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A.vrupa ve Amerika'da ban
lar arasında bir düzüye birleş· 

3 lıt teşebbüsleri vuku buluyor. 
~ ecen makalemizde bu faydalı 
1 e iktısadi cereyanı tetkik et-ı 
del ıştik. Bugün de, Türkiyede 
a~ ı ka telakkisinden, şurada bu
u ~a kurulduğunu gördüğümüz 

Je nkacıklarm faydalı mı, yoksa·· 

Gazi Hazretlerinin nutukları ve hasbihalleri 
tarlı mı olduğundan bahsede· 
ız: 

fı·zde banka mefhumu adeta 
Stimal edilmis haldedir. U
llıamalı kı, yalmz kendi ser-

Yarından itibaren büyük Reisimizin şimdiye kadar maflrem 
kaim ıs beyanat ve hasbi hallerini nesre baslıvoruzr 

Yesıni işletene banker veya 
1 acı denilmez. Onun adı ka

~iisttir. Kapitalist, üçüncü, """-.. -"""'~------'---_."""..._....,;;.o.;:'-._;.;.,....._;.....~=---~--

hısıann paralarından istifach: İhtiyar kaplan 
Onları işletmeğe başladıgı Clemenceu o .. ldu .. I 

"ınan banker veya banka ismi-
alabilir. 
llankalar her şeyden cvel hal 

1n tasarruf edebı ldigi fazla p •
arını kasalarına çekebilmek, 
~un icin de umumi emniyet 
<anmak mecburiyetindedir
. Raika itibar ve emniyet his 

n; telkin edemiyen bir banka 
atta sermayesi çok olsa bile) 
!<adarlar nazarında, hele ma-

1 alimin telekkisine göre bir 
Yınet ifade etmez . 
'i azık ki bizde bu cihet, hala 
1 anlasılamamıştrr. Zaman za
an me"mlekette, banka mefhu
Unun kuvvetini, itibarinı kıra-

•k sekiller vücude getiriliyor. 

1 
1un, bunların banka isminı 

~ llıasına mani degildir. 

Raif ,\icrıht 8. Mıııat 8. Necip 8. 

Paramızın tesbiti için 
i\lnıacak t(•dhirler hakkında nıii

tt·lıussıs zevat ne diyor? 
küçük teşekkülk ı, hissedarla-

t pladıkıarı bir miktar.parayı pi•- l _ Devlete lazım olan kambionun 
"'"'"- !incey~ kacnr sarraflık ediyorlar. 

. ' bıt· ı::e; de kırcdi aram ·k için b h . •. de dı"ğer men balar ''ık bankalara ha~ vuruyorlar. Cid- OfSa afJC n -

Fraıısa'da azim, irade ve 
sebatın misali o1an biı· abi

de yıkıldı demektir .. 
F ransanın en büyük devlet 

adamlarından ·biri olan George 
Clemenceau'nun evelki gece ve
fat ettiğine dair dün bir telgraf 
gelmiştir. Son günlerde kendisi 
nin hayatından hekimlerin Ü• 

mit kestiğini biliyorduk. 
88 yaşında bir ihtiyarın ölü

münde tabii olmıyan bir şey 
yoktur. Fakat Clemenceau o a-

-·~-

Kupon te<li~resi / 

39, 40, 41 numaralı· 
kuponların bonoları 

Bugünden itibaren 
tediye edilecektir 

Şimdiye kadar tedahülde kalan Dü 
yunu umumiyeye ait 39, 40 ve 41 nu
maralı kuponlar için hükumet tarafın 
dan çıkarılan bonoların birinci taksit
lerinin tediyesine bugün başlanacak
tır. 

Maliye vekaleti, bu bonoların da
yinlerle yapılan ititafname mucibince 
Berlin, Londra, Brüksel ve Paris bor
salarına kabulü için teşebbüsatta bu
lunulması mukarrer olma&ı do1ayısile 
bunlann lstanbul borsasına da kabul 
edilmeoi için tebligatta bulunmuıtur. 
30 taksitle ödenecek olan bu bonolar 
üç tertip olarak yapılmıştır. 

Bunlardan "A,, tertibi beheri 20 
1 ngİliz liraSJ kıymetinde 776,852 adet 
«B» tertibi beheri 1000 Frank kıyme
tinde 64,412 adet, «C» tertibi de 1000 
Frank kıymetinde 245,490 adetten i
baretir. 

Edirnenin kurtuluşu 
Bu gün bu aziz vatan top· 
rağının ve mukaddes ser
haddin kurtuluş günüdür 

. aıar ne gibi t minat vt •stik- d t · · 2 D Jet ba kası ın 1 
• t ümitlerle bunlara istedikleri an emını. - ev n n 

lt'diyı açabilirler? Haric:le münase- • • h • ' • t i • 
1. tesisı ;mkanını bulam;yan ekseri- teşkili 3~ tıcaretı arıcıyenın evs 1 

Bunları ~2~ ve~~ senele?n~ Bu gün 25 teşrinisani Edir-j 922 teşrinievvelinde Mudanya 
kuponlara aıttw. Bugun tedıye11ne · K 1 ·· ··d·· Gü' l ·· k · rld B .. 

ın isimleri. milli 1 umumi, iktisadi 
başnacak olan takoitler «A» tertibi ;. ne1!1n ~rtu .1:1§ gun1;1 ur. ~e , mutare. e~ı yap . ı.. u mutam· 
~in 3 §ilin- 10 pens, uB• tertibi için Edırnemız duşman ışgal ve ıs- 1 ke mucıbınce İtılaf devletle-
3.7,80 Frank, «C» tertibi için 28,20 tiiası altında çok iztırap çek- ri Trakyayı Yunalılara tahliye 
Franktır. miş, ana vatana kavuşmak için: ettirip bize teslim etmeği taah 

•b b. lktisat meclisi alisi kanunuevvelde toplanmağa davet edil-L-1 uyük kelimelerlt: süslenen bu 
"lllkacıkların pliinçolan tetkike şa- eli. Bu içtimada en ziyade hangi meselelerin mevzuubahs edile-
'1dtr: Bazılarında eşhas mevduatı ceği hakkımla resmi malfimat mevcut olmamakla beraber bu 
r, k hıç bir paraya tesadüf olunmı- toplanış ta paramızın kıymetini tesbit için alınacak tedbirlerin 

O\, İçlerinde vezne mevclldlı bir kaç 
~ 1. h . d" göriişülecegi muhakkak sayılabilir. M. Clenıenceu Jtı ıravı aşmıyan, ta sı1 c ılmiş se~ -
;~enin miktarı yüz bin liradan gık Paramı:ı:nı istikrarını temin meselesi filhakika gunun en damlardandır ki ölümlerini duy 

!l.ğı olmakla beraber yirmi otuz bin mühim harlisesini teşkil etmektedir. İngiliz lirasının 1045 e ka- doğumuz zaman koca bir tarih 
«sını plançolarında zarar gösteren- dar _vükseldig- i şu günlerde paramızın tesbiti kıymeti hakkın-

b - devrinin gözümüz önüne geldi-ilc vardır. Bunların muhitteki da esaslı tedbirler olmak iktisadiyatıınız için çok faydalı neti-

Milli müdafaa 
vekalatinde 

•nr · ı · k b .. · k ı g"ini de hissederiz. Azim, irade, lı ı tesır crı ço uyti 0 uyor. celer verecektir. İktisat meclisi alisinin bu hususta hükilmete 11 tlak kredi mefhumunu zafa uğra- sebat, mücadele demek olan ANKARA, 24 (Telefon-• tavsiye edeceğ; tedbirler aceba ne olacaktır? , h h kkın ı r. Halkın umumi sc1rettc bankaya Clemenceau nun ayatı a - la)- Gazi Hz.leri bugün 
··~ı olan emniyetini sarsıyor. Mütehassıs zevatın mutalaaları daki maili.mat ikincin sahife- Müdafaayı Milliye vekaleti-
~ ller me~!•kette ayn_i şeydir: Halk Bu hususta karilerimize ma- remiyeceğim. Çünkü hepsi batı- mizdedir · ne gelerek iki buçuk saat 
'alında· donen şeylen uzun uzadıya , . · · · · d k 1 · · 
t)rjk ve mukayese etmez. Ciddi bü- lumat verebılmek ıçın meclısın rmı a ~. madı, v~ size eks~~ bır l ık m Ü la kit kalmışlardır. Sonra da refa-
~~ bankalarla anlattığımız bu ban- azalan:rl~ teı:n~s ederek bu hu- şey de soylemek ıstemem. katlerinde Hamdullah Sup-
d ~•k!ar arasındaki farkı anlatmak susta fıkırlerını sorduk. İs tan- T R ·· t" B '] Y 
;, k B Dı·g·er bı'r zatın fı''·rı' · UŞ U · 1 e tınrı ·ı hı' B. oldug·u halde Tu··rk o-k~:a olay olmaz. a.nka is.~ini ta- bul Ticaret odası ikinci reisi Ne " 
~-."bu kuçuk teşekkuller yuzund:n cip bey, Furtun zade Murat bey İkti1Sat meclisi alisinin bir sefirinin '1ülakat 1 cağı merkez binasını teşrif 
tradıgı zararları, can acısını henuz d' - .. b" .. .. . 1 b' h 
~utrnamış olanlar, bankalara daima !er ve ıger. muteha~sıs ır zati r':1k~u gazeteı:ııze şu çok. ş~ya- ·buyurmuş ve ınanın mu -
~niyetsiz bir nazarla bakarlar, hatta bu hususta~ı nok.~ayı ı::azarları-, nı dıkkat malumatı vermıştır: ...... telif aksamını gezmişlerdir. 
~teber.b~nkaları bile kendilerini al- nı ~azete~ı~e soyledıler. Bu "-Paramızın istikrarı ve ln f .) ANKARA, 24 (A. A.) -
d 7tıak ıçın kurulmuş bır dolap farz sahıbı salahıyet zevatın muta- 1 giliz lirasının temevvücatı me- •, Jlı !'} Bugün Reisicumhur Hazretleri 
•rler. ·. l?aları top.l~n!11.a~ı yaklaş.~n İk-ı selesini bi_r an eve! intaç etmek 

1 
öğleden sonra saat iki buçukta 

·~~u gıbı bankacıklar, rekabete ma- tısat meclı_sı alısının ~u~ak~-,lazrmdır. Ingiliz lirasının teref- Türkocağı merkezi binasını teş-
~/I ~ kalmadıkları yerlerde hesapsIZ, ratına hakım olacak zıhnıyetı füü epabı zannedildiğinden da- rif buyurmuşlardır. Huzurların-

yıllarca hasret çekmiştir. Mü- hüt etmişlerdir. Tahliyeye ba
tareke devrinin acı günlerini; şland:uktan sonra 25 teşrinisa
göz önüne getirelim Türk mil-

1
ni 922 de Edirne Türk ordusıı

letinin artık dirilmiyeceği veh- na teslim edilmiştir. 
mine kapılan düşmanlar vatanı[ İşte bu gün güzel Edirnemiı 
mızı paylaşmağa hazırlanırken 1 kurtuluşunun yıl dönümünü te
Yunanlılar da 920 senesi yazj sit ediyor. Edirnenin bayramı 
mevsiminde Trakyamızı işgal 1 bütün Türk vatanının bayramı
etmişlerdi. Fakat Türk Trakya, dır. Yıl dönümü münasebetile 
da, güzel Türk vatanının diğeri Edirneyi tebrik ederiz. Bu gün 
kısmınları gibi kurtarılmıştır. Edirnede parlak merasim yapı
Büyük Gazi 922 ağustosunda bü lacaktır. Millet Meclisi gönr!e
yük zaferi Türk milletine kazan 1 rilen heyeti mahsusa ile bu me
dığı zaman artrk Trakyanın da 1 rasime iştirak etmekte ve Edir 
kurtulacağı gün gelmişti. Türk 1 nenin bayramında temsil ediJ 
ordusu zaferi temin ettiği vakıt 1 mektedir. 

Gaz itilafı suya düştü 
Bakkallar iste<liği )rerJerfle11 gaz 

alıııak.ta sc:rbf'stt1r ı:sı ._ 'afs12 fa12ler alarak halkın canını 'z h debı'lı'r .. . d. . 1 k . k 'b 
v '•karlar. Rekabet sahasını boş bula- 1 a e · ha muhım ır. , 

1 
da sahnenın e e tır tertı atına 

'İ ~i\<lıklan y•rl~rde ise verdikleri.pa- Mecip B. in mütalaası Son yükselişin epabı bu sene fı- ait tecrübeler yapılmıştır. Kooperatif daha UCUZ gaz bulanları kendi 
ıe nı,, mukabılınde kuvvetlı temınat . . . . . d k h 1.. .. , Gazi Hazretleri bütün daire-

'ltıak liızumıı~ı unuturlar. kaz~n: Ne~ıp bey, kı;n.dı~ını zıyaret n _ ı ma su. unun mahvoluşu'."~ !eri ayrı ayrı gezmişler ve bi- gazlarını almağa icbar edemiyecek 
~·· hevesile bütün sermayelerını eden bır muharrınrnıze bu hu- agust~s,eylul ~ylarında -~~ır T. Rüştü 8. M. Poli/ıronyadis ·nanın hey'eti mecmuasını güzel 
~ hlıkeye koymaktan çekinmezler. susta demiştir ki: de yagan yagmurların uzum, ANKARA, 24 (Apo.) _ Bir haftadan beri bazı dedi-
t1'Çenıerde Ankara'ya gelmiş olan _ Ben meclis müzakeretın.ı incir mahsulüne verdiği zararla Yeni Yunan sefirinin Tevfik bulduklarını, ve memnuniyet- kotluları miıcip olan Neft sen-
,,aıba'n ah k aı· K t · ·· h' ·k lerini teblig" etmişlerdir. Büyük dik t B kkall 'k ıJI • '. ın s .ı • m ıyc .. nazırı on d h 'lk d fa iştirak ediyorum. ıhracat emtaamızın mu ım mı R .. t•· be ·ı ··ıak b k _ a - a ar gaz mu ave-

S •lpı: "Bu gıbı teşekkuller, banka- a a 1 e . . . . · y · uş u Y 1 e mu a pe sa methal, tiyatro, eski tarzda 1 • · · .. il ·h et dtin 
~ ~klar bir memleketin iktısadiyatr içın Bu itibarla ne meclısın. evvelkı t~:da._eksı~es~ ı;ılmuşt~r: enı mimi olmuştur. Bütiln_ muallak yapılnuş olan Ttirk salonu, e&ının ıç yuıı nı ay an-
i ı9 'er yaradıriar" diyordu. Filhakika faaliyetine ve ne de etut etme- guı:nruk tarıfe~ının. tatbı~ı dola- meseleler tetkik edilmit ve bun h laşılabildi. 
si ~~şkii1 dem_Ier_d~, büyük buhranl~r diğim bu mevzua dair size n:~- yrsıle _bazı. tacırlerın ıhtıyaçtan ların hallile iki memleket ara- s"!.1ne tesisatı, k?tüp ane ~e Sadece bir ticaret iti olduğu 
1ğ lıq·Şısmda kü~uk bankalar faydah bı_r lilmat verecek vaziyette degı- fazla ıthalatta bulunmaları bu smdaki münasebatın daha ziya- muze kısımları bılhassa takdil'- temin edilen bu itilifnamenin 
Of ıu ıJ olmak şoyle dursun, kendılcrı lim." yüks"lıl.işin amillerindendir. Se- d · ·ı t' ·ı · l" !erini cel~etn;ıi~tir. Bronz .ve ihdas ve ihzannda baılıca amil 

Jı , 
1lınabilmek için .milli iktısat namı- b 1 . ·· Al e samımı eş ırı mesı uzumu mermer ışlerını yapan Ttirk olan Balııkallar kooperatı'fl mü-.~ ··~ h . ep en ~ymak uzun surer. ı- t t'k d'l · t' y f' · fi•· tikümetten atıfet beklerler. . . k , as ı e ı mış ır. ıunan se ırı • tk' 1 h kk d mal6. 'l 

ı)l11 ~bl:ıu cereyandan meyiıs olmağa ma- Murat B. ne diyor? nacak tedbırler~ ~raştı~a la- itimatnamesinin suretini Hari- sana. ar ~rı a m. a . - dürll Fethi bey dün kendisı e 
it1'1 11 ''Yoktur. Banker hareketlerinin ha- Yene İktisat meclisi alisi a- zımdır. ~unun ıçın akla ılk ge- ciye vekaletine tevdi etmittir. mat ıstemışler ve bu ışlen çok görüşen bir muharrlrimize bak-

~ngıcında dünyanın her tarafındo len tedbırler şunlardır: yeni Yunan sefirinin Gazi beğendiklerini ifade buyurmuş- kalların müıhim bir kısmmı en-
~ Yle olmuştur. Netıcede zaruret ve zasından Furtun zade Murat B. . .. !ardır. . . , dişe;ve dtişiiren mükavele hak-

"ı(' ıı;daların tesirile bankalar daima diyor ki: Alınacak tedbirler nedir Hz. tarafından yevmı kabulu Gazı H~re~len. ınşaat hak- kında §U izahatı vermiştirı 
1 ~""etlerin temerküzüne d~ğru isti- - Paramızın istikrarı ancak henüz tespit edilmemiştir. kında kendilenne ızahat veren Fethi B. diyor ki ı 

ı,~et aldılar. Bu cereyan ° kadar umum'ı şeraitin ıslahı ile kabil - Her şeyden eve! devlet ih B l · · · · H dull h Suphi beye son nok H k · ediıM 
·1 libtı ki - geçenlerde de izah ettiğimi" aş nıu ıarrırımızın am a. . . . - er es gazı ıst ş• yer-

oı1 r ı, Almanya ve Amerika'da kuvve- olacaktır. Şurası muhakkaktır tiyacatının borsada mübayaa maludelerini takdir sanların hır an eve! ıkmalini den almakta serbestir. il'' ~hoş döndüren bankalar vücut bul- ki bugün bütün dünya iktisadi suretile değil, baska menbalar- . ve binanın sür'atle halkın istifa Bizim yaptığrmız mükavelc i- Fctlıi Bey 
ııilıı1 lışıur. bir buhran içindedir. Şarsıntrla- dan temini lazımdır. .. AT~NA 24 (Aneko.) - Abnad.a desine açılmasını emretmişler- le bakkallar Neft sendikattan ra da biz toptan gaz alıp isti yen 
3.ı 1 t .. f d k munteşır Etnos gazeteol başmuharn- d. K" ti h h kk d ki 
" it§~ ve itibari milli bankalarının bir- rı dun~anın. her tara 11'. a uv- 2 - Devlet bankasının bir an rimizin son makalesini takdir ederek ır. ut P anı: a ın .. a. ar- gaz almağa mecbur tutulmuş bakkallara tevzie devam edece-

terı ~~ •sı, bizde de ayni faydalı tesiri vetle hıssedılen Amerıka buh- evel tesisi ve piyasadaki para Mahmut B. tarafından gösterilen iti- zulan, hemen yalnız Turkıyata değildir. ğiz. 
ı1l h~~ı~~~ı mı. İş bankasının mevc~t ;ti ran~, ~vrupa~ın .~arma. ~ar~şık harekaunın nazımı olması icap dalin Türk-. Yu~n müzaker":tuıın ~t ese~lere hasredilmesi merke , istandard Oil veya diğer bir Başka yerden gaz.almak isti· 
ııP

1 

lııiı\> kat daha arttı. Sermayesı beş vazıyetı bu gunku halı ıktısa- d muvaffakıyetıne bır zıman teşkıl et- zındedır. kumpanya Neft sendikattan da yenlere mutlaka hızım gazlarr-
i ı11 \;ırı ~~u~ldu·ğıu hailde mevdtuaAtmın mbik ilimizi t~parlamak isterken bizi e er. T" . . . • . tiğini yazıyor. Gazi Hazretleri milli usfil ha müsait şeraitle gaz tevzi et- 1 mrzı alınız diyemeyiz. 
şıe •tıb mı yon ırayı aşı. rtan u l'k d d k k 1 3 - ıcaretı harıcıyemızın 

1 
- .1 1 1 T" k 1 •. . b J K 'f ln d -·ı Itır ar_ ~ayesinde banka, memleketir çok a a a ar ~ e_ce no ta a~- 1• i k' f .. m i 111 kf ı •ı ı e .Yapı mış o ~? ur sa on~na megı teklıf eders~ derhal ka ul ooper'.3-tı y~". ız. ga~ı- eg~. 

