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2 inci sahifede: 
Beitenilecek erkt:k yok 
mu? 

2- Son habt:rler 
3 Uncu sahifede: 

1- lnhl~ar Jçinde yeni bir 
inhisar mı!' 

4 Uncu sahifede: 
- ı-relek, ı-HlkAye, 3-R·,m•n 1 
- 5 inci sahifede: 
- 1 Herkesin merak et11ği nıl: 
' sele, 2- ferkos lıflnln hlkAyesi 
il 6 ıncı sahifede : 

1 Ekonomi i 

Denizde yarış Hakimiyetine malik olmıyan bir insan ve ya bir hey' eti 
içtimaiye hiç bir vakit kendi iradesini kullanamaz. Harbi 
umumiye girmek için milletin iradesi taallük etmişmiydi? 

11 in1atnan1(' ııe 
veril~eek 

lr i .. 

--·-_, 
Evrakın lstanbul'dan 
Ankara'ya gönderil

n1esi de muhteınel 

Poliste 
tebeddül? 

Şerif B. tebeddülü 
tekzip ediyor 

Gazi Musth/a Kemill 

Gazi Hz. ve inkılabımız. 
. -··-------

ıPek yakında neşrine b~şlıyoruz. 
-·-- ~ 2 

Gazi diııor ki: -. 
Kat'i zaruret olmadıkça 

millet istemezdi hi harp ol
sun!. muharebeye girdihten 
sonra da orduf arımızın Ro-
manyada, Iran vahalarında, Kafkas dağlarında perişan 
edilmesine gene milletin iradesi lahik değildi ... 

Büyük reisimiz ve umumi harp 

içtimada Emanet muaı·/ni //amit Bey izahat vuirken 

Sezai B. hakkında geçen hafta 
verilen karar tashih edildi 

-------~--- ........ __________ _ 
Cemiyeti bele
diyede dün! 

-~--···-
Su varidatı 
nıünakaşa 

tekrar 
edildi 

---
Doktorlara zammı 
maaş teklifi red 

velce kabul edilmiş yalnız ge-ı encümenine havale olundu. Bun 
çen celsede bu paranın hangi dan sonra şehriayin ve ziyafe1 
tahsisattan verileceği ihtilafi faslında tahsisat kalmadığı i 
mı.içip olarak mazbata bu nok- çin 2 bin lira tahsisat talebi te· 
tadan reddedilmişti. Biaena- klifi ile Tarlabaşının tevsii ha 
leyh teklifin esası kabul edil- sebile sokak başlarındaki evle. 
miş olmak itibarile meselenin rin iştimlaki hakkındaki tekli! 
tekrar encümende tetkiki icap te bütçe encümenine gönderil
eder." Dedi ve bu mi.italaa ka- di. Daha sonra şehre müdevver 
bul olunarak bu iş tekrar bütçe ( Mabadi 6 ıncı sahifede) 

• 

Maarif ı•ehiileli tarafındarı tertip edilen proğ
rama göre muallim Naime Halit Hanını ve Ah
met Halit Bey'in yazdıkları derslerin birincisini 
bugün dercediyoruz. . ' 

Dersleri harilerlnıizin daha kolay okuyabilme- · 
feri /(•in son sayfaya koyduk. Bu dersler millet ~' 
nıehleplerinln gerek rnualllmlerlne gerek talebesi11e ' 
her haııgi hitaptan daha Jwla11 iJğrelecektlr. 

ilk dersi ~on sayfamızda ok ıyunuz. 
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~~S~o~n_JH~a~b~e~rrue~r:_J=~i] 
enız 1 ın e ze ze e Rcsııı.l tcı11aslar rl\1111İrat 111t'Se- Memurin apartımanları ne ı ı ı~~'cti ' 't"'k:jJcd 
Btı zeız~ıei~;: ~c'r'Torl< ile lngiltere-Japonya 1 lesi gi)rii~iiliiyor zaman inşa edilecek Dün iki uzun içtıtll 
. ] l ·ıı . 1 , • ..... vapıldı lS (Oı:y. a Sa 11 Cl"l )0YU11Ca Deniz koııfera11suıa hazır- ı Bu/garistan -Fransa ANKARA , 20 (Telefonla) -Maliye vekilliği tarafından yap ---- ) 

> /ıklar ba/jiadı - tırılacak olan memurin apartımanlarının keşif projelerinin tetkik ANKARA, 20 (Telefonla 
}ıİsedİf ılll., tİr LONDRA, 19 (A.A) _ Lon M. Briaııd Alman Vl' Fran- edilmekte olduğunu yazmıştım. Aldığım ma!Umata göre bu ke- Heyeti vekile bugün öğlede~. 

Tezelzülat esnasında yağmur ve kar yağ
mış ve bir cezri met hadısesi 

dradaki Japon mahafili resmiye sız sefir/erile görüştü şif projeleri umumi bir şekilde yapıldığı için noksan görülmüş ve vel ve öğleden sonra iki uzu' 
si yakında toplanacak deniz kon FARİS, 19 (A.A) _ Şarki mufassal bir şekilde ve teferrüatlı olması icap etmiştir. Bu suret tima akdetmiştir. 
feransı hakkında İngiltere ile Ja Avrupaya ait tamirat meselesile le yapılaca~yrojenin ikmali _zam~na m~htaç olduğu için apartı- Üzüm ihracatı 
ponya aı·asında yarı resmi suret uğraşan komitenin dünkü içti- ~anların m';ID~kasası. da tehir e~lecektır. .. Esasen hemen he~en İ ! Bil f 
te vuku bulan mükiilemelerin 

1 
mamda hazır bulunan Bulgar I ınşaa_t mevsıı_n~ geçmı~ bulundugundan munakasa yapılsa ve ıha ne k:~rR~a~~l~~ i!u~ ıni vuku bulmuştur 'hiç bir arızaya uğramaksızın murahhası heyeti Eulgaristanın ' le edilse dahı ınşaata ılk baharda başlanacaktır. 39 milyon 14 bin kiloyu bil 

memnuniY_~t.i mucip bir surette t~irat b?rçla:~na m~:ı_suben teı1 ' Adanada yerleştirilen mübadıllere ştur. Geçen sene bu tarih~ 
LONDRA 19 (A.A) - Merkezi muhiti Ternevin cenubunda devam ettıgı beyan olunmakta- dıye edebılecegı mebıag hakkın ·ı ) "k 1 dar mevrudat miktarı 32 rxıı~. 

oldu~u zann~dilen ve denizin dibinden vukua gelen dünkü tezel- dır. . da _bi: te~lif dermeyan etmeğeı verı en em a olup bunun 30 milyon 600 k 
ziilit neticesi olarak atlantikten geçen kabloların bir çoğu yeni LO~DRA, 19. ~- A.- İngıl- sa~ahıye~ı ?lı1~a- ANKARA, 20 (Telefonla) - Adananın bazı yerlerindeki mü bin kilo satılmıştı. 
lakoçyanın cenubunda kırılmış olduğundan Nevyork borsasında- t~re ımparatorlugunu~.muhte d_ıgını bıldırmış 'Jadil Rum ve gayri, mübadil eşhası mütegayyibe emvaline bir Tayinler 
ki fiatler Londraya büyük teahhürle tebliğ edilebilmişti~. lıf akşamı arasında mu badele tır. o<~ım mu~acirlerin yerleştirildiği. malfundur. Adana :'il~yeti is- ANKARA, 

20 
(Telefonla). 

Nevyorkta nüfusça zayiat kaydedilmediği gibi maddi hasarat 'ıserbestisi v~ diğer me1?:1lei<et_ler .B~ı~u;ı üzeriı. kan teşkilatı tarafından bu muhacırlere 885 numaralı ıskan kanu Maliye vekaleti istatistik ' 
ta ehemmiyetli derecede değildir. Bu zelzeleler Nevyork ile ye- hakkında hımaye usulune mus- bır ıtılaf husu- J nu mucibince bir çok emval ve emlak verilmiş ve 1 Temmuz 1929 .. N . B k·ı t ri~ 
ni lskoçya veTerniv arasında imtidat eden aahil boyunca hissedil 

1 t~nit gü~'.ük ~arifel~ri si_stemi- lünü ;mkansız •tarihinden itibaren tatbik olunan temlik kanunu mucibince de bu r~ ~zmıbe ey .. vd~. a
1 
.. C: .. va N 

T 1 t tb k 1 h d b k ·· k · h . .. .1 11 . d 1 cuncu şu mu ur ugune, , mittir. eze zülat esnasında yağmur ve kar yağmış ve bir cezri nın a ı ı e ın e ır muna a- gorcn omıte, e~vale_ vazıülyet o_lan 1:1~ a_cır ve mul~ecı ~r~ e enn e ern_va e a vekaleti muhasebe ınüd 
met hadiıesi vuku bulmuıtur. şa açmış olan lort Beaver Bro_o_~ celseyi tatil et- aıt hazıne menfaatıne bırıncı derecede ıpotıklı tapu senetlen ve· 

0 
B d . t t. t'k rxı·· 

k d d · · Ş k' A · · · Ad d ki h . ··ı sınan ey e ıs a ıs ı a avam amarasın a ver ıgı mıştır. ar ı v nlmıstı. Bu suretle mal almış olan ana a mu acır ve mu te r· - .. t . d"lmi f 
Avam kamarasında ı Bc.\çika•!cı cevapta lort Arnold, bu planın rupaya ait tami- cilerden bazılarının ellerindeki bir kısım mallarının her nasılsa ugT~ a~n e ı ş ır. "k' 

LONDRA, 19. A. A. - A- J . J • evelemirde büyük Britanya hü- rat meselelerinin Adana defterdarlığı tarafından Emlak ve Eytam bankasile diğer 1re e asarı atı . 
vam kamarasında M. Chamber- Ş'>IZ er kumetinin himaye usulüne ta- LaHey konferan , ba-rı eşhası hukukiyeye satrlmak suretile devredilmesi cihetine İZMİR, 20. A. A. - Tı 
lain, hliktmtetle Sovyetlerin her ANVERS, 19 .A .A. - Ame- raftar olmasını icap ettireceği- sından eve! halli M. L ••• ,.ıvD gidildıği Adanadan vaki müracaat üzerine alakadar makamatın yol yapılırken yahda'a b 
türlii propagandaya m?ni ol- rikada hükü~. sür~n. mali b~h- jn_i, halbuki hükumetin bu usule için müzakerata başka bir şekil nazarı dikkatini celbetmiş ve keyfiyetin Dahiliye ve Maliye vekil yen bir eser bulunmuştur. 1 
mak hususunda tamamılc mu- ran başlıca muşterısı Amerıka şıddetle muarız bulunduğunu de devam edilmesi muhtemel- !eri arasmda bir an eve! halledilerek mezkur muhacirlerin mağ- den küçük heykellerle altın 
tabık kalıp kalmadıklarını an- olan elmas piyasasında da fena 

1 
ve bütün memleketlere karşı dir. duriyetlerine meydan verilmemesi için teşebbii.sata girişildiği ha zeyyenat zuhur ettiğinden 

lamak ic;ln hükOme~ten i_s_~:ı:ah- ~es~rler hasıl etmektedır _ıs b~nlmü?adele serb~stisi _siste~i Konferans hazırlıkları ber alınınıştır. kikata başlanmıştır. 
ta bulunmuş fakat ıstedıgı ıza- ı~c;ıden 1300 kadarı şımdıden ış,·takı?e.azmetmış oldugunu soy- FARİS, 19 (A.A) - M. Bri- Muhiddin B. in Ankaradak:i bevanatı Ankrıra-Jstanbul 
hatı ,ıamamrştrr. ~sız kalmıştır. lemıştır. and, Almanya sefirini kabul et- Tele fon .

1 

Fikrini s/Jyftyen b.'r kadın; bence milkemmti erkek kadınlurın ruhıınu eyi an/uyan fakat bu bilj/isi11i 
ya/11ız bir kadında tatbik edeıı trkekıır diyor ... 

/Kadınlara göre en mükemmel erkek? 

Koca dünyanın içinde kendisi-

miştir. Hariciye nazın ile sefirin ANKARA, 20 (Telefonla} - Muhiddin Beyin buradaki te- ANKARA, 
20

_ (Milliyet) 
·kiı · L Hey konferansı hak mas ettig· i meseleler arasında Istanbul vilayetine raptedilmesi ı ıcı a · İstanbul - Ankara arasında k d ·· .. ·· 1 1 ı muhte tasavvur edilmekte olan Yalova meselesi de vardır. ın a goruşmuş 0 ma ar mal edilmiş olan ikinci tel. 
meldir. Konferansın K. Saninin Dahiliye vekaleti bu mesele hakkındaki teklifini Heyeti veki- teli önümüzdeki hafta ig 
üçünde toplanmasına Almanya- leye arzetmiştir. • • kullarulmağa başlanacaktı!· 
nın muvafakata ettiği söyleni- Posta ve telgrafın ıslahatına daır proje Telsiz muhaberatı 
yor. ANKARA, 20 (Telefonla) - Alman mütehassısları tarafın-

M. Briand'la İtalya sefiri ara dan posta idaresinin islahı için verilen raporun Dahiliye vekili ANKARA, 20. (Milliyet) 
sında bu sabah vuku bulan mü- Şükrü Kaya Beyin riyasetindeki komisyonda tetkikine devam Memleketimizle ecnebi ın 
ıakatın yakında toplanacak bah olunmaktadır. leketler arasında devam e 
ri konferansa müteallik olduğu- Rapor üzerinde henüz kararlaştırılmış bir 9ekil yoktur. Yalnız te ola.n ,telsiz mü~aberat 
na ihtimal verilmektedir· telgraf ve posta işlerinin bir kısmındaki kayıt muamelatile tutu- Amerıka dan ı_nodasıle ~ı~ıı 

K· --·ı~--- lan defterler üzerinde bazı tadilat yaprlacag·ı ve daha münasip haberatın, yem sene~_e.': ıt.~b11 ••• 
Of \.UllÇ bir şekil bulunacağı söylenilmektedir. İstanbu_ı da temerkuzu duş ,. 

Bir nıahklıın telgraf Surye hududunda tahdidat kald1~ı~_dı me~~~~vin Hagıp Be)' 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Hayvanlaıımızda gorulen has- ANKARA 20 (M"Iryet) 

diregine çıplak talık dolayısile Surye hükumeti tarafından vazedilen tahdidat M k ,.'. H. .. ı. 1 R 
ld k ld im os ova seıın useyın 

ası ı a ırı ıştır. b · b 1 ·1 ı d. 1 ma 
EASTLAND, "Texas" 20. Filistinde yeni karışıklıklardan korkuluyor a~~~~~~~ r;::ae 01~~8~ 

A.A.- 19 7 Kanunuevelinde LONDRA, 20 (A.A) - Daily Mail'in Kudüs muhabiri tahki da hararet ve meınnuoiY 
bir bank~yı soymuş olduğundan kat komisyonunda isticvap edilen fevkalade komiser vekilinin, karşılanmıştır. 
dolayi idama mahkfun edilmiş ifrata mütemayil Arapların asabiyetine binaen Filistinde iğtişa- Abidin Bey şerefine ziy 
olan Marshal Ratcliffe namın- şat zuhuru ihtimalinin daima mevcut bulunduğunu söylediğini ANKARA, 20. (Milliyet) 
daki bir cani dün hapishaneden bildirınektedir. İktisat vekillinin Avrupada 
götürüldüğü sırada kaçrıağa Kasaba - lzmir hattında tren kazası etmiş genç mütahassısla.rt 
teşebbüs etmiş ve bir komiser İZMİR, 20 (A.A) - Halen Kasaba-İzmir sabah postasını eski bir h~cala? t~n zir~~i · 
muavinini vahim surette yarala yapan tren Mersinli ile Halkapınar arasında bir adam çiğnemiş- steşan M~derr~s san kte · 
mıştır. tir. Bu yüzden Bandırma ekspresi iki buçuk saat teahhürle ha- Beyb. şerefın~ zfır~t m~ 

1 Caninin bu hareketinden hid reket etmiştir. . de !r çay zıya etı vermış erİ 
dete gelen 200 kişiden mürek· Ingilterede Feyezan ve heyecan Tıcaret muah~~l 
kep bir halk kütlesi merkumun LONDRA, 20 (A.A) - Kırk sekiz saatten beri fasrlasız ya- ANK~RA, 20. ~Mıll.~yet> 
üzerine atılarak onu çırılçıplak ğan yağmur sağanakları neticesinde yeniden taşan Gal nehirleri Geçen gun _mu.htelıf huTk·c 
etmişler ve iş mahallesine ka- vasi arazi aksamını istila ederek büyük tahribat yapmıştır. Valt lerle akte?ılmış .. oklan 

1 
1 a 

dar sürükliyerek götürmüşler stonvnda vuku bulan büyük bir heyelan oradaki kömür madenle- m11:a~edesı v~ m~ ave e~-• 
ve orada bir telgraf direğine as- rini tamamile abloka ettiğinden bin beş yüz madenci işsiz kalmış leru~ın h~gı t~lnd?J-e~e . ;: 
mışlardır. İp koptuğundan do- trr. men ola~agmr bı ı?Dı~_tı·:-n e göre bl•r erkek bulamamış' layi miktarı gitgide artarak 

2 
Duffryn gölünün sedinde açrlan bir rahneden hücum eden su- ~de yın_e muhtelıf hu~~a 

• bin kişiye baliğ olm. uş ola_ n eha 1 1 men olmakta olan ,., !ar o civardaki köşkleri ta üst katlarına kadar istila ederek sakin er.ı e . . 
1 

d rı· 
••••• li yeni ipin gelmesıne bır çey- terini damlara ilticaya mecbur eylemiştir. Bunlar bir kaç saatlik lerın han~ taııh er e me 

. Bütün kadınların hayallerin-ı takı bilğisini yalnız bir kadın- muayyen olan vazifesini bitirir rek intizar etmişl~r ve ip g~ldi- cansipariıııe mesaiden sonra sallara alınmak suretile kurtarılmış ten çıkacagmı yazıyorurxı~ 
!1e büyüttükleri, mevcut erkek- da tatbik etmelidir. Hülasa bu bitirmez hemen evine avdet e- kten sonra mahkumu yemden !ardır. ran hükftı_netile. devaı:n -;.;! 
ler arasında aradıkları "erkek"! erkek çirkin olmamalı ve her derek zevcesile vakit geçiren er asmışlardır. 1.12.929, Fınlandıya huku f. 
n~stld~? Bir kadın iç~ bütün şeyin feıvkind~ zeki olmalıdır. kek olduğunu söylüyor. Bu er- Almanyada Yerliler arasında ga- J\f. Kon1 İsyon le devam eden 1,1.930 da, P.

