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2 inci sahllede: - 4 Daca sahifede: 
1 "!manya mahvedlleblllrl ' 1- DiltilnduklerlmlL, ·felek, 
2 Dünyanın ~ ytanı - 3· Hlkılye, 4- Rnman 
a on haberler - 5 inci sahifede: 

3 Oncll sahifede: ' l·Kadın kazancı, 2-Mohkemeler 

NUSHASI 5 KURUSTUR ı Ticaretimiz buhran geçir! ~ 8 lacı sahifede : 
or mu? ~·Kardeslnl n e vurdu 1-M. mek1 lerl taleb ine de" 

KALAR !\ DA iR 
düşun~rdi ki, umumi ,... 

bütün eski telakkileri, es-
Gazi Hz. inin hasbiha ve ulukla 

hc:~e~t~~~ü=~~~r~:~ Büyük Reisimizin şimdiye kadar hiç neşredilmemiş ve mahrem kaydile kalmış olan 
? • harp, bilhassa; dün· bu nutuk, beyanat ve hasbih ini alı nü en n neşre baflıyoruz •• 
iktisadi hayatını altüst Sevgili gazimizin nutuklarını ve neşredilmemiş beyanat nadolu kari-
er devletin, her memle- l • • d • "b b l p k t A k · ' her ailenin iktisadi mü- erın1 yarın an ıtı aren neşre aş ıyaca a a n etmeme ıçın 
· · bozdu. Bu meyanda bayilerimizden siparişlerini tezyit için her gün ar alma 

• 0 umumi buhranın " Buraada nutkundan Üç buçuk senelik tecrü- "'lı-._plır; 
çok çektiler. Harbin bir parça: Efendiler. millet- belere bakarak hülmıediyo-
sıralannda ve ondan 

bir çok bankaların bat- le böyle yakından, teklif ve böyle de 
nıilyonlarca kişinin canı- . tekellüfsüz muaahebede bu-

hııınası bankaları yeni ted- lunduğumdan dolayi ne ka-
aevketmiştir. Bu yeni dar bahtiyar olduğumu ta-

"n ruhu şu suretle hu- rif edemem. Çünkü her ne 
Olunabilir: Her fırsattan vakit milletimin kartısmda 

ile itibari takviye et

rıka'daki bu hareketin bir na-

kendiıni görsem, her ne va-
kit efradı milletimden bir 
kaçının yüzüne ve gözüne 
baksam oradan ruh ve vic
danıma gelen nur, benim 
için en kıymetli bir feyiz 
ve ilham şuleıi oluyor. 

eclkd•ir. 
tayı 

hatırlatmak isterim: Hiç 
bir noktada en ufak ve ~en~..J.~!l'"flt~ 
büyük meselelerde mille · 
mi sözlerimle ve ha e-
rimle aldatm lmakla 
müftahirım. ( tlar) Ya-
pac:ağım, yapacağız, yapa
biliriz dediğim zaman belıllll 
mehal onda kanaatim 

TUrk 
Yunan 

dc Almanya'da vakı oluyor: 
teclıe Bank) ile (Diskonto 

.._it.it) muesaeseleri daha bir
~n da alarak: (Deııatce 
ıınd D11konto Gesescihaft) na

da birleşmişlerdir. 
'"llllJann bir araya gelmesinden 

olan sermayenin miktarı (230) 
lnciliz lirasıdır. Avrııpa'da 
k bir kuvvet haline gelen bu 
Amcrika'nın yeni teşekkül· 

Kara haber: Kış geldi 
bir muvazene teşkıl edecek ... 

kalar arasında bu birleşme ce· 
elbette bir hesap neticesidir, 

~faat icabıdır. 

iki günden beri başlıyan 
soğuklar devam edecek 

ptjiiiUl'DI diye milleti iğfal et
~;lflllıeyİniz. Çünkü maddeten 

imkin yoktur. Be 

Aklım, feraaetim, millette
ki bu istidadı görmüştü. 0-

• behtmehal ppa-
diye kuvoıretli bain'r-

• efendiler, J,ugün de 
a~ kuvvet ve kanaatle 
söylüyorum, millet bana 
muavin ve müzahir olursa, 
bu millet ve memleketi par
lak teı:ellilerle istikbale doğ 
ru yürütmek imkanını bu
luruz, bunda c!a muvaffak 
oluruz, olacağız. . . diyo

(Sürekli alkışlar). 

Zannedildiğinden mUhim 1 
••••••• 

Korsanlar ve,ilköy'deki soy
Ounu nasıl yaptılar? 

Mektepliler 
milsabakası 

'uvaceheden çıkış 11t Milliyet ob 
jektifinin llnDnden kapş/_ 
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=-- 1~ - H -- -~~~~ 
§J~_~on Habe_a-\~ z Haberler 

fransada Bir şeytan! Müzayede, münakasalar ---. .............. __ _ 
"iki ayağının üzerin Yeni kanun heyeti vekileye verildi 

lhtiy~~ kaplan de durmadan ycılan Müzayedeye iştirak edecek ecnebiler 
söyleyen adam!,, bir Türk vekil bulunduracak/ardır 

Klemanso 

ÇOk hasta dedik/eri işle bu.. ANKARA. 23. (Telefonla) - Maliye vekaletinde hazır· 
Doktodar nıukaven1e- - lanma~ta.olan.yeni müzayede ve münakasa kanunu bu gü~le~ 

tin söndüğünü 
sö y 1 ü yorlar 

Dünyanın hemen Jıer tara- ct.~ he.l'. etı ._vekıleye taktim edilecektir. yeni layiha devlet ısle
fında zabılııyı kafese ko- n.:.ctek~ ı~un~kaşa ve müzayede ve ihale muameliitınrn da~ı 
yan ve Cenerallığa kadar ~u.tekam~I hır tarzda yapılmasını temin edecektir. Bu husJ5•8 

çıkan adam! vılayet!enn noktaı n_~zarları alınmıştır. Hükfımetçe icra olur 
P ARiS, 23 (A. A. ) - M. ca\ rı:u~ak~~.a ve muzayedelere iştirak edecek ecnebiler behc 

l(lemanso hali ihtizardadır. Geçen gün Fariste meşhur me a ır urk vekil bulunduracaklardır. 

A/manyanın htr tarafını düşman sarıyor, bilhassa her kanği bir zamanda yapılacak 
haı•a baskınına karşı Almanya mQdafaasızdır 

FARİS, 22. A. A. - Bir ü- dolandırıcılardan bir serserinin B • · • 
remi buhranından mustarip bu: yakalandığı telgra.~ haberi ola- ursada g· ızJi icrayı ayın 
Iunan M. Klemansonun sıhhL rak yazılmıştı. Dun gelen Pa-
vaziyeti hala ".ahametini muha- ris gazete.leri Micha.el. Gorigan e d en J e f yak aJ a fl d f 
faza etmektedır. M. Klemanso namındakL bu sersennın hayatı 
arada sırada kendine gelmekte hakkında şayanı dikkat mali'ı- B . . .. it· Almanya mahvedilebilir ·-------···-------- ve yanında bulunan kimseler- mat veriyorlar. 

1 
. URSA, 23. (Mıllıyet) - Şeh Ahmet namında biri mur 

den bazısını tanıyabilmektedir. İrlanda tabiiyetinde olduğu-! 
1 
er~ Hacı Hasan H. Kamil ve Zeki ile birlikte icrayi ayın eder: 

saat 23 te gene muayeneye gele nu söyleyen Gorigan 884 de da er en zabıtaırı.ız tarafından cürmü meşhut halnıa yakala0 

ceklerdir. doğmuştur. Fakat kendisinin mışlardrr. . . 
M. Briand ve Young planı bütün hayatı maceralarla geç- b" hBunla~.nıçın t~p~a?,dıkları hakkında sorulan suale ~aşkJ!lda 

Tahdidi teslihat sadece bir 
hayalden ibarettir! 

• 

. miştir. ~r alde yemek ıçın cevabını vermişlerdir. Halbuki orta 
FARİS, 22·.~ .. A. -1'.'1· B.rı-ı 926 senesinde Londra yıyccek namına bir şey görülmemiştir. 

and, R.en ara~ısının tah~ıyesın- Kendisi Meksikaya gitmiş, Şeh Ahmet ve arkadaşları mahkemeye verilmişlerdir. 
d.en miltevellıt bey~~Imılel v~- orada ceneral ( ?) olmuş ve 926 

------···------
Almanyanın etrafını saran bütün devletler 

gün geçti kçekuvetlerini artırıyorlar 
Hava baskını 
Almanyayı bir ande 
mahvedebilecek en 

büyük düşman 
bu dur! 

zıyet hakkında harıcıye encu-
menine izahat vermiştir. M. Bri 
and, Young planının tatbik edi
Iebilip edilemiyeceğinin Şubat 
nihayetinden evel anlaşılacağı
m söylemiş, bu pliln tatbik mev 
kiine konulamadığı takdirde ta
hliye meselesinin varit olamı
yacağını ancak tatbikine im
kan hasıl olduğu takdirde Fran 
sanın tahliye işini tacil için bir 
güna müşkilat çıkarmamakta 

Dünyada büyük hava filoları- menfaattar olduğunu ilave ey-

Muhittin Bey garın geliyor 
Son saat gazetesi mahkemeye verildi 

A~KARA, 23. (Telefonla) - Vali Muhiddin B. yarına~· 
şam lstanbula hareket edecektir. 

Son Saat gazetesi iki gün evelki nüshasında çıkan "fıal~ 
soyuluyor" serlevhalı neşriyatından dolayı mahkemeye verild1• 

Tire'de kıynıetli iıSarı atika bulundu 
İZMİR, 23. A. A. - Tire'de yol inşaatı esnasında meydaıı3 

çi~an asarı atika meyanındaki küçük heykellerin çok kiymett3r 
oloakları yapılan tetkıkattan anlaşılmıştır. Altın tezyinatıll 
k!.yıneti. b~yük değildir. Bu asarın şehrimize getirilmesi takar· 
rur etmıştır. 

na sahip olan milletler bu kuv-, !emiştir. 
vetlerini bir kat daha arttırmak FARİS, 22. A. A. - M. Kle-

için hiç bir fedakarlıktan çekin- mansoyu tedavi eden doktor, Aksayı ~arl(ta nlulıaı·eL<·,leı· 
miyorlar. Hava kuvveti olma- ihtiyar kaplanın vücudundaki '"i 
yan memleketler de icabında harikulade mükavemetin artık Ruslar top ve malzeme igtinanı ettiler 
kendilerini müdafaa için bu kuv sönmüş olduğunu söylemiştir. ıc 
vetlere malik olmağa çalışıyor- Doktor, teneffüsü kolaylaştır- MOSKOVA, 22. A. A. - Habarofskiden bildiriliyor: P. • 
1 B · · · · · l d k b" şayı şarkı karip ordusu kıtaatı bu ayın on yedisinde vubuiall ar. u neyı göstenr?. . . mak ıçın ozon ıma e ece ır ç· ., 

İstiklal müharebclerinde ha- alet getirtmiştir. ın taarruzunu deferderek bunları Çin arazisinde de takip eı: 
va filolarının oynayacag" ı rolle- ' Meclis reis vekili l~miş~i~. Sekiz binden fazla Çin neferinin ve üç yüz Çin zabitt· 

~ / / h k / · nın sılahı alınmış ve ayrıca on bin tüfek ve mühim miktard• rin her tarafta geregi gibi anla- Almanyayı sagdanbsa/dan ~aran dev et erin ava uvet uı FARİS, 22. A. A. _ Demo- . ,
1 

. . 
ld d --1 ·, B günk" •• u krokıde gllratayor k .. h" . .

1 
b" 

1
.,. , top ve saır ma zeme ıgtmarn olunmuştur. 

şı ı egı mı. . . . u u . M k 1 . h .. h rat cum unyetçı er ır ıgı a- Ce d t ·ı k ı: l r 
Avrupada bazı yerler var ki ha- ha. ldedır. Havadan yapılaı;a.k e a enın mu arrırı, arpte d M C 245 .1 nvre e gaze ecı er onıeransı toıl anıyo lb - 1 · · .. d f .. ld zasm an . autru rey ı e 
vai bir harp kuvvetine malik ır taarruza karşı hazır degı - ~n ıyı .m

1 
u. a .. aanmk tecavuzal? u meb'usan reis vekiliğine intihap LONDRA, 23. A. A.-- Matbu'at mütehassısları konferaıı· 

olamaz . dir. gunu ı en surere şu su 1 so- edil · ' d"" t M Bru Gorigan'ın iki pozu sı tarafından verilen kararların tatbikini temin için gelece.Jı 
8 . · 1 mış r, ııger namze . 

Dıi§ünülen noktai' ''. ande .her şey bıter. . ruy~r~ Al b .. ne 242 r.ey almıştır. senesinde Londraya geldiği za- pazarte~i Cenevrede Lord Burmham'ın riyasetinde ikinci bil 
• . . . , İngılterenın hava kuvvetlen a a~ m~ya ~gun ta~- man İngiliz zabıtası tarafından gazetecıler konferansı toplanacaktır. "l!mıımı ~~ın verdiğı.mag-ıAvrupa kıtası üzerindeki diğer~ edebılecek hır _vazıy~tte mı- Jngilterede 

lubıyet netıcesı olarak galıplere memlek ti . .. . II dır?. Harpten ben on bır sene şüpheli görülmüş, tarassüt edil- M. l • • toplanmak üzre içtimaa nibB' 
karşı bunu tuh?üt eden bir caktrr. ~a~;~: ~f~ı~~oy~ze~Jgeçti, ~akat ~ımany.a bir tek Teslihat i 'i miştir. ~eksikada iken nasıl • mec ısı yet verilmiştir. 
~emleket, meseli Almanya d~- uçuruluyor. Her iki taraflı tah- hava fılosuna bıle malık olama- M /(, il , •• ~a:;:l~~;ıs~::e:e ka1:~=ş:: B .. A!ikNKAM.RAll t,M23 li(~b· A) - ızmirde mesai saatları 
nızde, karada VC havada kendi- didi teslihat hususundaki res- dı.,, • e 0g Un mu- . uy ı e ec Si ugun re • 
ııi. için muharip bir ~V\ et te- mi teminat bir hayalden ibaret Ne yapmalı? him beyanatı Londrada zab.rtan~ takı~~~~- is vekili Refet beyin riyasetin- .. tzMt~ •. 23 (A. A. ~ - ~u 
mm edemez. Mühim bır Alman kalı M k l · b" t ·· dan kurtulamıyacagmı gorun- de toplanmış ve ruznarnede mü gunden ıtıbaren devaırdc ıcıŞ . . . . yor. e a eye yazan, ır ecavuz LONDRA 23 A A z· B ı "k · · h b" ~eomuası bugünkü teraıt d~- Fransada da bir takımları si- halinde Almanyanm maruz ka- .

1 
. . ' . · f .. · - ıy- ~~ e çı ~~ g~tı;ıış ve~:u: ~r zakere edilecek mevat bulun- mesaisi saatlerinin tatbikııı' 

lın~e ~~y.anm bul~dugu vil tayyareciliğin askeri mülii- lacağı vaziyetin vehametini tek adretb~ı erın hır ~ıyla ~ı es1nasınM- ısım taşıF ıkgı ıçın ma "km 
1
° - matlığı cihetle perşembe günü başlanmıştır. 

vazıyetı goz önüne getırerek ha . . a ır nutuk soy emış o an . muştur. a at cezasını ı a e-
bir hava taarruzunda Almanya- .. ~an uza~l3:ştu:ılmasrru rar nazarı dıkk~te v~ettıkten Kellog, teslihatın şimdiden ten dip de Belcikadan çıkacağı za- Almangada M }" b } , 
nın ne hale geleceğini düşiinü- ~Y1':1Y?1"lar. ~~rıs~ıle~ın bu ka-, sonra şunu tavsıye edıyor: kis tahdidi mümkün olduğu- man birini fılandırmaktan ken- a ı u ıran 
düsmanlar tarafmdan yapılacak bıl şıkayetlenm cıddı sanına- Hava taarruzlarına ka~ı .i- nu beyan etmiş ve Amerikanın dini alamamıştır. Romanyalı Y oung planı NEVYORK 22. A. A. -" 
yor ve karilerini diifündürilyor. malı. . . _ cabı_nda halkı m~afaz~ ıçın Avırupa işleriyl~ . ala~ası~ı ta- b~r tacir. olan Jonesco ism~~e BERLİN 

23
. A A. _ Ka- Nevyork eshanı' ve tahvilat boı· 

Mamafi bu mecmua Almanyaya Lehistan~an, Sovıyet Rus . tertıbat ya~alı, ~ımyevı ~~~- mamen kesmesının ~~kun ol bır zengınle tanışarak kendısın . y n ' • . _ sası gelecek perşembe, cuma ve 
hangi dügman veya düşmanla- yadan ve Çınden de bu. ta~zda,- !ara m.ukabıl fe:ını ça;elerı og- madığını beyan etmıştır. den 500,000 franık vu;muştur .. 1 bine ou ? pl~nı aleyhınde a. cumartesi günleri kapalı bulU' 
nn havadan taarruz edecekleri- haberler alınıyor. Havaı muda- retmelı, hayatı mahıyette e- K.. _ 1 . Gorrigan sözde Amerıkanın pek ray! umumıyeye vuku bulan mü nacakt 
ni isim tasrih ederek zikretmi- faa endi~esi mütezayit surette 1 tıemmiyeti olan nebatat bu ze- omur me:;: e;,,_

1 
maruf bir petrol kumpanyasının racaatte ekseriyeti mutlakanın ı~ ' 

1 1 
. 

yor. Bu ciheti müphem g...-iyor. askeri hava seyrüseferile art-ı hirli gazlardan muhafa!a edil- 1LO·Nı Dk~A' .. 22
· ki. · - Nh~- mümessili oldug" unu söyliyerek lftzumuna karar vermiştir. Bu MEKs01ılc8or m22eseAesAı _ :Je 