~:ı ~ ~dı ilıtiyaçlannı daha geniş bir im- dır. Her hangı bır memleketı mat up n ~şa 1 g?s.tere e~_es 1r.1.e ep f er talık olunmak uzre gayet guzel ederiz. Neft sendıkatla ,yalnız 1 ucuz tedarık ettıgımız dıger bu 
ol ~a~ıa kar_şıladı. En nihayet İş ban- elinize alırsanız alınız, eskisine para~ızın ı~etı'?-ın tes~ıt~.ne mu"sabakası yapılmış bir yağlı boya resimle- arzu eden bakkallara gaz ver- tün bakkaliye mevadını toptaı· 
ıı;ıı ~ili~°;.": hıssedarları l?ibi İtiba_n m'.1- nazaran çok bozuk iktisadi bir maı:ı 01i~ se eplerın en onu'?- rini ihda buyurmak lfıtfunda bu mek üzre yaprlan mukavele do- alarak bakkallara vermek niye-

'deıı ıssedar_la.rı da bırleş~eyı takıp buhran• geçirdiğini görürsünüz. d~ır. rac~.t ~şya~IZ harıç 29 UfiCU hafta Junmuş!ardır, la isi!e tevzi edilecek gaz fia- 1 tindedir. 
~ ı_ •eneler ıçınde tevzı edılen sene- pıyasalarda buyuk hır rekabete B kil l/; · y ·· •· · · 1 ı 
""azancın dol"un miktanndan çok p b" · k t' k 1 kt d B . 841Ve z. tınden ton başına cuz ı bır ıs-ı Her halde Bakkallar rnope· 
.• ,,,,., & aramızın tes ıtı ıyme ı maruz a ma a rr. una manı h it b ı 1 v · d·ı · · B ·f· k f b ·k ı 

li ııun bulunuyorlar. . k d lı ak tedbirler hak- db. 1 . b' 1 29 uncu a a aş amış ır. ANKARA, 24 (Milliyet) kont?. temın e ı mıştır. u t~- ratı. ı_ ortaya ı;:a ı . a. n. a. ar~nın 
ı,1 ~Yatta bazı zaruretlerı, bazı kai- ha ın a a .n?c . olacak te ır erın . ır a~ ev.e Perşembe gUnUne kadar çıka- . H b .. 

17 
mettu sene sonunda 1 :ooperatı- bayılık teşkılatı gıbı bır ınhısar 

lıq:rı ihmal edebiliriz. Fakat iktisat kında meclısın evvelkı celsele- intaçı ve ihracat tıcaretımizın cak haherlerden en mühimminl Başvekı_l ~ş. . z .. u_gun saat fe dahil bakkallar arasında tev ı çıkarmağa düşünemez. Mu-
Un!arına asla karşı gelemeyiz> rinde kararlar ittihaz olunmuş- islahı lazımdır. Bu cihet para scrı·p cuıııartesi nkşamına ka- de Hakımıyetı Mıllıye matbaa- . d'l k . K 

1 
-

1 
1
1 1 

.... d d' d 
1 

r 
· d · · .. T ld'l b' ht rf zı e ı ece tır. o za yagı yo - rnve e yuzun en en ıse e ene 

Siirt Mcb'usu ~u. Bu mukarr~ktın ne}er 01 u- istıkrarımız cephc:;;nde çok mu- dar gazetemize göadertniz. sına ge ı er, ,. 1ınanm mu e ı suzlug·u ortadan kalkuktan son' varsa bilmeleri lazımdır ki koo. 
ktnda sıze malı-'11at ve- ;,.. hir nr'·t::dır. - aksamını g47nı er. ı 
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2 MILUYET PAZARTESi 25 TEŞRlNlSANl 1929 

Hariç_te_n __ A--:-ld==--ı~ğ_ım_ız __ H_a-b_e_r_le_r_ 
1 Fransada Bir ifşa Atina mektubu 

• ' 

r 

/11sa, g bi klJk 

Yer altında insan! 
I Ter derde de,-a ve ıııukaddes ad

dedilen bu esrarcııgiz nebatın 
kıymeti binlerle dolardır! 

Toprak altında ne kadar kalırsa o kadar 
büvüyor ve insana benziyor-Bu nebatın 

1
1 

llıti~·ar kaplan 1-Iarı) patlarken.. B d ? u a ne ... 
1 Gorge (:lemenceau 

Abba~ Hilmi !'aşagı Hırisostomos için bu 
Doğduğu : 28 eylül 184 ; Jngilızler niçın Mı- .. . f 
ölümü: 24 teşrinisani 1929 sıra sokmadılar g-un ayın vapıyorlar. 
PARİS, 24. A .A. - M. Cle- -

menceau dün gece saat biri kırk Umumi harp başlar- ATİNA, 21 (Milliyet) -
beş geçe vefat etmiştir. Yeni Yunan sefiri M. Polih-

* * * ken lngilterenin lstan- ronyadis Istanbula hareket et-

Şu kısa telgraf, senelerin dol bul sefiri ve sabık Hi- ti. Atiııa matbuatt Yunan hü-
durouğu koca bir ömrün sönüp div arasında bir kumeti tarafından yeni sefire 
gittiğini, uzun bir mücadele / verilen talimat hakkında bir 
hayatmm nihayet bulduğunu mülakat takım mütalaalarda bulunuyor 
gösteriyor. Clemenceau deyin lar. Bu talimatın mahiyetini 
ce hatıra onun ihtiyar kaplan bilmiyorlar. Fakat gazetelerin 
lakabı da gelir. iddiasına göre bu talimat Yuna-

Umumi harbin son senelerin n hükumetinin muallak mesai! 
de iktidar mevkiini tekrar ele hakkında Türkiye ile bir itilaf 
alarak memleketini mutlaka za- elde etmek arzusunun ne kadar 
fere kavuşturmak azmile çalış- samimi olduğunu göstermeğe 
mış olan Clemenceau, Alma- kafi geleceğini yazıyorlar. Bir 
nyanın mağlubiyetini gördü ve itilifa vasıl olmak için samimi 
mağluplara muahedeyi imzalat- bir arzu duyan hereks bunun 
tığı zaman: böyle olmasII11 ister. 

- Kırk senedenberi bu günü Bir taraftan iki memleket 
b kli d ı arasında bir itilafa vasıl olmak e yor um .... 

Diye haykırmaktan kendini arzusundan bahsedilirken d!ğer 
alamamıştı. Clemenceau iktidar taraftan da eski acı h:ıtıraları 
mevkiinden on senedir uzak bu tazelemekten geri durulduğu 
lunuyordu. Harp zamanmda yoktur. Bunun misalini bize ge 
memleketi için ne kadar lazım Sabık Hidiv Abbas Hilmi paşa ne Yunanlılar veriyorlar. İşte 
olduğunu büyük icraatile, yonıl Hidiv Abbas Hilmi paşanın size bu hususta yeni bir mısal 
mak bilmeyen azmü iradesile umumi harp arifesinde İstan- daha gösterebiliriz. Bütün Ati-

erkeX-i dişısi de var! göstermiş olan Clemenc~au s~l bulda bulunduğu hatırladadır. na g~etele.ri kiliselerde .yapıla-

Ücretli memurlar 
Ücretlerinin n1aaşa çevriln1esin1 isteyenler 

için ne yapılacak . 
ANKARA, 24. (Telefonla) - Devlet memuriyetinde istı!;: 

dam edilmekte ve fakat ücret almakta olan bir kısım memuı:; 
nin aldık!an ücretlerinin maasa tahvili hakkında maliye vel<' 

1 

ligincc hazırlanmakt.ı olan ka'nun layıhası üzerindeki t~tkik:: 
ikmal edilmek üzredir. Diğer vekilliklerden talep ediJmış 01"' 
bu kabil memurine ait isim nevi memuriyet ve sınıflarına ait ~l' 
veller peyderpey maliye vekilliğine gönderilmektedir. Ma1!~:c 
vekilliği bu cetveller üzerindeki tetkikatı ve \ayıhanın taıı~. 
hususundaki mesaisin: ikmal eder etmez layıhayı heyeti vekı e_ 
ye tektim edecektir. Layıha üzerinde nazan dikkate alınmış/it 
saslardan birisi de aldıkları ücretlerin maaşa tahvili muva 1 

•• 

görüln;ıeyerek eskisi gibi ücret almak suretile istihdamları te • 
viz edilen bir kısım memurlar için maliye vekaletince haz~r 
!anacak formüller bu formüle nazaran bu kabil memurların ıs· 
tihdam ve memurin kabul sartlanna mezuniyetlerine ve sairt. 
!erine müteallık bir cok hukuk ve kavaidi muhtevi bir Jayı~~ı 
kanuniye ihzarı için tetkikat yapılmaktadır. Bu layıhanııı 1 

çok ana hattan hazrrlanmıştır. 

Ne kadar vergi alındı? 
Sene başlangıcından geçen ay sonuna l<ada~ 
alınan kazanç, müsakkafat ve arazi vergileri 

ANKARA, 24 .. (Telefonla) - 929 Bidayetinden Teşriıll 
evvel gayesine kadar bütün Türkiyede 10760906 lira müsak~; 
fat, 8974846 lira kazanç, 928373 lira arazi, 14653906 lira vergıs 
tahakkı.lkatı yapılmıştır. 

5 · hten sonra başlayan yem devır Ahiren İngilterede bu Abbas cak bır ayınden bahsedıyorlar. 

Bu tahakkukattan müsakkafattan yüzde on beş, kazaııc; veı 
gisinden yüzde otuz, arazi vergilerinden yüzde on dokuz ve s3ı. 
yun vergilerinde de yüzde 28 maarif hissesi taha:kkük ettiri~IIl\ 
ve bu tahakkukat diğer vergi tahakıkukatı asliyesinden harıc; 0 

mak üzıe 10172924 lira tutmaktadır. Çinde şimdiye kadar meçhul simleri ile yetiştirdrkler kökle- de iktidar mevkiini muhafaza Hilmi paşa hakkında bir kitap Bu ayinde bulunmak üzre büt
kalI11If değilse bile her halde rin miktarı bir, bir imperatora edemezdi. 919 sulhunu yapar- neşredilmiştir. Kitabı yazan M ün Yunanistan halkını kilisele
her vakıt için merakı celbede- arzcdilir, hususi memurların ne ken mağluplara en ağır şartla- Beaman isminde ve senelerce re davet ediyorlar. Ayinde ma-
cek bir nebat vardır. İnlalap- z~~eti. altında bunlar dikilip bi- rı kabul ettirmek isteyen Cle- gazetecilik ve istihbarat memur hut İzmir metropolidi Hırısos- M. mekteplerinde Bir varidat müdürii-
tan evel Çinde imperatonm em çilir~ı. . menceau bu gün artık galip mal luklarile bulunmuş ve bir takım tomos 'un hatırasını Yaşatmak nün tahvili 
rile son derece sıkı bir müraka-ı Çın~c_ ımperatorluk kalmadL ğlup farkının devamına imkan roller oynamış bir adamdır. Ki- için pazar günü yapılacağı söy- Ankarada okuyanlar ANKARA, 24 (Telefonla) - ~· 
ba~r altında yetiştirilen bu ne- Onun ıçın şimdi artık ginseng kalmadığını görüyordu. taptan bahseden Londra gaze- !enen bu ayinde Hınsostomos' li.ye. vekilliği .. v~~at m.üdürlüğü b~ 
batatı harice çııkarmak memnu! tarlarında da eski istibdat dev- Clemenceau yazmağı emele- teleribuııun muhteviyatı hak- un adı söylenirken "milli bir kaç kişi? nncı ıube muduru Talat bey A~ ~ 
idi. O kadar ki eğer bu nebatı rind~ yapılan şeyler yapılamaz dindiği kitabını bitirdikten son kında bazi malilmat veriyorlar. fedai,, diye söyleniyor!.. Vilayeti defterdarlığına ve mwoaı~-. 
yetiştirip de imperatorun me-1 oldu. Herkes istediği kadar bu ra dünyaya gözlerini kapadı. Kitabın bir yerinde şöyle deni- Bir papas için ruhani ayin ANKARA 24 (Telefonla) - Al- r~in reri;: v~~.·~.u~uın m::cdür:,,7:, 
murlanndan izinsiz olarak sa- nebatı yetiştire~.ldiği gibi iste- Bu mühim adamın harpten ev- yor: yapılıyor; bu bizi hiç alakadar dıfyruz .~Uına!" göre Ankar!' vila- ~ıu':.!:ıard'::.~ uru enan 1 

· 
tan bulunursa bu mücrim (?) diğine de satabılıyor. Faka.t to-. velki hayatı kısaca şudur: " Abbas paşa, 914 ten evvel- etmez. Fakat nazarı dikkati yetı d.,hılınde mıllet mekteplerme de-

k 1 d b k 1 k d . vam etmekte olan kadın ve erkek ta- -<r- . 
idam edilirdi. pra a tın a ıra ı ara gıt gı- George Clemenceau 1841 e ki senelerde kendini pek mahır celbeden şey nedir bilir misi- dilıni · B d. ı 

Çinde bu ndbatm yetiştiril- de büyüyen ve mükemel bir in- doğmuştur. Gençliğinde taba- ve azimkar bir genç adam ola- niz? .... Bu ayini, merasi- ~=~":e~kX':;.!:~ ~evam':~n :i: M. Musulininin he ıyes_ 
s'.1:1.şek!i alan ginseng pek ~~- bet tahsil etmiştir. Clemenceau ra:k gösterdiğinden Mısırda Hi- mi tertip edenler hükumet ta - be mi~!8-" üç. ~in ~üıurdur .. u. ANKARA, 24 ( Telefofl 
bııdır kı az bulunuyor. Bu gun 1871 de meb'us olmuş, Fransa div olarak bulunması gerek lord rafından teşkil edilen bir heyet mum vıl~y-;t dahıl~~d':.ki talebe mikta la) - İtalya sefiri Orsirı1 

yeni yetiştirilmiş bir kök iki do Almanya harbinin neticesi olan Cromer gerek lordKitchener i- tir İşte buna hükfunetin de ka- rıdMila .Y1edı bınkbeJlyu.z~dur. h ti" d Barone veda ı"çı"n geldi y.,1. 
1 l bT · F k ki · d ' · etme tep erı ı are eye en • 
a~a a ~a ı ırmı~. a at. es .. - 1871 sulh mukad~eı:natına sı - çin can srkıcı bir şey oluyordu. rışmış olması nazarı dikkati hanelere devam edenlerin devamsız- Orsini Gazi'ye verilmek üı:· 
mış ve ınsan şeklı akruş bır ko- dede hücum etmıştır. Kendisi914 temmuzunda, herse celbediyor. Bu heyet bir de a- lıkta bulunmama11 için icap eden te· h d~ l k b" t ktÖ! 
ku ld etm k · · ı ooo d 1 H d b · ·· - ·· p · dab" · · tihaz · · B n1 L-'-'-- re e ıye o ara ır ra .e . ~. .. e ~çın , .. o ~r a~atı o zaı:n~ an en mu- ne mutaı,\ı oldugu uzre, anste bide yapt~racaktır. Fazla olarak ın ·~ . etmııtır. u az: """"."n . . . . 
venldıgı soylenırse mubalaga cadeie ıle geçmıştır. 1880 de ga- bulunuyordu.' İstanbulda bulu- bu merasime bütün ordu do- da t~ıpıt edılen kararlar tatbik edil• getırılmıştır. 
cdilm" im 1 B" k""ldi k • ha 1 H" E · · ' cektır --<>-1,§ ? az ... · • ır o .. n zete çı armaga ş aı;nıştır.. ~- nan validesi prenses mıneyı nanma, hava mensupları işti- · --o-
tam bır ınsan şeklı alması ıçın kurnet devirmekte, şıddetlı hu- görmek üzre 23 temmuzda c-ra- rak edecektir. Bu suretle mera Ankara spor mınta-
asırlaı:a kök altında kalması~- cumlarda büyü~ bir şöhret ka- ya gitti. sim artık hususi olmaktan çıkı- Ticaret od as 1 ın _ k . <l 
cap edıyormuş. Bunu bulmak ı- zanmıştır. Meclıste sol cenaha Orada sadrazamı berayı neza- yor. <. asın a . 
çin de ne kadar aramak lazım geçmişti. Jules Ferry nin müş- ket ziyaret etmeğe hazırlanmış Artık mazinin acı hatıraları- t · h b t ANKARA, 24 (Telefon!.•) - ı\~. 