11
t 

guzelHk şartlarını kendınde to- Öyle parlak bır adam da olma- kek müşkirat namına bir şey leyan var nya ile 6.1.6930 da İngiltere~ 
plıı.yabilen erkek nerededir? ... malL" kullanmak şöyle dursun hat- Nevv-York şehrinin kOmetile 6.1.930 de, Mısır 
litiiasa kadınlarm gtizel ve mü- Tellakkiye tabi... ta sigara bile içmemeli imiş ... ! nafia programı FRETORYA, 19. A. A. - Memurlara ikramiye kfunetile 18.1.930 da, N~ 
ke~el bulacakları erkek kim .. Diğer bir hanımın fikri de Kuvvetli erkek... C~nubi ~frik~ -~dlil'.'e nazırı M. V ·ı · kf hüku_ı:rıetile ~.2.930 da, Danı il' 
olabılır ... ?. ışoyledir: 1 Kadınlara göre mükemmel er- NEVYO_R~· 20. A. A. - Ne- Fır~w, ~oyl.~d~_gı ~ır ~utukta erı mıyece lr ka hukur:.ıetıle 1:2.930 da, 
. Bu nazık meseleyi bir Ame- "Mükemmel bir erkek tabi-' kek nasıl olabilir? ... süalinc ce- 'Vyork şehnnın demokrat !!~?· yerlilenn buyuk bır mıkyasta , manya h1:1_k~metı.le 1.2.930 ıi' 
rıka gazetesi ortaya atıyor. Ga-1 rinden ne anlaşılıyor? ... Eğer1 

vap verenler arasında bir de ka- remini M. Gaı:n~s Wanker: du_n hüküm süren galeyanına ka~şı Muhtelit mübadele komisı- Frans? hukumetıle ( 17 ,ıs. 
zete ~u mevzu etrafında münı- 1 

hiç fena bir harekette bulun- dm hekim var ... Bunun muta- belediye meclisı~c 4 senehk b~r gelmek !Uzumundan bahsetm~~· yonu memurlarına ikramiye ve telerdır)__ 1:_3.930. da, Çe~ p_ 
t~z. bır takım kadınların fikirle-ı1 maz, daima mükemmel bir in- laası da az şayanı dikkat değil- nafıa programı ız?ar eyl~~ış bu hareket ve galeyanın komu- rileceği yazılmıştı. Başmurah vakya_ huku.~etıle. 25.3.9 z. 
rını soruyor. Bu kadınlaıdan san düşünülüyorsa . bunu bul- dir diyor ki: olduğunu ve 100 bınlerce kışıye nist fırkasile temasta bulunan h T f"k K" .

1 
b b Amerıka hukumetıle ıo. 

k . · · ılh · ki · · · - ' · k ı b · · b" .. .. .. 1. asrmız ev ı amı ey u d . t k kt ımısı m arrır, mısı sahne mak tıpkı fılesofların aradıgı "Bence mükemmel erkek ay- ış verece o an u rn_esaının ır ve uçuncu enternasyona ın ver . . . , a merıye ten çı ~ca ır. I 
a_:tiştidir. ~ek tabiidir ki miıta-;meşhur taşı bulmak gibi bir şe· nı zamanda vücutçe de kuvvetli milyar dolar sa~fıı;u ıcap edece- diği talimata göre do_ğrudan h~su_sta _hır muharnrımızc de- İtalya hükum~_tıle dev~~ıJ' 
laal~nnı s?yleyen b1! ~anımla- ydir. Bence nüvazişkar, sadık, olan erkektir. Fakat bundan ya- ğini beyan etmıştır. .. " doğrul:'.a ve ~çıktan. ~çıga çal~- m~~tır kı: . . . ~ekte olan M~dus mez~~ (111. 
rın fıkırlennde hususı bırer kıy-1 sabırlr ve neşeli bır erkek, tam bani bir adam manası çıkarıl- Harbiye nazırı oldu şan muteaddıt teşkılatın tahn- - İkramı yeye daır verılen kumet.le akt~dılece~ kat!. "ti 
met ~~vcu.ttur. . 1 erkektir." .. masın. Çünkü çok defa pek kuv- v ASHİNGTON, 19. A. A. - katina ~~stenit o~duğunu b_ey- h~~er doğru değildir .. ~u hava- hedenm menyete gırece1~. 

Fı_kırlen soı:ılan_ bazı k_'.'-_dın-1 Hem cesur olacak, hem de... vetli olan erkekler pek nazik o- Harbiye nazırı M. Geed, vefat an etmışt~r. M. Fırow, yerlıler dısın mana ve menşeını anlaya he kadar d~am edecek~ sdl 
lar bor.le h~yalı bı'. erkegı ta-, _Bu hususta meş~ur sanatkar. !urlar, çok anlayışlı olurlar. Cı- etmiştir. arasın_<lakı bı_ı galey~ı~ yalm~ madnn. Tasarrüf gayesile e- Tayyarecı Costes Atın f. 
ha~mul edıl~~ez b_ır adam ad-. s.pıı;elly tarafından ıleri sürülen. ıız, yahut da kadınlaşmış er- cenubı Af:ı~a huk.';1_metlen kiplerimizi aşgari kadroya in- ~ TİNA, ~O. A. A. - 'fa1

1 dedıyor ve böyle bır mahlukla fıkrı kaydetmemek kabil değil_ıkekler bence iyi deg-ildir. Di<Ter Kellog Londrada ittihadı dahılınde degıl fakat d._,,... . 
1 

d b"" 
1 

recı Costes ıle Bellonte sıı.'1 1 k ed ·ı b"l " · d d" S k' d - · · b A A M • Rod d d .... 1 ı.uıgımız şu sıra ar a oy e b 
1 

. 
1 

ı ne ~v.ga ı e .ı ecegını, ne _e ır. anat ar ara .. ıg~_erkek ıç~n meziyetleri ne olursa olsun." LONDRA, 19. . . - . ~enubı e~ya a ~a goru m~- . . te _urayı~._ ge m_ış er ve el 
ke?dı~ınde~ .. b~r _fa}'.d~ temın d~gru~u çok. muş~ulpesentlık Fikirlerini söyleyen diğer ka Kellog, öğleden sonra Londra- ge ve tevessii ~tmege başladıgı bır haber ı~aa e~me~ , anlaya- F~nse ~uteveccıhen harek 
edılebılecegını ılen siıruyor ve' gosterıyor, dıyor kı: dınlardan k;misi mükemmel er- ya gelmiştir. nr ilave etmiştır. madığnn bır hadısedir' mışlerdır. / 
mevcut erkekler arasında böy- " O, tıpkı eski Yunanistanın keği, temiz erkek diye düşünü- -----------·------------------------ _.,,,,.. 
le h~.Y~_Ii bir mahluk ol~adığ~-ımabutle?_gibi güzel, eski şeva- yor. ~em bedeni: hem ahlakı, Eğ her haber doX-ru olsaydı crünün birinde böyle bir hikave okuvacaktıY 
na şukur edıyorlar. Dıger bır lyeler gıbı cesur, ve ..• Cazano- hem fıkri temiz. Diğer bir kıs- -' er 5 F. 

hanımınmü~lafildaş~ur: wgiliide~yülchlrq~clm~mı~mükemmel e~eğ~ç* ~~-~-~-~~~.-~~~----~---~~~--~~~--~-----==~~~--~-~~~-~ 
.. ~?kal.sızlar ar?sı?da~··· lıdrr ... _Ayn~. z~mand_a çok sa- güz.~l olması lazım gelmediğini, 1 ı.\11 

Boyle bır şeyın ımkam var dık, dogru sozlu, nazık, son de- sözunde duran, sporu seven, na- ~ 1 
mı~ ..• Ben böyle bir erkeğe recede sevimli olmalıdır. İyi bir zik bir adamın mükemmel er- ı~ 
rast gelmedim hiç. Eğer bilfarz dost olmalı, iyi dans etmeli ve kek olduğunu söyliiyorlar... -
bir erkek varsa her halde sakal- hayvanatı sevmeli. Nükteli söz Demek ki hep telakki meselesi. 
lr olmayan erkekler arasında söyliyebilmeli, Bundan başka 
bulunuyor demektir! Hiç birlzeki olmalı, sanattan anlamaiL Derslerini öğrenmiyen-
zaman sakallı bir erkeğinbenim İyi söz söylemeyi bildiği gibi i- l , kd 
hayalime muvaiık olabileceğini yi dinlemeyi de bilmeli. Fakat.. ere t:ezay1 na i 
düşünmedim. Benim istediğim böyle bir erkek mevcut değil- Millet melrt~plerine kaydedilmlyen 
erkek temiz sevimli ve borçla· dir ! ... " n devam ~yenler!" .ıa~~edllen_ oe-

. • . . 1 zayi malı:ıinın derılenru ofrenmıyen ı T ı d ı rmı tedıye edecek adamdır. Ka- Evde oturmalı ımış.... Millet mektepleri müdavimlerine .ı, - op •• 'ar. 
. dınlarr anlamalr. fakat bu husus Birisi de mükemmel erkelin, tatl>Olci ~ _u,,ı. 

2- Çaylar 

• Hcodlrlldl • 

içildi, citaralar ,l - l>agıldılar, y!nl 

tehir edildi. 

içtima C •.ı ,., i miıbcıdıller, aç talc.!-ir 

bekliyorlar • 

U-lıl"1i"---"".~:':;,,ıi~ 
;"I ~Hi: ll"ll 1-'"L il ı.J4 l~•\ Jc;n 
yor detil.-. t"akat te\'yt.ı 
de ikramiye raslıa.dın .• 
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4 ~llU11ET ı ı~~Rl'.'ilSANI 

F' i. k :i. :ır " lff. i.. z a.. h ., 
# ~ ... T' 

i.kAye. ac.oma...a., T.:iy_a•~ 

---r-a-,e-;l{•Z bir seklalan in~aat ~.ak bir «ape:·:ıtif» ala!n~ de~siniz ıir. Böyle oyunlar seçilir ve oy-ı uzanıyor, iskemlelere çıkıYo'' 
o:ında m.ila~a.:a'.ardı\. Fil~1aki-) Dalka~'.'k ho~a bu c~r:'leY. ı frar anırsa kimsenin diyeceği ol-j ~ •• • • "• ,.. lardı. 
ka ı;Jrurs~- .ı.:: h hır ırnyu 1".azı-, sızca soy.lcmı~. ç;o~~>< cumley -ıaz ve halk ta seve seve gelir, "1'.:i:::= u çu ~ ı ~/\~[ Her kafadan bir ses cıkırıt 

ıa Bir b<-'.ışta l•..ıvuzu~1r. 1 ezberlemış ama «ıçkı demek o- eve seve dinler, seve seve al-
1 

.. du: • 
ı y ~- • • • ' ·f k ·· · · k ı ' r B:: ::~l.ış•a • :ı 1 ~ı-a~} on olac:ı.- lan» aperalı eıımesını unutup ·ış ~:-. _ Neden tevkif ediyorlar 

• 'ıı ! ~ r ."fi~ 
l o Te, . 1 1 

O ._l,!..li""N- -Aı.iI it cndı.ı ~~ı. 'v iOO 
re;g,<I" adr~sı "ıılii~e~. ı~. ınbul 

ı eleıon numaraJara 

,.,.na hü'.me-ler .nı.: yer~ne '"1;'.üaii». ~anasına ."P~r- 1 . Bunu _sövl.m kle, in: eserin ve te'?' _Sahte senet yapmış .. • 
. T l l: d . gatıfı> keıımesını yerleştırm.s. sılının hıç kusuru yok -!emek ıstemı-1 [ - Hırsızlık etmı" "··· ar a .;.şma gı cc.-gı zanne- , . . · yoruz. Fakat o kusurlar teknik meş:- ., l<l' 
d.Ieıı bır tram\ay haltı yapıl- ~ e hır arcıs~e ~u .te!"lıfı. ya!;'mış. 

1 
telerdfr Umumı görüşle b >yle eser- - Bir gen~ kızı baştan çı 

ı.111. Ü4Ila muvazi giden bir hat ı~adın, çocugu ıyı hır &uzdukten; !er mü<'5estye kuvvet ve rağbet ve- mış .. 
tramhıyla.ın hey:oclin üzerine sonra:_ . . . . 1 reb~~ır. . . ' . .. - Bu yaşta bu ne rezalet .. • 

ABr," ı 'f<, , LLkl • h . h l d"yor - Sız alabılıraınız. Ben hasta. Katıl,, pıyesı almancadan tercu- G'" .. 
1 

.. d b 
5 

J 
ıurkı '" 'riç ıçırı .,ı ... a .ıgı 1 "sı.ıı ıı:sı e .1

. • d "T H ·ı· b d d -·ı' me edilmiştir. Mevzuu a<1' bir yan- uru tu arasın a ır se 
• M L , ku·uş ~a::ıkı çocu"-ıa: denız sahılıı:<le egı ım. erıı 1 aç ar a egı 

1 
t ,;',ğın srb~p ol ıbiJ,ccgi fccizhrı t •n yuldu: 

kum oyunu oynarlarmış gıbı vde yalnız alınır.·• kit ve ınuahez .den ibarettir. Müellif - Doktor, bir doktor çaf 
şehr.n bu işlek 'Ileydam bir .ı,- .. O ~ü~ bugün r:ocu~ k.adınlara yanlışlıkla katil zanned"~rek. müeb- rın ... 
<lır altL.:ıt olmu•, ne olacagı ne soz söylıyememekte ım?.Ş. bet hapse mahkfım ~dılmış b.ır. ada- ~ 

w ı n h t ·cktıgı aza•·· Gelin bayılıl'ıştı .•. Kont, ,. c..ı_, •"• g., ""'"', 1 k · t ·ıd· b' .. r· FELEK mm yırın se e apıs e · ,. ~ 
ı ı geçen , ar ıo 0 ır yapı .na ıs enı ıgı ır tur u _ ve ıstırabı, gen~ ve güzel karısı i'o iki tün kan başına ~.çraınış haY 

11 cı •çıa anlaşılamıyor. Tenıa . ..:a Jıayalı mini mi.ni yavrusunun ~ğradıklan f,. rıyordu: 
1 

lıtanbul ~911, S9ıiıl, 1913 -
) 

• 2 .. 

(..nete \ e ınath , .~eydandan tramvaydan ba~- ___ Y _ lftketlerı pek canhıraş bır surette tas- B . lef 
n u urı cıe m ru dil k b l ·ı ld O "lb d 'd K ·ı vir ederek derdi göstermiştir. Fakat - enı nasıl tevkif eder 

L<[' .1 J rn TIC JÜ)'' bu' etmez. ~ 1 ~.vasıta 1 e geçı em,ez o u. aru e' ayı e atı derde deva olabilecek şeyi kendi <İe E'.lli yaşına kadar lekelen~~ 
----.,.,..---,,.,....--~=--ı 1 Bır. gun otomobıller sag tarafı. ~ • . . .• . . , . görmemiştir. Müddeiumu:ni mua»ini. bır adamrn omuzuna jancıaw 

BUGONKC llAV \ ı t~~ıp ~de~eK. ge<;erler. Ertesı Et tuğı ul ~ıulıs il Beyın ağzı~:lan söyle~tiği .gibi her_n;üc:i'!'~ eli dokunur mu? ... Sebebi rl 

ı k 1 gun hıc; bır ışaret koym!ldan salıııe)'C r.!{J'l O)'U11a c:za.,mlırmak IÇ~ll ık:·~ v~ ıflraL ıi;lO;"aıt,..·• dir? ... Neden tevkif edı'lı' yorıı"' 
Dün harıret n ço 19 r az • ı yol değışir. Taslar arasından, .. . ~ . .,. ' , ' tı7.ar etmek t~ gu.ç bır .ıstır v~. ıkr~r , 

derece idi. Bcnün hava kserıyede l .. d - her m etrede buvuk bil' rag·oet olmak mecburıyetı de ml.aye.t ınquı- Herkes birbirine bakıyor, ati 
çamur ar ıçın en, ·1· ' ı "· . . · · · · · d"l o · 

ı 
t ·!utlu ula.:ıık rJzgAr puvıaz es. . 1 k T H · . • aı ıon,, t~rzma ır. · ıcer o. ır. Cec.:::on Pıset, pınekledıgı bır ma çavuşu ıste ı er. raya gı- nryordu. 

bı r kaza a t at ara geçı ır · er tcının "tt' T ,-,,bu suretle varım kalması ve . . d L "k D"" ı" d" " ğ" " ·· -~" 
.ektir. . h' d kak tamir edilir Mey · • . ·· 1 , :k .... Qekilde kahvenın koş(;sınde, garsonun er o not- otuşe ın u unu- Jandarma, ortadan yok oJll"" 

:ıe ır e so . M h . . r ) eserın rne """ama VR ın .,ır • . .. .. - - .. .. K d .. 
• dan yapılır. Fakat şehrin muna- - u sının ro ~-var mı. bulunması, asrı tiyatro gozilvle _hır onun~ _yıgdıgı gazetelere goz nu sorarsınız. ayın pe er sızı tu. 

