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NUSHASI 5 KURUSTUR 

-

BUGÜN -2 inci sahlled~: 

1- loııfıterede bir hadise. 3-
Son haber. 

3 nncu sahifede: 
1- Darülfunun hocasız mı 
kalabilirmiş? 2- Cemiyeti be
lediyede dünkü ıytıma. 

~ 
; 

~ 

4 llncU sahifede: 
1- Dlişündilklerlınlz, 2-felek, 
1-Trmaşa 4-HlkAye, 5-Roman 

5 inci sahifede: 
1-Çarşıdakl dilkAn soyulur mu 

6 inci sahifede : 
1- Oünün küçük haherleri 

Bir nokta 
Dtvlet idaresinde, içtimai ha
.tnnızda, fikir ve telakkileri-
1ıc1 ~. radikal isıahat yapıyo
ı. Ciddi meseleleri, zaif bir ira 
ile mütalaa edemeyiz. Hele 
ebbüslerimizden ameli ve fa
li bir netice almak, yarım ted 

tlerle asla mümkün olmaz. 
'ieni rejim, bu noktadan çok 
~vetlidir. Ancak bu prensip

ithalat tacirlerinin bir çoğu 
Uzerinde 

1 niçin bunaldı, 
tazyiki var mı? •• bankasının bunlar 

rnemleketin bütün faaliyet 
Vatında tatbik etmelidir. Asır 
danberi harabiye giden Tilr-

iş bankası U. müdürülGizli teşkilatı 

Celal Beyin beyanatı Erm~~~ı:~?.nda-
Zahıtaııtn 

tevhidi 
Yeniden ortaya atı

lan şayialar 

Gazi ve inkılap 
< Y•zan: Sllrl M~/)usu Mahmut 

J 

-2-ka- lıi teşkilllt haberi 
nereden filkfı? AIBkadarlar feuhldl muva- B .. ..k R . ·1ı t. t .. 

Yeni tarife 
nununun tatbi
kından evel hi
sapsız şel(ilde it-

>e'de, bundan sonra yapılacak 
r yeni şeyin, en iyi ilmin ve te 
kinin en son telakkilerine gö 
.Yapılması, Cumhuriyet idare
ıçin bir azimet noktası olarak 
ltıınış bulunuyor. 
'i eni rejim, bu noktai nazar
tı ilim ve ihtisasa da çok kıy
et veriyor. Büyük işlerde ec
bi ihtisasından daima istifade 
düşünüyor. Şu kadar ki bu 
selede zaman zaman yanılıyo 

ı. Bizzat alakadar oiduğ«ımuz 

lıalat yapan tacir 
lerinhatası şimdi 
bir defada ha me 
)rclanaçıkıyor .. 

Dünkü akşam gazetelerinden /ık görüyorlar UYU elS ml e lR emagU-
biri lstanbul'd~ faaliyette bulu- Zabitanin-polis ve jandar- lalini yakından tetkik efmeh 
nan bir Ennenı çetesi keşfedildi manın - bir elden idare edile- • • 
ğini ve bu hususta Dahiliye ve- rek tevhit edilmesinin mutasav- llPln Seyahata IPlklgOr. 
kaletinden polis mildiriyetine ver olduğu hakkında bazı riva- y y ... 
~ir t.ebliğ 7apıldığı ve bu t~bliğ yetler vardır. . .. , . . ~923 ~eneain~n 14 Kanunusa-1 mütehassis oluyordu. Gazi Haz 
u~enne ~~":da.rlardan Artın ~e ~abıtanın tevhıdı mes elesı ı nısındeyız. Gazı Hazretleri An- retlerinin her tarafta millete hi 
kı efendinin ıstiçvap olundugu eskıden de mevzuu bahs olmuş- kan'dan mufarekat ediyor. Sıra tabı şöyle hulasa olunabilirdi: 
yazılmıştı. tu. Bazı tetkikat ta yapılmıştı. sile Eski•ehire lzmite Bursa- <<B d 1 t · · d" D 1 B h di · T h · · · · · • ' ' u ev e sızın ır. ev et sız 

u _ a senıahnkieksaSib hakkınh b ~a e~ ıt _ışınınb'yenıuhden §:1~ ?l ya, lzmire, Balıkesire, daha ba- siniz. Bu devletin rr.ukadderatı·-
yaptıgırnız t at u a erm ması uzerıne ır m arrırımız zı kazalara hat üzerindeki mü- n it ı h l'f ı · 

