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2 inci sahifede: 
1 HaHalık sıvası icmal 
ı- Son haberİer 

3 Uncu sahifede: 
ı HDmalıık mühiTI ı - oldu! 
'l Şehir habt:rltrl 
3- Mahkeme inrtba!arı . 

4 Uncu ~ahile.U: 
' 1 t'elek, 2·R.,;ıman. 
- 5 inci salilfede: 

- 1 - Stntma Altml 

' ~ 1 

ti ıocı. >&hilede : 
~\llıetr;;ekteplerı talebest 
iç1n h,_vadls, 2 - tkonomi 

.~~::~~~~~ij~~j:;a::y:ı~~~~ m arına alt cok mUh 
lUrt oldu. «Memleketın u-
i havası, vatandaşın çalış

,: işlemek kazanmak arzusi
,,lgundur.» Bunu söyliyen 
Ckil İsmet Pş. ; Başında bu 

mi in 
r 

v 1 
-rne 

il 
dana 

ğu hükumetin bu vaziyeti 
bıı havası içindeki vazifeleri

biliyor. lsmet Pş. hükume 
1 biliyor ki vatandaşların bu 
larıa mütehassis olmaları 
değildir. Onlara çalışmak, 
ek ve kazanmak imkanla
la hazırlamak lazınıdır. 
:ekilimiz son nutkunda bu 
'll\ları hazırlanmış olduğunu 
·Cdi. Dahili idaremizde tam 
!Stikrar mevcuttur. Memle

her tarafında bir sükQn ve 
i'iş havası hüküm sürüyor. 
' leketin bazı taraflarında 
tiİzel havayı bozmağa çalı-
1\ıahdut mikdardaki eşlciya, 
etin kanun ve zabıta kuvvet 
'arafından takip ediliyor. 
r taraftan müdafaa kuvvet 

lttiıin telkin ettiği hönnet, 
!~ taraftan harici politika
""il takip ettiğimiz dürüst! 
~imiyet harici emniyetimi 
.,e tesis etmiş bulunuyor. 
· ~ııi rejimin ruhundan do
'Çtimai ve iktısadi yeni ka

Jai., vatandaşların serbest ça 
.!arını kolaylaştıracak ah-
1le doludur. Eğer işlerin ve 
&e\erin cereyanı dilekleri
' tasavvurlanmıza uymıyan 
ll~rde vukubuluyorsa bunun 
hı ya bu dileklerimizin man 

Ali karar heyeti mühim bir lhtiyatzabitleı 
meseleyi meydana çıkardı Kanun esaslı surette 

tadil ediliyor 

ırakta sui 
kast 

~ ... 
- 1 

Başvekil :ı\bdülmuhşi~ 

Haklarında heye
ti mahsusaca her 
hangi birkararve
rilmemis olan ln
giliz muhiPler ce
miyetine mensuP 
bir çok suçlular 
memlekette ma-

sum vaziyette 
dolaşıyorlar 

Hevet, hükumete ,re-
d .ğ. d b .. AILlkarar heg'eti reisi r 1 1 rapor a u mu- Saleyman Emin paşa 

him n.oktayı kavdettiği gibi Millet Mec
lisine bunlar hakkında bir teklifte 

-·- paşa katledildi 
ihtiyat zabitleri kanununun bazı ~ .. 

maddelerini_ tadil_~de · bir kanun.~a- BAGDAT, 14. A. A. - İrak 
yıhası Meclıste muz, :::k uz- başv k T A d .. 1 h · k l 
eredir. Layihanın ! . ~ 1• ı P u mu sın at e-
gayesi ihtiyat za- dılını tır. 
bitlerini arttırmak- Irak ile lngiltere 
tır. Başhca esasla-
rı ıunlardır: LONDAR, 14. A. A. - A-

Oçüncü madde- vam kamarasında müstemle-
deki sınai kimy.~- kat müsteşarı ahiren mefsuhiy-
gerlerle sanayu eti ilan olunan İngiliz • lrak mu 
madeniye mühen- h d · · · k · 1m k 
d. ı · h kk da'· ' a e esının yerme aım o a 
ıs erı a ın ı;.,o •• İ . 

hüküm, "alelıimuı: uzre rakın cemıyeti akvama ka 
kimyager ve mü bulünü müteakip yeni bir mua-
hendisler., tabirile hede akdedileceğini bildinniş-
ıumullendirilmiştiı tir. 

Üçüncü madde- [Abd.'l h · öld"' de 1 derece- u mu sın paşanın u-
lerd:a;ı~sil gören- rüldüğü hakkında dün gelen ha 
ler ve ~a bu dere- ber bundan ibarettir. Sui kastın 
cedeki mekteplerdeı ~.ıaen nasıl olduğu, kimler tarafından 
lerin. tahsil dev~eleı-i ı~ufustakı kün- yapıldığı henüz belli değil. İrak 
yelerıne kaydedılecektır. k .. b' d b ' 

Tahsil dereceleri ihtiyat zabitliği ve ~yıı ır _zaman an ~rı ~ay_a· 
yapmayı istilzam edenlerin herhangi nı dıkkat bı.r safhaya gırmıştır. 
bir memuriyete alınmaları yıohut bu Bundan bir müddet evel İrak 

bulunulması muhtemeldir lundukları me';"~ril'.elte ~lı~~ak~a kabinesi istifaya mecbur olmuş, 
devam etmelerı, ıhtıyat zabıtlıgı hız- fakat gene hükumetin teşkili 

ANKARA 14 (Telefonla) - Kanunu mahsusun- metini ifa ettiklerine dair askerlik ıu· Abd"'lm h . t d' 
• • ' .. • . • .. .. .. ' besinden vesika getirmelerile kabil o- u u sın paşaya ev ı e-

da tespıt edılen muddetı mucıbınce onumuzdeki ayın on lacaktır. dilmiştir. Daha evelki vekayii 
beşinde faaliyetine nihayet verecek olan Ali karar heye- Bu gibiler, . kanunun neırinden hatırlayınca 1rakta hükumetle 
ti elindeki mevcut itler hakkında peyderpey kararlarını sonra nfbayet _hı~ sens içi_n~e ask~rlik meclisi meb'usan arasında çı-

Liman komisyonunun 
dünkü içtimaı 

Komisyon hali hazırda Umanın ou 
günkü vaziyetini ıslah için Hamal
lar, antrepo va limanın bir elden 

idaresi meselesile rr eşgtıl oluyor 

vaziyetini düzeltmek içiıı timdi 
lik ittihaz edilerek tedbirleri ih
tiva etmektediı. 

11 ~e makul olmamasıdır, ya-
tşlere ve hadiselere matlup Verilen kararların ekserisi 1 yasetindeki ikinci tetekkül saf-

• 'h k d' şubelerınden ıbtıyat ~abıtı vesıkası k . h .1, f\ .. .. .. . 
ıttı az etme te ır. almazlarsa vazifelerine nihayet veri- an ı tı a arı goz onune getır-

lecektir. 

lstanbul limanının inkitafının 
esbabını temin ve ihtiyacatını 
tespit için §İmdiye kadar bir çok 
tetkikler yapılmış komisyonlar 
letkil edilmit, içtimalar akdedil 
miş fakat hiç bir eıaslı karar ve
rilmemi9ti. 

Hıımdi Beyin rııporu dııha zi
yade limanın bir elden idaresine 
mütemayilıe de §ınıdilik buna 
imkan olmadığından hali hazır 
daki vaziyet üzerinden 11lah ted 
birleri göateıilmiştir. 

ç ~anı vermenin bazı sebepler Heyeti mahsusa mukarreratını hasına dahil bulundukları son 
~· ~l\Üz imkan dairesine ginne refeder tarzda tecelli etmekte- günlerde ele geçen katibi adillik 

Olmasıdır. Adaleti, hakika- dir. çe musaddak bir vesikııdan öğ-

.Bunları istihdamda devam edenler 
cezalandırılacaktır. Bu gibiler içeri
sinde hizmeti filiyeıini neferlikle ge
çirmiş olanlar altı.ay ihtiyat zabit 
mektebinde tahsil görecekler; İmti
handa muvaffak olurlarsa ihtiyat za. 
biti, olmazlarsa ihtiyat çavuıu rütbe
ıile çıkacaklardır. Kanunun neırin
den bir sene sonra, kendilerini bu biz 
metten saklıyanlar yakalaıuWdarı µ 
man yeniden fili hizmetlerini yapacak 

Ticaret odasında son teşkil e
dilen liman ve antrepo komlsyo 
nu 9imdiye kadar bir türlü halle 
dilemiyen bu meseleleri eaaolı 
surette tetkik etmekte ve bunla 
rm önüne geçmeie çalı,makta 
dır. 

1 Bu masum vatandatlar alınla renilmiıtir. 
nız kendi akıllarının ve dü 

ı ~!erinin mihveri etrafında ;ı~a sürülen lekeden kurtulmak Bu vaziyet kar9ısında Ali ka-
ek arzusu, insanları öldü- a ~r. b" h k'k k' m· rar heyetinin ancıık Heyeti mah 

"bir betbinliğe sevkeder. .. edacledı ırb'laf .. l1 ha.ttır 1 m i 1 susa kararları ü:aerinde karar it 
'1ıııekctin istihsa!Atım arttırmak. muca e e 1 11 ızmet etm ş tibazına salahiyettıır olmasına 
~lı gözeteceğimi• bir gayedir. ve göğsünü iıtiklil madalyasile binaen mezkur heyetin listesi ha 
~ _vasıtalan çoktur. Ancak Tür- süslemit olan bir çok vatan se- ricinde kalan bir çok suçlular 
~ın en. zengin istihsal mev_ zu. u. verlerin iaimleri Heyeti mahsu- 1 k · •u mem e ette masum vazıyette 
· .''. zıra~ttır. Kuvvetlerımızı, sa listesine dahil olmuıtur. dolatmaktadırlar. 

ızı en zıyade bu noktada top- E l"k h . .. .. k"' . 
h mecburuz. Hükiımet bu mev- ve ı eyetın uatun orü tel 
~'~fındaki birçok tedbirleri ara· kikatı neticesinde vesaik ve de
ı~hilh~ssa arazi olmiyan köylere !aile iatinat etmiyen her hangi 
. dagıtıyor, onları tarla ve ara- bir usulsüz kıırarının kurbanı O• 
.•bı ediyor. Vakıa bizim memle- 1 l"k d 1 h kuk · d 
'•de-başka memleketlerdeki şü- an a a a ar arın u u ıa e 
~c ınanasile . bir arazi meselesi olunmaktadır. 
t. Fakat hakikat da şudur ki, Diğer taraftan Ali karar heye 
•kctimizin bazı kısımlannda, ti tetkikatı ve tamik ettiği tahki 

. !at~ vilayetlerimizde köylüleri- katı neticesinde bir çok ıu.-lula 

Bu vaziyet ve manzara kartı 
aında Ali karar heyetinin faali
yetinin hitamı münıısebetile ha
zırlayacıığı ve hükumete takdim 
edeceği raporunda adaleti te
minden uzak olan bu vaziyet bil 
hassa işaret edilecektir. 

Muayyen zümrelere menıubi 

lardll'. 
Seferberlikte askerlikleri tecil o

lunanlar meyanına eczacı, difçi, tica
reti bahriye kaptan, Halkalı ziraat, 
güzel san'atlar posta telgraf mektep
leri müdürleri de ithal olunmaktadır. 

Yeni talimat 
l\.iuallak n1eseleler doğ
rudan doğruya halle

dilecek 
hır çoğu kendilerine ait olmı- H · h k 3" • 

laııraklarda çalışıyorlar. Kazanç rm eyetı m& susa ararına la-
ınühim bir parçesini ba§kala- yık olmadıklarını meydana çı

yeti itibarile Heyeti mahsusacıı 1 -- .. 
haklarında karar verilip te Ali ~'!' NA, 14. ~Anek). - D~ 
karar heyetince kararları f d"I harıcıye nezaretınde yapılan bu ,~•riyorlar. Bu bir nevi esarettir. karm19tır. re e ı ... k. . d A k y 
miyenlerin azledilmeleri 1 t" yu ıçtıma a n ara unan se-

ure I· f" . ·1 k al' . 

Liman komisyonu dün bir iç 
tima yaparak limanın iılahı için 
liman tirketi müdürü Hanıdi B. 
tarahndan hazırlanan raporu 

Söylendiğine göıe dünyanın 
hiç bir yerinde lstanbu\ limanı 
kadar muhtelif ellerden idare e
dilen bir liman yoktur, latanbul 
liınıın idaresinde büıün Ticııre
ti bahriyenin, liman relıliğinin, 
rıhtım tirketinin ve köprüler 
münasebetile Emanetin parma
ğı vardır. 

tetkik etmiştir. • Liman komiıyonu batlıca üç 
Komisyon limanın islahını iki mesele ile metgul olacaktır: 

noktadan tetkik etmektedir. 

1 - Limanın timdilik va7iye 
tini islah için muvakkat tedbir
ler ittihıızı. 

2 - Limanın istikbalde inici 
şafındaki vaziyetini kolaylaştır
mıık için şimdiden alınacak ted 
&irlerin tespiti. 

Liman şirketi müdürü Hamdi 

1 - Yer meıeleıi ve antrepo 
buhranının bir daha tekerrür et 
memesi için çareler. 

2 - Bu gün İptidai bir halde 
bulunan liman vesaitinin asrileş 
tirilmesi. 

h 

Qleri yalnız bo_ğa~ı t".kluğuna ça- Meseli hakkında Heyeti mah 
· k h~lk ~akımıy~tı ve de~o- ıusacıı hiç bir karar verilmemİf 

ıı ,~rensıplerıne uymıyan kurunu- 1 b ) • • · 
ı bir usul dur. Cümhuriyet hükU- o "!'- a:ı:ı ze:vatın . ngılız muhı~ 
toprak ve ziraat meselesinde şu len cemıyetıne Saıt mollanın n 

1 lbi kabul etmiştir: "Köylü, ça-

le adaletin temini için Millet ıı:ne. ve_rı ece . t ımat te~pıt 
Meclisine teklif yapılmaaı ihf- edılmıştır. Talımat M. Venıze- Iralı H.ralı elinde bir 
mal dahilindedir. ı losa tebliğ edilmiştir. Bu gün kaplan tutuyor! 

de Venizelos, Mihalakopulos ve . _. . 

B. in raporu latanbul limanının 

3--Liman hamallarının bu ted 
birleri ittihazdan sonra serbest 
mıırtaka mueleıile de meıgul 
olması muhtemeldir. 

Hamallık! 

• 

' •· 

11 arazide başkasının hisabına de
j~tıız kendi hisabına çalışsın .. ,, 

et Pş hükfımeti, bu prensibi 
~ l\azari olarak mütallla etmiyor, 

ta da geçmiş bulunuyor. Yal-
• hlc vilayetlerimizde devletin e

uJunan araziden doksan bin 
l.ı ve istimlak surctile ba!kalarm 
~ın aldığı yirmi bin dönüm ara-

_Ylü!ere dağıtmıştır. Bu karar 
,."._ce yalnız adalet hislerini tat
-:""lliyor, memleketin zirai inkişa
i Baliitımızın tezyidi noktasın
~ büyük bir ehemmiyet arzedi-

-~ salıiui olmiyan çalışka~ Türk 
unu ôz malı olacak bir topra

tlamak, hiç bir zaman başka sı-
• lararına olarak bir zümreyi hİ· 
~ ~tınek manasına ~hnamaz. N ut 

,1 bu noKtaya işaret eden muh
' lıaşvckil: "Büyük çiftlik işlet
~ 0 lan gayret ve servet sahipleri
unınak şöyle dursun, aksine o

,:ınıarm da eyi çalışmalarını ve 
1kıarını görmekten memnun 

'uz,,. Diyor Halk idarelerinde 
ırct idare mesuliycti y.ılnız lıü 
.erın, ış başında bulunanların 

~··· Htr vatandaşın da - yalnız 
:ıı, q_rla değil - vicdani ve ahlaki 
1ı, •le tahdit olunan vazifeleri 
, ~h('.lnun için bl'r taraftan lıüku
~, ~r taraftan vatandaşlar karşı

'tt ~ıfelerini mutlaka yapmak mec 
tındcdirlcr. 

Siirt Meb'usu 
'-------MAHMUT 

llu giiı1 
l~ ~ f<~lgarkine ınaçı! 
pınımızda bulunan Edgar 

1 kt11n11z harp gemisi ubi' b ımı ile Fenerbahçe ara
~İr Ugun 2,30 da Kadıköyün 

llıaç yapılacaktır, 

l 

Yunan sefiri arasında yeni bir m~~ek kab_ıl . d,egıldır. İ~~k~a 
içtima yapılacak ve talimata mılliyet ve ış~ık!al. emell~n ıç~n 
kat'i şekil verilecektir. Yunan çalışanlar bu ıstıklal temın edıl
sefirine verilen talimat muallak medikçe mücadeleden vazgeq
meselelerin halli için doğrudan miyeceklerini ilan euniş~erdi. 
doğruya müzakereyi girişilmesi Meclisi mı:_b'usan~ da hır za
merkezindedir. Başlayacak olan manlar dag~?ıldıgı_ • unutulma
müzakerata bitaraf mübadele mıştır. Henuz tafsılat alınma
azasının iştiraki talep edilmiye- mış ~lması~a rağmen ~aş~e~il 
cektir. Yeni Yunan sefiri cuınar Abdulmuhsın paşanın oldurul
tesi günü sureti kat'iyede bu- mesi siyasi. bir s~i k_a~t eser~ ol
radan hareket ediyor Yunan se- duğu tahmın edılebılır. _tn~ılte
firile birlikte M. Diyamando- re ile İrak_ arasında yem bır ıı;u 
pulos ta İstanbula dönüyor. ahede aktı mevzu bahsoldugu 

- __.... bu sıralarda Bağdatta böyle bir 
Maden inıllyazı sui kastin vukua gelmesi bun-

/ eshi dan sonra ~rada cereyan edece~ 

ANKARA 14 (M
.
11

. ) vukuatın bır kat daha ehemmı-
' . ı ıyet - d -- . .. . 

G
. ')' . . G.. 1 k yet kespe ecegını gosterıyor. 
ıreson vıc:y~t:;ın k ure ~ :- Kral Faysal tarafından bu va-

kz~sınbınk ıra d • <1;1'Ye_sın .e ziyet kurşısında ne yapılacağı 
1 a ır ma em ımtıyazı- · k b" k f" 

f h
. V k'll h . merak edılece ır ey ıyet-

nın eş ıne e ı er eyetınce . ] 
karar verildı. tır. ' 

J~lı~·~;;ii~;;·i~;i;i~·~·.m;;;ı;iir. Türk vatandaşlığına 
Komiıer, komiıer muaviııi ve polis 

memurlarından bir çokları da hakla- tekrar kabul edildi 
rında tahkikat yapılmak üzre polis . , 
divanına verilmitlerdir. Bir taraftan ANKARA, 14. (Mıllıyet) -

Ctwıeral Do/ara'nın çalınan eşyasından bulunup mü/evejfanın 
verilen kıymetli ve eski eşyadan bazıları 

vazifelerini ihmal edenler tecziye edi- Tunuslu Ramazan oğlu Ceylani 
birad .. rıııe lirken diğer taraftan ela yaralık gös- f d' ile Cenevrede evlenerek 

terenler taltif olunmakta· 1r . Son ııün e en 1 
• • i 

Şedit bir mücadele başladı 
!erde hırsızları cürmiı meıhut halinde Lozan mua~ed~n.a~esın n 3!1 
yakalayan 25 bekçi mükafatı naktiye ıncı maddesı ınucıbınce Tunus 
il~ taltif edilmit~ir. Son ııün.lerde t~t· tabiiyetini iktisap türk tabilye
bık olunan tedbırler netıcesınde hır t"ni zayi etmiş ve bu defa ko

Yeni den 7 bekçiye yol verildi ve çok hınızıar yakalanmakta ve bir çok 
1 

t r naan tatlik oıunarak 
da çalınmıl etY• meydana çıkarılmak cası ara .1 

• 

• 

' bir ÇOk pOIİS divana çekildi! tadır. Yapılan tahki_~t neticesinde tekrar TGrkıye vatandaşlığını 
, • . . . . . miıteveffa ceneral Dolaranm kıymet- .istida eylemış olan İstanl:-ullu !ıılllııiliıiıoı_,_""""..,.....;_._~-----._,... • .,,,...,._~-

Hırsı:ı:lık vak alarının onu alınmakı:ııler netıcesınde •·azife esnasında u- li ejyuını calanların mübadele komi- .. t ifa Yi.ısuf Riza paşa kı-ı 
uZTa itihaz edilen tedbirler sıkı bir yumakta oldukları görülen 30 bekçi- syonu kavaslarından Arnavut Marko mu ev;-ıe Al" h t k İ g · d 1 H · b' 1 il k b l 
tanda tatbik edilmekte ve bir taraf· nin geçen gün vazifelerine nihayet dan batka şeriki Ohanes olduğu anla- zı Em•ne - •ye anımın e. rar -:-. şsız, u 5UZ o aşıyorum. anı ır ıama ı u sam g1 
t~n ela bütün mın~akaların. teftiıine veril~f!İr. _Ey~lki gün de aynı tarz- tılmıı ve adliyeye teslim olunmuılar- vatandaslıga .~l•nma.sı ~evetı ve rccegım. 
ııdcletle devam edılmektedir. Bu tef- ela vazıfelennı ıhmal eden 7 bckçialn chr. kilede takarnır etmıştır. - Avuçlarını yala. Kayıtlan ıki gün eve! kapatmışlar . 

1 

.,. ....................................... LL•~h~•.,;;:;· · .. llıl..ba.~ w 
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MiLLiYET CınIA 15 

·-···1·······-···········1 
lı'olltlka HFT H il ltM H 1 ••• J 

wwwwwwwwwwwwwwoowww+wwwww 

İIARİÇfEN ALDIGIMIZ HABERLER 

lngllterede Fransa da 
M. Briand. irat edeceği tarih selesinde konsörvatörlerle ay- Alma nyaya 1ı·zr ı. •t • ıat 

bir türlü kararlaştırılamadığı nı fikirde olduğu anlaşılmakta- temi" nat H l l Ziraat tahsili Yırtık ve esk! par al 
için başvekaletten sukutunna dır. . . .. . . . Avrupadaki talebeıniz 
sebep olan nutkunu, nihayet, . Malumdur kı komunıst~ık ı- Bahri konferansla muvaffakıyetli tecrü- 114: • • TT k ..-l t• • b -,.a 
hariciye nazırı sıfatile söyledı.,çın yapıl~yr~p.agaı:ıdayı ıdare Ren erazisi altı ayda Japonya ile itilaf belerde bulunuvur 1r..1.a1.1ye., e a e llllll U paı" 
Bu nutuktan sonra da meclis ye eden teşkılat uçuncu entema-, tahliye edilecek . ıh kk d k • ~ l• t e~ 
ni kabmeye itimat reyi verdi.' syonaldır. Ruslar, bunun Rus l elde edildi ANKARA, 14. (Milliyet) _ 8 lll 8 f ..1. a lJll8 nam 
Bınaenaleyh meclis bu reyi ile hükO.metile hiç bir arakası ol- Paris 13. A. A. _ M. Tar- A A B İktisat vekiliği tarafından ve d • 
hem uen; kabmeye karşı itima- madrğını iddia etmekte ve teş- dieu akş.'.ıma dog"ru Alman sefi- LONDRAd, 13· k .d. akd eluş gerek hususi idareler tarafından ne.~re lYOFUZ 

J • k·ı· f ı· · · · h" b" devlet arasın a ya ın a o ~· dını izha- c.tmiş. hem de aynı ı atın aa ıyetı ıçın ıç U: me- rini kabul etmiştir. • hakkın- Avrupada ziraat tahsiline giden - . , . 
zamanda M. Briand"ın harici ~i- suliy~t ka~ul ~t~e~ektedırler.I Matin gazetesi yazıyor: Fran nacak bahrı ko_n~erans Mac Do talebelerimiz hakkile istifade e- . ANKARA, 14 <!.el~fonla).- Maliye ~eka~etı, yırtıla1: 
Y~~etini tasvip etmiş demektır. İngıhzler ıse, uçuncu enterna- sa hükumetinin 1930 senesinin da Japonya sefız:ıl~ M.. . debilmek için azami gayreti sar kiyen paraların degıştırılmesı hakkındakı talımatnameyı 

· · h al' R h""kü · · b nald'm bu hafta ıçınde ıcra ettı- etm' t . Jlı Briand, Meclıste a- syon ı us u metırun şu e- ilk altı ayı zarfında üçüncü mın . .. • · · de fetmekte ve bulundukları mües ış r. . • . .. .. . 
riç• siyasetin değişmiyece- !erinden biri addetmektedirler. ! takanın tamamen tahliyesi için klerı mukale~e~er ~e~c~~;~ti- seselerde profesörlerinin teve- Çok~.an?ı:_rı yanlış tela~kıler ~und~n alış venşte duç 
gini söylemiş ise de ge- Borçlar mesel~sile bu üçüncü elinden gelen herşeyi yapacağı- ~r~~k ~.;s~-~ e~eti aıJrapon se cüh ve takdirlerini celbetmekte nanB mu~~himı~t baliınau _suretle ız~e edılec~tır: eli . 
r.:k Fransız gazetelerinin ne- enternasyonalin vaziyeti mese- ru M. Tardieu nün Alman sefi- ~. e e. e ı e ı mış r. ıan dir. Aldığım malfimatta Alma- u mu t tnameyı berveç a~ı neşre .. y~r~z. . 
sri atı, erek Briand ile Alma- lesinin gelecek müzakeraatta ri von Hoesch temin etti. ini, fırı aynı mesel~ ha~kında 1'.'. - nyad:ı meşhur tohum islahçısı . Madde 1 - Sıra numar~larını ve Maliye veki~n ıınza .. 