-,. makt d zır ar ı e omuroca arı sa ıp k · · ·k 20 ·ı • · · · ı 
Fakat meııel~ yaz?ıfı şöyle .bi_r t ~b 1 ha 1 . ı meli, ~ec~ v~kubulacak bir ta- !eri arasında akdedilen konfe- J onesco )'U ikna etmiş, sö~e e serıyetın mL tarı mı /on vyork bankacilerı beynelınil~ 
cumlede~ . kimlen kastettiği .~tı ~ . rp erınde. • ·. arruz ıhtımalı . karşısmd~ her rans hiç bir netice elde edeme- ona b~?'~ menfa~tl~r temın Almandır. . . . komisyonu yeni reis M. Rub1~ 
anlaşılabilır: Ç~nkU ıstikbal. harp~erı~de t~rafı k~r~nlık ~ır hale getırme- den dağılmıştır. edecegın~ vadetın:ıştır:. Roma- Mıllıyetçıler yu vazifesine başlamadan e"'i 
• «Galip Avru~a milletleri il- sivil ıle asker tefrık edılmıye- lı. ~u gıbı tedbırle.~ ya?.ılma.~ı R _ 

1 1 
BALONU nyalı tacır ney~ ugr~d~gmı son Kassel, 22• A. A. _ Milli- N~vyorka gelmeğe davet et:ıl'. 

lah!arının üzenne oturarak en cek .muhare~e ed~n kuvve~e kabıl olan ~e t~cavuz degıl, ~u- O A _ rad.an. anlamış ısede ış ışten ge- yetçiler kongresi açılmıştır. M. ştır. M. Lamont taraıından "'. 
asrı harp aletlerile bir kat daha gayrı muhanp ctı.alı ayırt edıl- dafaa mahıyetmde yapılabıle- LONDRA, 23. A. · R-!Ol cımıştır. H b .. Iedi _. b" ki olan bu davet Amerika 1ı3t1 
kendilerini tqhiz ediyorlar ve miyecC'k, kadın, erkek, genç! çek olan bu tedbirleri mekale balonu bu gün ~~i yüz millik bir Bu vııkadan iki ıen~ so~. ~- ugen erg s~y g'. ır nu~- kederini borçlar hakkında bef 
müdafaa vesaitinden mahrunı ve ihtiyar seçilmiyecektir.,, :muharriri müm'kün görüyor. sefer yapmak uzre parlamento ıuı Franaada Joneoko ile birbirlenne kta Young pliiruna şıddetle ıtı- nelmilel başka bir itilaf elde et 

· ~ · . . azaıs d "k" · kadın olmak ü- raıtlayorlar. Hemen cıkarıp Joneoko- ra tın" b h d" . . . •• olan dıger mılletlerın öltimünü ın an ı ısı 500 fra . 1 y . z e ış ve u ususta ver ı- mek ıçın yemden müzakera..-
istiyorlar·" Fllistlnde Rusya da zre 7~ zati hamil olduğu halde :._ d~~oi gü~~e v_:::.,~~oru ';J:.': ği takirir büyük bir ekseriyetle. girişmek arzusunda olduklaf1• 

Dü manlar ki~ t11_:: h • • k • • B • · Cardıngton tayyare karargahı- rek kendiıinden 50,000 frank iıtiyor kabul edilmiştir. 1 na delil addedilmektedir. ,. ş . llK u um J ı· eıııır nı terkcdeccktir. Balonda 180 ve cebinden 1,000 lnciliz liralık bir _. ............. ".M•••ı11111111111M1H•Mıff1111nuınıııınn111u11ıuuıuıuınoı11 .............. . 
, . Al~an mecmua.sının kastetti- kişi bulunacak ve öğle yemeği çek çıkarıp ıöıteriyor. Fakat Jones· K l l J]) 

1
] . ! 

gı duşmanlarm kim olduğu an- ile akşam çayı balonda yenip i- koya bir ıün evet verdiği 500,000 '· 
!aşılıyor ... Umumi harpte Al- Bir köy 3 bin liraya Rusyaya avdet et- çilecektir franklık çeki banka kabul etmiyor. 
manyayı mağlup edenleri kas l · Lakin Gorigan da Romanyalı tacir-
tediyor... - mahkum oldu meyen memur ar Avam Kamarasının babası den IOn aldığı 50,000 fr~ı alıp or-

ü ·da ed•tecek/e'l' İngilte d Avam Kamara tadan kayboluyor. Gongan tekrar Alman mecmuası bundan son KUD S, 22. A. A. - Umu- 1 m 1 ~e e . 
1 0

: gene Londraya gitmiı, orada kendini ·· ·· ı d · m· ·· t k ·· h k sının en kıdemlı azası o an . .b. .. ek ra sozune şu suret e evam edı- ı ve muş ere mucazat a -
1 

MOSKOVA 22 A A _ Mer C . d f Amerikalı bır banker gı ı goıterer 
uor . kındaki emirnameye tevfikan • . ' . · · : onnor ahıren 81 yaşın a ve at Londralı bir ıerınayedardan 600,000 
' · · ·ık h""k·· .. ı kezı ıcra heyetı ecnebı memle- etmı"şt"ır U seneler gazete frank ı K d" · t k-M.. kb 1 b" h h ı u um bu gun sadır olmuş- . .. · zun - vurup savuıuyor. en ısı e 
. ~ usta ~. .ır at"P.te ava tur. Araplarla meskun olan Asi k.etlerdekı Sovyet muessesele- cilik eden ve senelerden beri A- rar Franıaya g~lmiı, !"1ihi saye~~nde 

ııılahr en katı bLr rolu oynaya- dod k"" .. 3 b" . _. 1. 1. ırınde çalışan Rus vatandaşla- vam Kamarasında aza olan O' orada bir Amenkalı aileye tesadüf et 
c kt oyu ın ıngı ız ırası te- R . . . 8 ail · "ti d kaza 
a. ır. diyesine mahkum olmuştur Buırından usyaya avdet etmek ıs- Connor dan sonra Avam ka- G''tı~. ub. en.'.n ıb ma·ı'°'· e..;'•.İe 

Ingiltere, kendi toprağında k"· B" "tu d k" h d" ' . temiyenler hakkında bir emirna marasında kıdemli azalık mev- laorrıgtla_n ı~ gubn u aıb elnınd - n 
1 · ı.· h d f 1 oy ırı ya a ı ya u ı cemaa . . yme ı mucev erat u un ugunu 
ıavaı uır taarruza e e o aca- t" h"" t t · 1 me neşretmıştır. kii şimdi Lloyd George tarafın- anlam 

1 
e tekrar gözden kaybolmuı-• ..b . . ıne ucum ve aarruz e mış, B . .. k ı v 

ı::mı tecru e etmıştır 1 kl "tt"h d"l 12 k.. 1 u emırnameye gore bu a- dan kazanılmış oluyor Lloyd tur. Fakat Amerikalı karı koca, Gor-
Mağrur Britanya o zamandan do mab. ~d~ ıD~ı;1 e ık~nl oy-lbi!'eşhas hiyanetle ittiham edi- George yirmi dokuz sen~denbe- rigan kaybolduktan oonra, mücevhe-
. en ırı ır. ıger oy ere tar- ı k 24 fınd "d t · d ıı ıtiğ" • n1 

1 berı, fazla olarak tahtelbahirin h d"l 1 d h b"l 1 ece , saat zar a ı ama ri fasılasız surette meb'us ola- ra ın yerın .eye ere ını • amı · 
d . . .1 d"l e ı en ceza ar a a sonra ı - mahkfim olacaklardır Bunlara tardır. Gomgan bu ıene yazın Fel• 

e ınzımamı e~taarruz e ı etnez dirilecektir. . • · .. rak Avam kamarasında bulun- menkte bir çok dolandırıcılık yapmıı-
bır ada krallıgı olmak gururu- . . aıt emval ve emlak te musade- muştur. Onun için "Avam Ka- tır. Sonra tekrar Franaaya ıelmiı, o-
nu kaybetmiştir. Yem tevkıfat re olunacaktır. marasının babası" unvanın ala- radan Almanyaya, Ruıyaya ııitmlt-

Muazzam Londra şehrin" y AFA, 23. A. A .- Dokuz a I d t caktır. tir. . . 
.. • . ın rap tahrikatta bulunmak töh- ıs:panya a apcu Kendi11 IOn zamanlarda ıene Fran mudafaası, hayatı mahıyette- . .. . . Yunan/standa saya elmiı, ıiizde bir kiğ.t fabrika11 

ki demiryollarm ve Büyük Bri- m~tıyle. dun akş~m tevkıf efdıl- zabit/er/ :::,! için bir ıirket teoiı edeceğini 
mışlerdır Şehnn her tara m- H • t • • • -• lemi ör" Fakat F L~---tanyayı baştan basa kaplıyan · H d 22 A A B·· ·· ırısos omos lÇln ayın 00Y t · ransıs .......... 

1 f b. . . . da protesto makamında umum! en e, · · · - utün kendisini yakalamııtır. 
te e on hatlarının ırleştığı no- im t topçu zabitlerinin açığa çıkarıl- Atına· muhab"ırimizin bı"ldir-
k 1 h d .. d f . grev yapı ış ır. :a arın ava an mu a aa~ı ı- --- ması hakkında iki ilç güne ka- diğıine göre bu günkü pazar gü B l k K - • 
çın en son usullerle tertıbat Yeni Zelanda zelzele dar bir kararname neşrine Ma- nü Yunanistan kiliselerinde ma e çi a ralının gunu 
yapılmaktadır. . • WELLİNGTON, (Yeni Ze- dritte intizar olunmaktadır. Dl- hut Türk dlişmaru İmılr metro- Belçika kralının günü olmak 

Fakat Alman va~am. sılfilıla- landa ~3. A .. A .. - Bu sabah bu- ğer sınıfla;a mensup zabitan- polidi Hırısoetom06 için bir a- mtinasebetile ayın 27 inci günü 
rından m~h~m edılmış, hav~ rada şıddetlı hır :ıelzele olmuş- dan .ayrı hır kadro teşkil edile- yin yapılacaktır. Bu merasime Belçika sefir konağında bir res 
kuvvetlen elınden alınmış bır tur, cdctır. ıı•ker de iştirak edı:cektir mi kabul yapılacaktı.~. 

0 
tgı 

( 

-- -
İzdi'1açlarının seneyi 

kocanın resmidir./? . . . 

devriyesi oldufjunu unutatı 



.. 1'1.lLLlYET PAZAR 24 TEŞRlNISANI 

Gecede 10 liradan ayda 300 lira .. 
........................................ 1 ............................ ... 

Hele bu işte erkeklere ekmek kalmadı, 
kadınlar alıp yürüyorlar! 

Brkeklerin endi
şesi nerede top

lanıyor? .. 
• 

Günün yıldızları ne 
• kazanıyorlar? 

İşin en karlı tarafı ve 
halkın temayülü 

l'ürk musıkısi de yeni bir 
zevka dogru mu gidiyor? 

• 
~ MELEK 

1~ •• 

. ~ı"i. ;~ 
.lrı ·"·<!l 

[ 
-

' '\SİNEMASININ 
önUmUzdekl çarşamba akşamın

dan itibaren irae edec~ğl 

TAtEBE rREN~ 
filmi dünyanın en bllyUk 

rej!sörU ERNEST LUBIÇ in 
faheseridlr. 

~imdiye kadar \ 'lH.: .... ~c ı..dr .• 11i~ ı.I ı ı 
tamamile ve ba~tan başa sllzlU 
ve fRrkılı bu hüviık filıni görmek, 
ijitmek ve alkışlam:ık için hazırla· 

nınız. Bu harikulAde eser yakındı 

EL HAMRA 
Sinemasında gösterilecektir. 

111 tro Go\dvln 

·--~ iki s .. ti güzel ve hoşça geçirmek isteyenler HA RRI LITKI "e 
VIVYRN GIPS0:-1 tarafından temsil olunan 

ASRi KAZANOVA 
filmini irae etmekte olan 

ASRİ SİNEMAYA 
gitındidir. Bu filmin mevzuu, yarı çıplak bir çok kadınların arzı 

en•!aın ettikleri Parlsin bilyilk bir milzlkhollnde ceryaıı etmektedir. 
llu ~ün saat 16 l /2 da ve akşam saat 22 de Avrupanın en büyük 
muzikhollerinde oynayarak kesbi şöhret eden FERRY FERRETY 
nın son temsilleri 

-·~- 2'"3 Şchz.ıdebaşı 

Hİ Lı L Sincınasında 
llu günden itibaren 

Bu senenin en bliyük filmlerinden 
olan büı iik artist ( D U G LA S 
FA YERBA.NKS)ın en son 

temsi l etmiş olduğu 

ÜÇ SJLAHŞOR 
nam şaheser ı:ostcrilecektir. 

Pro~rama ilAvctcn; aynca komik 
- mükcınml.!I saton orke~tra:;ı m 

ELl-IAMRA 
S 1 N E.JI\ A S 1 nın 

bu hafta irac etmekte olduğu 

ART1S1' AŞKI 
( Ra~el) 

sesli ,.e şarkılı filminin 

POLA NEGRI nln 
en muazzam şaheseri oldujtıınıı 

t"5dik etmekte müttefiktir. ..................... , ... 

1929 ' 
Mahkemelerde: 

Bir ihtilas davası 
Dün mühendis Suphl l~eyin muha

kemesine devam edilmiş ve 
sabitler dinlenmistir 

iLLiYETiN EGLENCEI.JEP 

Dank!! bllmeceml:ıln 
halledllmlf oei<ll 

YUKARDAN AŞACI ı 

J •• Sır 111damdi (8). 
3.· Haıon (6). 
4 •• ilaç (4) 
S.. Elemin cemi ( 4). 
6.· H"""1ra konan eaaı (4) 
7 •• Bir yemiı (6). 
9.· Müıtefit olmak 

• v~ -~ -BUk.reşe ı;itmek Uzer• ~ehrimlzden geçecek olan 

EDUARDO BİANKO 
lstanbulda bir kaç gün kalacak ve yar·~ki 25 Teşrini5anl pazınesl 

günü '"'t 16.l i2 de 

OPERA SİNEMASINDA 

Dlvam Alide hiJkdmete taımınat itasına mahlıilnı olan Mahmut ıJluhtar paşadan 
heniJz ses seda çıkr.· · .,., Bu resim Paşanın katırcıoğlu hanı ile Şehzaede 
başuıdaki bir kısını .ıılAhiııl qiJstPrmektedlr. 
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lkhsadi haberler 
-Et buhranı mı var? 

Z d'ld'gı~ n en mu ım Maarifte Jzmirde at Trene bomba 
anne 

1 1 

-- Hukuk fakültesi ko ula.,,.ı b 
6 

.. e;.•·• ..ı.ıı..ı- ...... Ş ı, Ehspres eş uça .. 
mez diye düşünerek o gece ses - Biz, para istiyoruz. •• -· . saat geçihtl 
çJkarmadnn. Ertesi günü ya- - Paralar burda degıL. • imtihanlar için yem Sonbahar yarışla- _ _ _ F" } k f } l 
nnna çağırarak: B.anıkada durur. C~abmı ver- şekil illin i I Dünkü nüshamızda ~ark 1 Iat ar On UfUŞ 11' U< l 

- Gençliğine yazık.: · Bu elim. • . • rmın C S sür'at katannm Belgrada gel- •• •• •• . 
y_aşta içkiye alışma.·· dıye na-ı Bıraz dınlen~.lım~ h" Darillfünun Hukuk fakillte- lZMlR 

22 
A A_ _ Sonba- mekte iken aru bir baskına uğ- Jstanbulda dort gun}Uk et bufUO 

sıhat ettım. O zaman tekrar uzenme u- · d · tihanlar için bu sene ' · ·. . . . .. radığıru Anadolu ajansı haberi d ğ 1 • 
~or~a _içird_ile~: •• ~um e!ti· Ar~da gırtlak gırtla-: :zıeta1:ıat yapılması mukarre- h~r at kş~earv~üı~~ncı~~ ~=~ olarak yazmıştık. U U ŞOy e~ly~r . ' t e 

Zekı, ezıldı buzuldu: 1 ga bo~uşmaga b~şlad~k. O ka- rdir. Hu şekle göre dersler, bır hava d yük im ur Yaptığı:mız tahkikata göre, Son günlere kadar çok ucuz ı Hamdı beyın yenne ve~le J·ı 
- Madmı, dedi, ben içmiye-1 dar ugraşmışız kı benı~. k~d~r zümre halinde tespit edilecek trlık hud~ ali yapı ı:ay: dün saat 3 te şehrimize gelme- olan et birden bire pahalılaşmış Uzunköprülü Ali bey tayın e 1 

cektim ama, Anbarlı köyünden ° da yoruldu. ~deta guçlilk e ve alakadar dersler bir zümre ç Y:S~s fu:fnciv~:~pa ·- si lazımgelen ekspres 5,30 saat tır. miştir. 
bır kaı; arkadaşım var. Bana nefes alıyordud. . d b" olacaktır. Her zümre imtiharu larab tay arasında Şaban§ y ef~ teehürle saat 8,30 da Sirkeciye Buna sebep olarak Trakya- --&--! · · d ' J - Aman, edi, ur.•· ıraz B ren eş j imi · B h" S b' tan d im k 1 b" "k baş zor~ ıı;ır ı er. . . bic günde yapılacak~. u ~- dinin Süleyi birinci gelmiştir. ge ştır .. u tee ur ır ıs .- an ge e te o an uyu . . T · t l·tup)arı 

Kop.ek. nasıl ortadan kal~ari' dınleı_ıel~ml . . _ retle her smıf talebesı derslenn 1929 senesi zarfında 1000 li- la Bulganstan hududun~ hayvana~ ~kasının. kesılmiş e~ına. ~le' 
E'.~~m~zde senelerde~ber.ı: be- _İkımız de.mındenn Üstüne , den 3 gün zarfında im~ e- radan fazla milkifat kazanma- 1 1'rago~da Bulgar çetel~nnın olması ~ostenlınektedir. .. kabul edı lmıyen banka 

sledıgımız emektar bır ~opek yı~lınışız. Bıraz so~ tekrar ı dilmiş olacak!ardır. Her zumre har kan ingiliz atlarına 1 yol üzenne koydukları bır bom Et fıatlarmın umumunun u- Çiftçi bankaunın hazineye ı:::l 
vardı. Zeki, vakadan bır kaç yennden kalktı: Öteki odalarda , imtiharu arasında bir kaç gün mışh 1~kin . k da R f'k b~ badan ileri gelmiştir. zerinde on kuruşluk bir tereffü teminat mektubu muhteviyatını• •. 