1 
· b' b h M"lki · d h' ' a ne su an arın, ne a ı e enn 

eve ce cereyan etmiş ır muha- u ususta u ye ve Jan ar- ım istasyonlara uğruyor Her d b k h' b' f d' "d ' 
keme safahatından galat oldu- maya mensup bazı erkanın da tarafta nutuklar söylüyor.' İzmit nhel e ahş kak ıç kıtr erBı.~ [llU a· ı işlerde hissediyoruz ki, her 

es ihtısasa karşı ayni lıörmeti 
Stermemektedir. Avrupalıyız 

arplılaşıyoruz; dediğimiz za

- ıı • •••·u 
İş hanka~ının ithalat 
csnas1 üzerindeki mu 

- · · · · · ki a eye a ı yo m·. ulun sa· 
4 gu netıcesını v~nnıştır: . te . nutuklan dört. saat, Bursa- lahiyetler sizindir. Milletindır. 

Bundan 15 gun kadc.t evel bı- dakı nutuklan sekız saat İzmir Biz e 'h t · d · · 

şöyle mana kastettiğimize 
~tıhe yoktur: 
Garbın tekniği kuvvetlidir, 
slıdır. Ondan müstağni deği

ı. Onu alacak, kendimize mal 
.eceğiz. Nazari ve aklı olarak 
Ylece düşündüğümüz bir şeyi, 
tbikatta görmeğe tahammül e 

iyenler var. 
Bu, ne ilmi hatta ne de milli 
Viyemizin yüksekligine clela

etmez. Milli vazifemiz bile 
ıe, ihtLsasa hôrmet etmeği em 
:diyor. Başkalarının ihtısasına 
Uhtaç olmamak bizim içuı bir 
aye olmalıdır. Ancak şunu 

bilmeliyiz ki gayeye ulaş
k, zannedildiği kadar az za

tla olamaz. Zaman, tecrübe 
ilim kuvvetlerile uzun sene

t techiz etmek lil.zımdır. Orta 
ınevzuu bahsolan şey, müte
ssısın şahsı değildir, ilim ve 

' 
amelesi vok denile-

cek kadar azdır.. ceıaı Bey -
Tazyik gôren ve iflasları ihtima-

linden bahseclilen tacirler 
ve iş barıl(as ı 

ANKARA, 27 (Telefonla) -Tarife kanunu tatbik edilmeden 
evel bir çok ithalat tacirleri hariçten fazla mal getirttiler. Tah
mine göre bu mal, memleketin iki senelik ihtiyacına tekabül ede 
cek kadar çoktur. Şimdi getirilen bu mal bedellerinin vadesi hu
lul etmeğe başlamıştır. ithalat tacirlerine kredi açan Bankalar, 
onları tediyeye davet ediyor. Bu yüzden bir çok evler müşkülata 
uğramııtır. Hatta bazı tacirlerin iflası ihtimalinden de bahaolu 
nuyor. Ortada dönen bu haberler hakkında İt Bankası Umum 
Müdürü Mahmut Celal Beye, it Bankasının bu muamelat ile o~ 
lan alakasının derecesini, Bankanın ithalat tacirlerine fazla kre
di verip vermediğini ve hakikaten tüccarı tazyik edip etmediğini 
sordum. 

Celal beyin beyanatı · dir. Hiç kimse; ilim ve 
nin, kendi zekasının mihveri 
tafında döndüğü, iddiasında Celal Bey, şu cevabı verdi: ı yata sevk etmiştik. Diğer taraf 
<lunamaz. - «Vakıa tarife kanununun tan Müdiriyeti Umumiyece, it-
Yeni çahşmağa başlıyan her tatbikinden evel ithalat tacirleri halat eşyası üzerine muamele
trıleket, ayni merhaleden arasında memlekete mümkün ol nin itidal ile yapılmasını bütün 