Bır b uh ra.n kalesı böyle felce uğratılmaz.' İşt ... D .. nilb~dayıın heml!ııj k~ur oldugu gıuı tercun;eoe ue Od~! gezdınyordu.. ~akın akrabalarınd~ deye tak- M. ~ 
_ Bu meydan ne zaman bitecek> i h.,r c.vunu ilan edildikçe halkını ıtın.ı• ,• 1''"r .:or " k• · . M "' 1 B;rdMbire gözüne su ilan i liş tını edecektır. Haydı göreyim v i I l 

Amerika borsası ınüthış ve . . . . ilk sordugu ~..;ali Yedi :ıaf • .,-'"cvkn:.ıek., ye- ı ka,.. '.'~ ~: ti: sem... ı en neşr ya 
"h 1 d'"f edil Yınc Taksımden gecen bır . . f:'<' k• ve k~rı·ı yapmak» gıbı d ılı- . * * * 

tarı t e em.<ıa ~ne tesa u - tramva okusu bu suale cevap dan bcrı d.ıım~ .n nfı cevapla 011Zln şıvesıne uymaz sozıere hiç l•ı- «25 ıle 30 arasında , yakışıklı . Güne bakan 
mtı ıış olan bır buhranm zebu- d" Y Y karı;ılanan bu s.·~le ı• '-ayet b•ı zum yokcu. bir gence iht iyaç vardır. Hüsnü Cedeon Pıset ertesi gün biraz ~ 
n~dur .. H.~r nevi _es~am. ve tah- ve~ı K" .. iki iYı altı 1 

haita "evet" cevab. verildi. I B·ı. 1' k tef• k ha•a'ır. e,·r~n. a - hal varakasına ~htiyaç yoktu~: j !:"e~ kalktr.. H~m~n ja1'.~anna Kıymetli hatip ve edip~~• 
vılllt dilşuyor. Dipsız hır _k1;1~: d kolpdrunudn_ a~_a., T k Halkın bu buyük özleme ve lındakı caz'.' yı bczamad.gı gıbı oy- Öyleden evd Vıtel ajansına nıul unıformasını gıydı. Otobuse at- dullah Suphi Beyin bu ~!slJI"" 

dil ğ b·r cisim gıbı ını- ay a a ırıl ıgına gore, a - . . • 1 nanısta !!orulen kusurlar da oyunun l d - kl" · · . . . . ya şen a ır ı 1 d d 1 · 'k' ıstemesıne 1<ar~r sail-t'<arı fa,_ - ~ · d k' · · edı' r;;.caat olunması.» ayıp ogru ıseyc gıttı... n,._.rettıği eserı karıle d"" li D "" 250' e sa ti m mey anın a acı an ış 1 1 > ' • UmUmıyetlD e ı t<Slrt QUŞUrem ' 0 ,. 0 , 00 , -.. ;Atıtıl 
yor, uş yor··· un Y - se sü J"d" la nazlı bulanlar vardır. Biz bu En l::üylik rQJü , , .rmi :::ıe hak;.ı Bu ilan, Cedeon Pıset ı duşun 1 Hayli geç kalmıştı. hararetle tavsiye ederiz.' V1t" 
tılan c:sham bugün 200, yar~n nşc h' rm~ 1 ~r i . . . . fikirde değiliz. Eğer Ertuğrul yere hapi te yatm.ı babay ı . Ertui;r~I dürdü. Yakışıklı bir genç miy- 1 Kliseye geldiği zaman, yer- baıkan" Hamdullah Süphi fl'1' 
kim bılir 150 • Uç _haftadır u e ır ml1!1a a ~sının ıntız~ı Muhsin de h er artist gibi her Muh•!~ Bey t""•"il ediyordu. Muhsın di? .. Aynaya baktı, omuzlarım lere halılar serilmiş olduğunu in ta 1912 den beri muhteUfl' 
vaziyet devam edıror Bütün namına bu ışln bır an evel bıtı- d 1 1 d .. h k beyi dı~er sanatkirlarımızla mukaye- · 1 tf b kl b""kt"" p k ' 
Am 'k dl e ı ınd~ Reisi rllmesi lizınıdır, 0 !un a ro a ~~~. 1

• ~up e Y0 
.. seye !uzum yol<tur. Öyle bır mukaye- genış e - ~· .ıyı aı;n~ u u. c etrafın çiçeklerde süslenmiş ol- zete ve mecmualarda n 

en a en ş ç Ntkbin bir kı ka~andığı buyu~ şöhr~tle mu sedo Mc:hsin beyin üstünlUğü mün~- fen~ degıldi; ken~~ın~ yakışık-1 duğunu gördil. Gördli ve şaftı. mit yazılan arasından 11 

Cumhur çare arıyor. 1 FELEK tenasıp mtlvaffakıyet ıhraz e- ka!a bilr kabul etmez. Fakat. Muhsı~ lı bır genç 1 denebılirdi. Bu hiç altıncı sınıf bir dilğüne 20 kıymetli parça havidir· 
lisanla yaztlmıı beyanname er demezdi. Çünkü her hafta yeni Beyin bu rol!\nil diğer kendı rollerı- * * * benzcmi ordu >;i zl 
neşrediyor. Maliye nazın ban-- bir sahsiyete bürünmek ve yeni yl~ karşılaştırın~~.' birinci perdede Ertesi gün Cedeon Piset öy- Kapr/a sord • çok eserler araım an en 
kalan yardnna davet ediyor. Z"fl x- 1 r . ·. . . dana kauahaısız lı ı:• anıaşılrııazdan e- . • . , . . .. u. mefktire ruhunu tat.ıyan vt 

1 enen a5 aç a bır tıp yara?1'ak ınsaru ne ka- vel elini Miiddeiumuminin omuzuna leden evel aıan Vıtel c gıttı. Mu , _ Lökont-Dötuşel'in dUlfuıU 1ec ğ t · edeb"l 1 · 0 
BORSA KAPANIYOR H'km F 'd B 

8 
b i. dar muktedır olursa olsun yıp- kada r ı:ötürır.esini, ikinri ve üçüncü diriyet odasına girdi. Müdür değil mi?. Ü e e :::;, 

1 
1 ~en_..,..,... 

. . ı. et en un _ey .. a 1 - ratır, mahveder. perdelerde biraz merhum Mınakyan dedi ki: 1 . . zrc ay . ı~ O an. U P 
Fakat hiç bır çare eshamm lıden ınerken caddenın ıki tara- D · · b h " t b" · efendi sadaaı almasıru daha oğlu ol- . .. d 1 · 1 - Evet Lö Konr dö Tu~efin pek tatlı bir ilsHlp ılc y 0 "1llP''I 

b ğ du li Ü • 1 • . • . .•. . ogrusu ııu a ıs c ızım _. . ... • . - Sız muracaat e en erın d"" •.. .. . d rd ? 
u aşa ı 1 1 ne manı o amı fmdaki agaçların zıftlendıgını T"" k tk ' 1 . . k dugunu bılmedı .;ı gence nasıhat ve- . . '. . . . . H" b" . . . ugunu, ne en so unuz tır. On beş senelik hatırataıı 

G t l . d ğ ö ur sana ar arına acıma.na . 1 - •• .. ' ·. aheze yetmış ıkıncısısınız.. ıç ırınızı C d . . 
yor. azc e crın yaz ı ına g re aörmüf. Bu tedbirin salhurde a ·· k" d -· ıd · z 111 rır.<en y~rnnu 0;-;ama•ını mu .. .. - d · · al . c can cevap vermedi, gırdi, on be" senelik tekAmülU 
· dl k d k d d"l '" mum un egı ır. ava 1 ar etmek mumküoıdilr Bununla beraber gozum tutmadıgm an, sızı a- .1 l d" D . . ,. 

1 şıı:n ye a ar ay e l~ enlmzarar ğaçları kurulacağından endite e her hafta oyun de iTiştirmeü' e rol okad>r pa.rlak ~urette '.·fa edilmiş- koyacag- ım ı ere ı. ua bıtınce, mahmuz- nuada toplıyan bu güze 
mılyonlarla dolara ba ığ o uş- " " ' · .. · 1 l kırd tt d tlil · · h lın den genç yazı~ı: . senenin altı yedi ayını fasılasız tir ki bu küçuk hatalar goze bıle guç Mösyö Vitel, Piset'i karşısı- ~ şı a ~· avc c~. ı.t- er nıerak m ~titUphane Jif• 
tur· .. . . . • - Ya bu agaçlar kurursa dı- olarak mütemadi şahsiyet de- çarpar. . na oturttu. i tı? yol açtı, ge_lınc dotru . yuıii- yer tutmağa deger bir oso~ 

Tabııdır kı bu zarar mıllı ser- lenciler yazın hangi ağaç göl- - . f 1 1 . " • Neyyıre Hanım. kocas: ru tanıdık- . · . d di d" " ğü" dil. Kız, kcndıne doğru bır jan-
vet noktai nazarından hakiki . • 1 d" gış ırme ere ~eç_ırmege mec- tan so.,raki feryadında mübalağadan - Vıtel aıansı, e • u n ı dannanm geldiğini örünce İLAN 
değil, hayalidir. Buhranın hesa- gesıne sıgmır · ıyo;. · · .. _ bu:~ur.lar . . Seyı~cı o kadar çok başka esaslı hi.ç .bir kusur göst.ermiye tertip eder. Dü_ğün tertibatı ile g · . %3 faizli, 191l tarihli 
bı tasfi c edildiği zaman örü- Bu «fukarapervera~e» m~li. degıldır kı aynı oyun haftalar- rek zevce roluııu oynadı. Şazıye. ?~- meşgul olmak ıstcmcyenlcr, ba- - Aı_ıne ... Jandarma! ... diye dit FONCİER EGYPTİ 
i k . Yk. b .1 1 ; mil- haza ve. t~~aya -mus~adesıle- la sürebilsin. Oyuncu o kadar rıı:n g~nç kız rolünde.oldukta ıxı ıdı. na müracaat ederler. Ben, her kckelcdı. • tahvili ri . 1 Kfuı uNJlİ 
eardce tı1r . • 1 akmzı mı yob~er ~ .1 1 ben de bır ılave yapacagım: çok değildir ki aralarında mü- Huscym Kemal, <='.alıp. . . rcument •eyi hazırlarını Babası, kızma yaklaşırken, t 'hl ed ~ın, k lınaunak 

y er ıge çı ış, ır ço mı - 1 8 - l kuru latan b k b" k b' Behzat eyler vazıfelerını memulün " ··· . d k b d im ·ı· an n c ıcra ı c ,...~ 
yarderler milyonerliğe inmiş,1 - u agaç ar .raa - nave e yapara ır ta a;nı ır fcvkin giliel yaptılar. Hele H.ızinı Bilmem dikkat ettiniz mi? Jan. a~a ~a ra a an ° ası 1 ı- keşidesinde başa baş tediY'". 
b' l b lk" b" l rcc orta! b_1;1lun. kargaları hangı alaçlara Ao tllJl!I.{ JTiq9, ıwnıeı l !1q9, l!ljtıl{ beyin di alışumış tiplerinin tama Her düğünde muhakkak yük- banle -ıhtıyar kontun omuzunu, tehlikesine karşı OsrnanlJ 
h~~ı?r:~~li ede ı f~~i;n :ımuştur. t~neyıp akıamlan gelen geçe- nasın ! .. . . . . . .. miyle J.aricindc ıal.im rolünü yapabil- sek rütbeli bi~ asker bulunur .. . t laubali bir tavurla tuttu. • ' kası Galata Merkezi idaretl 
Bu hava oyunlarının milli ser- nın başına «uğun saçarlar? l _Daru~be~ayıın :d~res~~ı f't~ :a~~~t~~~!e takdır olunacak bır mu Bazı ailelerde bu nevi ahpaplar l Kayın valde haykırdı: Iııtanbul ve Beyoğlu şubel~ 
vet üzerine esaslı bir tesiri ol- EMANETTE! d~;ı~e .. a arı 3 r

1
, ;ısı u ~1 et e~ı Müddeiu:ı.umi muavini rolü genç mevcut olmuyor. Binaen aleyh, İ - Eyvah! ... Kontu tevkif edi tarafından pek iyi ,erafde 

mıyabilir. Fakat bu vaziyet mü- Son günlerde gazetelere ka- . L~~u~u~ çarfıı: e~ ar~~;.~:·:~:~ oyun~u!"rdan Zihn! b_eye faz~ ağır bazı ailelere, bu neviden eş ve yarlar! gorta edileceği mezkQr talı Ol 
him bir noktai nazardan dikka- dar du" .,.n aıma ko""pru" meselesı· ıyı e er er. • al . emh. ı, u7l 1 geJı;ıı1 .ış.~r. rHele 1bırıncı hperd~ndın ~~ıl dost da tedarik ediyorum .... Bu- Klisede bir kargaşalık oldu. hamillerinin malOmu olmalı: 

. ~- yatrosu resmı )lr ır-ıaye ı e as kalı ı ıtıra a zor ama sa nesın e ısım "f . . d Bak - O . . .. k . 1 b l . 
t~ şayandır.Amcrıkalın~ .~c- Emanet mahafilinde artık hiç ri terakkilere uydurulacaktır, l~ri. alt üst etmesi. te~sil~e en ziy~d~ nun tan esını e yaptnn. ı lup bıtenı gorme ıç n ili ar re ılin olunur. / 
rıka eshamı hakkındakı ıtima- dilden düımeyen bir mevzu ol- h" 1 . dTk kta zihin karııtrran büyük bır hata ıdı. nız. G · EoJ 
dını kaybet~iş olması dolay~si- muştur. Ancak her kes bu hu- 1;~ ~e:~~:a !~:Usrr:a;ı ;~: no - Bu genç ve yeni aan'atkar u~a.rı~ ki Cedcon Piset hayretle oku- .lfi J LLI YETJN E LEN CEL p 
te Amerıkahlar vebalı ın- . fiki d 1 d • d ç . Y yakında hata yapmamak san atını de du. 
s~;ian kaçıldığı gibi Amerika •buatl~faynılı rl e oma ıgın lan 1. Takımı biraz çoğaltarak öğrenir. .. . . . . . . B;rinci sınıf dütünler için paşa: 150 !r. 

' u a . aç!. r açı maz m.~mur ar bir oyunu oynryanların mürn- . ~ir de ~ar~lbedayı gıb~ ~ırıcık lkinci sınıf dUfüq_ter lç!n. mi~aıa,. : 100 .. 
eshammdan kaçıyorlar_. Dün kalemı kagıdı bırakıp munakaşa kün mertebe mütaakip oyunda mıllı ve asrı mues~esede şıvenın en Üçiıncü amd düğilnlcr ıçın bınbaşı:so ., 
kapışılan ve sevile sevıle cep· ya girişmekte imitler ll . l . temizini dinlrmek ısteriz. Bunun için Dör<lüncü sınd dütünlcr için yüzba"' :4-0., 
lerde saklanan tahvilatı, •agün . · . .. ro erı o mamasını temın et- "için., !eri hep eski yazının okuma ~i- Müli.nm, onbaşı, çavuş :35 .. 
h k kömlir ibl elin- .. Bu ııteıı. canı. yanan bır mu- mck. Böyle olursa başlıca oyun vesiyle ciçün• diye telaffuz etmek- Mösyö Vitel devam etti: 

er es yank ?11~ B g ah .1, dur gerek kendı odaama ıerek- cuların 15 gün bir role çalışma- nm• i cyalva~ırım• d!ye söylemekten _ Anladınız ya... Yarından 
den atma ıstıyor. u t vı at ae kalem odaama: "' k"tl ri 1 rım • i oyalvagrım• dıye soylemekten . 
ve esham kime değerse yakı- ı;a va ı e 0 ur. b"t" bir !eri obi• diye kısaltmak- evel ışe başlıyacaksınız. Sen -
yor. «Asma köprü li.lardıaı II. Ol'.'1?cuları _sırf bu işe ba- t:n u~a: eç~elerini tavsiye etmek is- Vensan - dö - Pol'da altıncı sı 

Amerika borsasındaki buhran memnudur» ğlarnak ıçın tahsısatlarını ger- teriz. g . nıf bir düğünüm var. Bir jandar 
?U itibarla yani Amerikalılann diye bir lavha aamıt ve bu ıuret çekten yaşamalarım temin e- Tderruata. ait ?l•n. bu nokta~a~a -~~''"".'·-~--:'"' • h 

' . · · dcbilccek derece e ıkarmak ra ~men "Katı l ., pıyesı sahnemızın kuvvetlı ve mumtaz sıyası şa ıs 
kafalarında _husule gctlrdl~ı ın- l~ ~atı dı~. oimu.ttur. Gazetele .. Y ç · , · en .. canlı , en muvaffak, en kuvvetii !arından biri olması, İtalya' da l 
tiba doiayisıle çok ehemmıyet- nmıze de boyle hır lavha asma- Boyl

1
e olursa zav~llı sana~kar: tems:ılerindcn hiri olmuştur. imdi e kadar hiç bir yerde em 

lidir ğa ihtiyaç hiuediliyor. lar a dıkları maaş ıle zarurı maı t. NECMi Ş . Y .. .. . b' .. · · * * * şet ih tiyacı arasındaki boşluğu - salı gorulmemış .. ı~ reıım ya: 
T. KiBAR HA y AT doldurmak için başka i~lerlc u- Meklepliler müsabakası raıı:ı~sı ~u teşebbu~u? eh~~~rı 
aksım meydanı Son günlerde eline bir kaç ku ğraşmak zaruretinden kurtula- Suı· kast yetını gostermek ıçın kafıdı • B• cllnkD. yeni Dtiokll bllmecemııı• 

Bir aydır Taksim meydanın- rut geçmit bir yeni zengin «ki- bilirler. Hususile sui kasta cür'et eden bllmecemlz halledllmlf t•kll 
dan geçen tramvaylarda şu mu- bar hayat» yatamak için gece 111. Öyle piyesler intihap ve Mektepliler müsabakası 27 adamın faşist bir zabit .oın:ası SOLDAN SACAı - · ı 7.- Ziya (3) Lezzet (3) 
havereler işitiliyor: gündüz Beyoğlunun biricik ha- kabul etmeli ki bir haftadan faz inci hafta 5 inciliğini Galatasa- mes'elenin nezaket ve cıddıye- ı.- Nota (2) Hayvanın apına ta- 9·- T~~~~~~"'~ş~Öıı 

- Havuz olacak. rından çıkmamaktadır. Çocu- la oynanmasına ve aradan bi- ray lisesinden 981 Füruzan Bey tini bir kat daha arttırmıştır. kılan (3) Nota (2) ı.- Yurtsuz (7) 
- Hayır kanalizasyondur. ğun yegane merakı frenkçe öğ- raz zaman geçince tekrar şah- kazanmıştır. Yazısı şudur: Musolini'nin şah~ının beyn~l~ 2.- Katiyen (4) Minarede okunan 2.- Değnek (3) 
- Deniz suyu ile duş yapıla- renmek. Hem dalkavuk hem neye konmasına imkan olacak "Bu haftanın en mühim ha- lel pek büyük bır ehemmıyetı 3~4keraber (Z) Güç (3) iki harf 3.- ~hnea yanan (6) 

~ak franıızca hocası olarak tedarik kadar rağbeti celbetsin. beri 1talya'nm pek maruf baş- olduğu ~çin kendi~ine rapılan ki tetiffuzu para konan teri ifa 4·- aatane <6> 
- Aptesane kuyusu olacak. ettiği bir tipe ıormuf. İşte mesela "Katil" piyesi is- vekili Sinyor Musolini'ye yapı. suikastı- vı:lcvki a~cmı muvaf eder (2) ::: ~= ~~c~·(~~) 
- Ya otomobiller nerden gc- - Bardaki artist kadınları na tenirse bu haftadan sonra bir lan ve ademi muvaffakiyetle fakiyetle netıcelensı?' - haf~a- 4.- Kin beıleyen (6) 7.- Dik kafalı (6) 

çecck? ııl çağırayım? hafta daha, yahut ileride tekrar neticelenen sui kasttir. nın en mühim haben olarak ın- 5.- Mekin tutan (4) Sert (4) s .• Lahika (2) 
Bunlar, Taksimde gittikçe es- - Kolay. Matmezel, beraber o nanabilecek o unlardan biri- Musolini'nin Avrupa'nın en tiha ettim." 6.- He ... eifn yanı 11 9.- Merhamet et (7 /. 