. b k" • allat l ani j ma sus ı cı oşu e ı ~- k . 1 taahh"'diiıı"" giın eve! u opege mu~ eşyayı top ay ara: müsaade olacaktır. . Mi k li b' . . lmi tir vardır. ye e~mıe .•uretiy? . u ıı.dfo 
oldu. Bir sabah bana geldı: - Arkadaş arkadaş. .• diye Hundan mada her imtihan- yıM~k'fpte600e 1.ra

1
"?dc! ge ş • ınhisarlarda 1stanbulun gündelik ihtiyacı fada ~an•'::'_Z_~-1 • ııebebkaıyble 1 ~ · b k"' ek . . . h u a a ı ı ı. I d y I h ma tenunat me&tup annm u - Madam, u op uyuz seslendı. Sonra hep bırlıkte er dan evel kur'a çekilerek talebe- D"rt ve daha yükarı yaştaki T""t"" f ması 2000 ıayvan ır. apı an esa- memeıi Maliye vekaletinden ınii!br 

oldu. Art.K uır ışe Y:ıran1ıyor. tarafı aramağa koyuldular.. lerin imtihan sırası ta_Ym. e~le- halisokan arap hayvanlarına mal U .. uı::ı .. lf . b~ gör~ bugün İst:ınbulu ancak kata bildirilmiıtir. 
Hem korkuyorum. kı bana .~a l Bir kaç para cül'ldanı içınde cek ve hen•es buna gere ımtiha h il .. ·· ko da Hüseyin e- . Geçe_~ .~u~u. nuıhalarım~~ ~·· dort gun besleyebilecek kadar --o--
h 1 • . ın Şunu ol 1 · r l · b .. sus çuncu şu nnde Tutun ınhisarının yem bır fır· k dır k l ~sta ıgı geçırme~ . . .. : 35 lira ka~ar bir para ıle 1500 ı- na girecektir. H~lbu~. u gun fendinin Gümüşü birinci gelmiş ma kabul ettiğini Y&ZJJUtbk. Türk tü sto var • . Ban a memur arı d~rsek :ıasıl olur· dedı. ~um ra ktymetı olan yakut kol yel~- talebe sırasız ve ıst~digı zaman ve 300 lira mükafat almıştır. tiinlerinin dünyadaki mevki ve töhre- Bu sene etin geçen seneye " <l iS-1 
k_1;'n dı;gıl razı olamıyacagımı rimi, yakut ve e~mas kilpele~~-ı· imtihana girmektedir ... Bu tasa~ Dördüncü üzüm koşusu ismi ti dolayıoile inhisar finna11. bi~ çok nazaran daha pahalı olacağı ka ~a.a vun san ıg ,... 
soyledım. mi, altın saati-mı, pırlanta yu- vur edilen tadilat faki»te mecli verilen hendikap koşusuna üç me~.eketler ~ndan taldi~.e~k tiyetle söylenmektedir. Bunun Şehnmız !"-n~l~?da ~~- _. 

H' 1 a Mösyö ge- "kl · · d h b ·· · ı Idık . h ı· te ıdi. Yeni fırmanın kabulu ile bu . çler Bankacilar bırliiı namıle.... • . - ıç, o mazs .. zu e~m~ ve a a azı mucev- sınde ~:ır~ aştır~ tan S?n- ve daha yukarı yaş~. a ıs mahzurun önü alınnuı olacakbr.Yeni sebeplennden başlıca;ıı Isı:ınbu vün aandıiı t .. iıine ~1 ,u.;,ı1 etttill' lınceye kadar d.ursun, gun~tır herlenmı aldılar. ra Darulfunun divanına verile- kan İngiliz hayvanları ıştırak et firma vekiletce t.uvip edilmiıtir. lun hayvan ihtiyacinı temın e- Judir. 
ha~~··· d~ım ..• Halbuki 

0 
Sonra tekrar: . _ cektir. Mamafi ~1:1 tadilatın ge- miş ve Refik beyin Estafet i bi _.,_ den Erzırumdan Halebin bu ııe-

dedıgınden donme~ı. - Para. .. pa_ral dıye tuttur-1 lecek ~ened~n ıtıbaren ~.a~~ı~- rinci gelerek 1000 lira milkifat ikramiye verilmedi ıı.e fazla hayvan çekmesidir. -
lsviçrenin sanayi - Ekmek ver dıyo~uz. ·• dular. Evde sahıden param yo- ne geçilınesı de aynca duşunül- tan başka diğer hayvanların du .. .. . . . . 'n memur. 

yaklaşamıyorum. Öl~u;mek- ktu. Fakat buna hiç biri inan- mektedir. huliyelerinden kazanmıştır. ı.r.!.u~ inhUar ~~~ınıyazılmııtı. raporu 
ten başka çare yok.·· dıyıp du- mıyordu. O sırada biri yanıma -o- Dört ve daha yukan yaştaki Oirenc!iimu:.,•,:re böyİe bir ıey va- Kanada bugdaylan İsviçrenin 928 senesine ait~ 
ruyordu. • geldi: Ecnebi ve akalli yet halis kan arap hayvanla~ ki olmaımıtır. Kanada buğdaylarını bazı caret ve sanayi rapora neved•· 

Mösyönün çiltesı nerde? • Sen burada kalamazsın/ . arasında yapılan beşinci hendı- -o- tüccarın Amerika buğdayı diye lmiştir. Bu raporda bir sene .zat 
Zeki ertesi gü? ge?e geldı: _ Sen burada kalamazsın. mekteplerı kap koşusunda Hakıkı beyin ~a Karton fabrikası memleJı:timize ithal etmesi yü- fmda vukubula iktisadi ~~e-

- Mösyönün çıftesı vardı, ne aşağı inmelisin! dedi. Sonra ko- Maarif Emanetince ecnebi sibi birinci gelmiş _v_e 400 lıra bitmek üzre zünden gümrük resmi az alındı ler kaydedilmekte, muhtelıf ıt' 
oldu? lumdan tutarak beni aşağı in- ve akalliyet mekteplerinde ya- mükafattan başka dıger hay- . karta ğından hazinenin çok zaran et- tatistikler bulınnaktadır. 

- ~e l'..~~c~~sm?_~edim. dirdi. Ötekiler yuka17 ka~ bul- pılan te~~ka~ devam ~tme~t~ vanlann duhuliyelerini alını~ fab!tk:.~~:..~~ın:'!k'üzered:. tiğini yazmıştık. .. .. 1 -c>-
- Kopegı oldurecegım. d_uklan eşya~ ge~elık elbısele- dir._ M~f~ttışler te~kiklen~ Gelecek. hafta yapılacak ~oşu 1 , p~ yakında in~! bitecek ve fabı:!·ı Bu ~~~e.~e hakkında ~ki Jzmir "mrük müdürı1 
Fena halde canım sıkıldı. nme kadar bırer bırer topluyor- , netıcelennı rapor halinde tespıt le mevsı~ koşularına nıhayet ka ilk tecrübelennı yapacaktD'. Tu· baş muduru Seyfi bey bır mu-ı . ~ . "d~ıil 

Hayvana yürC'kten acıyordum. lardı. edeceklerdir. Vekalet bu rapor- verilecektır. tün. inhisar iclareıi tecrübelerin ut;~· harririmize demiştir ki: ~r ~k baş ?1u u • 
Hele çifte ile öldürillmesine hiç Aşağı indiğim zaman gör- lan tetkik ile bu mektepler me- ce::ı~n !"em!'un .ka\:"zoa. k~nd;'i;. - Hazine bu yüzden çok za- Azız bey iki aydan ben me~ 
razı değildim. o zaman dedi ki: düm ki deniz tarafındaki pençe-: selesile ehemmiyetle meşgul Meçhul ceset :.... ;.;..~ı:~·P yenn e a rar etmetke idi. Evrak mahke- nen ş~rimizde bulunmakta 1 dJ 

- Benim tanıdığım çavuş is- renin camı kırık pancurlar zor- olacaklardır. meyi temyizdedir. Henüz çık- ~z bey bu hafta ~onun 
minde biri var. Onu çağrralnn lanmıştır; Haydutların burad~ --&-- Kuruçeşmedt: dere için- Alt iktisat meclisi madı. ~re ~~~!t~t ı::decelc~ır. vekil 
da ona zehirletelim. Köpek şöy- girdiklenl ~ads!lıyordu. Benı 1\laarif n1üdür mua- de hir ceset bulundu Ali iktisat heyeti umumi iç- o- bıra~~ mg_ı~~at r:ü~~n c" 1 kö k böyle artık bıkmış- alt kat sa ona ın ıren genç mer- H bo d ui 
e, . pe . . . h tli bir arlama benziyordu. vinliği Borlu oldukları adama borçlarmı timaı 1 kanunuevelde Ankarada ayvan rsasın a velce şehrimizde şayi olan s. tım · ame · · ç · · .. ka d afı dan 1 k bo li · 'd · · l t - h be · · tekııP y ln - Sus declı, sem kurtaraca- M 'f "d" vınr-ine vermemek ıçın uç r eı tar n yapı aca tır. Hayvan rsası mec sı ı a- ıstıma yap ıgı a nnı 
- Ne yaparsın yap'.· ·ddiın. aız ğnn Yalnız gürültü etınel Bun- . aadir:ıldi~.u u.r mu: 1

1
g borçlu olduktan adamı Kuruçe~mede Bu ictimaa İstanbuldan For- resinden istifa eden Bekar zade etmektedir. 

benim gözüm görmesın e . . • • "ld" .. vi a tayın e gı nvaye o unan öldürülmüıtür. tun zade Murat Ticaret odası • • • 

-

Köpe<Ti ertesi gün zehirlemiş- lann nıyetı sem 0 urup e - ilk tedrisat müfettişlerinden Bu müdhit ,.·,.yet haldrmda yap- ikin' . . . N ! R 'f N 'd t 
., tec:lemektir S kı b . . . h .. k t" •• ,. tahk'.kab •udur· cı reısı ecıp, aı eı e Lrembio Bor"'BSI 2!>/111929 ler ., · ıt · eyın tayını enuz a ı- ... lllU2 • • V hb' B ler · · ak ed k n .. a o 

· · .. .. · O zaman ellerine yapıştım. k be · ti Cuma giinü öğleden'°""' Kara- ve e 1 • ıştır ece ıslKRAZUR TAHViLAT Zekı, koşkun bekçısl .. ğ başladım yet es tmemış r. çeımede d...., içinde bir coet ıröriil· tir. ıuıtru dıhfil \ 097 '7,SO .A .. dnlo} ı. T. 
Zekiyi alt katta yatırmağa Şapır.J;'l~U: opme f~at canını~ mÜf ve jandarmaya.ha_!-. v~ı· Kongrede neler görüşillece- rtı••• , .... bhlde 114 21 v. Y. ~ i bac:ladıktan sonra yalnızlığa a- İstedıgınızı a~. Konser tir. Jandarma ceııedm uzenndeki eY· - • • diıık chuld" llı.a.lrtll dca,ıı :mi• • 10 

, ~ · · dokunmayın dıye yalvardım. mi tir r gı Şın me ur. Tfl•l flrhd ~ır g~~ı ~ld~m. Ya1?1z aras~a Hem ağlı or hem de şaşkmh- Kadıköy Süreyya ~~m~ ,__ ·~ "1'endilrte oturan 30 Y8f- -o- W\a;TU:ıı ıı.ktırll ı&rk .. 
ldÇ• me urkuntu gelmiyor değıl- ğnndan icı~ ellerini okşu- ~ ~~b .. ~? b'!'u~.:U:~'!c!k. raktaa lnakt.lüa hüviye~ tea~it e.t. yabani ağaÇJ::ltt'l aştSI '1 b,.ha il IO P.ılıboı $lıkCIL 1

• O 1 tan büs- ....-m...... u,.- ır 0 
lanncla Abbaooğlu Receptir. ve uzerın .A .. dohı '""" 1.ı. u eo li. '°'" ._. flrt .. 

• 

4 4Q,i)) 

17 111 

Gece Zeki gelip t.e uş~ oda- ~;;i:U~rh:?t: ~~: ta. -o- de kurtun, oaçma yaraları vardD'. 1 a ~kında .a ılİm ı.1, .... ,. s. 11 oo 

:~~lk~~ı!~~ ~::~ej';Pg~:: Kadın ağlamasına. dayanamam . lzmit iskan nıüdürlüğü Hadi-.int{! ;~::et oldufa _ km!.'i.':"i:!.,8!~n1~~:n::;~,:.1r~ :: !~ ~iı~~!ccı ,. .t.00.. çu::... .,. rı.~ 
me uyku girmiyordu, Saat 1-1,5 - - Madam, dedı, ben kadm 1 ~U~~ 23 (Milliyet~ - Mu~- ydandadır. Jan.W::. hemen tahlı:i- ~ edilmittir. l~~oat vekileti. ı ~.' ;.~~~~.~ ~ ıo 14.!0 u ~ ~ ~·: .Aıw 16 eo.at 

bl<l kitap okur fakat çok aglamasına dayanamam." Seni 1 nya ıo!Jin ~~ Ranza B. fpliye~ kata baıltyarak ilk izleri teıpit etmit d~ de.~ buıuıta vili1etlere. v~ ~· IJtprnı•• ~ ı l1 C•••m ı 40,sıı Ao•• °' u.oo 
a - ar .. .. '.. mutlak kurtaracağım! ve muva.'fakiyeünden dola11 Kocaeli ti Maktul Recep Çartamba ırünü bır teplıgınde kanunun ehemmı!etin· .ı\. ~IA1 .. ıo;. 30 90 Blih" u oo.şo A .. aımı.a Ol· 11,1f 
dr.fa lambayı sondurdükten son Ötekiler yokarda işlerini bi- iık:.n müdürlüfüne tayin edilmiıtir. K~ruçeınıeye ıet.:Uı ve orada lımail d-;n babıile iktioadi v~ um!'~ no~· ı. ltl<loıı ;ı. V1 11 Bııw.ı ı UlS ICllJı .. ~7.H 
ra da kolayca uyuyamazdım. • . d.l A 1 . . d b" . . . evinde yabmftır• tai nazardan qılama uyaııetinın ıreti· 

4 71 

Praı 
11 75

.50 

8 

ru 
1 

1ıt.8f 
Ne olursa saat 1 ile 3 arası o- tirdikten sonra aşlagdıı ınB~ ~r: - ı mağımdaki aliyans yüzüğünü ~=.:be ~~~~aynlmııtır. ' receği faydalan izah etıni~ ".e timdi- ~.' ~;Y~';: '- 11 orı vıv .. ı ıı 75 ' • 1 d' rd lacaklanm almış ar · ırısı - .. .. B f k d d 1 ye kadar bu kanunun tatbıkinden ne · • 
ur.·· ıyo um. l'ba ba lan bu olacaktı - se-' ~?:muş. en ar m a e- . B?rçlu.ar . . . "bi faydalar elde edildiğini aormuı- • , . • 

Nihayet o gece .saat 1 e doğru." g.a t k k ş tl" çrkıyordu. 1 gılım. Baktım yannna gel- Tahkikat cınayebnl faı~ennı - ~ Gazi Hz. nm 1 Cemal B. ın tekzıp 
Vaka ~ecesi ~klediın, bekle sı p.:_ M~;e 

1 

dedi hani. çifte- miş parmağımı okşuyor:. Kork- ydana ç.k"(j1'ıa~u;·,i;~mka~ ~u~dan ~ıka dut afaçlıın":"' ba- i/ti'at/arı mektubu 
dim Zekı gelmedı. Kapının kol am, ' ı tum. Avrupa hırsızları boyle te- vut.ı!!a~ ve kyı ticareti yap f :o duıuncesızler tarafından keıilmek- /' 
d~iri kapanmamasından ku- ler?. . . . . . masla· insana zehir aşılarlar eli- ı:; · "nlar oJUn ıyor !e olduğu hakkında da vekA!,ete biri Geçenlerde fevkalade kongre Tiirlı: - İtalyan mahko-
ı;I<-ulandım. Uyuyamadım. Ya- Çıftelenn yerını tanf e~tım, ye işitıniştim Acaba bu da be- ·Bir müddet evel maktul Recepten ih~ ";!;i b~!m;ıt;·'i· ~~e~ir ': · halınde toplanan İstanbul mani mesinde İtalyan ajanı olaJI 
tağmıın içinde döndüm, dur- b~l?1'.1am1? 1 -ı;· Te!«ar geldiler. j ni zehirliyor · mu idi? Nihayet borç para almışlardı~. Recep para11m =ııe e g;ı:,::; b~un::d..n bah faturacılar cemiyeti tarafından M. Montağna bazı neşriyat uze 
dum. Saat 1 e doil-ru idi. Kapı- Bırısı dedı kı: 1 farkına vardım: bir çok defa iotemiı '"'de parasını a· ıem:ı ı;;ek:~iyetin liyılo veçhile Gazi hazretlerine keşide edilen rine gönderdiği bir mektupta nın demiri gürültÜ ile indi. Ben - Çocuğu bulun. Çiftelerini _Yüzük mü dedim? Onu da lamCaraını,tır.ba .... d Kuruç~•m ye takibini bildirmi§tir. tazimat telgrafına dün şu cevap Abdülhamit veresesinin İta1Y• ld 

· · bT şauı ırunu e "" e -O- h"k" · l h' tı- d .,,.. bunu duyunca m~tenh o .~: yennı o . 
1 •1~or. . _ alın ... Fakat kolay çıkmaz. . . parasını istem üzre gelmiı o gece o- • • • • gelmişti~: .. u um~~ a ey ıne aç gı ~ . 