!çti. Vücude getirecegimiz e- duğu kadar ~azla mal sokmak şubelerimize tamim ettik. Şüp-
lerin tekemmülünde ecnebi hususunda bıı· tehalük görüldü. hesiz ki şubelerimiz, bu talimat 
tısasının da hissesi olması ne Bunu bil' tedbir olarak düşünen dahilinde hareket ettiler. Bina
~serlerin milli kıymetlerin'i a- ler, ~u tedbiri.n hududunu bile- enaleyh İş Bankasının ithalat 
tır, ne de milli izzeti nefsi in medıler. Netıcede muhterem eşyası üzerindeki muamelesi 

lir. İlmin, ihtısasın, medeniye Başvekilimizin de son nutukla- yok denilecek kadar azdır. Biz 
milliyeti yoktur. rında izah buyurdukları gibi İt·- faaliyetimizi daha ziyade ihra-

ri.nci ceza mahkemesinde tacir nutukları yedi saat devam edi- eti n ~ı a~"'. ıra enfı.~ı _yenhne 
İskenderyan efendi tarafından yor. g trmtege~ sızın mena ııMnızde 12 

A 
· f d' al h' . G . me e mege memuruz. a em-

rtın e en ı ey ıne açılan hır azı Hz. bu nutuklarında bü- kı' de ı t' 'd ı· · · 
h k d 

.. ") .. .. 1 I . ' ve ın ı are mesu ıyetını 
a aret avası goru muş ve cu- tun mese e erı açıkça teşrih edi- omuzlarıma yu""kl tt' · k J 
.. b't ld - d .. h K d" d 1 . e ınız, en •· ı:ım sa5ılio ugkund. an 5 gun a yor. hen ı üşünce enni söylü- mi size kartı mesul sayarım. Bü 

pıs ve ra na ı cezaya malı- yor.. alkın temayülatını soru- tün icraat md h 
k

• d'Jmi" b d · 1 . . . ı a esap vermege 
um e ı. ş ve u cezası a tecı yor ve a ınan netıcelerı tespıt e- mecburum İ t · d' h 

ı b' Jm t B d d' B · ş e şım ı uzuru-

A
e t~ ı tfutud. uşhuk: u es~a. a .ıy.or. ~ _n':'tukları.n _ehemmiye- nuzda bulunuyorum. Ne isterse 
rtın e en ı ma emeye hır ıs- tını, tesınnı daha ıyı anlamak nı'z soru H · 1 1 'd · .. · İ k · . I nuz. angı mese e er 

tı a vermış ve muştekı s ender ıçın o an an yeniden yaşamak etrafı d t .. t k · t 
f d

. ı h' .. . . ' n a enevvur e me ıs er-
yan e en ı a ey ınde muhım ıf o anlarda memlekette yaşıyan sen·ız · h t - h 

b 
1 k • 

1
• • . . . ıza a vermege azırıın.ıı 

şaatta u unara umumı harpte z k' A te akkilerı ıyıce hatırlamak la-
mumaileyhin bir çok Türk öldür .. • e 

1 aşa zımdrr. 
düğünü ve bu iddiasını 20 •ahit m~ta~aal~ı. sormuştur. Bir .. . .. . • 
ı · b t d - · · b 

1 
. . '. mulkiye amın demiştir ki: Talıımın en yuksek bır lutfu-

eB~5- a ie ecegınhı kı dım;uhş~ık. " - Bence zabitanın Tevhit dur: Ben Gazi Hazretlerinin bü 
ınnc cezama emesı ., im . . . . t" b h't bel · · d'nl · · ı h t' · · d likk edılmesı ıdare ve ınzibatm da- un u ı a ennı ı emıştun. 

b
erlmeye ı ıstı .. ad;,drı ~a} .11 t 'li ,:ıt ha esaslı ve silhülede tedviri Onların ilahi heyecanlarını tat-
u uş ve mu eı uınumı ge k 1 d • t M h·tı ki 'h' h al ti · no ta arın an çok lazımdır. Ka- mış ım. u ı e yaptı arı sı ır 
atv te de .. mştır.' b" ah' naatima göre bu tevhit işi niha- li tesirleri -'kendi ruhumda ve 

ş e un yem ır m ıyet ve- 1 ktır · d d d d • · 'b ·
1 

" k · h . . ah' yet o aca . vıc anım a uyan rr ıgı mtı a-
n me ıstenen avadısın m ıye s· b. · 1 .. 1 lim M lara kıyas ed k ··ı .. t" ti b d ıze ır mısa soy eye . e ere - o çmuş um. 