"ıhWi,1t• l-::;;;~ciebl {;jrlkaıı: 9'1 · lendi, yanakları penbeleşti, ba- beyaz ve loş köşede sessiz ve-dal gitti: --- o kadar h~yecanlanmışım ki ilk O kadar çok zorlad~ tılı 
na doğru açıp uzattığı kollan ı;m yatıyordu! - Hasan nerde? sözüm: son dQktor: Jt, 
titredi ve .. ılık, cana yakın, a- Hakikatın daima acı olduğu- Haççanıma bakmdnn o da - Hasan içerde mi?. - Canım küçük bir aıJl"::ttl 
hcnk dolu sesi kulaklarınıı dol- nu söyleyenlerin hakkı var. yok ve .. Oda bomboş! Yokluğu oldu. Beni sakinleştirmek için yapıyorlar Gözlerini açacıY 
durdu ve. . bir aşk fırtınası gi- . . . . . . . , hastalığından daha acı. Halbu olacak: dedi ve koluma girerek: ,; 
bi beynimin içinde savruldu: Bana her şeyi açıkça ve doğru ki ben onu bir az evel g~zleriıni -. Evet pansuman yapılıyor. - Hadi siz bir az dinl~_.. 

Etem izzet - Hamra ben bu günü bek- ca söyleseler sanki daha mı fe. dolduran hayalin cezbesıyle gel dedı. İnanmadını: . diye beni odaya kadar gotli"' 

~ŞK'G0NE$l 
~ liyorduın. Gel artık kollarınun na olur? miş ve aramıştım. Şaşr:dan, me - Hayır .•. Hayır .. Başka bır . . . . . . . . . oJ.! 

. . arasına 1 Hasanın her sabahki pansu- raklandını, hemen kondora çık şey... Beş dakika on dakika !ı" 
Nıhat bey ?dadan çıktı~tan ç~k. B_embeyaz bez kalrplan ı- sendeledim,çırpmdrm, koşmak: r.-ıanlarında bile beni · bulundur- tını. Doğru Nihat beyin kdini- -Sahiden yok..... bekledim. Sonra beni yaııııl ~ 

.>onra b~ş dakıka ya geçtı ~a çınde bır baş. Beya~ y~tak, be- - Hasan ben de bu günü mıyorlar Görürsem fena olurmu ğinc koşmuşum. Baktını kapısı Öyle bir hızla doktorun üze- raktaı, gitti. Yalmzlık. fiel' , 
6e<;medı. Hac;çe H~ı'.11 _geldı: yaz karyola, beyaz ortüler, be- b~kliyordum. . . . şum .. Hasaru bu halinde görmek açık ve içerdc yalnızEmine var, rine yörüm~ş ve bil~klerinden kit sevdiğim ve aradığı!JI 1>11_.dtl 

- Baş doktor sızt ıstıyor ... y~z .. perde, beyaz. ~uvarlar v_e dıye hayklrmak, o ıkı kıskanç sankı yaralarım görmekten da- - Hasan ncrde?. tutmuşum kı adamcagaz: kun bu sefer bana öyle dol<ıl';,. 
'iedi. Aklıma hiç bir şey gel- b~tun bu her vakıtkı beyazlık ı- kol arasına atılmak istedim ve .. ha acanı bilmem? Belki dayana diyecektim. Düşündüm: - A çocuk gibisiniz Hamra ki. Hasanın boş karyolasııı'etif 
m e<li, her zaman çağırır gide- ç~nde Hasan! _Hasanın hayale- bir adım attım. Fakat Haççam- marn.Başhekimin beni çağrrma- - Görmedim efendim .. bilmi hanını.. tını hüzünlendim, sonra YP_iJ 
:im. tı. . F~kat bli~ b_u beyazlık mm: sı da bir oyunmuş.Ben onun ya- yorum.... dedi ve ilave etti: den kalktan, Hasanın k•~ 

- Peki.. sankı btr an gozlerımde kay- - Ne oldun Hanınıcığnn ..... nma gidince onlar da Hasanı filan diyecek. Nihat beyi sor - Rica ederim .. Beş dakika üzerine oturdum. Hınçkı~ · "j 
dedim. Fakat nedense odadan boldu ;.'~ Hasan o yat8:k~ ~ be- diyişindeki acılık beni kendi- gözlerinden ameliyata göıiir- dum. sonra çıkarırlar. Hiç bir şey kıra ağladmı. Talihsizligiıl"14r 
~ıkacağım zaman içimde bir ar- yazlık ıçındc doğruldu, ın sıyah me getirdi, bu tatlı, zevkına do- müşler. Fakat gene iyi idare e- - Gözde efendim. yok.... !adım ıztırabana ağla~~Mı ~ 
~u belirdi, yumuşak, yufka, za- gözlerini gözlerime dikti: yum olmayan hayal aleminden demediler, hem haberim oldu, dedi. Anladını ki göz hekimi ile Ne söylenirse söylensin boş. sana ~ğladan. Yer yüZllP""' 
yıf bir his". Uzun uzun Hasana - Hamra... ayırdı gene günlin itiyatlarına hem lizüldüm. beraber Hasan'la meşgul olu- Heyecanlanmamak, meraka düş gün de: 
bakmak. gözlerimi iyice onun- dedi. Titredim, sarsıldını, Şllfll"- beni çağıran çan başınıda vonk- Başhekim beni epice oyaladı. yorlar. Rüzgar gibi hemen ora- mernek kolay değil. Gene dua _ Oh.... ~ '
ia doldurmak hissi. Zavallıcık dan, heyecana boğuldum ve kı- ladı. Bu hayalden ayrılışta bile Lafa tuttu, yazı yazdırdı, ancak ya yetiştim. Teaadüf. Bqasis- etsinler ki karşılarında ben va- diyip rahat, mes'ut bir ili"~, 
/atağına uzanmış, yatıyordu. sılan sesimle: ayn bir zevk, ayn bir ıztı:rap, her halde iyi hesap edcmemit ol tan çıkıyordu. Benim hızlı hızlı nm. Hangi kadın, hangi kız madıtnna ağladnn. O datıır 
Uyuyor mu, uyanık mı belli de- - Hasan!.. ayrı bir tatWık ve acılık var! malı kl yanından çıkıp geldifim gelifi.m.! görünce kapıyı: hemen- olurda baftuı ıona benim gös- kendimiz için daha hiç 
fil ki: Yalnız ağzı, burnu, çe- dedim. Haııanın koyuldukça Gene bir saniye sonra Huan zaman Huanı karyolasında bu cecik kapattı rlildli. terdifim diriliği röatcreWllr. ır;Ulmedikl Bu acı, bu ı 
nesi ve şakııklarmm yarısı a- tatlılaıan sevdalı gözleri nem- benim bir yabancnnmq ıibl o lamadım. Birden blre fenaınal -Ne bu teli Haınra hanım1 ••• _ , • • • • • art 
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liergUn ·ve her saat gelip geçenler 
rnerak ediyorlar: Bu neolacak? .. 

1 
JAN ANJELO nun şıheıeri 

LIL DAGOVER in muzafferiyeti 
DUnyının on muazzam filmi 

M~NT~ Kit ITO 
...... mı!llll!lll!l!llll!lll .... 

Dilber ve endamlı bUyilk sinema 
yıldızı 

OLGA ~EKOJA 
avrupanın en şayanı hayret 

facia aktrisldlr. 

Dilber OOLORES l(OSTELLO 
ve l(ONRAD NAGEL 

GECE GÜZELİ 

Pazar gününden itibaren 

Şİ~~~d•fflLAL sinemasında 
ÜÇ SİLAHŞOR 

Du las Fa erhanks 

Dün ukşam 

ELHAMRA sineması 

Mahkemelerde : 

Kaveciyi öldüren arap 
Osmanın muhakemesi 
Dün bir sahit tehdit edildi-, 

ğ·ini söylemigtir 

MAJİK SİNEMASINJN 
Bu akşam BRlGIT HELM ve 

HANRİ STUARTl 
BADEN-BADEN REZALETİ 

!ilminde size takdim tdecefini unutmayını1. 

• ALEMDAR SINEMASINDA ~ 
GALA H4FTASI 

MACAR RAPSOD1St 
Villi Friç - Dita Parlo - Lil Da2'aver 
tarafından tem•il edilmiş muht~em, fevkıllde ıtngim dram 

10 mu!Z7.am kısım tekmlll birden 

aynca; LINDBERGDEN DAHA YAMAN 7 kııı,.,.!ık komedi 

Takviye edilmiş olan orkestra filme mahsus gayet 
ıerennilm edecektir. 

HARRl LITKE ve VlVY AN GISPON tarafındın temsil tdilmi~ 
levkallde mubte;em bir süperfllm 

ASRI KAZANOV A 
Kısmen Pırit mllzikhollerinden blripde bir çok nim uryan ve dilber 
kadınlann arasında ceryan etmektedir ki bu kaılar cazip \'e ~öz 
kamı;hncı sahneler ı,; nuş ve •efahıt ~imdiye kadar tılılolm.
gör!llmemlştir. 

Maestro Ltmlich ldaresındekl orkestra t ·ıkvif' eJilını.tir. 

Perde aralarında zengin varyete ııumernlırı ve n:ı•\ FEllRF.TTI 
dünyanın en bilyUk muzlkhollerinin en calip numcrolorını, opera vo 
konser parçalınnı milzikanın tcrcnnümrn ırasında ıagınnl ve dans 
edecektir. 

Büyük muganniye ESTEL l!ROJ)( tarafından tagannl edılcn 
GENÇLER ARASINDA şarkılı ve danslı harikul~de filmi ile 

YÜKSEK ARZU pek mükemmel filim clytvm 

OPERA Sil EMASINDA 
büyüle muvaffakıyetleri ihraz etmektedir. 4\yrıcı ıraesinc devam 

olunmakta olan 

BlJHRANLI GECELER 
te!1l filminde vıtınıııı kurtarmak için vucudunu feda eden bUyilk 

hN aktrisi NOR.\IA T\l.MAÇ tern&j•k!rı·ıı 
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iktisadi haberler 
Değirmene· er ara arında 

ne görüşüyorlar 

'rıı .ur ı::T 
Afganistanda 
lngiltere Nadir hanı 

lastik e ti 

P~:R q. \1 FIF 
:c 4 == T~ •.. RlNbAN1 192'J 

Yugosıavğada

ha 'ya aleyhinde 

gale; 1an --lnciltere hariciye nezareti ,....; Belgrattan bildiriliyor: Bel-

I Aiıan kralı Nadır Hanın lnsiltere ta' .,1 ,11 1929 p 1 grat gazeteleri İtalya gazetele-_.__,__ .,L _,,1-''"-' · b"ld' · • " rogram arı ı 

__ z 

Sinci sayısını b•J gün 
müvezzilerden isteyiniz. 

• 

r!"__,. taıua """ ...,.ım 1 lnDif-! ' . ri tarafından yapılan hücumla-

1 'k ~ ' 20 30 · l t' O tir. (İstanbul ayanle) k ·ad 1. . b ' lllf'.0'10 - paı·a lllRne 10 e loııifuı aazeıeıerinin yazdığına ıö- l ra arşı şı et ı ne ·nyatta u-' " rı · ' , re Kabile bir sefir ııönderilmeıi .ıaı,,. 1 stanbul ııoo m. 5 Kw lunmaktadır. Vuku bulan ba-1 

J 
' 
1 1 •; 1bir '--- _,__ el kab"I ı --" 17 30 18 30 Sas heyetı Borsa ha d. b" ··k b. · · 1 

P 'l l 'l 1 • t..., il ı • t ..:l Tla st:ıı H' JJ il(' r --. •J!_,. "" .' 0
_ m_ıY•~- 1 • • • • ıse uyu ır mesele hahnı aı- 1 

t:frof Şelllı, A. Şcrefeııia, Sadun Oallp bcylerın meka· 
leleri. Anupada, lstanbulda ve bOtUn Tll rklyede son hal· • 
tıtnon spor faallyeıi. Yeni futbol heJetln ln lıı:.l lyeti hat~ı n· 

c c c 'ı' c v ~ ; • lır: Afa~atanda ta_m bır_ ıuk'!" teaıa berlen. rnı <tır, İtalyan sefareti hava a- ı 
e~lmedıkçe sefir ıonderilmeaı müın- ' 18.30 20.30 Tango or~estra;ıı. j taşesi, geçen hafta bir gece 

Dünkü akşam rüfekamızdan ' yapılması mümkün olan bir çok 1 lunS:~';~a:;,.!?';.,. Stark yaloında l Orkcııtra: Leha~ Zarevıtch ı Belgratta bir tacirle kavga et- 1 
biri İstanbul değirmencilerinin vapur tamiratı ekseriya Pircı Kabile ııidecek, Afganistan kralı Na_ı potpourn. Sıbelı\ls: Kart ~e ı mişlerdir. İtalyan ataşesinin ya 1 Stadyumda bedava maç seyretmek 
bir tröst teşkili ile meşgul ol- veyıtMalta limanlarında yapı- l dir Hanın ':N•a~eri A~ Han da Mo .. I ~~lısande. Manfred: Dıe , nında İspanyol sefareti memur için müsabaka devam ediyor 
duklanru ve bunun için içtima- lmakta idi. İktisat vekaleti bu ko•a,.. sefir gıdecektir. Bosen Buben. Berger: ~ !arından biri vardı. Bunlar • 
lar yaptıklarını yazıyordu. Bi- uzun muamelenin ortadan kal- 1d'!'!1 iermanı . tante des Roses Valse. Vıc>- l gece yansı vakanm çıktığı ye- il 

da reis Hamdi Emin beyin beyanatı, Tilrk ıtlbl Jıuvvctll, 
•laema romanı, JıarlkatUr ve ... 

