"uli-Sofraların evciden temini rica olunur. Tel. 8; O. 3388 u uma gun sinden: yete u'rayacaklardır ki makbul ma-

• 3 , 929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 10 da bilm!izayede sa İstanbulda çarşuyu kebirde Hafaf. zerctleri bulunmadıkça rücharu hak-
te matine ttlacaktrr. Cumartesi günü ikmal edilmediği takdirde mütebakı lar caddesinde Z4-19 numerolu ma- !arından mahrum kalacaldan. 

l~eı d • il ı· ııırı uınunı4 'd ' d 1 eşyanın 18-11-929 pazartesi günü saat 10 da satılacağr iliin ohı ğazada dericilik tkarctlyle_ müştcgil 4 . İlk içtima 20 T<frlniaaııi 929 1 ueınıryo arı ve ııııan U ı ıuaresınuen KArı kadim Osküdarda Ahmedıye .soka~nda D?k Çarşamba günü saat 14 te mahkeme 
~ nur. tor Cevat Be>'.~n ~esındc ıkamctgah ifliia odasında akdedilcccğinden ala-ılelif tipte lok'Omotiflere lüzumu olan bakrr ocak ve aksa- Orta ÜVUflU Bahri l\luamelat Türk Anonim Şirketi gösteren Abdulkadır Osman Paşa za- caklıların yevm ve vakti mezkQrde bi-
~lı zarfla münakasaya konmuştur. C. de ve Kızıltoprakta Karakol sokağın· ıasalc veya bilvckile hazır bulunma-
"ltı.kasa 7-12-929 cumartesi günü saat 16 da Ankarada - . _ Tasfiye n1en1urluğundan: da 12 num.eroyu ikametgahı .kanuni !arı ve müflil tirkctin müşterek borc-
1 ') Ş k M it hül - ırac eden Şukru Cenap Beylerın mah- !ulan ile kefillerinin ve borcu tckef-1.t e eıniryollan İdaresinde yapılacaktır. ar a asası 10/10/ 929 tarihinde kat'! tasfiye bilançosunun tasdiki için iç kemece iflasına ve 11 Te~rinisani 929 mı eden sair kimselerin içtimada bu-

t(t ii'ı:asay iştirak edeceklerin teklif mektuplar~m ve muvak- timaa davet edilen fevkalade hissedarlar heyeti umumiyesi nisa- tarihinden itibaren iflasın açılması~ lunmağa hakları bulundutunu icra 
'leı.atlarını ayni günde saat 15,30 kadar Umumi Müdür- bı kanuni hasıl olmamasından dolayı içtima edemediğinden his- karar verilmıştir. ve iflas kanununun Zl4 üncü maddc-

.,,kau. 'ne vermeleri laznndır. sedarların 8/12/929 Pazar günü saat onbeşte Istanbul Liman 1 · Mumaile>:ht~n alacak ve istih- si mucibince tebliğ mckamına kaim ol 
"-a.1 kak id'a edenlerın ışbu hakların::n ta- mak üzre ilin olunur. 111 ır münakasa şartnamelerini 20 lira mukabilinde Anka- Han dördüncü katta 45 numarada hazır bulunmaları ilan olunur. rihi ilandan bir ay içinde mahkeme- ·-------------
~·keme dairesinden, IstanbulJa Haydarpaşa mağazasın- 1 t lı l ı· f ı,11ı· İı f T • d de iflas idare.ine müracaatla kayıt et- 1 t h 

1
. mahk . r b. . . 

te~ edebilirler. S BiluU na ıa en ıneı Dul ınuuaJaa ıOIDISJOilUUuan; !~~r:~~;i ~~.~~k::t::!e~~;;\~t~:v~; tica~;t~:J::;:v:~n=-9~·~::Je~1~:: ~R11\~Qı1'r Jallar-ı' ve ıı·ınanları UIDUDIAI ı' dgresı·n~en Mektep talebesine 114 ila 118 ale için de ikinci teşrinin 21 ci eylemele~ıl. bo 1 1 d 1 . k sına karar verilmiş olan Hasan Feh-
1 li ÜU ·f f · 1 · ·· ak k p b .. .. • 2 • Mi.ı. ıse rcu o an arın a ıı e- . f d. . h Ib' 