u ur. sela şimdi bir vak'a oluyor. Bu Halkın o Büyük rehbere karşı 
Vilayet ve polis bu mesele et yer şehrin bir az haricine düsü- olan hissiyatını, muhabbetini ya 

rafında ademi malfimat beyan et yor. Artık birinci olarak dü~ü- kından görmüştüm. O vakıt ye-
miş ve böyle bir tebligı-·n Dahili ' 'd · neceksiniz. Burası polis mınta- nı en ıman etmiştim ki, inkılap, 
ye veka.Ietinden de gelmediği kası mı? Jandarma mıntakası behemehal muzaffer olacak. .. 
anlaşılmıştır. mı? Çünkü takibat ve tetkikat Gazinin bu seyahatta söyledi-

Ekmek fiatı 
artacak mı? 

Değirn1enciler trüstü 

Ekmeği pahalı/aştırmak 
için yeni bir teşekkül 

ona göre yapılacak ve yaptın- ği nutukların hususiyeti, yalnız 
lacaktır. Bu hududu ekseriya mevzularının çok mühim olma
tayin etmekte adeta bir mes'e- sından ibaret değildi. Vakıa hi
le şeklini alıyor. Tevhit sür'atı lafet gibi bugün ıçın manasız 
temin eder." bir mefhum ifade eden bir mü

Jandarmamız erkanından o- essesenin ilgası, Cumhuriyet ida 
lan bir zat ta aynı mütalaaları resi gibi milletin ruhuna uyan 
terviç ederek demiştir ki: bir idare şeklinin ilanı o zaman 

Bazı yerlerde meseli Bursada 
Gazi Hazretlerinin bu daveti, 
hürmetkar bir sükut ile karşılan 
mıştı. O vakıt Gazi, asabi ve he 
yecanlı bir tavırla şu aözleri aöy 
lenıi,ti: 

- Bundan daha büyük hata 
olmaz. Ne düşünüyorsanız, ne 
öğrenmek iatiyorsanız aormak 
esasen vazifenizdir. Bizde bu, 
ananevi bir kusurdur: Bir çok 
fena feyler biliriz, işitiriz, fakat 
onları bilen ve hakikatlannı bi· 
ze öğretecek olanlara rasgelince 
acaba aoralun mı? diye tered. 
düt ederiz. Sormak hakkınızdır 
efendiler, suallerinize cevap ve; 
mek, mütküllerinizi halletmek 
te bizim vazifemizdir.» 

() bütütn dünyanın müşterek halat mikdarı ~aşılacak bir mik cat emtiası üzerinde toplamış 
'alıdır. Milli noktai nazardan darı buldu. Bız İş Bankası, bu bulunuyoruz. Bu vaziyete göre Evelce de yazmıştık, Istanbul 

disine bizden daha az derece hareketin daha bidayetinde iken hükmedersiniz ki, iş Bankası, değirmencileri yeni bir trüst 
hassasiyet atfetmekte haklı vaziyetteki gayri tabiiliği gör- ne bahsettiğiniz ihtiyatsız itha- yapmakla meşguldürler. Değir
~adığımız hükumet, ihtısasa müş ve hatta Banka ile münase lat tacirlerine kredi vermiştir, menciler bu işte o kadar ketum 

" - Tevhidin faydaları çok için ehemmiyetsiz meselelerden 
büyüktür. Bilfarz jandarma sayılmazdı. Fakat en büyük e
mıntakasında bir vak'a olıiyor; hemmiyet, nutukların iradı tar
milcrim polis mıntakasına ka- zında göze çarpıyordu. O güne 
çıyor. Bu dakikada iş bizden çı- kadar hakimiyetin lezzetini tat
kıyor. Polise takibatın yazıl- mamış, kendisine hiç bir hak 
ması ve ya haber verilmesi 1- verilmemiş olan halk, devlet re 
çin bir takım muamele cereyan isinin, Gazinin kendisile o ka
ediyor; aradan vakit geçiyor. dar alakadar olmasından çok 

Bunun üzerine ıamiin arasın 
dan bir sual tufanı kopuyor, tür
lü türlü meseleler ortaya atılı. 
yor, dertler, ıztıraplar samimi 
bir kucağa dökülüyor ve münci 
nin cevaplarından hakikat ve ne 
cat bekleniyordu. 