- Oh ... dedım, hele şukür . Btınu ışıdınce haş~ış. gı _Biz çrkanrız dediler ve rada kalmışı .... Fakat gene para11nı il· Nıçın g-ıtmış? «Hissıyatmıza teşekkür ede- nın talikı h~kkın~a bu tal.ıkıll 
Zeki gelrli. Bir parça dalmışım, I bı oldum. Anl:ıd~m ki Zeki de armaklanmı dişliyerek zorla lamamıı ve borçlu kardeılerle atq- Rus konıolo•haneıinden: riın.» defatla Abdulhamıt veresesı ~!; 

Saat~ olm:ılı idi Yuı<:ın kat- onlarla bcraberdır. Eyvah de- p k d 1 S d b •1 mıştır. lıtanbulda intiıar eden, 21-10-929 Reisicumhur: killeri tarafından talep edildıı;• 
· ' . E 1 · 1 b d"' çr ar ı ar. onra a ag ayıp R p be .nônü bunlardan • _ __,u. ht t ı s s c.ı . . b'' ta yattıg-ım odanın kapısı yum· dım. l erım e aşına su o- . . ecep erıem .. - kar . "';'"ınu mu .. e~ .gaz~ e.':' · ". . • Gazi Mustafa Kemal ru ve Gad Franko beyın son " 

. .. .. .. . ' · b k d k l ç ke gıttıler. aynlmıştır. Fakat Hacı ve deşlen Tıcaret Mwne11ili Möıyo Suhovının . _. b t• 
rukla büyük bır gurultu ı!e vu- k~yım, u a ar a ırını e - ı . . .. . Rec~bi takit ederek dere içinde öldür- memleketine azimetinden bahiıle bu --o-- • mektubunda tekrar ~ttıgı u .• 
n.ıtuyor?u. Yatağımda bırden- yım de en so~unda. ban~ bunu , Gıderk~: Polıse ha~er ve- mütlerdir. azimetin bir takım dedi~odu~~.ez- Türkige-Bu/garıstan ~~b~ sırf nezaketen ıcabet etti 
bıre dogruldum: yapsın ... Zeki! Zekı ... dıye ba-

1 

nrsen... şoyle olur boy le o- H kalandı cümle pya Ticaret Mume11ill&'mde La B 
1 1 

I bl gını yazmaktadır. 
- Kim o? ğımıışım. Birisi atıldı. . . ~ur ... "' diye tehditte bulunma- acı. Y:ti bu ıuretle tes- ~akıolan yo!ıuzluklarla alakadar o!du U gar e n n r -o-
- Aç biziz! ... Yabancı değil... - Bağırma, dedi, Zekının ya-gıda unutmadılar.' Sabah kom- pit 'e:.t=--=ykatilleri aramağa ru:LY-=uı~rt:i. 5;1:.=yt.::_ mekalesl " Tı·caret odasında 
Korkunç sesler: nında d:ı iki kişi bekliyor. Bi- şulardan ellerim bağlı olduğu ba•lamııbr. 

1 1 u~e enumail ah 1 ...... 

5 
bf • Sofyada çıkan nim resmı La 

· d 1 h ld b' " kill' "tl 1 f t ' " --1·-1·-- tır '° oı ugu, m ey mosuo u ovı B 1 · t · İ t P H f - Aç! biziz dediler; yabancı raz sonra Zekı, sırtın a p~ ~o, .a e ~ ı:ıuş _ a ate e ~ne .. - ~vut Ha~ dun ,,~~·~ · nin azimetinin ııebebi olarak gösteri- u gane gaz~. es.ı sm~ ... ş. ~ Ankaradan gelen bir tel~ 
değil. .. Aklım başundan git- kasketi gözlerine kadar ınık, tun. Yetışıp baglamm çozdu- Ozeyır ve lımail meydanda yoktu· len bu haberlerin asıl ve enotan ari ı tarafınd~. Tur~ıye B~yuk Mil ta Vali ve şehremini Muhiddt~ 
mişti. Onlar kapıyı çatırdatır- yukarı çıktı. ler." Cinayeti itiraf • o!~ilunda~.".e kendiıi~a e•kid.~n be

1 
let Me~lısınde ırat e.?ıl~n nu.~-1 beyle Son Saat gazetesinde 'fı• 

ken pençereye koştum: "Bekçi.. Dedim ya, çamaşıra, elbise- Madam Hayrkın bu korkunç Hacı jaııdarmaya ci~y~ti . tevil ~!k!'ar .:•raı::;Y• b'j~ ~ııme-:' ku te~k e~ere~ Turkiye hu- caret odası katibi umumisi Ce-
komşular ... yetişin!" diye ba- ye dair ne varsa ne yoksa al-1sergü zeşti burada bitiyor. yolla itiraf ebniı ve0demı.ttir ki1 ı . det' eetti~!. d bu •bPu=neı:ti: :;v kilmetınin şımdıye kadar elde mal beyin beyanatına atfell 
- • b 1 • • .. " Evet Recebi zeyır ve llDIU· ıın en · ld • • l d • fti rf gınnaga aş adım. mışlardı. Ben bır don bır gom- Madam Hayık dün akşam, U "ld" d"ld .. d ydum. Canım 11_ zih buyurulmaoını rica ve bu ~esile- etmış o . ugu _'!'e~ce e_r en ~. - (Şehremaneti vazifesini hece 

Sesimi kendim de lekle ayakta, bekliyordum. arkasında eğreti bir hırka ile ..:;d~; korkwn'd:.: h~ber veremedim. ile teyidi ihtiramat eyler efendim. h~. ede~ıleceıp~ı d~hıl?e c~m- miyor) mevzulu yazı etrafnıd• 
tanrya·udım Asıl korkulu dakika gelmiş- Polis mevkiine davet edilmiş ve Ben cinayette bulunmadım,,. --o-" • huny~t ıdaresının ınk.~. e_dıle- Ticaret odasile Muhiddin tıe:Y 

Öyle dehşetli haykırıyor- ti. Başlan olan adam sordu: şüphe ü:ııerine zannaltına alınan -o- Harp malullerı ~ez hır surette yer~ştıgı?I, ~.a beyninde cereyan eden muhal>' 
dum ki, kendi sesimi ~e~dim - Bu kadını ne yapacağız? sabık itfaiye şoförle~d~n Mi- Bir 1<öşk yandı kongresi zı Must~f~.~.em~ z., nın ':'11: rattaCemal B.in böyle bir tıeY• 
de tanıyamaz hale gelmiştım. Korkudan yüreftim ağznna that ile muvacehe edılmiş ve Dün Arnavut köyünde Aya- T" ki H l"ll • Ct> cud~ ggünke~r ~?~~ ki at ı:ayesınk nat vermediği anlaşıldığındall 

Nihayet, bir çatırtı koptu, geliyordu. Balkonun önünde a. neticede bunun korsanlarla mü- zmada bir an olmuş ve Ha- • u~ !e ~rp ma u en de . u .. . u . ur _Ye ?111 ~ Bu mesele etrafında dün Ticll' 
kapı kırıldı, biribiri arkasından ralannda bir fısıltı başladı. Be- nasebeti olmadığı anlaşılarak r Y gmdi odalı köşkü mıyetı ."Y.••.e!ınden:. 

1 
eski :ı-urkıye ı~e hıç bır muna- ret odası Katibi umumisi ce-

beş siyah gölge içeri girdi: ni sahabet eden genç araya gir- serbest bırakılmıştır. yı:~~ş:ıın ye 22_f1~';2~":ru_:n01::::,e:,~.e:::ı sebetı ~almamldıgınk 1~ Y:ızar1d ki Lt ~ mal bey bir muharririmize de-z .1. Ak 1 k b' d' D'" Zek' d w ki . . . . Bulgane me e etımız e e . . k' ı ırı aranı ta ır ı. un ı e tanıştıgı mse- Köşkte ihtiyar ve fakir bır namenin 8 nci maddesi mucibınce eki kk' .
1 

T" k m'l- mıştır ı: 
boğuşma - Canım dedi, günahtır, ba- lerle müvacehe edilmek üzre kadın oturmakta imiş Bu kadın seriyet olmadığmdan 29-11-929 Cu· ra. ~ya~n ~em'?11ı e f urd kı _Bu maalde bir beyanatı!ll 

ı A b lı k" .. ked'lmi ti' • ma günü 1&at 14 de Darülfünun kon- letının zıhnıyetı tara ın an a- 'hetlt Lambayı söndürmüş oldu- ğlar bırakırız.. ."! ar . o~ıme. se~ . 
1 Ş r. çamaşır yıkarken bir kıvılcım sı f ..ı ela akt dil •. ·ıa . bul d'ld' •.. ·ı· e ediyor So- yoktur. Beyanatın bazı cı ğum için yüzlerim göremiyor- Şef ısrar ediyordu: Şuphe üzenne üç kişı daha ya- çramış ve yangın bundan zuhur ,:,:,• onun e eceı;ı' n"" f ı: 1 f~~ın~ 1 ı~:ıet Pş Hz ri de tahrif edilmiştir. 

dum. Hava bulutlu, ortalık zifi- - Olmaz. Mutlaka dediği- ~ala~ışt~. Zabıta ~aydutlarm etmiştir. • --o- ya f r~ ı ıı;ıızt edilen n~~ukt~ Bu gazetenin dünkü nüşhasıtl 
ri karanlrktı. O ande bir elin bo- mizi yapmalıyız. . ızlen uzerınde oldugu muhak- Yalnız bu ev yandığı halde Bir tavzih t~ra ın an .~r~ ehemmiyetin ka da yazılan bir yazıda da dahB 
ğazımı sıktığını, bir başka elin Ben bunu duyunca gr-rın el- kaktır. etrafa sirayetine meydan veril- G" "ki ha m"f tti · d "ti zıdrada~lad"'!.e.rı. e de yazarak milli: bir çok şeylerin yazılmadığıJl· d • k d - d d l . l d Az heri • • • . k .. .. .. 1 .. .. umru er ' u e şın en a • y e ı ıgını 

1 

· .. ,,
1
e-

e agzıını tı a ıgını uy um. enne sanıyor um. lJI - mıyere sonduru muştur. deki m•ktubu aldık: 'kt' da taallük eden yeni bir dan bahsediliyordu. Bu so, 
Üzerime ilk hücum eden tıkna- fin: Ma~am Ha}'Ik .her n~ense -o- • Muteber gazetenizin 22-11-929 ta 1 ~s~ lann Meclise tevdi e- . nen şeylerin yazılan şeylerle 
zc;a temiz giyinmiş bir adamdı. _Ben 20 senedir bu zanaa- resmim aldırmak ıstememış fa- Loncalı lsmaıl arka- rihli nüshaımın 3 üncü ıayfaaırun bi.1 ç?

1 
a~ll'? .

1
, d' İsmet h'ç b' mu··nasebetı' yoktur. 

' h b. · · k d' · · · ·k· · "t" ı d dı ecegını ı ave e ıyor. ı ır Ha~ boynunda kaşkol bile var tın içindeyim sözümden dön- kat foto mu a ınmız, en ısı- d d nncı ve ı ıncı ıu un an ıonun a 
. · b" f · . .:. · · 'd' d , i hem karakola iderken hem ~şını vur U (giimrüklerde kaçakçılık artıyor] ıer Pş., Hz. tarafından komşumuz --o--clı. Kısık sesıle, ır tara tan· mem .. · dedıgını ışı ıyor um. ı n n . ~ . . L alı 1 ·1 ar satıcı levhası altmda bana atfen yazılan şe- ' Bulgaristan hakkında kullam- l 

Dur b:ığımıa! diyor, öbür ta- Nihayet genç ötekini kandır- köşke dönerken fılmını c;ekme- İb al ~n~ . s7aıd s~~ benlik ylerde mana ve mefhum itibarile ha- l lan kelimeler komsu memleket- Sevvahlara vazın ge -
raftan da gırtlalrımı sıkıyordu. dı· ğe muvaffak olmuştur. Madam r um e ışre e er . k'kat haricinde oözler vardır. Benim ı k . d .. k' - . • - l'J cek 

Sonra bir bıçak cıkardı · ·Birisi dedi ki: H. yüzünü göstermemek için iddiasına girişmişler ve bıraz söylediğim: [dünyada kaçakçılık, ı:ü-! te ~e zıya e şu ran ve me~- nıelerı tn vsı ve eoı e . 
- Çabuk paraların yerinl gös- - Bağlanz öyleyse. . . hırkasını başına çekmiş kaçar- sonra kavgaya tutuşmuş.llardd~r. mil~k di~ldd~!. ed.'.lddiği kagiıl'kan balttlaın) ışt.'br! ' nBW:ıye!le Buklgaraşrılmafı1[1e~1~r~ Tü:ı Türk seyy,.hi!' ~emiyetihaArn.erı>·a~: 

ı · hd' d b l d 1 d b 1 • ? l· · Kavga esnasında lsmaı ort ga e ' ıgı gun c cu ,,. gı ' u . garıe, • ı oe ahları clırınuzden ela zı. . 
ter. dıye te -

1 

e aş a ı. - P ner en u a~ag~.z · -en· .. . n İbrahimi tehlikeli su- afaki verilen bir cevaptaıı ibar•t idi, kiye hakkındaki dostluğunu te- ;~tif:Jeıerini iemin içl:ı ya7 rnev""''~ 
_ Her şey meydanda .. A- - Ben yukarda gordum.. - Bana bunu teşekkur ma- yerınde ıünün hadiıeleriM temaı edecek bir . d k mekalesine nihayet d h · · · · et etmelerini ıav.,. 

im elinize ne geçerse alın! de- Gittiler, ipi alıp getirdiler. kammda mı yaptımz? demek- rette vurduk!an sonra kaçmış- ıcmme bile yoktu. Tashihini rica ede- mı~ e ere l e şe .;,ı;:u ;:;tir. 
di~. Bağlıyacaklan sırada birisi par-ı ten de. kendini a\amamıstı. tır. ..;... venvor. yeye v 



L MIU..IHT PAZ.11.R ~... TEŞRiNiSANi l!IZ. 

Kilovat başına 28 
kuruş oldu 

Şirket mü<liırünün 
beyanatı 

Su satanlar nıuayene 
edilecek 
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Fi. k :i. ır • ~ i. z a. h ,., 1. k a..,. e. .._ o_a•• a._ ~., · ~-A 7-a·• r!:O.' 
""- __..... ' . :..__ .., _ ______ ::::_ _____ _:_ ______ ~~~~~~~-~~~~~-~~~~~ 

g ·~. ~ı:rı-:y-- .~t Bunlar ahitnameye mugayir- - -- nrmadığı kadının bütün haya- letlepliler llDSlbatnı Hakkı Şinasi pş. 
'} '., ıı ı.t ~ dir. Rusya'nın mukavelelerine n H tını öğrendi. "Çocuklarınız var b " idi yor 

sadık olmadığını imzasına iti- u•• çu•• ~~ ı• ~~" '['f>': mı efendim?,, vesaire vesaire... Pazar tatili ugun g;. d topııı.ıı 
ASRI~ l'MDl':SI •MILLIYl!T. Tla 

23 Teşrinisani 19~ 

DA~EHANE-Ankara caddesi. No ıoe 
Teıvaı adresi Mllllyct, lstanbal 

Telefon numaraları. 
latanbul 3911, 3912, aını 

ABONE üCRrl"LERI 
TOrkiye için Hariç için 

3 aylıflı 4QO kuruş IJ(J() ku,.,,, 

6 " 
750 ,, 1400 ,, 

.. /400 ,, 2100 n 

Gtlea evrak geri verllmeı 
MUddeU ıeçen nu3halır 10 kuruştur. 