6 1 k çı t otın a em mun asaya o- erşem e gunu saat 13 te ınek- . . . d k d·ı .. b'Id" mı e en ıye aıt aur e ısc ve g m c t~- za bır ay ıçın c· en ı erını ı ırme - 1 . 1 . ·na k ''ıı·~reıhtiyacı olan çam, meşe v• sair muhtelif cins kereste nulduğundan taliplerin şartrıa- tepte toplanan mom'syona O'el- 1 . H·ı•f h· k t . r 
1 

erın satı masma ıcra ve 1 s anunu-
-q ~ v . 1. o erı.. 1, et 1 arc e cezayı mes u ıye 1 nun 225 nci maddesi mucibince karar 1 ~1.ı ı; münakasaya konmuştur. meyi ~örmek için her gün ve ih melen. mucıptır: . . verilmi oldugundan müzayedeye iş-
ı:ıey1unal26 İkinci teşrin 929 salı günü saat 16 da Ankarada D ki A k • } M-AMA 3 · Muflısın maııa:ını her ne suret- tirak etmek isteyenlerin Çakmakçilar-

he.t 
1- ·olları İdaresinde yapılacaktır. 1 o or . utıe le olursa olsun. ellerınde. bulundurRn- aa Eski sebuhyan ve yeni Sabru.Sefa 

"lU ~ ştiha, kuvvet ve sıhhat için !arın o mallar u~erındeki hakları ~nah hanında 21 TC§rini:lani 929 tarihine 
'•kk na iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu- en müessir devıidır. BllOmum Elelctlrtk mıolcilf•lerİylı tıelııc.tuklutu, klraı fuz. k~Imak şartıyle. keza lıı~ ay ıçın- m~dif Perşembe günü saat 

10 
da 

1\tua~t ~Ctlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi eczahanelerdo bulunur. Umumi darlı~ı. prostat, adeııılilctidar, bel F"fd<· de _ıflas ıdaresı emrınc tcvdı eyleme· mahalli mczkurda hazır bulunmaları 
't u;lu~mine vermeleri 13.znndır. depoları: Bomontl fabrikası. URi cilt ve firenglyl a~ıı tedııvJ eder. Dr • H . ŞiNASİ len ve etmezler•e ~ezayı mes ulıycte ilan olunur. 

•,d. alıpleıakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka- Telefon: Beyoğlu 58J, ve ıstan- KarakGyde Böre~çl fırını sıruında 34. uğrayacaklan gibi makbul mazeretle- -------------
~ a. M 1 E - ri bulunmadıkça rüchanı haklarından latanbul ikinci Ticaret Mahkeme •ıııa' a dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağaza- bulda krem Necip ecza deposu. Hareket Hasebile Yavrunuzun en sıhhi ı;ıdrndır. mahrum kalacakları. aindenı 
~debilirler. Telefon: lstanbul 78. 4 - İlk içtima 23 Teşrinisani 929 ta İstanbulda Çakmakçılar yokuşun-

IQ\a\ tı' caretı' Ba~rı'Je Mu"~ il I" ~.. ~ T ::;:tııı~:ı~: v~ıi~~.ı ca:~:~::: Misket üzümünden hususi ~~i;: :.::.·::~e;i~°:~ı~:e~d~~::.~asaaa~- ~~a~a~~~\~:~: ~;:,~:: :ica;.~;~e;:~~ 
.. 0\. ur unun en 1

1 
e rey ağ 1 mükemmel bir surette imal edilen dedileceğin~en alac_aklıların ye~m v: tagil müflis Hanri Jerilzalmi efendı 9 B kk ı · ğ vakti mezkurda bılasalc veya bılveka zimmetinde alacağını muvakkaten 