Gazi Hz. bütün sualleri sıra 
ile not ediyorlar ve nutuklarını 
irat ederken münasebet getire. 
rek, ayn ayrı hepsine cevap ve.. 
riyorlardı. 

~tınet işinde bize her gün yeni batta bulunan bazı müşterileri- ne de bugün onları tazyik ede- davranmak· ı--
.ekler veriyor. mizi bu noktadan dikkat ve ihti cek bir hak ve sebebe maliktir.» lar. ~ 

Siirt Mebusu Yalnız aldığr-
MAHMUT mız malfunata 

----- • nazaran değir-
O lİS müdürü menciler trüstü • 

~ kuvvetli kurabil t 
erif bey dün Anka- mek için halen 

raya gitti Emanet değirme 
l(urtuluş bayramına iştirak nini elinde bulun 
ek üzre Edirneye gitmiş o- duran bir zatı da 

1 

:P l' 'd Nizamettin B. aralarına almal 
b o ıs miı ürü Şerif Bey dün D d •• k ı • 

Halbuki bu muamele olmadan 
jandarma mücrimi diğer mınta
kada da takip etmelidir ki esas 
maksat hasıl olsun. İşte zabıta 
tevhit edilir ve bir elden idare 
olunursa bütün bu mahzurlar 

'l olur." 

fürk - Yunan 
müzakeratı ah şehrimize gelmiş ve ak- urma an yu se ıyor istemektedirler. Bu zatın Ema 

llı treni ile de ani olarak An- netle yaptığı mukavele mucibi.ı 
taya gitmiştir. ce bu teşekküle dahil olmıyaca- Ankara Yunan sefiri-
. Şerif Bey haber aldığımıza lı1g'İliz lirası diin 1060 l(llfll~a ~ıktı ğı söylenmektedir. nin telgrafı 
te dün Vekaletten vaki olan 's "' Dün bu hususta fikrini öğren ATINA 26 (Apoy.) - Ankara 
Vet üzerı"ne gı'tmı'ştı'r. D.. k 'l t' t l . t' k'l . t mek üzre Ticaret borsası katibi Yunan sefiri hariciye nezaretine go"n· 
~ un a şan1 ı { ısa cı arımızın ış ıra ı e tıcare 

Devamı var , 

on ilil 
Müessif bir haber .. 

Son saat rrf[kiıniz ı1Pşri\-atı nı 
iati] f't ti :.. · .'?erif Beyin hırsızlık vak'ala- d d .. h' b' . . umumisine müracaat eden bir derdiği telgraflarda Ankarada itilaf 

1Çin yapılan tedbirler hakkın- O asın a mu ım ır ıçtınıa yapıldı. muharririmize Nizamettin bey için samimi bir arzu müşahede ettiği 
~ . . . M D" İ ·1· !' . d' lh' . d d d Al şunları söylemiştir: ni bildiı:miştirl. Mk. Vyenizelosfirh";ridciye .. Düifn l~tanbul'un matbuat mahafilil sına beyanı teessür ederken sahipleri-

\' ın:ııyetı umumıye üdüri- un .. ngı ız ırası . ~ım 1Y~ ıç yer;~ e. uı;nuyor U. • tın . . . . h k nezaretıne ge ere unan se ın e~ muess bır ha~ karşısında kaldılar. ne yeni atılacakları teşebbüslerle mu· 
~ıı:ıe ızahat vererek yeni di- kadar Turk borsası tarıhınde go da İngılız lırasıle muvazı ola- -Değırmencılerın trüstiı a g~len .telgraflar ~akkınd~ )ub.~ mu- Beş senedenberı neşriyat vazifesini i- vaffakiyet dileriz. Son Saat naşirleri 
tıf alması ve bir iki gün zar-- rülmemiş bir seviyeye tamam rak yükselmiştir. Altun akşam kında bir malfimat yoktur. durlerıle uzun muddet goruşmuş se- fa eden Son Saat gazetesi tatili ne•- dün gazetenın çıkan so h d 

d f. .. d il k liın t h kk d · Y n nus asın a 
a avdet etmesi muhtemel- 1060 kuruşa yükselmiştir. üzrei 927 kuruşta kapanmıştır. Bunun ekmeği pahalılaştır- bıre ~~n :~nece ta . ".' a ın a ny~t etti. Son Saat'in imtiyazı Vakit tatili neşriyat esbabını şu yazı ile ,_ 