. b'ld'ğ. • ... 1 tanbul d rılm T. od il ~ Saki ıle arkadaılannm Mlam· lon solo. . 191111111111111111111111111111111111111 .... ~11111111111111111111111111111111111 
zım ı ı ımu:e gore ı - ı asmı ıcaret as o edildlderi maliimclur lnıiliıı ıazetele- Saz h . An d 

1 
re gelerek bır masa başına oturıP-111111111111111111111111111111111111,. ~1111111111111111111uı1111111111111 

da bir değirmenciler tröatil ö- Gllmrük arasında bir komisyon nnin alclıldan maı.bnata ıöre lınl 20.30 .22.30 ey~tı. a o u muşlardxr. Yakındaki bir masa- :: ANADOLU ;:S 
teden beri mevcuttur. Sin yapı- teşkilini münasip görmüştü. 1 Nadir Han ... nlar baklanda 11tar et- AJansı haberi en. da da Sırp tacir Radoljoviç ile aS :=ı 
lan içtimalar yeniden bazı esn- Komisyonun tefkili karan tiii idam fennanmda S.ha Saki il• -<>- arkadaşları oturmaktadır Cas- :S f 
lan tespit etmek ve timdiye ka üzerinden belki üç ay geçtiği 1ı .,.ı.adaılarının kral aileıine karı! Y,aı>- Belgrad 429 m. 2,5 Kw. son namında olan İtalyan ata- i:S C:! 
dar tetekküle dahil olmayıpta halde henlb bir karar verilme- mıt ~lduldarı fenalıklan a!fetmiı ıae- 2ı.3o Radio- Quartette: Bee-ışesi bu sırada Belgrat aleyhin-:: SiGORTA ŞIRKETJ E5 

ed 
. , , de milletin hukukuna vaki olan teca- ı th 1 •• : 

ayn ~~şmağ~ gayret en ~ mıı~- l "iizdan ılalayı bunların cezaaı millet ?.ven aaa~ . ., .. .. de bir takım sözler söylemiştir. i:S l 
kaç degırmenı de tröste dahil Bır ecnebt vapur kumpanya- 1 tarahn~an cnalandınldıfl zilrredil- 23.10 Vol:"'odin Danılfunun Bunun merine arada hafiften:: TOrkly:9 it Banka11 tarafmdaa teşkll edllm~r. ! 
etmek için yapılmaktadır. ıı odaya yeniden müracaatla bu ' mektedır. talebeaı orkestrur. başlayan münakaşa nihayet kav :: Yuııa . Hayat • Naklİye _ Kııza • Otoıııobll • •••'ııll1 .. : 

Alfilı:adarlarm iddealarma meselenin bir an evci hallini is- ŞAH VELİ HANIN -ı;-. • ga şt"klini almı!?tır. Müteakiben :: aıaDye sııortalan• lı:allal edeı: = 
nazaran değirmenciler fırmcı- temişlerdir. BEY AN ATI Konigswsterhausen 1635 ın. Casson karşısındaki Sırba bir :: ' i 
lar üzerine koydukları bui ka- Kumpanyalar müstacel bir . Paria~ bi~ ~dm !"ııbarrir ~- . 30 Kw tokat atmıştır. Sırp da buna biri:: Adraı ' tıııcl Valı:ıf lıu lstutıııl ! 
yıtlar hasebile ekmeğin 20 - 30 tamirin yapılabilmesi için yal- ".'•- .,.._...,ıı. Nadir H~ birade- 22.35 Taganm. tokatla mukabele etmiştir. Ni- :: Telefoaı 18tulıllll - Al T•lınfı lmll)'aı : 

.. . n Şab Veli Han son harekitta naol ' 23.30 D h lar (B lin 1 1 •11t1t1111111111u1111111111111111111ıı. ~1111111111111111111111111111111:1" na ıebe~ o~tadır. ruz güımiiklerde bir hafta mua- mınaffalı olundujunu ı.eac!Wni l:İJa- anı ava ı er - hayet Cass~ oradan çıkmış ve 111111111111111111111111111111111111,. ~111 111111111111111111111111111 11 
para nısbetinde pahalıla'!ması mele yapıldıfmı kaydetmekte- ret eden Franııamubarriraai- .;;,.ı. den). vakanm pyı olmamasuu orada Bu akşıım tanı aaaı 21 1 ı4 te 

Fırıncılar her çuval başında dirler. ..ıatmı,tır: 0 bulunanlara tenbih ederek git- Tİ • 
fuzuli alarak öğütme ücred& o - Bin<lerim Nadir Han, lıilirainia Blldapeşte 5'1 m. 20 Kw. miştir. FRANSIZ Y ATROSUNDA 
den lıa§ka iki lira bir ücret al· Limanımızda tamir edi !'!ı!~.:t.•~ır!Jlu~~or!T-..!'ı.aı:. 18.40 Musique Tziganne Mahkeme Radolojoviç bak-
maktadır. Değirmenciler bu ) k bt 'l . lıipta sitmİfti. •Mü:.;~ .d..yii mü; 21.30 Konser: Jeno KubayFrenc kında bir ay hapis cezası ver-
ücreti fırıncılarla veresiye mu- ece ecne gemı erı alDp A-nullah Hanın memleketten Mme Anna Bathy ve opera miş, bunım üzerine gazeteler 
amele yaptıklarından ve her fı- Rus ıuralar hUkfuneti tara- çıkmaıı ü~rine ~a~•tana. ~nmelı orkestrası tarafından galeyanlı neşriyata başlamış-~ 
nncmm ilerde iflas ederek bor-,fmdan vazifesinden azledilen te tereddut e~edı. BıraderUD12. Şab 1 23.l0 Cafe üstende orkestran. !ardır. İtalyan eşyasına karşı 

. 'htimali ld h"'-~- . . . . Mahmut Han ile ben de berabermdo-1 bo k • 1 ğ d bah cğunu verm1demesı I' 'dd' o uk- wr.wnettnuz nezdınde Rus ti- ydim. Marallyadan vapura bindik. B"L ~ dY. 1~ta) yaHpı aca m an R d -
undan a ıklarım ı ıa etme· caret mümessile Sahavin yol- Bombaya hareket ettik. Son ,.edi a1 wıreş 394 m. 12 Kw. se ı ıyor. apııe atılan a <>-

tedirler. daş dün ıııehrimize gelmiştir. ı zarfında çolı mütkülat çektik. ~e pa- 17.30 Radio orkestrası: Verdi,, lojoviç hapısanede açlık grevi 
Değirmencilerden başka or- 1 Şuhafin yolda; bir kaç güne ramız, ne ~umuz varcb; Kabileleri Chopin, Kaluan, Delibes. yapmaktadır. 

tada mütavassıt vaziyetinde bir.kadar memleketine gidecektir. ı~--e'T:t:; .~~,~~yNord~u.HFa- 21.- Solo - Violon -----
d kı kkülü dır ki M Şuh . . . . ...t umı aeoıucu... a ır ... . Arnavutluğun e nnacı teşe var • j • avının azlının bu vazi Kabil - • J'ÜrÜmeje karar verdi. 21.45 Tagannı; Mme Hebet 
bu sınıfda ekmeğin daha fazla feyi layikile idare edememesin- iki defa~ SalDain ordularila kar- 22.15 Solo Piano: Mozart, Schu don~nması 
ucuzlayamamasmda bir hayli! den ileri geldiği söylenmekte ' tılatti, bin kadar esir, ile silah miibim bert, StrauBB. Tirandan bilclirildiiine sön Ama-
müessirdir. ise de kendisi öteden beri bu va 1 mat .ıc1ı. .__ tler il . - YUtlulı hükUmeti ahiren ltaJ,.aı te> 

D .. 'l tık] 1 'fed kilm k • . •• ' 1 Bu •aacla etraftan au'l'le ti- ahlarma bir L.. •• •---egımıenc.ı er son yap a- 1 zı en çe e ıstedıgın şım- ı ı..ı. etti. So uh be iki .. .. Daventry 479 m. 25 Kw. ı . . aunınzor umar~ 
n içtimada Anadoludan gelen

1
di komiserlik emrine alındığını dii" • m are 

8110 
aur- 21.30 Symphonique Konser ~· ~höıka~_t':~~~bir~ 

b -d 1 l d tak , . ..ı. edi . . auV'leti m.....,.....o ıçın --.. 
ug ay an ar.~ arın .a • sı.m e- ıddea etm=t r. l 20.15 Quınette. hafif ııemiden ibaretti. Bu ııemil ... 

derek her degırmenın ıstihsal Mamafi İstanbulda ıııimdiyo S?.tılığa çıkan an - de enelce po.ta vaporn olup Mmra-

kuvvetine göre aralarında mu- kadar resmen bu haber teyit e- aeıniler Daventry 1554 m. 25 Kw. ;" dan ailah konmuıtu. .. 

Baytık Fransız operet hcyetiola llılncl ıem.ru ye Maımuel Son]& 
Alnl'nin lftlrokllc M-aıerta • güzel opereti olan VERO'NIK 
plycıl ıemsll edilecektir. Yannld cuma giinU saat 15 ıe matine oıa.alı 

LA MASKOT 

lstan~ul Ziraat Bankasın~an: 
Karyesi Mevkil No. Ons ve miktarı 

Kemerburgaz Turşu dere 2-18 2-13 76 DönUm bostan mahalli 

2.4.40. 7 .18 

.. Ayazma 86 

" " 
82-84 

ile 102 Dönüm tarla, 

.kuyu, .ıyazma , 
ahır, mesken '\le vasi mc• 
a) ı havi mu agıl agaçlı 
çilllği. 
Dükkan 
Hane mu alın 

ayyen bir nisbette buğday Ö- dilmemiştir. ,., . . 23.35 Avustnya gecesi. ArnaYUtlu~u~ ba kurn.,.aorii. ~ap 
~:....esine karar vermişlerdir - Donan .... dan kadro haricı çıkar.. 20 35 D h 1 tmnaldıı babn bir proıram talôtıine Pendik Bagdat caddesi 
ı;uuu • lan y torp•do il Zubaf 8 • ans ava an. lıatlamı lıl'. 

Bu usulün un piyasası iUe- B' t' th d ~uı 1 •u e • u-1 . B 5 K ' • Gayri mübadillere ait halli.da evsafı muharrer emlak ve arazı 
491 Hane 

· d _,_, t · ıı.. 'dd' ır ıcare ane e uk re1a,Prn~ Saka ıanbotlarrmil Glayvıç - reslav 253 m. w. Vağondan buAdau ralanlar kiraya verilmek ve ihaleleri 11/12/929 rft-~~ba günü saat ikı· 
nn e ""'"' esır yapacas• ı ta ayecle 11Uretila atıhia çılııırılacalı- 17 30 Gramofon 11 v ya-o 9-" 
edilmektedir. Haber aldığımı! Şehrimizde bulunan büyük tır. · f Sabıkalı Nuri !.fe_ar!_<a'!-f• Haun, de yapılmak üzre müzayedeye çıkarılmı§tır. Taliplerin pey akc;e 
za nazaran bu teşekkülün içine bir ticaret merkezinin hali aciz- 20.o5 Gramo on Ha1darı>aıada m~.~u ~~an, lerile ve tafsilat almak isteyenlerin dahi yevmi müzayedeye ka· 
ıimdi Emanetin değirmenini de bulunduğu teıpit edilmiştir. • -- f' • 2l.30 Konser. baida:t çalarkm aörülıınütı...ıa.Nuri dar bankamıza müracaatları. 
tutan bir zatı da almağa çalq- Bu ticaret merkezinin Avru- Yen1 ft:tlya se _ır1 24.- Dana havalan (Berlln- y•hla-•t. H~ 1ıaçmı,11r. ' .. • • .... 

maktadırlar. panm bir çok büyük şehirlerinde . tt.ır:n ~ , ... aefare~ tayla den). Otomobil rsrpm•• p T T ı ıneh~nı nıudurfununden· 
Halb?ki bu zatın E~etle ıubeleri v~dır: Haber aldı~ :ıı:: ;.r~ocıa":,a:r;!k. ~ı!;: Kaıovi 

409 
m.;; Kw Juj ........bı tıir_~ Bolu b ı ı • IJ, UU U 9 U ı 

~~-:;;~k ~~t~ann~.faz~~ yük:;; ~re ~~f=e ~= ~: ;..ı:ce 1u~..:=ıe 1enl - 21.0S J.wstnya gecesi (Vargo. =lı ":=u:::':cı!:::'" ~ P. T. T. Mektebi li.lisinde müesses makinist kursa taBpJerlnin 
ıgı ğüa tmr ke mi~ ım ~~~ 

1 
. yüzde 60 teklif ....... :ştı'r Teklifi aJ aonn 1 ' vadan). 1 yaralı atır aaretta 1aralanmıtbr• imtihanı 25/11/929 Pazartesi günü yapılacaktır. Evelce ilin e-

un ° e çın mu.,..ve esı ........ • • • b 1 d' d --o- dildiW' üzre raiti haiz olanlarm mezkilr meı.+-·buhJDan ka-
vardxr. kabul edilmezse iflas edeceği Cemıvetı e e ıve e 24.- Dana havalan. Randevu eol b l :".-hn ... şe üracaat l el . lizmıdır --Y-

--- muhakkak telakki ediliyor. •- -o- '1alıapanmda nnc1nu lıalıa1 eclea _u e,,-- m ey em en • 
Rus s::ıhık ticaret ---· eırı..c; ... - •• m•••t Langenberg 473 ~ 15 

K"':. Mehmet~ ni ırabıtai ablilay.. lsPlrto ve lsPirtolu lrkfler inhisarı - · · B x.4 ed t Evkaf ulannm varidatı hak- lıl.- Şarkı ve ana aaatı. Jan ce taharri eclilerela .,. ı..a kadınlarla T 
• nnınıe,sılı u.!'t :ıv m~var a ı kında !ünaka ıldı. Ema- Klepura tarafından (Frank- ...ı.eı.ı'::' ,.~11111111ftır. Kac!"'! ... - Umum müdürlüX..o;.nden: 

Lımanımızda yapılacak ec- Temmuzdan beri AnacloJudan la- , . şa yap• b fürt'tan) ram ZİİhnTİJ'ey• aefteclilmiıtir. ~u 
• . . tanbuJa 36,660 ton .,. yalnız Kon,.a- net muavını Hamıt bey u ·, . . . • Lüzumu olan «25,000• kilo çeııber -.e «200,000» adet halka k• 

nebı v~p~. t31:1:1ırlen uzun ~a- dan 1500 •acon buicla1 ıelmiıtir. susta izahat vererek; 22.- Awstnya gecı:m· Konser lçtıma palı sarf mulile 7 Kinmıunel 929 Cumarteai pil Nal 16 dı 
dıy~ bır gwnruk ~uameleıııne An.doludan &elecelı daha 1ıir scılı bui Bu sular 3 - 4 aenedenberi Program nihayetinde ve aa- saıe,._..;,.e Tertıiyei BoJı.ı,.• ihale edilmek üzre milnakuaya koıımuttur. Taliplerin mübaya•· 
tabı olduğundan lımanmıı!da• da~ mevcuttur. devrolunduğu halde .ııaıı. veri- at bire kadar dana havaları. Yıırclun~: • • komi•yonu kitabetiııe müracaatluı. 

datmdan bir şey tabaıl edileme Senelık ~~ koqre 22 Tetrini- ----------- -

TAHViLAT 
di. E~kaf va_ridatn>;~ vukufu <>- Jlilano 500 n;1· 7 Kw. :,"" ~-==~ .!:: lonıa ee"erdgrbnındcıg• • 
lan bir zat bıze muracaat ede- 2l.45 Komedı. amda akt ..ıileceiinden bil- .. il Uu y ua ' /{11n1 l:io Borsası 201111929 

tıt11ıtRAZl.AP 
fırlhu ~•tıı 1 .-.ı7 87,50 

28 
IO 

A~·~··} ~: I · =~ ~ rek bu varidati bulup çıkararak 22.15 Torino programı (Tori- aam ,......m maJrUr ııaat 11 de yarda 8 . yUz . . lira uham kıymetli uh .,..,., ..... __ ..ı-• .ki 
· 1. 1. b9" · ı· ed • · · od ) •-rifleri rica cı1u_, ın yınnı m en m telllw"1Dlll T'nnı ı 

Tlatl rtrted b~z~ tes ım . ece~ı~ı ve para n an ' ...., ' d obil 26/T '/929 tarih. Ü dif Sah günü ihale 
r c,40,oe bızım veznemıze gınnceye ka- - Almanca tıllea 8 ~ oto~ . · &anı ıne m sa • 

ll)ıııa rtıı\ıhhli~ Y17 
lln&l)tM otn it }'rılıl t 

R;~~~rlk~,:~::' '~~·\lJ .ıo dar bir şey istemediğini, para Moravska Ostrava 263 m.10 Kw edi~ek .üzre müzayedeye konulm~ old~~ tali~erin oto-
~ ıı. hı• 1ı ... 11,1... almd ktan soııra da 01. 10 · t 18 3o Gramofon. Bir Hanım mobillenn evsaf ve markalannı havı c.edveli gormek ıçin latan· 

~i'\ta t 

1t tıııı't•tt 

1
11 

A111drıhı d~mlr yohı 

J. Tıııı•ıv. S. 
J. \'. 1-. ~lrked 

24 

ı: 
diğ. ~ .. led' B t k'0ı·f· b~s e- 20'05 Konser (Bırnodan) bul Defterdarlığına ve müzayedeye iştirak eunek için mezkur oo mı soy ı. u e ı ı ız e- · Aranıyor. Tallplcrla Oa· .. d K k · .. tl 

tt,ov çıı:ıtr.ıı;A sas itibarile kabul ettik." Dedq2ı.- Avustnya gecesi (Viya- ıatada Karaköyde Nord. gun e onya satış omısyonuna muracaa an. 

;; londu lr89 50.00 Ntıryort 0,46 93.76 ~!'ue~e::~d::1::~=:=~i-1ı3.l~a!~~eı;:~Jo konseri (Bxr~ ~!ey:n !:~~:::ıı:~~20 nume· lslao~ul vilaJeli oalıa ~at mü~eomsliftin~eo: 14~v P11ı. il 91 !O Atlıu S6 20.JO 1 od ) y y 
1. ıa ~ırıeu 
T. 1lıcn A. \ 
1. lıtllrm<n ~ 

10 

~ 1.tftmıcn ;. 

A. ~ ••-' nıo > 
s 

JO 
ıs Cu•m t •• so Ro:ııa ıs % 00 vakfiyelerden tefrik edilmesi- n an · 

0 
DEVREDiLECEK iHTİRA 1- 20 Teşrinisani 929 tarihinde ihale edilecek olan SuBJğırlTI< 

~~ Bukr&f ııs oow Amıı<rda11 ı ı ı6n ne imlran olmadığını, c;ünkü vak p K BERATI etüdünün münakasa müddeti 4 Kanunusani 930 tarihine müsadif 
-. • Bril:Hl : M ın Sorya •• 1ı2 50 fyele de sular için aynca bir rag 48 m. 5 w. C · .. ü t 14 d k dar 
' '"' ıs ;1.so ~trllı ı "6.5J ı 'd r 'h d'lm' lm 20 05 Bando orkestra konseri. "Pullu sigara makinelerinin ve umartesı Tgun. ı:aa , e ~h. ,d ihal ed'l k 1 M d 

1. 1 t.ıtfon ş. 

~ .. • t l ' 
'· 

• 1 • "' ı" .• .• •8.; 5 van at tasrı e ı ış o ayıp 
21

· A . (V' buna mümasil şeyler için kesme 2 -24 eşnnısanı 929 tan ın e e ı ece o an en e· 
. . çeşme, cami, imaret gibi yer- .- vustnya geceaı ıyana tertibatı hakkında" On bq ııene müd res--Gedis etüdünün münakasa müddeti 8 Kanunusani 930 tari· 

Son 24 ~aatlı:;: 
vakaları 

poı1s 1 ıkı bacanağın kavgası Jerin varidatlan ayri vakfiye- dan naklen). detle 6~7 n':'n_ıara tahtın~ ve .. 2? .Şu- hine müsadif Çarşamba günü saat 14 de kadar. 