Amtlt tıthir ktnarında çalışıyor geldiğini söylerneğe Iizum yo- temlekecilik siyasetine muha- tL Açık arabası sadaret daire- m silmek lüzumundan bahseden .1 a a 1 kar~ •_PO• mmtaka11 hey~ti merk~ 
kt T b""d" k" b"" 1 b" k.. l"f bul d · .. .. k .. k" · d'" . . . . ye ıntihabatı yapıldı. intihap neb 

diği meçhul değildi. Hatta pek .ur. a ~1 ır 1 oy e .1~ o- ı un~~or u. . . sı onune gelme uzre oşevı .. o Yunan ncalı bu merasımden ha· ANKARA, ~4 (Telefo~la) :-. Tı- ıinde mafevk heyetine intıhap edil•~ 
eskiden esrarengiz Çin diyarını ~kaç bın d~.lar .ed~ceğinı tah Kendısı Rus - Fransız ıttıfa- ııerken bir adam sıçrayarak dort berdar değil midir acaba?.. ~.ret oda.1.arı ~nameaı mucibı.nce zevat ıunlardır. s 
gönneğe gı"den, bu uğurda pek mm etmek muşklildur. kına şiddetle muhalifti. Hatta el siiah atmıştır. Birinci kurııun - - n~su.yuz bınden fazla olan ~~hırler Reis: lımail Hakkı bey (Mutıııf• 

K '"kl · k •· di · · b "zd 1893 · t"h b tında · · - " .. d J 1 d .. J · b• deki Tıcaret odaları oda mecl111 aza. '-·---da ) çok eziyetlere katlanan Avru- o erın er egı ve şısı de u yu en ın ı a a çenesıne, dıger uçu e omuzuna , urna o enevın ır lan yirmi zatten ibaret bulwımakta ·~ nı: . (1.,,.. palı seyyahların hatıralarında. vardır. ~~kat bu farkların belli mağlup olmuştur: .~undan son- ve ~ayri ihtiya~i ~aldırdığı kolu l 1 · dır. Bu.;~~ i~tihap zam-n.nıda ıı!~:bi R:~=cı:nı). bey . 
eararengiz bir nebattan bahse- olması !çın çok uzun zamanlar ra. te.krar gazetecılıge deva.ı:n et na ısabet etmıştır. B~ va~a ma <a esı münt':'ı!b• ~.miktar.• da~~ Kltibi ~umiı Saffet bey (~,.;/ 
dildiği görtilül'dü. geçmesı icap ediyor. mıştır. Dreyfus meselesınd~ temmuzun sonunda yanı harbın ATİNA 24 (An k) _ C rmın.ilri ınulıdır. Yem aı:ne bı~yetin caniyeti müdürü). 

h z l ·ı b raber şerefli h d b' h ft k d ' · . e • . e- de bir çok odalann yemden ıntaJıa.. 
1 ki" d k-k Lakin istenen şekilde kök ye n;.eş W: o a ı.~d eti Ü ade- zu urun an ır a a a ar e- nevrede münteşır Jurnal dö Je- batı yapılacaktır. Ba .-yanda l:mıir 

asan §e ın e o · • • hır v~ye~te. şı e e m c vel olmuştur. .. . . nev gazetesi Türk - Yunan mü- ticaret oda11 da intıhap yapacaktır. 16 fd l 
Bahsetmek istediğimiz bu leye gırmı.ştır. . . . Abbas paşa umıt k~ılecek nasebatına tahsis ettiği bir ma- Binaenaleyh bu ıuretle aza11 30 olan am 

nebat nedir mi diyecek siniz .. ? Kendisı ayan m~c;lis~ın or~ bir haldeydi. A~cak. h.ır .ağus- kalede İsmet paşanın mücerrep ~a~m. münte~i~i aanilerinden yir- MOSKOVA, 24 A.A. _...., 
İ b. . . d b' kök 1 A tadan kaldırılması ıçın şıddetlı tos nihayetine dogru ıdı kı ken· 1 k" et'l T" k y ın111 iktisat vekili tarafından intıhap HAila t thi ak dil ı,sıı 
nsan ıçımm e ır . . . - . b 1 orou Bunun- . . . . . . d""' .. o an ıyas ı e ur - unan edilmektedir. Aynı zamanda intıluop a e t m ıa e k 

merikalı bir kadın mulıarrir bun ~ebnya:a 9~2~:~yan · intihap dısı~ın tehlı~eyı geçır ~1 ~?Y- müzakeratının hüsnü intaçına komlıerleri de vekillikçe intihap edile ef'al ve harekatta bulunııı~ 
dan bir müddet eve! Çine yap- a. er:ı- . r . lcndı Kendsı o zaman a ı~e- hizmet etmesini temenni etme- ceğind~n iz~~ in~batı için i':'"I' ~ la maznun lark iki kifiJılll 
tığı bir seyahatmdan bahseder- edılmiştır.. . . . ye ~vdet~ _hazır~a.ııdı. tsı::nLul- kte ve bu müzakeratın netice- d~ .'~unt~ıbı ~nıler ve k~ıenn • bıJJl' 
k _,., .•. t f "l"t d . Devlet ıle kılısenın ayrılma- dakı lngılız sefırıne vekalet e- · d bütün vaziyetin tevaz- bıldırilmeaı lzmır odaıından rıca • muhakemeaı yapılmıt b 

en veıuıgı a sı a arasın a ın- . . d .. d l et Abb sın en d"l . ti V kill'k dab" b tı • l d it •d ırıa • 
sana benzeyen bu kökl ri d m sı ıçın son erece muca e e . : den M. Beaumoııt, as paşa- züh edeceğini ilave etmektedir ! mıı. ~· 1 e. ı .. ı u .zeva n •- ar an ona ısı ı ama 
•ak vere~ek bir sureı::e an~atı~ miş.tir. Bu t11;rihleroe ~end.ıs~ ya haber yollayarak ke~disi~n • ıımlenm zmır~ecekbr. kUm edilmiştir. 
yor. Verilen bu malilmattan an- ra~ıkal sosy.alıst preıısıple~~ı a~detin~ lüzum olmadıgmr L1l- Yunanislanda --<>-- , 
!aşıldığına göl'C toprak altında müdafaa edıyordu. 1.906 da~ılı- dumiştır. .. . . Yeni tecrübeler Şiddetli lırtrns 
ne kadar kalırsa 0 kadar büyü- y_e naz.ın ?ıa.rak Samen kabıne- . _Bund~~ s~nra 27 eylulde In- Bulgarların fikri PARİS, 23. A. A. _ Ha~a PARİS, 24. A. A. _ ManŞ cı:ı 
yen ve büyükdüUçe insan şekli- sıne gımuştır. ~lız sefın. Si.r Mallet Bebekte: Sofyada çıkan nim resmi La Bul- nazırı gemilerle tayyarelerın nizi sahillerinde gayet şidde~ 
ni alan bu köklerin kıymeti de Fakat bir grev esnasında as- kıi yalıya gıttı. Kıs'."ca anlattı kı garie gazeteıi Türk - Yunan münaıe Hırsız fenerleri vasıtaııile sevk bit' fırtına hüküm sürmekted1r; 
büyüktür. Çünkü uzun seneler keri kuvvet istimal ettiği için İngiltere hüku~e~ı,. A"':>as !?a- batma hasrettiği bir mekalede ezcüın- ve idaresi usulünün mücidi olan Limanlar arasındaki münaselı3 
toprak altında bulundurulan sosyalistler kendisini isteme- şanın artık B~gazıçı ~~ı~enn- le ~iyor ki:. . . M. Loth tarafından tesis edilen durmuştur. 
kök az olduğu için nadiroir ve mişler o da sosyalist firkasm- de kalmasını ıstemedıgını, Na- .. ~~ teblıke ~tık. bertaraf edilmi.f tetkikat ve tedrisat merkezini --0--· . ' I ' . . k l"d k d' · · · b' k" k (bü gorunuyor. Yenı aefır altı aydanberi . . . g· 1. b" h her nadır şey gıbi bunun da Esrarengiz k{}k ayıklanırken dan çıktıgını meşıhur bır nut u P~ 1 e en ısı ıç~ ır oş . .. muallakta kalan meıaili hallehnek i- zıyaret etınıştır, ıs ı ır ava-
maddi kıymeti pek fazladır. Çin tı" t" k d k b"Jd" y 1ruz ile ilaıı etmiştir. Arttk bundan yuk babası İsmaıl paşanın su- çin talimatı hamilen gelmiıtir. Diğer da yapılan bir yereinme t-:·rü- Umumt grevi y ı·· 

ş ırme e a ı ır a "ld"... ) h 1 d - . KUD'ts 24 A A ı> de bu nebata pek çok ehemmi- b b'l ski ç· 
1
.
1 

• h" k' sonra Clemenceau Fransanın en ru ugu yer azır an ıgını, taraftan Türkiye sefiri Enis Bey de besi tam bir muvaffa\>:•yetlP. ne- u , · · · - . ;r. 
·ı · · -L-L· • unu 1 ene ın ı er ıç ım · , b" · 1 hh t" " d eder etmez he · t" ·ımek u"ze d" · · · d " ·ı· d·1-•st:~ yet verı mesının s.,...,cuı bır çok .. . kuvvetlı adamlarm<.ıan ırı o - sı a ı musaa e memunye ıne gı re. ır. tıcelenmıştır. a umumı grev ı an e ı uµ~ 

hastalıklara karşı iiaç diye kul- seye s~rl.arıru .~oylemezlermıs. muştur 906 da başvekil olmus- men hareket etmesi liizım g-el- Şu halde ·~~elerden beri .. mual~ --- - ="""' 
.. \Onun ıçın bu gun ne kadar çok . . .. . d" ..... l . . ta kalan meaaıli halletmek uzre ıki Al manyadaki dev ve onlar! 

!anılmasındandır. Her turlü a- ginseng t' t' 'lm k . t . tur. 909 senesıne kadar su~""n ıgını soy emışt~r. hükumet arasında doğrudan doğruya •• 
ğrıya, sızıya karşı bire bir şifa istensin ~:ı~ş :rı etr ıs ~n~se bu başveıkaleti esnasında Cl~- Abbas paşa bır kaç haft~. z":r müzakerata giriımek için yeni bir te- Bir Avrupa karlkatürO 
verici bir deva diye itikat edi- nadirdir. ıyme 1 0 a ar menceau Fransanın Avrupa sı- dfı.ndda M1ıdsıı:_a avd~: ~tm~k. umı- şeb~~sün arifeıinde bulunuyoruz de- -~ (IUf .. 

. . a a et ne ıyor.. .. . . · .1 . F k t ld - k vap şu ~l La Bulgane Turkıye - Yunanı•· 
len bu kök her türlü hassaların- T b b a· ~ yasetinde mühim bir mevki al- ın e o ugunu soy emıştır. me tir.,, . .. . . . ' 
~~1.1 ?aşka bır. de ~~sanın ~enç- Bu nebatı başka yerlerde de masını t~I?~n etmış, Ingı ~ere. ı- a a ~ ıgı ısa ce - tan ınüzakeratının neticeıi hakkında · 
lıgını uzatır dıye ıtrkat edılme- yetiştiren Avrupa ve Amerika- le olan ıtılafı kuvvetlendırrms: muştur· . nikbinlik göstererek mekaleaine ıu LI 
bu kökü böyle bir takım şeyler- k"k ç· d tf d"l t · t düşınüş yerine Briand gelmiş- etmıyecek sınız ... !" "Türk - Yunan dostluğunun yen· ,., o e ın e a e ı en esıra ı, ' · 1 · · ld • kad Balkan lh r 

ktedir. Çin Kore, Tibet ehalisi lılar vardır. Garp tababeti bu tir. 909 temmuzunda kabinesı " .- Sız a.rt~k Mısıra avdet suretle nihayet veriyor: \ 

rlen dolayı mükaddes addetmek . . B h tir. Bundan sonra kıtabın yazan esm~ım o ugu ar . ıu. u ·l 
kabul etmemıştır. u ususta "f . h 'l • noktaı nazarından da ehemmıyetti o· ~~·~~;;i;~ tedir Onun için buna dünyada k" • tk'k t lm kt Fakat bu satırlar acaba _h- muhamr bu ususta ven en re .. 1 b" f' . kt h T"" · ımyevı te ı a yapı a a- . ,, .. • . h h'd" · l k t" an ır tas ıyeyı yapma a em ur· 

insanlara verilmiş en büyük bir d H tt h t 1 R tıyar kaplan m senelerce suren mı ıza atın, ı ıvırı mem e e ı- klerin, hem Yunanldann mevfaatlan 
nimet nazarile bakıyorlar. Hü- dırb ~ a arp en .e;etk"ku~ya- mücadeleleri hakkında kafi ma- ni bırakıp çıktığı ve "harp ÇI· vardır. Bulgar efkarı umumiyeıl hu
lasa Çin Kore Tibet halkı na- al u ub~usta ~esrnık e_ ı al ya !Umatı verebilir mi? ... Günde- kar çıkmaz düşmana iltihak et· nu memnuniyetle temenni eder.,, 

• • pı mış ır nence çı tıgı an aşı- · ·· .. 1 b ..: • "' h" tı" d d" 
zarında bu nebat hayat eksiri 1 ' F k k' Ç 1 k lik bir gazeteııın sutun an u ... gı ma ıye ıı ey ı. 
dd d"l k ed" ' ç· . amamıştır. a at es ı arı ..... dam h3!kkında daha zi- T dh. f 

a e 1 ~~ t ır;, . m. ımp~ra- Rusyasınm dosyalarında belki muuım a. • • .. · Ecnebiler çıkıyorlar e ıs. 
torlan gınseng ısını verı.l~~ı bu tetkikata ait kayıtlar var- yade tafs~lat . vermeg~ musaıt PEKİN, 24. A .A. - Ecnebi- ' 
bu nebatı yukarıda kaydettıgı- d 1,, olsaydı şımdı mecbun surette 1 · H b" d "km - h ALTONA, 23. A. A. - Sche 
miz gibi o kadar kıskanç bir ır · ihtisar ~ttiğimiz noktalan daha 1erıdn klar 1

'_1: eln ~1 
agMa "lliazhırü: svig, Holstein ve Hanovre eya-. • R d an ı an soy enıyor. ı 1 1 . d hi k d"l takayytitle muhafaza ettirirler- US onanması ziyade uzatırdık. kfun .. Ç k K Ş k .1 et erın e tet t ma sa ı e ya-

di ki bu nebatı yetiştirenlerin i- MOSKOVA, 23. A, A. -Tass 88 y~şında ölen ve ~a_Yatının Cen:r~~~~ng ~ı: itlla:~t:~i: pılan sul kastlar hakkında ad~: 
____ ,_ ~~,~- ajansı bildiriyor: Rusyanın son dakıkalannda azmU ıradesl- . ye mem~rları tar~fından yap 
peratif Neft - sendikata bağlan- Baltık filosuna mensup gemi- ne malik olan çetin, inatçi_ Cl~ lerdır. lan tahkikat bu s~ı kastların~ 
mış değildir. ve nerede en ucuz !erinden bir çoğu ecnebi mem- menceau mı~ gel'Ck umumı har de oynadığı röller bu sütunlara zun z~an~ ben muayyen bır 
mal buluıısa orasın ıterciıh ede- leketleri ziyaret için uzun b; r pten evvelkı senelerde ger~ değil, ancak ciltlerle kitaplara us~l daır~~ınde hazırl'."n.nıış ol-

~ <:_ektir sf'fP.re çıkacaktır. hart> "'~masın•ta ve sulhuıı ::ılctın sığdı~ılabilir. tlue:unu gostermektedır. 

- GlJrdün mü bu dev hep 
oluyormuş / 

- Demek artık biı sokağa 
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MiLLiYET PAZARTESi 25 TEŞRiNiSANi 

( Fikir., Bu gayet şık müzikhol ailelerin tercihen ve sık sık gittikleri bir 
yer olmuştur. 

ı ;in · ı ı • t müttefiklerimizden bu mukad- j 
1 

1 1 l"_~ ı dcs cidalde alay değil, teşvik 
J. bekleru. 

Şimdik protrımdı en eve! çok mühim bir numero vardır. Methur 
ve sevimli Hint dınsözil A~AND BANU ile refiki heyecanlı oyu· 
nlarlle ıemaşaklranı teshir eımekıedlr. Güldürücil şarkıcılardan mQrek· 
kep DUO KOMENGA mizahi şarkı ve sözleriyle temışaklnnı ağlatın · 

caya kadar güldUrmıkıedlr. 
AJ!t™ UMDlll •MlWYIT. T1a 

25 Tqrlnl11nl 1919 
DAltl!HAl'll!-Aakera caddesi. No ıoe 

Tetcraf adrHl o MIUlyel, l•tultaf 
Telefo• n11111araları . 

l•taahl 3911, i11112, 11911 

J ayll/I 
6 .. 
2 .. 

ABONE OCRFfLERI 
Tllrklyt için Hariç için 
400 kUntf WJ0 kUrtlf 

750 " 1400 " 
1400 ,, :noo ,. 

Cclea evrak ıerl yerthne& 
Müddeti geçen nushafar 10 kuru.ştut. 

Gazete ve matbaaya alt ı,kr lçla 

FELEK 
BEBEK VESTiYERi s • k ! 

Tiyatro ve ıinema ıibi el· ıne uçsa uyanırım 
lence yerlerinde fU aon ıün- M. Löbrön, kırkaltı yqmda; Madam Löbrön, 
!erde daha ıüt emen çocuklar yaşında; M. Rişe, otuz sekiz yaşında. 
ıetirildiğini ıörüyorum. Vakia ı 

Ve nihayet meşhur bestekAr Maestro Skarselll nin adapte ettlfi 
bir muzika ile bir çok güzel ve sevimli kızlar ıarahndan oynanın 
ÖRÜMCEK VE KELEBEK Skeçl seyirciler üzerine bttyük bir tesir 
bırakmaktadır. 

Velhasıl MÜLEN RUJDA pek güzel ıuılar geçlrllmektedlr. • bu müesıeaele?n.m~dürleri böy Bir otel oda11. Temmuz. Sabahın saat dördiJ. M. Rişe ile 
l~ ç~ ıeyırcılen. a~aam Madam Löbrön yatakta konuşurlar. H E Y E C A N L l 
<!'Ye ınıamn aklına bir fiki.r ıe- Rişe _ Sabah oluyor canun,, 2 A s R 1 s 1 A nın 
l~yor ama ~na ~~u aıleler haydi kocanın odasına... Erteıi giln sabah kahvaltısında Yannkl salı akşamı için tertip ettiği büyü< ive yeııne GALA 
ımemaya ııtmeıın mı? Cevabı Löbrön'ün kansı (kalkar) 1 Löb' ro"'n B · R' · . SUVARESINDE Ampir dö Par! Müzik holundan delıııklr ISPANYOL 

BARİOS 

·ı· f-'- k h - j - onJur ışe, ıyı u-
v?n ı~. 111<at mızı anm Y.a ut Gidiyorum işte. Daha vaktim yudun mu? ŞANTÖZÜ 

müdürlvete mumcu edlllr. pıyeııo en heyecanlı yennde de var. . . Buraya gelirken, ge- Rişe _ Mersi. R O Z İ T A 
Gazetemiz 11.ınıa.ruı mc utlyeııuı k•b•I etmu Bebek avazı çıktığ~ kadar bağır celerimi senin koynunda geçire 1 Löbrön _ Ben uyuyamadım. . 