Gazete ve matbaaya alt lş:ler i,.1a 

müdüriyete müraacıt edlllr. 

bar edilemiyeceğini Avrupa ga- f~ - Benim rr.luk """ug"um ki- 28 . . hafta b .. cili .•.. D Trakya havalisın e ı~ng 
,..- r-• . . ancı nın mn gım a- Ik fırkası J>V 

zetelerinde okur da propağan- msem yak amma, heınşıremın rünafaka Lisesinden 257 Fethi Sezai makta olan Ha tkikatt•' 
da der geçerdik. Hala da o ka- çocuklan namına hayatımı si- Bey kazannnttır. Bu yazı ıudur: releri hakkında te . tta ıııı· 
naatteyiz. Fakat acaba itilaf gorta etmek isterdim ... Ne pa- "28 inci haftanın en mühim haberi, mezkilr havalide teftışa ıııii-
neden tatbik edilmiyor? Her Rılısab tı•zı'v trak ra verilecek? tati~ ~nü?ün ı;'~a tah':ili huıus~n lunmak üzre Halk fırka.Si 

N . • . . .1• da ıktisadi ve ilıni mahafılde ve bil- f . . H kkı ş· si Pş bU halde şimdiki vaziyet devam e- __ e para venlecegını bı ıyor bassa B. M. M. inde kuvvetli bir ce- ettışı a ına . · 
demez. Buna her şeyden evel muydu ya?... reyan mevcut olduğuna dair çikan Trakyaya gidecektır. 
iki memleket ve millet arasın- Adam, tam yarım saattır Fikriye, peşinden gelen a- _ Size yarın bütün tafsilatı havadistir. Cumhuriyet Türkiyesinin -o- \ı:tll 
daki dostluk manidir. peşindeydi. Güzel yakışıklı bir damdan kurtulmak için dükka- ti · . h f d" S t halli için münaıip bir fırsat beklediği Oktruvada yapı' 

. . d . .' .. l · · · G" _,_ . "N ge nnm ~nıme en t. • · aa bu mesele yeniden alevlendi. Kuvvet- • • _ • dı' r * * * g~nc_ın Ji>Cşıne uşm~ş o ~ası, na gırmıştı. _ıreı.-.en. e o- kaçta geleyım ... Dörtte muva- le ümidediliyorki bir kalem zarbesi, tadılat muhılll .,. 
Fıkriyenın hoşuna gıtmedı de- lursa olsun, bır şey alırunl,, fık mıdır? . milletin yüksek mukadderabnı ellerin . . . idare e;, 

Mektep kitapları ğil, gitti; gitti amma, nihayet diye düşünmüştü Amma bu dü- .. · · .. .. . ~ ..• de ~ulunduran Meclisin bir kararı bu .. Ce~ıl'.~tı belediye ette ıo~ . 
. .. canını da sıktı. Hele o ters kkanda, acaba ne satılıyordu? Sa~t. ıkıd~ butun ta~~latı ~g- me~"!eyi d.e halledecek ve bu suretle cumenı dun de ~an. ·n tadili 

Evelki gun Devlet. mat?aa- ters bakarken, adamın yılışıp Başını çevirdi, camda yazılı o- re~e~ılır,. dortte de, ogrendık- ta?hı bi~ ~kıl~p ya~mıı . olacaktır. narak okt~uva t~fesıJU de\ojll! 
sı_t~afınd~ basılan hır kitap sırıtışına bütün bütün sinirlen- lan yazıyı tersinden okudu: l~rını g~lıp burada tek:ar. eder- Mılletlı;rın ınkiıa~ !"rı~l~ınd~uf~.k etra!~daki t~tkikata ı bUsıJ 
elımıze geçtı. di Tünele binecekken Yük- "rılısab tiziv trak" Kendini dı. Partıyı kaybetmemıştı. Her ~-nknetd~e?-"ud gıbTı dtil~gıcımelenn .. b~- etmıştır. Encumen bu ,.,,.c-

"L. kt 1 . b. • ' • h ld k d b yu esın var ır. a uma gunu aki k.k b. ·mıelt il'" • 
qazeıcmtı ilAnların mcsullycıinı kabul ctmu. . . ıse ve or~_me el! enn ı- sekkaldırnndan aşağı inmeğe birdenbire Çinimaçunda hisset- a e 0 sarışın a ın, u esmer olduğu için borsacılar da, ticari ve t. tet ı atını ıtı şeıııe 

nncı sınıfları ıçın edebı kıraat ti dükkanın serlevha'!lmı oku- hanımın ahpabı olacaktı .. Na- mali itlerde büyük müıkilat doğuyor, clir. Ankarada bul~ ·ıe s' 
BUGÜNKÜ HAVA 
Dün hameı en çok il en az 9 

derece idi. llugün havanın poyraz 

1 ve kapalı olması muhtemeldir. 

Rusya ile 
ticaret 

n!lınuneleri" ismini taşıyan bu ~ağa çalışarak, kekeledi: "Şey sıl ?,lsa, o kad.ının kim olduğu- Pazar günü Avrupa ve ~e.r~ piya mini Muhidin bey şe~ti be' 
kitabın sayıfalarmı kanştırır- "' · t• ,, B k t ·hti nu oğrenecektı. salarından telgraf gelmedıği ıçın ba- det ettikten sonra cernıY ııııd• 
ke terti ve taıbmdaki i tida- şey ~s ıyorum. . . . ~~e e ı . . .. . . ~ ~~lı neticeler veren tahı_ni~~e~. lecli Fırk bu Fıt . 
Tt:' P d.kk . . . Ib . yar ımdadına yetışti. Ertesı gun hır hayat sıgor- uzerıne ıt yapılıyor. Cumartesı ııunu da by_e . . a grucak, ve b~1 ı ı nazarı ı atımızı ce .etti. - Kart vizit mi? tasma gitti şeraıti ezberledi. öğleden sonra Pazartesi sabahına ka- ır ıçtıma yap~ ,. ~~ 
Sayıfalarm bazıları koyu sıyah Amma öyl' k ık h 1 dar bütün cihan müe11iaeleri kapalı- dan sonra tarifenın katdi1.1(tili• bazıları gri renkte. Haydi bunu - Evet, evet. d k' be arış elsd~p ar dır; binaenaleyh bu ııünler zarfında anlaşılacaktır. Temin e O' 

. F . . . var ı ı, aşma ağrı ge ı. b" · bo d d b' tal t h-k·· ·. _.ltd geçelım. akat daha ganbı, kı- Hakkak dükkanında olduğu- ~~ namız a .. a .. ". a e u u':" ne göre bu sefer yapıllD"'":ıuP 
d - d" ·lm· h. b. E" · · · auruyor, Cuma gunu bız de zaten ıı , • . .,ı.;.rt O tapta ogru ızı ış ıç ır ser- nu anladı Derhal kartı ısmar- - ger ış-ı yaparsanız, sıze k · c t . d d b" lan tadılat hayli mw ... - _,_,.. 

Ö .. .. .. • ... . k . . . yo araya gıren umar esın e e ır . r;vr;tr 
l~vha yoktur. yle goruluyor ladı, fakat ismini söyleyecegı omısyon da vennz ! kıaun vatandaılar kapalı olduğu gibi saııayı erbabmı memnun 
kı serlevha harfleri baştan aşa- zaman peşine düşen adamın - Mükemmel! diye düşün- iki tatil arasında bulunduğundan da lecek bir tarzdadır. 

Rusya'nın iktisadi sistemi, ğı karıştırılmış. , arkas~da sırıtarak durduğun~ dü, üste para da kazanacağım! aakat .. bir ~aziyettedir. Bu~ ııöre ~~ -o-
di · d.. d 1 1 · · · kti · . . . .. .. . . tada uç gun, senede vasati olarak ıki İ e: • .. h sSISI g~r . uny~ ev et ennın ı - Aynı kelımenın bazı harflen gordu ve bırdenbıre: Saat dörtte Hadiye Hanımın ay boş geçmektedir. Piyasamızın bun tıaıye mute a 
sadı sıstemınden ç~k farklıdır. kalın siyah! b.azı~~n ine~ uzun. - Hadiye Şefik, ismi yazı- salonunda idi. Hadiye şerait- dan ~ör_d~ğü zararlar hesapsızdır: U- meselesi 
Her devlet kendı hudutları Bu derece ıptıdaılığe hır sene lacak dedi. ten hiç bir şey anlamadı Cemil fak bır ıtıyadı bozarak bu gayn ta- . d j)ııl$P 
içinde kendi mukadderatına ha- evel gazeteler ilk yeni harflerle . • . N . d 1 kl ' 1 büliği kaldmnak o kadar müıkil ol- Şehremaneti itfaıye e .,,. i~ 
kim olacağından bu yüzden bas lm - b ı d - b.l Sonra ılave ettı: un e an attı arını an amı- miyacaktır. Hafta tatilinin beynelmi- peyda etmek için Viyanıı;.~dl 

. . . b. .. .. ı aga aşa ıgı zaman ı e yordu. Jel telde uygun olmaıı, harici ticare- d -· kim 1 tıav-.p 
kımsenın kımseye ır soz soy- tesadüf edilmcmı·ştı·r f - Taksim Sıraserviler Keh ti' · d b··-"ı.. b. · ki·-'- · ed n erecegı se er oJ\l - An k · , • . mız e u,_ ır ın ..... termn e- kik d ktO ı. lemıye hakkı yoktur. ca H lbuk. b" ·ı k ,. keşan apartnnanı 27 numaraya - Hayır hanımefendı, anla- ceği tüphesizdir. Bu vesile ile aynı tet ata evam etme .ıuJıl" 
Rusya bilhassa iktisadi ve ti- t k\ b ı ır g~zet~ ı ~.rı;e =k j gönderiniz. madan kunturatı imza etmenize zamanda tekmil memleketin it kaya- bu baptaki kat'i karar 1'di~ 
cari sahada diğer devletlerle ep ı a ı aras~ a ayı ar - . . taraftar değilim .•• Yarın gene lınd~ cazip. b~ inti~ hüküm ıüre- din bey Ankaradan gel 
temasa geldiği zaman, bu sis- vardır. Gazete ~~_kaç saat zar- başladı ve birdenbire, sıra dü- - Pekı efendım. gelirim. ce.ktir. 20 ~ncı aıır 1t '.'snd_ır beyne!- sonra verilecektir. 

f ki d hT b. 1 fında yazılır, dızılır ve basılır. kıkanl d b" . . d. H d" . . . k milel meaaı hayatında ıse bır saatm 
telmm _,~r arık a ı ıB ır n;ıes~t e Haytı da 24 saattir. Tabii kaç B ar ~ ~r;;:e gır .1· d k . .a ıyke,dFık:ıdylenOın ço_ s~- Ahpapları hakkında maltı- bile b~yük bir tesiri vardır. Az it gör -o-H J l 

iki taraf ta yekdiğerinin siste- d t rt:sta ods~ Y
1 
akzıb~· ım a- ranlık, küçük bir dükkandı. ni vererek işin içinden, ayni za- di ile ahpan olmak Iaznndı. ettiğimiz ııayeye iıe bu taban tabana İstanbul hamalları idate . 

o ..,.tan çı ıyor. u vazıye el saat olu 1 d . ı- u, ay m r an zıya e :ı- mımı ar a aşı ı . nun ısmı- mat edinmek için hanunefen- mek bır nevi uyumak demektir. Takip 4500 ama jılY. 

· · · "b 1 k b. · a, e ıp e ogru U ır gaye- F.kr. · ·· ·· b. k. d d d""kk~ d k r zıttır Bıı intizam11zlık ve bu engel in . mını nazarı ıtı ara a ara ır ı- d" F k t b. d b . b ı ıyenın gozune ır ma ıne, man a a u an an çı tı. Ertesi daha ertesi ve da- ini" · . . • . • . eti intihabına Pazartesı 
tilaf zemini bulmaları lazımdır. ır. ada - ır sene en .1enl u bir çok kağrt ve bir hayli toz i- 1 Cemil Nuri bu sefer Fikriye- ha da ert~i gün geldi Hergün k: m~tlının ~ırdi~bar~nkıle h!'blledıle b"~lanacaktır İntihaba Ist t b . "l"f ... "lk b _ gayeye ogru epeyce ı er en- r . 1 • ~- • Adr . . .. • . . . . · ce. ır. er, ~~ u ı a ın a- ...,, . . . 4 
1 1 

şte u ıtı da ~~~ı:ını 1 
; miştir.Mektep kitabı ise büsıbü- ıştı. 

1 
yı t~ ıp etmı;aı. e~ını ~g- sıgortanın şeraıtını anlamak levıle tutuşmak ıçın sabır11zlanıyor- lun muhtelif mahallenııde iı1 

C
an alır aı:asınT~. k';11" ;;:e.

1 
var ıi. tün ayn bir şeydir. Serlevhala- Burnunun ucu gözlüklti, sa- renınıştı,k peşın.~en gıtme t.e daha güçleşiyordu. Iar,,. hamal iştirak edeceğinden 

' Rum unyet durk. ıye, sı ı _~ yden rın böyle büyüklü, küçüklü, si- kalı kıl kıl, omuzları düşük, u- ı:y,ıana yo tul d. ktanYuz adet kart vdı- Bundan bahsetmez oldular Yeni neşriyat hap seyyar yapılacaktif·u 1sıı~ 
usya a~ası~. a ı an anevı os- yahlı, beyazlı olması zevki seli- fak tefek bir ihtiyar sordu: zıt ısmar a ı sonra 0 a • intihap pazartesi giiJ1 Jj 

tluk nazan ıtıbara alınırsa bu- .. . d" S 1 b çıktı . Artık ahpaptan bahsediyor- Edebi kıraat nümuneleri, b !da S lı ·· ·· ·· -1 e 1" 
k t b"" .. k l" d me mugayır ır. onra ta e e- - Ne istediniz? I f k . d b . Tophyan: Halit Fahri u a gunu og ey Vog 

i1Ju p~k. a 
11 fgo~e d~.ı~ .. 1• nin gözlerini yorar. Hele imla * * * ar, a ta sıgorta an ahsetmı- Hendese derşlleri Beyoğlu öğleden sonra 

er ı ı tara ın goster ıgı us- h t 1 b .. b"" .. ff d"J yorlardı. Ah N . Hilıni ve Adalarda yapılacaktif· .ı.I'. l 
nü niyetle bulunan bu itilaf ze- ~ a arı us utun a e ı m~z. kıyamet. Hatta pek alkışlanmı- . . . .. met azmı ve . . __ ..ı.ır. s 

. . . d R .1 Ki.tabı baştan başa okumadıgı- f ti d b" . . • . Cemıl Nun ertesı gun, Keh- Dost oldular. Cebir, ikinci cilt kantacıların ıntıhabı çaıır-ııtf !la. 
mındı sa~esınet e .. usybatıı et ara- mız için tertip ve imla hataları- byan ar ıaff ekir. ent. ırhının tel şebgınk 1 keşar apartımanının kapıcısı- Halil Halit ya, marangozların perŞe111 ~· 
mız a tıcar munase a ees- . . • u muva a ye ıne ase e a • d Hadiyeye şekerler, çiçekler Nebatat teşrih ve Fizlyolojisl , " 
.. tm. t" nı bılmıyoruz.Fakat mesela 162 t - b'l f k tt" E k t lna sor u: getı·n·yordu. yazan: Hayri olacaktır. ms e ış ı. . ıf . ıgını ı e ar c ım. • şe a- Ş f"k b b d ? 

ncı say ada Ahmet Rasım be- mamen F d d - e ı ey ura a mı Didaktika -o- ti~ tıl 
Yazık ki son zamanlarda yin imzası bile yanlış dizilmis- h r•~sızcakıı°vam e tm 1 Evela koc;;.nın evde olup ol- Hadiye, çocukluğunu, izdi- Haıip Ahmet Japon imperatorufl Ilı 

Ruslar tarafından çıkardan mü- tir. Biraz daha dikkatle coİ : mk u av~re en b~ard"kakr 
1 

vde. 0
1
'" jmadığm; anlamak lazımdı. vacım anlattı. Ahpaplarmdan Umumi Tarih ı~ 

k ··ı· ·· ·· d f k f k - eatrayı tam ır 1 ate ın e- · b h · F d. b. k Ahm t Refik kardeşi geliyor . . .ıı ti ş u at yuzun en, u a te e daha iyi mektep kitabı basmak d" d d" E Kapıcı güldü: a scttı. atına ıye ır ar a- Müsellesat ikinci t:bı · 11"'::1 
pürüzler müstesna, geçenlere herhalde mümkündür. Mektep- ı ~de. sonun a, eande. ~· d - ~neme! - Sefı·k bey ·1c· d. K daşı, Fikriye deye bir arkadaşı, Japonya imperatoruauıı .ıır' ~lp 
k d · · l ·k· f · · san ır ya sa11ne eKı ıger ar- ı ı sene ır a- N . d. b" k d Ali Yar prens Takamatsa ilk bahard• f 
. a ar ıyı ve ler ı ı tara ıçın lilerimizin bunu bizden bekle- . 1 d ' - L 1 d 1 racaah~ette azmıye ıye ır ar a aşı var- Kimya, ı nci Sınıf zi ziyaret edecektir. ' 
de müsmir olan ticaret müna- miye de haklan vardır. tısl er. e eanem~g_e ı;;aş a 1 a~. · dı ... Cemil düşünüyordu: "İş- Nakittin -o- ·ıtı 3

5 sebatımız inkıtaa uğramıştır. İnan kı sahneye ılk de~a çıktıgı Ala! .. Cemil Nuri merdi- te bunlardan biri beni atlatmış Yeni Jeoloji Hanıdi B. Jzmire ~·~~ ' 
Daha dog··rusu inkıta bir taraf- FELEK muh~kkak 0.~an. eşek __ hıç t~ ma- venleri tırmandı, kapıyı c.aldı, olmalıdır!,, ve tahayyül ediyor- A. Malik ve A. Tevfik .ı_,p"' ~ 

ı b l 1 t Kimya 2 nci Sınıf Liman tirketi müdürü r:;-_; lıdır. Yani Türkler Rusya'ya ıcu ıye a aımı gos crmıyor- içeri girdi, salonda oturdu, ve du: "Bir gün bu Fatmayı, Fikri- ' Nakittin lzmire glbniıti. Haber aldığı"'",ı.o , 
mal gönderemiyorlar. Rusya i- O ·· SONRA! du. · • · kapı açılıp ta içeri. . . . esmer yeyi, Nazmiyeyi çağıracak, be- zaran Hamdi bey lzmir lirnıu"~ ~' ·· 
se Türkiye'ye mal gönderiyor. ŞOF. RLUKTEN Anıracak diye ödün: koptu bir hanım girince afalladı. Ta- ni atlatanla karşıiaşacağım!,. Sporcuları davet zı teıki~tta. b':'Iunduktan ·~ ~Ol 