Dün sabah İngiliz lirası 1047 İngiliz lirasının şimdiye ka- mak için bir teşekkül olduğunu azı ıre ti er verrnıştır. sahiplerinden Hakkı Tarık bey'in na zah etmişlerdir: 
kuruşta açılmıştı. Açrlmasile dar görülmemiş bir fiate yük- zannediyorum.» J mına idi. Fakat gazeteyi Hakkı Ta- Son Saati çıkaranlar onu bugunku 

k ld' 'Jlramİyf: kimlere rık herle ber.aber Uu~kızade. Ekr~~ halile takdime devam ~tmek için he· 
yü selmesi de başladı yükse ı, selmesi üzerine yeniden Borsa- Diğer taraftan Avrupa piya- ve Selim Ragıp beylenn teşkil ettıgı le bu yeni şekle varmakta katlandık 
yükseldi 1060 kuruşa kadar çık- nm hükumet tarafından kapa- salarını altüst eden Arjantin Verilecek? b.ir rıi~k~t neşr.e~iyordu. Son Saat, neş l".~ı maddi fedakarlıkta israra imkiın 
tı. tılması ihtimalleri ortaya atıl- bug-dayları da memleketimize A k d d k 1 .. n tanhinden ıtıbaren geçen aya ka- goremiyorlar 

t 
n ı.ra a cereyan e ece o an mu- d T h'd' Efk" ha d b · 

sterlin akşam üzre biraz dil- mıştır. Mamafi bütün bu şayıa- hariçten buğday girmemesine zakere neticesinde mübadele komisyo alr kev ~d~ G a~ matAlaım a 'd a· Kısaca İşaret edelim ki 5 kuruşa 
k 1056 k d k 1 ld - h . . t" . b" kil al sıma ta ı ı. eçen ay manya an alınan bu gazeteden bazılarının oku 

r--. ............ . 
Mektepliler 

şere uruş on para a ·a- arın esassız o ugu mu akkak- rağmen buğday pıyasamıza te- ~undun vazıye; Y~"' ·~h§.e b' ,_~<.a- gelipte yeni kur•Jlan son sistem ren- dukları gazeteyi mü;ezzilne ı;eri er 
~9 panmıştır tır · t kted' gın an memt>r ,,., an mu ım ır Kısmı ki" b' '·' d ha ıl ha 1 . ~ • uncu hafta baflamıştır. · · sır e me ır. k kalı. k; k d ı ır ma .... ne e • mıya ş ayın- melerı de müessir olarak - idareye ı..a 

, u gUn akşama kadar "ika· İngiliz lirası üzerinden dün Borsada tetkikat için Anka- Bugünkü buğday piyasası va küaçı .~1 k .~"' 1:.Ar v-; memkaur ka rosu ca guetenin istikbali hakkında ümit- lan ancak J kuru•tur v' her şe~ ha 

müsabakası 

29 uncu hafta 
' ~ b 1 d . d' k çu ece ·tıı-. .cramıye çı ca me- 1 be 1 . t' Ma 1 ef b .. "ti . ·-· .. Y < , •• 
'le haberlerden en mühimmini orsa sa onun a şım ıye adar radarı bir hey' et geleceği de sö- ziyeti ekmeğin düşmesini icap murlara verilecektir. er • enmış 1

• • a ~· u umı er rıçten geldıl!'ı ıçın bu :ı kuruş"" iıçte 
,,~çlp cumartesi akşamına ka- görülmemiş bir hararetle mua- ylenmektedir. ettirirse de bu nevi teşekküller ~alı_a!d<uk etmedi.ve şırkette çıkan bi.· ikisi de yalnız kağıd na, mürelkil'nc 
" l 1 d F" 1 1 A k kl ı ·h~ılaf~a gazetenın kapatılmasının a· gitmektedir. 