BUGÜNKÜ HAVA 
mıya ba,layınca kimde can ka~ ceğime emindim. R' _ y 1 4 KASTERO ldtırıst vlrtüozun refakatlle gayet müntahap bir 
1 B b · · · · 1 b' k ışe a · · · • d .. 1 1 · d ktl 

Dün haruet en çolı: 11 en az ıl 

~r. en ~ ıt ıçıo fÔY e ır te - -. Amma bana bazen korku Löbrön _Bütün gece Sesil reperıııvann an guze parç.a an tagannı e ece r. 

lıf yapacagım: gelıyor. knnıldadı. Yanımda biri kunıl- t11 
Tiyatro ve sinemalar - tıp- . - Hiç korkma. Ben ömrüm-; dadı mı uyuyamam Sinek uçsa 

derece idi. Bugün havının poyraz la elbise v~ti':eri gibi - birer de, on~ ka~ar ağ~ uykulu a- ~ uyanırım azizim. Neden gül-
1 ve kapalı olması muhtemeldir. Bebt:k veıtıyen yapmalı. Çocu.- dam gormedım. Bır kere uyu- dün? .. İnsanın uykusu bu ka-

B • l au. ~le ge!en anneler ~ du mu_, ne uyanır, nıc de uyandı- dar hafif olmamalL Fena şey. AT.EŞTEN KALP 
ır ya an lennı vestıyere bırakıp bır nlabilır. Kulağının dibinde top Kansı - Söyleneceğine SÜ-

. . . n~ara -:1ırlar. Bebekler de ve- atsan, kirpik kımıldatmaz. tünü iç, buz gibi oldu. (kemali 
. _Bır ecnebı gazet_enı_n muh~- atiyerdeki dadılar tarafından - Sen gene giyin. Ne olur iştiha ile katıvaltılannı eder-

bın Istanbuldan, Turkiyede hır muhafaza edilir. Tiyatro bitip ne olmaz. 1 ) 

iV AN MU]UKIN ve SÜZI VERNbN tarafından 
şaheser büyük muvıffaklyeıler k• zın mıştır. 

sene zarfında bir kitap ~asıldı- çıkarken herkes numarasım ve- - Sana uyanmaz diyorum, i- er • 
ğı hakkında uydu?11a ~·~ tel- rip çocuğunu alır. Telitla bal" narumyor musun? 
graf ç~~ş ... Evvela İngıliz ga- ka bir bebek almıt olanlar er- - Böyle hızlı da konuşma .• 
zetelennın sutunlarn~d~ yer bu- tesi gün gazetelere: Yanımızdaki odada olduğunu 
lan bu y~lan hava~sı Alman «Dün ak§am """' tiyatroau unutuyorsun. 
gazctelen .. nakletmışlcr ve bu vestiyerinden yanlıtlıkla &-10 - Ne çıkar._ Dinle bak (ba-
gazeteler ıçın alay mevzuu o~- aylık aarııın, kırmızı bir tulum ğıra bağıra şarkı söyler). 
muş. Bu gazeteler,. Almanya - giymif erkek bir bebek almıt o- - Sesil, böyle tecrübeler yap 
da senede 25,000 kitap basıldı- !anların Tozkoparanda falan ai- ma. 
ğıru k~rilerine hatırlata'.a~ me- leye müracaatlan. Çocukları - Sana uyanmaz diyorum. 
n:Iek~tın;ız hakkında ıstıhfaf- ayni mahaldedir.» tarzında bir Eğer ufak bir ihtimal olsaydı, 
kar bır ~san kullaı:ı_ıy~rta:mış .. ilin verirler .. Herkes malmJ a- böyle şaka yapmazdım ... İşte 

Evvela şunu soyliyelim ki lır •.. geçer gider. Ne derainiz şamdanı yakıyorum, terlikleri-
; kitap neşretmek ve okumakta_ bu fikre?.. min topuklarını yere vurarak 
n~ Almanlarlar ne de_ ~erhangı NASIL MU HAF AZA yürüyorum, kocamın oda kapı-
bır Avrupa memleketı ıle reka- EDiLiR? smı hızla açıyorum, gene küt! 

· bete girişmiş değiliz. Biliyoruz Bir refikimiz «Ameli hayat» deye kapatıyorum. .. ( dedikle-
ki Almanla~ bizden fazla okur- serlevhası aletında «ağız nasıl rini yapar). 
!ar, fazla kıtap basarlar. Fa~at muhafaza edilir?» süalini soru- - Sen çıldınnışsml. 
okumanın kıymet ve ehe~ıye yor ... Ben bunun en iyi uıu- - Uyanmaz diyorum sana. 1 
tiı:ıi Alm~nlar kadar takdi_r et- lünü bildiğim için. bunun ceva.- - Sen ne dersen de,. ben k~r 
1:1~~ b~r ı:n~Ue~ız .. Bunu takdı_r ~t- bını hemen vercyım: kuyorum. Hayatta aksı tesaduf 
tıgımız ı~ındir ki,d~ya_ tanhin- Ağız, dilinin altına bir bak- ler vardır. , 1 
d~ ~msa:ıne tesaduf edılmey~~ la alarak muhafaza edilir. - Hüsnü tesadüfler de var-
bır ınkıliip yaptık: alfabemızı AVRUPA'DA KAR! dır. Kocam senden hiç, amma 
değiştirdi~. . • Gelir mi diye sormayin •. Ne hiç şüphelen-ı:ıiyor. Sonra da 

Pek ı.yı hatırlanz: _ı~kılabı_- ki hota ıitme:zse çabuk gelir.. uykusunu hafıf zannediyor. 

Her giln 4, 1 /2 do ve suvare 

Önttm1lzdeld çarşamba akşamı 

OPERA SlNEMASlDA 
Franuda 9"rl1mlf 

V.l!:NÜS 
Muazzam seıll filmin lraealne başlanacakar. 

MUmesslllesl bllyiik ve cazip aktris 

KONSTANS TALMAÇ 
Sahnelerin birinde hemen heme,. çıplak görünmektedir 

Diğer mtimessUler : 
ANDRE ROAN ve JAN MURA dır 

, ' ' . ' 
1 - :·•.A 

lstanbul Haftası? 
Bu bir mecmua ve ya gazete dıtlldlr, 

gazeteniz hem mecmuanız olacaktır. Daha 
kelime ile: Kendiniz. 

fakat hem 
açılı: ve bir 

temsi\ edilen 

7 

l'u ıkş'm s11ı 21,15 dt 

Fransız TiJalroıın~ı 
FRANSIZ OPERE:T HEYETi 

ıırıhndan ilk defa olarak Gınnın 
en güzel opereti olan 

LES SALTL'<BANGUES 
piyesi temsil edileceiılr. 

Yarın ki sılı akşamı 

LE JOUR ET LA NUIT 
Çarşamba ve perşembe akşıııı· 

ları büyük gala olarak asri ope
retin en son muzalfertveıl olan 

...... ~Cf~B~O~U~LEmTI'miiEİııml ....... 
MES'UT BiR NIŞANLAN~ 

Mütekait Ferik Emin Pata ::: 
meıi F eria Hanımla Karacaıı:.,..;. 
lilıattin Oıman Beyin nİfAI! ,_. 
mi dün pqai mütarünileybin . "" 
saltı' daki apartımanlannda ~ O' 

zevab muhtereme huzurunda iCl'll 
lunmuftur. __ , ; 

Tarafeyne ıaadetler tem-
riz. 

Sağlık birliği 
Millet mekteplerinde oku~ 

"' Maarif vekaleti tarafından tı;ıırllf'. 
edilen sağlık Bilgisi Flatı 26 -'°° 
tur. Mekteplere ve toptancılara t fd1 
to yapılır. Merkezi Türk Netrlfl 
du. Telefon İstanbul 418. 

Tale~e rerens 
filmini gl!sterilecekılr. Mümesslil•ıl 

RAMON NOVARO ve NOR~'A 
ŞERER 

Hamlı; Bu filmin lllı: tem•ill için 

mızı takıp eden_ ~afta ıçınde hır Bu mikyas elimizde oldukça o- - Yok canım! 
Alman gazetecı!ıı .. m~~b~_amız~ radan bize ne gelir, ne gelmez - Var ca:ıım ! Bu kanaati o-
gelmış, gece! . gunduzlu faalı- tayin edebilirsiniz. na ben verdım. 
yetimizi g<:;-.....ıştü. O zaman FELEK - Nasıl? 

Önümüzdeki çarşamba akşamı Av· 
rupada emsalsiz muvaffalı:lyeıleri 

ihraz etmiş olan. tamamlle baştan 
1 YA OAZETES 

D İA NA 
(1812) filmi hakkında ,ııylo yazı . orı 

cehil ile. ümmilik ile olan bu - Ona daima "Löbrön uykun 
cidalimızden takdir lisanile hah lekle~liler müsabakası öyle hafif ki, kımıldasam uya-
sctmiş, bunu başka bir mille- nıyorsun ! deye deye inandır-
tin ba~armasma imkan olmadı- Gazi ve inkılap dım. 
ğını söylemişti. . . . .. " . . - Yamansm ! · 

Matbaada olsun, yazı masa- 2B ıncı haftanın 2 ıncılıgım - Amma bunun tuhaf tarafı-
sında veya millet mektebinde Galatasaraydan 640 Hurrem B. nı kavramıyorsun. Bir adam ta- 1 

hoca bulunsun, cehil ile cidal e- kazanmıştı. Yazısı ş~dur: savvur et ki, kurşun gibi uyu-
den Türk münevveri, siper i- Muhte~ern ef,~ndı~ 1 . duğu halde, hafif uykuluyum 
çinde vatanını istilaya gelen • ~azetenızde Gazı ve ınk~- zanediyor (Rişe'nin b' r ıskar
düşmana karşı muharebe eden lap serle1'.'hası altında neşredı- pinini kaldırıp yere vurur) ...• , 
askerlerden daha az kudsi bir lece~.v~saık ve ~a~ırat haftanın halbuki istediğin kadar gürültü 1 
vazife yapmıyor. Bu, alay mev en mu~ıı:ı ha~e'.1dır. yap, sağdan sola bile dönmez .. 1 
zuu degil, takdir vesilesi olma- Gazının buyı;k, nut~kların: (İskemlelerden birine bir tek- : 
lıdır. dan sonra tarı hı hakık~.tl~rı' me vuru, yere yuvarlar) Haydi 1 

Biz bizimle alay edenlere me~dana çtkar~~a~ en ~'uh~m kalk. 

'"Bf ö3~Vej''Meıo~i 
muazzam fllminl lraeye başlayacak· 

ur. Aı.'<IT A PAJ ve BESSI LOV 

haber verelim ki, sene zarfında vesıkalar?an b_ırıdı~ ve _çok dık- - Ne olacak? 
bir kitap değil, inkıliibımız da- katı~. t'.':kıp e~ıl~ege layıktır. - Kocamın odasına gidece- KALBİ Filnıİ 

Bu eserde şimdiye kadar ekrandı görlllmemlt ve nazik hlsslyaa havi pyel 
müessir 1 mevzu olduğu gibi çok mahir artistler ıarahndan vUcuda -geıirilaıl 

Bıı flllmln O L G A Ç E K O V A 
~hramanı 

Zavallı bir valideıin acınacak hır halde olan bir uvcenln roltlntl bUyUk 
bir realizm ile oynamaktadır. 

Ö ıllmllzdelı:I Pctombe alı:tamıadan ldbarH 

MAJİK SİNEMASINDA 

Buüün saaı 16 1/2 ve 21 3/4 dı 

OPERA SİNEMASINDA 
E O U A R D O Bf,ANCO 

ile meşhur Arjantin orlcesıra!tnın ilk temsili. Bu maruf orkestra biri 
dansöz olmak üzre yeni 3 büyük virıuoı !it takviye edilmiş olduğU 

halde temamile yeni bir reperatuvar ile icrayı ahenk edecektik. 
Şimdiki programdı l!UI IRNLI GECELER filmi ile iki ıesll 

film daha gösıerilmekıedir . 
ha bir seneyi doldurmadığı hal- _Buyu~ Ga~ının, v~~anm. mu~ ğiz. . . bilyük yıl · 
de yalnız Istanbulda Devlet telıf şehırlerınde soyledıklerı - İmkanı yok... L ON dız tarafın ll''''"' ' '"'''''"'''"''''"''''"'ı.. ...ı1111111111111111111111111111111ıı••iil 

ki •-1 h b 111111111111111111111111111111111111,.- ........................................ , 
matbaası tarafından basılan ki- nu\u ar, yaptı": arı mus~ ~ e- - Darılırrm. (Rişe'yi kaldı- S ı\ C.'F.\' dm tem -- ANADOLU •• 
taplar beş yüze yanaşmıştır. l~.r, v~. b~nla;ı d:nı~mek gıb: ta- rır, koluna girer, kocasının o- llı\R sil edile- §_._§ il 
Tabiidir ki bu da azdır. Fakat hın buyuk hır lutfune ~~zh~r dasına sokar. Löböm'ün baş u- BARA rek 28 te· F• 
bir ya-;ına girmiyen inkılabı- o~an 1':1~hmut . beyef~nd~_nın .fı- cunda dururlar) Beni öp. BLIJFO b~~;e~'b'~ §§ li 
mızd:ın evelki zamanla nispet kırleı:'.n'.n nı;şrı g.ençlık uzenn- - Sus.. Rll t{i. akşamın· §:·-=_ SJGQRT A ŞiRKET( ~ 
kabul etmiyecek kadar çoktur. de muhım hır tesır yanac,.1-trr. - (Haykırarak) Öp diyorum dan ltiba· E~ 
Türk milletinin her hangi bir Her mern1r 1•"tte <>'enrFk ir- sana... • / 

1 
re~SRI I ~S Türkiye it Bankası tarafından teşkil edilmiştir. ii 

Avrupa milleti kadar okur ya- sııdn ve sevkedilmeiTe mnhtac-· - Bu ahlaksızlık. . . KUR- M~ ı ı ·· ' F~ 
b. '11 1 t .,., 1.. h k Ö UUAW. n- t S "IJ<::\.JA. :: Yangın • Hayat • Nalı:llye - Kaza • Otomobil • meı'ullyc- a zar ır mı et o acağı zaman da :r. r-ıınıın •1:mm11mı er e~t .. n - p (Rişe öper). Şimdi · ''" DA · -· ;;;" 
k d - "ld' B" ., vad t ı rı· r1 G · h . ıra.• :: maıtye Sigortalarını kabul eder. ı:; uz.a . _egı. !r. ır s_enelik me- / "' ~' •r P. "" azı nnu Pr dur ben seni öpeyim. (Şap! di- iıç ~ cdılecektır. •• ";;; 

saımııın bılançosu bıze bu ümi- •rsatt~ 1 r~atrr11vnr ve sonu ··ık ye tekrar tekrar öper) Haydi :: Adres: 4 Uncu Vakıf han lstanbul :::::: 
di_ veriyor. Bi:c. .büyük Avrupalı '"':"" •·~ltara sapmaktan mene- artık git uyu, korkudan rengin •ıLML••ı -· EE Telefon: lstanbul - 531 Telcrafı imtiyaz ::: .. 
mılletlerden, bılhassa dun·· ku·· rtıvor." soldu. • ı111•111111111111111111111111111111ı. ...ıınıı111111111111111111111111ıı111U ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. ....... 11111111111111111111111111• .. , 111 1 f r,, in f'dtl:I le/rllıaııı: 101 kuvvetli?. · -- - - - -------Fakat bütün bunlar gösteri-- - Yemeğini yedirdim; --oturt- yok. -· -·- - - Çok siga~a-içerdim. Belki-de~ 

-Evet çok.. yor ki tehlike var ve .. yakın! tumdu. Dedi ve .. devam etti: iyi arkadaşim oydu. Yat.nıı~; 
Yalvar~ bir sesle başını yo- Acaba bir kaç gün hiç onun ya-; - Bir cıgara olsaydi?. - Sıgaranın en iyisinden ol- mı giderir, acılarımı dind~~-' 

karı dikti, gene kendi kendisine nma gitmesem mi?. Ama nasıl Dedi ve ilave etti: duğuna hiç şüphe yok. Zaten o ıztıraplanını hafifletirdi. S!ıııı 
mırıldandı: gitmem? .. Bir saat bile onsuz - Bu istek iyilik işaretidir. kadar iyi bakılıyorum ki... di hatırladun: Yaralandıg at" 

- İnşallah!. olmaya tahammül edemiyo- Hasta adam cıgaradan nefret Ve ... uzun uzun hastanede anda bile ağzımda sıgara " 
Etem izzet Baktım, daha fazla burada rurn 1 eder. Hem ne kadar içmeye zor- gördüğü bakımdan, iyilikten, dı . 
~---- kalamıyacağım .. Tehlike var! Ohhh.. Allahım. O bir iyi !anılsa ağza tadı gelmez ki... dokto)"ların kudretinden bahset- Birdenbire her saygıyı unuta' 

Hemen karar verdim ve kalk- olsaydı! - Mutlaka istiyor musunuz? ti: rak h 1 d . 
. - Hayır yorulmadım. Size midi ~ar. . tun: . .. . . 7 ikinci Teşrin... Dedim. . . . - l!en şim.d~ fe!1iden .. d~ya- eyecan a sor um. , . • . 

hızmet etmekten zevk alıyo- Dennden bır nefes aldı: - Sız bö~l_e hı~ az d&:ha otu- Tehlike! .. . - Lu~federsenız ıçerım... y_a do_gmuş ~·~ısıyım. Burun bu - Ner~e ~ar~~an~?11z. t>ett!• 
rum · - Ooooohhhh . . . rursunuz degıl mı efendım.. Ben kaçtrkça bu uzenme ge- O ne ıster de yapamam? sızlerın eserıdır . . . • . H~lb~~ı bırbırımızı kaY ··rdiı· 

- Teşekkür ederim. Tabii Sonra kendi kendisine ııöy- Dedim, ne söyliyeceğini bek- liyor. Hızla, haşyetle geliyor .1 - Peki size bir cıgara getire- Dedi ... Kendisine kısa kısa ce ~~~nız gunden onu sorı:. ~?k bil 
bana acıyorsunuz. lendi: · lemeden yürüdüm. Nasıl bekli- Aramızda hiç bir şey kalmadı .• yim. vaplar verdim. Daha iyi olaca-1 guı:ı z~mana kad~~-en kuç~ ys· 

- Hayır hayır .. Hiç bir za- - Yarabbim. Gözlerimle onu yebilirim ki ayakta durmaya ta- diyebilirim . En küçük bir hadi- - Çok teşekkür ederim. Yo- ğını, ne gözlerinde ne hiç bir : şeyı bı le -~ora~ak ogrenıne nssıl 
man böyle bir şey düşünmedim. bir kerre daha görebilseydim?. pcatim kalmamıştı. Hele onu se daha bizi kucak kucağa geti- ruluyorsunw:. yerinde en küçük bir iz bile kal-'saktı degıl mı?·: ~end~n ysP 
Hem böyle şey düşünmeye se- Bu anda tepemden aşa bir ka- böyle uzun bir: rebilecektir. Ondan sonra ne o-: - • • • • • • mıyacağını söyledim. Fakat bü- l ayrıldı, nereye gıttı, ~e e{aneY' 
be~ ~ok _değil mi?. Gün geçt~k- zan .kaynar su dökülüyor zan- - C?ooohhhh.... l~~.k?. J:lilmem. Belki ~yi, belki _ . . . . . . . tün bunla_ı:ı s?ylerken sesimi o tı, nerede .:aralandı, as beıt v• 
çe ıyıleşıyorsunuz. Zanncderım nettim. Titredim, kıvrandım, Çekıp te: kotu! Nıhayet ben de ınsanım .1 Sıgarasını yaktnn. Dudakla- kadar degıştırmeye mecbur o- nasıl g~l~ı • bu aynlışt~sts!le 
beşrnızda pek az bir şey kaldı. sandalyenin üzerinde sallandı- - Yarabbim onu bir kerre da- Sinirlerim el yapısı değil ki ça- rıru buruşturdu: luyordum ki!... o··· Butun bun~ar ·ı° "i giil1 
Gözlerinl'zin açılması da pek az ğımı, hissettim. Tahayyül hu- ha görebilseydim... buk çabuk değiştirebileyim, biri - Ne fena!.. . . . . . . . . . . den taburcu edıl~~ı ı:<=e!ıtınd· 
zaman sonra ~kün olacak- dutlarını aşan bir acı: Ben hay- Dediğini gördükten sonra bo- yerine öbürünü koyayım . Bu: dedi . Sordum: Sigar!Hlmı tamam içmedi . lere kadar hep dı ımın disil1 

Beni dikkatle hiç kıpırdama- kınnayorum. O göremiyor! ve .. ğazrmı tıkayan heyecanı delip tehlike Hasan konuşmaya baş- ; - Beğenmediniz mi?. Bil- - Belki bundan sonra hiç iç- kalacak sorgul~rdrr'. __ ken y d 
.dan dinledi, sözüm biter bitmez, ikimiz de iztırap cenderesi için- yapma bir ses ve eda ile konu- lryalrbcri gittikçe artıyor, git- mem Başhekimin içtiği sıgara- mem de. Tadı o kadar antipa- ·den öğrenmek ıstedıgıın ş: bi 
teliişla sordu: de burgulanıyoru:ı; şuşum bile büyük bir muvaffa. tikçe hızlanıp, şahlanıyor! Al- lardanl tik ki... bunlar arasındadır. Faka dı. 