1 

Oıküdarda At'--- lerde bulunduğunu ve hangisi 23.15 Gramofon. · b.at 928 .tanh!nd~ ~anayı m~d~ye- 3 - 27 Teşrinisani 929 tarihinde ihale edilecek olan Berdan e 
...._ t&tında oey- • , • h . l --o-- imden bır kıta ihtıra beratı ııtihsal "d" .. ilnak üd' d . ll ..,..,,_ . 930 .,_,__ d"f 

Son 24 ıaat zarfında tehrimizde yar .!eb:ıeci Hak~ ve bacanağı Nun ıçın ne nuktar ta s~sat a.:rn m_a lr:ılınmııtr. Bu kere mezkür ihtira tu unun m . a~ ~ etı nAlllUnusanı . ta_ri•"."" te~a U 
24 poliı vak'a11 olmuttur. ~:~udar lnıırah 11~1i önünde~ sı anlaşıl~a~acagını aoyledi- Roma 44l m. 3 _Kw. f?ruht veya icara verilece4inden iş- eden Cumart~.ı gu~u. saat. 14 '?;e ka~aı: tem~t edı.lmişler~ır. 

-<>- ele 'ı::.t';. nunazaa etıniıler ve polise ler; ve en ıyısı Evkafla temas 22.02 Sympho?ıque ~onser. tıraııına veya isticarına talıp olan ze- 4- İşbu etutlenn ihaleı kat ıyelen zıkredilen günlerde ıcra e-
Evlerİ soyanlardan deat edil:!~~uncluklannclan eler- edilerek makıu bir para isten- Program nıhayetınde dans vatın Istanbulda .Ye~.?ostanc. arka- dileceğinden taliplerin evvelce :ı&ı edilen şerait mucibince teklif 

• ' ' mesi fikrini müdafaa ettiler. Bu havalan. sında Aşır efendı lriituphanesı soka- !erini mezkur saatlere kadar Ankarada Nafia Vekaleti müsteşar 

da 
KA...,....i P!lda !~dılı ~ ~~~· lJir B"llı -o--giJ IJ rl'fı nun için de: • T . 273 -o-7 K ğıalndad Tür kiki' re hanılrili~dtatlk8-22fnumd. a- lığına makbuz mukabilinde tevdi etmeleri ilm olunur. ___ __. op oı u ~or ıaını a._,11111» ,. % n ma eti .. .. .. .. S orıno m. w. r ar a mu m ve s o e en ıye 

y~n bir adam ile _birlik.le Yedi kul~ Kadıköycla ota . .. - E~if:afla !Ioruşuls~. u- 21.45 Komedi (Milanodan) '!'üracaat eylemeleri. Daru .. ttalı" rn ı" Musı" kı" 
bir 1ıaç haneye 1 . ' ' bır çolı eı1a fD'· darda kömüre" H!"n ~ Oılrii- lar kendı ıdaresınde oldugu za- 22 15 K 
kat etmelıte iken Kirkor derdest edil lıömürle 9 Jı'raualmuaeyınclen lO okka man ne kadar tahsisat ayırıyor ' onser. 

• 'f ve mukabilinde P 'h · d t bi llllf arkadatı luıçmııtır. 10 liralıfı vermede sa bize o nispette bir para ver- rogram nı ayetın e saa - • 
--<>- 0 aavuımuıtur kad d h 1 "r • • • ~ · sin, Dediler. Neticede bu şekil- re ar ans ava an. 

-·-
' ,,~ 

[ç yankesıcının Hemıehrlsint cerhet 1 de Evkafa ~üracaata karar ve . -'1-

nlarifeti u m f rildi. Vıyana 516 m. 15 Kw. 
< -~' n~.,.d ruhnda Vba~ıAhmAbiclin kavga Bir aralık celse tatil edildik- 17.- Quamette Silwing. 

Sam d .,____ __,_ M-L ucuceaın e emıe nıı edi 1..-L A · A 
-'·nd' atya da ·~et T ..... n ""d~ la sol elinden cerhetmiıtir. u......,. ten sonra ikinci celse açıldı E- 21.- ~1strıya gecesı wstn-
.,.., . ' vapur an ~ıaıp opane1e o~- -o- manet metnurlanna yapılan % ya şıır er. 
m aıderken 81 liraıııu apnın Laz ·· ti' d k 1 21 35 "P J " • • Hasan Bebelı Huan Kirkor oğla E- Ustasına bırak cek l 15 zammın ucre ı o tor ara . arace sus pıyesı. 
aai d.,;dest edilıniılerclir. m f da teşmili hakkındaki teklif ga 22.3~ Konser: Viyana Symph<>-

--o- Mayer depoıunda amele Seyyit yri kanuni görüldüğünden red nı orkestraları tarafından 
Anrla valh Ahmet uii!~.bat.!:~ .. ~ı~alı çekerek tehdit etti- dedildi. İki celse arasında Sami Program nihayetinde telsizle 

n...,,, ....-...,.ı cılonmuttur · 'l · · ' 

Yakalandı : · paşa zade Sezaı beye ven mesı resım neşnyatı. 
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1•Doktor S Fresko teklif oıunan so lira mesken be- ~ 
oy en aeçm e o an Ru• 1 • ı d l' d b'. .. · V K 

tebaaamd:ın Koıtontinden saatini ıir- MÜVELLIT VE ){ADIN HAS e ı ~ utçe ~nc~menın:, arşova 1412 m. 18 _w. 
k:ıt ~den Andavalli Ahmet derdeıt e- TALIKLARI MÜTEH - ce tetkık ve ~emıyetı beledı l 21.05 A vustrıya gecesı Mo2art 
dılmıı. Ko 

1 1 
ASSISJ yeye sevkolunc.ugundan bu Strauss. 

--o-- nso ıasyon saaı eri• 14· 17 ara- kl'f h • • · ;l D h 1 
/ki parmağı kesi/mi• sınd• Bern !unda Sof. 1 ı ey etı umumıJ:'ece , .e 24.- ans ava arı. 

. . , . " ~d ı•' seks· kabul edılerek hey'etı umumı-
Kuruçeımedeki çım fabrikaamcla ~ • 12 numaralr Mavidi• ilan b 1 1 d H ft k . . ZAYi· Bandırmanın Balye Maden 

çalııan amele Muıtafa oai elini ına- 1 numaralı dairesi . Tel~fon . u 0 ~ u. ..a aya te rar ~çtı- şube&ind.en aldığım askerf vesikamı 
kineye kaptırarak 2 parmağı keailmit Be ·oğl .,917 • ma edılmek uzre celseye nıha- zayi ettim. J3J3 tevellütlü lıımail oğ-
ıir. Mecruh hastaneye lıalclınlmiıtir. l U- yet verildi. ıu M•hmot. 

K o\RTAL"""'ı....,,.'9 , MARKA;. 

HUTCHl'NSON 

• 

Ensaj!lam 
LAstlk teridir ---

Veznecllerdekl Salonda 
Her perşembe akşamı ve her cuma günü 

• Mütekait harp 

olacaknr. 

malulleri ce.-
miyetinpen: 

Türkiye mütekait harp malulleri cemiyetinin senelik kongresı 
22/11/929 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 te Darli'Jfiir ..ııı 
konferans salonunda akt ve icra olunacağından aillkadara111

" 

yevmi me2kiirda teşrifleri rica olunur. 

'I satılık otoınohil 
Mezat müdürlüğünden: Os- Kapalr Naş markalı az nıust .,,e' 

man bey tarafından bırakılan 1 bir ot~~obil Cuma günü. s:ı.at ~;~ 
3726 numaraya mıikayyet iki a-ı ta aahi~ tarafından Taks11'! "?". 0 .. nında bılmuzayede satılacagı ılan 
det kılıcın on beş gun zarfında , ıunur, __. 
kaldınlrnadığı takdirde alelu- , r.~r="'l..,nıı:S:r.~;:;;;iriif:'2il 
su! bilmüzaycde satılacağı ilan R: J !1 tttJ;j:l:l;fijj 
olunur,. 



'-~e~iselain 
lorkcz Acenmı· G•\au kö>ri 

t • 
~ 'Oda, Beyo)tlu 2362 Şube 
''tesı: Mahmudiye Hanı a\tıtdı 
I•• b ~ul 2740 

lr~~zon ikinci ~ustası 
· 17.'.\IIR J vapuru 2 1 Teş-

tı nisıı . b k nı perşem e a ·şamı 
f aJ ? :ıta rıhtımından hareketle 
;~nguıctak lnebolu Sinop 
C11nsun Ünye Fatsa Ordu 

Lteson Trabzon Rizeye gide-
tek · 
r·· Ve Of Trabzon Polathane 
Jıte 
~ son Ordu Fatsa Samsun 
nop lneboluya uıtrayarak 
~ktir. 

lınıir sür' at ~ns\ası 
.<Güicemal) vapuru 22 Te~
~"''ani Cuma ı .ı,30 da Galata 
~11 tııından hareketle Cumar
<sı p Sabahı lzmire gidecek ve 
~ aı~r 14,30 da lzmirden hare
tje Pazartesi sabahı gelecektir. 

, Vapurda mükemmel bir 
•tke 
~a ve cazbant mevcuttur 

(~ lMTJLYA POSTASI 
, ;-ıAFARTA)vapuru 24 T. sani 
''4 ~ r !Oda Galata rıhtımından 
~ teketle İzmir Küllük Bodrum 

dns Fethiye Finike Antalyaya 
idecek ve dön !l~ te mezkfir 
1~elelerle birlikte Dalvan Mar-
~a . -
h tıs, Sakız. Çanakkale, Gell-
~a ujtrayarak gelecektir. 

Defter münakasası 
~limıınesi gibi dört yüz Ltuz 

ide 
ı t defter pazarlık suretile 
~tiıııacaknr. Taliplerin 23/ l l} 

,
1 
~9 tarihinde saat 16 da leva

~Üdürlüğüne mliracaatları. 
---

&fı.lıtKZADE L R \OER
LEH VAPURLARI 
RARA DENIZ 

~lJNl'AZAM VE LÜKS 
POST ASI 

Sakarya 
Pazar ~ Vapuru 

teşrinisani 
~ ttlno ak~amı Sirkeci rıhtı· 
~~•elan hareketle (Zongu~
llı ~. lnebolu, Samsun, Ordu, 
ıı;•son, Trabzon ve R.lze 
t~ tltlertne azimet ve avdet 
~e .. ıır. 

'et ''•llat için Sirkecide Mea 
~ tt hanı ıılhnda acentalıtına 
~c•at. Telefo:lnstanbııl 2134 

~~ı\.IM VAPURLARI 
İR.. MERSİN postası 

Al>ANA vapuru l!I 
I'...._ teşrinisani 

~tk. ,emba günü akşamı 
1 ecı rıhtımından hareketle 
~;•tıakkale, İzmir, Küllük, 
t;ı rurn, Rados, Fethiye, An-
1~;11. AIAiye ve Mersine u~
r 1•caktır. Fazla tafsUAt için 
'a a ı~ tada Site Fransez hanında 
r8c Ournarada acentelljl;lne mü
~t Tel. Beyojtlu !04 ı 

' r~~-----11! ı\ VıtZAJJE MU8TAF A 1 
~!1~ biraderleri vapuru ,j 2 :'"'~;~--
: ''"is . . vapuru 
•, ·~ .•nıAın 21 inci Perşembe gü
~ntı ıaııu saat on yedide Strkcel 
11.ıı,:1ndan hareketle Gelibolu, 
'4re •le, KUçllk kuyu, Altın oluk 
l; ıı 1:1~ Burhaniye, Ayvalık ve 01-
ı,,, •leierıne aaimeı ayni iskele
~lllıaıı~'~r~ya:rak avdet edeoekdr. 
>.ad tııı\racaat : Yemi~ Tavil
!>. • bı d ~ ra erler. Telefon lstanbul 

~~saı 
erı Marltlm ve Pake 

hm~n?~larıoın vapuru ile 
G·· 
ı-ı llzeı seyahatler 

k •r haf " 
· ~t ed ta Maro;llya ,. ya ha-
llı 

1 
en vapurlar Pire ve Na-

. lm 1 '~ill an arına dahi uğrarlar. 
<ııa~tt R al rnak ıizere Karaköyde 
~•t 

01 
ebuı ve şürekasına mü

'la . 
2 

unınası. Telefon Beyoğlu. 
04 - 170.\ 

Emniyet sandığı eµılak 
müzayedesi 

300 600 19204 Çar§ıyıkebirde varakçdar hanı tahtanisi 

1 
eski ve yeni 6 numaralı on altı artm araa 
üzerinde kagir bir katta üstünde ahara ait 
odaları havi bir odanın tamamı Y ervant 
Tarsakıyan Ef. 

Kat'i karar ilanı 
Müzayede muhammen ikraz ?,'.lerhunaun cins ve nevi ınevki Borçlunun 

250 697 19401 Beşiktaşta eski Romalı ve yeni Türkali ma 
hallesinde orta sokakta eski 16 ve yeni 15 
numaralı ~ ı tmış aı·şm arsa üzerinde ahşap 
iki katta üç oda, bir mutfak, bir kuyu ve 
kırk arşın arsa üzerine müstakil bir katta 
iki odayı ve altmış dokuz arşın bahçeyi ha 
vi bir hanenin tamamı Hasan Ef_ ve Sağır ı 
Mustafa Kadri ve Sait Efendiler. 

bedeli lira kıymeti No. ve müştemilatı ismi 

225 
22S 

165 

500 

386 

sıo 
sıo 

324 

982 

-T"T 

500 896 

225 1440 

380 1227 

11487 

11862 
1'862 

14388 

14662 

' - . 

14663 

15058 

1ssos 

Samatyada Sancaktar hayrettin mahalle
sinde Demircioskiyan sokağh"-la eski 24 ve 
yeni28numaralı yetrnişsekiz arşın arsa üze 
rinde kagir iki buçuk katta ikioda, bir sofa, 
bir taşlık bir sarnıç ve altı arşın aralık ma
hallini havi bir hanenin tamamı Ressam 
Kigork Ef. 
Mahmut paşada Servi mahallesinde Nuru· 

Mahmut paşada Servi mahallesinde Nuru
osmaniye caddesinde eski 26,26 ve yeni 
60,62 numaralı ve altmış arşın arsa üzerin 
de kagir üç katta biri sandık odası olmak 
üzre üç oda, iki ufak sofa, bir mutfak ve 
altında bir dükkan ve on beş arşın aralığı 
havi muhtacı tamir bir hanenin tamamı. 

Halil B. Sabire H. 
Mahmut paşada Mahmut paşa mahallesin 
de Mahkeme sokağında Nuruosmainye av 
!usu altında eski ve yeni 8 numaralı otuz 
altı arşın arsa üzerinde tonos kemerli kagir 
bir kattan ibaret bir dükkanın tamamı. Fat 
ma Zehra H. 
Sarıyerde Pazarbaşı mahallesinde 149 nu
maralı ve yüz on iki arşın ana üzerinde ah 
şap üç katta beş oda, iki sofa bir mutfak ve 
seksen altı arşın bahçeyi havi muhtacı ta
mir bir hanenin tamamı- Yıusuf Ef. 
Sarıyerde pazarbaşı mahallesinde ISI nu
maralı yüz on iki arşın arsa üzerinde ah-
şap üç katta beş oda iki sofa, bir mutfak 
ve on bir arşın aralağı havi bir hanenin ta
mamı. Yusuf Ef. 
Kasımpll§ada Sürurimebmet efendi mahal
lesinde Emin camii caddesinde eski 9 ve ye 

255 591 19607 Kızıltoprakta Tuğlacı başı mahallesinde es 
ki ve yeni Bağdat caddesinde harita 2 mev
kiinde eski 69 mükerrer ve yeni 205 numa 
ralı •altmış arşın arsa üzerinde kagir iki 
katta üç oda, bir sofa, bir müşterek kuyu 1 

bir mutfak ve iki dönüm üç yüz kırk arşm 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı Mehmet 
Şükrü B. Emine Huriye ve Nazife Halime 
H. lar. 

358 705 19661 Erenköyünde mukaddema Tuğlacı başı 
Mustafa Elyevrn Göztepe mahalle ve soka 
ğında eski 3 mükerrer numaralı ve kırk do 
kuz arşın arsa üzerinde kagir maa zemin 
iki katta ikmal edilmiş bir odayı ve temelle 
ri mevcut diğer iki odayı ve iki dönüm üç 
evlek üç yüz elli bir artın bahçeyi havi der
desti inşa bir hanenin tamamı Faika H. 

Yukarda cins ve nevile mevki ve müştemilatı yazılı emlak hi
zalarında gösterilen ~edellere talipleri üzerinde olup 30 T. sani 
929 tarihine ınüsadif Cumartesi günü saat on buçuktan itibaren 
müzayedeye mübaşeret olunarak saat on beşte (kıymeti mubam· 
menelerini geçtiği takdirde) kat'i kararların çekilmesi mukarrer 
bulunduğundan talip olanların mezkfir günde saat o-ı beşe kadar 
sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on beşten sonra vu 
ku bulacak müracaatların kabul edilemiyeceği ve mezkUr emlake 
evvelce talip olanların kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkla
n ve başka talip zuhur eylediği takdirde evelki taliplerin müza. 
yededen çekilmit addolunacakları lüzumu ilan olunur. 