Y. 'i>aris sefiri arasında en mühim iki ihtilaf mevzuu o- f" F .. t gd .•. sa ve İtalya sefırlerıle de muşa Baver yanında çalışmakt lan vı olan her varakayı nakdiye renk ve yazıları belli olmak 
nya nm mama ı ransanın gos er ıgı d bul akt dır a o ! . 1 . dahi Is dah"li d k lmadık t d ··ı c 
vuku bulduğu bildirilen müla- lacağı anlaşılmaktadır. hüsnü niyete Almanyaııın da verLe OeNDRunmA 

13 
aA A. _ Ba- ve Cankırı vilayeti hususi ida- arMenmddış 

2 
Deo ~. tı" .1lmn ~ _no sand 0 kıçnaka ed_avuın• . 

b · · b k b" • • • · ' · · · · f d .. d . . a e - gış n esı ıcap e en evra ıye -· kattan. u sıyasetın as a ı ayni suretle mukabele etmesı . . . . 1 d b t ht 1 resı tara ın an gon enlmiş o- k k d ki 
1 

. •
1 

. 
ld - ·· h ·oktur İng"li avam kamarasında • ld • .. 1 d".. . hrıye bırıncı or u atan a e - 1 Ö R"" t"" b f .. .. catı olaylıkla o unamıyacak derece e r enrruş, yag anr. 

cereyan ~ ıgına şup e. y . . . ı z, . • . - zarurı o ugunu soy e ıl':'!nı zan bahirlerin mürettebatına kendi an . ~~r uş u .ey. pro eso"!11 •arımı ah utta ar al ve yahutta annu ve kavı. 
Almanya da Young planı hak- Hındıstanm teşkilatı esasıye netirecek sebepler mevcuttur. 

1 
.• kurtarın k . k. nı te- takdırını celbetmıştır. Mezkur Jl 

1 
şd, Y p ç anmış y ş 

d ._, .. . . · 1 · trafmda koparılan . erını a ım anı .. ed b" k ühim" • o an ar rr. · 
kın a aı .. ya .. ~u~acaat ıçın y~- sı .. ~es.~ ~ı e Simdi Eğer mükalemeler müsaıt su- min etınek maksadile vücude m~esses e ır ço m . ' te- Madde 3 - İkinci maddede gösterilen evrakı nakdiyeı ' 
pılan teşebbu~un ılk muvaffaki- gürültu ~yet. ~uldu.. - esi" r~tle cereyan ~decek ol1:11'sa ta.h getirilmiş olan bir aletin pek crubeler .Yll:Pılm~kt~~ır. _Bı_Ihas ğiştirilmesi için mevcut parçaların aynı varakai nakdiye al:.:.• 
yet merhalesı~e .. varması bu si- gazet~ler, .• D~on ı~ f- liye planmm _ıcrasma ı;ı.ıt şe~aıt muvaffakiyetı; surette tecrübe- sa. şeker ıstıhsalatı ıç_ın ı~~ dan olmak şartile iki ayni numarayı ve yahut Maliye ve'.. 
yaset tebeddulune başlıca se- o!3:~gı ilan edilen şek~ ~e Mart bidayetinde tanzım edile- 1 · lmış olduğunu avam edilen pancarların zenyatındaki imza.sile numaralardan birisini ihtiva etmelidir. Mevcut p. • 
hAp olarak gösterilmektedir. sın ile. rı:ı-cı~d_urlar. D~': bilecektir. k:ı~:::ında söylemistir. Bütün güçlükler nazarı dikkate alına- rın mecmuu bir varakai nakdiyenin yüzde onu veya ondan 
'""ransızları bunda bir dereceye ldaresı?ın tanfı v~ tefsırı ~a - Uzun uzadıya mülakat taht lb hirlerin bu al~tle techi- rak yer elmasından bu hususta olursa imza ve numaralan bulunsa dahi kabul edilm" ,•ece .. : . 
) d da h klı ·· k la= kındakı yazılar· bıze "camı ne Rİ A A M B · 1 e a · tı"f d d"lm · · · ""b 1 J ·a ar a gorme . : .. .. ' . PA S, 13. · · - · n- zi i in lazım gelen tedbirler a- ıs a e e ı esı ıçın tecru e er Madde 4 - Değiştirilmek için ibraz edilecek varakai n: · 
dır. Çünkü en'in tahliycsı, ~d~~-b~yuk~:ırsaolsun,~~~ and, M. Poincare yi ziyarete- 1~ tır. Tecrübelere elyevm yapılmaktadır. Yapılan tecrü- Maliye vekaletince tab ve tanzim ettirilmiş ve 100 hane): 
young pl~ı~ın Alr:ıanya t":r":- bıldıgını okur atalar sozunu ' derek kendisile uzun uzadıya p rt!ıouth da devam edilme- belcryanyarıyamu~~ffakıyetle sim olunmuş labariglere tatbik edilerek bunun içine isabet 
· ından tatbıkıne bagl~ ıdi. hatır_lattı.. . . . . göriişmüştür. k~d· yapılmakta veprofesorBaver me 100 haneden yandan ziyade noksaru olan her bir hane için\ 
Bu planı bir ?efa St;resemann ~~lhakıka .. donunı?n ıdar.esı Hariciye nazırı, ikinci Lahey ;;· dutlar anban bastı mleketimizin tütün istihsal e- kai nakdiye kıymetinden yüzde bir indirilecektir. 
La Haye'de ımza et~k.te.n son- ta~n pek mupheı;ıdır. Va.ktıle, konfrransının inikadı tarihinin ay den bir memleket olduğunu na- Şu halde bir liralık varakai nakdiye labarigle tatbikinde • 
r~ kims~ A~ m~ı~ tas- b1;1 ıclare İrlanda ya veı;ılece- tespit edilmemiş olduğunu be- Nevy~rk, l3. A. A. -.~u ~e- zan dikkate alarak bu tecriı'bc- noksan hane için bir, beş liralık varakai nakdiye noksanmd ı · 
tık etmıyece~ıne ~ht~mal ver- ğı. z~man, __ Lloyd George ~ do- yan etmiştir. , ce ~aat bır~e 20 ~adar .musell~ lerin takdir ettiği Türk talebe- on lralık varakai nakdiye noksanında on, elli liralık varak~ 
miyocdu. Hala da ihtimal ver- mıruorı munasebatını tarif et- Tamirat bankası etrafında ~aki Broklındekı bahnye er.za. si Ömer Rüştü bey tarafnıdan diye noksanında elli yüz liralık varakai nakdiye noksanım'.' 
mek güçtür. Fakat ne de ol~ mesi söylenmişti. Llo~d .~- PARİS, 13. A .A. - M. Tar- anbarının önüne 3 otomo~ıl ı- yapılmasını muvatık bulmuş bu kuruş, beş yüz liralık varakai nakdiye noksanında beş lir 
meselenin araya müracaat -~idi orge, ~ tal~ kaı:şı dcı:ı.ı~tı ~: dieu, bank dö Frans müdürü ve çind~ 01 d1;1k!arı halde gelmışl~~ vazifeyi mumaileyhe tevdi et- liralık varakai nakdiye noksanında on lira noksan deği~. · 
ile halli için yapılan teşebbus ne . - .. ?.omınıon ıdare~ı tabıı·~- Badenbaden deki ikinci Fransız ve nobctçıyı revolve~le tehdı. miştir. Şimdiye kadar tütünler cektir.» 
ticelenmişt:ir. Şimdi Fı;ansız ga- ~n b~ faydası . mu~hcmli- murahhası ile görüşmüştür. ederek ıc>~nbarm demır 1?tpıla~r- hakkında yaprlan bu tecrübeler Talimatnamenin beşinci ve altıncı maddesindeki kayıt!~ '.l · 

zeteleri Alman milletı bu hu- gındedır. B~'.'u ~nf etmıye _kal 1 Mevsuk malilmat alan Fransız nı açmaga mecbuı: etmıs!~rdıri 1 nısıf derecesinde muvaffakiyet zaran mübadele edilecek evrakı nakdi yenin mübadeleyi t:: 
ta Reyini izhar etmeden tah- kıştığmuz gun, ımparatorlugun mahafili Badenbaden konferan- Bundan sonra şakiler, nobc.:ç göstermiştir. Bunun daha fazla edecek banka şuabatına hamilleri tarafından ibrazında saı: .. 

, -ye doğru yeni adım atılma- i~aresi no~~ • nazarında? eni sı mesaisinin bilkuvve cumar- z~b.itile yan_ında bulunan doı;. bir rnuvaffakiyetf'" iriştirilmesi madığına ve labarigle tatbikinde noksanlık derecesini sar 
m doğru olmadığını yazmak- luzumlu bir sılahtan kendı ken- tesi günü ikmal edileceği muJ kişınln ve bıraz d":ha sonra yedı için çalısılmaktadır. rette tayinine kanaat hasıl olursa ibraz olunan evrakın o·· 

,dır. Almanya'nm Paris sefi- dimizi mahrom etmiş oluruz. taleasındadır. sivil memurun sılfilıla~ı ala- · --o-- lıklara kadar olanları bıla kaydü şart re'sen şubelerce mtit 
von Hocsch, aray~ müracaat Bu söz~eı: ve ~ngili~ fiaze:elerin

1 Başvekil de gidecek rak . ~ollarını ~ımsıkı baglamrş Manisa defterdarı tek811de edileceği~ on liralı~~arda~ yuk:m ol~arın hangi şubeler t~-.. 
"l toplanan reylenn ancak u- de domınıon ıdaresını tanf yol- PARİS 14 .A. A. - Echo de lar, ıc;ınde 68 bın dola_r ~uluna~ .~vhet!lldi dan tebdıl edilecegı tasrih edilmek luzumu kayt olunma\;~ 
ı_:n rey asha~mın on~ biri .?ı- lu neşriyat ~arşı~mda, b':1 i~a- Paris gaz~tesi M. Tardieu nün b~yi.ik demir kasayı _ış_tı.al edı; ANKAR!\, 14 (Milliyet) _ Banka şubel~rinc~ noksanlık derce.esinin t~spitinde i~tilı . '. 

ugunu, bu mıktarm bile muş- re şekli tatbık edılse de Hındıs- Lahey konferansına ve Londra cı maddelerle a:ınak ıçın 4 saa 65 d 1 t hizmetinde bulu- len evrakı nakdiyenınAnk:ara merkezınde ehlihıbrekoınısyo~ ·-
kü.lat ile ~~n, edildiğini ve tan'n: bü~ b_ir şey kazanını- da inikat edecek olan bahri talı beyhude.yer~ ugraşmışl~r ha~= nanse::bı~v ~anisa defterdarı tetkikinden ~~a mü?a?ele edile:eği, mamafi ?u gibi.par~··; 
planı ret ıçın. la~ g~n yarı- yacagı netıc~ıne v~. ~~-! didt teslihat konferansına işti- dutlar hiç bır şey a~ag~ :ır- Riistü B. tekaüt ve mükafatı ~ şu_bel~ ehli _hibre ~mısyonu~a s~~kine delilet ~ 
dan fazla reyın hıç bır zaman zımdır. Camı ne kadar buyukjrak niyetinde bulımduğunu te- vaffak olaı::ıayarak gun ag akd" .1 taltif edildi. cegı tasrih edilmektedir. Talimatnamcrun diger meveddı ı . 
temin edilıniyeceğini izah etmi- olsa. imam aynı duayı olmyaca- min etmektedir. ken kaçmaga mecbur olmuşlar- n ıye ı e dele işile alakadar olan memw:ine ve bankalara taall(lk c ' 
ştir. Von Hoesch'in bu mantı- ğı gibi, ismi ne olarsa olsun, - - -'L J dır. . . tcdir. 
kı doğru olduğuna şüphe yok- İngilizler Hindi...ıan'ı bildikleri AmerlKBaB Singapurda inşaat . Kooperatıl ~efer~rlıtf _ Maliye Yddleti mübadele işini hangi bank:anm deruhte c l 
tur. Fakat Chamberlain'in su- gibi idare edeceklerdir. H ki. r· LONDltA, 14. A. A. - Bahri İZMİR, 14. A. A. - tzmıre ği herıiiz kat'i olarak taayyün etmemiştir. 
kutu ve Stresemann'ın ölümil A. Ş. OOVeT te 1 1 ye birinci. lordu avam kamara- m~ak kaza ~a~akamiarm.~ Bu işin ~iraat bankası tarafuıdan deruhte edlhnai lru\·· • 
ile şirazeden çıkan La Ha.- H. zamanında sında vaki olan beyanatında kredi kooperatıflen seferbetltgı muhtemeldir. 
ye itilafının tabi.kini tehir Almanyada arp ki d.lm ll Singapur üss~ bahrisine ait in- için kö~lerde çal.ışmakta oldu- Mübadele işlerinin on beş IÜM kadar memleketimi.ıia .:~~ 
ettirmek için Fransızlar esa- erzak Bil e l e şaat ve ameli~atın ~a~mda. t~ kları mustahberdır. rafında başlaması memul.dür. 
sen vesile arıyorlardı. Hogen- -Tamirat bankası PARİS, 13. A. A.- Gazete· planacak bahn t~hdidi tcslihat --o-- ----------
berg'in_ ~y.a mürac:ıa~ teJ:lifi teşkilatı ler.M. Hoovcı;n;..harpzamanm-ıkonfer~nsı ?ola~.sile muv~kka- Lüzumsuz Ticaret Zongulda.kta feci bir kaz!, 
bu vestleyı ıhzar etmıştır. Şım- da erzak naklının serbest olına ten tatıl edilecegınl. temm et- odalan 
di gelecek ayın ilk haftasmda BERLİN, 14. A. A. - _Bey- sına müteallik teklifi hakkında miştir. Amiral •. Jellıcoe. bu ka- NKARA 

14 
(Milli et) _ Şimdiye kadar ocaklardan tt ölü VC 

ikinci La Haye konferansı te>- nelmilel bankarun esasi nızarıı- mutalcalar serdeylemekte ve ran tenkit etmış. ve Sıngap~ ~ kil~ · ty odalan 4 yaralı çıkarıldı 
planacaktır. Eğer konferansa namesi yedi fasla ayrılmış 60 müşarünileyhin inaaniyatper- üssü bahrisinin ınşaat masarıfi . at ve . . tıcarı:wıatı .. . 
simdiki zihniyet hakim olursa maddeden ibarettir, Bankanın verane duygularından tadir ve ne istirak eden dominyonların nız:ımn~~esuıın :"aı 

1 
•• u- ZONGULDAK, 14 ('Milliyet) - Gelik'te r,ı1 

Ük konferansta yapılan işlerin sermayesi 500 milyon İsviçre tebcil ile bahseylemektedir. emnüseHlmeti iç1n lazım oldu- ~~n~e luzumsuzdah .. ~.:gv: patlamasından dolayı pek feci bir maden kaza111 • 
bu konferansta büsbütün bozul- frangı olara.lı: tespit edilmiştir. Temps gazetesi mütecaviz dev- ğu mütaleasında bulunmuştur. ıçın ıcı e~en ~e ın ı~ 

1 
z e :}imdiye kadar infilakın vuku bulduğu ocaktan on 

masını beklemek doğru olur. Bunun yüzde 25 i iştirak ve ka- !et aleyhinde abloka tesilİ ce- --1-,,da mekte 1:: uil. us~s~ 0 a ~ ölü ve dörtyaralı çıkanlmıştır. Tahlisiye ameliyesine 
Denilebilir ki Versaille mua- yı"t müddeti zarfında tediye ve miyeti akvam misakında tasrih Aouslara R bkulundug~ val.aye almmenn muv_a a-
h d · d hi b" Bank . . ld • ,,,,.,..,,rak iti h . I 1 • at ve mut aası ası ıcap mali faaliyetle devam olunuyor. e esın en sonra ç ırza- teslim olunacaktır. a, ne,edılmış o ugunu J-- • - ~1u acır er mese est ... de kalet lağvı tespit 
man büyük devletler arasında banknot ihracı, ne poliçe kabulü razda bulunmaktad~. M~zkur et:ıgın nl ve hakbnda bulun- T ·· k M "f · t• t kil Al l 
bu kadar tesanütsüzlük görül- ve ne de ticaret veya sanayie gazeteye nazaran mutecavız de- LONDRA, 14. A ·A_· - A- edilen od~ .ar .' . Uf aarl CCilliye 1 eş 8 
memistir. ait herhangi bir teşebbüse diğer vlete serbest surette iase mad- vam kamarasrnda ~omınyonlar dukları ~!ayetler valılenne bu ANKARA, 14 (Telefonla) _ Tllrk Maarif cemiyeti t • 

· "" • • terine nazaran faik bir surette deleri temin edilmesi tecviz e- müsteşarı Ponsonbi Avustura- meseleyı yazmıştır. .. 
. ,_,_ lm ı · ek - d M H 1 h .. ,_,, .-..: ·n Avustralya- Gelecek cevaplara gore kara- merkez heyeti Cumartesi günü toplanacaktır. Cemiyetin ... ..ı 

Avam kamarası amele hüku- iştırak hakkına malJPK o ıya- dilemem ıcap e er. · · oo- ya Uı<um .. .-nı . . . b"kinc ....:ı. ektir !er dahilindeki teşkil.itma dair talimatnamenin ihzarı nı. "'" 
· · R ile' ·· .ı..t te caktır J ver'in telkinleri kabul edilebil- ya hicret edecek İngılızlere sım nn tat 1 ge.,...ec · ye dahildir. mctının us.ya mıınascuc . • . k • ed b. 

· • · · - · •&fi • u:rmay.-ıiıı"n ....___ mek irin Briand - Kellog mısa- dilik muavenetı na tıy e n- · • bo ---------------------
5191 ıçm ı 'C* • • -- aJ.,~ · "' ·· ud· · Id Ga 1ayıntap rsası t et••iı•e. ıi..+ ite .. tiai . 

1 Wdtıe Hwıfwhn ede kının zuhuru muhtemel hertUr: lunamıyacağmt b ırmış~ ~- z . Çukurova harası ihya Gazi muallim me:~ 
Heri w - a:ktiı. idare meclisi doğrudan lü ahvale müessir ~urette ;atbı ğunu söyledikten sonra . ,_- nızamnamesı i" 
beyanatta e , we ._ cluiı•i• aJ?hd .. yedi deYlet- kine emniyet hasıl etmek ı,,~ 1 rarm muhaceret .meselest ha_ .. - ANKARA. 14 (Milliyet)_ ediliyor bine kim mildr.s 
dımm lji D i!ıı t1• • , ..... be:r biri iıçiJI iki ım-·!üı, di- gelir. Fakat harp ihtim~ d~~- kında Britan!a ımper_ato:tuı,ı Gazi A ınta ta ~ lacak borsa- . . oluyor? 
• onsön:ıı.t:iider buna itiraz 

1 ier hükib:netler içia 9 m!ıdir n:1 !inde kaldığı müddetçe, cıddı ıh nun hükl\metı muhtelıfesı arı;ı.- . Y r P çı H ti _ ANKARA, 14. (Millıyet) - . . ) 
ıı ;,ler fakat lil:ıeraDer 1ıülrfıme_ .Alm:myanm ı:aııiı:at tediyatıl tirazl.arla karşılanması lazım smda münakit itilafa mugayır ki ~t ta ırı;-~m::::ı~ eye ve Eski Çukuc ova harasını ihya ~~~· ~4 (Milliyet Cl 
t' • noktai nuarma iltihak ey- devam ettiği müddetçe Fnmsa gelen bu teklif en ahararane. düs olduğunu ilave eylemiştir. e e tastı ~-1· ma~adile ilk _adım ~lm~ ~e Müderris .smail H~. B. 

1 
. 

!emişlerdir. Şimdi iki devlet a- ve A'!menya bükilmetleri için turlardan, en alicenabane h1sler p rt işi vekiller heyetı kararile ıktısat arta. muallim mektebıııın_ 
raSDMia sefir teati ediiecektir. faııla olarak birer miidii:ıdcn mü den daha kuvvetli olan h::ıdise- CAMERa.sRAapo14 A A. _Da- 8. M. Meclisi vekilliğine devr edilen merci- ~lerbıye prloglmaktraınlarmındı Kt~ ·, 

- h · • · · k "ftli"" d bir ..._ d ı e meşgu o a r c · Telgraf baba:Jeıinc bakrltrsa n:kkep olacaktır. İdare mecfisi ,lerin amir bulundu.gu. ?zım ve hiliye nazırı hük:Umetin ciddi ANKARA, t4A.A.-BüyiikMil- me <i~ ~ın .e. ay~~ ~po- · kt bin ""d'" · k'; 
sefirleria isimleri bile taayyün reisi aynı zamanda bımka mü- ihtivatla tetkik edılebıhr. . b" t tk"kt sonra pasaport sis lct Meclisi busün Reiı .,ekili Nıuet- su tesıs edilmiştır. Tesıs edilen ~n~ ~e ~ n;,~ ur ve -
etlllİ · . Aınıd~ hiikiimetinin dürlu""ğü" vazifesini de görecek Nevyork gazetelerinin bı;: ır .e. 1 ehnaf - tmeg"e karar tin Ali bey riyuetincle toplanarak müessesenin ikmaline çalışıl- ayını mu teme r. 

· . l"fi · k temını mu aza e M b' ı - · tihabedil- ·ı ··-o-hu adımı İngiliz harid Iİyaseti ve üç sene müddetle intihap e- coğu M . Hoover ın tek 1 nı ·a- . ld "unu çünkü bu u- .,!r"' me Bouı1 ug11'.';'.'; si~ . tih maktadır. Haltn depoya ven en l . d k 
1
. .. 

. 1. bi ğ . . ·. . b"k .. kt dir Bu vermış o ug ' ...ihçet ve u mc:u a ucuna m •- 1 d b . çiflik sa zmır e ana ızasyo.• ıcin e un .. r ma yettir. Çün dilecektir. Banka faaliyette ıı_u bilı tat t r:on;ıeme e · sulün ecnebi muhaceretini kon- bolu...., Haaan Cemil beylerin intihap aygır~- an u cı~aı: - İZMİR, 14. A .A. _ 30 ı... ' 
"'l bu munaser!t dewm eder- lunduğu müddette Yomıg pli- gazeteler, gıdaı maddelerden a? 1 tm k canilerle arzu e- mazbatalarını kabul etmit ve Hasar h:>-ılen ılk baharda ıstıfade ede 

1
. .