- İyi biliyor musunuz?.. . Ve •. tekrar sordu:.. . . kıyetl. t;'cn~ benim çok daya- lah bin bir kazadan korusun! I· .- ~ayır ... Hayır .. sigara dedi .. Devam etti: kere ağzundan çıkmış bul:1 - Elbette. Doktorun çok il- -Demek doktorun umıd~.o5Jınklı gıwl~ vıtnmfl · .• . • • • • • • • ıçın aövlemedı.nı. Ai.mn&ıı tad - Hastaneye velın-.d~ evel BlTJıl 
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~ugun 

3400 hamal rey verecek 
Ve intihap başlıyacak ! 
Baı11al başılardan şikayete hak 

\rar nlı? . Fırkanın namzetlerj 

!~ k: 'b d • ~. Yı e ka ar uzanan sa 
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aşımıza ir de u mu çildı?. 
insanlar maymUndan evel yılan

larla akrabalık etmislermis! 
~~~~~~~~~~~~~~~-.. -· .. ·~~~~~~~~~~~~~~~-

Taze bir kadının cildi tıpkı tıpkısına yılan derisine benzermiş 
ve bunu görmek için bir mikroskop tetkiki kafi imiş! 

Alimlerin yeni 
iddiası! 

insanların aslı yı
landan geliyor/ 

Bakalım zavallı bizleri 

Hazin macera 
Bir doktor para ve
rilmediğinden reçe-

tevi vırtmış 



MD.UYET PAZAl\TESI ~ · ~~P!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!I!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~;....:.:~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~;;;;;;;;;;;;;;;;;:~ 
Spor Maarifte Umanda Ekonomi 

Gıdasız çocuklara Karadenizde şiddetli 
~ alahiyettar bir görüşle vemek veriliyor fırtına var 

Hilali Ahmer merkezince mektep- Bir iki ııündmberi Karadeniz'de 
lerde ki 3,800 fakir talebenin listeleri tiddetli bir fırtına vardır. Esasen tid 

~mlcl~etı"mı"z Futbol takımları- ikmal ':dilmit ve üç günd.en beri bil' . 25/ 11/ 929 Programlan detli riiqar gemilerin hareketini te-- ~ umum ilk mektep talebesıne 1emek (İ t bul .1 ) elıhüre uğratmektadır. Bu yüzden li-
tevziine baılanmıftır. J s an ayan e manmııza gelmesi beklenilen vapur• 

" fnoktalarından b"r" ''k Bu öğl.e yemekleri haftada .. üç gu ... D stanbul 1200 m. 5 K~. lar henüz gelmemiıtir. ll Cll Za l 1 l a- <;umart~sı, Salı, Çarıamha gunlerı ve 17.30 18.30 Saz heyetı - Borsa Kaza <>lup olmadığ ı hakkında li-

l n 1
. ll Il l uhal'aza ve mu·· da l'aası" dır rilecektir. haberleri. J mana henüz bir maliımat gelmemiı-ı; 14 ıu 18.30 20.30 J azz-band. Orke<.ıetra tir. 

11..ıer Ludvig dün Lu iggini : Balet egyptien, Evelki gün artan soğuklar 

ld
. suit - Micheli: Baeci al dün biraz şiddetini kaybetti. 

Mahrukat iiati 
artıyor 

Kömi.irci.iler, havaların soguma1 
sırıdan bilistifade fiatleri 

fırlattılar 
Cuma günleri yapılan resmi ifmdan setredilmiş olduğunu gö ge 1 Buis, serenade - Sakofon, Rasathaneye göre, bu gün ha-
ları takıp etmek üzre her rünce, topu kalenin uzak zaviye , Alınan alimi Her Emil Lu- solo, Weber: Tria Gittares varun poyraz ve bulutlu olması Son günlerde bavalarm aoğuma" I T" .. t or ı:. ~nesi gi.ın~, 1st~bul .Fut- sine havale .etmek ister. Binaen dvia- dün Semiramis vapuru ile havayenne, Chr~stine : Ma- ve m~tedil havaların daiıa epi- ı üz~n~.od.un ve k~mür fın.tlerin~e .il'• .~.~ll°. ~at ~ş~ ar 

1~ 
b .. ieyetiReisı HamdıEmın B. aleyh kalecı, bu vaziyetle, vu- , şohrimize gelmiştir. Her Lud- dame, Potpourn. c~ muddet devam muhtemel- Y:i.!'i: b1r !""~fil ha'. l!o•~~ftir. 1 Tutiinlerımu gıttikçe tek-_.ıo 
i •.. azetemize vadettiği tenkit ruş zaviyesine yaklaştıg" ı için vig nhtnnda. Daru""lfünun mu··- 22.30 21.- Saz heyeti. dır. ~ zde ihKti~".."!' "i!~ ko"!ur_.~- 1 ~I o'dfı!'~:dır. !'!nı ~ • • ka ·1 b" ·1 l . 21 D .. lb d . kA 1 :uımasına ve 111111U1pı .... yem a,...aıı gosterı en t ve ıtina ne-
\., nutalaan ~er~etmegı n e ır az ı er emek ve kendı solu- derrislerinden Macit bey tara- ·- aru e ayı . sanat '.11" a- • . 

0 
depolara günde 150,ooa okka kadar : !arakta, tütün mahsulü ıreçı:sıit ~ 

r. ,ze vadetmıştık.B~ vad~ı:_zı na hamle etmek suretile topu fmdan karşılanmış ve Perapa- n tarafından hır temsıl ve Tamıı edı lecek va ur- ma~ g~ine raimen, anf muhtekir , len nisbeten ~ artmııta~ ı.uıı,:; 
l. _ün de yerine getırmek ıçın kolayca karşılayabilir. Top ka- ' laa oteline inmiştir monolog. J t h.JAt le ';".tasirile kömür fiatleri birden 1ıi ; olW11tiitüıılerinbirkısn11_.,ı~ 
L '.!isini ziyaret ettiğim zaman lecinin solundan da gelse ~ine \ Almanyalı mü~errih şehri- Temsil niharetinde 22.30 ka- . ara .es .. 1 

a . • :tıi'!. kuru~ 9 lkul"llftan te ~almıı, "!~bir lusını ci..ı 17",;1 ı _ ndi Emin Bey bana: ' hareket bunun aynıdır; yani"• mizde bir konferans verecek ve dar saz heyeyı ve Anadolu a- Tıcarda et odasıylla rulıuh'!'8dt ıdarail k yapan ~C:ür 'talanmıcı·r1.'n~'rı .• "?:.".!'bultandaaab2' : ~mde harirfmce dıhrat~t~lu~h~ ..... 'tnr....,. 
C .. ı ·· 1 rd 1 · 1 • ..,. ·a hab I · arasın vapurcu arın e ın e oma ~ , - • .,,,.. za a u un ın ı 

-- uma gun.m maça an_~- 1 ec;: sodan v~zıyet alır. bilihara Ankaraya gidecektir. l nsı er en. üzre bazı esaslar k3rarlaştmlmıştır. mil!on k~e ~~r stoku mevcut ol lan ve elde edilen hasılat"'""'' zı . uzadıya bahsedece~. degı- 1 Gerek sagdan gerek soldan Her Ludvig Ankarada da bir ._ Bu karar mücibince tamir edilecek va d:ugunu, ihtikarı bir kı""".!""akencle- 1925 senesinde 1,894,027 kilo ... 
L · Yalnız bu maçlar munase- olsa da şot zaviyesini mümkün konferans verecektir. Darülfü- Belgrad 4~9 m. 2,5 Kw. 

1 

pur sahibi uzun uzıodıya muameleye ! d; sabcılarm yapbklannı ooylemekte- tün aatdmııtır. Bu kadar tütün ,;r 
b, .le kaydetmek istediğim no- olduğu kadar daraltmak lizmı. ' nun namma bir ziyafet verile- 18.25 R~ıo Qtııartett. tabi tutulmayacaktır. .. r.Odunun kiıi 4 500 f';"~ .7,404,420 lira buılit .W- r 
k• · şudur: Memleketimiz fut- · dır. Şu şartla ki topa, ba"m üs-1 cektir 21.- Budapeşteden naklen neş- Tbtl~~g vts,z t.un'! dam nhvco . . kını Al~ 25: .. _ lkuruta clilmıttir• 

1 
. .. . " , • ri at. Dıger taraftan ticaret odası tamır ÇJ ıtır. akadar kömurcüler 1111- 1926 da 3 ~ 075 kilo oalJlllılt 1' 

b . takım arının en zaıf noktala tünden aşıp kalcnın uzak zavı- Y itlerinin daha ucuz olması için neler nun az mal gelmesinden ileri geldiği-J 11 765,220 "1le1d edilmi m I~ 
rı l~ biri "Kalenin muhafaza vı:sine girecek fırsat verilme- frakla 22.- Gramofon. yapılmak lazım geldiği hakkın.da b~r ni, ~henüz kıı oab~lan batla-. d.'oatııan tütün miktarı 3,~ıır 
V l. mudafaası' dır. mış olsun. • . .. --o-- ank,ı açmıştır. BI! •nkcte bauri tamı• ~adıgı ıçın yakında d"'!a ';'Yade teref/ lo, hHıli.t 14,132,059 liradJJ'. 1928 lfll' 

3u sözleri müteakip Hamdi Korner t 
1 

k Y enı kahı ne Budape§.te 550 m. 20 Kw. rat müeueıeleri eevap vereceklerdir. ~,_muhtemel oldufunu ıdclia etmekte- \ neainde 3,498,39l kilo satılınıf 14 
. · . ha a 1 " en.·• 18 45 T o k · ...... 730,882 '"- h d' ol ..,_ E in Bey gazetemız ıçın zır Bağdaktan bildirildiğine gôre g.,_ · n onsen. --o-- Kak k- .. - t 30 lira tıJ ...., •• at muttur• "'_..,. 

ı. ı ğı bu mes'eleye ait notlan "Komerkikle~~e kaleci, vuru- çe.n ~ in~ ~~~n . bqvekil Ah- 21.30 Gala. konseri, quartuor I ki. d k ıyor. omurun onu "'• yet ~92a ~de. t~tiin oabl•. 5"' 
u •. ttL Kaleçiler için çok kıy- ıun Y":Pıl~.ığı koşeye uza~ olan _ du~uh·~n beyın olumünc!.;n ~"?' hon~oıs v_e tagannı (opc- mzayı ta. ıt e ere Oda divanı ::a~~·~.:.:,u~~ ... 
n .. tli olan bu saurlan aynen de ~e dıre~ı y~da vazıyet a- ~eı; kahine ıu suretle teıkil edılmıt- ra artıstlen tarafından) 10,000 lıra_ almış Dün a1qam Ticaret odıınncla Oda tqı yapılımı ve bu~clan 19,041,3111• 
rı:c diyoruz: . ~alecı, koşe vuruşu yapılıp ! Siiceydi zade Naci Bey: baıvekil; 23.10 Cafe Ostandc orkestrasL Fikri isminde bir şahsın, divam riyaseti toplanmıttır. Oda mec ,.. huılat yapılmıttır. 

H d I top avalandıktan. sonra to- Naci pafB Sevketi dahiliye; Hafimi --<>- Meyvehoştaki yemiş tacirle- liai azasından bir kıımı ile Ticaret ve Bu ;ene içinde utılan tiitllaill' 
. . . e ~ • • • pun. nereye ineceğıni tahmin et zade Tuiıı pafB: maliye; Abdiilazia Bükreş 394 m. 12 Kw. rinden İsmail Hakkı be in im- z,amre borsaaı reiainin de qtinlı: et· uti oahı fiati 420 kunııtur. <;.-

"Bılirsınız kı futbolda en c- meli ve o nokta karşısmda bulu- Bey Kaaub: Adliye; Nuri pafB Saitı 17 .30 Radi o orkestrası kl" d ek b Y kad ti!'Jeri bu içtinıam hnıusi •e teudüR, •ene içinde ehemmiyetli tütüa 
lı :.nmiyetli nokta, kaledir. Bir nacak vaziyete derhal geçmeli- harbiye; Hacı Abdül Hüoeyin Celebi 21.- Quatuor konseri. Sc~ ~~s~ ta ı::.de er : • an ı bir teplanma mahiyetinde olduiu ııö. i kezlerimiz olan latanbul, =.-alt*' 
b. :uk saatlık didişmenin hede dir ki bir şota ve ya bir kafa Be:!• Maarif; Emin Zeki BeJ': Mü,,.. mann: Quatuor la ~aJ·e~ 1 ' • ra ~ p~ a ıgı za- ı ylennıekte ve •örilfülen ıneeeleler i Samı~~da~ harice ihraç . 
f · alnız k ledi B · "barl ka ı k · • vu kalit; Halit Süleyman Bey: Ziraat. . · • ı bıtaya ıhbar edilmişUr. Bu hu- i hakkında ketumiyet muhafaza eclil- Tutun ihraç edilen aıe...ı..ıı-~ 

ı ~: a r. u ıu. a l ruşuna endini. hazırlamış ol- · Abdülmuhaia Beyin intilıanııdaıo 21.45 Musıque de chambre: Mo- susta tahkikata tevessül edil· ' mektedir. • aırasile en çok Almanya, 
k ın muhafaza ve müdafaası 1 sun. Eğer emnıyetle topa yeti- /müte..-ellit umumi teeHilr devam et- zart, Quatuor sol majeur. imiştir Türkiye-Felemenk ticareti Belçika, ÇekoaloYakya Fel I 
h,r şeyden evel bilinmesi lizmı şebileceğine kani olurııa hemen mektedir. Abdülmuhain Beyin bir --<>- · -o- Türkiye ile Felemenk arasmdaki Fransa, fngilt- laveç, ı.mı;re, 
g _l en bir şeydir. 1 fırlayıp topu yumruğu ile bir h~keliai dikmek de dütiiııülmekte- Glayviç-Brealav 253 m. 5 Kw. • Kars mektupçuluğu ti.cari ~!il.•!~. müddeti yakında lya, Lehiataıı, Mısır, Surye, y 

" Kale müdafaası hakkmda , cenaha def etmelidir. Muhasnn clir. 20.25 Gramofon. " . . b~tece~ ıçııı yem ticaret m~edeıi- tan ".'.":. 
t ~ .•ilizlerin m e ·ur beynelmilel taraf kaleye çok ıokulmucı ı·se -- 21 50 Opera operet parçalan. .:.ıki gazeteci arbdaşlarımı2~ · nın ak~ne ~dar bunun tatbikine de- Butün ha memlek.,tlere 4.9.,,...,.. 

· • 1 " taraf d k l · • ve Hukuk meznunlarınclan clahiliya Yam edilmeai takarrür tmi tir iDi rak tütii ihraç ediJaİittlr• 
c · :mcusu "Çarlış Buhen" tara- . topu tutmağa katiyen teşebbüs 8~ m.

1 
an ~1:I a eye tev 22.40 Flut serenadleri. vekaleti mümeyyizlerinden Selihat- e 

1 
• * • ! yap n 

fo .dan yazılan «futbol Tekniği• etmemelidir. cı .suretı e Y .• a~~ası- 20.15 Dana havalan (Berl:n- tin bey Kara vilayeti mektupculuğu- K. Lf B 24111/999 n ~ dair kitaptan çıkardığun no- . na dıkkat etmelidır. Çünkü ha- den). 1 na tayin edilmiıtir. Kıymetli arkada· Bmv O OrSBSI ,., 
tl~rı size veriyorum. Çarlış'm .. Kalı vakıt varsa... rcket h;ıı~inde ~ol v~ b~caklann ~ f'.""';' tebrik eder.., muvaffakıyetler l.ıl\ru daıiWıstKRAZLA\ R1197 TAHViLAT 

f• Lboldaıki. kıymetini anlatmış 4 - Topu yakalamağa ki- serbestısı tahdıt edılmış olur. Moravska-Ostrava 263m.10 Kw dılenz. Dtı••• .-onhhtde ıııa 17,:! AD.ı~t•} ~ ~: 
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I rndra'daki ııArsenal• kulü- ı -:--'i'ılamaın~<!!· Top, çok sert .. . 18.25 Ballades. Kaiendcr yurdunun Sl:N~TLKR ~!~~rı:·~~ .. 
t·; bu meşhur futbolcuyu almak hır şatla geldıgı ve yakalamak 7 -Kalecı, beklerle tama- 2130 Büdap t d nakl tamiratı Rıhtım ş1rt..ı. 
ı· r· , m'· 1--ı.ı·ı tarafa ıo bin tn.,;.. "Üpheli bulundug"ur zamandır men anla"-mı" olmalıdır. Bekler, • . t eş e en en ne· '' ~••h• 
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~ u. D·~ ~-·· .,._ 

· • W«t"U .,. ki"· ak • . kal · · .,k 
1
" · k d • . şnya H" . E f . AHd•hı demtr 7oıa t4 _ ·~ - ~-·-ı: Lirası tediye etmi.+l anc yumruklanabilir. To- ecını:n a eyı ter e . ecegı a- 23.15 Konser. ımayeı t al merkezıne ı . 1 ,. ..... s. 73 00 

.. - ___ ..,..,_..... bil ·· DI takdır ederek kal mu 1 merbut Kaiender yurdu tami · J t • • c -.oo .. • pu , ................. en, topa tun eyı ve • __ . . ~ .ırt eıı ~ 
Gol müda~aa.sındıı_ teknilr kuvvetile çakmak doğru de" il- hasım akmcdan setretmelidir. • ratı bir iki güne kadar ikmal e-1 l. ıv ~lık•d :ıa H 

Kalecıdt! f!mmyf!t dir. Çünkü topa yumrukla!.- . " Tereddüdü mucip ahvalde Prag 487 m. 5 Kw. dilecektir. 1 ı:. 1 ı.ıun A \ ıo » lmılra •MI 75.oo 

" 1 - Kaleci, müdafa. hatıl- dan maksat, topa taç hatlan is- kaleci, arkadaşlanna ne yap-
17 

•
30 K~er. ~: t~ı':.':. ~ 1 MM Paı. 

11 86 50 

n .ı ~~~on ~d~e~. ~ ~! tikametine atarak ikinci bir hü maıar_ı ~ .g~ldiğini seslene-
20·0:~adıo cabaret (Bırnova- Kalender yurdu ço- J.. çım .. ıo;. 30 !: ~:," ,; :: 

r.::sı ıbbarile ilk duşunecegı cumu karşılamağa hazırlanacak rek bildırmelıdır. . • cuklarına elbise ı. 1.ı.ıoa ş. ı1 u Britalll s ııHs 

!Cewyart 
Aıl., ._ 
A ......... 
lofyı 

BcrUı 

-

ş ; "emniyet" olmalıdır. Kale- vakrt kazanmaktır. Sahanın or- " Bekler sıkıştıklan vakıt ka- 21•30 .Bildapeşte den naklen ne- s~ • .. tcu 1- • 7ş Prıı ıs 75 .50 
ci, kat'iyen lüzumsuz bir crisk> tasma yani kalenin önüne do- leciye topa vermek suretile ka-

23 1!!;1~f Himayei Etfal merkczinel!!!.,.~ ·.,.ı-....... Y ... •iY"'''"""!!!!!!!!"""!!!!!!!!!!"!ı!!!!s~~"'oo"""~v.,.;:, ~· ... • ~ ... ~ ... 