Mua . Birinci yayla yağı a a ıye ma azası 4NK484 HAKiSi le hazır bulun~an ~e ~ü~lis müş- kayıt ettiren esbabı matlubun alacağı. lon b ır~Ytörleri için pazarlık suretile yirmi ita otuz beş terek borcluları ıle kefıllerının ve bor- nı tasdı·k ettirmek ve v•aaı·kın" 
1
· ,·bra• enzın d.l · teneke İle 16() ku l satılıkıır. Ta!silAt için istanbulda 1 ~ • ~es·ı T · ıl:'aa. e ı eceğ.nden itasına talip olanların 929 se - cu tekeffül eden sair kimselerin içti- etmek üzre 24 Teşrinisani 929 tarihi· 

evp p . .. .. eli v. eni postahıne kurbünde Alalem· Ki.b ı ı ı lü'·· d b ı " b kl b ı d • l'a.a_ k ' . "ıncı azartesı gunu saat 15 te mü . riyet müba- rUŞtan satı Jt r • ar gaz no ara . u ma a u unmar;a a arı u un ugu- ne müsadif Pazar günü saat 14te mah 
illa.re onııs) .v. e mevcut şartnamesini görmek üzre her gün c!yan Hanı odab•~ısına mlincaaı bakkallarda bulunur. nu icra ve iflas kanununun Z14 üncü kemede müteşekkil iflas masasına mü 

Şube... 1 Asma ıln Camlı ilan 14 ,'<o Ekrem olunmasL maddesi mucibince tebli .. ve ilıin olu- racaatları aksi takdirde alacakları ret 
... uracaat arr ilan olunur. •---------•••ııi "' ~ nur edilcccei. i13n olunur. 
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14 T. SANİ 1929 
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~eyriseiaiıı 
\Jerkeı; Acenta.,.ı· (;:1 1 ıtı k1j 1 tJ 

- . 'ı'J .. 
bışında, Bcyo~lu 2.l ıl '"

1 ırentesı: Mahmudi ve 1 lanı al!ıt· 1 

lstanbul 27 4-0 
·-~~~-~-~-----,_...... 

Tra~zon i~inGl ~osıasi 
[A:-IKARAl vapuru 14 'j'c,· 

rinisani perşembe ak10J11
1 

(;aıaııı rıhtımından harc1'ı:JIC 
Zonguldak lnehol ıı •iıı01' 
Sdmsun Cııyc Fah:ı ()rıh 
Gireson Trabzon Rizcyc gıdı 
cek ve Of Trabzon Pcılathanc 
Glreson Ordu Fatsa :ianı'"11 

Sinop lneboluya uğrayaı;ık 
gelecektir. 

·-.....,.~~~~~~----__..,,. 

lznıir siif' al ~nslası • 

J 

Fransanın Edııar Kine harp ııcmlsl dlln limanımıza ııelmlştlr. .. - •• fi • 

Asma kllprü inşası me•elesl, azim masraflara mütevakkıf olduğu için suya düfmUştur. Llmnn 
flrketl mlldUrü Hamdi bey şehrin iki yakası arasında, Amsterdamda olduğu gibi mUnakallllın 
Feribotlarla yapılma•ı fikrini ileri sürmektedir. Resim Aıı,sterdamdakl münakalı\tı gösteriyor. 

fe'1rl11 parke caddeler! Uzerladekl zift ferşlyatına dovam olunmaktadır. Resim bu ıaallyotten 
bir r~nzara göstermektedir. 

~ -
• • 

--..---... ~ 
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llllı ı\llıı lllıı \ijllıı 

-Buick nıühendisleri tarafından İnıal e-

pi~asayu. çıkah .a-ı. hır ~unttn Mt>Ç· 
ıııış oldııl(u haldf herke,iıı Jrnve

sinı uy11ndırnuş olup günden gune 
yuılerı:e perestişknr keıH111nakıat.lır. 

llunH he) rırt eıu1e\·111iıf Bu Hı nba 
Buick arabasııun ıınalıtule tlılt" e· 
dilnıış ol•n 2:i s~ıwlık lccııılH·)<'İ"" 
linorlen yeni hir ~t·~ıl•te vtu·ııcla 

l(tlırıl~ıiş hir e"ıclır Yııkwk knhılı
yel hassalarilc Llııirk '""rııııla hir 
ınakına olan ~larkt.·I arıllı:ısı J\rn· 
dine )·eni has bir ~nlısı,tlc ıualıktır. 