Uzun müzakerelerden ve bi- Dün tanıdık bir şoförü, uzun ama saygılı hayvanmış, falso kip ettiği kadın çok sarışındı, Mahaza bu tesadüfü pek ar ORTAKOY SPOR KLOBO karaya gıtmiştir. - •el ·
11 zim tarafımızdan yapıl.an_ feda- bir gaybubetten sonra gördüm. yapmadı... halbuki bu hanımın saçlan sim zulamıyordu, çünkü Hadiye, UMUMi KATlPLICINDEN: D k tJ ~ 

karlıklardan sonra yem hır iti- tık tesadüf sözleri taati edildik B1R KiŞiYE BlR KIŞl O- siyahtı. güzel, zarif, kibar bir kadındı.. 29 Teıriniaani 929 Cuma günü ta- ok tor A. tJ ~ 'tc 
laf zemini bulunduğu söylen- ten sonra sordum: LUR "'ıU? H d" ş fk 1 f Bir gun·· Cemil Nuri ni- at onda klüp konııresi fevkalade ftl• ••-~~" -- u·-lerlylı be'"""~ ,..1 L· 
1 • • R ' d 1 - 1Y - a ıye e ı ıanıme en- A. • • • : • • ' • • rette içtima edecektir. Mileuis sıfatı- ....... w ........ ~ ...,,. f".11· uı 
mştı. usya nın ost uguna - Nerdesin yahu? Hiç go··- dile müşerref oluyorum deg"il kah merasımının davetıyelennı haiz f h • • ·ı ı ka • dar""'• prooıaı. adenıııktidar,,~1111 fT 
k h · d. • · • S b b h" · ru a n aza ı e e yevm mu y ..,.. .ı. 
ıy~e~ ve e emmıyet _ver. ı~ı- rünmüyorsun?. e e ;, ma ıyetı ve tarzı mi? bastırdı. yet fa'al azanın 0 gün ve saatte klüp Uği elit ve flrengtyl aarc ~~:; 

mız ıçın bu habere sevınmıştık. hudusunu pek iyi bilmediğim . . . . . Onu atlatan sarışın kadını bina11nı teırifleri rica olunur. JCaralıOyde eor..-;ı lmnı ~ 
Meğer sevinmek~e istical et- - . Burad,ayım ama tesa<lüf bir vak'a işittim. Şişhane kara,- . ~v~t, bızzat ken~ısı ıdı; ~.en nikah günü tanıdı... Sanşm .... M KURİS Zayi makbuz ,) 
mişiz edemıyoruz. kolu civarmda be• on Yahud"ı dısı ıdı amma, Cemıl Nun soy- k d ·· l · d .. rt ı t ' B '-1' ~ · _Araban nerde? ~ . .. b l . İ a mm goz en o açı mış ı. O A Bankamıza ait A. Z. · 1,ı (f t 

Yeni mukaveleyi henüz Rus- . . . bir belediye memurunu sıkıştır lıyecek .~az. u amıyordu. · ş! _ Arkadaşım Fikriye, sana K RK MAuAZASI ı, 2, 3 numerolu üç aandık.eı'.,ıif. (f j 
lar imza etmemişler. Sonra - Aa~abayı sattım. Şımdı tı- mışlar . Bu husustaki tahkikat anlad~. A~~f~.e ~enı fena atlat- her zaman bahsederdim. Beyoğlunda lstllı.IAI caddesi cariyeye mahsus Gümrük ır ;,,t';- ~o 
Rusya ile ticaret yapan Türk caret edıy?rum._ 1 evrahnda muhbir arkada§lar- tı !,, dıye duşundu ve: _Tebrik ederim beyfendi. • No. 409 Hazır ve ı•marlama rakaaı zayi olduğundan iıbd &ıl' \ı 
tüccarlarının haciz altına alınıp - Ne tıcaretı. dan biri şu satırları okumuş: - Bendeniz "Can kurtaran,, her nevi kllrklerln en ıon rakalarm hiç bir hükmü olın" .;J \ 

. . . . ' . . . moda ve mllntabap çeşitleri. olunur. ııır' :ı. 
ta ahiren bırakılan mallarının - Kalay satıyoruz! Şoför- """""" ısmındekı maznunun ı- I hayat sıgorta şırketı memurla- Hayır, iş bu kadarla bitmedi. j Türkiye it Banka•• 't.J Flatlar rekabet kabul etmez' satış uaralarını dışarı çıkartmı- lükten çekilen bir adamın en fadei evveliyesidir: nndan, sizi sigorta etmek ma- Dünya değişir kadın değişmez. _ ..... _, n - ...., Şuboi. l~ 
yorlar. Halbuki bu paraların anlıyacağı §ey ne olabilir? ! _ Neden memurun üzerine ksadile, tabii arzu ettiğiniz ta- Fikriye, \tendi peşine düşen a- _ . , . ' · 
naklini taa~hüt etmişlerdi. Mu- SAHNEDE EŞEK hücum ettiniz? kdirde... damın, bir başkasile evlendiği- ~ l larık, hayat, kaza v~ otomo..,ıl .sıgortaıarmı~ı _ ın• 
ahedede Turk tebaasının Rus- F f k" ni görünce fenasına gitti kızdı gr Galat.ada -Onyon hanında. kAiıı -Onyon sıgorta kumpanya~ 

G k F t . t H"" d·kı K alanda eşme an... • • 1 ya'ya gidip oturmaları ve tica- eçe~ a ta~ ransız ıya . - ucum etme ı • avga . kıskandı ve bunun üzerine.. yaptırınız. 
ret yapmaları hakkı tanınmış i- roauna gıden bır arkadatmı a111- yaptik! Ne "Can kurtaran,, sıgorta- Sim temin ederim ki Cemil Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte ol:ın 
ken, tebaamızm Rusya'ya git- !atıyordu: . . - Yirmi kiti bir kişile kav- sı varqı, ne de memurdu. Fa- Nuri mani olmak istedi istedi u·· v o N 
melerine ve ticaret yapma!,ıt·ı- - Aman bırader, evelkı ge- ga eder. mi?. ~· . . kf.t bu ziy~retine, bundan da- amma olamadı ... Fikr!~e, ge- N 
na mani oluyorlar. Türkiye'- ce Fransız tiyatrosundaki Opc- - ~ız~e ~~et degıldır. Bır ha maku~_bır ~ebep bulan;ıaz~ı ne olmak mastarından, Cemil 
den alınacak malları yalnız ke- ret trupunu görmeğe gittim. yahudı bır kişıle kavga etmez. 1 Hem bu oyle hır meslektır kı, Nurinin metresi oldu nnız. A 
ndileri lstanbul'dan almak isti- Talihe bakın.. Sahneye bir e- Hep birlikte.... 

1 
istediğiniz suali sorabilirsiniz.. · · · • JKumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırma~ 

yorlar. §Ck çılanaz mı? Ehalide alkış FELEK Bir çeyrek zarfında, bu ta- SELAM! İZZET - • Teltllon: Beyoğlu - 2002 "'"'/ ı 
---- ------- ------· ~· ı 

'/Uilıiı;t>f,, in edebi tefrikası: 100 daralmış ve sıklaşmıştı l kim yok! Onun sinirlerini ben Murad'm aşkı, onun ıztırabı danlardaki müesses itiyatları - Hamra 1. rıııı sı ,e ,~ 
Dolaşık adımlarla odadan kurcalamadım, onun kalbine ! sonuna kadar yalnız bir hiıdu-1 ~ri~ip götürecek. Cemiyetleri bu O _zam~ ne. do~to ~0rtı1' i· S 

AŞK 1 .

6 
o • çıktı 1 ben sokulmadım, ve .. Ben hiç dun içinde !!:asılıp kalacaktır: ınkiraz ve yıkıntıdan kurtarmak ten~ıhle~~ n~ hıç bır ıııgııs' şr. k' 

N Eş 1 . . . . . . . . . . bir şey yapmadım 1 O gördü, o/ Hastalık 1 Hastalıktan ileriye için idealin yükselttiği kalelerle e?dış_e ~ı~ı ~ır.er ateş d aıııııl':uı 
• -~ . Murad'ın bu haline hakikaten beğendi,_ o.~evdi, o ~itle~di.'. v~ geçeme;:en aşklar eskici pazar- t~~m etıı:ı:~~. lazıı:y,ı_. ~il_letler bi bırıbinmızı kucaidıııı9Sil'~t 

şaşıyor ve ona acıyorum. Et aş- gene o bı.itun bu acılıgın yukunu larındakı eşyadan daha kıymet- şımdıden butun guçlennı bu alıkoyamıyacak ve t~ rıt"' 
Elem izzet kının da insanlarda bu derece taşıyacak. Çok isterim ki. unut-1 li değildirler. Bunun için de hedef üzerinde seferber ediyor- azgın heyecanı dudalt 11 

.lf 
~'>#~ kuvvetli olabileceğini hiç bir za- sun ve bu inkisar onda en kü- Murad'a acıyacağım! Hasta lar. Bunun için en küçük bi~ a_ş- , alevlenecektir! 'f'~-

man hatırıma getiremezdim. çük bir iz bile bı:-akmadan silin- l aşıklar iyiliği daima yenilikte kı bile bir cemiyet karakterının Bu sabah gene on!lllverıl' 
ıle sevdiğinizi biliyorum ... hilr- lunacağnn . . . Bu aşka da hürmet etmek sin gitsin. Ve .. bu lazım. Aşkı- bulurlar. Hiç bir zaman ve dün- misali bilerek onları millet saf- daydım. Su istedi . · · . · 
met ediyorum! Size bir kerre Bir nutuk, bir sahne hitabesi lazım. Bunda da feragat, bunda mızın, iztırabımızın ayrılığı bur-1 yanın hiç bir dl!vrinde iddia ede- larının derinliğine bakan adese- Sonra: ıflj51~ 
daha bu sözümü tekrar edecek gibi söylenen bu sözleri hayret ' da titıiz bir hassasiyet ve her- da. Biz aşkta bir gaye ve emel i miyeceğiz ki bütün insanlar lerle görmeye kendimizi alış- j - Bir az yardım eder 
değilim. Fakat emin olunuz ki le ve bir heykel gibi donarak raklık var! Murad'ın ,on sözle- tanıyan insanlarız. Bu itikadın idealist ve bütün aşklar ideal tırmalryız ve yarının çocukları- oturayım? •.• 
ömrümün sonunı;ı ~ad':~ sizi_.:. dinledim. O kadar dikkatle, o rindeki incelik, saffet, yüksek çocukları için dünyanın altı ve ' aşktırlar. Dünya makineleşiyor na daima bu tek şeyi söyleme- Dedi. kiııt1 ~ 
hayır, hayır .. sızı degıl sızın kadar heyecanla dinlemişim ki feragatin ifadesi olabilir. Fera- üstü yoktur. Fakat et aşıkları ve şehvet birer aşk zan bağı ha- liyiz: j - Bir saniye yastı 
gözlerimi ve dimağımı kaplıyan hala kelime kelime ezberimde1gat ve titizliğin eseri olan aşk- kendilerinde bu kemaii bulabil- !inde kırlarda ve kaldırım ke- - İdealist olunuz ve cemiye- zır edeyim... , r· 
hayıılinizi, ruhunuzu sevece- ve sanki kulağımın dibinde boy-1

1 
ıar hürmete layıktırlar. Ona mek, kendilerine bu düşünüğü narlarında bitiyor. İnsanlar ma- tim izi doyasıya seviniz... dedim. Neş'eli neŞ e ı · . 

ğim. Sizin bu yaradılışınızı sev- i na Murat tekrar edermiş gibi. ömrümün sonuna kadar acıya- edinebilecekler mi? ... Murad'ın kinaya yalnız bir şey vereaniye- S lkinci Teşrin.... - Teşekkür ederiJTl · jj1r& 
mek te benim için ideal bir sev- i Murat sözlerini bitirdikten son- 1 cağım ve hürmet edeceğim. Fa- beni sevmekte, benim için ıztı- ceklerdir: His düşünüş ve vic- Bu komedyanın saklanacak dedi. Bir az sonra )ı:a 
Jİ ol~~aktır. Hamra'nnn b_u _aş-ı' ra belki beni dinlemeye taham- kat ne acı şeydir ki bir insanın rap çekmekte ne gayesi olabi- dan ... Fakat bütün insanların tarafı kalmadı galiba?. Dilleri- 1 oturttum. Sordum: 
k~ musaade ve hiirm_et edi~ız ... ~ül edemedi, belki dinlemek son yaşayış gününe kadar boy- lir?. Bana sahip olabilecek mi?. makinalaştığını göreceğiz. Yal- miz ne kadar durmaya çabala- -Rahat mısınız?. 

11
epil 

Sızden yalnız bunu nca edıyo- ıstemedi: nunun üzerinde ve ruhunun de- Hayır!. Benim sevgimde hangi nız istiyelim ki makinalaşan in- salar kalplerimiz konuşuyor. Yüzünde hafif bir te 1.ı 
-um ·· ~elki beni beş __ ?,n gün - Müsadenizle Hamra'nım . ..lrinliğinde sürüyüp götüreceği emeli, hangi sevgiyi tadabile- san vicdanını kaybetmesin .. Korkuyorum ki bir saniye gele- dalgalandı: . . roııı" '. 
,onra._bır def'a daha g?ı;ışeme- Dedi ve odadan çıktı. Bir az iztırabm amili ben oluyorum! cek?. Meçhul! Benim şahsiye- Yoksa kürenin üzerinde daima cek kalplerin bu vecitli tanışık-j _Çok rahatını sızı Y~ııf1 1<ı 
'"'lek uzre kaybedece~sııı.ız. He- eve! sararan o yüz yeniden kı-. Bunda benim suçum yok, benimi timde neyi sevebilecek? .. Bel- karanlığa göz açmak çok güç lığı bir isyan hamlesi olup hay-( Cevabını verdi ve lı:O 

1 11en şimdi en uzak hır hastane- zarmış, nil rengi gözler çukuru- bilgim yok, benim vicdan aza- tisiz! Ben yalnız ben im ... Bir olacak! Ve .. makinanın bu kes- kıracak: mız rlevam etti: t1'M~V 
;e tayinim için müracaatta bu- na sığmamış gibi irilmiş, nefesi, hım yok. benim teşvik vf'. tahri- başkası ben olamaz. O halde! kin, ateşten aı;zı inıı.an ve vic- - - Has3f\I.. ' """ ~ 



MlLUYlı."T PAZAR 24 TEŞRlNISANI l!r>9 

. . 1 k. · · • k ·k ademi iktidar, tasalliibii sera, 
ansız ı ' sınır, romatızma, verem, emı gevşekliği, göğiis lıastahkiarııi . 

· H A S A N K U V V E T Ş U R U B U ga 
- ---

Me,hur 

KONTINEı~TAL Mülga Mah1lini askeriye muavenet f 
heyetinden: 

Erzak ve saire münakasa:.,. 
Yazı makinelerinin en son model

lerini görmeden hiç bir yazı makinesi 
mubayaa etmemell~lnlz. 

Heyetin Veznecilerdeki binasında mevcut bir adet müstamel 
Ford otomobili ile sinema makineleri Milli filimler, hurda demir, 
müstamel portatif sandalyalar, halı, kanape, koluk, masa, ve sa
ire şehri halin otuzuncu cumartesi günü saat on dörtte bilmüza-

Yüksel( orman ınektel)İ rf'l(torltığundaıı: 
M ktebimizin yedi aylü e cak ve levazımı sairesi kapalı zar[ usulilc :nlin akasaya konmuştur . 

YALNIZ İştan
bulda bllyllk Pos· 
tane caddesi 

1 
yede satılacağından şimdiden eşyayı görmek istiyenlerin her 
gün saat 11 den itibaren mezkur heyet binasındaki tasfiye heye 
tine müracaatları. 

T a' pi cin şartnamelerini görnı ~ k üzere her P"İi, "'"~-ık asaya iştirak için de yevmi ihale olan 2 7 T. s:ı ni 
9 " ç ·~amba günü saat on di\rtte deft rdarlık bin :sın ı ın üessesatı ziı aiye mübayaat kom is· on ı a 
'r' J . 

ı· 

21 numaralı 
(l(ONTINENTAL) 

mağazasında 

tatılmııktadır. 

Tel. ist. 3100 

muru 
INENTAL 

Anadolu şehirlerine acentalar :stenlllyor. 
Umum Tllrkiye Cumhlyetl vekiline mllracaat 

HERMANN H~RNıTAYN 
Beyoğlu Posta kutusu No. 326 --

~UtÜK TAHARE PitANGO~D 
YEDiNCi TERTİP 

5. iNCl KEŞİDE 
11 KANUNUEVVEL 1929 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

Ayrıca: 

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

Devlet ~eınirJolları ve limanları umumi i~aresin~en 
Nohap şirketinin inşa etmekte olduğu hatlar üzerinde inşası 

mukarrer beş adet demir köprü - Kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Münakasa 23/12/29 pazartesi günü saat 16 da Anka 
rada Devlet demir yollan idaresinde yapılacaktır . 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvaK 
kat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi Müdür
lük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa .şartnamelerini 50 lira mukabilind~ Anka-
1 ratla, Malzeme dairesınden, İstanbulda Haydarpaşa magazasın

d3n tedarik edebilirler. 

Sıhhat ve i~tiınai muavenet veköletinnen: 
Diyarbekir Nümune Hastanesine kapalı zarf usulile 149 ka

lem ililç ve Tıbbi malzeme münakasaya ~on~~uş~~r. Münakasa 
müddeti 7 Teşrinisani 929 tarihinden yırmı gundur. aZrflar 26 
Teşrinisani 929 Salı günü saat on beşe kadar kabul olunur. Ta
liplerin şeraiti anlamak üzre şimdiden S1!:1h.~t ~~ .. İçtınai Muave
net vekaleti İçtimai Muavenet Umum Mudurlugune ve Istanbul 
da Sıhhat ve Içtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaat eyleme
leri. 