1 
lm 

1 
t" 

t ·ı· 1 "-- • - t h l•tm kı- tro e e ve . lifi" • kılı 11 1. tkt" killi"" b ıra ı e yapı ası eve ce hen, ngı ız er, emsa.uuc ancak nmda münderiç malt ahkfum ta dolunan bazt muş a se a . dil . ki 1 ·n memlekete Cemil beyın talı ıcra . nıruşr.<- ,.,. • .e··c ır. ısat ve gı u ed"l . .
1 

.. 
~urunu vüstada tesadüf edilen tbik edecektir. 1 myevi usullerle i~tial edicı mad . mıylen .. mse e~ be etmek hu Müteakiben ~do~u d~yolları •e d vomm günden güne tekem- İ 1 ~~ proje 1 e takan;,: 

. b ita ....... ~rlerd" • • 1 b"l ""ni kay gırme enm mura a Hay-larpaşa liman ıdareu 1925 ıenc .. kk" . . . • · zmırın umum an :! ~ir ş~kilde .. unu te~ ı. Banka, Al.manyanm ~mıratl deler halın_e ge e ı ecegı - susunda basit bir çare teşkil et- si bütçeıi beıabı kat'isi ile Erzurum -ı mu' ve tera ısı ıçın aygır nu- belediye varidatının kifa.r 
::?rmdı bu munasıı:batı, hem de hesabına vakı olacak tediyatım 1 detmektedır. kt b 1 duğunu beyan et- Sarıkaını• • Karı demiryolları ve,ua- ktarınr fazlalaştıracaktır. Ma- 1 .•. d ık k b" ""t 

klif "lderi · · .. d k bı:ml al1- . 1 k me e u un , . . lan .. lU ld • .. 1• ıgın en ç aca ır mu 
Ruslann. te ettı . şa:aıtı tesellum e eced ::;:: an ak 

1 

Rusya
1
ya ge0mNı sa4tıAac.Aa mistir. , ba~·.~~25edilhe"';~'L~tuı'"' rap

1
or mt u- m ak.o uguT .. UZTki e ~ki~day a din teklifatma talikan rrı 

.abul ettikten sonra. tnıse caklılar arasın a ... grıac ve VASH NGT , 1 . · -. - . . . za'"":" er ... ~ . 0 unmuş ur. rnmt ası ur yenın es en- bul k "d" D"" p 1 "l.fakat e !eri maflabiyfti i- Almanlarm ödeyeceği senelik Bu gün Shippingboard şirketı- Almanyada mıllıcıler 1 Meclia Pıızarteu cunii toplanacaktır. beri hayvan yetiştiren yerlerin- unmf a t.ilı. ık. ~ 0~. 
· •. ,_.,_ · · ba L-•--- · · · · S h"'-"- t 13 A A Gazet ~ .. d. Hük" ,.. tı" · · h sen ransız şır etının mu.-raftan başb tıı:". ~~. taksitle~ z: ...........,_,..... tı-, nin 30 genus~ıu. ovyet ':"""'"e BERL N, . . · -. . ~ _ . den bın ır. ume •ı~ . a li beledi e e müracaatla ıı::-

a devlet ara•• :fat.ı ltılaf;, go- carileştın1mesıne ve tedaviil tine satılacagı haber verilmek- te de Voss, nasyonalıstlenn DU§kün kadınlara ış yvanlanmızı ıslah ve teksır ıçın k . 
1 1 

Y ~ lmak .. c 
.:. sefir teatisindeı:ı sama ara- mevkiine çıkarılmasına ait ha- tedir. Mezlcilr hükilmet bu ge- arayi umumiyeye 22 Kanunue• tZMİR, 14. A. A. - Zührevi sarf ettiği ehemmiyet bu havali sıt ~~ e 

1 
pa~ M"" U:S .ı 

'1ki ihtilafların b.allr için mü- zrrbkları yapacaktır. mileri Leningrat ile Karadeniz velde müracaat edeceklerini ya- hastalıklarla mücadele cemiye- nin eski şöhretini az zamanda ~e1 ta. ıplmıo muş ·tk~k ta ı . 
b lı İ A. A. F k"" f · Ak · k k ki · d d h JC erı a ş ve te ı a 'kere aş Y'.lcaktır. Pro~a- BERL ~· ~4. - on , Basr": or ezı ve şay~ ş.ar zmaktadı:. . . ti düşkün kadın ve kızlara i_ş bu ihya e~~ce ve es. sın en a a mı tır. Teklifatı mülayi. 

ıda meselesı., ba mesele ile kürtiyüs ikincı Lahey konfe- Rus lımanlan ara~ındaki tıca- Yunanıstanda hava ı~le~ lup çalıştıracaktır. Cemıyet, farla yükseltecektır. 
1 

ş b 
1 

d" rkfuıı me: 
1
,• adar olan üçüncü entema- ransma başmurahhas tayin edil ret& tahsis edec.~tır. Sovyetle- ATİNA, 14. A .. A- - H~- propagandasını tevsi ve tevsik -o- .~.t e e 1!.e .. e ktedir. 

yonalin vaziyeti ve borçlar miştir. rin usulü idaresını t~amak met bir hava işlen nezaretı ıh- için ibret alınacak filimler gös- Segrltıefaln meclltıl idare ~~ar kgo~.e şehı · 
.1eselesi. İngil_tere ile Rusya a- Cenubi Afrikada içki suretin~eki. Amerik~ sıyase- das e~ek.tasa~dadır._Bu terilmesini kararlaştırmıştır. 1ıı azahlfı r:F pa~! rst~:mı:~e do ·,. 
~ındakı demırbaş meseleler- KAP 13 A A _Yerli hal- tinde hiç bır tebeddul yoktur. nazaretın ıdaresını M. Venıze- mir ve mülhakatınm sıhht va- . r

1 
. 

1 
ktrikli t: ' 

1 <l" ' • • • B d • t d h d ktir . . . ANKARA 14 (Mıllfyet) nış emesıne, e e en ır. ka ispirto}U ickilerin satışı me- orsa a vazıye los eru te e ece . . ziyeti memnuniyetı rtılıcıptır. . . ' . . - ym oraya kadar temdidir 
. . · · ti • NEVYORK 14. A. A. - Bor · B ki srtm fazlalığı ilk- Seynsefaın mecllsı ıclare azalı- . . . d Propaganda meselesınde selesı dolayısı le takı_n :gı tav~r ' h "!at fi tla- buhranlı olmadığını ve fevka- u sene • a -· . ih edilen Çankırı va- yük.Mıllet Meclısın e~ , 

'-nderson'un konsörvatörle- üzerine Dürban şehnne 600 mu- sada esham b~ta vı_ a zül lade bir tedbir ittihazına lüzum baharda yagan devamlı yağmur fi~.-Nın: Bap hı bu vazifeyi kabul nun çıkmasını mlltealriP : 
len daha genis davranacağı sellah polis ı::onderilmiştir. He- nnd~ vuku yem tenez bul d ğmı natık bir beyan- lara atfedilınektedir. Frengi ve sı un. . cbı:ıf. rl mllte ketinin imtiyas ve hııkı' 
nlasılıyor. İngiliz hariciye nüz teeyyüt etmiyen bir habe- üzenne M. ~~;'er federal re- unma :etmi tir sair san haııtalıklar yapılan ~ ~emesıne m ye ne satın almmasma karar ,. 
azı;ı propagandadan asla en- re gö~e ?ir tay~are filosu da Dü zervM bıı::r.k 1f1ud.~rU UM. Youn;. ra:: ~=~ 1 mi~y~ 471 bin do- tatistlklere göre yan yarıya no- =den. Emfn pasa tayin edil tir. 
!işe etmediğini söylemiştir.jrb~n.ıstıkametınde hareket et- ;i~te~ .~.:an ~=zi.~e~~ve~çete lardır ksandır. • 

Fakat ü~üncü enternasyonal me mıştııı-



amallzk 
dilmek 

Istanbul' da adeta büyük bir memuriyete tayin 
oldul gibi kıymetli ve bekleyen bir szra ' ZS , 

ammallığa okadar çok 
talip olan var ki, Ema 

net te şaşırdı 
~~!ıir dahil'1 rlf' şimdi hamallık 

Dün Vilayette aza Canlarına kıyanlar Yapıları te .. lıikat a-
miilazımlığı imti- bone memurlarının 

hanı yapıldı ~-ir.~ hastalığı~.dan ö- mesut getirıi mey-
D .. v·ıA-tt 0 1 t buru borcunu odeme- d h d un 1 aye e eve şurası • • • ann ('l ar l 

iza mülazıriılığı imtihanı yapıl- mesınden ıntıhara - ~-t ki · · GeçeıJerde gazetemize ııelen Bi-
~ştır ... mtihana 7 şi gırm~_ş- kalkıştı zantiywn a~r .... li pıip ve ııüJürıç teb-
tır; 9 kışı alınacaktır. Fakat dun • d t mektubu hakkı.ıd• Müdinyeti u-

ayni zamanda Ankara'da dahi ı . Oıküclardıo P•ta linuuıınd• mer- mwrıiyeJen ııclen emirle tacil edilen 
imtihan yapılmıştır. Müsabaka hum clıımat Mehmet P"?WU yalısın- tah~l ~ün_bi,tmit ve evnk vekiJe-

1 

imtihanına Devlet şurası mua- da oturan 60 YllJında P~tıoi mupteli te &?nderilmi9tır.. , 
• 1 • d C l'l A 'h b olduğu hastalığın tedavi edilememe- iahkJıatın nebc:eoı ı..Iduncla Bat 

vın enn ~n e a ga ey ~- ıinden m.iteea:;ır olmut, tırq oldu~ m~dür Hüs~;i ~· duo bir mubarnn-
~~t etmış _ve ~nkaradan ~etır uıtura ile evveli oaj bilejinin clııma-ı ınıze ~ftır ki: . . .. 
diğı auallen musabakaya gıren rıoı J.ami§, •onra ıol elinm damarını ı - T .Jıkıkatm netı.,.,..nde iki abo
lere vermiştir. keomek iıtemifl:İr. "! meınurumuzun haı..lı olduklarını 

Saıi elinden fazlaca kan akmıya ııordul.. , . . 
batlamıuı ü:ıerine ev halkı yukan ka, . Bu nw;mur!a~~ bırı ya.inız (Mil-

miJIJıiyeliler ta çı.kmıtlar, Petroiyi bayıım bır hal• !iye >. kelırr.eJJıu gorerek mektubu ga 
Mülkiye mektebi mezunları de tıp fııkülteıine kaldı..,,,1 ,ıaraır. zeterun abone kutuıuna .•~,._ 

· · "d , . .. 2 -Aımaaltında :.ı6 numaralı dük- Abone memurla" aare11n yaiıuz 
cem_ıyetı ı .a~e hey .etı ha.sı ~iun kanda çuvıunlık yapan K.uım 300 Ii-l ilk k~e~!ne ~r. Bundan .~a ~
V alı Muavını Fazli Beyı zıya- ralık borcunJ ödiyemcmeıinden mü- ut "!umkün old.ıgu kadar ıuratı te-
ret etmiştir, Kinunuevelin dör- teeuiren Sirkeci yolcu aalonu önün- mındir. \ 
dü Mülkiye mektebinin senei de kencliııni denize "hmf iıede kur- -o--
devriyesi olduğu cihetle yapı- tarılmıtta. Galata po1Jta11esi sul 
lacak merasim programinin şe- -o- istimal tahkikah 
kli hakkında görüşülmüştür. E:oden çıkmak meselosln- Gıılata paıtan~ııin e olan bir aui eden 5,500 kişi var! -o-- den dayak istimali dün yazmqtık. 

---• •• 1111 • ı Tı k fi ,. d z· · ,. İıLuıb.ıl puta baı müı!iin.i Hüınü o a ıyaıı ole l ~aımp•f8h:,,..::ırıil<Uyuda otu-ı bey diın bu ıui .<imal mcaeleai hak-
ret tarifelerinin artlrJfmaSI f C'jn T k tl ı· · k ran Al~""~ıe Me' 1aynıAı· evMde .°_~u- kmda bir mulıarririmize şu izahatı y o a yan ote ının metru ran ı, og u .ıme ı, uıu:a.& I vermi tir· 

Yapılan tekll•f reddedt.fdı·ı emlaktan olup olmadığı bu haf- ve Habıbe namın e.den çıkmak m.,. ş • .. • d k h ael • d • g etm • ı iV ehme I - t luc.e aynen Mılliyette yazd-
'.l~ın&Uar . . . ~-- h ti" . d bammall 1 ... _. k ta içın e at'i surette alledile- Alie!'~ den ·aıv a 1 '! .~'.. alı • t dığı ft.kildc cereyan c'ır.ittir. 

·, cenuyeti ıuare eye un e arın e e.,...ı, eaeclar ve cektir. .,... . emır e '° go.zunun tınaan B:z böyle bir ıııi itıimalden haber 
iı ~b bu hafta içinde yapdacak- 'kol batı vazifelerini ifa edenlerden eı -o-- ehemnuyetlı gı;rette yaralan=ıtır. c!ar olunca der 1 faalıyete gcçW. ve 
~imıız malümata ııöre, Ema- ki gedik ıeklile it görmek iıteyenle- Kavgacılar yaka; anını ıtır. tahki!.at neticeıinde O aman efendi e 

'!lıi ııedi;k uıulünün kalkma11 do-, nn vazifelerine rulıayet vermiştir. Ge Valiyi ziuaret ---<>-- ·~ten el çekfail ·;. y 
. l~Yn memnun olan ve araaı- dik an'a~aın~ tamamen ortadan kaJ. Ticaret Odası ikinci ı:eisi Ne· Esrareı 7 z bir sirkat ı Yal: 12 tahk".kah zab:t:ı değil kanu 
kat yaparak hadıae çıkarmak dırm:ık ıçın bır çok hamrnalların yer- . .. . , . . - .. . 1 nen biz yaptık. 
~ır takım elebatılar hakkında (erini aeiiftinnit ve üçretle işini sat C~p bey ~u? Vah Vekılı Muhıd- P:ınıaltıd.> polis mcykü "!varında ·------

. ıcra11 için zabıtaya müracaat mak usulünü kaldınnıştır. dın Beyı zıyaret et.-aistir. kuyumcu hnıaıl.~ıı;kk.• efen~ duklô:: '11/!u··essesele .. de ' ı · · · nına hırıız gırdıgını, :.000 lıralık mu lPı • , 
Haınınaiların kıyafetlerııu Avru· -o-- ccvlierat ç:ılınc.ığnu idaia etmiştir 

:ı:amanlarda tehrimizde itıiz- pada olduğu gibi yekneııık bir şekle Defterrı.'ar hmail hakkı efendi ıabalı c.uıilia- TT k 
.... ve yeg&ne iti haline gelen 1 ookmllk dütünülmüt iıede bu ancak D f d ş f'k B ld" nını kıııtlemı !ıir davaaı oldug·u için 1\..UÇÜ ' manifatu-

.LL --'---''--'- -"~-- ti haınmallar ta b"k dil e ter ar e ı eye ge ı- ·• .. - ıı~~ ..,...,..., ~ .etya .• . ma. t •. e . e- •. .. • mat.k.meye ııitır.iş•ir. Uç oaııt sonra 1 
R~rı.t11a..· bulmuttur. Bunların 3,500 ü bılmıt ve cligerlenne alametı farıka gı soylenen telgrafın tanh ve r.vdet eltıfi zaman dükkanın kırıldı- raCl ar 

nezanti albncla 91ya iok• olarak kollannda n~maralı. "!arka bu numarası da yazılmış ise de bu iını, mÜ§ter.leı·e ait oaa (erin _salındı- V I • 
L. çelı.,...k~. ~ bammal- lundurulınaaı teluırriır elln!ılir. hususta Şefik Be? diyor ki: IPDI gormiif, merkeze ko,Jı:t\liitur. e müsta 1den1ın. 1 u-
~ ayda 40 lira kadarda. .H~I'?"'!' yolcuları iz'aç etıne- " E l d .. l d" - · Hınızlığın ııündüz yapifdWı, bil- " h • 1 
~--· tetkilitma clahil olmı:r-ı~~~ ~~ ih~ yapmalarına mani "b" bö" 1 vvb~ cel e aof aly e ıdgım haua kilindin kmlmaaı, ı,1llıDllD saat- gun angı lUSUSatı 

1 
ııaı- ıı-tlarna kuana,.,..... ~ lizımııel~ yerlere zabıta· gı ı Y e ır te gra ma rm. lerin müıteriye ait olmaı;.ı, -diiküncla - ·· ki ? 

L 2 ıu.., p.rilıı haı Han ı,a• yı belediye memuru ikameli karar- Eğer böyle bir şey varsa uy- hırm: ııirdiiine dair bir ize teoadüf goruş~ce er . . 
~ .limıua tahmil ,.. tahliye ifP- laıbrılmıttır. durulmuş olsa gerek. Aslını gö- edilememesi poliııin nazarı dikkatini 1 .lstan~ ı:h':::a ve -~k'-
- 2,5-3 liraclır. Hamınallar arasında parti ıeıkila- ştermek lazım." cdbetınit tahkıkatın tamikine karar en .j, m~ı Be •1 .:::'k.~C: lı~llel. .. de ba_..I ihtiyaçtan faz- tma nihayat yerilmittir. Bazı bammaJ -O- verilmitlir. ~::i' ~;',.. ~ u tin . . Saliı 

, . tu ,,. ..ı.ta itaiz lıir ;.mhanı ıar, üaet tarifeoinin ~ - eveı ya V" l" k- . d d" iddia sahibinin borçlıı olup otma- heci ~a . 8 .. ye rem . . . -
'1ınııkta lııulıınduiu için Ema- pdclıjuu" timdi bayat pahalılığı na- 1 ayet oylerın e IS- dıiı _ve hayatı huıuıiyeoi hakkınd.ı d:.; N~ ki: dıın bır mW...mnım-
~ kayıt - daoi-i k•peına- ;.tt:: .. :-:ı;•dili lizımgel- panserler açılacak tahkikat yapılmaktadır. ~ - c!:iyetimize aerma7.U 5000 

oı-.a-. · İdarei hususiye, gelecek sene büt- -o-- liraclan 8§81'1 olaıı peralrende tulwfi-

Mahkemelerde : 

Koca ekmeği mey
dan ekmeği .. 

«Allah kimse:)rİ evlat eline 
muhtac etı11esiı1 .. }> 

- Bizimki de, neme lazım huysuzluğuna huysuz 
dur ama ..• 

-- Aman sus hanım. . Allah benim gibisini d\işm· 
nına vermesin! 

- Şimdi boşanmağa mı geldiniz? 
- Ah. . ah o günü bir görsem hep sadakalar vere 

l-eğim ... 
- Eve barka gelmiyor değil mi? 
- Altı aydır, hanım dile kolay bu. • tam altı ay, 

kapının eşiğinden içeri basmadı. Meğer dostu varmff 
Sabahh akşamlı kapanıyorlarmış. Bu yaştan sonra yu 
vasmı kim yıkmak işter hanım .. 

- Mahturn, kerime filan var mi? 
- Sorma kardeş. . o da ayrı dert, üç evlat gömdü: 

ten sonra allah yumuşak başlı bir erkek evlat ihsan et 
mişti. O yumuşak evlat, tam ele avuca geleceği zaman 
ş~ytana uyuvermez mi? Kahpelerin peşinde hanidir ge
zıp ducı1 r. İş yok güç yok. Babasından ayn çeki oğlur. 
1 k" ' can ayn çe ı ... 

- İşte güçte mi bari? 

• - Hangi iş güç hanım. . Mektep medrese görme 
dı kı. . l\1ahalle<le zıpzıp oynıyarak yetişti. 

O sırada bir hanım fıkırdıyarak aralarına sokuldu 
- Bugün bizimkisi de bitecek. belki karan alın;. 

Yaşlı buna candcın gönülden: 

Ah, dedi, darısı benim ba~ıma ... Şu heriften çatı 
çatır nafaka aldığım günü bir görsem .. . 

Öteki de bu temenniye iştirak ederken: 
- Allah, dedi, oğluna da akıl fikir ihsan etse bari •. 
Kadının bu söz en can alacak yerin dokunmuştu 
- Onu hic sorma .... dedi, koca ekmeği meydan ek 

meği ama allah evliit eline baktırıp ta adamı mahken11 
kapısm:ı. düsürmesin ! 

\ • • • 
GuNuN ADT.ıYF Ht\BERJ,EH. 

Vefata sebebiyet 
şoför Y ordan 

Emanet mühendisi Fuat B. in 

kim mes'ul. .. ? 

veren 

ölümünden 

bNNIM!Han, k•unçlannı a- Enanet lktioat müdiriyeti, ınemle- çeıile lıtranca civarında Karaca kö- Ga:ı deposundan yangın Y.e ve maniiatura aa!;tcılarınır. ekl«i-
talaim m.el& oantile pay ketin iktiaadi •niyeti itibarile böyle yünde bir dispanser açacaktır. İdarei çıktı tile 15,000 kadar muıtahdem clahil Dün üçüncü ceza ınahk~nde lib ablu!lar ye ıı. taretle OMCnll.1 

tatlıik elmııktedirl•. Bu ••- bir talep n iddianın kat'i7ea •erit o- hususiye her sene bi.rer dispazaer in- Gece Beykozcla Umur yerinde ye- bulunmaktadır. Kongrede fU -- ~~·- Fu.ot be>:i çiinanek IW'e- 7• aebelıiyet ......m,a... · 
lloii ..... ı m öaiine ..,pldiii i-~mı Ye timdi.ki tarife dahi- fil etmek suretile bütün vilayet köy- tuva Bahar kumpanyasının gaz de- leler ııörüt~ecektir: . tile olümııue oebebiy~ ,,... toför Dünkü mııhekemecle Hilaeyin Me" 
.....ıi clii• haamıel t.,.eı.ı.il- !iade Pl•tmak iotmıiyea ı..-ııa- (erinde birer diapanıer açacaktır. Ge polarmda yangın çılnnııtır. 1 ;-:~fatu~a ve tu~ye mü_ıtah Yorclanm muhllkemeı•ne devam olun- met, knrucu Rifat, HaaAn ve M •ha 
t.pmı eblıelı İİD'e c:emiyat ta- nn y.U.., clijer müracaat edenlerini- lecek sene yeniden 3 di•paııaer daha Yangın deponun elektrik tesisatı- demımDID _ mesaı ~tle_~ ~clicli. du. . . ftl1l taiüt olarıık clinleacliler. B.,nlı 
. t111 ıU ii .. tta lııulıınulmUfblr. kame eclilecejini oöylemittir. açılacaktır. oın kontalr neticesi çıkmıt ve yalnız ~ ;-Mai~ oahıpleı:ınıo muıtahde- .. ~. ~.ne11run ~ uncu Çarpınbe gü mununlann aleyhine ıehaclette balı 

etin münıceatlan üzerine 40 Marboız h•DMDalhk eden 20 ki • ~ bu kııım yandığı balde aöndiiriilmüt mım aebepıız olarıdı: ıştea çılıarma- nu Bııyükdere - Şıtli yolıınun tamiri- dular. Mahkeme ııetnıey., tahitleri 
lehkalı ı.._..ım Yuifelerine itten çıkıırılmı tır Ema t ~ Dahiliye Vekaletinin tür. Zarar mühim değildir. malarınm temini. ne nezaret eden Fu.ot B. geçilmenıeııi celbi için talik olundu 

•eriJmittir. için müracaat 1 ecİealeri ne Anadolucla 3 -Maıi"aza tabiplerine lazım o- lazmıgelen yoldan ilerliyen Y orıl=ııı ~ 
4'1u..tıklılannclıı • Oluhinl bir taminıi ~ lan müotahdelDİnin cemiye vaaıtaııile olomolıilile ciğneniyor. Dünkü celt. Adi" k . l 

-- ııuretile yol itlerinde çalıımalarmı taYIİye et- Dört sirkat vakası tedariki. de mülıeacliı Ata B., plıit olarak elin- ıye ongn:sı 5 "' 
........ -..lı lıir taafi7e mektedir. Memleketimizi• coğrafi vaz.iyeti 1 - Aynalıçetmede Dalya aokajim 4 -Cemiyetm aza miktarının tez- lendi. Ata B. Yardanın ııeçilmez il"- , J J- f 1 

14ı"'-~ •• bu iti yapularm -1ı Bilhaaoa ecnelıilenı mütkilit çıb- itibarile kıtı~ ~a A~adolucla ve lıöl- ela Katinanm enne kapıya anahtar yidi için icap eden tedabirin ittihaz retlerine rağmen ilerlecliiini, korna nunu ev\ e l ,a t. t 
.. Yeneycı tabi tutulması mun- ran köprü ve Haydarpaf8 hammalla- haa~ tark v~y!tlenndc petrol ye uydurmak surelile y orııi isminde bi- olunması." çalmad.ıiuu ve toförün halatı yÜzÜn- Teşriniaaninin 5 inde Ar/ara' 
mtü~:btı .. hlriket netic. =:,:, :..:~~~br~ bulun- ~n! fazla ı~tıyaç olduiu ".e bazen riıi girmit, e§ya çalarken yllkalan- Bu maddeler hakkında heyeti u- den Fu.ot beyin ölümüne ıebebiyet 

1 
Adliye vekili Mahmat Eaat beyin ı 

-~-.., bu ~tiya~ bir buJu:an teldınde te- mı9tır. ~u~:r""':. alınacak mukarreratı tat- veJi!clifini töylecli. Mütealuben yol Y!'•etinde Adliye müfettişleri kongr 
barüz ettiği ~ clikbıe al~narak 2 - Şehremininde bahçıvan Tana- bik ıçın lazım gelen tqebbü .. tta tı.- tamirabncla çaJıJAD amelelerden Hüoe 61 ıoı_ılanacaktı. Fakat adliye mufc 

#ıfsarlarda ltaJya Sefiri !"' batu•.~.P!8~ v! faydalı bır ııtul tm kulubeaine sabıkalı Niyaz.i ırirmit luaaçağız.,, yin, Mehmet, katrancı Rıza, Ali. Yıı- tlşltn bazı mühim tahkikatın icrası 
ihdası ~~ıunülm!'f~· . • qya çalmıt, kaçarken yakalamnıttır. Cemiyet reiıinin imzaum mııhtevi nuı dinlendiler. Bunlarda hadioecle ~eş~ul. olduklarmdarı mezlı:fır ':<ong 

Çakmak taşı Barone Orsini der.-işti Dahılıye ve~eti t~rahndan ".'li· 3 - UJelide Tenekeci sokağında olan konııre için matbu birer davet kabahatin Yorclana ait olclujunu bil- DlD ıçtımaı k!lnunuevelin 5 ine IG. 
6 yetlere yapılan bir ~de bel-:cfiY!'" Ayte hanımın evine lıtepan girmİf mektub~ dün manifatura ticarethane- dirdiler. Yalnız talütler toför muavi- mıgtır · Kongrenin içtimaı ) akınJat · 

/"'asaya çıkarılmak yerine Baron Alnizi ıe.: ve l~~etlennce bu ~ıhe~n iki bohça eıya çalmıı, :rakalanmıştı.'.. lerine tevzi edilmitaecle tacirler bu ni ile araba içinde bulunan Simaıı. fO- ğı zaman müfettitler Anlıaraya har 
l dai~ goz o~unde hıtularak mum~n 4 - Karqiimrükte Çakıraia soka m•ktuplarcla yazılı bulunan kongre förde kabahat obnadıjym ye Fuat be- ket edeceklerdir. 