!"'i• -!r gazetemize ""'o-deriniz. me e yapı ryor u. ıat arı gös- ekmegı-. ayni fiat seviyesinde tut Ş Orta arı mıllerınd~n olmu t B '' ""::; .~ ' Ş ur. u para ve zaten d,,r oluıı piy< o 
--•ı: teren elektrikli levhanın fisleri ( Mabadi 6 ıncı sahifede) maktadır. ., 0 o a • Arkadasımızın aramızdan ayrılma- vaziyetile daha d;ırla1an ilan hasıla-
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olan ou ı~ııız ame. e lldJ tatta 1 l şı11n ataCil!JI ıçın ~eı "" Sil/il ıçuıue 

- kendi karikatılr/eri -

Yeni ve kuvvetli bir itiraz 

ilan edilmiyen 
harp .. ! 

Geçen Mayıstan, yani yedi ay 
danberi Asyanın bize uzak bir 
tarafında bir muharebe cereyan 
edip gidiyor. Bu muharebenin 

1 

bir hususiyeti vardır: Yedi ay
danberi süren bu harp ilan edil .. 
meden patlak vermiş bir muha
rebedir, gah bir tarafın, gah di-
ğer tarafın ric'at veya muvaffa
kiyetile uzayıp giden bir müca
deledir. 

Neden bahsetmek istediğimi
zi tahmin ettiniz değil mi? .. 

Rusya ile Çin arasındaki vazi 
yelten bahsetmek iltiyoruz. Ha 
diıenin batlangıcı malii.mdur: 

tiyatro meselesi 
tetkik edildi 

Izmirdeki 
Ankarada 

-----------~······----·-~-~--~ 
Halkı tahrik edenlerle sahne mensubini hakkında tah-
kikat yapılacak. Ahenk gazetesi a leyhine dava açıldı 

-------•••• ··r 
ANKARA, 27 (Telefonla)-j fık görülerek müddei umumi J nuniyede bulunulması ~akarr~. 

lzmir'de vukuunu gazetelerin muavininin bu yoldaki hareketi etmiş ve müddei umumı muav•. 
haber verdikleri tiyatro mesele- tasvip olunmuştur. ni hakkında müstehziyane ııeşrı 
si adliye vekaletince tetkik edil Müddei umumi muavininin yatta bulunan «Ahenk» gaz~l_e" 
miş ve müddei umumi muavini:- vazifesini ifa sırasında haikı tah si hakkında dava açılması ıç•." 
nin mugayiri arühaya olan sah- rik edenlerle, sahne mensubini İzmir müddei umumiliğine euıır 
neyi menetmesi kanuna muva- hakkında da ayrıca takıbatı k .. verilmittir. 

iş Banlcası Türkiye-ltalya ınünasebatı 
tul anı kopmaya basladı! 

----~--~---........ 
Asyanın ıark timendiferi 

Rus - Çin müşterek idaresinde- Çocuk anneleri şerefine M. Mussolini Türkiyeden avdet 
dir. Fakat buiıda yedin ay eve! bir içtima hazırhy<-r. 
Çinliler oradaki Rus memurları eden kont Volpi'yi kabul etti. 

Artık on sekiz yaşındaki işsizler sokakları doldura- kollarından tutup atmıtlar, bol- ANKARA (T 1 f nl ) -'' 
, 27 e e o a - · · · k 'f imk' ıarı h..,,. ıevik propagandası yapıyorlar ı Bankasının ocuk anneleri şe ROMA, 26 (A.A) - Stefanil canyesı~~n t: sı .an. . tir. 

cak ve ''gelkeyf im gt>l..,diyip rahatlarına ha kar.al{lar! dl.ye bı' takım Rus tebasmı tev !if. · ç -· · · K' A' b'ldi · . M M l' · kında mutalaatını bıldiı:nıtŞ r re ıne tertıp edecegı ıçtıma, a ]ansı ı nyor. . ussa ını . İ 
1 

T" kiye-
kif etml'•lerdı'r Bu muamele 1. 'h d 1 cak T" ki d d d K Kont Volpı ta yanın ur 1 