3 
... ı.

7

!!
5

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~f'i 
r- .ımamalıdır. Daiına bu eınni- ğru topu atmayum, çünkü bu , leye müteveccih tazyiki refe- • on. merbut Kalender yurdunda bu-
:1 • • düşüncesile hareket etmesi pek tehlikelidir. derler ki bu da müdafaanın baş- A d I d . l lunan çocuklara Hereke fabri-
ı · :ım gelen kaleci, topu elleri- . lıca gayesidir.' na o u emır yo u kasından mübayaa edilen ku-
k tutarken ellerinin gerisinde Dt!gaıman tarzı Burada biten notlan aldrk- tahvilinin tesellümü maşlardan birer kat elbi'le ile 
ı :·.cudunu siper tutmalı ve kol- ''.S - 11Panç11ta olduğu gibi de tan sonra Futbol Hey'eti Reisi- . . . birer pelerin itasına karar veril-
'.- · ıru vücuduna bitişik bulundur gaımanlarda da topu ortaya ' ne, bu haftanın mevzuu olan bir ~-.~de .. b~uF~nk Mutı...ebei u- miştir. 

· • · • ' d ··ı, ~-...ı.t h al · ı . · mumıye mu uru aı ve muamelab 
r · lıdır. Bu harekeU tatbık ıçın ~gı ........ yara av e etmelı- mesele hakkındakı noktayı na- nakliye müdürü Sırn beyler dün, 1 -o-
t mn geldiği istikamette vazi_ldir~.VW:Uş topu havalandırarak zannı sordum. O mesele de şu- ki Anadolu demir yollan tirketind': ı Jandarma azılı bir şe-

t almak lazrrndır. Top, eller degıl, nıhayet baş yüksekliğin dur: iki gün evel refiklerimiz- h~metçe sabn al~an eaham ve tah rir-i ta kip edi· .0 
' kollarla vücut arasında sıkış ' de olmalıdır. Topun bu suretle den birinde Muvaffak Beyin bir vılitın devril tesellum muamelesile ' . . . ~ r . 
t ı!ma:k suretile tutulmalıdır. yabk mahrekle havalesi, onu el- · yazısı intişar etti. Bu yazıya gö- n:ıqgul olmaktadır. lan~ ıızılı bir fel'l"D takım ile 

"E" d 1° d tm k . . uh . 1 1 M aff k B h .. l" rk, -er- metguldur: ger şot yer en ge ırse, ba- e e e ıçın m acım ere da- re uv aı ey u .. satan. ı D 1 k ntrol h ti Katil çolak Mehmet Enincan ha-
c-.klar tamamile bitişik olarak ha ziyade fırsat verir. Degaj- şilt, küçükler ve muhtelitler _en z 

0
• ege pishanes.inde mevkuf bulunmakta i-

1:-;llarm gerisinde ve topun gel- mandan başlıca gaye, muhacim- maçlan için yapılan programm •1 Rusıunat d~ ~C!n~ heyetinin ken demir pamıaklığı kırarak firar et 
ll 3i istikamette bulunmalıdır. leri mukabil tarafa bir akın ya- vils'atı ve buna mukabil elde ~:;,:. v.~on~I ;!''::: ;: mu- mittir. • • 
E ·ı vaziyette top ellerin arasın- pabilecek vaziyete getirmektir. cak iki spor sahası bulunması mittir. 

1 ea.ıne v e et· 7 bÇo't Meıın;ı 'i:,til ma...'!t::;'i 
~rn sı>;t!sa da.ayaklar, topu a- Binaenal~yh her degajman bir d~~a~.sile pro~am:ın • tatbiki - mu:~: ı::':ı.:t ~pi!i:.eunden ~ 
ı;;!ırın ıçıne gırmekten mene- akma vesıle olmalıdır. muşkül ve belkı de imkansız o- Japon müsteşan aeneainde tekrar divan delmek aure-
c' ~r. K 

1 
·nı lr lacağı fikrini yürütüyordu. İş- Japon aefııreti müıtetan M. N. tile firar etmİf ve Manisa' da yakıılaıı-

" Yüksek şatlar behemehal tu a ecı n çı ışı te bu noktayı sorduğum zaman bei Ayoci dünkü ekıpreale ~ .m .. •ı.tı._ ... _________ _ 

t imalı, katiyen ellerin ayaaile "6 - Kaleci~~ şu miis- Hamdi Emin. Bey programını gelmiıtir. ı\1aarif emanetinden 
L_rşılanmamalıdır. tcsııa ahvale kalesını terkedc- hazırlamış ıg adamlarma has -o- . . . . 

"Kaleciler, kale hattının bir i bilir ki o da muhasun akmcıla- bir katiyetle ve sadece: 1'azla para alan IO/ilr Tahsıl ıçı~ Avnıp~!~ gıdc-
n: tre kadar ilerisinde durmalı rmdan birinin kendi müdafilc- - Hepsini tatbik imkinı var- Evelki gece Ticaret müdiriyeti mu- c~k c;>lan Fa~ıh ve M1;1cıp efen
,., gözlerini toptan aymnama- rini geçerek kalenin ortasına do dır. Bu imkinın mevcudiyetini, raluplerinclen Ali beyden fazla üçret dılenn maanf emanetıne gelme 
L 1 ır. ğru ilerlediği zamandır. Eğer bütün maçlar bittiği zaman ta- alan 2289 nwnaralı ot."'!"'bil .. tof~rü leri. 

Y"m "k ı • uh ak k l . kd. ed ek . • ,, d eli hakkında vukubulan ııkiyet uzenne ------u ru ve p onıon m . asnn ~cısı a enın cep- ır ec sınız. e • tahkikat J'JIPılmıt ve aldığı 170 ı.u. Beyoğlu Sulh Birinci Hukuk Ha-
" 2 - Top, kollarla ellerin a- heı.ınden degıl de cenahından S. GALİP ruı üçretin malı oalıibine iade olun- kimliğiaden: 

Bu cüokıi yeııl 
bllmecemla 

SOLDAN SA~ı 
1.- Maskaralık (9) 
2.- Gelir (4) Kaygu (4) 
4.- Vakit (2) yükseltmek (3) Ni

da (2). 
s.. Kirmızı (3 ). 
6.- Çoğun aksi (2) ilim (3) Nida 

(2). 
8 •• Aylrk (4) Sevdalı (4). 
9.- Çatlak (5). 

YUJU.RDAN AŞAClı 
1.- Aylık ücreti (4) Çardak 

• ... • j ,.., • 

UU11Ad Oi l!:lt.. C""'a~ · '- · d 
halledllmlt teıdl 

mli (4). 
2.- Erkek (2) Atık usıınclırtıD ,,,. 
3.- Hiase (3) at yavrusa (3)· ,.ı. 
4.- Fırlat (2) yükseltmek (3) ~,... 

(2) 
s .. Kırmnı (3) • 
6.- Kasabın sattığı (~) lajnı '') 

,,.. 1 harfleri. 
7.- Kırm,ızı (3) Levda (3). 
8.- Kurum (2) oku ataıı fC)' (~~ 
9.- Para konan yer (4) p...,---

tutan (4). 

ı · ~ ına girerken, topun hızını te ~eliyorsa kaleden bir kaç adun 11 muttıır. Felemenk Bahreaelit bankası veki-
i icen kesmek lazundır. Bu da, ılerlemek mabadı temin eder. Fecı" --o- li ı.sa~ Sages efena·.,in Beyoğlunda • 
k?l adelabrun ancak 

0 
an i · Bu ilerleyiı şot zaviyesini daral maç Davet 1stıklil caddesinde ~75 nu~~da t-

l . k . çın tacağı "bi kal . . b.. .. ka B" Siil . k rk beai SAK HASON efendı aleyhıne ıkame /f;f 
. -;;r ; ~ v· , • Yavrunuzun benzi solmuş, nahif, hırçın, netviınüm•· 

ıı teabhure ujtramış ise? ona 

l "az gevşe tutulmasile kabili gı ' ecının UtüJı • Jr sporcunun ayağı ~mye as er I fU ~deni eylediği davanın yevmi muhakeme- ! 
t ·.mindir. Böyle olmaz da kol- le aath~ aetretmesine de im k ld mu2:~;ı':""taka::ftli':ukim y• sinde ilanen vuku bulan tebliğata rağ 
1 r ve eller topu sert ı.s-ılanıa, kan verır. ırı 1 ve 1.~~~ ailuml ~ dl . asdkerieki ye men müddeaaleyh ispati vüeut etme-

. . ......., "Muh ak ......_ eennınye enn vedi""d hkkıd . b hk 
t o aksı tesırle elden kurtulur. asını ıncısı, top kon- Bu hafta Eıkifehircle Spor tarihi- sa:kile 30-11_929 aktamma kadar ıu gıı_ı en a n a gı>'.a ~n mu a .. e-
r ollar tamamile gergın· ld - trolu altında olarak ilerliyorsa, kanh bir hadise ilave edileli .. • beye miiracaatlan. m~ ıcr~s~a karar venim•§ ve. mud-

- O ugu kal · 6 8 ka ~ . .. gur deı vekilı zabtı davasını tekrar ile es-
i ' 'de topu tutmaga teşd>böı c- ecı • metre dar çıkış ~ye genç bi~ amator C!~n ~m~ • - pabi subutiye olarak bir kıt'a ıenet 
c" ' memelidir. Bu gibi vaziyet- Y8J?malı ve akmcmm topu ka- Alinin ~1• ~l'.Bglft!_" .. ke~ği ~n. bir Btr Türk sanatkarı- ibraz etmiş ve indelinkar tatbikat ve 
1 nle topu ytimriiklamak en do- lenın hangi tarafına atmak ü- kalem C!:lıi .. ıkiye böl"!'!!;,..Eski::-;:8 • istiktap talep ve sabit olmadığı suret· 
ü-u harekettir. Burada yümrlik. • zre hareketini uydurduğunu dik ~ ·c1mangunu tayyduare-•~- . ~-L' e nın ıcadı te yemin teklif ettiğini ve gıyap ka-
•· k tl taki li • ....... ' yur ....,.ena ....... ye- n•- bli" · · ta1 1 . :11adan kasdimiz topa b .. f" a a p etme dır. Bu atış, tinde bir a tılar. lzmirde Ahmet Şevki efendi is- ra~nm ,,,.en ~e gını aync~ . ep 

EMULSION scoTf 

-f":I ' ,, 
içlrlnlz. lştihası açılacak, uykusu munta• 
um olacak ve kuvvetlenecektir. Bittabi 
rahat okuyacak, zevkle o, nayscak ve bil· 

hassa kış hastalıkhrma karşı mukavim bulunac•knr. An· 
cak tabii vitaminler! bol olan hıklkl 

El\lULSİON SCOTI u 
I 

. ' u un doğru la k tahm" d"l bT M : Y ~ • • • • d bir Türk kin ve ıfade eylemı§ ve bermucıbı talep -· 
! ·:vvetıle vurma değildir: top t 0 rla k kınb.el ı 1eb~l~r- landı aça uı.a"uı!"'°ı.f""'1'1c1a, ~ ;:::ele bir alet ·ca1ııan::..U tirfa~ v.e yirmi bet gün müddetle ilanen tebti-
> :;•riig" a çarpmalı ve yalnız se opu çe me a ı o a ı ır. • ve 1 

• ar • 1 n 1 L 1ıu • 
1 

• t • umaı- g· at icraBin kar.ır verilerek yevmi mU: H • ı 1' ı · h k b ı tJ 
. • . Ak t .. · d k. k l yurdundan Mehmet Alı, acı bir fer· ey.., aleti tam yedi aenede mey- · · 1 a ıa mer ış a os ) :nrugiın rolü onun istikameti mcı op uzenn e ı • ontr'? u yat ile, yere düıtü, Tayyareden iki dana getirebilmiıtir. ha~eme 23 K.. ev~I 1929 tarihıne "!u-

ı . değiştirmek olmalıdır. nu kaybeder ve ya topu kenrlın· arlradatınm arasmcla, topu kurtarma- icat olunan bu alet diier teshin sadif pa~artesı gunll eaat on ~~ i· 
'' Plonjon, kalecinin tevessül den bi~. az .. fazla açarsa, .doğruca i• çalıf&I! bu gencin •r•i!"'" ba~·Jn.n~ va11~d~ ~d!' -!~• ~umıfa ~~~1;'1ı! 1::::ı~ 0~:~~~~= ':~:.- Dahiliye ":'ekili muh!eremi Şükrü Kaya beyf en~. h~~ 

c - ceği en son çaredir. topun usttıne atılmak laznn gc- ve sert::: te"Md:ti"".!.'li ~emık ıki ~enı~oı:.u:ı:a~'!i büyük bir~ fında ftiraz edip de mahkemede ispati nin riyasetlennde 19 Kinunueıvvel 929 Perşenbe gunu ırlı:r 
.. . . lir. !::' 0 sl~ye ara:., il:' =..da ı..:~ ıçmde lu:&dırabilmek vüeut etmediği taktirde vakıaları ka Türkuaz salonunda verilecektir. 

Hucumun ~elış~ne. g8rf!. • .. "~alecinin çıkışı, muhacim has~:.iae ı.:,.cf ... dılar. Ayaiı ora;: Ahmet ş....ıa ef. Din muotla iıle- bul ve_ yemi?~en imtina ~' ad ol- Biletler merkez ve Beyoğlu şubesinden alınacaktır. ___.,,,. 
. ~ .-:- . Kalecı~ atıkhk, ve çc- uze~de tesir yapar: ya hare- sarıldıktan aonra memleket baatane- Y';!' ~ aleti, lzmir oanayi ve mesai ~na~gı teblıg makamına kaim olmak • • • • • • •. d c1 .l ıgını en dogru V" en müsait kctını tacile ve ya derhal 'lOt aine naklolundu. Bu hadise, bütün mud~lüğü mühendisleri tarafından uzre ılln olunur. Evkaf um um mudur 1 uğun e•1 

i y~ti_ alac:' •• e.~hile iştim~l a~aya onu sevkeder ki bu t.lk-1 S~_rcu g:nçler araımda de~'! bir te- :::rv ~ilmit !e kendioiae ihtinı be- .ıa!.stanbul 2 nci icra Memurluğun- A. . ,ti 'lelıdır. Eger huctırn kalecı- dırde vuruş pek sıhhatlı olmaz e~·:u~ do~rdu. Mehmet .~linı~ teda- erilmek uzre bulunmuftur. ·. Evkaf matbaasına lilzumu olan Kagıt ve saır levazınıı ıe .... - · - B • • vı11mn bir aydan fazla ıurecegı anla- - Bır borcdan dolayı maheuz ve satil . . -f:ı11..,.. 
• · ~agındaı:ı ge!ıyorsa sag tara ınaenaleyh kalede bağlanıp ılmaktadır. maaı eşyayi beytiye 9-12-929 tanhi- diyenin pazarlıkla icra edilen münakasasında talipler tar ... s-'. 

· . .ı kale dıreğıne . yaklaşmalı ~uhakkak gol ile neticelenecek ' Bu genç amatörü idman yurdunun Ankarada soğuk ne mu":8dif paz~_re~~i gü!'ll saat ı.o verilen 6900 lira Fiat haddi liyıkında görülmediğinden ı.ıe.ı 
•!ile .hattından hır metre ka- hır akıbet beklemedenseçıkış ya bütün mensuplan ile. diğer bazı ~por- haşladı da Beşıktaşt~ koy ıçınde alenen. mu. ninin otuzuncu Cumartesi günü saat ondörtte pazarlikla 

1 .,uıı 
ılerı çıkmalı. Bu vaziyette oarak bunu tadile çalışmak ter- culanmız ayn ayn zıyaret etmiıler, zayede auretile satılacaktır. Talıp o- icra edilecei'inden talip olanların ŞPraiti anlamak üzre bet " t-

. ırn kın k d" · "h ed"l l"d" K 
1 

· b" dir Hadise baait ve ehemıniyetıiz ol- iki lfindenberi Anlrarada ıiddetli !anların mezkllr ~n ve saatte maha- . . "hal .. .. d .d· .. . ,._;acaa :ıas a . cı! . en ıs~e ya- c~ ı ~e ı ~r. a ecı ır va- mad.ğmclan polis mea'el••e vaz'iyet aoğuldar baılamqtır. Her tarata 00 linde hazi.r bulunaeak memurine mü- levazım ıdaresıne ve ı e gunu e ı are ~ncumemne ın ... 
·' ,., kale zavıvesının kalecı tara-. ıvettPn öte~ıne geçerke~, h:ı;. ~., balar .,._... racaatıır •ıan ol"l!)(lf· la" 
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Elektrik sobasını 
Kullanarak ilk so§uklardan 

SATiE 
BDtDn modelleri size veresiye takdim eder. 
Metro ilan Beyoğlu - Elektrik evi lsıanbul 

~ÜYÜK TAYYARE PiYANGOSO 
YEDiNCi TERTİP 

5. İNCİ KEŞİDE 
11 KANUNUEVVEL 1929 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

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

ve 10,000 » Bir 
ikramiyeler 

mükafat 

~ TURKİYE IŞ BANKASINDAN <1111 

ı - ittlıarı Mllll Bankası senetlerlnl Ttlrldye ı, Bankası 
•enetterile tebdil ettiren; 

2 - Hamiline alt hlHe senetlerimizi mtıbayaa eden, bls
•ecıanmızın senetlerini almak tlzere yetlerindekl makbuzlarla 
111.bemlze müracaatları reca olunur. 

~~vlet ~emir yolları ve limanları onıunıi i~aresin~en: 
.tiohap şirketi tarafından inşa edilmekte bulunan hatlara ait 
l.t taeyon tesisatı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

llnakasa 11-12-929 çarşamba günü saat 15,30 da Ankarada 
~et Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Ünak .. aya iştirak edeceklerin teklif mektuplarmr ve mu
t teminatlamu ayni günde saat 15 e kadar Umumi miidür

~emine vermeleri lizundtr. 
l'alipler münakasa şartnamelerini ve merbutatmr kırk lira 

ı,:ltabilinde Ankarada, Malzeme dairesinden, Istanbulda Hay
~<lşa mağv.asmdan tedarik edebilirler. 

Deniz sabnalına koınisyonun~an : 
(6soo) kilo siyah boya (Bitominos sülisyon) kapalı zarf 

usulile ıl' 
(l4soo) kilo siyah boya (Enamil) kapalı zarf usulile ihalo 

2 Kanunuevvel 929 pazartesi 
l.t saat 14 te 

iııt müdafaa vekaleti deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda 
1~ boylar kapalı zarf usulile hizasında gösterilen gün ve sa
ıhaıesi icra edilecektir. 