' İçin hazırlandı geliyor old~ takdırde, za~ zaman bu~- fııncla Filoranm evine oabıkalı Hakkı ruznameoin.i §ayanı kabul görmedik- yin ka~mama11 :rüzünden knen•n"" ---------
. . ~~den mu.oyyen bır ~-sarfı ile ve Şevki gimüı, birçok etya çalmıı- !eri için içtimaa ittirllk edemiycıcek- kua selcliiini töyleJiler. En IOD ola- ıspanga konsolosu 

, ,~ ..... t iııhioarı yeni ~ ~ Bır ay kadar ~"'.el Romay~ ihtiyaç!~~ ka~ıılık ~im~. uzre stok lar, Çar,aınba pazarında oatarlarken leı:ini ve eaasen ~yle bir ~yeı_Je ralı dini- ve Yor~ yanında o- •tfi 
tır. Bu tatlar."!' zarf ·~ giden İtalya sefın M. Orsını mal temını tavoıye edılmit~ yakalanmıılardır. alakalan. olmadıg?'! ye cemıyete gı- turan Mehnw;t ~deti~de: . gı 
~· ~ ıki lu11mdır: Baronne dün şehrimize gelmiş- Edirnenin kurtuluş . -o- recek ~~·lab~~ ııten çıkaracak- Yordan direkuyon~ !clare edi~ao; İspanyanın Londra sefarc 

L.·.be,, diiennde on tane çakmak . Hl i t ld lannı toylemıt . .>rdir. ve hın de Şelıremanetimn menettiii müşteşarlıg"ına tayı·n d"I 
~unmakt•clır. Tatlarm fiyati tır. . . bayramına hazırlık r c naye 0 u ---- canavar düdiiiünü çalıyordum. Fuat• . . . e. 

1 
en şc 

~le kararile tapit olıınduk- Sefır cenapları bu hafta ı- . . . . . Çatalca'nın lstiranca nahiye- su·· f B. buna ratmen yerinden lmnılclaına-' nmızdeki __ konsolosu M. Rum. 
~ !",.~,. oevkol-ı.tır. çinde Ankaraya giderek Berlin .. Teşnnısa~ının. 25 ıne tesa- sinde Ahmet oğlu Hasan meç- damlası dı ve~ ~da cliier tarafa kap Abe!y~ dun Avrupaya ha. ı 
. ~ekile fiyatler hakkında karar sefaretine tayini münasebetile duf eden Edımenın Kurtuluş hu! h şlar tar f d k Küçük yavrulara ne çatma--- fırladı,,. ...... oldu etmıştır. 
- e ~en.üz inhioar iclareoine Reisi cümh\lr hazretlerine erka bayramı için fevkalade tezahü-'. şunlaş~l~ürülmüş:ü:n ~atil~; dad,!-._LI. _,_, ~L d --'bi Yeni İspanya konsolosu r 
-.... enntür. t l ak .. e hazırlıklara . verı" yor ? ,...,......., gocuıuyen tunıı un ...,. E ·ı S d d.. h · · ["lııı.lılarm c1emga1a- iti bit- nı hülı:funete arzı_ veda ve tazi- ra yapı m uzr . . . ararunaktadır. ·• için 28 Tqrinioaniye kaldL mı '!0

. ans a un şe nmt'. 
· Çalunaldanm damgalatnuyaıı mat eyleyecektir. Yeni sefir ı~şlanmıştır. $ehnmızın ~a- - -o- Himayei etfal cemiyetinin Be gelmıştir. 
lıir. iki tucc::" kalmııtır. H~ Baron Aluizi iki aya kadar mem ·~.f ~~ende. ve sazendelen ° Baca tutuşmuş yazıtta bulunan süt damlası, Üsküdar mu·· ddeı' --==---------
P•yaudııki çalanaldann yu:ı- leketimize gelecektir. gun ıçın Edımeye davet olun- Gal t da E ıkma memlekette mühim işler gör- Vı·Jime .• 

damıııılaııınıt bulunmakta --- - · - - m tardır a a ayram ç zı 80 · ·· ·· • • M h k' h rb" f ·· Hilaliahmer uş · -<>-- kağmdan fırıncı Sait efendinin mek!~ır.Sut da~las.~da gunde umumıs1 er um er am a ıye en 

lı hanesinden baca tutuşmak su- ıoo_ ıla 150 çocug_ a su .. t ven. _lmek A...,_ -'-0'-"'-d -'-ela et .. Ahmet Şükrü Paşa hafide•İ • 

Piyan osu "'akdl'ri kıymet -,.e ,,..........., • ,,..... " u- .. h d. Şaki ş··ikrü· B · ı • ı' retile yangın çıkmış isede vak- tedir. Haftada hır gun pınnç u zerine Anluıraya sitınit olan Osküclarl mu en ı• r ı eyın 
i , ırat tetkik heyet Bu gün ~ilalia~mer cemiyı; ~übadele. ~omisy<>~u ~u haf tinde yetişilerek hemen söndü- nu ~e patates verilmektedir. müddei umumiai Suat B. dün avdet et! rimeıi Biilent hanım ile gazet 

~ki kaza geçirdi ti san'at evı eşya pıyankosu Hı- ta bıtaraf reısın de ıştırakıle tak rülmüştür. Bır buçuk yaşına kadar olan mittir. miz müdürü Ahmet Şükrü B 
\ Jiliahmer merkezinde saat 10,30 diri kıymet meselesini müzake- Si - ----- - -

1 
çocuklara ~üt verilmektedir. Co 0 yin biraderi Amerika tütün ti : ~=:~:e e;~ :~~~:;:,~~:n~- ta keşide edilecektir. re edecektir. nop orman arı cuklar evelce berayi tedavi bina Tekaütlük talebi keti Bafra 9ube.i direktörü Ne 

li ti. Hukuk mü§aviri Asım be- yeti vekiiece kabul ve taotiki aliye ik: di,!'.faliye vekal~ti heyetin v~r- Jıibrif imaline Salih daFyatın~ordu. . Mardin ceza bakimliiine tayine- zat Ş~krü Beyial ·a ddüğbünl~ki~ tdi 
haetindelri bu heyet ekspresle tiran etıni tir. gı raporu tetkık etmektedir. d vil rq akat bınaııın rutubetli oldu dilen hukuk mahkemeli azaamclan perap aı ı onw:' a er ı a.' 

· t ederken iki dda kaza geçir- Talima~namenin mııhteviy; hü- Verilen raporda Sinop ormanla eg mlı ğu anlaşılınca artık bundan sar Tevfik Tarik B. tekaütlük talebinde !ın akraba ve ehı~bası buzun 
· l<azalardan biri Sırbiatanda liıoaten f(iyleclir: nnın kibrit imaline gayri müsa Bir müddet evet, İktısat veka fı nazar edilmiştir. Haftada iki bulunınuttur. ıcra kılmmııtır. iki tarafa da f 

~~r. Son kaza da Parise girer- Liman memnrlarırun ııece metaiıi it ve gayri kafi oldugu" zikredili Jetinden profesör Bemard ve Si gu·· n bir r-ocuk mütehassısı yur- ---<>- adet temenni edP.rİ2.. 
UŞtur. Heyet azasına bir ~y tah · tı f t b ı f · · ~ Dü · • 7 - .... • an Q Ye zmır tıcaretı bt bi f b "k b k b" .. d .... Şükrü' .. kib d lm ktedi - .l'nio g~esı cına)·et --o-Itır. bah . ..d .. Iük' 1 . b li yorsa, ta a n a aş a ır nop oonan mu uru , - 3 ge e r. 5~ rıye mu ur enne mer ut ınan d l k B kd" d . "nh' .. d .. ·· Tah" K K 1 k ·· h lıkl AKIT 

'l)ıan ınemurlarına 
· · 1~eee yevmiveleri 
•~n tnemurlarmm gece meaaisi 

it hakkmda iktisat vekaleti ta· 
1\ hazırlanan taFmatname he-

larda nöbetçi kalan memurlara ,u ıu- yer e yapı aca tır. . u ta . ır e nt ı ısar mu -~ru . ır. ev- u ~_.ve gı;ız asta an ~ Ai•ceza ..ı.ı.-incle büyülı: lu-
rette tevzi edilecektir: tekrar heyetler teşkıl edılerek kep B. lerden mute ·ekkıl hır hey hur ettıgı takdırde, hastalar, mu basım öldüren tOl'Unun mııhııkemesi- Konservatuvard alaturka i 

Her ~ece için kontrol memıırlan- memlekette kibrit imaline en etin, Sinop ormanlarında tetki tehassıs doktorlara gösterilmek ne batlandL Çatalcaya tabi Nokkaş- ra heyetinden Hadiye hanım r 
na 350, lım•n memurla~ 150, fen çok müsait yerler aranılacaktır. katta bulunduğunu yazmıştık. tedir. Ayni zamanda verem ve 1ar .kö!'i~dea HüaeyÜı bir düğün l!'e-! §&rk demiryolları memurlarır 
memurlarına 300 makıruatlere 100 M afi A k' \ . 1 H k"k . . . k "k h 1 kl ··1 . . 1 ceaı büyük baba11 Sadık onbaşıyı ol-ı d A ı·f Me d h B~ . kıit' 
gemicilere 50, odacılara 50, aer dü- am ı . ynacı .~a.n orman a~ . eyet, tet ~ atmm. netıc~sıı:ıı er:ıı asta ı aı: u tırav:ıyo _e dürmüıtür. Hüaeyinin arkaclatlan o- .• a? r dil ?1. u T ,.yın a • 
mencilere 50 ve mülhakat liman reia- memleketin en muhım ve en miı bır rapor halinde vekalete bildır rasıyole banyosu ıle tedavı edıl lan ve onıınla beraber mevkuf bıılu-ı rı ıcra e ı m~ftıT .. arafeyne '" 
lerine ?00 kuruı verilecektir. sait ormanlarıdır miştir mektedir. naıı SeyiL Sabri de sarhcı.t olarak ıi- adet temennı eden2.. 
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4 MiLLiYET CUMA ıs TEŞRiNiSANi 1929 

r: •. ua .... ·.Ull. o·::--p L..:m,..Jdltaı .... _ma::==-ITT-:ılll11m1m11ıımr~ıuııımımm .. a.L.:...I 
MiLLiYETiN EGLENCELERI 

ASRIN UMDU! "MILLIY!T. Thl 

1 !i Tcırlnlsanl 19'11 
UAl<EHANE-Anlura caddeıl. No 100 

Telr;ral adruf, Milliyet, lııtaab•I 

Telefon numaralan. 
lıtanbul 3911, !1911, !1915 

3 aylı(lı 

6 .. 
12 .. 

ABONE ÜCRFTLERI 
TUrkiy• için 
400 kUrrJ4 

7fXJ " 
l«XJ " 

Hariç için 
IW kafUf 

l«XJ ., 
2100 ,, 

Gelen evrat gert'jerllmez 
Möddeıı ~eçen nushal ıo nruıtar. 

Gazete 'c ":ıtbıayı alt ı,ter lçln 
müdlıri,ete mttraıcıt edilir. 

Cııetemlz lltol•nn mesaUyetiol kabul etmez. 

• 

Hamdi Emin Beyin 
düşünceleri 

1 ••••••• . 
«~11LLIYf~T» kupası hangi n1nç-

lara talısis edilecektir? ... 
"lstanbul şildi,, şeraiti - Hakemler hakkın
·daki teşebbüs - Hakemler ve futbolcular 

B• ıaaka yeni 
bllmecımlıı 

SOLDAN SACA: 

oaaka bllmıcımlııla 
halledllmlt tekil 

YUKARDAN AŞAGI: BUGÜNKÜ HAVA Lik maçlarından hariç olarak 1ı- ıelmesine büyük hizmetlerde buluna- L· Cam gibilik (9) ı.- Yamurluk (7) 
tanbul'un on iki takımını ittirak ettir caklardn-. 3.- Bir nevi balık (6) Edatı rabıt 2 .• Centilmen (5) Dün in r' npk 18 en aı 12 

derece idi. Bu gün havanın hıflf 

ve ya~murlu olması muh~meldir. 

mel< Üzre, Futbol Heyeti tarafından - Son maçlara nazaran hakemler, (2) 
tertip edilen "lstanbul Şildi,, maçları-:müsabakalar ve futbolcula hakkındal<İ 5.- Yok etmek (4) uzak nida11 (2) 4•• Feci şey ( 5) yama (2)· 
na bu gün Taksim ıtadyomunda bat· intibaatınız nedir? 6.- Son (5). 5.- Sağlam (4). 

FELEK 
!anacaktır. Bu günkü maçlar ıunlar- - Lik maçlarının ilk karıılaımaıı- 7.- Çok lazım (5). 6.- Kadeh (6) 
dır: nı geçen hafta seyrettik. ilk arzumuz 8.- Birlikte doğan iki. çocuk (4). 7.- Nesil (3). 

lıtanbul Spor-Süleymaniye takımların muayyen olan zamanlarda Ayının evi (2). 8.- Yenilemek ts) 
H EFENDiM 1 Galatasaray-Beylerbeyi sahada isbatı vücut. ebnesidir. Bu ~9 ....... - ~B~ir-ta•n•e-!!(3!!1)._N.o.,ta_.(1!12•)!'!!!!!"!!!""-""911111.-.,B!!ü"!r•ü!!tm!!"'~lll~'!!(!!4!ı)!!. t!!s!!!~~fh·a•m_.(,.2!!)!!!" 

• • . • ." 1.tanbul Spor • Süleymaniye maçı, zamanlardan on dakıka geç kalan ta· ~-. - . - · - .. - - -- -
Şehır ve lıman ıtlen tama- a ni umanda terfi müsabakası ola- rafı mağlüp addedeceğiz. Eğer iki ta sakin bır. oyu~ tarzı'.'a ~cu ~der. Fi/isi inde 

"f "km 1 d"l • h" y · ·· !" hali dil kım d k ( b" bi .,_, · d Hamdı Eının Bcyın oozlerı burada men ı a ve ı a e ı mıt ıe ır· caktır. Bu auretle bır turu e e• a geç a ırsa ıtta ı .. oıı e b" . B 1 T d"I k h. b" 
!erde olduğu gibi bizde de artık miyen bu mesele de kökünden bale- mağlubiyet notunu alacaklardır. Zan- ·~.ıtyolr. un araktı aveYealı eceGal •taç ır Yeniden karışıklık 

d"-' lacak eaı· takım b nediLn . ki b .• bö 1 t k . mu a aamız yo ur. mz a ··-
işin «Fantezi» tarafile uğraşı- . ':""kaf ~- 1 takrr. b" . •P. k. u sene bu takesılan bö" ul •tb•. hy.ke .. alyıt v~ ray takımı hakkındaki pek haklı söz-J KUDÜS 14 A A H"" . 
1 Elbe k d 

ıçın t ı o ar ırınn uıneye geçe- on rı Y e ır u um e mag- 1 • • • - uvı-
ıyor. tte o u unuz: cektir. Bunun içindir ki bu günkiı ilk lüp addeımekle spora mani olmak İı· erını §~pıyon takım oyuncuları"!n. tl . h 1 . . • . 1 d· 

Ga-zetelerde şu günlerde bir "İstanbul Şildi,, maçının iki veçheli tiyoruz. Maksadanrz sporcuları "pon· b-'zarı dikkabna v~zeder ve :::::~1ıyı' Y~. e~k met· u yag:r.~cı: .ın 
«ft&ma l:öprü» meaeleai mevzuu bir ehemmiyeti vardır. ktuel,, ve zamanın kıymetini bilecek ır oyun.tarzına rucuun,, an. ~ış- mure ep ır Ç~_te . un . Ş~ 
b h Ç k d .. .. d.. h t B . "l b 1 Ş"ld" 1 karaktere ialıip etmektir mak ve ıdman etmekle kabıl olabıle- Safet kasabası uzenne şıddetlı 1 

a stır.. o u,un um a ırı u ıun stan u ı ı,, maç arı- y nhak 1 • b~ . · k ... ceğini hatırlatırız b" .. f . Vak' 
ma gelmedi: Nedim'in bir köp- nın batlama11 dolayıaile bu şilt maç· 1 .. a.. .. em en ulun .no sanlıgı •· · S GALiP ır tu ek ateşı açmıştır. · a 

. h" • d B 1 b !arı ıeraitini anlamak iızre Futbol e gozumuze çarpıyor. Bır futbol ma· · mahaUine takviye kıtaatı gönde 
ru met ıyesı var ır. u sam u Heyeti Reiai Hamdi Emin Beyle gö- çı a~cak üç kişile id~re edilebilir. Ha Na "ia vekili iyi/Pf.lfi ·1 . . d t -
) azımın batına onu kordum •.• rü tük Bu örü meden iıtifade ede- keman tek başına hır çok vaz'iyetle- .. I' . "'Y . n mış ısede ~ete orta an .ay 
Efendim latanbulda bir asma rJ diker ..:zı n!kta1ar hakkındaki ri .k~çıtacağı muhakkaktır. Taoavvur ~o.breklerınden _r~hatsı_z olan Nafıa bolmuş tur. Bır asker yaralan-
,_.. .. . d"I• f'L'-' . . 1 edıruz l<İ bir taraf kalesi önüne kadar vekilı Recep bey ıyileşmış ve maka- mıştır 
1<opru ınşası tasavvur e ı ıyor.. uurıenaı de sorduk. Bu faal heyet l t tak" d bir c.1. • • mına gelerek işe başlamıştır ·-··-----
H 1 ··ı ·· ·· 1 7 B i Li reiainin söylediklerini lıaril..-imize ar opu ıp e en ...... em, orta çızgı - · 

ava e o çumu o ur U te zedi i geriıindel<İ vaziyeti kontrol edemez G ·· 1 ' tl b · ı · u • 

man tirketi ile Ticaret Odası da y~1~ 1 
b 1 Ş'ld" ·ı; eli , Bu ancak yanhakeminin muavenetiı:. uze sana ar ır ıgı GE~E GUZELI 

kanfıyoJ Kuruntuya payan - 8 
1 ~lnt tuu 

1 1
" ıkel~aıd ne dr · 'dir ki kabili temin ve icradır. Güzel sana' atlar birliği dün 

- u tı rnuva §e ın e yap •· Hak ı d ·· d"'"' ·· ühim" • b" yoktur ya! Derken Şehremaneti cak maçlara ait olmak üzre on sene i- em er e gor ugum m ır ikinci müsameresini verdi. Mü-
H . f . üd"" .. Be d • zecn .. • . B "İ bul karar noksanı ıudur: Faraza oyun 18 17 d Ahın İ 
eyetı ennıye m uru y e ~..ı.ı,.. 1 ıtbr. u aene atan haaırun orta11 d lan h tal b" samereye saat e et -

hubelihtiıu müdahale ediyor. C·~ lıta~bul'un on iki.ta hareket ihmal :d~ılifi..ıde, .... ~ ı::. hsan beyin "Resimli gazeteci- hloraı lostellı -lam~ lıaıı 
Ona da diyecek yolı:I iki taraf -"bi•tilcli eclecekbrbaf. Her ıet~t reket ceza sahaaı dahilinde büyük bir lik" hakkındaki konferansıy· 

I• 1 k edi Lim g.... 1 o aene mu aza e .... en ehemmi ti dikkata al d S . 
ene a pazarı yor... an sonra müte.lap aenenin galibine veril E" haye e nazarı .. . .mıyor. la başlan ı. onra Şükufe Nıhal -•••••••••••~ lrk t" 60 ·ı ı· .__ eli __ ,_ .. F •L-• . . ger o ta cezayı muıtelzun ,.., sa- H y N b" C d K t e ı mı yon ıraya çı ... r - uzre u ...... Heyebne aade ede- hanın d"i kamı ela ela il kar . aşar a ı ve ec et u- El~ • d 
yor. Heyeti fenniye müdürü B. ~d!I~ ~ ı.a:;;::.,ı.utübün ia-, 1.ıa1br.i..:;,'d,:. u.:i.em1...i:Z:yu"..un dret Beyler birer şiir okudular. uamra smemasmua 
100 milyon ister diyor. • Biriıl .,. _:,L_ın ~ele . Y. • ildinve .. on ~ seyrine nazaran topu ta.kip ediıleri Birliğin musiki.. subesinden Ma-

1__ ne ...... yetin ısmını f uzenne k ba "d" Ma _,___ · v A . - . . T el ft el ı 
çı ..... " ta: en fazla yazdırmak muvaffaluyetini ço ti ır. . ç!an ÇUl&ll bı_r hakem, dam Hege, lı Sezaı ve Muhıd enzila ı a a matine er 

- 100 para verene dese ilc:iıl lıuaıunıı olan kulüp, tilde kat'i ıu- ı azk darçok oyuna •ttirak eden bır oyuncu din Sadik Beyler tarafından bir Elhamra sineması müdirlyct~ 
• b"rb"ri b k cakl uhak . 1 k B ti il a yorulmuı olmalıdır. Topun kon • . 1 h rlk ·ı d • 1 nın ı ı ne a a arı m rette sahıp o aca tır. u sure e ı t trol . . . ti"h b ela d baz k konser venldı guze ve • u ı e pro0 ram an-. . dl .. uıçınyerın aın a ıno . • 

!uk! galipten galıbe ".•.taca~. v~ ancak onlar görünüyor: faraza her ne su- Tiyatro şubesinin temsil et- nııı, işi olan zeva~ mektep 
H di b ""lil ı-•~- - sene sonra hakıl<İ sahibını bulaca- ti ı ol b" h-'- .. . . . . . . tal be ı t fıdd ay u 1fU nç pazar uua iı . . h . al"bi b" ha re e o ursa ıun ır aaem, gunqı tığı "Hava oyunu" nun ıkıncı e • v. s.. ara an temaşa 

onlan uyuımuı ıörelim; ilkin W-.:~lmakr v:'k:::::.!'nd~ k':ım:k ~- ka~11.ına alarak topu kontrol. etme- perdesi çok alkışlandı. edllebilmelerlni cemlnen her cuma 
Heyeti fenniye müdürü Bey bu re ayrıca bir kupaı ve ya bir baıka bir 4•.ı;· ~'."' ı.';_"'f bu "~_zı_~et te- - D J nd J I gfiııil sabah saat 11 de bervechizlr 
'mpriinün latanbulun güzelliti- millifat vereceiiz. lmı"~,tir~ ro ır 1 ç o aayttgo~~,.. o a ırıyor ar. flatla bir matine verecektir. 