Türk Anonim Elektirik şirketi 

Mn~im bir ilan ni 11 numaralı yüz on beş arşın arsa üzerin 
de rnaa bodrum kagir dört buçuk katta üçü 
küçük olmak üzre on bir oda, üç sofa, bir Türk Anonim Elektrik şirketi, müstahdemininin 1929 sene
mutfak ve on beş arşın bahçeyi havi bir ha sine mahsus «müstatil» şekilde ve «açık kır» renkteki hüviyet va 
nenin tamamı. Mehmet Ef. rakalarmın 1 Kanunusani 1930 tarihinden itibaren iptal olundu
Koca Mustafa paşada Koca Mustafa paşa ğunu ve bunlann 1930 senesine mahsus "Krem,, renki ve (beyzi) 
mahallesinde Sebzeci sokağında eski 22 ve ((Türk Anonim Elektrik şirketi» ibaresini ve bir köşeden diğer 
yeni 18,20 numaralı biri kırk beş arşın arsa köşeye mailen 1930 rakkamlarıru muhtevidir. 
üzerinde ahşap iki katta iki oda, bir sofa Mezkur hüviyet varakaları, baş tarafta şirketin unvaru olan 
ve diğeri yüz doksan arşın arsa üzerinde bi "Türk Anonim Elektrik,, ibaresini ve bir kö~eden diğer köşeye 
ri asına katı olmak üzre ahşap üç katta ye- mailen 1930 rakkaınlarnu muhtevidir. 
di oda, dört sofa ve 011 sekiz artın arsa Bu tarife mutabık olıruyan hüviyet varakalan sahte addedi-
üzerinde bir mutfak ve altmış artın üzerin lerek hamili derhal polise bildirilmelidir. 
de diğer bir mutfağı ve bir ahır ve iki kuyu Müşterilerinin işbu ilan mantukuna riayet etmemelerinden 
ve iki bin yetmiş yedi arşın bahçeyi havi iki dolayı: zuhura gelecek netayiçten şirket hiç bir mes'uliyet kabul 
hanenin tamamı. Hüsnü 8. Tevhide H . . edemiyeceğini şimdiden arzeder. 

soos 14400 15966 Galatada Kemankeş mahallesinde helvacı 
sokağında eski 14,16,18,20 ve yeni 16,18, Istanbul Tramvay Şirketi 

Ev kat tarif esi 

580 1353 16564 

450 930 17675 

452. 890 17735 

205 818 1713 

1015 2457 18162 

20,22 numaralı üç yüz 60 arşın arsa üzerin 
de kagir üç katta altında üç dükkanı ve 
üstünde yirmi odayı ınüttemil (Sarnıçlı 
han) namile maruf bir hanın tamamı '3 _ 

1929 senesi Teşrlnisanlnln 25 inci gününden itibaren 
ilAnı ahire kadar muteberdir 

Zehra ve Şerif H. lar No Birinci Son 
Samatyada Sancaktar Hayrettin mahalle- Hutut Hareket Fasıla hareket lareket 
sinde Sancaktar camii sokağında es- 9 Harbiye-Sirkeci { Harbiyeden-Sirk~ciye 7' 14' 7,00 19,00 

Sırkeciden-Harbıyeye 7,31 19,31 
ki 7 ve yeni 7,9 numaralı üç yüz elli arşın { 3• 6' 6,36 24,14 
arsa üzerinde ahşap üç katta on iki oda, üç 10 Şişli-Tünel ~j~~j;;~~~fş~:;e 9• 7,02 24,38 
sofa, bir mutfak üç kuyu ve dört yüz alh _ { Kurtuluştan-Tünele 30' 21.10 23,30 
artın bahçeyi havi mukaddema altında bir : l I Kurtuluş-Tünel Tünelden-Kurtuluşa 21.50 24,-
dükkinı ve elyevm bir odayı havi harem ve .ııı: 12 Harbiye-Fatih { Harbiyeden-Fadbe 5' 11' 6,09 1,00 
selamlık bir hanenin tamamı. Aliye H. 11 Fatihten-Harbiyeye 6,21 1,05 
Hırkayışerifte Akseki mahalle ve aokağm- j 14 Maçka-TGnel { Maçkadan-Tünele 

30
, 21,40 113,00 

da e&ki 36 ve yeni 34,36 numaralı yüz on • Tünelden-Maçkayı 22.00 24,00 
arşın arsa üzerinde yarım katı kagir bir ka - 15 Taksim-Sirkeci { Taksimden-Sirkeciye 5' 8' 7,IO 20,00 

';. Sirkeciden-Taksime 10' 7 35 20 30 
tı ahf8p bir buçuk katta altında bir bodru- - ' ' 
mu havi iki oda, bir ufak sofayı ve dükkan • 16 Maçka-Beyazıt { ~~ç~~=:~e:;~~. 7

' ,:: ~~ ~J~~ 
!arın üzerine isabet eden çatı kısmında ay. { Taksimden-Fatihe 15' 7 46 18,46 
rıca iki odayı havi ve bahçede kuyuyu ve 18 Taksim-Fatih Fatihten-Taksime 30' S:aa 19,12 
üç yüz otuz bir artın bahçeyi havi iki dük- 19 Kurtulu•-Beyazıt{ Kortuluşıan-Beyazıda 6' 7,00 21,04 
kanın tamamı Hacı Muıtafa " Beyazıttan-Kurıul~a 13' 'l',50 21,54 

mahallesinde eski 9 ve yeni 23, 25 numara aı B~ikt~tan-Emlnönüne 8' 
Horhorda Abmediye caddesinde Sofular 'i 1 t Beşiktaştan-Bebeg-e 

lı yüz kırk sekiz artın arsa üzerinde biri ah 'I Bebekten-Emlnönüne 16' 

6,01 -. 
6,22 -. 

tap iki katta biri sandık odaaı olmak üzre .ı::ı 22 Bebek-Eminönü Emlnl!nllnden-Bebeğe 50' 
dört oda, bir sofa ve diğeri beş oda, biri bir :. KaBebek'«.ebd-KarBeakbtıye 

tf k f kı k .. · d b' ) ra ov en- eğe mu a ıo ·a ve r artın uzenn e ır mut • Bebekıiın-Başiktaşa 
fak ve bir kömürlük ve otuz bir arşrn bah· J! { o ak" d Ak 
ç~l'.i .havi ve. bahçede tulumbalı kuyuyu ha- :!! 23 Ortaköy-Aksaray Ar:.ar~:.ı:~orı:r;:: 
vı ıki hanenın tamamı irfan ve Kenan Bey • 

ıo· 
17' 20' 

!erle Ayte Sıdıka ve Hikmet H. lar ıl \ 34 Bekşltllf-Fatlh 
Tophanede Karabaı Mustafa ağa ve Beya-
zıt maballeıinde eski Lüleci arastası yeni 
Lüleci arastası ve Kale sokağrnda eski 40, 32 Topkapı-Slrkecl 

{ B~iktaştan-Fatihe 9' 15' 
Fatihten-Beşiktaşa 20' 

Alı:saraydan - Topkapıya 6' 9' 
Topkapıdan-Sirkeciye 20' 
Sirkeciden- Topkapıya 60' 
Topkapıdan-Beyazıda 
Beya?Jttan-Topkapıya 
Topkapıdan-Aksarayı 

6,30 
6,41 

22,20 
23,04 
- ,-
6,09 
6,35 
7,00 
7,46 
6,12 

06,33 
07,09 
24,-
24'30 -.-

40 mükerrer ve yeni 36, 15 numaralı ve o- -
tuz arım arsa üzerinde kagir üç katta ve üa : 
tünde iki odayı ve arka cihetindeki sokağa .111 
nıüsadif bir ahırı havi bir dükkanın üç hisse ,! Aksaraydan-Yedikuleye 6' IO 6,IO 
itibarile iki bi&sesi Mehmet Ef. U 
Osküdarda lcadiye mahallesinde Kerpiç- • 33 Yedlkule-~ırkecl 

Yedikuleden-Sirkeciye 20' 6,33 
Sirkeciden-Y cdlkuleye 60' 7, 13 
Yedikuleden- Beyazıda 24,-
Beyazıttan-Yedikuleye 24,30 

21,47 
22,31 
24,45 
01,25 
02,05 
20,42 
21 ,33 
20,30 
21,16 
- ,-
22.IO 
22,46 
01,00 
01,40 
02,00 

- ,-
22,14 
22,.14 

hane sokağında eski 7 mükerrer ve yeni 29 :ııo. 
29-1 numaralı yüz elli ar•ın arsa üzerinde f 

~ ~ . ~ ~ 
~..;....,- \- ı;j; kagir iki buçuk katta yedi oda iki küçük so • 

Yedikuleden -Aksaraya - ,-

Aksaraydan -Edirnokapıya 7' 1 I' 6,01 
Edirnekapıdan-Sirkeciye 15' 21' 6,31 
Sirkeciden-Edirnekapıya 50' 7,04 

1,00 
1,40 
2,00 

00,00 
22,25 
22,58 
01,20 
01,45 
02,-

1 fa, bir mutfak ve altında dükkanı havi bir .ııı: ' 
hanenin tamamı Hamamcıyan Kerupe Ef. cı: 37edlrnekapıslrkecl 

30710 84815 1842.7 Beşiktaşta Cihannuma mahallesinde Yalı 
sc;ıkağında eski 4 mükerrer 39, 41, 43 ve ye 
nı 8-1, 17, 19, 21 numaralı bin yüz seksen 
yedi artın arsa üzerinde kagir bet katta ve 
her katında birer büyük salonu ve üçüncü 
dördüncü ve beşinci katlarda birer oda ve 
ve yüz üç arşın üzerinde ahşap bir katlı sa
laş depoyu ve yüz altmıt üç arşın rıhtım 
mahallini havi kagir beton arme mükem-

1230 2865 18754 
mel bir antreponun tamamı Evdekimos Ef 
Süleymaniyede Taş odalar sokağında eski 
11, 11 mükerrer ve yeni 19, 21, 23 numara 
lı üç yüz arşın arsa üzerinde biri ah,ap iki 
katta üç oda, bir sofa, bir mutfak ve diğeri 
dört, bir sofa, bir mutfak ve üçilnciisü üç 
katta bet oda, bir sofa bir mutfak ve yüz 
on artın bahçeyi havi mukaddema iki el-

• 

Edirnekapıdan -Fatibe 23,40 
Fatihdcn·Edirnekapıya 24,05 

EdirnekapıdanAksaraya - ,-

lüksek nın~en~is nıekte~i nıo~aJaat 
kooıiSJODUO~an: 
Kumaşı mektebe ve diğer bilcümle malzemesi ile imaliyesi 

müteahhide ait olmak üzre talebe efendiler için (124) adet pal
to ve (272( takını elbisenin 4-Kiinunuevel-929 tarihine müsa 
dif çarşamba günü saat 13,30 da al.eni suretile münakasasr icra 
kılınacağından taliplerin şeraiti anlamak üzre müracaatları ilan 
olunur. 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

•• 

BUJUK TAYJABE PiJANG~~~ 
YEDiNCi TERTİP 

5. iNCl KEŞİDE 
11 KANUNUEVVEL 1929 

Büyük ikramiye 
50,000 liradır 

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

ve 10,000 )) Bir 
ikramiyeler 

mükafat 

Hilaliahmer lstanbul mer
kezinden: 
Nümunesine tevfikan yaptırılması tekarrür eden 200 adet Sa· 

rı iane kutusu kapalİ zarf usulile ve bir hafta müddetle münaka 
saya konmuştur_ 

Taliplerin 25 T. Sani 929 Pazarte ü saat üçe kadar Hilii 
liahmer Istanbul merkezine müraca;; 

Ka~ıt ve karton nıü~aJafiuı; 
Tülün in~isarı umum ınü~ürlu~un~en : 

İdare için muhtelif eb'adda 286,000 kilo karton ve 591,000 
kilo kağıt milbayaa edileceğinden taliplerin şartname ve numune 
yi almak üzre her gün müracaatlan ve 2/12/ 929 pazartesi günü 
saat 10,30 da fiatlannı kapalı zarfla %7,5 teminatı muvakkate
lerilc birlikte Galatada mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

Hurda eşya furuhtu: 
Tüfün in~isarı umum ınü~ürlüğün~en ; 

Cibali fabrikasında mevcut 2074 kilo hurda çul, 132 kilo ip, ve 
kınnap 678 kilo tömbeki tiftiği, 830 kilo tömbeki derisi ve Azap 
kapı ambarında mevcut 972 kilo köhne ip ve 1364 kilo köhne çul 
pazarlık suretile 27-11-929 çarşamba günü saat 10,30 da satda 
cağından taliplerin mezkUr gün ve saatta Galatada mübayaat ko
misyonunda bulunmaları. 

İstanbul dördüncü icra Memur• 
luğundan: 

Sarraf Aleksinin madam Miner
vaya borç verdiği uçyüz liranın te
mini için borçlunun Gedik paşada 
bostan Ali clycvm Emin bey mahal

Türkiye İş bankası 
müdiriyeti umumi
yesinden: 

le.sinin tülbend ~okağtnda at.ik 2 ce- İnşa ettirmekte olduğumuz 
d~t 6 ~u~aralı bı.r b~b ~ane!'ı~ ~~-ş İzmir ve Edremit şubelerimizin 
hısse ıttibarlle yırmı hıssesı bırıncı ı- · b · 1 · · k d · 1 rl 
hale&i yapılmak üzre otuz glin mUza- yenı ına an ıçın asa aıre e 
yedeye konulınot dur. Hududu: Ka- yaptınlacaktır. 
ranfil hanım, Onnik, emvali metrüke, Edremit şubemizin müracaat 
Anastasya, Rahila hanım Sarandi, A- müddeti 25 Teşrinisani 929 ta
ne hanım, Liğor, Llmbrinl, Despina, rihine kadardır. 
Zaruhi emlild, bostan Ali caddesile İzmir şubemizin müracaat ta· 
ınahtuttur. Mesahası: Mebna 108 'hi 16 •-~ 1 929 ihi. ' 
metro murabbaı Uzeıinde olup 60 n ..,.nunuevve tar "i 
metro murabbaı mahalllde havli ve ne kadardır. 
aydmhk mahallldlr. Evsatı: Emllk Talip olacakların kasa daire
iki kısım apartmıandır. Birinin ön di- lerimize ait pl.inlarr İstanbul 
ğerinln 6n yan tarafında demir par- Bankamız müpvir mimarı Mö-
maklrklr çini d6gell avll vardır. Ceb- .. M ng ·den lmalan 1 A 

heye muBBdif kısmın bodrum katının syo o en a azun1 
kapulan harap mutbah dolap kömür dır. . . : 
IUk harap sahrang, ahşap kömürlük. Edremıt şubemıze ait kasala
Aydınlık zemin katında mermer avll. mı 1 Kanunusani 930 dan evet 
Yük ve dolaplı iki oda. Bir hali, bi- ikmali laznndır. Talip olacalı:la
rinci _katında korl~or. '!J'zerin~e üç o- mı müddeti nazarı dikkate al-
da, hır hali zemlnı ~';;;:! mantir ocaklı . 
mutbah, ikinci kat birinci katın malan ıcap eder. 
ayni olup bir asma oda fazladır_ Her DEVREDiLECEK iHTiRA 
iki katın birer odasının yük ve dolabı BERA Ti 
vardır. "Klevi maadin turabiye ve nıağ-

Diğer kısmın ikinci katının birin- nisyum alyanamitlerinin istilıııaline 
cisile aralarında çini geçit ve bir ara- ait muaddel usul" hakkında 9 Tet
lık sofa bulunan iki oda bir tek şebin rinisani 927 tarih ve 740 berat nu
şin vardır. Sofa üzerinde bir allfran- marasile mukayyet müracaatname 
ka hali, mermer kurnalı zemini çini mucibince bir kıt'a ve gene "Klevi 
hamam bu kısmın bodrumunda zemi- maden turabiye ıre mağnizyum si
ni çini aralık üstüne bir dolap kömllr yanamitlerinin iatihsaline ait mu
lük ve zemini çini maltız ocaklı mut adde! usul" hakkında 9 Teırinisa
bab zemin katında bir oda bir hata ni 927 tarih ve viliyet evrak kale
birinci katta bir aralık üzerinde bir minin 31343 numarasile mukayyet 
tere dolap bulunan küçük bir oda di- müracaatname mucibince bir kıt'a 
ğer bir büyük oda vardır. Bina kıs- ve "Yüzde nispeti yüksek kalsyum 
men tam kısmen nim gargirdir.İçinde siyanamit ve yahut bunların mahlt1-
kısmen borçlu kısmen kiracı ve hisse tunu istihsale ait . ıı:ıua~del ameli~o 
darlar vardır.Talip olanlannveyafazla hakkında 10 Teşnnısanı _927 ~ar~ 
malfımat a.lmak isteyenlerintemamına ve 

1
649 .. numa~a .ta~tında hır ~t. a ki 

5500 lira taktir edilmiştir. % 10 nis- cem a;ı ':'ç. kıta ihtıra beratı_ ıstl!"~I 
petinde pey akçesile birlikte bizzat edilmış ı~ı . B ukere mezkUr ~tı
ve bilvekale İstanbul dördüncü icra ralar furuht veya ıcara verile
memurluğuna 927 / 10065 dosya nu- c.eği~den iştirasrna veya isticarrı;ıa ta-

l ·· t t ı · 23 12 lıp o.an zevatın İstanbulda yenı pos-merosu a muracaa e me en ve - - . .. .. 
9?9 t 'h' d t ı 6 d b' · · ih tane arkasında A~ır efendi kutupha-- arı ın e saa a ırıncı a- . ka" da T" ki b d 18-
1 · d · k ı • il" ı nesı so gın ur ye anın a 
esın en ıcra ı ınacagı an o unur. 22 d ki k'l' t t k numara a mu m ve ı ı s o e-

OskUdar orman 
muamelat memurluğundan: 
:Vlusadere emvallnden 2925 kilo 
ıhlamur çiçeğile on dört çeki Hatap 
7 teşrinisani 929 tarihinden itiba
ren yirmi gün müddetle hacabm 
çekisi ikiyUz elli, çiçeğin kilosu 
yirmi kuruştan müzayedeye 
konulmuştur. 