~~ttnamesini görmek almak istiyenlerin her gün vermek is
~~ Ctılerin yevmi ihalede ve muharrer saatta Kasunpaşada de
~ komisyonuna müracaatları. 
... 
~ksOrenlere Katranı Hakkı Ekrem 
K 

E 
1 l,oka11tacı tar esnafına 

lıL Ticaret miadiriyetinden: 
htanbul lokantacılar cemiyetinin 

idL-e heyeti intihabı 27·11 -929 Çar. 
§aınba günü Galata'da Aılanırül ha
nındaki cemiyet merkezinde yapıla
cağı ve saat ondan on altıya kadar 
rey kabul edileceii al&kadarana ilin 
olunur. 

ııeVumu~aklığı ve dayanıklığı 
~ ClhaoşUmul bir töbretl 
•lı Tıraıı bıçağıdır. D lıtanbul ikinci Ticaret Mahkeme 

.!!er Jer~e satılır :;::J::;~~d:ı~~;:a~·~: 
~e\' d'l k 'h . A b meuul iken iliru ifliıına karar veri-

• 

-· 
i\Ill.l.Jı: r:r PAZARTESi 25 TEŞRlNtSA. ~ 

\, 

yenı 

' 
Ü.akİanJ
.-Daha şık 

Oakland'ıa 1c•1 radyat&ranun '; 
calibi dlkkal huıuıiyclint aUı f 

naı•r cdtnfa. 

'9280ukland otomobilleri 
0

dııhıı giı
zel ve dahıı şıktırlnr . Fişeı· ; 1\l:.!11 ıle 
parlak bir nıuvaffakiyet kazanmış o
lan sevimli ve cazip karo•erilerini da· 
ha fazla miıkemmellcştirıniştir . 

Aruhauan hul11l11 lıi\'cnkati urka\'a 
kadar temıııli eıler. -Ouklııııtl motö· 
ründe dahi doha fnzln kııvveı hissedi· 
lir Uzun knidesi ve ga,·eı alçnk mer
kezi ıikleti. arızalı ve kavisli sahalarda 
arabanın ıııOkemmel yüı·oyıı,onü ve 
yeni frenler i•e orabunııı ııannııtısıa 
ve Ani olarak tevekkufunıı teııılneder. 

• Tamamen yeni radybtôrO, Oakland 
ile sair marka otomobiller arasında . 
gaye! bari.& bir ahlıneli farika teşkiJ 
~er. Kabul edilen bir re-im kur~ısın· 
da biperva f'ab1 muvaffak olunmuı Bu yeni tebeddülitıo icra edeccgl 

/. bir tecrQbe ·~ fesiratı siı takdir ediniz, daha cazip , 

•\değil mi ? i O lJ d 
daha ıık,daha cevval •e daha atılgan 

a an • '• -• AkaeleratOrQnQ •nihayete kada1· iU·I 

tORKIYB ACENTALllCLARI 
Kadı Z•d• MchmetScnibl ·Bc1 

" nb ve harekete bırakınız. Her süra. 
, Unde bukadar cevval ve canlı hinaena. 

leyh bukadar emin arabalar pek ar.dır. 
I' lotaabul,O..votlu, Taktim-Milli G<ıri) 
&lllflOzÖdf#lclı;...ıffoyn ve AliVclllılcbmctAll 

. a .... zı,,~INTAP 
&lib Zaılo 61ndftl<r,AD.6tı7' 

Vadeli taksitlerle sı<tın alabileeeği
llz Oaklaod otoınohill her IOrlü ku· ~ 
aurlıra karp bir sene ıenılnatlıdır. 

YELKENCi 
lara deniı lüks f8 sür'at postası 

SAMSUN 
VAPURU 

27:reşr1-t>arşamba 
nısanı ~ 

günü akşamı Sirkeci rıhtımın 

dan hareketle doğru (Zonl\111 
dak lnebolu, Samsun, Ordu 

Glreson, Trabzon, Sürmene ve 
Rize ) ye gidecektir. 

Tafsll!t için Slrkedde yelken
ci hanında kAln acentasına mü
racaat Tel. lstanbul 1515 

• 
Mesaferı Marltlm ve Pake 

luınvanyalanoın upurn ile 
Güzel seyahatler 
Her hafta " Mar<iilya ,, ya ha

reket eden yapurlar Pire ve Na
poll limanlarına dahi uğrarlar. 

Tafsil At almak üzere Kıırakö ydJ 
Lorant Rebul ve şürek!sına mü
racaııt olunması Telefon BeyoğlU-
203 - 204 - 1704 

~e~iselain 
Merkez A~entası; Galatı köpril 

bışındi, Beyoğlu 2J62 Şube 
ıcente11: Mahmudiye Hanı almc!J 
Istanbul 27 40 

lzınir -Menin sür'al p~ası 
( KO:'l"YA ) vapuru 26 

Teşrinisani Salı 12 de Galata 
rıhtımından hareketle çarşamba 
sabahı lzmire ve akşamı lzmir
den hareketle Antalya, Aıaiye, 
Mersine gidecek ve dönüşte 

Taşucu, Anamor, Altiyc, Antal
ya, kuşndası, lzmire uğrayarak 
gelecektir. 

Ayvalık sür'at postası 
(MERSiN) vapuru 26 teşrln

sani Sa :ı ( 17) de Sirkeci rıh
tımından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre
mit, Burhaniye, Ayvalığa Kide. 
cek ve dönüşte mezkör iske· 
lelerle birlikte Altınoluğa uğ -
rayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

~~--~-~~~~----llİİiiiiiii~.-jiiııiiiiiiiiiiiiıiİıılm1111111 .. lllİİI 
Hacı Yakup Zade Ve Şeriki NAiM VAPURLARI 

Vapur Acantalıtından: fzmir Postası 
lar8d80~ lfikS f8 llif'll p03~3! Seri, !tıka ve muatazam olan 

G Vapuru ADNAN vapuru erze ÇARŞAMBA 27 T.sanl Tşrlnisanl 

aqamı saat 18 Sirkeci rıhhmın- 25 inci P AZARTESI 
dan haralı:etle (Zonguldalı:,lne- ıuno 16 dı Galatı nhnınınd •uhare-
bolu,Oerze,Samıun, Onye,Ordu ketle ( lzınire) ve Çarşamba giinU 
Glreıon, Trabzon, Rize, Ma· lzınirden btanbula hareket eder. 

Pavrl ve Pazar iskelelerine Gılaıa Gümrilk karşısında Site 
Fransez hanında 12 numarada Umu· 

azimet ve avdet edecektir. mi ıcanıalığmı müracaat- Telefon 
Tafıllat için Slrlı:eclde Yalı Beyoğlu: 1041 

Kllfklt caddesinde KtıçUk Kır 
zade Hanındaki acantasına 

mtıracaauan. Tel: let, 3118 
TUccarana teshllat gllsterfllr. 

1929 Barsolon büvilk mük!fatını da 
kazanmİş olan 

MÜKEMMEL BiR 
KASIK BA~I 

J. ROUSSEL Kasık 
bağı bQtün bp ale
mince azim taktirlere 
mulıar olınuıtur. Zir 
ancak bu bai ile em· 
niyet ve rahab ta-nme 
elde eclilir. Bağın ,ku

- olaralr tatbikini JeaıİD için 

Yalnız Parıstekl 

~ ~ ~~ 
Şabeııl, 8eyol!U4da Tıınel mer 
danında klfıa ıııatuuııada aatı&
maktadır. 

Kendi keendin ıraş olmak zevk
lidir. Fıkaıter ve ıaze kalmak 

için m~hur iskımbilU 
POKER TRAŞ BIÇAÔI 

-

1"f ~· • G' ti o. " 
!O ·. O~ 
! POKER ~ 

ile traş olmalıdır. Taklitlerinden 
sakınınız. !O adedi ıtmış kuruş

tur. Umumi deposu lııanbulda 
Tahta kal!de 10 numarada. 

JAK DEKALO VE ŞERiKi 

Süreyya Sineması 
Şark Musiki Cemiyeti 

Tarafındın bu akşam •aat 9,5 dı 
konser. duhullye serbestir. Davetiye
lerin kapıda ibrazı mecburidir . 

Pangaltı Tlyııtrosunda 

Komik Cevdet Bey temsilleri. 
Karak•Ş Ef. lştirakllı bu ık"fım 

Fedakar Aktrlı 
"Si re ı ece ı tıra eratı le~ ~b.baı. ~iln:.i efendinin muamela
'\ ~ara paketlerinde veyahut bun- ı tı ıfla11ye11run unyon suretiyle tedvi
tl ~ıt islabat hakkında,, 21 Kanunu rine !'arar verildiğinden ıendik intiha 
~ 927 tarih ve 7 53 numero tah-1 b~ lçm eıhabı matlubun 30 Tetrinisa
'qr Sanayr Müdüriyetinden bir kıt' ru 929 Cumartesi &'Ünü saat ondörtte1 -~~~~(}.~ tıı''• bcratr ah ?cdilmiş olup bu ke· mahkemede hazır bulunmaları lüzu-

1 ~tt~kor :• •. , ı furuht veyahut ica- mu ilan olunur. 

Mağaıamm dyaret ft yahut 
lıutnınuıu bUdirmek -•tiyle 
lipariflnld pOlta naıtuile len 
edinb. Flatluı Adi bat 4 TL. 
~ baJ 7 11.. l.lıb loınetll bat 
8 TL ~ bat 12 n.. L1ıb 

,elıatn lnınetl 10 n.. .. bat 
1$ TL 

dram 4 perde varyete komedi 
il perde Dana, Monolog v-ıı. 

Millet dyatrosu 

tıJ 0
· ' " Jcn mlibayaa veyahut -------------

, , ~· • arzu eden zevatın İs- lıtanbul 5 ind icra daireaindenı 
~. l?.ostaha~e arkasında Borc ,işin mahsur fiya~ markali bir 

.~ 1tfı kiıtüpbaneaı sokağında otomobilin 2-12.g29 Taribina muaa
·1,~<t hanında 18-22 numerolarda dlil pazartesi gUnU saat 10-12 de Tak 
llltj . atolı:: efendiye müracaat eyle- sim meydanında aatılacaği ilin olu-

üill olunur. _ ,.Jlur ı .. 

Plyuada satılan autler meyanında 
10 bUytik mtiklfaıa malik olan ye• 
ıtne natnr. 

Umumi ıcentılını lstınhulda 
Çıl'flyı kebirde 

N. K.. CEZVECIY AN ve mahtuıııe . . -..... ..- -- __ , ____ .. 

Bu aqım San'atbr Nışir, Fahri n 
komik Şevki Beyler blrllkta olarak 
llı:1 oyun bir g~eı Budala lfllı:lanıı 
dyaıro merakı. Talı:llıll komedi. (iki 
kolJlflllu) •tfeııa.11 oyua. Kaıııo, 
v.,,. ... Dlat 

DANTOS 
DİŞ 

MACUNU 

DİŞLERİ 100 SENE YAŞATIR 

7 

Çürümekten vikaye eder. Ditleri inci gibi beyazlatır. Dit e• 
!erini kuvvotlendirlr ve kanamaktan meneder ve ditlerin araam
da kalan tefeaaühatr ve ufuneti iı:alo eder. Dit •irılanna, neıııleri.
ne mani olur. Aiızda gayet latif bir ııerinlik Te rayiha bırakırı 
Mikroplan imha ve ajiızdan gelecek her türlü haatalıklann aira 
yetine mani olur. Avrupada daima birincllijii alır ve birinciliil 
diplomalarla müsattaktır. En büyük mükafatı ihraz eder. Altın 
madalye ve niıanlar almıttır. {20) kuruta Hasan ecza deposu. 
Dantoa dit macunu yerine batka bir marka verirlerse almıyınuı. 
Çünkü Dantos dünyanın en enf.- ve mükemmel dit müstahzarı· 
dır. 

KAPPEL .-
yaz• makinesi r 

Almanyada muasırı 
fennin en son 

taheserl 
Hll!uılle FRANSIZ hüktlmetinln dahi takdir ve tercih ettiği maki~e 

Hafif, metin ve sağlam 
He rciheti taahhüt olunur. d~~ r~~~tı~~ 

Türkiye umum acentesi ; 
Y. ŞINORKY AN; 1.canbulı Sıdıkıye hın 30-33 Tel lsı_ No. 

TürkiJe Ziraat ~antasın~an : 
Karyesi 
Pendik 

Sokağı 

Rasim Efendi 

No. 
209 

Cinsi 
Arsa 

Miktarı 

240 z 
,, Bağdat ,, 1 51 ,, 
,, Yeldegirmenl A. 9 ,. 2400 ,, 
,, Bağdat 163 ,, 143 ., 
,. lstas} ')n • 560 ,. 
,, Vemovaki ,, 217 ,, 

,. istasyon • 810 ,, 
• Bağdat 22(1 • 16 ,. 
• Taşlı Bayır Tarla 4800 • 
,. Rasih Efendi A. 65 Ana 150 • 

Gayri mllbadlllere ait ballda yazıh emval pazarlıkla kiraya 
Terilmek ve ihalesi 1/12/929 pazar günü sut ymmda yepı.Imat 
Uzre mlluyedesl. bir hafta temdit cdllmlşdr. Taliplerin llWe 111n,,. 

_bdlr htnke.,u mUucııd-... 



Bİ T soz 
BİR HESİ\l 

. . - ...__ 

P:\Z,\Hl1ESİ 
'I'. SANİ 1929 

1 t mekteplerinde okuyan
ar için ders ve havadis. 

) ·hreıııaııt u 

Ş J • d • icrll e ıremanetın eıı.. ·on J 

dilmekte olan kaııalızaSY iP: 
meliyatı dolayisile Z.6 Teşrsir 
sani 929 tarihinden itıbar;esil 
kecide eski zabtiye ca 

1 
V• 

.. 

-· Ders: 4 

ağlık Bilgisi 
l\luallim . ':ıinıc Halit - ~luallinı Ahn1et Halit 

İnsanın bedeni 
Vücudümi.iziın her tarafı 

Jir gömlek gib; deri ile çev
ilmiştir. Altın<la kıpkırmızı 

... t vardır. Etlerin arasında 
iamarlar gö u'ür, sonra ke
nikler gelir. 
İşte bedenirr.i.z bir çok ke

miklerin bir araya gelmesile 
.1ücut bulmuş.ur. Bu kemik ''-. 
'erin hepsine birden "iske
ct" derler. Viıcudümüzün 

ı..ıiçimini veren ıskelettir. 
İskeleti bir evin çatısına 

·e bir geminin kaburgaları
ıa benzetebiliri:.:. 
Dişler kemik değildir. Bun 

·an derilerimiz yapmıştır. 
Jişler haric olarak iskelette 
J 08 parça kemik vardır. 

İskelet 
Beden çatısı 

Vücudümüzün dikliğini, sağlamlığını, dayanıklığını 
. emin eden iskelettir. 

İskelet üç kısımdır: 
Gövde, baş, kollar ve bacaklar. 

Gövde 

kıralının . 
k: ızı t'\' l<'ll İ \ror 
İtalya kralının kızını Bel

çika kralının oğluna veriyor 
lar. Eski zamanların kırk 
gün kırk gecelik düğünleri
ni gölgede bırakacak bir dü
ğün yapılacak, İsveç ve İs
panya kıralları düğünde bu
lunacak. Gelin güvey, Papa 
nın elini öpüp dualarını ala
cak!ar. 

--0--

Kara<l<'lljzde 
rı rt ı na 

.. ın e Sucu sokağında bilcu naı:S 
sait nakliyeye kapalı bulu 
ğı ilan olunur. 

*** .tJ yav3•• 
Şehremanetinden: 

0
çar· 

Şahin mahallesinde uıu ar:. 
şı caddesinde 259 - 1 ~8 nf ıitrı 
lı dükkan kiraya verıırne şıııf· 
açık müzayedeye konıl1° alı • 
1:aliplerin şeraiti anla~J111c~ 
çın her gün müzaydeye gııcao~· 
için ihale günü olan 16··nil it' 
nuevvel 929 Pazartesi gu )ef'· 
vanm müdürlüğüne geln1e 

* .. * eJı'' 
Şehrmanetinden: l! (j~ 

keşfi 843 lira 52 kuruş oızi0a•· 
hane parkında bulunan aııJ 
rin tamiri kapalı zarfla ~şiir 
kasaya konmu tur. vt 
!erin şartname aırnaJı: j(ıı 

Bir laf vardır. "Karadeniz keşif evrakını görın.~1 .. ğiiP' fırtına, al abayı sırtına!" her gün levazım müdüf u ıııfl 
derler. İki gündenberi Kara gelmeleri. Teklif mektU~ı 
denizde yaman bir fırtına nı da ihale günü olan 16 .. 533' 

BugUn f':dlrnenin kurtuluş gUnü senel devriye~ldlr. Resmimiz bu münasebetle Edlrncde ı 929 p rt · günU ı 
~aşladı. ~emilerden bir ço- yapılan bir takızaleri ıı;östermektedlr. ~~~~:e kadara~ez~Ör rrıiidiif v 
gu yerlerıne v.aramadı. Bazı ISTANBUL MAHKEME! ASLiYE ğe vermeleri. 
larından da hıç haber alına- BiRiNCi TiCARET DAiRESiN- Emniyet sandığ1 emlak • • • et1cii 
madı. DEN: Şehrem&netindeıı: :B 013rt 

-<>- Çarşuyu kebirde Y organcılarda • • d • ş 
Kanaat mobilye mağazası sahibi muzaye esı keşfi 1164 lira 14 kuf1l ef J ( (' l' t [l raf t ı:l 1( J ~.' Fevzi bey tarafından Çarşuyu ke- 'meyve halinin parke ile 

1 ~o~ 
'< 'birde Takkeciler sokağında (100) Kat' ...... ı karar ı·ıa ...... _ nı kapalı zarfla münakaşa:l'~,ı 

l)U!';ı laclı Numaralı mağazada halı tüccarlann· muştur. Taliplerin şartnll .. tl11ı 
, dan Abdülkadir ve Şükrü beyler a- M.. d M h . · ı B 1 nıak ve kesif evrakını g .. ~::r"' leyhine ikame ettiği 929/ 1441 numa- uzaye e u anımın I 'ra2 orç unun , uo"''• 

Avrupadan kışa dair ııo- ralı davanın eınayi tahkik ve rüye- bedeli ktymeti numarası ısını ~çin her gün ı.evazım .m111e~ ğuk soğuk haberler geliyor. tinde ~üddei aleyh mumaileyhin i- lira lira gune gel~elen ... T~klıf t6 ~ 
Al d İt 1 b kametgahı hazırlan meçhul bulundu- 2755 6619 111 2 Ö·ner Faruk i3 !arını da ıhale gunu olan .. U 

amanya a, ayanın a- g"u anlaşıldıg"ından Hukuku Usulü " ' · ı 929 p t i ..;;n "t 
t fi d kl t k . . . Merhun emlakin cins ve nevı le mevki ve müstcmelatı nunevve azar es ı;~ jjtlıı 

zı ara arın a ırma ar aş muha emelen kanununun 398 ıncı 1 S 1 1 Ü . . · . · at onbe e kadar mezkfır ıf1 
G .. d a·· d b 1 k .•. ·1 k b kemikler· e l b" k k"' 1 d maddesi mucibince on gün zarfında u taııa .ımette çler mahallesıncle eskı 20 ve ycnı 28, 28'1, .. - § . 

··-·· OV e:_. ov e .~ emıgı 1 ~ .a urga 1 v mış, su ar ır ço oy er e cevap vermek üzre Kanunu mezku- 1 7ı l, 30, 30/ l, 30/2, 30/3, mımarah seneden Eczane sokağında luge vezı;ıelerı: . . vol 
_rogus kemı~~ı:ıden vucude g~h~ıştır. . . . ~ar_arlar yapmış. Sonra bazı run 1.41 inci ~adde•ine .~evfi~an bir1 altında üç dükkanı havi üç baphane ve Terzihane sokağında bir Beyoglu daıre~!ndenbit ~~ 