. h . . " I l • yuncu armuzm opu aut •· T"" k n..ı...cla 
•il arap edec:eiJını ıöylilyor.. - Ya M LL YET" kupaısı? rmcla ve tarilarında çok hata vardır. ~ ..,......~. n: Birinci mevki 40 kuru 
Allllh afluna bir gün Karaköy - K-"?" aramızda ~arlqbr- 1 Bilhaaaa ıarjlarda kolları ricuttan a- . !~rk Ocıı:ltı me'"!featına oldu~nu ikon ve maroken koltuklar 60 • 
k"" .. .. .. "ki t h d :ı. dıiamz Teçhile bu oene kuçülder anı yn bulundurmak bqlıca hatayı lef ılerı silrere(; bazı mileHeselere müra- Bu seansin. sonunda salon 
op~aunun 1 ara. n a u;r 8~ ımda yapbracaiımız -çlara tahaio kil etmektedir. Şarj ıert olmasa dahl caatla mUitMıere bileti tevzi edildiğl-

nedır kalkmıyan pıı ve çırkin ediyoruz. Muhtelit takımlarla küçük- bu .. d friki"k il-·'- 1• ni istihbar ettik. Dolandırıcıhlrtan baş kAmilen tahliye edilecektir. 
k l""bel · L '- d • 1 · · old • · ' yuz en ver ~ azım ge- k b" im b ·· red ilııl••••••••••ı .. para u u enne D&Klln a çır- er açın, y&pmlf ugumuz umumı lir. Gelmeler hadıiz hesa d B • a ır şey o ayan u musame en 

kinlik nedir goraun lstanbu- programda alb hafta vardır. Küçük- l 1ar tecziye eclilrnezıe 0 ,:::n rr.ida~';. kat'iye~ Ocağın ali~ ve matnmatı !l•••••••••••-
la uma köprüden çirkinlik gele ler haı alb !>-ftada maç yapa~-, siacle müıküliıt çıkacağı gibi belki olmadıgını ~cyan edcnz. ün akşam sehhar GRETA GARB 

k ba 1 1 · ı 8 dır. Mamafi 30 Mayıo 930 tarihin- kan•ayı ela int~ edebilir - ~ swww 1 1 EVIS STON '""' ASTERI ce se ara Ya ge ıın. 8fl1DIZ· den sonra ela bu m•rlar irin elimizde v• .1. F -·bah · .. ALEMDAR ZADELER ' ve'"._,,, n 
d • 1 -. • .... a • ener çe musabakaıı, f k il ll I"' a yen var. müaait _...... mevcut demektir. Faz- bilhauıı ilk kmmcla çok tayanı dik- VAPURLAR! re a at e tems ett &' 

KIŞ NASIL GELECEK la ooi'!k ~menL.r.~. küçükleri o~t kattı. Vefa takımının pas yapmaktaki Seri, Jiiks karndenlz postası ŞEHVET DİYARI 
Bu ıuali Akşam refikimizden ~ ~ıye~de degılız. Bu maçlar •· kabiliyeti tamamile görülüyordu. An· 

iri soruyor. Tahkikat aptık. çan. bir talımatname._haz~lıyoruz. Bu cak bu takımın nefeı itibarile nokaa- Mı" )}et vapuru 17 
B Y talımata nazaran kluplen davet ede- niyetidir ki ·ı·bi f · ta etmi l'l Teşrini~anl 

u aene kıt yaza kadar otur- __.. · tildwlin futbol 1arı .... ·ı. . · ınag u Y~ 1 ın 5 f-
k B ikan 

. . :":"' 11 eu" aı • ....,.n tir. Fenerbahçe'ye gelince mudafuda p k 
ma lizre ve a lar tankile IÇID ortaya konulan MiLLiYET ki nokllllliyetine mukabil efektif bir azar ~iinü a şaını 
Kinunuevel ortaaında htanbu- KUPASI" eır.fmda, bu kupaı müsa- hücum halbna malik olması ve idman >aat 18 de 
la gelecektir. Emanet kendisini "'.'kaLorı~. ittirak edecek klüpleri teo lı bulunması faikiyeti temin etmeaine 
iıtikbal için bir iki kar makine- pıt edecegız. ilk maç gelecek ayın al- amil olmuıtur. Oyuncular ofoayt kai- Sirkeci rıhtımından hareketle 
• · lbe · · tıımcla yapılacaktır. desine kartı tamamile liıkayt görünü- [Zonguldak, İnebolu, :;\amsun, 
.ı ce tmıştır • K ·· üld d ka dedili" ? ' 1 d • · k "h BERBER MEKTEBi - '!~ ':' .~ .. ne .. a yor '.ora~ "en m~l81t ve gol yapma 1 Ordu, Glreson, Trabzon, Rize, 

- Kluplerın uçuncu takınılan. Ya- timali yaklaıtıırı zamanlarda, suf of. 
Yann açılacak berber mekte- ni birinci •eikİnci •almnlara ait lik- 'oayda kalımı olmalııdan müte•ellit ve Hopa] ya azimet ve ayni 

binin resmi küşadma yetitmek ınaçlarına J!rmiy~ ve yaılan ~t hata netic:eoi'!cl! ~ka~~daa paıs a- iskelelerle (l~nyc ve Sinop )a 
lizre davet edilen Filorinalı Na- namede taym edılecek muayy- bir lamamak vazıyetıne duşuyorlardı.Su· d k . 

B .. d • haddi tecavüz etmiyecek olan futbol- reti umumiyede bu iki takım arasın- u~rayarak avdet c ece ·ıır. 
~m ey ua.ta ımız ~azerı;tıne cular. Bu müoabakalanı en mühim daki müaabakayı zevkle ıeyrettik di- Mıırar:nt maha'i: fstan!ıu\ 
bınaen, yenne H.F ahn Beyı tev hakemleri vereceğimiz, oyunda yapı- yebiliriz. d k" 
kil etmiştir. lan hataları a!rı •>'!"•_küçük ~~tbolcu- 1 • Galataa~ay. Beykoz maçına ge- Meymenet hanı altın a 1 ya:ı:ı-

FELEK lara anlatacagmıız ıçın, muıtakbel lınce, bu bızde ancak bir sukutu ha- hane. Telefon htanbni 1154 

filminin gösterilmekte olduğu 

Asri sinemayı 
hıncahınç dolduran azim kalabalıtı 
cidden teshir etmiştir. Bu filim 
için maestro Lemiş tarafından hu
susi bir musiki tertip edilmişti 

Herkesi teshir edecek şaeser 

RAl\ION NOVARO ve NORMA 
ŞERFRin cemsili 

TALEBE PRENS 
filmidir. 

-=--------=------ futbolcularımızın [ıetittirilmesi nokta yal tevlit etti. Evelki takımlann ince 0-kk t· Her hafta Pazar gün-
Yeni neşriyat yı nazanndan "~ LLIY~T KUP~- oyunlarına mukabil bu son iki takını '-' .. a.- . k urlarımı:ı: -----------.. 

Si,, en hayırlı bır te<ebbuse hasredı- 1 adeta (Ra~bi) oyununu andıran bı"r ı len kat l o!ara vap ı 
• • j k Beyo•lunda lstikiAI caddesınde Kahramanlar liyor demektir. itiıme mücadeleaine giriımitlerdi. Ne muntar.amen nrekbct C< ece tir. ı; 

. •. ..-:: ~akemler hakkında da bir teıeb topu veı;en, _ne d~ alan birbirinden ha- • 5 il satı ı 1 k 
Yaşar Nabı beyın bu unvan büsunuz varmı? · berdardı. Fılhal<İka ortada bir top 

altında topladığı yeni şiirleri - Evet. Klüplerin futbolla mqgul dönüyordu, fakat topun ıevkinde bir • ele 
nefis bir kitap halinde · f olmuı eski iclmancılanru çağınyoruz. 'düıünüı amil olmuyordu. Oyun çok eresıye ffiUaill 
etti. ın ışar Bunlarla futbolun nazariyat ve kaide- sert devam etti. Ancak müstesna vaz· 

• feri üzerinde açık münakaşalar yapa- iyeılerde beklenen "söküp çıkarma,, 
Avrupa kıtaplarınm en müs cağız; ve bu arkadaıların muaveneti· hamleıi bu oyunubaıdan başa sarınıı 

t"snala~m manzarasını göste- le fu~bol ın_açları!un idare~incle ~~- tı. Biz Galatasaray'ın çok düzgün ve 

BllOmum muame!At mas-
arllatilo veresiye deruhte 

Birinci sınıf 
Lokanta ve birahane 

Bcra)'ı malumat Bahçekafıı;ında 
Anadolu hanında 7 numercrya 

FRANSVA JOZEF sarayının ihtişamı ... 
IMPERATORLUK erklnı, Avusturyanın kibar mehafili •. 
VALSLARI'.\I zevku sefanın... Aşkın beldesi olan Viyana şehri. 

Viyananın Sent Etycn kilisesinin heyeti mugınniyesi ve orğl•n.· 
qte ERiK FO:"< STROHAYM in şaheseri 

ZiFAF MARŞI 
sUperlllimde göreceginiz ve işiteceğiniz şeyler bu gün 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
saat 11 de tenzil'tlı fiatla matine. Diger matineler 

saat il· 4,1/4 ve 6,l/2dir. 
hAveten: RUT ETING in muhtelif şarkı ve melodileri . 

1 
NEMASI 

Önümüzdeki pazar günü matinesinden itibaren Rusyanın hlcra ve seri 
havalı çölleK.de.Aezn.Adi bir .Ak şaK•sr• musavver 

Gayet mUkemmel filmi lraeye başlayacakur. Çok kıymetli musiki erba· 
bandın müteşekkil bir Rus balalaykası filmin iraesl esna111nda çok 
müessir ve gUzel melodileri çalacaktır. ··- bu ıtlln 

MELEK Sinemasında 
lrae edilmekte nl3n, bu meşhur artistlerin en muazzam eşahaserl 

LEDi HAMiL TON 

Elyevm O P E R A 
Harlku!Ade güzel bir şaheser elan 

BUHR,.\NLI GECELER 
filmini irae edecektir . 

NORMA TAL MAÇ in 
en mükemmel temsillerinden bld olan bu filmi bugfia mudakl 
görmeğe gidiniz. Cidden malızu ol•caksınıı . 
lllveten: Pıte·rovtı. ve BiR ZOR NiKAH nam iki kısımlık 

Stadyumda bedava maç 
seyretmek için 

TÜRK SPOR un 
dün çıkan 7 inci nushaıını alınız. 

Boks heyeti reisi Eşref ŞCfllı: Beyin boksa dair yazılanad.., 
şeretettln Beyin Peaalbada yapılaa ıoa tacıııat baktıad• 
makalesinden, Futbol heyeti relıl Hamdi Emla Beyla 

ilk maçlanna dair mlltaıaa11adaa baflıaı 

Son maçlar, Galatasaray lisesinde spor, 
(Türk gibi kuvvetli, ikramiyeli müsaba

ka) nın neticesi, hikaye. roman ve saire. 

Teşrlnisanlnln 20 inci çarşamba akşamı saat 21,S'.l te 

FRANSIZ· TİYATROSUNDA 
Büyük Fransız operet hey' etinin 

ilk temsili olarak Andranın en m»şhur opereti olan 

LA MASKOT piyesi temsil edilecektir. 

21 teşrinisani perşembe akşamı \'~:ROı IK. tekmil temsillerin prog· 
nmı tiyatro kiş,·sinde talik edilmiş ve kişcler her gün bilet satışı 

devııın etmektedirler. 

ı ~n bu kıtabı tavsiye ederiz. n~lmıl-;1 kaıdelerı~ tamam.ıle ~tbiki- heye~.nlı m~~lar!nı ıeyretmi!. ol~u~u olunur. 
Naşiri. muallim Ah t Har nı temıne çalıtacagız. Omıt ediyoruz muz ıçın o gunku oyun tarzı uzerıınız 

içtima tehiri • . ı gre zarureten tehir olunınUf~ müracaat. " 
-••••••••••• Hukuk talebe cemiyetinden: I Arkadaşların malumu o~ '·"t ·~h . 'd" me ıt ki,memleketiınizde futbolda oaliıhiyet de hiç te İyi bir tesir bırakmadL O-

l a,.. anesı ır. dar olan bu arkada lar futbolun yük- mit ederiz ki Galatasaray takımı daha 
lsıanbul p•HUl kuıu,u 7JI 

"'" 15/11/929 da toplanacak kon- zre ilan olunur. f 
~----

"Jl llli11ef,. in fdebl tefrikası: 91 hiç umurlamıyorum! Hasanın ne beklenebilir? Gece gözümü yim, kefil de göstereyim... ı Dedi. Bu sefer ben şaşırdım: - Anmıyacak mı? .. 
yalnız: Davamızda ilk hedef uyku bile tutmıyor. Hep onun-; Dedim. Ne söyliyeceğini bcL- - Ne? İsmimi mi söyledi?. Diyorum. Bu anda ba~a: iııl 

AŞK O 
.. fakat öz temel olan büyük zafe- la, bu dertlerle uğraşıyorum ge- lemeden sanki dünyanın bütna - - Evet. Her vakit Gazi, İz- - O bütün gün senin ıfllfl 

G N Eş 1 rimizin gururunu hissedebilmek ne şükretsinler kendimi bu ka-
1 
iyiliklerine sahip olanların hız m,r, anne ~liyordu. Bu gün hep: 

1 andı ve inledi . • . . . e'/ 
için bir gölge halinde bile ayak- dar tutabiliyorum: 1 ve çoşkunluğuyla doktorun ya-

1 
Hamra ... U.- 1 ı Diyorlar. Fakat tek bır f 

ta durabilmeai yeter. Bu gurur - Ona illa ben bakacağım nından ayrıldım. Doğru Hasa- - İyice an'. , :ın mı? var: 
Etem izzet her an damarlan patlatarak coş- gece gündüz yanında kalaca- nın yanına! - Evet •. Evet . Ağzına süt - Beni nasıl hatırladı? • • tiı1 
~ kun bir sel gibi zaferin neş'esi- ğım... 1 . . . . . . . . . . verirken hek '.ta yüksek ses-j Bu bütün ı;üplıemin analı et' 

. . • .• ni kalbe akıtacaktır. Onda yal- Diye tutturmıyorum. Benim Hasta bakıcı kadın beni böy- le isminizi · 'ive: Offffff ... olacak, ya beni iztıraba, ya ~b' 
unyanm en sert, en haşın ada- kı yuz def'a sor~u~: nız yeni Türkiyenin kuruluşu vaziyetimde olanlar için bu fe-, le vakitsiz Hasan'ın yanına ge.' Innnn. . ·• Diye inle- 1 eye köle kul edecektir.· ~ d:ııt 
t oluyor. · - Ne zaman ıyı olacak? vardır. Yannm çocuğu böyle ragatin büyük kıymeti vardır. llir görünce ilk önce şaşaladı. di! bana hasreti mi, yoksa vıcrııii· 

22 EyJUI.... - Yaşaması için hiç bir teh- bilecek ve 'kanında daima bu a- Gecı? ... Ya halimde bir değişiklik var-' Beni hiç bir ~ey bu kadar se- azabı mı onu inletiyor? ~it ·rıe· 
ö.yle üzülü~orum ki.! Hayadlike kalmadı mı? sil gururun hızını bulacaktır! - Elhamdülillah! ldı; ya! O: lvindiremezdi n ·ınek beni dü- mküıı olsada insanlar birı ~~se' 
!nılen bu mucadelenın cehen-: - Gene eski Hasan olacak- . . • . • . • . • . Doktor artık inandı. En neş-I - Hani doktor?. Yalnız bura- şünüyor, bc;ı ırıyor, benimle rinin beyinlerini seyrede~ .. şii· 
~.ıı .t~rn~ı~da ne varsa hem~n mı? . Doktoru biraktım hemşireye eli bir zamanında: . . . ya gelem~zs~niz! . • ! meşgul oluyo.dıı ! Bu. az sevi~ç,. ı~:. Ne düş~n~yor, ":asıl 1~0r, 
epsının ıc;ıne karıştım .•. Bu- Doktor kesıp atıyor: yalvardım: 1 - Artık müsaade edin ıstedı- 1 Demek ıstıyordu. Kendısme az heyecan verecek bır şey mı?. nuyor, hangı hır hıssıle a~ tiir' 
in zorlu~a !-arşı koymaya ça- - Mutlaka iyi olacak. Konu- - Aman ona iyi bakınız.. 1 ğim zamanlar Hasanın yanına hemencecik: 1~ ·ıı ki bazen korka korka on-

1 arıyor? Fakat ne de olsa bı~·pl1e 
stım •• Fakat Hasarım öl~ün~: ş~cağı, hafıza~~ı t?plıyacağı, -. Bütün sevgi ve şefkatınızı gidebileyim. 1 . - Doktor bey:. Müsa~de et- dan şüph~ ediyordum. !ii. dil~~ v~zuhla. ~ndan r:~111ııt 
ıandıgım zaman bile şımdikı dınlemeye ve soylenuye taham- venn ! Dedim. Güldü: tı. Artık her vakıt Hasan ın ya-. - Benı aramadı... ıçın donmıyor, sınır bu? •. şiiP-
1dar sıkılrr.aır.ıstım! Bu sabah mü! edeceği günler uzak değil! - Ne isterse yapın! - Peki git... nına gelebileceğim.. 

1 

- Beni bıraktr.. ikide bir beni sürükle_dıgı edi· 
~ne onun yanındaydim. Başı! - Ya gözleri?.. - Üzülmesin... , Dedi ve ağzındaki kılişeyi Dedim. Buna o da sevindi. - Benden kaçtı... he de diişü!l~ld~ri~e ısy~n şiJll' 
\.Unda belki bir saattan fazla - O sonraki iş. Bir iki ame- - Yapılmadık hiç bir şey hı-· tekrarladı: Ne de olsa kadınlık şefkatı, his-

1 
- Bana yalan söyledi... yor. Onun _ıçı.ndı_r ~· b_c~ d~ !Jile 

l tm·dum. Onu canı çekilmiş, liyat yapılacak. Açılır mı, a;ıl- rakılmasm! _Konuşmak, kendini tanıt- lerde ki ortaklık ve arkadaşlıkı - Beni aldattı... di bu bahsı zıhnımın ı510 ı;ııiyır 
; aşadığım bile farketmeyen bir maz mı. b.ilmem ?. Bakalım . Ne rapayım? ~oktorlar <la, mak, en küçük bir heyecana ka- ~~ndisini g~steriy~: . ~u sevinç -. Beni. baştan ~a~dı !.. . • , olsa hi~ taze~eı_nek ~s~alktJll' 
i ısan hıılindc seyretmek, bul. Tek ıyı ~ls~! !..~şasm, öz ve He~şıreler d~.ben~m bu lüzüm- pılt~~k yok... j ıçınde kul~gıı;n~ .~gıldı: . . • J Dıyen bır vehmın ıztırabı ıçın] nt111J Bır kere ıyı olsu 1~ ı1ac~! ı;:yre tahammül edebilmek öy- ıı:nanınd~ kı ~ırılıgı kaybetme- lu luzumsuz soı:ımden b~ktı- Gülerek: • ı - .. Bu ç-un ıkı aç kere ısınım-ide ~vnm kıvrım oluyorum. Ve. o zaman her şey a~i~) 
le güç ki! Doktora üst üste bel-. sın de gozlen açılmasın .. Onu lar Fa1"11t Mil hooakıo ttlrlti - İaıeraenız bir ııenet vere- zi sovledı • • • "Reru: { 



......_Haftada bir söz 
•ıtoPAGANDA FiLMLERi 

~Serapa bir propaganda mem
ldteti olan Sovyet Rusyasında 
'-r la memleket müdafaası ka
.._ ehemmiyet atfedilen bir it 
·~dır: Propaganda. Ruıya bir 
;:sir asri sili.hı iki büyük ıe
~ kullanır. Telsiz ve ıinema 
l\ nıilletinin mütahalli oldu-

'-n' at istidadı bu iki mühim 
~'at tubesinde onların muvaf
~etine çok yardım etmittir. 
~Yanın medeni cidaline yeni 
·-ı,, dostu, hasmına naza
~.u, bizim gibi bir millet için 
-... •ki vaaıtadan istifade etmek 

tlaka lazımdır. 
obltadyo, ihtisasımız haricinde 
~ğundan ondan bahsetmiye
"I~. 

'.\ULLIYET CY.\lA ıs 1929 

l
1 
__ 1I_k _ku_r_ba_n_l 

Geçen pazartesi günü Zincir
li kuyu civannda vukua ~elen 
bir otomobil kazasında Türk si
nema sanayiinin ilk kurbanı git
ti . 

Karilerimizce malfundur ki 
Ertoğrul Muhsin, arkadaılarile 
birlikte ipekçi firması hesabı
na "Kaçakçılar,, isminde bir 
film çeviriyordu. Pazartesi ııü· 
nü bu filmin bazı sahnelerini al 
mak üzre iki otomobille Zincirli 
kuyu taraflarına ııitmiıler ve bir 
k5ıeyi dönerken ISnde giden kr
ayıler markalı, içerisinde ak
tör Karakaı, Sait, T ali.t beyler 
ve ıoför Hasan efendi olan oto
mobil ka~ ' ' ' · Karakat ef. 
ölmüt'Ve :>aı. -'~Y de ehemmiyet 
li surette yaralanmııtır. Kaza. 
nm hava freni olan arabayı bir 
denbire tevkif etmiı olmadan 

l
ileri geldiği zannediliyor. 

Sai t bey eveli. Etfal hastaha
I nesine kaldırılmıı ve salı akıa
mı da Sıhhat yurduna naklolun 
muıtur. Kazada vefat eden Ka-
rakat efend bu filmde oynamak 

ı için Ertoğrul Muhsin beye mü
' taaddit milracaatlerde bulun-

~ lııı bentte propaganda filmle 
ı1.. tapınak lüzumundan bahse
""teğiz. Biliyoruz ki düımanla 
~~ her yerde aleyhimizde ha 
-t\ ırelmiyen yalanlar uydur
~ t• ve en hayati iılerimizi bi 
~ zınağa çalışmaktadırlar.Bu 
ıft llıııkabil bizim bir propagan 
litı le9kili.tımız yoktur. Bu çok 
~ lirıılu teşkili.tın vücut bul
~"ı •na kadar hiç değilse her 
' a bir kaç yüz metre propa
~da filmi yapmak çok faide
~ Bu filmler bize her hafta 
Iİtıj leketin en mühim haberle-

muı ve batta araya ricacılar bi
le tavait etmiıti. Biçarenin ece
line kottuğu - ' <ılıyor. Her ne 
de olsa Tür!< . macılığının bu 
ilk ;, ... , hanını hörmetle yad et· 
mek bir vazifedir. 