Taliplerin pey akçeslle Haydar 
paşada Üsküdar orman muame!At 
memurluğuna rnliracaat ve yevmi 
ihaleye musadif çarşamba günü 
ısaat 15 te Ü!klidar Kaymakam
l~da iki san~ komisyonunda 
hazır bulıınmaları. 

fendiye müracaat eylemeleri . 
HlMAYEl HAYVANAT 

CEMiYETi 
Ökse ile kuş tutanlara karşı şic! 

detli bir mücadele açmıştır. 
Küçük kedi ve köpekleri sokaklar

da blrakmak mucibi mücazattır. Bu 
hayvanları cemiyetin merkezine blrak 
malıdır. Fukara ehali hayvanları için 
her gün meccanen tedavi ile meşgul 
bir baytarımız vardır. Cemiyetin mer 
kezi: Şişli Osman bey Ahmet Bey 
sokağında numero 84. 

Maarif emanetinden: 
Kabataş lisesinden Cemal, 

Galatasaraydan İhsan Istanbul 
lisesinden mezun Cemal efendi· 
lerin serian marif etnill)Ftine 

.. e lemeleri. ,...--



BİN SOZ 
Blll RES1~l 

ti ~ 

Millet meKteplerin-
de okuyanlar için 
ders ve havadis .. 

Ders~ 1 
Yurt bilğisi 

J'ertip eden: muallim 
Naime Halit ve 

Ahmet Halit 

Türk bayrağ 
• Ba}rağm•ız ne renktedir? 

Bayrağımız kırmızı ve beyaz renktedır. 
Türk bayrağı, bir ay, bir de yıldız gösterir. 
Siz bun lar ne manaya geliyor diye hiç düşündünüz 

mü? 
Bayrağımızın kırmızı rengi cesaret ve kahramanlık 

manasına gelir. 
Bayrağımızın beyaz rengi do~ruluğa, temizliğe İ· 

şarettir. 
Bayrağımızın ay • yıldızı memleketimizin semalar 

kadar yüksek ve talünin parlak olduğunu anlabr. 
Bütün dünya yiizünde TUrk bayrağından daha gü

zel ve sevimli bayrak yoktur. 
1 - Her Türk bayrağını sever. 
2 - Her Türk bayrafma hürmet eder ve onu selam 

lar. 
3-Bütün resmi gilnlerde her taraf tanlı bayrağımı 

zla donanır. 
Ttirk bayrağının dalgalandığı yerler 

Yurdumuzun dört bucağında şerefli bayrağımız dal 
galanmaktadır. 

Edirneden Kafkaslara, Karadenizden Akdenize ka
dar uzayan güzel Rumeli ve şirin Anadolu topraklarında 
dalgalanan bayrağımızı gördükçe göğsümüz kabarır. 

Türk bayrağının dalgalandığı her yer "Türkiye,, 
dir. 

Türkiye bizim vatanımız, ana yurdumuzdur. 
Her Tü~k vatanı için f.eve seve canını vermekten çe 

kinmez. 
Vatanımıza Türkiye cumhuriyeti derler. Türkiye 

cumhuriyetini kuran ve yeni Türkiyeyi meydana çıka
ran Büyük Gazidir. Gazi olmasaydı, bugünkü Türkiye 
olmazdı. Gazi olmasaydı, si7 bu satırları okuyamıyacak
tınız. 

* * * 
Güniln havadisleri 

· · ı · l' ·as serbest kalmak için yapılan 
ıngı ız ıı c ı ü t k b 1 t . t' v m racaa ı a u e memış ı. 

Buick mühendisleri tara

fından imal edilmiş olan Mar-
I b·ı· ket c Marquette> otomo ı ı, ca-

ızip harici görQnQşü, sürat 

ve çevikliği, ve büyük cRezer

ve) kuvveti sayesinde otomo

bilcileri Buick kadar hayrete 

PERŞE.~IBE. 
21 'f. SANI 1929 

r 
1 

, l düşürmektedir 

Sovyet inkılabının 12 inci yıl dönümü münaaebetile 7 Te9rini 
evelde Moıkovada yapılan geçit reımi esnaıında M. Stalin ile eli 
ğer Sovyet erkanı merasimi seyrediyorlar. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~ ~~-

~eniz satın alına konıisyonun~ao: 
12000 kilo süt)münakasai aleniye ile ihalesi 5 Kanun E. 929 

7500 kilo yoğurt) perşembe günii saat 14 tee 
70200 kilo sebze)Münakasai aleniye ile 5 Kanun E. 929 per

şembe günii sat 15 te 
Müdafaai milliye vekaleti deniz kuvvetleri iaşesi için balada 

muharrer erzakın hizalarında muharrer gün ve saatta ihaleleri 
icra edilecektir. Şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün 
vermek isteyenlerin yevmi ihalede ve ,muharrer saatta Kasımpa
şada Deniz satın alma komisyonuna müracaatları. 

icaretK musu 
Müelllfl: Hakkı Nezihi 

lzmir Ticaret ve Sanayi odası taıafında tab'cttirilmektcdir. 
500,000 şahife tutan miihfm eserlerin tedkikfyle yazılmı~tır. 
Ticaret hayat ve me>ailini alakadar eden her ~ey hakkında 
etraflı, açık ve toplu malılmat, tkaret işleriyle meşgul hiç bir 
kimse hu btiyuk eserden m["tagni kalamaz. 

12 formalık ilk cUzU çıkmıştır. Fiutı 125 kuruştur. 

İKBAL K0T0PHANESI 

B 
iRlerce otomobil havtskArlarıoın heyecanla bek
lemek!• oldukları M11rkel .< Marquelte ) otomobil• 

pıvasaya çıktı. Tecrubedıde Buıck ru0»m ve m•lhen· 
dislerinin imafgerdesi otan Markei ( Ma_r9ue~te J 
arabaoı, harici goruıuışOnlin gOıel.lıgı,. kabıhy•I! v 
fialının eh,·enligıle Buıck olomobılferı dt'rtcrsındc 
nğbele nıatlıar olmaktadır. 

Market ( Manıueııe ) . otomobili_ ~şl olmayan 
işçiliği ve rakipsız kab_ılıyetıle Buıckın yaratlıitı 
ananoyı idame ellırmekt<dır. Buna raıtmeo yep yeql BUICK-MARKET(MARQVB 

O!:-IERAL MOTOllS MAMUl.A11 
Umum Tü,.lye .Amıfall ı 

OTOMOBiL TICAB.ETI T. A. 9-, 

bir araba ve fiah ise_ Buickteo aşagıdır. o> 

:~ Market ( Marııueııe ) Buickin. kü~ük_ kar~e~idir. 
ln•anı hayrete düşürec•k kabılıyetı, mulhış sll_r ~lı v~ 
çeviklıgi lıpkı Buick _a henzer. l ıpkı onun gıbı kala
balık )'Ulluı·da ve. çelın yokuşlarda ll•)'CI kolaylık!• 
J.otnıaktadır. Bununla beraber . Market ( ~lnrııuı·ıte ) 
,kendinr nulh~us hassalar_a __ ınalıkll_r. Buı~klen llahn 
hafif ,.e dnha kıs1tdır. ~asısının !)ekh. ıengın renkler• 
ve bir çok kendine has teferruat \lu~keı ( )lur
quelle ) le başka arabıidn bu!ıınnııı·an hır ,,.1ı,1yeı 
yarttlmuktadır . Dört_ ı_ekerl_rğınde otonutlık n\· urlı 

O. T. T. A. Ş. 0· Beyotıu l~tlkl" Cadde,ı N@.239 • Tele,. O. ;. 

frenleri tel'ekkiyahn mlihırn hıı e:,eru.Jıı . 

Ayak pedaline ufak bir ıazyık 
patırdısız durdurur. 

arabayı. 

Jt\aIQJJ.etıe 

~r~an gazi icra ~airesin~en: 
Senet No: Müstakrizlerin isim ve mahalli ikametleri 

2873 Orhangazinin Camiikebir mahallesinden Ali Bey ııade 
Ahmet Efendi. Mahalli ikametinin meçhul olması 

2930 Orhangazinin Camiikebir mahallesinden Eyip oğlu 
Şemşettin Efendi. Mahalli ikametinin meçhul olması 

335Cf Orhangazinin Camiikebir mahallesinden Ahmet Efen 
di zevcesi Ayşe Hanım. Mahalli ikametinin meçhul ol 

3730 

1514 

1940 

ması. 

Orhangazinin Muradiye mahallesinden Bıçakçı İsmail 
oğlu İbrahim. Mahalli ikametinin meçhul olması. 
Orhangazinin Muradiye mahallesinden ve Dikici esna 
fından Mehmet oğlu Şakir Ağa. Kendisinin vefatı ve 
veresesinden kimse bulunmaması. 

PERTfV Şurubu 
PERTEV Briuantırı 

PERTEV Kolon\J851 

PERTEV Pudrası 

Orhangazinin Arapzade mahallesinden Demirci Silley 
man usta. Kendisinin vefatı ve veresesinden kimse bu-

Dün İngiliz lirası 3,5 ku- Zanaltında bulunanlar, bu- · 

ın ~ k ~ k 
lunmaması. 

ruş daha fırlayarak 1039,5 nun üzerine üçüncü cezaya e me ve va~ se ze nıu"n~ asası 3660 Orhangazinin Yeniköy karyesinden Mehmet oğlu Muh Yenikapı ve Kumkapı iık• 
_ kuruşa çıktı. Paramızın bö- giderek bu karara itiraz et- J U tar Şerif Ağa. Kendisinin vefatı ve veresesinden kimse de hazine namına müaader• oO 

yle sebepsiz düşmesi ve bu- tiler ve istediğimiz şeyde t b 
1 1 1 

~ı h h ~ bulunmaması. • I2IS kilo mete kömürü il• ı d~ 
-_ ~.:~l~erlmşıea.ıı.neglbilie't_.tıteı, hhu __ akbuAimree hakikkleıydıilzs.ı'Kn adreadrilyeern. idOeçnu··ntectu.: stan u_ na ia en nıeı e_ ui ınüuayaa ft01RİSJODUD~an:. Ziraat Bankasından istikraz eyledikleri mebaliği miadında tes kızılc•k ve iki çeki ıhlamur ·ı· 

7

....., viye etmedil<lerinden dolayı alelfisul namlarına tanzim edilen ih- 202 adetenıuadil iki çeki k•~bl 
timizin gözünden kaçmıy- C - k b k hkik Mektebın mayıs 930 gayesıne kadar et, ekmek ve yaş sebzesı barnameleı: balada isimleri hizalarında gösterilen esbaptan dola buğu 2~ Te,ri.niıani .929 

1
;,1e 

k 
eza, evra 1 a tı, ta a- 28 teşrinisani 929 perşembe günü saat on iiçte ihaleleri icra edil- yı teblig" ine imkan bulunamadığı cihetle mumaileyhimin veya hale edılm•k. uzr~ milz•Y~ ;Jılf 

or Yakında Devlet ban ası t b'tt'ğ' · l d 'h · · 1 . . ..dd . k . . f d b 1 b" rılmışbr: tahplerm yevmı ·pi · ın ı ı ını an a ı ve nı a-, mek üzre kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talip- verese erının mu etı anunıyesı zar ın a orç arını ır ay zar- .k. b kd deft d ıılı ~· 
açılır_~ paramız tekr~r ~- yet kefaletle serbest bırakıl 1 lerin teminat akçalarını mnstnshibene yevmi ihaledee mekteepte fında ö?eı;ned!kleri takdirde t:an_k~ya merhun emvali gayri men- ::!:.~ye~~u ve •ihale ·~0:;,y~;.• 
yme~ını bulur. Buna hıç şup ı malarına karar verdi. müteşekkil komisyonumuza müracaatları. ___ _ ____ ku_l_e_ıe_n_b_ıl_m_uzayede satılacagı ılan olunur. racaat eylem•~·~ 
hemız yok. Tahkikat yakında bitince - - - - • ' 

T
. -o-- Ağır cezada muhakemeleri-
H'H t'('{ odası ne başlanacak. 

OKSIMENTOL 

VERElfLİLEltC, SIRACALltAlfA, llZl'IE 
ve Kelftl( ZAY/rl.ll<l.AlllNA HAl'flLC 
ve 5ÜT VlllEll llADINLARA 'Çoç111ClA
IUN 8İİYVl'fE5İNE, KE/111( İft1111tl.IKl.A 
RiNA, HASTAL/K/)All KALKANLARA. -

OOl<TORLARA SORUNl/l 

ıncclisi 
Ticaret Odaaı meclisi top 

landt. Ufak tefek işlerle ok
truva işini görüştü. 

~<'zai 13eye ev 
kirası .....:. 

sAF TRıt<At..SIN 
11 OMPR İM[, KA~E. TOZ VE GAAN Üt.I! 

6ündt 3 adel yahot 3 hıJfiJt 
ocul<.lare nı$1'. 

Belediye meclisi dün top- :ir:ı::d;~t:~;:~~uz hiç ~ r ara ngoz1a r -sil 1 vri- (; :(' kııı ece ,-lstan~ul Nalia fen nıe~le~imuba}aat ~OlilİS}Oll~~ 
') 

~: . .·ı : landı. Geçen sefer, ret edi- · -o- S(', l'!,!l ,Sl. yolu Mektep talebe5ine 114 ila 118 takım elbise kapalı~'-~ 
t'gll llH'll( 1 eı 10 l Ed' S . d S , < . i • . le münakasaya konulduğundan taliplerin ,artnarneY' eıi 

· ) ' · e~ ıp am.ı paşa za e e- B • l l' { ·· . ·· 1 . Vilayet devamlı encüme- için he•· gi\n ve ihalt: için dt: ikinci teşrinin 18 nci pazart 

-0-

İH r ığı.. li:ı:_aı bey~ ev kirası olarak 80 U H ( IH( H Çlll ll ( 1 İstanbul marangozları, ini Silivri_ Küçük çekmece saat 13 te mektepte toplanan komisyona gelmeleri. 
ra verılmesini karar altına yaptıkları işi göstermek, a- yolunun asfalt olarak yaptı- 1 

----------------------

İstanbul değirmencileri, aldı. '.··ık t ı 1ı ı e aralarında bir birlik yaptı- " cıy~ ~a~~ ~cu.~a ~a A et- rılınasına karar verdi. Mülga Malulini askeriye muti"' 
-o- mek ıçın onumuzdekı kanu- -o--

ıar. Bunun adına her yerde A bdii 1 hamiclin Y'!nanlıla~ geçenlerde ge- nu~velde bir ıergi açacak- y . · ıa. et heyetinden: 11ıi• 
• trüııt yaptılar. Söylendiğine . ne hır cevahır yumurtladı- lar. Sergide türk İşçilerinin ('il 1 V l ~ , Heyetin Veznecilerdeki binasında mevcut bir adet 

1

03 ı 
göre değirmenciler ekmeğin Jll I l'HSÇtlarl l~r. Çuya Boğazlarda~ ~e: marangozluğa ait işleri çok b t'I tçesİ F~_rd otomobili i~e sinema makineleri Milli filimler, hıl~sa: 
20 para pahalılaşmasına se· lıp geçen Yunan gemılerını iyidir. Bir çok tüccarlar bu ~ustam.el p~rtatıf sandalyalat, ha_lı, .ka.~ape, kolukJ~e bıl, 
hep oluyorlarmış. Türk - İtalyan mahkeme- yollarından alıkoyuyormu- ....J;zel türk i lerini Av Vilayet meclisi kanunue- ıre şehn halı~ otuzun~u c~rnaresı giinu _saat on? . eııW1 

· d d" Abd .. lh ·d' · d b' t kım ·· •" ş rupa ld l k • b'. yede satılacagından şımdıden eşyayı görmek ıstıY fı)'e 
-o- sın e un u amı ın mı şuz, ıonra a ır a muş malı gı'bi satıyorlar Sergi ve e top anara yenı utçe .. t 11 d "t"b k" h • b" ndaki ta

5 

l f d l kül
"- ka ' • kik d k · gun saa en ı ı aren mez ur eye, ınası 

)
3<.'l l'll t İsİncl"n raşçı arı tara m an açı an at51 rıyor~uşuz. hem alıcı hem de satıcının i- yı tet e ece tır. tine müracaatları. .. 

, '- davaya bakılacaktı. Fakat Bogazlar komısyonu Yu· şine yarayacaktır. -o- "' 

ıl'l.İS\ ' ('t c·dıııası iki tarafta muhakemeyi baş- nan murahhasırun ileri sür- 'J h ıı KonJa defterdgrlı~ı dğıµ . t :'". 
' kabir güne bırakmak için düğü bu iddiayı Hudut Sıh- -o- ..ı.l a a c u Uu UUUi~i..... • . ' 1 
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Barut inhisarı işinden rüş de dava açanın türk tebaa- bir Yunan gemisine ayrı ga Taksimde Gülbahçe lokan Kanunuevelde mahalle mUsadif Salı gtinii ihale edilmek iizre vcı müzayedef~avi' 
ıet almak kabahatile yaka-l 11ndan olması lazım. Halbu- yrı muamele yapılmadığı ta11nda şoför Muradı öldü- muhtar ve ihtiyar heyetleri olduğundan taliplerin mezkfir malzemenin cinsle~ ye ışıl 
!ananlar serbest bırakılma- ki Abdülhamidin oğulları bildirildi. Şu halde bu laf ta ren Rüstem, Ağırceza mah- seçilmesine başlanacak ve görmek için Istanbul Defterdarlığına ve mUzaycı ~ııa ıı!il 
ları şöyle olınuştur: Geçen tebaalığımızdan çıkarılmış- esasından çürümüş demek- kemesinde 10 sene ağır hap intihabat ay sonuna kadar mek için dcı mezkfir giindcı Kony~u kOOlis on 
Cur>ıartesi günü müstantik tır. Bunun için bu işe mah- t;r. •e mahkfun olmuştur. bitecektir. ları. ea ul mil Ur: 
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