• İn'i.Snı hayrelc dt1-,11rt.·n kalıilİ\et, 
çeviklik, yokuş tırınauınak hns'.'-ııln· 

rı ve kullanı)lılı~ı 'ay.-ıııole en ka
labalık ve guç yollarılıı lııl~ bu ıırn

bayı gayet kolaylıkla ıcl<1re edd11-
lirsiniz. 

l>-Orl ıekerlek iıtrrıne ıne\·zu lrt'n· 
lt•rı dahı!dcn ınhısalh \'t'" olouınlık 

aynılıdır. Pt·dalu l1l'<1k hır ıııı,·ık, 

ar,ıha~·ı bir .tl.ı...,.·hı • ..,c.., ... 11. \·t• ~ıı·ırtısı.l 

dıırdur·ır 

lhııl'k :h·l'ııt.ı~ına nıurucual edip 
•;.JZJI\ l\'İlt lııı ICt'· ıılıt• g"ıı ,, .... ırr· 

tı, tlıııt>lt·rıııı l.ı t'J> eılıı ız fıt'• t•ral 
\ı ıloı ... gn c111 1 ..,ı lı ıkkııul ı kt•nd le· 
rı dı·n ı.r. .. ıl ı:-.lt·v IHl •• 

HU< 1\ • \ı \!\hl· r < \1\l\()l ' J·.I1 E1 
<.f fHAI ">IOHo; \l\\llLA!l 

l 'musı f:ulU)P ,\ı:t'lllOSI : 
Ol<J.\ıvBll. '1 ,\l<FTI 1. A Ş. 

O. T 1 A Ş. 

P')"glu lıııldal CadJ .. ıi No. 'l.39 
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MOZA YEDE lLE SATIŞ 

1 
1 

İkinci Teşrinin 15 inci Cuma günü 
sabah saat 10 da İstiklal caddesinde 
Osmanlı Bankası Şubesi karşısında 
Boduyi apartrmanının S numerolu dai 
resinde bulunan ve gayet muteber 
bir aileye ait müzeyyen ve zarif eş
yalar müzayede suretiyle satılacak
tır. 15 parçadan mürekkep kelebek 
ağaçından maıniil vitrinli ve yazıha
neli gayet güzel salon takımı, Paris 
mamul~tı bul vitrin, ampir konsol, 
yağlı boya ve imzalı tablolar, verni 
marten çekmece (Mari Antuanet) 
saks ayna ve şamdan, Sevr ve Çin va
zoları, bronz ve mermer heykeller, 
kristal vitrinli mükemmel yemek oda 
takımı, pomye usulü kanape ve kol- ; 
tuklar, tabak çay ve çatal bıçak takım 
ları, kristal ve knstofl eşyalar kapo 
dimonte çay takımı. bronz ve kristal 
avizeler, Goblen panolar, kadife ve 
ipekli perdeler, lngiliz Meypl fabri
kası mamulfitından yatak odasr, bronz 
karyolalar, asri nefis bir yatak odası, 
Fransız mamulatı diğer bir yatak oda 
takımı, dolaplar, karyola, çini soba
lar, iki adet kütüphanesiyle bronz ve 
arusya'k işlemeli abanoz ağaçından ya 
z.hane odası, markitöri jardinicr, mu 

1 şarabi eşyalar. biblolar, gümüş takım 
, la!'ı. rna9alar1 portkart vesair eşyai 
beytiye. An;ıdolu ve Acem Büyük 
salon halıları ve s<ccadeler Akman 
markalı nefis bir piyano pey surenler 
den "' 25 teminat alınır. 