>•tııı"e ticari, sınai faaliyet ha- "Ledi Hami/ton., jll ıinden ~ 

lı.. 111~ ~!t ~ntibdlh'l~öı~e~~· •Zifaf Marşı. filminde Ertek Von Stroheim _ "Zifaf Mor ı,. filminde Fay wra Bu elim hadise bize her yerdt 

~ ~:a::iriç:::i!ü~~ [ Zifaf -Marşı (Alha_m, .·ra:da):: :: :: ] 1 ~c!nı:n:em~~o~n~d·e~.-.·~.·.lım·.~ı~n~d.·e·.ki~~F.~r:~an' Ledi t[amilt~g_ (Melek'te) ~l~!::::~;~:~:~k1~~~ri~n~~ 
() llr. Değil Amerika, Japonya, -- .: :: ~~ '.'. beyin daha bir iki sahnesi olan 
ı.'1raıya gibi uzak yerlerde hat Erik Von Strohein _ Fay W ray (Sesli lilm) 11~ mecmuasında tesadüf_ ettiği- V arkoni ve Korin Grifit •Kaçakçılar» 1n naııı ve ne za-
~- tııFracıkta Belçikada, Fransa- . . . mız bazı rakkamları ataııı nak- 'km 1 1 • d ·· ._ 1 k T ki Bu hafta Alhamrada göste-1 törmesi haıebile kendııını bu lediyoruz: Bu hafta Melek ıinemaıı «Föral aradan zaman gecipte Nehon'un Fra man ı a o unacaııı a cayı su 
Iİ)'' he emen te Ür erin renği ·ı (Zif f M ) fil · A · · k ki · k Naıyonab mamülitından tarihi bir nıız donanmaaını ıaıırtmak maluadi- aldir. 
~ olduğunu zanneden bin- n en a artı mı vuı- neticesız at ın zev enne apıp Hali hazırda Almanyada51SO film göatennektedir. le Napoli limanına iltica eylediği gÜ· ----------
~ adam vardır. Şüphe yok ki turya asılzadelerinden ve Ha11a koyuveriyor. Fakat kızın aile- lngilterede 4366 Franaada3994 Filmin mevzuu ıudur: ne kadar kocaıına kartı sadık kalı- (M "t'I ) 
~ derin hatayı bir hayır sahi- zabitanından iken timdi Holi- sinin bu sevdadan haberleri ol- Rusyada 2131, l~panyada 2062 Londra'da fakir ~r ailenin ıulbünl yorsada bu vaziy;et ~olayıaile lima~ Brodvay ~ıı e 
Iİ~l~ı.p tashih etmez. Bunun taa vutta rejiıör ve aktörlük eden madıktan mada esaıen kızları- ltalyada 202S Çek~slovakyad~ den dünyaya ııelmit olan Emma 1 kapamak mecburıyetinde kalan hu- UJ 
L, l nıze düter. Bunun için Hü- Viy~n~lı E'.ri~ Von Ştroheisnin nı arzusu hilafı~ ka~a bi~ herif 1068, Belçikada 797 Avustur- Voııan büyüdüğü zaman bidayette kiimetten lngiliz donanmaamm aer-
'1111\et h h esendır Fılmın mevzuu· olan kasap ıam ısmındeki ada- d 23 L b' ' hizmetçililde validesinin çalııtığı ka- beıt bırakılmaııru Emma Napoli Kra 
eı .. er angi bir sinema mü- · . . ·, ma ni•anlamı•lardır. ya .a 7 , e lltanda 508, Ma- pıda ite baılamıı ve bir çok erkekle- liçesi.nden iıtirham ediyor ve bu yüz- Gl F E l · k 'e&ı ıle anlatıp her hafta bir 1914 seneıınde Vıyana da ya- • • canıtanda 450, Yugoslavya ve rin nazan clikkatına çarpmıı olmak- den amiral Nelaon ııece limandan çık en ryon, V yn 
t:ı Yiiı metre film yaptırmalı ıamakta ~lan. fon Yildenlib-Kof Bu iki sevdalılar gençlikleri- Arnavutlukta 430, ~anyada • lıima rajmen namuıunu muhafaza mai• muvaffak ola~ lnııilizler Fran- B M 
1~ un~ çok.~usai~ ~artlarla ih- fenburıı ~ılesı harı~e kart_ı m~- nin en tatlı anlanm sürmekle 357, lsviçrede 298: Danimarka elmİf fakat tesadüfün sevkile gitmit sı;ı: ~onanmas~ &afil avlıyor. Fa~at " rent Ve erma 
•• 

1
_ e.ttırmelıdır. Bızı görmeye tant~ bır ha. yat. aurmeklıkle.n-. mqjıul bulundukları esnalarda da 270 Cebelitarikta 4 ainema olduğu Napoli de emaal111: ııüzelli- butu.n. bu hadısat eınaıında amiral K' d 

'''lllıy 1 - I t I 1 ' .ı_ • • . linin kenılUine takdir ebnit olduğu genuaınde bulunmakta olan Emma enne y 
.. L ~ e.n. erin ayağına kadar fil ne ragmen a! e,nın .•on serve ın.ı delikanlının pederi prenı oğ u- sa onu varwr. Bu 11tatıstıkte -'-'bet .. "ld • ti' gemilerle a~ılmak mecburiyetinde ka 
"""'t'ı d ld f t ki d" h t d . 1 .. 'I 1 .... e ıuru eruruf r. T Ilı mızı gön erip ne o u!!u- sar e me e ı ameı aya e ı- na eczacılıktan son derecede bü ganp 9ey er oğrenı lyor: ıveç-

0 1 da N li d b 1 1 hyor. itte on dokuzuncu aınn kay-
lıtıı o" t k f t yorlardı k b' k 1 Ş 138S . old hald eına ar apo e u unan n d tmi' ldu" T afal d • harbi . . . . Ilı g s erme men aa ımız · yü ır servet azanmıt o an v te ımema uğu e giliz sefiri Lord Hamilton Emma yaj e t o gu. r ııar enız Bar v~ ~oizıkhal sekene""";" n 

ıj:kt~zasıdır. Bu husus için te- Oldukça sefih bir delikanlı ayser namındaki bir adamın to- Norveçte yalnız 212 ıinema olu tesadüf etıniı ve aralarında baılıyan bu :'""'da v-!rl oluy~ ve an~ Nel- bu arada ıçki kaçakçıların entrika vt 
edıl k f k t 1 d b' d 1 l 1 N'ki h 1 1 kı h . • • • • d "l 'd' ' • • . eli çl . 1 . son un cleiıaai . sayeaınde müzafferi- Y"fllYiflannı ııöıteren Broc!Taym .lıf.ıc: ~e u a a e ye e ır e o an ev at arı ı assa a ayı pa zını ma za servetı ıçın ın- §U ganp egı mı ır. aeTpnın ız va • netice nınetı ta· yelle tetevvüc ediyorsa da harp eı d 

~l'İ ~t~dyo yapılırsa mektep- mülazımlarından ve vaziyeti ma 
1 
tibap ve oğlunun bu kızla evlen- Ruıyada eğer mekteplerde, "'"'!'~ ~ce ~~ da_hil ola~gı ımda Nelton miıktul dilıüyor ... E': mevzuu ıu ur. 

ı..,~ız ıçin terbiyevi ve ilmi e- !iyesi itibarile de zengin bir kız 0

1
mesini emrediyor, Bu vaziyet kiliseler ve klüplerdeki sinema muhitin ıca~ et~rdıgı ıevı~~~· ~~- ma'da hayabnın son demine kadar New-Yorlı:ıuo en itlek ea eyleoceli 

1 
. er d 1 b'I S b d d 1 1 • 1 d aelecek terbiyeyı alrruı. Gunun bınn . • d • d h bü "k dd • l Brocl da -tda . e yapı a ı ir. on zaman J almak mec uriyetinde bulunan j kartııın a pe erinin emrini ifa- ar a seyar sınema ar a sayılır- de Napoli ye gelen bir gemi ıuvariıi oebevıdt~•t oudukgukaal amın atıraıına :.•p d~u. ca. deakiı bo anda ~-- "~~--

L.: • sınema ile tedris uıulu çok bir tahsiyetti. Her ne kadar kı- dan batka rare görmiyen deli- aa adet 7200 e varmaktad el' ı "I ka tal bedi faka e ıyen sa ı ıyOI'. ar 1
" ı1m1n e ar ....... "'""' "ll)ijJc ,.. B .. . . A ır · . 1• ır e mu a t • e yor• t ae- Filmin bilba11a deniz harplerine Roy Lane ismindeki genç, clauö:der 

Yeıt neticeler vermiıtir. Bida- zm İntihabı hakkını ailesine terk;&;anlı kızı terkle zengin kızla ev • ulun. vrupada 27338, tıma fir haıta bulunduııun~an bu. mülaka- ait sahneleri çok zengin ve canlıdır. den Billi J'i sever. Fakat Dilliyi bir 
tlfı e belki tesis için biraz maı- etmitsede bir yortu gilnü kartı, lenmek mecburiyetinde kalıyor. lı Amenkada 20500, Aksayı ta kanıını memur

1 
edır,or ki .. esasen Valkoni Nelaon rotunda munffak de Stne Ranclal ismindeki içki kaçalı 

tit ~ııcip olacak olan bu işin ama çıkan bir genç kızı araların Esasen delikanlının kızla sevgi- şarkta 3885, Cenubi Amerikada ~L kaptan T~afaal gNar1•n , muıtakbeb. 1 olmaktadır. Korin Grifit pek güzel- çm sevmektedir. Bu Randal, kaçak· 
l · oıd f d ki • f kın 37 ...... ramanı amır e ıon un ızzat clir ,_,_ _L:bi la bi · · · ··ıd''---'-' ''lt" e masra mı kapatacağı a • sevıye aar ı gözetme- 1 sinin amansız bir dütmanı olan 83, Kanadada 1100, Afrikada kendiıi idi. 1 çını.ta rl ~ bu nı~nı ~ ~· 
ı~ .. lah ~ar .bil~ temin edeceği de! den delicesine seviyor ve kız kasap İntikam zamanının geldi 640 sinema vardır. Bu ilk tesadüfün neticeıi olarak her Bu film biraz daha kıaaltılsa idi. ~dun °t akr~ 1 po kıtad yGüe~ ~ 

" es d I f d d k bel I d 1 'I k'I B 'I d 5 M ka il Ne! d "'- · d b' k be · r ... n an a ıp 0 unma ır. n .... ız ır. tara m an a aynı mu a eyi ğine ve o ayısı e tam ı isede rezı ya a 1 91, eksikada ne dar Emma e son arasın •ı ~f~etın en ır fey ay bnez bıl- birinde öldürülen adamın nlpnlısı 

.. 

nikah merasimi esnasında deli- 600, Arjantinde 374, Kübada bir muhabbet doğuyorsa da Emma, akis kazanırdı. tarafından Stev Randal öldürüliiycw. 
rtanlıyı öldürmeğe te§ebbüs et- 350, Kolumiyada 215,iŞlidelSO , Polis hafiyeai bunu bir intihar olanılt 

tiğikesni,da kız ~rata gırıyor sinema vardır. Buhranlı geceler ( oerada) ~~~.iriJı:~ v~it':.."d~~eh:y~:c~ı:-:: 
ve, asa a zevcesı o acağını ka- Şimali Afrika.da 160, Mada- U mıyan Billi ile Roy da evleniyorlar. 
ı'i surette vadederek elinden gi gaskarda IS, Süriyede 15 lran-
1en vefasız sevgilisinin hayatını da 5, mısırda 43 ve Cenu'bi Af. 

kurtarıyor. rikada 425 sinema vardır. Norma talmaç Cı'lber Rolon 
Eser baştan bata itina ile ya- [Bütün memleketlerin hatta 

Brodvay canlı ve cazibeli bir film 
dir. Bilhaısa "Teknicolor,, denilen u· 
aulle yapilnuı renkli kııımlar çok fa• 
yanı dikkattir. Artiıtler muvaffak ol· 
duğu ııibi "priz,, ler de çok orijinal. 
dır. Bu film "Univeraal,, mamulitm· 
dandır. 

pılmış, güzel bir filmdir. Eşhas İranın bile ismi geÇerken laakal (Seslı" ~·ım) 
200 sinema salonu oh., T ,i ·: . 

eyi seçilmiştir. Niki rolunu ya yenin bu istatistikte ismi olma-
' pan C:trohenin ağır ve sağlam yışı şayanı tee~süftür.] Atk, entrika, intikam ve vatanper-ı 

'>Yl'ni • bütün arekete hakim vorlik hislerini memzuç bir ıurette 
Amerika filmlerinin ' :ı.ı ı ı:öıtercn bu filmin mevzuu iki ayrı 

JÖrünüyor. Genç kız solunda Hollivut'ta yapılmaktadır. Mu- ınil'. .: .nenıup iki arkada§ın aynı kı· 
Fay Wray çok samimi ve gü- vakkat müstnhc!emin hariç ol- 1 zı • .. le~inden dolayı aralarında a-
z idi. Bu fı'lmı'n ekranda kı' m k ·· · .. .. .. davet b. nı haııl olması ve muharebe e r. u ma uzre sınema sanayıı yuzun· ·ı· ·· · b' b. · fil aa k 

d 
. . . . ı anı uzenne ır ınne ı en ı au çe ~ 

vaffakiyetini artıran amiller - en 2SOOO kıtı geçınır. tikten 10,..,ra bu kızı növbetleıe elde 
den biri de muzikasıdır. Eser 1928 senesi film imalatı büt- etmelerinin hikayesi.fa. Karpat kaıa-
Amerika mamuli.tındandır. çesi 1 IS milyon dolara baliğ ol- balarından birinde Mary Anne Vag-

• 

"Brodvoy .. film/ni11 ilç artisti ve bir sahnesi 

muıtur ner ismindeki kızı Turgenof ve Von 

B 2.5000 k" · · h f I ki Harbnan iıminde iki a .. kadaı sever-
. u. ışının a ta ı an ter. Mary Anne buhlardan Von Hart 

hır mılyon dolardır. manı tercih eder ve nişanlanırlar. Bun 
1928 senesi zarfında Şimali dan çok muğber olan Turgenof ÖÇ al

Amerikada yeni sinema salonu mağa ~r~r verir. O urada haryı pat
. lar. Bu ıki arkadq ayrı ayrı milletle
ınş~atı.na. 161,9J?,000 ~ol~r sar- ra mensup olduğu için birbirlerine 
fedılmıştır. Alelade bır sınema kartı muharip olurlar. Bir ııün Tur
senede 175 büyük ve 350 küçük genof'un kumanda•• altında bir kıt'a 
film satın alır.Amerikanın20500 Mary Anne'm bulunduğu kasabayı İf· 
salonu 18 550 000 ki · · t' gal ederek bir çoklarile birlikte kızı-
d 

' . ' . şı 18 ıap da tevkif eder ve eğer kendisine teı-
e er. Duhulıye fiatları 40 ile 65 limi nela etmezae hemtehrilerile bir
çent arasında tahalüf eder Ec. lıkte kendiıini idam edeceğini ıöylı· 
nebi piyasası Amerikaya tak- Kız bu tehdit kartıaında arkadaı 
riben 35,000,000 dolar getiri- . ku~ak için teslim olıyor. 
yor. Son 13 sene zarfında H il' Bı, kaç gur. - ,.ra k~sabayı Von '!a~t 

, • O 1 manın men.. 'lldugu kuvvetler ııtır 
vut ta 10,SOO fılm yapılmıştır dat ediyor. • ·enof yaralanıyor ve 
ki senede 807 film eder. Ame- Von Hartma;ı.a~'Kıza ben de elde et· 
rikada haftada 100 milyon kİ§İ tim,, diyor. Vaziyetin ~~kiki ıe~tni 
sinemaya gider. 1929 senesi bat anl~y"? yon !fıu:t"'an •ıın daha zıya
larken Amerikada 1300 sinema ~e ıl~11~a ıııtmıyerek Mary Anro. J 

da sesli film tertibatı vardır. ıle bırleııyor. , 
1928 senesinde bütün dünya Film ııüzel ve Norma Talmaç ı . k 

da 1350 film yapılmıttır. Bunun iyidir. Muzika tatbikatı güzel fotog· 
750 si Aroerikada 200 ü Alman rafya zararsızdır. Filmde hazin sah
yada, 140 1 lngilterede, 130 u neler vardır. 
Rusyada, 601 Fransada ve 70 i
de diğer memleketlerde imal e
dilmiştir. 

Film Ameı·ika mamulatından h 

"Müşterek ~n'atk8.rlar,. şirketinin! 
malıdır. "Buhranlı geceler., filminden 
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Millet mektepleri 
Yeni okuyanlar için 

g_UnUn haberleri. 

Paris konfransı Emanette 

Bevnelmiıel sıhhive Şehir tiyatrosu 
işlerini tetkik etti Alman grubu mukave

Murahhas Hüsamettin lede bazı tadilAt icra-

Ekonomi 

Bakkallar bugün ne 
görüşecekler? .Beyin izahatı sını istedi 

Bir ay ..... Pariı'ta lıeJnclmilel l Büyük inşaat için Şehrema- 1 1\ ' .. k. t b . 1. "' . •) M k rn e 
ıdıhi iıtatiıtilder konferanıma itti- tile temas eden Alman grupu - llS Ira ayı ıgı L. - a 3 ' 
:!' ;-:-. u=~'i:!'•:t:i, H~t· ı mümessili mensup olduğu şir- • h · k ~ 3 K J 1 k k t 
içindet.':....Ankara':aharek:t:::•ketin merkezi ile görüşmek Ü- } tl il.fi - Ü za~' a ~afJŞJ pe -

ıd. u kk il I Süt danılası neler tir. Diin bir muhanirimiz kendiıin.i zre Münihe gitmiştir. Haber ve 11 4 B } d. l 
ltalyan Elçisi ge ı, ua a ar ne ~Y! müd~yetinde ziyaret etmiıı- rildiğine göre merkez, Emanet- ro ar - e e ıye ceza an 

g idi)•or konuşacaklar? yapacak? tır •. Huaamettin B. aeyahab etrafmdaj le grup arasında yapılan miı-
111 izııhatt. 1ıu1mu,tur: k ı ·· dd · · t 5 Saatı· mesaı· • . Bakkallar b .. to lam s·· daml d .. d - Pariı'te toplaoan lıeynelmi)el ave ename musve esının e ' -

Geçende ızın alıp memle- .. .. .. ugwı p " üt as°! a .. gwı ~ aıhJıi iatatiatiklerin t.anzini ,,., ölüm ferrüatll ait bazı kısnnlarmda ta • 
keline giden İtalya Elçisi yor. Go~ülecek teY14:1":ra- 100--150 çocuga sut ven-ıhaatalıklarmı. aebeplerinin, iaimlerini dil.ata ltizum göstcnnistir. Ma- İstanbul bakkalları bu gilnl Bunlar, bilhassa kredi ulığll! 

n dün lııtanbula döndü. Elçi- la sabcılığı, makarna fıatle- liyor. Bundan başka meme-ı .. memlekette·~ 0~ için evv~ mafi tadiline lü?.Um gösterilen saat 13 te Darüfünun konferans dan müşkül vaziyete düştilkleı1 
• • labildi~· rtm d k ilmi kl • cerapılmııotanbıterunt..k:artetki- 'h ·rr ·· · b. tar l d f k l'd b. · · ·dd' d d nin yeni memuriyeti Berlin nnın O gıne a ıuı, en es ş çocu ar~ pı- ki için toplanmıtb. Mncut ola.o ista- maddeler ı tı a ı mucıp ır _ - sa onun a ev a a e ır ıçtima ı ı3!'m a ır. . . borÇ1' 

ld ~ · · akmd Anka- sonra gaza kolza karıştın- rinç unu patates dağıtılı- ıti•tik 1923 te yapılmıştır. Bu ı.onı ... zda olmadığında~ uyuşula~~ yapacakla:dı~. . . Al~kadarlamı e~•-· 1 0 u~ ıçın y .. ..a · • lıyor gibi liflarm önüne geç yor. Çocuklara bahçede gü- rana dörd~cü kvnfcranatir. Hu. on ilmit edilmektedı~. E"!;ınet dun . 1:'lu kabı! bır ıçtima memleke rıru bir ~ene veya ~ıç. ~egılse ~ 
raya gıderek Buyuk Gazımı k ' • t • tm k li h al d kum b ı aoae de bir toplanılarak bu muddet Taksim meydanı ıle hal yapıla- timızde esnaf cemiyetleri ara- tı ay muddetle tecıl ıçın teşe 

. ed me ıçm evzıa oopera- neş av ar a anyo- fmclaki f ani terakki öre listeyi . , ·• • . ·· bul kt dır te veda ve tazımabnı arz e ti'f t afmdan 1 brılıy y · d - zartkik "d·ı d 8 Yeclang _,_, cak olan yenn planlarını gon- smda daha ılk defa vaki olmak- busatta unma a . 
ı buld kil al El ar yapLması ••• au yap or. enı ogan te n ta ı e er. un aonr.... . . t k .. tti dır 

cek. atan a t ya • Bakkall bundan 1..--•·- ocukl k ..l-1- ba konferanı, 1939 aeneainde toplana- dennıştır. nşaat ta arnır e - ta . 
·ı · • · Bar All • t • ar ""'9ft0t ç ara aepe.t, unuan, caktır. ı 11;i takdirde tiyatro binasını M. İçtimada bakkalların görü-!' Tllccar heyeti Ankaradan 

çı. 1~~ı-: •. onB ~ki a Avrupadan gelen konserve yramlarda elbı~e! şeker ve HIFZISlHA ~ON~E~NSI Lidman isminde bir mütehassıs şecckleri meselelerin ne olduğu geldi 
yın <::U.LU•Jl&9tır. uzat 1 a- kutularmm bozuli: çıkmasın oyuncak ta venliyor. Konferan! ,'lunil edild.i!!;:iiej"lyapacaktır. Bu :• .. ıtin Almanya-jhenüz malOm değilsede runıa- Ruıyaya ihracatın bankalsrt 
f.a kadar lstanbula gelecek- dan üzerlerine meauliyet a- Çatal d b' 'nayet :::!.~!':il.!ei=..,ı.efu. aene..:; da yantığı bir tiyatro binası bi- medeki maddelerden içtimamlve":Jmesi üzerine evelce Rusr•: 

e tır. lamıyacaklarmı ve günde ca a ır Cl bahariçtimamaaktetti.B11içtimaada'rinciliği-kazanmıştır. çokmiihim olacağı timdiden 1ya ihracat yapan tüccarlar /.JJ 
Yunan Elçisi geliyor 12 saat _, ____ .... __ •orul- Çatalcanın latranca köyün! ~ü!<funetimia namma ittirak ettim.Bu itfaiye mütehaSSlırı tahmin edilmektedir. 1 k:u-aya bir heyet göndenniıJer· 

~.-auııu ı d Ahm t w l H . • ıçtiınada mevzuı.haolan l"Y beynel- B günkü' . . 1 bul ı di • • • duklarmı söylüyorlar Top- en e og u asan ll!llD milel karan · hac · leri, ' · h~ gelmlyeoek u ıÇ_tımaa atan • • tcı-
Y wıan elç1&1 Pazara geli- l ta bu--•- ·ti ... ileri cisimleri belli olmıyan ı.o~ ..nı\ııiba:::ehaya, v· . t mizden "e- bakkallarından binlerce kişi iş-1 Heyet lktıııat vekiletıle ·• 

M .. bad l b ah anıt '!rGllfma saa 1§1· ıma veya -~ .. .. ıyana seıare ane ,. . k d kti 1 . d mas etmi§ ve Vekilet heyete ... 
yor. u e e qmur - • d .. .. ki adamlar tarafmdan öldürül- firenıı\.~'t;! baıtaLklandır. Bu tun hr f 1 bir teleırraf- tıra e ece r. çtıma a evve- ddı 
haaı da beraberindedir. m e go~ıece er.. d.. hu ha• haldıında aözler aöyle- em~ne. ~n~ ge e~ h " M la müskirat bayiliği teşkilau l~p ~tmekte. olduktan m~v~ tıil 

e< . • Manıfaturacılann U; •• nilmiıtir. . . n~:n.e .~ ıt aıy.e ~ute assı~ı · karşısında bakkalların alacağı hır liste halınde vermelennı 
tE l\lahut mektup kıkayesı l ~1ısafir Fransız genıısı 1 il IGünık ın şehn-nıl'e gelemıyece- . t .... ül kti M .. k'- dirmi~tir. 

top anışı lki .. d b . r . Malu gaz er üi bildirilmiştir. Buna sebep; vazıye go~~ eı~e ~· d·ı~ ı Şehrimize avdet eden heyet 
·~ Geçen gün bizim gazete- 15,000 azuı olan manifa- d ~ eİ erF ımannEd- hesabalı M. Günik Viyana sehremaneti- rat s~~~ ad a ~1 şımk ~ı u-\ dün diğer ihracat tacirlerinin il 
çı ye Londradan bir mektup turacılar esnafı cemiyeti bu-, a mı~nr 0 an ra~~ız •. Mal fil aziler·n bu .. bir ne Türkiyr.den avıietinden son ::ni~~z::n ae~:~n~=ki :aı;;-; tirakile bir içtima yaparak vel< 
htı' gelmişti. Adreai kötü düşün gün toplanıyor. Onlar da gardKJ?e zırbhlılsıı_n ~un kadir~ içtima akt!decek;eri söy~iyor ra tekr~.r hizm~U almkmasını tıv.e idare etmekte ve yeni mal al- !etten ricalarını tespite başlamış 

li b ' d lil s· W __ .. , l • ' • ...:ı ve enız za ıt erımız gez o . • o • A daha yuksek bır ına ama ge 0 tır 
it ce M~ll' uşman ete• ızdi~- magbeaz!' awıılp ennın ış~eı:e ler. Franaız Elçiliğinde de du .. Malfil ,g.az~ler cbe?1ı.ye~ ka- rilmesini tekE: etınesi, Viyana mamaktkin~dırlarl. l k kar . -o--
d sta ı ıyet gaze eaı ye ae psı.z yo verememesı, ı- fi . . f 'ld' tibı umumısı beyle ır ıçtım,.ın h fn· ·se buteklifi red cı mese e o ara ma - Tiltün enstltilail 

yazıycr..ı ••. Biz mektubun ıe alınacak genrlerin cemi- tere erme zıya et verı ı. jvapılacağ'mdan cemiyetin haber şde rem~d~e 'T,ın.ı üz me mti- nacıların ihtikan mevzuu bah-ı T. aret da tü.,'- ili •·o-
• Y H' 1. ıu h ' • . ı,· etmesı ı~. uuııun e 1 ktır B "h "kA .. .. ıc o sı ...... c er,,. 