Ka~ıt ve karton ıııu~aJaası: 
Tülün inbisart uınuın ınü~ürlu~un~eu : 

Ve hatta fırtınalı havalarda, p tsajhıra 
ve ya balkonların altına sı~ıomağa 

!Uzum yoktur. Zira: 

En birinci malzeıne ile imal 
olunmuş ve Muflon astariyle 
enıpermeablize bir hale gel
ıniş gayet modern ve kusur-

suz bir biçimde 

EKSELSiOR 
il il il 

PARDESDSUNO 
Giydiğiniz takdirde bila 
perva yürüyebilirsiniz. 
UCUZ-PRATIK-ŞIK 
BilOmum levazımab lksalyenlzl yalnız 
Galatada Karaköyde Poğaçacı lınoı 

lttlsallndekl m11halloblclnin llstllade 

EKSELSiOR 
Büyük elbise mağaza
sından tedarik ediniz. 

ve 1O,000 » Bir 
ikramiyeler 

ınükafat 

İdare için muhtelif eb'adda 286,000 kilo karton ve 591,000 
kilo kağıt mübayaa edileceğinden taliplerin şartname ve nı:m~~ 
yi almak üzre her gün müracaatları ve 2/12/92.9 pazartesı gunu . •• •• 
saat 10,30 da fiatıarını kapalı zarfla '101,5 temınatı ~uvakka~e- Kadııı erkek ye çocuklara mansus ko3tum, palto, pardesu 
!erile birlikte Galatada mübayaat komisyonuna tevdi etmelen. ' b 1 .. h 'tl • 

ve muşam a arın en munta ap çeşı erı mevcuttur. 

f:!:n!~~.!~!!Y!:~!d~~. !"•u••"~- sla~~ul!~~~~!~~~!~~!.,~~l~~~J~~!i!~~!- Tediyatta teshilfıt 
lla muharrer keşıf evvellen uzennden (bal:ıda gosten: !erinin 930 senesi mayısı sonuna kadar ihtiyaçları olan kt1ru fa-
~aatlara) 30 Teşrinisani 929 tarihine m~sadıf .~umartesı sulye, nohut kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 1 • ı • 
t ne kadar müddetle ve kap~ zarf usu~le mun~kas~_Ya 2 _ Ortaköyde Gazi paşa yatı mektebinin kara cihetindeki eyrıse aın 

~ •lınış olduğundan f~zla tafsılat almak .. ıstey~n~~ı:ın m~~- duvarın yıktırılması, demir parmaklık, kapı, mermer ~ıs-rili.v~n 
tnezkO.re zarfında vılayet Nafıa baş muhendislıgıne mu- ve teferruatının yapdırılması keşfiname ve şartnaınelen ıtnlcıbın 1----..::...------·•ı 
tlan ilan olunur. ce kapalı zarfla münakasaya konmuştur. MerkeL Acenıuı; Galatı köpril 

• • • ._..i.i~, ·r • İhaleler 9-12-929 pazartesi saat 16 da Ortaköyde Gazi paşa batında, Beyoğlu 236ı Şube 
Bedeli keşif yolan ismi mektebinde Istanbul yatı mektepleri mübayaa komisyonunda acentesı: Mahmudlyı Hanı aluıda 

• nev'i Lirı K. icra edilecektir. '10 7 ,5 nisbetindeki muvakkat teminat akçeleri •--ls-t•_n_hu_1_27_40 ______ 
1 .t~ }68-60-j 218 kilo met- 18582 83 ~-; : Borlu - Demirci Fındıklıda yüksek mektepler muhasibi mes'ullüğüne yatırılacak, 

~ arasında maa temel . lJ• alınacak makbuzlar teklif zarfları içine konularak saat 16 dan 
ası şosa inşası ve 30 ', .... , eve! komisyon reisliğine verilecektir. Şartnameler her gün komis 

~( ~~ulünde istinat duva- ' r :..yo_n_ki_'_ti..:.p_li..::ğıc_'n_d_e-=g_ör_ül_· _eb_i_Ii_r. ____________ _ 

TRlBZOH 8iRiNCI rDSTlll 

(}. :~: :~t=:trc k:ı~~t- 8303 81 Borlu - Demirci Man·ısa vila"' yetinden: Samsun, Glreson, Trabzon, Rlze 
11 ~ Hopaya gidecek ve dönüşte 
J 1 çh klrgir istinat du- 1- Manisa mektepleri irin 10-12 yaşındaki rocuklara malı- Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 

CUMHURlYET)vapuru 25 teş· 
rinisani Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle lnebolu. 

11"', t iki adet 0,60 beş " " 
bir bir adet üç metre a- sus üç yüz adet mektep sırası beheri 12 lira kıymeti muhaınmene Trabzon, Tirebolu, Glreson, 

da be üşzerinden. Ordu. Ünye, Samsun, lnebolu, ~ iıı._ - • ton anne men- 2- Manisa mektepler<i için 8-10 yaşındaki çocuklara mah-

•

":un 3+500--4+900 14684 46 Kıfkagvar-Gelenbe sus üç yüz elli adet sıra beheri 10 lira kıymeti muhammene üze- Zonguldağa uğrayarak gelecek 
ı.... " ıinden: tir. Hareket gilnü yük kabul 

·ıa' '<vı:releri arasında l400 3- Kanunuevelin yedinci cumartesi günü saat on dörde ka olunmaz. 
t :tulünde kırına taş ve •-----------

. ;1 J ferşi.le silindirajı. dar müddetle ve ayn ayn kaimelerle münakasaya çrkanlmıştir. I . u . Rr' I PD'la' 
iıı- YQ\un 12+ ooa-14+ooo 13325 60 Akhisar _ Mermere İhalesi vakti muayyende encümeni vilayet huzurunda icra edile Zffilr - 1118r31D Sıı 3 ı ~ı 

etreleri arasında iki cektir. ( KONYA ) vapuru 26 
il. tulünde kmna taş ve 4 - Şartname, resim ve keşifnamesini görmek ve daha fazla Teşrinisani Salı 12 de Galata 

~ , ~j ferşile silindirajı tafsilat almak isteyenlerin vilayet maarif müdürlüğüne müraca- nhnmından hareketle çarşamba 
~~S-20+345 kilo met- 12146 30 Manisa - Akhisar atlan. _ sabahı lzmire ve akşamı lzmlr-

. ilrasmda bir kilometre M • • ı I\ t d den hareketle Antalya, Aıaiye, 
1ıltbilokajvekırmataş .. , anısa vı aye ın en: Mersine gidecek ve dönüşte 
t siilindiraj1 Taşucu. A.namor, AIAiye, Antal-
lloo-12+902 kilometre- 17800 72 Salihli • Borlu 1 - Manisa vilayeti baktiriyoloji hanesi için 1 I50 lira 45 ku- ya, kuşadası, lzınire uğrayarak 
~da 2902 metre tulünde ruş muhammen kıymetinde muhtelif alat alınacaktır. gelecektir. 
:ıı 26,60 metre tulünde on 2 _ Bu alatlll envaını mübeyyin liste İzmir IstanbıU sıhhat 
't\d.ct muhtelif açıklıklarda müdürlüklerinde mevcuttur. Ayvalık sür'at postası 
I{ arıne menfez inşası. 3 -Münakasa müddeti 7Kanunuevel929Cumartesi günü saat (IVIERSJN) vapuru 26 teşrin-
. trkağaç-Glenebe yoluna ait teklif mektuplan 30 Teşri 14 de kadardır sani Sa 1 (17) de Sirkeci nh-

i 
1 

929 tarihine müsadif cumartesi günü saat on dörtte: 4- Teminata müstenit olmayan teklifat nazarı itibara alına- nmından hareketle Gelibolu, 
~ı 1~at-Mermere yoluna ait teklif mektuplan yevmi mezkurda maz. Çanakkale, Küçükkuyu, Edre-

s• .1 ,ı.,. de: Manisa-Akhisar yoluna ait teklif mektubu yevmi 5 _Fazla tafsilat almak isteyeulerin vilayet sıhhat müdür-
'·, '1 ~ tda S. 1 S de: Salihli-Borlu yoluna ait teminat mektubu t1 mit, Burhaniye, Ayvalığa ıı:ide-s lü~.acaa an k d" .. kıl · k f~ ~' de: borlu-Demirci yoluna ait teminat mektubu yevmi I- ce ve onuşte mez r ıs e-
' ;ur saat 1-2 16 da kabul edilecek ve o saatlarda münakasa- lelerle birlikte Altınoluğa uğ· 

!anacaktır. E o 1 8 N E K ~ N s E 8 v E L E 8 i G E ~ M i J T i H ray~~~~~İu için yalnız yolcu 

Her çeşit sebze konserveleri, zeytin yağlı dolma ve yemekler 
kıvırcık ve dana etinden kebaplar, beyin, dl~ yanak konserveleri 

plllç kızartmalan,balık bllklsi,her turlll komposto ve marmlllatlar 

Çok müsait şeraitle satış yapılır 

la~ıt ve karton ııın~aJaası 
Tüton inhisarı umum ınünürlülünnen 
İdare için mübayaa edileceği ilan olunan kağıt ve kartonla

ra ait teklif mektuplannm tevdii için gösterrilerı 2/12/929 ta
rihi 11-12-929 Çarşamba günü saat 10,30 a kadar temdit edilmiş 
tir. 

alınır yük alınmaz. 

1 SADIKZADE BİHADEH, 
LER VAPURLARI 

KARA DENIZ 
MUNTAZAM VE LÜKS 

POST ASI 

Sakarya 
vapuru 

24 t~rlnlsanl Pazar 
gllnll akşamı Sirkeci nbb· 

mından haroketlo (Zongul· 
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Glrcson, Trabzon ve Rl:ı:o 
lakelelerlne azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide MH 
adet hanı altında acentalıtıo 
UracaaL Telefo:lıııtaabul 213 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Seri, lüks karadeniz postası 

B .. } t vapuru 24 
Ü en Teşrinisani 

Pı1zı1r günü akşam1 
U U saat 18 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Samsun., 
Ünye,Ordu. Glreson, Trabzon, 
Rlze J ye azimet ve avdet 
edecektir . 

Muracaat mahali: lstan~u! 
Meymenet hanı altındaki yazı
hane. Telefon İstanbul 1154 

Dikkat: Her hafta Pazar glin
leri kat'! olarak vapurlınınız 

muntazamen arekhet edecektir. -1 TAVlLZADE MUSTAFA 
ve biraderleri vapuru 

Mun1azam Ayvalık Ekspresi 

~ Tavilza~e 
ıf vapuru 
eşrinisanlnln 25 inci pazartesi gil
nü •kşımı saat on yedide Sirkcei 
rıhumından hareketle Gelibolu, 

''L üt fen 

1 
1 

.~ 

"' 

\ 
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çağı veriniz I '' : 
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Mesajerı Marltlm ve Pak• . 

lu.ınpany~ınaıı npuru Ilı 
Güzel seyahatler 

Her hafta " Ma .... Uya ,. ya ha· 
rekct eden npurlar Pire ve Na· 

poli Umanların& dahi uğrarlar. 

Tafsilat almak üzere Karaköyda 

nıkkale, Kllçilk kuyu, Alan olı k Lor ant Rebul ve şürekAsına mil-
Edreınl~ Burhaniye ve Ayvalık racaat olunmasL Telefon BeyoğlıL 
iskelelerine azimet ayni iskele- 2ı.'.3 - 204 - 1704 . 
!ere uğrayarak avdet edecekdr. "•u••• .................. 

1 
Mahalli mi\racaat : Yemiş Tavil- i TİYATROLAR 
zade biraderler. Telefon lsıanbul ı ve • 

2210 SiNEMALAR ----------·- ......................... . 
YELKENCi 

Kara deniz lüks ve sö.r' al poslası 

SAMSUN 
VAPURU 

27:reş~i-parşamba 
nı sanı ".5' 
günü akşamı Sirkeci rıhnmın 

dan hareketle dogru (Zongul 
dak lnebolu. Samsun, Ordu 
Glıeson, Trabzon, Sürmene ve 
Rize ) ye gidecektir. 

TafsllAt için Sirkecide yelken· 
el hanında k&ln acentımna mü· 
rac&at Tel lstanbul 1S15 

·------------... 
MAMA 

Dr • H • ŞINASİ 
Ya-- • "Jılıl: daıııdır. 

ŞEHREMANETi Tepebaşı ti• 

1 ~ 6 ya:~J~~dad:~tu 
lll il Katli 

1 

S Pordı 
Cuma gilnled 
matine sut 

1111 J 5/30 da 

11111111 

Her cumarteııl 
akşamlan lçlıt 

fiatlardı tenzl· 
l'-t yıpılınıştıt. 

Bu akşam 9,5 da 

Kuşdili tiyatrosunda komlk 
Cevdet Bey 

Parls Paçavracılan 
Karakaş Ef. iştlraldle dram fi p. 
Bülbült Hafız Ahmet R saz heyeti. 

Dr. hsan Sami 

Öksürük şurubu 
Öt.ürü: ve nıfH darbtı 

için pek toalrll ııaçur. 
Divmyolu S. Mabmuı tllrb..ı 189 
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il e mekteplerin
de okuya lar için 
ders ve havadis. 

eo-...; ••• - ~ .~ - - .. 

Tertıp eden ınuallin1 Nainıe Halit ve 
Ahn1et Halit 

Kıraat 

Yağın ur 

Yağmuru ne vağdırıyor? 

Siz havadan boşalan yağmurların nasıl ve nereden 
1ağdığını biliyor musunuz? 

Bilirsiniz ki yağmur yağdığı zaman sokaklarda göl 
ükler teşekkül eder, dereler akar, hatta bazı şiddetli yağ 
nurlarda seller hasıl olur. Fakat yağmur dinip hava açrl
lıktan bir zaman sonra her taraf kurur, sular ortadan 
{aybolur; hiç yağmur yağmamış zannedilir. 

Acaba bu sular nereye gitmiştir? 

Şehrc·manetinden: }\~;~ 
yangın yerinde 2155 ve 2 ıt1 
ri ta numaralı arsalar aras :ı: 
39,31 metre murabbaı ars ~ 
metre murabbaına iZ lifli. 

ıııı-· met takdır olunarak satı ıt1 
çin açık müzayedeye k00

. 

tur. .T.aliplerin şartn.aın~~e 
mek 1c;ın her gün muı~Y ıaıı 
girmek için ihale günU 0. !i 
Kanunevvel 929 pazar gıı~e · 
vazım müdürlüğüne gelı11' 

* • • . ·~ 
Şehremanetinden: B•';oı: 

dere mahallesinde çayır k·ra 
ğında numarasız tarl~. 

1
ye 

verilmek için açık ınıııB ısı* 
ye konmuştur. Ta!ipJerın r gı\I 
n~'?1eyi görmek için. ~e i~ıM 
muzayedeye girmek ıÇ111929~ 
günü olan 15 Kanunevv.~\a~jjlll 
zar günü levazım müdilf 
gelmeleri. 

,. 'f. "" ·pil 

Suyun bir kısmı tebahhur etmiştir. Çay kabından 
ıkan dumanın havalandığını görmüşşünüzdür. Su du
nan haline gelirse "su tebahhur etmiştir" denir; ve bu 
l d 

"b h ,, · · ·1· Amerikada herşeyin büyüğü- rine kurulmuştur. Bu kôprünün 
umana a u ar ısını verı ır. . . 1. . . . . . 

B h h 
.. k li Buh d"" daki b""t'" nu, azamet ısını yapmak bır ıtı- diğer kısımları de ikmal edil· 

u ar avaya yu se r. ar unya u un yat olmuştur Sehirler mütema ni vesaıtle teçhiz ediliyor. Btı asma köprü Hudson nehri üze- mektcdir. 

Şehremanetinden: f:ı"tı3 
Camiikebir mahallesind~ 
riye caddesinde 82 ıt . it1 
dükkan kiraya veriJınel<_,'.~. 11 
ç_ık m_üzayedeye kon~u~·;~i~j 
lı plerın şartnameyi gorııt . '.11 1 
her gün müzayedeye ~j~ııı 
için ihale günü olan ıs ~· 
evvel 929 Pazar günü . ıe 
müdürlüğüne gelmeleri· 

... • * veııJ 

l~nıvali ~[etrıık<' i\·( Ü< l iriveti n<le n: 
~öllerden, nehirlerden yükselir. Büyük denizlerden bir ------· _____________________ .;__ ___________ _;_ ___________ _ 

,ok su buhar halinde yükselir. ki yer arasında papeli vermel 

Şehremanetinden: Jl 
keşfi 246 lira 81 kunış olaP 
beli adada İsmetpaşa rıh1 ., 
arkasındaki isim taşı >ii" Hava buhar doludur. Buhar yükseldiği zaman so- den adım atmıyorlardı. 

jur ve küçük su taneleri teşekkül eder. Bu küçük su ta- -<>-
.ıelerinin binlercesi biraraya gelir; bunlar bulutları teş- Tekaüt hocaların 
'<il ederler. maaşı 

Rüzgar bu bulutları havada sürükler. Bunlar daha T k .. tl""kt t k 
'>aşka su damlalarile buluşurlar. Rüzgar, bu bulutları, ~ aulı u en slrral e. -
>U bulutlardan daha .soğuk bir havaya rasgelinceye ka- ra~!şe a ~an mk:~kı~ hln 
lar sürükler. Bulutlar soğuk havada sürüklenirken ne hu es 

1 mİaş arı ts 
1 

a 1 a
;ule geldiğini zannedersiniz? Küçücük damlalar bir ara- rlıSnOeOokuursato sunb mlıaaş akrı 

1. b" ··k d l 1 1 l ruş an aş yaca -
ıageır, uyu amaarourar. t 

-0--Damlalar yavaş yavaş büyüdükçe büyürler. Oka- ır. 
far büyürler ki hava onları kaldıramaz, düşrreğe başlar Buğdaydan çıkan 
'ar. Bu zaman (yağmur yağıyor) deriz. dava 

Yağmurun ne faydaları vardır? 
Eğer yağmur yağmazsa yiyecek çok şey bulamayız. Kanada buğdaylarının A-

Çünkü nebatları büyüten yağmurdur. merika buğdayı diye getiril-
lnsanlara ve hayvanlara nebatlar gıda temin eder. mesinden çıkan dava için 

)ünyanm bazı yerlerinde ekinleri büyütecek yağmur az gümrük başmüdürü: 
llduğundan ahali çok sıkıntı çekerler. Dünyanın bazı kı- - İş temyiz mahkeme
umlarında yağmur okadar boldur ki nebatlar çok çaıbuk sindedir, hazinenin bu yüz
'.>üyür, ahaliye çok gıda temin ederler. ıden zarar çekmesine razı de 