Belsoğukluğu frenği 
olanların nazarı dikkatine 

Dr. horhoroni 
!.'ennın en son ıısulile kat'i 

olarak "fskl \.'e ytni belso;tu~.;.lu~lJ, 

frengi, idrar darlığı, hel gevşekli.~J 
~e me•ane ,. bilcümle kadın ra· 

hıt'1zlıkları ıedavi olunur. lleyo~lu 1 
Tokatlı yan yanın l ı ınekte,> "'k•k 
'o ,;5 Tel: il. O .. ıı 52 

/ 

·""' · WAHt, " ~öl/ 
EVC Q . ~ARP ,,.,,,~:-si 

Devri alem 
~~\'E~~ı\ BP 

f\.a~ .. uı ' . ~.a· 

' ıemlerl Japonyada bile 
yazıyı kolaylaştırır vo 
yazana zevk w· 
Uzun llmllrlU , bu 

büyük 

kalemler hafif, 
istimali basit 
ve· muntazam 
olmaları itiba
rile dünyanın 

her tarafında 

bir rağbet ka· 
zanmışlardır. 

f 

Enılak ve E~anı ~ankası ~nıunı Mü~ürlü~ün~en; 
;\Jevkilcrile krokisi ve evsafı mahsusası a~a~ıda ya~ılı Avrupa 

Pasajının sauşı mtizayedeye konulmuştur: 

r- \lüzayedc (kapall zarf) usuliledlr. İhale 9/ 12 /929 tarihinde 

ldare;:\kclisi huzurile icra edilecektir Talip olanlar beher mulkiin 

hizasında ıtösterilen mikdarda teminat · iraesine mecbur olup bu 

teminat \<Jlrakasını teklif mektuplarile beraber makbuz mukabilinde 

bizzat veyahut ihale !\leclbine )"t'l~mt:k ll:.ıerc ıaahhutlıi olarak 

postaya tevdi eder. 

2- ihale bedeli peşinen istifa olunur . 

3- Talip olanların l;tanbul veya lzmlr ~ubelerimize veyahut 

:\lerkez Emlak l\hidüriyeıine muracaaıla mufaşsal şartnamemizi 

mııtalaa etmeleri ve mıizaycdeye iştirak halinde blr nushasını bir 

lira rr ukabilindc alıp imza ve teklif mektuplarına rapıetmelerl 

kap eder. 
l1. :\lcvkii ve semti lludut ve kemiyet Taminat 

!'Qlkdarı 

l (ı ~ 

mqhuru , c mlıştemilatı 

KamcrHatun mah2'· Avr"pa 1aa nc'ı 22 hap 

lesi 1 la'lla'ba,ı okak P a ı dııkk n 

Lira 
l~OüO 

~ Rezil er· 
~ l'ıriJnen (4r/JPSİ Arufıman 

~ l..~~
1

-r--::r:;--rq-r,1~1~1~31fı1~r=-\1L~~..---ı ~ 3 s 7 fJ 
~ 1 17 1J 21 

1~ f6 18 20 

Posta,,e --· Azary8fı 

Emlakı 
Aurystı 

Arartımı 

h ti.iri;;/ (ado'es ;• 

l 
lsPirto ve lsPirtolu içkiler İnhisarı 
Umum Müdürlüğünden: 

!ilen Buick'ten biraz küçük olan Market O· 

•onıobılı, yüksek hassaların hepsini kendinde 

neıl.etnıistir: zarif, harid görünüş. rahat

lık, rakibsiz kabiliyet • 
••• ,·tn, 

1 \!<Jdern 
kadın gıi· 

~uh, ..:o~g,ın ••• 

1 Yedi kalemden ibaret evrak ve defatirinn tab'ı 3 Kanunuevcl 
929 tarihine müsadif Salı günü saat 15 te kapalı zarf usulilc• iha 
le edilmek üzre münakasaya konmuştur. Taliplerin mübayaat 
komisyonu kitabetine müracaatları. ıellıkle•inı 

ııı nüm"· 
ne •lparil 

A.Y W c:>"'IQ -a. •m- a o _ _..._ ______ ...,, ____ ":"'-!~~""!~"!"'--'""'!----

o•• ZA YI: Elaziz askerlik şubesinden albumltrl 

ıUz\IJnu. 