0 zarfını posta müdürüne ver yet haricinde arılıımamaamı ınt t ıne race d.ar olmadı~?~1 • kon~eldnı~ltd~"~-,mailey te buraya gelmekten .so acak. ·. ubakı ktı 11ann b~nune misyonu dün toplanarak Od.• 
· 'k, hkika d.. b' • .. .. kl . h n esbabı hukumete bı ırı ı,,,ı- rf . . geçme ıçın a arın ır ma 1. . kiki lil gö-mışti ta t un ıtmiş. goruşece er. Hintli Mehrace Me met . . 29 .. .. gı..· _ sa ı nazar evlemıştır. kam f b .k 1 d mec ısınce tet ne zum . . T k l 1. h k. nı kongrerun ayın uncu ! a a rı ası açma an a mu .. 1 .. .. ti .. il 1 sıııl 

l 
Posta müdürü diyor ki: o at ıyan ote ı Ü u- Yusuf, birkaç gün evel İs-' nU aktedileceğini söylcmişt!r. Darülılceze ıaı_osu ıtemel görülmektedir. ru ~tutu~ ~ns tus mese e 

- Bu iş, 2 abone memu- mete geçiyor tanbula gelmişti. Mehrace Malu' gazilel hesab:.ıtım!a bir i Teşrinisaninin 21 ınde ve- Kolza yağı karıştırılan pe- te~~- etmış~~· . stit .. mese 
"!"'Un hatasıdır:lti anladık. Be o wlundaki tne bur To- dün memleketine döndü. !takım 1'esarta.:m zimmette oldu ;ile~ek olan ?~ülace~e. ba~: tr~ller ~zünden bakkallar çok lesin~ı:g~~~~:n: ge~k meC 

~ ,·akat bunları da mazur gör ka lıyy g t linin k t ak b' E • k pu görülmuştur. Bu paraların ıçın balo hey etı tertı_bıye . muştekıdırler. Bu mesele de !isin fikirlerini tetkik ettiktefl 
k · ed H mur t a? ~ e aç. ır şya pıyan OSU tahsili için cemiyet oğraşacak- vdki gün Sipahi ocagında hır mevzuu bahsolacak ve heyeti u- sonra komşu memleketlerde bU 

' .~ ıcap er. erme Ermerunın malı oldugu an- Hilaliahmer eşya piyanko tır içtima daha yaparak son hazır·jmumiye tastik ederse petrol te- kabil tit"I · kilde ol· 
l '{Ullde 15000 den fazla me~ !llfılm!ştı. Em.vali metruke su bugü., çekiliyor. İçinde · .. lİklar da· ikmal ohııımnştur. Ba vzii işini bakkapar ko~peratifl du~~~es;ite~nş~~~ 
1 .ubun zarfını okuyup ayıra ıdaresı bu oteli devlete m~ çok zengin eşya vardır. ~)ehreınanetı ıl 'ı nları 1 lon~ soı:ı d7re.ce parlak alınası k~?u.ı edecektır.. lçtıma.~ en; Tespit edilen bu meseleleı 
~ tak. Sarurrm bu da pek ko- etmeğe uğrqıyordu. Bu ıt _ • . . temın edılmıştır. muhım me<;elelennduı bın ve meclisde görüş01ecektir 
1 ıay iş değil. Anlaşılan üze- bir iki güne kadar bitecek- Dun de sıslı geçtı - A. ı:ıiaan daireaınden: ~e!- Gazi k/Jprüsü projesi belki -~e birincisi belediyenin o • 
' rinde Milliyet ismini görün- tir. Dün sabah ta havada aiıı !e beym~e havuz. batı dercaınm ikmal edildi verdi~ cezalardır. Ba~~allar 1 Tiftik pigasosı can/Rndı 
j ce zarfı kutuya atmışlar" Çakmak taşlan mey- vardı. Köprü acılamadı. Geılil~c.-cru.~ı akıntaatı kapalıd.7lar! ualu- ı;iehrema;ıetine gelen bir me bleledıyedmemb~lhlannm Anumune: fakat /tatlar düşkDn bi 

- - 'l • kalkın • 'kti e mun u.ya vue ı mı9 om G . k.. .. .. o·esi ik- a masm an ı assa vrupa- Türk tiftik piyasası birden 
Açık gözlugun sonu • dana çıkıyor mı enn ası geçı · akla taliplerin bedeli kqfi olanlktuft~.~~1 1oprusu.P~. 1erinde dan gelen ve fabrikalarda imaljre hararetlenmiştir. Şelıriıniı 
Galata poatahaneaiıide bir Tüccann elindeki çakmak Sağlık işleri konferansı (986)_ lira p<» kuruıun o/o7,5 m~ ee;ki~!t0 ~Ppfı:~~ı':ı~ır. M. edilen mallardır.il bozuk ola."l.la-, ecnebi bankalarından biri11irıiJ1 
1 1 k dini• . p . "lıw • . I . hesabıle temınat muvakkate ak so t Y .. . • Ga rm cezalarının bakkallardan tiftik ticarefmi hakkında hazıt' 

yo suz uk olmuş, en a- lar damgalandı. Pıyasaya çı arıste sag ga aıt 1§ er ı- çesinin makbuzunu lef ile mek- Piju ile köprüler muhendısı tah .1 ed'l . d 'k! et et llad ğ bi 1 ~ b hara t vıı 
;ık göz sanan bir memur karılacakçalanak tqlan ha- çin toplanan konferansa hü-'ıtuplannı Kinunuevelin 5 inci tip bey 25 güne kadar §ehrimize me~~edir;eı;ıesın en şı Y - 1

1 
ı r rafıpotlr ~ ukmlnuret ol· 

550 li kadar b' . kar •-- kfun . . 'd 1 ki d' . can anma ıa enn 
. • ra ır parayı Zll'dılanktdı. Fıatları • ar~tı- Sıhbi~timız .. ntamma H~' enlpderıde~be ııü~ü ıa~t 1: dd. ~- geE'::anC:t ld~re encDmenl Bakkallar şimdi gilt nde 18 sa- masma hamlolunmaktadır .. 
ıçıne aynatml§tJ. nl an sonra pıyasaya çı- ye mua eşarı usa-i ar ~ıre cncumenıne ev 1 eye . . . . at çalı maktadırlar. çtimada a- Teşrinievel iptidasında pıy•· 

Osman efendi isminde o- karılacak. Çakmak tqları- meddin B. dün geldi ve bir-jmelen. • .. Ce~ıdy.~ti dbeledıyle ıdarke enk- ralarında muayyen bir saati meisanm çok durgun gitmeıd elie-
' . zarf . . d ıJma d.. k t A ka • • cumenı un e top anara o - • t . d 1 1 d' . d al b 1 d 1 fiatle ıan bu memura ışten el çek- nın ıçın e sat sı u- aç saa sonra n raya A H' . d . . d Be .1 . . dT h kkın saı ayın e ece t er ır. nn e m u un uran an • 
· 'ld' .. ..... J!'itti · ıaan aıresın en: _ Y· tru".a ta~ esının ta 1 1 ~ • - Bakkallar arasında son giln- ri canlandırmak için yüzde 3-~ 
tirı ı. ,unu uyor. • kozda Karacaburun ıokagmda dakı tetkikata devam etmıştır. ]erde bilhassa şiddetlenen gay- m'sbetinde bir tenzilat yapınağ• 

I·r · · k Ef ait bah ' 0 un • - - · 

l•k k '"b ~· kt b' "b t 1 ı;ıazı .apt~ ·.Ye ·· çe ı· · }' ri makul rekabetin önüne geçil-ısevketmiştir. . U Se lllu en Is ille e 1 Ulu 'lJga dıvannın ye~ıde_n ıntuı mun~- sparaflS ge tVOf mek careleri de arandıktan son! Tiftiklerimize en bUyUk talıP 
U U ka~aya va~edıl~ıt olmakla ta~ıp MuhteFt Mübadele komisyo ra yeni teşekkül eden bakkallar İngilizlerdir. Mam:.ıfi bu satıf' 

~ • · ~ lcrın bedelı keşfı olan < 2:ı6> lıka nunda Yunan hey' eti murahha- kooperatifi hey'eti idaresi koo- lar pek fazla kar da bırakman13lc 
OllllsliOfiUD 90: (IS). kurl!ş1!no/o 7•5 ~emınat a .• sası müşavirliğine Türk tebe- pcratifin teşekkükülünü hey'eti tadır. 

J U çeleı:ıle bırlıkte .~~mıuevelın asından İspataris'ı Yunanlılar umumiyeye bildirecek ve! Geı;en sene kırkımdan sonrl 
Kuma§ı mektebe ve diğer bilcümle malzemesi ile imaliyesi 5 ~1.:.ı per~~mbt; gun~. aaat 15 te müşavir tayin etmişti. kooperatif tarafından bir mar-- 16,000 balya tiftik k-.lmıştı. Bıt 

r üteahhide ait 'mak üzre talebe efendiler için ( 124) adet pal- daıre e~cumenme muracaat ey- Türk te!ıeasından birinin cc- garin yağ fabrikasının tesis e- kırknn mevsiminde~ beri d• 
o ve (272( takım elbisenin 4-Kanunuevel-929 tarihine mliı;a lemelerı. "" • "" nebi bir hey';te müş~~ir ola.m~- dilmek üzre olduğunu ilave e- 17,483 baly:'- kadar satı~ yaP'\: 

dif c;nr§amba günü saat 13,30 da aleni suretile münakasası icra d .. d. d . . yacağını Vılayet teblıg etmışti. decektir. mıştır. Yenı kırknn 36,000 ba 
.ı:ılınacağından taliplerin şeraiti anlamak üzre müracaatları ilan Ka ıkoy be~e ıye aır~ı?- İspataris istifa etmiş ve is- -o-- ya kadardır. 
olunur. den: ibram aga m·lhallesır.ın tifası resmen komisyon riyase- ı Bu seneki kadar dilşkUn (iat· 

D O K S A ko•u yolunda 2 No: lı dükki·' . b'.ld .. 1 · t·r Borsa komiser vekili geldi 1 tı'ftı'k tılın şt • • . tıne ı ın mış ı . . . . . e sa amı ır. 
nın enkazı maa temel kamılım 1 •• Borsa komısen vekili Hasan Gel .. cek kırkıma kadar elde 

Tanınmı' markalı saatkrio en ıııUkenımcl 
ve en dcuzudur. 

Her kes tarafından cerdhen aranm~ktadır. 

'f;ırkiye için umumi accntalızı: 

RtKARDO LEVl ve BİRADERİ . 
Saat ve mücevherat depoım 

Bu kış nezleden kurtuln1ak çaresi 
Nezleye ıotuldu!!;unuzu hisseder etmez derhal 

~~ EMULSION SCOIT u a1ınız. Bu 

meşhur muknvl ökıüriığil nezltyi gribi der· 
bal i1'3le eder. l3zvlyttl lı.uneılendlıir. Gtğer
leri siyanet ve sıhhati lıde eden vıtlmlnleri 

temin eder. Daim'ı t1bll vitaminle ve mukav· 
!} l vl tvzlar ldbırtyle gıytt zen~ın ol&n hakiki 

EMU LSİON SCOIT u istnlnlz. 

ispirto v~ İspirtolu İçkiler lnhisarı Jstanbul 
Başın üd ürlüğünden: 

929 ~nesi ikinci taksitine ait müskirat beyiye tezkerelerinin 
relıdiline şimdinden başlanılmı~tır. Açık ve kapalı şi~elerle müskirat 
satan bilumum bayilerin yetlerindcki tezkereleri tebdil etmek iizere 
C1!atada Hüdavendig!r hanında lstanhul Başmüd!riyetine miiracaat 
C) lell"e!eri i14n olunur. 

lslanbul liınanı sahil sıhblJe merkezi serlababelin~en: 
Merkezimiz ambarında mevcut (856) sekiz yüz elli altı 

ı 1o sılındir yağı ikı yüzü mlitecaviz boş teneke ve sair 
•rda demir aksamı satılacağından taliplerin yevmi müzaye

- olan 21 ıT. Sani 929 tarihine müsadif Pe'"Şembe güniı saat 
t'! merkezİ'lJIZC:: mliteşekkil komı yona 'llÜraccatlan ilfın 

utılacağından talip ola~l.ırın Fransız Zırhlısı bey şehrimize gelmiştir. hic; stok kalmayacağı muhakl<:l~ 
4-12-929 .. t~.rihine müaa~ıf çar Limanımızda bulunan Edu- Dün kendisi?den se;:a!1a!'i. addedilmektedir. 
ş~mba.gunu .~aat 14 le daıre en- ard Quinet Fransız gemisi za- esbabını soran bı~ n:ıuh:ırnnmı-· Hali hazırda tiftiklerimirin fi 
cumenıne muracaatlan. hitan ve efradı dün de şehre çı- ze Hasan B. demıştir ki: atleri en iyisi 210 ve en ferı'" 

K dk.. ""be~ d'"" d · · karak camiler ve abideleri gez- - A~karaya. ve . k~et- 110 kuruşa Batılmaktadır. 
a ı oy .. .. e ıye . aır~m- mi lerdir. Gemi zabıtanı şerefi- t~n :ı1d~gım bır emır uze- D'./- .l_l_l_ -,, ı.. --

den: Kadıkoyunde zahıre ıake- ş .. F f nne gıtmıştim M .. rkeze mer- il< n m 11race . 
lesinde 71, 50 metre murabba- nhe dU? dakşb~m . rafnsız se .arlmi~- but her mem~ gı·bi vekaletle Bir müddetten beri şehrirrı.ıı~ 

d 9 11 1 d ··kk" anesın e ır zıya et ven ş H. ·h ı rıJI m a - numara ı u an ma- b b' b 1 ak" etmi tir teması.ın sonra avdet ettim. de bulunan ınt mı race e , 
halli 26-11-929 tarihinden iti ve unu ır a 0 t ıp ş · -o-- den Mehmet Yusuf dün Saruır 
baren bir aenı:_ müddetle. ica~ Tıbbi müsamereler Torik sürüleri aeliyor nya vap~ ile har~ket e!mis.tır· 
rapt olunacagmdan talıplenn Gülbane Haıtımeıinin bu ıeneki ,., Dü JıiJ t 

15-12-929 tarihine müaadif aah tıbbi mü&amerelcırine ikinci Tetrin Balıkçıların if~~esine göre Pal~- R il 1 ~· 
.. .. d . .. . 17 · · .. nü ... t l6,30 .ı.. mutlotr kıtlamak ıçın Marmaradaki Diin aalıabta sena u-.,..,ıı ~ 

gunu saat 14 te ıure encumem ayının ıncı ıu yataklarma çekilmiılerdir if bir .•• Lt._ L .___ e ti11.-
.. 1 ·1· 1 baılayacaimdan arzu buyuran mea- · ı 111 --" ""P"""''b.. ır ne muracaat an ı an o unur. lekclatlarm t rill . Balıkhaneye gelen haberlere göre claki aefainin barekih ba yiisd<" 'P 

• • IF _ 2 en. Karadeniı:~eki torik balığı aürtllerl ehhiin ufrunııtır. Sia dola711il< ~::.. 
Fatih dairesinden: Dairece buraya dogru gelmektedir. rüler de açılıunamıı Ye Hali,'c t r 

7000 parke taşma ihtiyaç görül ~ ~ı., .ç"!4c:ak aefainin tıareHıJe•·• ' 
.. - Manifatura llJ}erl cikmi9tir. "" 

muş oldugundan kapalı zarf u- . . . Sia yüzüden Çıınalılıalede, N••• 11 sulile 1 taya talip olanların te- ?v!anıfaturacılar pıy!sada ı~ runda karaya oturduğunu 7•clıtıı;;,. 
klif mektuplarını hamilen Ka- az!ıgmdan ve para azhgmdan şı lngiliz bandıralı Langb•ııon ,,,.... 
nunuevvelin 7 nci cwnartesi gU kayet etmektedir. daki ıilep eJan kurtulamıımatt•· 
nü saat 14 te daire encümenine • • • 
müracaat eylemeleri ilan olu- Kambio Borsası 141111929 
nur. iSTiKRAZLAR TAHVii. .. 

* * * lıtlkru dıblll 091 87 ,SO .ha dol o} 1. T. 
DlyuH ııı .. ıbbldı 111 25 D. T. ~ TT.· Şehremanetinden: 929 sene- llmıılJ<ll ~ ... ., yıi• , so ~ 

si Eylfil ayının on üçüncü günü Ttnıl ıırked 
Kadıköyünde numarasız seyrü- U:N .. ıu:ıt rı.uırtt ıırtlll 

f · • 1 k f l ~ k il 7~ lt>bum ~lrketl. se er ettığı görü erek tev ı e- t •• .. ıı. l'qo ıı.... ,ırtıd 
dileceği sırada şoförün firarı .Anı~oıu dtmıı Jale 14 4-0 

• •b ) TUDTIJ. Ş. 
mtinası etile cadde ortasında ı . v. s. ~ırtoıı 
terkedilen ve Kadıköy etfaiye ı. h ~ırt.ıı 

-
71 so 

H,00 
37 t5 

ÇUU:R 

garajında tahtı muhafazaya a- , T Tmn A. ' 
lınmış olan fort markalı otoma- Odol, dişleri dalma lillğlam o- 1. D•flrmıa ı 
bil sahibini on beş gün zarfında ·ıarak mulıaf~q eder ve ne - !·. ~~~:'.:,": 
otomobilini almak üzre şehre- fese güzel lıır rayıha · .. ·erır. ı. T<lclo• ş. 
maneti seyrüsefer merkr"•tnl" 1 Her yerde satılar ş. ı.ı. ı:cu ~ 
müracaatı ilan olunur. ş. Hıyrly• 

ıo 15 
M.SO 

5 ;5 
30 90 
11 7ş 

4 ;s 
il 00 

f...f'•drı t033 !-'.00 · NrWTı>rt: 
P111J 11 9S ~Q Aıını 
Ctnene ı 43 25 Rom.t 
P.tikref 2.5 37 SO Anııt r ı.1111 
nrutıııl ~ ::ı1,:zs Sotyt 
Jrıg l!J 9ü,tJ(l 8lfİ•I 

\"'lyaaı 3 J5,:ıi!S 
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ASAN KOLONYASINDA 
. .-. 

NZILAT 50 kuru7luk: ;ışc :3.), 
80 kuru~ltık ;ışe 6(1, 

100 ku ru~l tık ~işt> 11 O, 30C kuru~] ul( ~·~t' :200 Kuruşa. Fırsattan istifade ediniz.Hasan ecza deposu toptancılara ayrıca renzllAt. 

an~sa vilayetinden: .... Türk· e milli~-
- Man;sa vil.iyeti merkezinde inşası mutasavver vali ko-1 Sigorta şirketi 1 
~~nın pr6Je ve evrakı keşfi!'esinin tanziı:m keyfiy~ti m~- Galatada (Türkiye Mili! Han), Doyçebaok karşıstnda 
ııı saya ~onul~uş_t~r. En .. zıy~de . beye~len pro!e s'"?-i- ı Harlk ve hayat sigortalarını müsait f&ralt 

e Encumenı vılayetçe dortyuz !ıra mukafat venlecektır. t t hllatl 1 d ~ 
Konağın müştemilatını natık liste ile yapılacak bi- azam es a cra e er. 

~ın zeminini irae eder resim ve izahau saire Istanbııl .... Tel. Beyoğlu 2300 
t İıtnir Nafıa baş mühendisliklerine gönderilmiş olduğundan 
~a fazla tafsilat almak isteyenler mezkur baş mühendis
' lere müracaat etmelidirler. Projeler nihayetünnihaye 23 
tşrinisani 929 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on dörde 
•dar Manisa vilayetine gönderilmiş olacaktır. 
tL> Arı:u edenler yevmi mezkurda projelerini bizzat vere
"1erdir. 

• * * 
~tanisa vilayeti n1erkezinde inşası muta-

~vyer v.ali. l<onağı ati.deki taksimat ve müş
eınılatı ıhtıva edecektır. 
~ l - Bina arsanın tam ortasında yapılacak ve etraf 

Çe ittihaz edilecektir. 
2 - Bodrum katından matla iki katlı olacakur. 
3 - Alt ve üst katlarında: 

Adet 
1 Mesai odası. 
1 Misafir odası. 
4 Yatak odası. 
1 Büyük yemek salonu. 
1 İş odası. 
2 Gündelik oda. 
2 Oda. 

bulunacaktır. Bu iki büyük oda salonun 
mütekabil cihetlerinde olacak ve icabın
da açıldığı takdirde salorıla birlikte is-

timal edilecektir. 
1 - Binanın üst katında bir hela, ve bir banyo, alt 

katında yalnız bir hela bulunacaktır. 
S - Matbah ile kiler, hizmetçi ve jandarma odaları bah

çe derununda ve binanın münasip görülecek bir nokta
sında yapılacak ve bina ile muttasıl bulunacaktır. 

6 - Binanın üst katından alt katrile ihtilat peyda eyle
meksizin harice çıkılabilecek bir surette merı!iven 
tertibatı bulunmalıdır. 

"'"' ,,,, 

BUlDK TAllARE PiYANGO~U 
YEDiNCi TERTİP 

5. İNCİ KEŞİDE 
11 KANUNUEVVEL 1929 

Büyük ikramiye 
50,000 liradır 

Ayrıca: 

25,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık ikrnnıiye1 ,.. 

ve 10,000 » l3ir ınü '._-:. LC 
45.000 Lira isaber eden 1,967 numaralı bileL 

Tarsu~. Manisa 
20,0ClO l...ira ısahet eden 40,765. numaralı bilet lsıanbul, 

iz.mir, Samsun. 
15,000 !..ıra lsahet eden 55 . ..\94 numaralı bilet htanbul, An-

talya, Bandırma, SJm;un. 
l 2,000 Lira isabet eden J7,J77 

Bur9a, Ceyhıın, lzmir, Bayındır. 
10,0CO f~ira i.-;.ıhet ell!n 26,859 

Edirnı\ I•'acs.ı. lzmir, Karaca su. 
da satılmışar. 

num ırJlı bilet 

numıralı bilet 

btanbul. 

lstanbul, 

7 - Bina inşaatına 30 bin lira sarfı tahmin edildiğinden 
tanzim edilecek proje bu miktarı tecavüz etmemelidir. 

-

[ın,ak ve EJtanı ~an~ası ~nıuın Mü~ürlülün~en: Emlak ve E~anı ~an~ası istan~ul ;u~esin~en; 
Taksitle satılık emlak 

il '.\fovkileri, evsafı mahsusaları aşağı.da yazılı dokuz parça millkün 
tı,ı mu,.ayedeye konlmuşrur: 

~ . '. '\1i,izaycde kapalı zarf usuliyledir. ihale 5 KAnunuevel 929 
~l'ihındl! lstanbul şubemizde müteşekkil satı~ komisyonu huıuriyle 

l cdılecektir. T~lip olanlar beher ınevkiln hlza5ırıda gösterilen 
111kdarda rcminat iracsine mecbur olup bu teminat ~arakasını teklif 
~ktuplariylc .beraber makbuz mukahilinde biu.at veyahut sarı~ 
Gıtıisyununa yeti~mek üzre raahhııclu olarak Postaya tevdi clkrlcr. 

Ilı. 2- ihale bedeli ilk taksir pc~iıı alınmak ~arciylc sekiz senevi 
'
1savi tııksınc istifa olunur. 

il ~ - Talip olanlann lsranbul veya lzmir ~ubelcrimize vevahur 
Ilı ~tke7. F:ml:\k .\liidurhijtiine müracaatla mufas;;ıl ~arcn:ımcnıiıi 

4tal;\a ccıııckri ve müzayedeye i~rir:ık h:ılindc hir mısh1<•nı bir 
ıra 

ıııuk .ıı>il' ndc alıp imıa ve teklif mektuplarına raprcykmclerı 
l::\p eder. 
Ilı. 'I k" 
\ı. ·' ev ıı ve 

scmcı me~huru 
~ 

Şi~Ji fl'IVtıkdc· 
rr caddesi 

ı.ı 
%i ncı rli kıı yu 

Nevi ve Huduc ve kemiyet 
mahiyeti ve mıi~remilAtı 

J86 numa- Maa mLi~remiJat 
ralı Garaj. 
Arv.l 

ı, k<ısrı itt>Lıİiııtle 
l lcyhcliada 2 numaralı 

Ahır, a-abalık, 

mutpak \', "
Maa mll~temilılt 

lıı Yalı >Ukaıtı C:ızino. 
l\1.ıçka . ilah· Bostan Kahvehane v. s. 

··~ 
•• "lll\! 

·i~antaşl Ek mck F'ıb- :\la:ı mii~remilat ,, rikıısı 

( ::ıı .ıt 1 '\a"'t 16 numaralı l\laa mü~rcnıll:lr 

~ 
\lusı:ı":ı dük Un 
Kaııdılli \'ani- 1 numaralt :\laa mll~temilat 

Teminat mık-
tan Lira 

150\) 

1 ~()() 

1)00 

2500 

7000 

500 

500 

Esas 
87! ıo 

(4-l,/ 3 

151 

155 

Kiralık Emlak 
Mevkii ve Nevi 

Çırpıcı Çayırı Altı dönüm tarla 
Sent\I 

36 
,, ,, on dört " ,, 2b0 

Büyükadada Nizam caddcsinde34-22,36 numaralı 84 
yukarısında odayı havi bahçeli dükkan 
Büyükadada Kamino mevkiinde 8 numaralı 50 

Bağ mahalli 

icarı 

Lira 

.. 
• 
• 

Balada nıuharr~r emh\k bilmLizayede kiraya verileceğinden 

talip olanların ihaleye musadif 20 ' Te~rinisani 929 çarşamba günü 
saat on altıda ~uhemizc müracaat eylemeleri. 