Belkemıgı 33 parça kemıktır. Kaburga kemıklerının ~aglık yerlere lapa lapa kar ay mudd~tle. ılancn teblıgat ıc~asına . baphane, elvcvm Terzihane ve Eczane sokakları köşesinde ve pdere Z. B mevkıınce . 
b . · b l d b' · b -ı d B l • D h b 1 t karar verılmış ve arzuhal suretı Ma· k E - • . . .. bulunmuştur Sahibi bı! .ıer ırı u parça ar an ırıne ag ı ır. un arın ortasın yagıyor. a a aş angıç a hkeme divanhane•ine taJ:k kılınınıt apısı c.;:-.ne sokagın<la apartıman halıne vazedılmek uzre ta- .. · ı•' 

la "murdarilik" vardır. ':ıöyle giderse bu sene zorlu olduğu ilan olunur. dilat yapılmakta olan emlak yüz altmışüç arşın üzerindedir. Ve zarfında muraca~t etme • 
Belkemiği vücut yapısının esas direğidir. çatının bü- kış göreceğimize şüphe kal- J) ,, . , ı_ • · J , · Ji'.czane sokağı.°.da .mevc~t ve ikiye ~ölünm_üş. olan ye_ni e!'11lak tılacaktır. E!en~ım~ 

•ün kemikleri buna bag-lıdır madı l \ el ı t<t h. ' 1 il l e 11 yuzotuz arşnı uzerındedır ve mezkur emlakın hepsının bırden . ııeı!' 
• · • ıl ~ ·· l+m b" k d b h · ·k· ·· · ·ı b' Şehremanetınden• 

K b k 'kl · "k' 'ft' --o- CUMHURiYET TAKViMi yuza ,.. .. ış ır arşın a ar a çesı ve ı ı eşçarı musm:re ı e ır . . · ı<JO 
a urga emı en on ı ı çı lr. . .. k d E . k - d .k. b .. l"kl.. . .. keşfı 592 lıra 35 kuru' l 

G ·· - ·· k · - -. G ·· - ·· ·· f d k d B · b • reumle muzeyyen uyusu var ır. czane so agın a ı ı o u u yem yuzotuz ar- . . . . h rtıJll' 
. ogus emlgı. og~un ~~-tara ın .. ~.!'u ar.~-? aşa- J t' yaz 1 ''e tr ZAFER TAKViMi şu üzerindeki hane iki katlı kakgir bir çatı altında olup birbi- tıh ıtfaıy~ garajında ok 
.;ıya uzar. Kaburga kemıklen onden gogus kemıg1ne ve l . r.eıı_imle ~ü~eyyen rinden bir kat döşeme tahtasile bir ve ikinci katlardan ayrılmış- kamak ıçın :taptınlacal 
.ırka dan bel kemiğine birleşerek göğsün çatısını teşkil e- ( a Va . . . Zafer•. Mıllı takv~. yaldız.lı çer_ç~- tır nhayetteki hanenin zemin katında iki oda, çimento koridor ş~ boru ferşıyatı kapa 1 'f 
1 velı Gazı Hazretlcrının resimlerını,t ·h · d b' ı. ·ı b h k d' k d' l munakaşaya konmuştur. ~ ,,erler. . " l evkat şerriyeyi ve bir çok faideli ma·• ve nı ayetın e ır oca.: ı e a çeye çı ara ı apı, mer ıven a . . ak .,e 

B Son Saat gazeteaı hak l. ı h'k' l . ı·ı·ı l . h . .. tında kömürlü!,. koridorun tavan tahtası yoktur İkinci katta plerıne şartname alm J ) 
aş l 1., d. b" ~matı, ı aye eı; •. ": ı e en avı uç . .. .. • , . . , . . · . 'f k .. k. . lı"" .:;.,r l 

B b 11 . -· . .. t.. d l k d soyu uyor. ıye ır yazı tıirlü duvar takvımı ıle muhtelif kü- merdıven ustune musadıf bır hala bır merdıven başı bır oda şı evra mı gonne ıçın geP'" 
aşımız e 'cmıgının us une ayanmış o ara u- Ş h . . M h.d ··k b .... k t kv' 1 · b 1 tı f . . .k. d b' · · . b lk ' f ' levazıın mu··du··r1u··g~un·· e J• r n . . .. .. yazmış. e remını u ı - çu uyu çe~ a ım en ası mış r. so aya naLir ıç ıçe ı ı o a ır zemını çımento a on etra ı de- 1 .,.. ;ur. Başımız ıkı kısımdır: yuz ve kafatası, yuz tarafında d. B b d d layı Türk Neşnyat yurduna müracaat mir parmaklıdır odaların birinde divar içinde iki camlı dolap leri. Teklif mektupların e<"._ le 

,n dört kemik vardır. Bu kemiklerden yalnız alt çene ke- Sın eyt, lu hiny~zı dan o t edilmesi. ' vardır ittisalin<leki bölükte çimento bir koridor nihayeti bir ocak hale günü olan 16 Kan~ .. ııe' l'i 
.•. k ld d" - 1 . . onsaa a ey e ava aç ı. . _ - • . . , . .. 929 p rt . gü .• aat .,. . .ı ,. 

•nıg1 ımı ar, ıger en oynamaz. -<>- D 1 { , , ve bahçe kapısı, bır oda, bır hala merdıven altı ve odunluk, ust aza esı n~. s .. ıuğ'~ :-:. 
Kafatası, sekiz kemikten yapılmıştır. Beyin, bu ka- }{ ~ f"} , il 0 all( 11 lCl katta merdivenbaşı ve bahçeye ve iki sokağa nazır bir oda var- şe ka~ar mezkur mudur _/ı ·11 

~atasının içindedir. llS 1 OSUll U A ıı· d dır, .h?riç ~~arkasındaki sı~~lar yap.~lmıştır. ~le~trik tertibatını melen. . - .ıJ ~ 
Kafa kemikleri birbirlerile birleşerek adeta bir tas zi )' a re ti ( ıyf e ?~vıdır. K?§t' ~aş;~d~ ve yuzaltınışuç arşıı: ~zerınde ola? hane Otomobı] müzayev 1' Ilı 

1i.bi bir parça kemik halinde görünürler. Halbuki yeni • G en gün tayyare ile ka- ıki katlı mm kargırdır. Elyevm kapıd:ın g~r~nce harap çıı;nCfl~o sıo kapalı Fiat otomobili ıl ~ ~ 
J - kl d b.. 1 d - ·ıd· K f • · · · R f"l akınd A eç k l d di evaltı mevcuttur, oradan aynca kapı ıle gırılmek suretıle bır . . . p be ....... t ı ~I 
?gan çocu . ar ~ O~ e egı .. ır:. ~.atası kemlkierının ~11 1 osu Y • a vru- ~arken ya a an ı .~e yaz~ 

1 
daire inşa edilmektedir. Dairenin halihazır vaziyeti bir geniş :-ı:.i':dest":~t:.ie ,:;,;:~ede,,.,,,, . ~ 

1ırleşeceklerı yeı de bır zarla ortülmuş aralıklar vardır. pa limanları~ zıyarete ha- gonız dolandırıcı dun Adli- antre ile bölmeleride tuğla olmak ve birinin döşemesi noks'an de satılacaktır. ~ t 
.. ~u aralığa "bıı:gıldak" derler. B_unlarıı:ı a.-a~ı ?'arık zırl~nıyor. Fı~onun ~u seya- yeye verildi. (kirişleri vardır) diğerinin tavanı noksan ikisinin tavam ve dö- • Saraçhanede ti,_. Ilı 

;iıbıdır. Zaman geçtıkçe bu zar sertle~ır kemık halını alır, hatı epeyce ııurecektır. -o-- şemeleri mevcut dört odayı havidir, mevcut tavan ve döşemeler ki f8ll kcaddeılnde 151 ~ 
'.Jıngıldak kaybolur. -<>- ·J-1 } J , • I. l . , eski tahtadan olup duvarların sıvalan yoktur,. Üst katı birinci merolu evln mUttcmlUUıle ~ ~,f 

Bazı cahil kimseler çocuğun başındaki bu yumuşak- Jtalya c]ı·isi a ( ~aı "1 ar 1 V(' ev altından ahşap merdivenle çıkılır, bu katın bağdadileri kıs- üst katı kiralıktır. Alt 1<•
1 

ığı bir hastalık zannederek üzerine yakı gibi şeyler kor- '5 l , r 1, . men sökülm.~ş ~~ kıs~en istinat dire~leri alınmış ve kısmen dö lere müracaat. /. 
1 k k b" i l ki .. 1.. .. İtalya lçisi vedalaşmaki- üytın }d' a aJ l şemelen okulmuş tadılat yapılmak uzre hazırlanmıştır mev- KUPON TEDIYAfl (.ıf' ~ 
ar '!e ço _ere oy e yapan ar çoı:u arının o umune se- . . . . . cut tavan ve dö~emeler eski tahtadandır. Elektrik tertibatı var- Borsa ve Oımanlı banka•' . ·~ 
.lebıyet verırler. çın A~karaya ~~tı. Elçı, hır Anadoluda halk şarkıları dır.Yeni hanenin bir bölüğünde borçlusakindir,Tadilatyapılmak ıerliğindenr . · ~ t 

Çocuk dört beş aylıkken bıngıldağın kapanması iyi kaç g_un s~nra don~rek mem toplanmıştı_. Bunlar çok ya- ' ta olan emlak boştur, yeni krsmın bir bölüğünde Dursun B. na- Türi?,Y• düyunu ~~~-""'. !ıı 
olmadığı g_i~.i uzun za~an kapanmamasıda çocuğun iyi leketıne ~decek,_b~r ay son- nık ş~y!erdir. Toplanan şar mında bir kira~ı şehri yiı;ı:ni lira i~arla ik~met e:_mektedir. :i'u'!:..~uj3u~:z~::::"i'::S'ıari~ ~ 
ı..ıeslenmedıgıne ve kemık hastalığına uğradığına delalet ra da yerme yenısı gelecek- kılar ıçınde oyun havaları 1 Yukarda cıns ve nev ıle mevkı ve miıştemelatı yazılı olan kavelename mucibince, hü~ ~ •4 

-:der. Böyle çocukların gıdasına dikkat etmekle beraber tir. da vardır. Bunların.plakları, e~laki~ .tamam~ iki bin yediyüz ellibeş ~ir~ bed:l m~kabilinde mütedahil .k':'po~lara m~~ı!'; 
:emiz hava gün~~ banyosu ve sun'i elektrik zıyalarile -o-- İngilterede bir fabrıkaya ıs- muştensı uhdesınde olup 11 - 12 - 929 tarıhıne musadıf Çarşam- v~ 25 te!.rınısanı 929 tar rtiP ~..; 

d · · ' f.il. ' ·· · · • Yttnan l ba günü saat onbeşte müzayede bedeli kıymet muhamınenesini kiı .tedav~le va:zolu~n, te 11, ~,. .e avısı ve mutlaını. doktora gosterılmes1 lazımdır. grazeieSl mar andı. .. 1 d' •. kd' d k ti' k k .d . ·'ka b ve ihraç fıatlerı a§&gıda yaz. ttl"..si" ~ 
-o- tecavuz ey e ıgı ta ır e a ararının eşı esı mu rrer u- sil ıenedat namı altındaki bO ..... : 1 

K ll ı ı ı ı . · K, ] , l· k r lundugunılan talip olanların yevmi mezkurda saat 15 şe kadar Maliye Vekaleti Celileıinin ~l ~ ı 
G

.. . 0 ar ve bacaklar )aŞ ına <a C CI l- aça <Çl J az, 'Sandı'{ idaresine müracaat eylemeleri !Uzumu ilan olunur. nisani 929 tarihli emimaıne"' ~ ' 
' ovde ıle kafaya kollar ve bacaklarıda ilave edersek . · . ~ • · , 

11 1
. A , , hince Borsa kaydı reımi•!"" ,µ~ 

.skelet tamam olur. Parı:n~k.lardan omuza kadar uzayan ırıızı h('gerııyor satış çok Devlet neınıryo arı ve ıınanları uınııını ınaresınnen: ~::t~~~i~ e;~1:ı\' oldu~~r:;'i!-1~ 

.·oiunuzu yoklayınız. Elınızı parmaklarınızı açıp kapa- . · T·· .. İ . .d . . . · . . . A 766825 20 lngiliz 1ır•fr'..ı' 
Jinız. Göreceksiniz ki omuzda, dirsekte ve bilekte birer Yunanın Atı?a~~de çıkan utu? .nhiııar ı aresının Ankara - ~ayserı hattında ~.arafakılı ıstasyonu ıçın font B 64412 1000 Fran~'ı 
,ynak yeri vardır. Bundan anlasılır ki kol kemi·· bir ar- Et~oa gazetesı hızım. ~a~e- satışı gıt~ıkçe artl,!or. ~u, 1 boru ve .. teferruatı.k?p~l~ ~arfla munakasay kon.ı;n~ştur. <~< 45 iliı. 150 zaın ıI•> v,, 

d "Jd" B'' ı ı a· b h · k 1 · gı p tenın baş makalelerı ıçın: kaçakçılıgm azaldıgını gos- , .. Munakasa 9 ıkım:ı Kamın 1930 Perşenbe gunu saat 15,30 da c 245490 1000 .. ,......,..-:,.-
a egı ır. oy e o say ı u are et erı yapamazdık , . A D 1 D · ıı İd · 1 1 k Jl•' 

K 1 ·ı ·· d - · 'bu mekaleler Türk - Yu- terır. En çok satış son 929 nkarada ev et eınıryo arı aresınr e yapı aca tır. lstanbul Mahkemei A•Jiy• •r 
ol ar omuz vasıtası e gov eye baglıdır. Omuzda da k l' . . k h . d ld - 1 ldı 1 Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mü- T' t D · · d Ja l' ..ı • 

ı · k "k d B' · k d k-· k k · - · d' - · .. nan onuşma arı ıçın ço a seneııın e o ugu an aş . . . .. , . ıcare aıresın en ıar ('I' . 
n cmı var ır. ırı ar a a ure emıgı ıgerı on ta- lı l k" d" 0 •• d l •1 1 vakkat temınatlarını aynı gunde saat 15 şe karlar Umumı Mu- Çarşuyi kebirde Yorgan''· i f r ~ 
afta köprücük kemiğidir. Bu kemik bir taraftan kürek yır 0 aca .. ·~~yazıyor ve ~u sene ıçın e ona~tı mı yon dürlük kalemine vermeleri lazımdır. naat mobilye mağaza"' sa~~~ae 1:,ı ~ 
:emiğine diğer taraftan göğüs kemiğine bağlıdır. ~aşmuharrır.ımızın uysallı- lıradan fazla hasılat oldu. Talipler münakasa şartnamelerini on (10) lira mukabilinde bey. tarafından_ Çarşuyu k)• a~ııı:~ııı 

gını methedıyor -o-- A k 1 M 1 d . · d İ b ld H d kecılerdc sokagında (100 rı Ş ' 
Omuzla dirsek arasında pazı kemiği, dirsekle bilek · • n araca. a .ıe~e eı:~sın en stan u a ay arpaşa ma- mağazada mukim hah ıücc•ara ~',.• , 

..: rasında iki parça kemik vardır. Bunlara (kol kemikle- 38G( -o--· 1) o liste JH:l rıııak gazasından_te~arık edelıılırler. bey aley~~ı;e .929:1.442 00"',.,ucir 4,, ·\. 
· · . . . ... ... ' ) l'()('lJ('fçl (

0

.)(--;'İö (' ··ı ı·ıı ·ı· 1 ·ı·' . k · l kame ettıgı bır kıta bono nııı'· ~it 
ı) den1r. Kol kemıklerı bılege baglrdır. ' '> be b '- . . . 1 . .ayrımu ıat ı er a ı;ı ııt teYzıat ·omısyonunc an: (350) Liranın tahsili dav.~•aci ,ı \ 

Bilek kemikleri iki sıra u .. zerine dizilmiş biribirine ~. lZJ ]~ Crl Dosye Semti Mahallesl Sokağı No. Emlakin cinsi yı tetkik ve rüyctinde nıuhda-r• ~;. 
·ı k' - \.' ('[}l('g'l p 1 .• l . b k 17 Beyoğlu Kulekapu Buyuk yazıcı 17 Apartımandalrc2 mumaileyhin ikamctğah• ;;n ~. ~t 

ıag ı :e ız p<ırçacı~r. . . . . • . . o ııı ış ~rıne .. a. ~n ~ute 669 ,, Hllseyinaıt:a Ağaçe~me 4 KAglr hane bul bulunduğu anlaşı!dı.ğın anun''.ı< 4 
Bı!ekle parmaıdarın arasında tarak gıbı beş kemık Hılaliahmer ılk mektepler hassıs polıs mudırıyetınde 1 

1191 ,, Kuloğlu KUlhan !I Hane kuk Usul MuhakemeJerı. k..,ucibl ·I 
;ardır. deki 3800 fakir çocuğa öğle parmakizi işlerini tetkik edi 1193 ,, ,. Kalaycı-terazi 16 ,, (698). <298 )

1 
ndci maddpe•;erıTl•~ôt 

p ki d ·. d. · d .. k . . w. d • w b l dı C 1 2 8 on gun zar ın a ccva . ..,a eP . a_rma arın or un e uçer emık, baş parmakta ı- yemegı agıtmaga aşa • yor. 117!1 Bostancı Bo1stancı Maamcar 
2
.
4 

,, kanunumczki~run (14.t) n
1
c
1
1e ;ıj''ı 

:ı ~ k vardır. 1109 BUyllkada skele Kumsal 27 " ne tevfikan lıır ay mudd•·ırııi~ ~· 
B ki K 1 1 k b k 

. . ................ - ... - ......... - ....................... - .............................. , __ , ... ,_.. 241 " Yalı boyu " tcbliğat icrasına karar verı ııa"' 
aca ar: - a ça, uy u , acak em1klerıle ayak 313 Galata Beyazıt Verda 20 Bursa otell h 1 t' Mahkeme div•o .~r 

'ki • d • . zu a sure ı . • 01ıı•· 
.emı erın en ıbarettır. ten yapılmıştır. Diz kapağında ayrıca (aşık kemiği) de- 331 BUyUkd . e UUyükdere !<ara erman 4 Hane talik kılınmış olduğu ıW> 5Ii1 

Kalça kemik'eri iki tanedir ailen bir kemik te vardr. Dirseğimizde böyle bir kemik llalAda. muharrer emlak bilm~zayeth bir sene müdd.etle icara ·-
u 1. k k · ·.. y·· d . . k i . k vcrileccktır. Talip olanların lhaleı katiye gUnü olan30teşrınlsani 929 ı •' a ı f tn. •. ,,j 

yıı U t:ınıgı - ucu un en uzun ve a ın kemı- yo tur. cumartesi ıtllnü ısaat onda yüzde ıın nispetinde pey akçesile •, lı:rıM' ~ 
,idir. Ayak kemikleri: - Ayak bileği. tarak kemikleri, ve· birlikte lleyoglunda imam sokağında 20 •umerolu dairede hazır _ _ ____ - -;~t 

Bacak kemikleri: - Kol ~P.miğine benzer. iki kemik..,il.Yak Qar111<!1<\aQ.nP'lA.il>ctrst!iı::. 1 bu].!lnmaları ııan olunur. Meı'ul müd_ür: Ş,~ · 