ksürenlere Katranı Hakkı Ekrem aldığım askeri vesikamı gaip ettim. 1 ,. ~liraya grindcrilir Siparişaı 
Yenisi c;ıkardacai,ından zuhurunrla '!1.lr'aılc ırs.ı.ı ve 'l'ürkçe de muha-
hıikmü yoktur. İstanbul küçük Parar lıtrc t"'\uııur 
Ali ~;ı~a hanında 38 "umeroda Muıı- Fritz l.cwln llerlin :'\. \\' 
t .fa o lu İhrahim. •••• l .e\\ cızow ır. l9 4ll••i 
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Piyan k o keşidesi 
l lıl~' ar-ıE'r 1 tanhul mcrkczi•ıdcn: 

15 tc ·ioıisani Cl,ına ı:unıı 'aaı ıo buçukta llilaliahmcr Isrnııbul 

merkcn l ına ında 1 !il~llah'n r 'an'at l'Vİ pipnku;u ı,ckile~ kıir 

(Gııktmal , v.ıpı -u ı .'i ·r,-. 
rinisani ('t.ına ı.ı,:ııı ıh (,;ti·•' 

rıhtımındHn h:ırckctlc (un•' 

test sabahı lzmfrc l(iık..:ek '' 
Pazar ı L30 ela lzmi rtlcn h:ırt 

hılc Pazartesi qbahı l\Jccek; 
Vapuntt mukemmel tıı 

orkcsırıı \'e cazl•anı mcvc eti 

-~------ ~_..,.. 
Elbise münakasası 

1 I )oı l ra. ım 1\ ı kl t .... t Jll 

dli iki ta1< m ,ı •• ı ı.. .. k" l 
dı [ \t' 1 \C'Ji J 

. .ı~a .... li"et n1u1"··' 

olunacaktır ı.. ı•, ıh:. \,ı ı l 1 

sanı 'l29 tarı' nık • '• k' 0• 

rnkıır ·ı ıl plcr arın "''
1

• 

gor nl, ıı;ın her , nıun 
k 

çaya i~tir:ık cı lnıck u1.Lrl ~· 
rihi mc1.kı\rda ·aa t h Ll•I it" 
zım muc,;r,ııJ\-.ıne mur:ı..:aatl:ıfl 

Yükleme ve bo~allına ınüna~a~a 
Türkiye >cyriscfain •dar 

vapurlarının tl1ccar es·p~ ~ 
leme 'e bo~alıma muıaahh 1 

. nıu,1· 
ll~i mncut ~arınamc,ı ·~ 

hince bir >ene mti<ldetlc h• 
.. k ı·b· 'h 1 edile muna asa ta ı ıne ı a " 

cektir Kat'i ihalesi 28 T <ani '
1
.
9 

tarihinde kra kılınacaktır. 'I ~ 
. ·ı 

llpler şartnameyi gornıck ı~ 
her glin ve münakasaya i~tlr: 
için o ~tin hin lira dcp<ıt. 1 

·ıni hamilen s:ıat 1 ~ 
mııdıirlill(iinc nııirli 

atıal ı. 

Bozçaada poslası 
( Ccliholu ) \'apıırtı 

Te~rinbani cumartc'i 17 ele 1' 
rıhtımından hareketle (;eli 

Lapseki Çpnakkale lmro1. il< 
adaya gidecek \C (111141k 

Lapseki C:cliboluya 

gelecektir. 

ANTALlA POSTA~l 
(lı~~:BOLL') vapuru 17 ·r 
pazar IOda Calata rıhnnıı 

hareketle lzmlr Külllik ııo 
Rados Fethiye Finike Ant 

ıı:ldecek ve dönııjte 

iskelelerle hirllkte \ndifl 

k '.,, 
1 u )' 

'·ıkıx, Çanakkale 
ı~ıayarnk ~eke 

NORJKE LEVANT 
ıS· 

'or\t.:Ç handııalı "E l de1 
';ıpuru 17 t~şrini!:anidc h:af~1 •· 

limanımıza gelecek ve ·\ı ol~~ 
ıcrdam, 1 lamburıı; ve ıı.ırı'.kr'ı 
için e~nyı tkarive tahmil« ed~, 
'l'afsil:\t için <;aıaıada 'rrı· ~ 
eski I.nyd 1 laııında Tllt 1 f•'" vapur acantalıjtına müra • ' 
Beyoğlu 227 4 

ELECTM ~ 
Saati hem 

~arif hir s:ıaıur. 
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