KAPPEL 
yazı makinesi 

Almanyada muasırı 
fennin en son 

11al!es'!rl 
Ilu>u,ile FılA'ISIZ hükumetinin dahi takdir ve tercih etti~ makine 

Hafif, metin ve sağlam 
He rciheti taahhüt olunur. d~i ~:~\\~ 

'J'ürkiye umum acentesi; 

Y. !)l. 'ORKYAN; lstanbul; Sıdıkıye han 30·33 Tel. lsL No. 2'il~li 

Devlet Deıniryolları Uay~ar~a~a Maıazasıu~an: · 
ı~ kü\ C ıcldcsı 

< 
Bclıck 

· arı \'Cr 

------

hane 
lkbck bahçesi 
l\lc<:ı rhıı run u 
(~nzinosu 

l\laa mu~rcmil <\t JOUO 
501) 

Aşağıda yazılı malzeme müzayede ile satılacağından talip o
lanlamı teminatlariyle beraber 21-11-929 perşembe günü saat 
14 <le Haydarpaşada isbatı vücüt etmeleri ve: 17/ 1 O ' 929 tarihin 
de müzayedeye vaz edildiği ve ihale olunduğu halde vakti mua
yyeninde esmanı tediye edilmeyen ve kaldınlmıyan 14920 adet 

Ilı·• K çimento çuvalı ile 3307 kilo hurda ip ve halat müzayedesi feshe 

ijıl!a ve ~!J·ut..ını ban''ası uıntıın mu" do" rlu" nı·ı· .. nd. en·. dilerek ve teminatları idareye irat kayt olunarak pazarlık ile ll ••JH! U l U y IJ 21-11-929 perşembe günö saat 15 de satılacağından talip olan 

1 ların vakti mezkfırda müracaat eylemeleri ilan olunur. 

lıiltarlıkla Satılık: depü VC atltl"t'(>O , Fitilli gaz ocağı 6 adet 
Gaz sobası 2 ., 

"1. No: mevkii ve Nevi ve mahiyeti Hudut ve teminat Saç ve demir soba 5 
semti meşhuru kemiyet ve miktarı Mutfak sobası 7 

" 
" 

müştemilat Lira Soba dirseg- i 30 
1 " 2 G<lata .<alafat Depo ve ahşap mamüştemilat 3710 Soba borusu 132 ,, 

mahalli Kürkçü- antrepo Salamandra 1 ,, 
~ • !er kapısı _ Kefeli terazi 1 ,, 

~ 0~1cda muharrer depo ve antrepo pazarlıkla satrlacagmdan ta El kantarı 2 ,, 
114 .. 41nlann yevmi ihaleye müsadif 5 Kanunuevel 929 perşembe Muhtelif baskül ve kantar 22 ,, 
?tıı\t saat on altıya kadar Istanbul şubemizde müteşekkil satış Saatli kantar 1 ,, 
ısyonuna müracat eylemeleri. Gaz mutfak sobası 5 

" 

~?!~~.~ı .~~.~.!~h!!~~.~!~!.d~J!~!~.~!~ v.,,.. ~ Es ATi L iK. E ş YA' 
l~t n ıneınlehalarından Konyanm Saray önü istasyonuna nakle T l J" • U 
~ iek be~ milyon kilo tuzun ücreti nakliyesi 20-11-929 tarihin a 1 ısı ye nıuın l\1üdiirlüğünden: 
\t~ıbarerc ?O gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya Anadolu kavağındaki Tahlisiye ambarında mevcut eşya 16-11 
~ "Tırs olduğundan talip olanlann teminatı muvakkatelerini, 929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 10 da bilmüzayede sa 
'ıtı;· : 1,ı.:.en ve şartnameyi anlamak isteyenlerin Istanbul ve· tılacaktır. Cuma.-tesi günü ikmal edilmediği takdirde mütebakı 
'ıııu~ l uz inhisar başmüdiriyetlerine müracaat eylemeleri ilan I eşyanın 18-11-929 pazartesi günü saat 10 da satılacağı ilan ohı 

· nur. 

Piyanko keşidesi 
Hi!Aliahmer lscanbul merkezınden: 

15 reşrinisanı cumıı ıı;llnll saat 1 O !Juçukra Hilaliahmer Isranbul 
merkezi binasında l lil<\lialımcr San .• r evi piyankosu \ekilecek tir. 

• 
ışçı aranıyor 

Devlet ~eınir1oııarı ve linıanları uınuıni rnaresin~en 
Erzurum San kamış hattı için bir sustacı, bir demirci, bir 

ikinci srnıf hoyacı ve iki vagon tesviyecisine ihtiyaç vardır. Bun
lara bilimtinü.. gösterecekleri liyakata göre 30 : 70 kuruş 
(Beş buçuk misli) yevmiye verilecektir. Talip olanlardan Anka
rada bulunanların istidanamelerine. lef edecekleri askerlik vesi 

Çıktı 

~eyriselain 
kası, polisçe musaddak hüsnü hal varakası ve ehliyetnamelerile ı------------:ı 

.\.ferkez Acentuı; G11l•tı köprü 
nihayet bir aya kadar Zat işleri müdürlüğüne ve Istanbuldakile- başında, Beyoğlu 11362 Şube 
rin de Haydarpaşada İşlet ·- m':fettişliğine müracaatları. 

Konıprlm•Iİırl t. ·ıya 1.aklıt 

edilirler. 

TtlJitlenııdea sakuımAk için ıfıı.lrııa 
kirmızı bandırollu 

Ye ,..&,-" markalı haltı iti 

ambıılajın.ı dıkkıı.t ve 

digerleriıu redderlıuız . 

~lYE lŞ BANK.ASIN DAN: Kilo 
211702 Mamul birinciden altıncıya kadar 

Yedinci görmez 
Mamul ve gayri mamul basma 
Birinci kınk 
Kırınu 

Gayri mamul 
Tonka 

9580 
15928 
13179 
11455 

1600 
11865 

•centeJı: "1ahmudlye Hanı ılntdıı 

I.tanbul '.:!7.JO 

!NT!LJA POSTASI 
(l'."EBüLL:} vapuru ı 7 T. sanı 
pazar 1 Oda Galata nhnmından 
hareketle lzmir Külhık Bodrum 

Rados Fethiye r .\ntalyaya 
ı:ldecek · .• mezkftr 
j,l,ek .~, \ndifli Kal-

kan, Sakız, \ tı ıakkale, Gel!· 
boluya uğrayarak gelecek.tir. 

Buzçaada posluı 
( Gelibolu } vapuru 16 

l'eşrinisani cumartesi 17 de idare 
rıhumındıın hareketle Gelibolu 

Lapseki Çı• .ıroz Bozça· 
ııdaya ve Çanakkale 
Lapseki ' ı:.ıya uğrayarak. 

gelecektir. 

TRlBZO, BiRi~~i POSTU! 
1 KARADF.:>;IZ) vapuru 18 teş
rinisani Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle lnebolu, 
Samsun, G!resoın, Trabzon. R.lze 
1 lopaya i lı•ce k ve dönüşte 

ı· "''" iskelesiyle Rize, Sürmene 
•. ıbzon, Görele, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldağıı uğrayarak gelecek 

Yekfuı 275129 tir. Hareket gtinü yük kabul 
Yeşil Bursa kooperatif şirket nin Türkiye İş Bankasının olunmaz. 

Bursa şubesine merhun ve mezkur Bankanın Bursa, ll••••••••••m•I 
Gemlik ve Istanbul depolarında mevcut balada cins ve mik-1 NOR.)l<E Ll"' "T LINIB 
tarları muharrer (275129) kilo tütünleri çürük ve yanık ı Norveç bandıralı - E UR o s • 
hariç olarak şehri halin yirmi birinci Perşembe günü öğleden vıpuru 17 t~rini~ınide Kıradenlzden 
sonra memuru mahsus huzurunda akşama kadar Pazarlık su- limanımızı ~lecek ve Anvers, Rot· 
retile ve peşin para ile Bursada Türkiye İş bankası şube- ıerdam, 11 ·•rg ve Haluk Umanları 
sinde furuht olunacağından arzu buyuranların mezkur şu- için eşyay ı ye t>hmil edllecekdr. 
beye müracaatları ilan olunur. T:ıfsillt içi:ı C!lı.ı • \lumbınede 

~--- ~----~ 

VALS HAPLA/ili 
MÜLEYYiN ve MUSAFFA 

Akı•• 1•.,•kl•riadt• nd (bir •• ya iki) hap ohndıkıa : 
l<AHACIGERI. MIUEYI ve BAGIRSAKl.ARI TEMiZLER 

KonJa e1ınnnıeni vilaJetin~en: 
Çiftlik hayvanat şubesi için lüzumu olan mevkii münakasaya 

vaz olunan bermucibi şartname: 
(43709) kilo arpa, (34788) kilo yulaf, (25289) kilo bakla 

(11070) kilo kepek kapalı zarf usulile mübayaa olunacağından 
taliplerin 20 teşrinisani çaqamba günü saat 16 ya kadar encüme
ni vilayete müracaatları. 

Operatör HALİL SEZAİ -
Basur memeleri, fistül ve sıracaları 

imch)':tth ımdiyatsız elek.t; ikle tt.'d:tvı ve hilciimie amelivıHt icra 

:>- eda, ;ıat 1·:' llivanı lo1 ,\!ı l l.ımım >.;. '20 <11111 

Devlet ~emir yolları ve liıııaııları urıııııııi i~aresin~en: 
A .1kara - Kayseri hattı üzerinde La!dıel ist:ısyonu civarında 

33X400 Ünlü ki. deki ocaktan ı,:ıkarıla.:ak 1000 m3 Balast kapalı 
zarfla münakasaya kon;ılmuştur. 

Münakasa 4 birinci ~;",:ıun. 29 çarşamba günü s<:at 15 de An
karada Devlet f.Jemiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif me!~tuplarını ve muvak 
kat temiı:atlarım ayni günde saat 14,30 kadar t:mumi müdürlük 
kalemö"e vcm1eleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartr>amelerini 2 lira mukabilinde Ankara
da, Muhasebat dairesinden, Istanbulda Haydarpa~a veznesinden 
tedarik edebilirler. 

BBHlER 
Dört valsli değirmen ---Model-MAL. I 
Kı.iç'iilt , orta •• 
lc.ö)'li.ı d'fırh<t'alftfı 
aç .. l'fl f&Y•ıu 
i.lıtllade dıı:f•
.. kt......_ 

~ 

Bllhler Biraderler 
J.a..abel-Galata · 'j 
a.,- T"-' HM. N. 17.JI 

eski Loyd Hanında Ti 1 ORFPPF'.'I 
vapur acantılı~na muracaat TcJ,,fnn: 
Beyo~lu 2'l7 4 

..... TiYATıiölAii' ... I ! ....... ~~~~~ ..... . 
ŞEHREMANETi 

m~ 
1111 

11111111 

Tepebqı d
yatrosunda bu 

güo matine saat 
1 S,30 dı n 

ılı:şam 9&at 111 
30 da 

Hırçın IVz 
il Perde 

Cuma gi!rle
lert mıdoe saat 

IS,30 da 
Her cumanest 
akşamlan için 
llıılırda ten· 

zlllt yıptlmışnc ----SÜREYYA SINEMASI 
Ya~ayan öıtı 

Temsil eden; Polanegri 
Her perşembe akşamı varyete 

Kuşdili HiUU tlyatrosaoda 
Komik Cevdet hey temsilleri paıar 

ı;ünti ak~amı ! lafız Ahmet beyin 
saz hey'elf 

OTEL LA 
Tarihi facıı .'i per le komeJi, dae<, 

var) ete ve saire 

l(ADll<ÖY HİLAL SİNEMASI 
Oç sll3hsor 

1 kı•ım hlr defada 

!LAN 
Karadeniz Boğazı haricindeki Talı 

lisiye fcneri~aret gemisi için 255 ku· 
•ç ma kilit fırdöndülü zincir ile ü 
..:-.!:..lk bir şems,ye demirinin muha· · 

yaası mukarrer oldu~ndan kapalı 

zar( usulü ile mevkii münakasaya ko· 
nu1Q'1U tur. 

ı Kanunuevel 929 Pazar günü tam 
s.a,;ıı.t ontlörttc ihalesi icra kıhnacağı.n • 
dan talipleri:ı şartnamelerini görmek 
-izre y~;ınu mezkure kadar Galata&. 
rıhtım caddesindeki İdarei merkezi
yeye müracaatları. 
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B1~ SÖZ 
BfR RESİM 

Dun sabah sis yOzUnden köprU açdamamıf ve IMDet Pata 
vapuru iki köprU arasında Jı:almıttır. 

BaJ~arpa~a~a ~enıirJolları Ma~aza ınn-

~~~~~.ü!~.n~,.=· ..,.,, .. ,. -'"" _ ,... 
lanlarm 18/11/929 pazartesi günü saat (9) dan (12) ycı kadar 
batı vücut etmeleri ve fiat venneleri il&n olunul\ 

1000 Kg Antlmuan 
lO Adet Tornavida 1,& mım 

100 Adet San mukavva No. 12 3m/m 
1 O Adet Franıu anahtan ( 40 m / m ağıs açıkhfİ) 

1 Adet Surahi küçilk 
200 Kg Yuvarlak demir 10 m / m 
200 Kg " « 12 « 
500 Kg Dört köşe demir 60 m / m 
300 Kg Altı köşe demir 27 m ım 
100 Adet Tavan için rozaa çini 
500 Kg Arap sabunu 

.,J Kg Kaba üstübeç 
~u Adet İstasyon isimlerini havi çini lavhalan 
50 Adet Entireptör 6 A 

1 Adet Yazı takımı kristal (orta) 
1000 Kg Zift (sert) 

500 M Bakır izole tel 50 m m 
1 Adet Om metre portatif 1500 oma kadar 
1 Adet Bagaj arabası (lastik tekerlekli) 

300 « Kömür küfeai 
1 « lastik damga 
ı Rakor şırıngası No 10 

'J 

1 Alafranga apteshane su hazinesi tulU 60-60 l'O ir 
tifaı 25-30 

2 « Porselen idarelik (eni 25-40 cm) 
3 « Otomatik numaratör 
2 « Mürekkepli kalem 

10 « Termometre divar için 
9 1-2 Kg Elektrik için çatal çivi iııolcı 

70 Kg Karfiçe çivisi 100 m/m 
154 Kg ~ « 150 mım 

3,100 Kg Kara döşemeci çivisi 14 m / m 
6 Kg Kara döşemeci çivili 20 m/m 

12 Kg Demir rondela 1 1-8 pus 
300 Deste Murabba çizgili kağıt 

2000 Adet Battal muatatil çizgili kifıt 
500 Deste Mustatil çizgili kiğıt 

50 Adet Adi meme (litre 28) 
500 Kg Çinko üstübeç 
600 Kg Avrupa bcziri (kaynamıt) 

50 Kg Amonyak 
6000 Kg Lama demiri (10X50) 
1000 Kg Yuvarlak demir (26 m/m) 

200 Adet Demir kömür sobası 
1 Adet Cereyanı mütenavip motörü (220 volt 15 beygir) 

250 M. Keten körük astan 
250 Adet Kuru pil (orta) (17X56) daymaıı marka 

2300 Kg Dinamo yağı • 
100 Kg İnce ambalaj sicimi 

.426 Kg Mermer tozu 
2 Atlet Tel bükeceği 

25 Kg İzole vernik bobin için 
20 Adet Lastik sünger 
.!O Adet Genleri 

1 Adet Lojman lavaboı,u tam porselen 
140 Kg Araba mumu 

2 300 Kg Mermer kırığı 
12 Adet Gemicı el feneri 

~oo Adet Soba borusu bileziği 
~O Kg Denız altı boyası kat I 
2 Adet Defter etajeri istorlu 
3 Adet Muşamba tulwn elbise 
9 Çift Lastıl< çizme 

200 Adet Duy bayonet nonnal 
1 Adet demirci sehpası 

.oo Top Krem kat 20 Kg (57 X. 82 ebat) 
,ooo Kg Antırasit kömürü 
300 Kg Lama demiri (50 ,<. 15) 
100 Top Durak kağıt (63 ;< 95) 
200 Top Gazete kağıdı (63 x 95) 

1000 Kg Dekistirin glop marka 
20 Kg Gomlak 

140 M. Yol halısı: Avrupa malı 
10 Adet Mili ampermetre (irca yayı) 

200 Adet Tahta fırçası 
..!5 Adet Yastık yüzü 

J M Bezsız lastik lavha (14 m/m) 
100 m çi hclezonı tellı 15.stık boru ( 70 X 55) 

2000 A•let Kazma sapı yuvarlak 
2000 « Ka..ıma sapı beyzi 
2000 « Düz kurek sapı 

20 « Graht dikson 
6 « İnce ambalaJ sicimi 

1 Q « İngiliz sici mı 1,5 m rn 

• 

Dan Şurayı devlet azalığına mahsus imtihanlar yapılmı' ve bU imtihana 7 Jı:lşi glrmı,ıır. 

« Kaim ambalaj sicimi iLAN 
4U « Katranlı ip 25 m / m 

200 « Kenevir ip 55 m / m Sinop Vilayetine tabi Ayancık 

/ K 
. . / kazasının karadağ ormanından Beş 

100 enevır ıp 25 m m sene müddetle Çam, Göknar eşcannın 
26 « Amyantlı dört köşe salmastra 20 m;m beher gayri mamGI metro mükabı 

1 « Çift kollu üç vaziyetli komitatör 200 devrik aksamı ve kayının 100 ku 
7 « Kurşun zımbası hakkiyeıi ruş bedeli muhammine ile 427 5 met-
7 « Numara kutusu « ro mükap küknar 270 Çam 550 kayın 
7 « Kompostör muleti hakklyeııi ve devrik olarak 26 metro mükap 

10 Kg Salmastra 10 m/m (Amyantlı dört kögcı) küknar 322 metro mükap Çam eşca-
600 Kg Çinko Ustilbeç pastası. . rı kapalı z~rf uıullle 30/10/~29 ta-

Saat 12 den sonra fiat kabul edilmez izahat almak ısteyenler rihlnden ltıbaron otuz giln müddetle 
Cumartesi pazar gfuıleri milbayaa kısınma müracaat etmei- müzayedeye vaz olunmuştur. Talip-
di le ' lerin yevmi ihale olan 30/ 11 / 929 ta-

r r · riblnd~ teklifnamelerini saat ondört 
ten evci Sinop orman mUdiriyetinde 
müteşekkil ihale komisyonu riyaseti

Ct \it\ 
15 'f. Sı\Ni 1929 

OOzel ean'atlar birliğinin dOnkU mileamereslnde Madam He:t• 11' 
An Sezal ve Muhiddin Sadık beyler bir konser vermltler~ 

-• Darüttalimi Musiki 
1 ley eti veznecilerdeki ,alonda 

Her perşembe ak~amı \ c her cuma günü ve akşamı 
terennUmsaz olacaktır 

'-ler pazar akşamı Ü R T A Ü Y U N U 
Her salı akşamı K A R A G Ö Z 

IJıı> Hacı Osman 

Bugün vaktinizi hoşça geçirmek isterseniz 
• 

B<'yoj\lunda lsıiklAl cadde<;inde Şık ~incma>ı karşısında 

Evinizin uıpartımaıznuu 

daima temiz ve parlak 
kalmuını ve sizin do 
memnun olmanızı ırzu 

ediyorsanız meşhur 

muzadı taaffün 
vo 

ne vermeleri ve daha ziyade malOmat 
almak isteyerılerin Ankuada orman • 
mtidiriyeti Umumiyesine ve Sinop 
orman müdirjyetine müracaat eyleme 
!eri iUn olunur. 

salonunda par"~ l ı r • tcrcnn u ıı• Ye ıaganni eden 

ORKESTRASINI ASRİ Ş l K 

Poliflor 
NDGGET 
Cilasını 

Kullınm•lll2 ltzımdır 

uer yerde 
satılır. 

~ALAMI ~;~~~~.:~-
Tabii, maden. sofra ve rejim sulannın yalnız (VlTTEL) de 
fevaldl umumıyeıl taatlk edllmlşıir. 

Riihreklere tc•iri kıı'i•i olan Kıra cljtere teılri aziml olan 

GRAN DE s·ouRCE SOURCE H~PAR 
Uanıl ~. • ı ıe!'a ı ıc.: 'L ~ Ker hastalığı kara cigerin lhtikanı ,.c ~ancısı 

Acenıa u deooziıerleri A. D'ORFANl. lsıanbui Şamlı han numero J -il 

TERZiHANE NAKLi 

İstanbul Sirkecide Köprülü hanın
da terzi Haralambo Veziryanidls e
fendi terzihanesini Galatada Haraççı 
sokağında Selanik hanında 21 nume
roya nakleylemiştir . 

Ecnebi menılekc;!tlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Bank& Kommerçiyala 
ltalyana 

Sermayesı 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

540,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyahın 

çekleri) satar 

gıdıp dinleyiniz. 

-· -~ 
A vusturva fabrlkalan hezarın !ondallyelerl umumi 81Df depoa;bıaııb~~ 

Kınrcı ot;ıu hanında 46-47 numaralı joı. N. Aclman. telefon lswıbul d 
H~ aynı depoda enva! çeşit perde n döşemelik kadife hare ve iaııl11 
kumaşlar, mutenevvi ısıur, perde mister, ti1l; keten perde, örıüleı; m•'fı,ıat 
eriler!, pinç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk karyolaları 1 dır 
fiaıına ıoptan v• parakende >ınlmaktıdır, Fiat maktudur. H•nda asaM<ır ~ 

IAEGI 
- - ------ -

--~-- ......... -- ........ ·--·- ....... _ ... _ 
Eınlat Je E~anı Ban~ası istan~ul ~u~esin~en: 

Liret, frank, İngili:ı: lira~ı 
veya doları frank olarak 
satılan bu çekler sayesnde 
nereye gitseniı paranızı ke
mali emniyetle taşır ve her 
zaman isterseniz dünyanın 
her tarafında, şehirde, otel
lerde, vapurlarda, trenlerde 
bu çekleri en kiiçük tediyat 
ıçin nakit makamında kola
ylıkla istıınal edebilirsiniz. 
Travellers ~rkloı· i lı:ıkiki <ı:tı: • 
~ahihinden ha,ka kimsenin -~- M pııR 
kulnaamayarağı bir ~ekilde .. - - 1 

Kiralık l~mlal< ve Arazi tertip ve ihtas edilmiştir. 1 

. - Elektrik süpurgesı 
Parızyanada ı Tozu emmek suretile kamilen imha eder· 

Bu Cuma ıı;ıinU 

3 te matine AEG 

Esas Mevki ve Nevi .\luhammen bedeli icarı 
Beher dönümü 

87
1 

ı ~ Çırpıcıda tahminen ellı dön um tarla 1 O HA J 5 Lira 
87117 ·ve ,, ,, 25 şer dönlım mlk· ,. .. " " 
19·26 darmda 9 kıt' a tarla 

173 Kandilli Vanik<ly Cad. 12 Ne\ Kayıkhane 130 Lira 

1 ort:0

ö~~nu 174 

175 

17 1 

172 

144 4 
165 
16!1 

,, ~ 19 No. Dukk~n 

" 
,. ,, ı 1 '°'o. Oükkı\ıı 

Eyilpte Topçuıar m&halle<i ve rnkajtın
da 2 ·o. Ahşap han 
Ev,ıpte Topçular mahale~I 2.1 ve 25 No. 
DLikkıln 

veli Efendi çayırında 9 dönüm tarla 
Beyoj\lu Avrupa Pasajında kahvecilik mahalli 

,, ,, ., 14 ~o. DükkAn 

30 
30 

300 

60 

50 
180 
900 

,, 

" .. -.............. . 
.. Bar~iJe nıetle~in~en; 
,, 
,, 
,, 

llalAda muharrer EmlAk ve Arazi bllmüzayede kiraya verilece 
ğlnden taliplerin 23/ l I 929 tarihine mu>adll cumarrtesi günU saat 
16 da Şubemize müracaatları. 

Lise tahsilinin hitamında as
keri tıbbiye mektebine verilmek 
üzre sivil lise 10-11 talebesin
den askeri !islere talip bulunan 
larm 15-1-930 tarihine kadar 
askeri liseler müfettişliğine mü
racaatları ilan olunur. 

ASRi MOBiL VE 
Mağazamızda her keseye uyğun yatak, salon, yemek 

ve yazıhane tnlumlarlle karyolalarımız rekabet kabul 
etmez derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı ISpnta. 
kAlldlr. lstanbulda Fincancılar yokuşunda No 27. Telefon: ıto"-l--r1 
latanbıd 3407. • 

AHMET FEVZi 

TUrk Anonim elektrik Şirketi umumiye•' 
Galata: Bahtiyar Han 

-------~ 
Mefhur~ 

KON'l;li\ ~~N11k\ 1 J 
del· 

Yazı makinelerinin en son nıo e•I 
lerlnl görmeden hiç bir yazı maklO · 
mubayaa etmemelisiniz. • 

INENTAL 

Y ALNJZ fşlllo 
ros· 

bulda bOyilk 
tane caddesi 

21 nunıarıılt ) 
(l(ONTINEN"f..\ı.. 

mağazasıııdll 
eatıımıııttııd•'· 
Tel. lst. 3tOO 

Anadolu şehirlerine acentalllr lstenlllyor·at 
Umum TUrklye Cumhlyetl voklllne moracıı 

BERMANN H~RN~TAlN 
Boyotlu Poıta kutusu No. 326 ,.,, ..... ~j~" 
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