Giyecek elbiselerimize de yağmurun tesiri vardır. ğiliz! diyor. 
'.;iydiğimiz pamuk ve ketenin de büyümesi yağmura bağ -o-
ıdır. İçinde barındığımız evlere sahip olabilmemiz için Şerif bey gitti 
Je yağmur lazımdır. Kereste yaptığımız ağaçların büyü- Polis müdürümüz Şerif B. 
'llesi için de bir çok yağmur lazımdır. Edirnenin kurtuluş bayra-

Yağmurun başka bir faydası da vardır. Yağarken mında hazır bulunmak icin 
tavadaki tozları da temizler. Yağmurdan sonra havanın Edirneye gitti. -

Semti 
Osktidar 
Topkapu 

,, 
Kadıköy 

~amatya 

., 
falimckapu 
F:ıtih 

~:yıip 

l\adıküy 

Yeni mahalle 
Bay azıt 

(),, ın an a~a 
S,ın<:<ıktar l layrttin 

" 

Karagümriık 

Czrika>ım 

Caferağa 

Sokağı 

Andonaki 

., 
Niizh ct ı-:ı·cııdi 

" Yanaki kalfa 
Liikuncülcr 
Çümlckçikr 
Yeni sokak 

1'io. r\c\ "i icarı r.. K. 
20 1 iane 180 

8 
" 

100 

8 Diikk;\n 30 

49 1 l:ın c 144 

257 !\la~ oda diikk,\n 100 

238 Dukkftıı 36 

S nın değiştirilmesi açık .1111, · 
,, deye konmuştur. Talı!' a 

şartnameyi ve keşif e~a 
" görmek için her gün ıı:iıı~ 
" şaya girmek için ihale l>'jı 
" lan 15 Kanunevvel 9~~. e g 
" günü levazim müdürlügıl11 

14; 1 O 1 iane 48 ,, meleri. 
20122 Dukk:lıı 7 Ş * * * 
23 Maa oda ıliıkk:\n 84 S Şehremanetinderı: ıJlf 
ıo Hane 240 matbaasında §İmdiye~~ 
12 

" pi anan ve 930 senesi :N1 Jı ol 
,.., " ·• 

61
, 
10 

• ~40 " hayetine kadar toplan~~k · 
Tophane Süheyl Bey Tulumba aralı~ ,, 3,50 Ş kağit kırpıntıları sawıı--
Galaca Yenicami Fcrmcnecilcr 53 Dükkan 36 ,, kapalı zarfla miinakaşaY~ 
Burı;JZ<la Çar~ı Çar~ı l'a<l<k5l 1 /3 ,, ~ ,. muştur. Taliplerin şartı':ııı 

,, ,, ,, 2 l ,, 60 s almak için her gün ıevatl 1' 
Ba!Ada ev sah muhıırrer cmh\kiıı bir sene müddet ve hüklırnetçe talep vuku unda tahliye edilmek dürlüğüne gelmeleri· .. a ol mektuplarını da ihale giif1 · 

üzere 3 / 12/929 tarihine mti,adif Sah gtinii saat 14 de bil müzayede ihaleleri mukarrerdir. Taliplerin 15 Kanunevvel 929 paıar ıe~· 
" 17,.5 hcsahilc teminat ınakbıızlarilc Em' ali metruke icar komisyonuna miiracaat eylemeleri. mezkur müdürlüğe verme 

Istanbul baytar mü- - DEVREDiLECEK ı1-11ııtı' 
BERATI ~ 

düriyetinden: "Pullu sigara maki~el• 
İktisat vekaleti namına sa- buna mümasil geyler içın t<-' 

tın alınacak 88 ad t tul •rt· _ tertibatı hakkında" On lıef • '! e ve 1 ı detle b , l numara tahtında v o 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

l\l '\TK FR.\\SIZ (Jl'~:Jll·:T l ll~YETl 
tarafından VEIH >NIK opereti temsil edilecektir .. \kşomı saat 21.1 /4 te 

LES CLOCHES DE CORDEILLE 
Pazartc<i •kşamı: L E S 'i A L T I N il ı\ :'.: K 

te kadar temiz olduğuna her halde dikkat etmişsinizdir. 
Yağmur olmasaydi içecek su da bulamıyacaktık. 

fa ve muhiti sadrı ölçecek ve bat 928 tarihinde Sanayi ııı 
müdürüyetteki nümiineye mu- tinden bir kıt'a ihtira beratı il' 
vafık ölçü bastonları miinaka- kılınnu,11. Bu kere meıkD~eıı 
şaya vazolunarak 15 Kanunev- füruht veya icara veriJecc4ı ııJıl' 
ve! 929 Pazar günü deft rd l • tirasına veya isticarma tal~• •

1 

l{inısesız yavrulara . . e ~~ 1 vatın Iotanbulda yem post eti ,o kta saat 15 te ıhale edılecegın- sında Aıır efendi kütüpbafl ~ 
çukulata tevzii de!1.talip olanların münakasa şe ğmda Türkiye hanında ıs·2~ıt~d1 

<;arşamba ve perşembe akşamlan Gala olarak 
Parisıe pek çok muzafferiyetler ihraz etmiş olan 

GI BOULETTE 
* * * 

·Günün havadisleri 

Parayı iç eden 
memur 

Darülacezedeki ilk mektebin kim· raıtıni anlamak üzre müdiriye- ralarda mukim vekili htol< 
ıeaiz yavıularına çukulata tevzii ıu· te müracaatları ilan olunur. müracaat eylemeleri. .l ~ 

Çiırek gibi memleketi U'ms s. hl r~tile ibrazı mürüvet ve şefkat eyle·.. -- ' fğİl",t v nl e lZ ÇOCU ar yen Kadıköyünde moda caddeainde 

1 

DEVREDiLECEK iHTiRA Gebze Hukuk HaklTTI 
1 
tı1~5' 

Yalova,çiçekgibibirmem yurdu Cafer ağa mahalleıinde muhtar aad- BERATI avşancıl karyesi 'ııı' 'eke~ o.luyor. Kaplıcaya gi- şun· diye kadar kı .. ta kıya- rettin ıokağında 2 No. Mühendis A·ı Değ·irn1en yaptırmak isteyenlere "Klevi maadin turabiye ve mağ- den Müfide H. tarafıll~· ,efe l ki l ,.. li Rıza beyin hane•inde fabna lclal
1 

nizyum siyanamitlerinin istihsaline Ahmet oğlu Hüseyiııııı 1p 
en l sır~ orman ar arasın mette sokak sokak dolaşan hanıma Darülaceze müdiriyetine be- l\unya istasyonu depolarında mohfuz bulunan ve Loır fabrika~ı ait muaddel usul" hakkında 9 Teş- b l"k h .1 ha 8 eıfo 

fa tertemız yollar açıl k yanı tesekkür ediliyor. rinisani 927 tarih ve 740 be t . er 
1 

te ta tı 
81 

a ıll ~• • ıyor. imsesiz çoçuklar artık hı·_ mamuJ;\tından olan t«ın, mükemmel ve modern bir dakik de&irmenine ra nu k"tt b · h t ve I" C>tell l J • marasile mukayyet müracaatname o va ı en en aya ~I ve , 
_;-· .. er,~azmo ar kaçı ?'odr: maye edilmiye başlandı. Şe- Darül'aceze mü<liirlüğünden: ait 100 lıcvğir kuvvetinde mmör, kazan, vals, silindir ve ~aire ve saire mucibince bir kıt'a ve gene "Klevi tından haber alınmadır. ğııl'ı' 

{
oz

1
un 1sası anca şım l hremaneti bu fakir yavrula- Darül'acezeye bir sene müddetle 1 ~ilıi aUt ve ednat ehven fiatle satılıktır. maden tura biye ve mağnizyum si- pte vefat etmiş buluııd

1

\8~ıtl 
a ova o uyor. • v k" . k beş yüz kiloya kadar muktazi birinci, yanamitlerinin istihsaline ait mu- vefatına hükum itası da .,ı~ rı yenı açtıgı unsesız ÇOCU Ekmeğin kapalı zarf uıulile münaka- Fır<attan i<tifadc etmek isteyenlerin Kıınyada Merkez otelinde adde! usul" hakkında 9 Teşrinisa· . v bil tııır 1 ' 

lar yurduna yerleştirmiye aaaı 23 Kanunuevel 929 Pazartesi gü· Azız Jleve, lsıanbulda (: ·darada !İmer .>\hıt 1 fan ikinci kat No. (!ı) ya ni 927 tarih ve vilayet evrak kale- ıkame olundugu ve vel. · başladı. 'nü icra ve teklifnameler saat on dört minin 31343 numarasile mukayyet muhakeme 23 KanunıI 'rıe61, 
le küşat edilecektir. Taliplerin yüzde mür~~a~_tname. mu~ibi,ı;ıce bir kıt'a tarihine müsadif ~aıll11111dt& 

-o- yedi buçuk teminat akçelerile Darül' v; Y~zde nıspetı yuksek kalsyum nü saat onbire talık 1' ı~O 
Etrafınıızı gÖrelı' acezeye müracaatları. E • t sıyanamıt ve yahut bunların mah](l- d ti ıı1t ka} Ağırceza mahkemesi dün m "" ~ "" ffifll Ye San- tunu istihsale ait muaddel ameliye ~ yevm ve ~?a iııiıı ~ 

>İr mühendisin davasını gör yahu.. Darül'acezeye muktazi beş yüz hakkında 10 Teşrinisani 927 tarih Muddealeyh HuseY ınııl ·!11' 
J•• s h. B • . d ki b İ t b l b. kilo tuzsuz tereyağının kapalı zarf U· dıg" ı mu" du" rl u" ve 649 numara tahtında bir kıt'a ki ve mematı hakkında bİııtı ıu. up l • ısının e U s an U un ır çok sokak- •ulile münakasası 23 Kanunuevel 929 - cem'a~ ?ç. kıt'a ihtira beratı istihsal olanların mahkemeye 
nühendis 600 küsur lirayı ları karanlıktır. Bunu gören Pazarteai giınü saat on dörtte icra kı· d Belediyenin zührevi hastalık edilmış ıd.ı. B ukere ~ez kür i~ti- !eri }uzumu ilan olu~ ' ( 
Ç ettiği için mahkemeye ve Şehremaneti buraların lınacağından taliplerin yüzde yedi ğün en: !ar dispanseri için muktezi ra~~r f~r~ht veya ıcara venle- iiJll 

il 
. . o·· k 1 d l k . . 1 ay- buçuk teminat akçeleriyle birlikte Da (Neo) ve (M" o) 1 c_egınden ıştırasına veya isticarma ta· Preventori urn Jll 

· mışh. un mah eme 3 şa ın atma ıçın 500 lamba riıl'aceze müdiriyetine müracaatları. Mehm t Te lik B. nin 17582 ikra .. ıy sa varsa~?1ın hp olan zevatın İstanbulda yeni pos· 
'ıit dinledi. Müddei umumi- 1 asmaya karar verdi. Azacık Gerede malmüdürlüğünden· numaralıedeynvaenedi mucibince Em~ mk ubayaası kdap1 al~ z:ırfla muna- tan~ arkka~ındda AT~.ırk~fenhdi küdtüpha- lüğiinden: AtO~ 

• •dd• . l • . • j t f .. l' ah 
1 

G · ni t Sa d - d · fkr 1 d... asaya vaze ı mıştır nesı so agın a ur ıye anın a 18- preve .. 1,, 
11n ı ıasını soy emesı ıçın e ra ımızı gore ım y u. eredenin 15 kilometre garbınde ye . • n ıgııı. ':'n 11 ı az ey e ıgı T r 1 · · · l 22 numarada mukim vekili !stok Validebağında edi 

l b k 
.. k ld Bolu ve Adapazarı şo&esi üzerinde meblag mukabılınde Sandık namına a ıp enn şeraıtı, evazımatın f d' .. 1 . e- . . . . l inşa bjlıtl 

ava aş a gune a ı. -o- seneliği beşer yüz lira bedel muham· merhun bulun':"' Çarşi!kebirde ":ağ· evsafını görmek ve münakasaya en ıye muracaat ey emelerı · erazısı dahılınc e . rflıı ~I 
-o- Et 1 O kuruş "ırladı menle reşadiye gölünun iki ıenelik lıkçı!ar cadde11nde eski129 ve yenı 95 girmek üzre 24-1 l-929 tarihin 1 M T" M.. . . . pavyonun ka~alı ı; 929 sB 

Çi 
, Jı 1 1 balık reami 17-11-29 dan itibaren bir numaralı ve onbeş arşın arsa üzerine 1 den itibaren 14•12•929 d· t ıt. ıntİ-ı-İ~e~. udırıyetinden: nakaşa ihalesı 911 I rııekttiiJI 

Vl esmeye Et on kuruş birden fırladı ay zarfında pazarlıkla intac edilece· mebni bir kattan ibaret bir dükkanın 16 k d B I d" .. a saa a ı tas ıyede te Fındıklıda yükse~ de ıt1 
b l d h t b ld d h 

'ki .. l"k• ğinden talip olanların Gerede mal nmf hi11esi vadeıi hitamında borcun Y:ı a ar e e ıye mubayaat ANADOLU TiCARETi UMUMiYE .. h 'b" mes'ullüğUll .,şV
1 

aş a l stan U a a a 1 gun U kalemine müracaatları. verilmemeıinden dolayı satılığa çıka· komısyonuna müracaatları ilan T" k A • · k . h' ~u ası .
1 

afındall '· ı!1 
h ld 

v •• l . . . .. . . . 
1 

l ur nonım şır etı ıssedarları kıt komısyon tar vııtı 
Bir iki gündür havalar 

1 

ayvan o ugu soy eruyor. lıtanbul Mahkemei Asliye Birinci rı~r~k ıkiyuz ellı _lıra bedel ıle müş- o un ur. kanunuevelin Dokuzuncu Pazartesi T r }erin ye ıcıııe 
d K l h . Bu sene et geçen senekin- Ticaret Daireıinden: term namına .. kat'ı karan ~ekilmiş i- HiMAYE! HAYVANAT günü saat onbirde Galatada Nazlı ha- c~ktır. ~ 

1

~ ınüvıık tı1 
lOZ U. ara Y~ • e~ • yerı d d h 'ah l l k d. Mehmet Halit, Münir Hüsrev ve Be k~n b~kerı; yuzde on zam ıle başka CEMiYETi nın.da şirk<;,t merkezi idaresinde su- ~urda .. tem~n.a 

1 

'u}Jikte ·el ondılrdu. Hepımız çıvı kes eni a a P a 1 O aca ı- kirSrtkı kolektif şirket vekili :Feridun ~ır. ~~şt~rı çık~ark m~zayed.e b~de- Ökse ile kuş tutanlara karşı şid- retı fcvkaladede içtimaa davet olun- rıle muhasıbı me~f ve prol 
neğe başladık. Rasathane ı yor ar. Fık.ri bey tarafında~ ~uta .. arz~~~ı ü- ını ·~ıyuz yet":''' ~ lıray~ ıbl.~g ~ detli bir mlıcadele açmıştır. urlar. , . . . . bulunmal~.rı, keşı ı:Jljjıııı1'll 
-d·· ·· F f Ef d• v ki -o- zenne İ~tanbulda tu~n gumrugunde ylemış ol~ası cıhetile mezkur d~k~a·ı Küçiık kedi ve köpekleri solaklar· . Hey etı u~u~yeye ıştırak edecek gönnek uze~e?e ur• :ıu. ~ru , a ın • en ı sogu G .. [ , d Cumhurıyet buzhanesınde mevcut nı~ nmf ~ı• .. •••_'.nın 2?·11-929 tarıhıne 1 da birakmak mucibi mücazattır. Bu hıssedarların ıçtıma gününden bir müracaatları ılan oJıın 

.ır ıçın dıyor ki: xOZ eri ay 1 ,., 392 teneke ve 5292 kiye yağın bılmıl· musadıf onumuzdekı Çartamba günü hayvanlar cemı· t ' k . bl k hafta eve! hamı! oldukları hisse sene-

A Ü d 1 h k 
·ı . l tt"k r · d · · · ı ye ın mer ezıne ra t b 1 _ rtık kış !!eldi Hava- sküd rl H d .>.aye c um tuna arar vcrı mış o - ra ıo~ ~u~aye _cıının ıcrası ve al d F ka h r h . . <atını veya un ara mütcsarrıf oldL?k ~ " ~ • ~ a ay arpnşa a• d1'ğUndan müzayedeye iştirak etmek muamele11nın. ıkmalı mukarrer bulun· m 1 '.~· u r<1 e a ı aJ'."~nları ıçın !arını müspit vesaıki §irkrte tevdic • ı 

ır sogudu. kar /agmıy cak rasındakı tr.ıtnvay, ay başın ıst yedcrin 26 teşrinisani 929 tarihi· cluğ~ndan talıp olanların.mezkür gün h~r gun meccanen tedavı ıle meşgul mecburdurlar. !:·~~!~=:!~~::~i 
ma bu soğuk) böylece de işliyor. Üsküdar ıların ne mü.;odif Salı günli saat 10 dama· ~e nı~ayet saat onbeşe kadar Sandık 1 bır .baytarımız vardır Cemiyetin mer 'Ruzname: • 

d k 
_.. d A b J b .. h:tli n1e::ı:t.tOrcla hazır bulunmaları ilAn 1.d.area;.nıde hazır bulunmaları lüzumu 1 ke.zı: ŞıŞii Osman bey Ahmet Bey Ticaret kanununun 455 inci mad· .,. .. 

ame e e 
··u ay ra a a ı ı ı 1 Me•'ul mü~ur: • ~ • Cl r. U ı- olunur. ı nn o ıınur. sokaitında numcro 84. desine tevfikan bilançonun tasvibi. • 