Amele Hükumetinin hazırladığı yeni E~ 
• · nunueve ın nı ayetm e o a - ur ye en av et e en ont d 1 • "b d 1 d b'rinci ge 

ağırdı_·. iki taraf ara1ında nota tır. İş bankasının kumbara ve ta Volpiyi kabul etmiştir. Kont d~-~ ~rhı mt ul atme et e 1 

kanuna göre onsekiz yasındaki ·~·- · ~ 
lar teati edildi, nihayet münase f dı- d' -· h ıgını a rr a ış ır. d 
bat keal'ldı'. sarru san gına ver ıgı e em- Volpi vazifesi hakkında mufas- M M r · t' !erden ° · t 1ı .. · f · . usso ıru ne ıce . 

issizlere haftada 14 silin verilecek " 
Geçen sene aktedilen Kellog mıd ;:e 'yka uzdmuedss~~ledi~·Baıl- sal izahat vermiş ve Türk- İtal layı Kont Volpiyi tebrik etıtlış-

esı no tasın an egı r. e - .. b "~ d' · · 
misakı ortada dururken Çin - ki halkı tasarrufa alıştırmak, bu yan munase atı "''ısa ıye ve tı tır. 
Rus ihtilafının hakeme müraca- 1 ·ıı· · · ·f d di * * * suret e mı ı servetı ıstı a e e - • • d '/dl 

Londradan yazılıyor: - A-ı dır. Bunlara şimdiye kadar bir at etmeden silahla halline kalla liir bir vaziyete getirmek nokta Ahi mesut cıvarındalıı bend ikmal e l 
vam kamarası yeni bir kanun la şey verilmiyordu. Kadın ame- fılacağına ihtimal verenler azdı. sından işin ehemmiyeti vardır. ANKARA, 26 (Telefonla)-Ahi Mesut nümune köyü civar_;P 
ıh k d d B gün t 11 d · · 1 li unl Kellog miıakına riayetten mi, Ank d 'l 1 da . ııoga y ası aroısın a ır. u n- e en ışsız ere ge nce: b ar- yoksa daha ba•ka sebeplerden ara a aı e ere arasın ta- da bu sene bir aydanberi inşasına başlanmış olan güvercın .. _ 

g llterede 1252 000 işsiz amele dan 19 yaşındakilere 10 yerine • sarruf sandıg"ı ve kumbara etra zmdakı' yer altı bendi inşa işleri ikmal edilmiştir. Nafia vekı. Ih 
' ' 1 mı·, Çı'n - Rus ihtı'lifı harp ilanı de vardır Tabu dir ki bunlara biri 12 şilin 17 yaşındakilere 5 yeri fmda gösterilen hassasiyet ve a g·ince yaptırılmış olan bu bendin uzunlug·u (110) ve derinliğı 

· ' na wol açmadı. Anla•rldı ki ihti-çok para veriliyor. ve bu para ne 7 buçuk şilin 15 yaşındakile- ~ • laka çok derindir. (17) metredir. 
hazinoden çıkarken vergi veren 1 re de 5 şilin verilecektir. Bu ka lif nekadar ıiddetli olursa olsun İş Bankasını başka bir teşeb- Benctiıı imalat ve inşaatı tamamen çelik levhalar ve çime!1t~ 
lerin kesesine yüklenmek zaru- 1ı nunda amele için daha bir çok _, iki ta•·afın hiç biri «harp»sözünü büste daha bulunmuştur: enjeksiyonu suretile yapılmıştır. Bu bent seksen küsur bin 1ır3k 
reti hasıl oluyor. 12,000,000 İn- iyilikler gözedilmiştir. İngilte- teleffuz etmek ceaare~_ini .. b~~a- Bankanın bütün şubeleri de ya mal olmuştur. Bendin yapılmış olmasile bu boğazdan geçı:ııe 
glliz lirası işsizlere veriliyor.! re zengin bir memleket olabilir M. Makdonalı mam~.ılard~. Bu bugünkü d~n- dahil olduğu halde alınan tasar te olan su çok gerideki seviyesine kadar yükselmiş ve bu .su.re~e 
.Yeni kanun ile bu para yirmi isede bu masraflar gittikçe ar- . . . . . .. !'." ~.'.1.n~se .. atının ne ;adar e- ruf kumbaralarının numaralan Ahi Mesut köyü arazisile o civardaki arazinin bu sudan ıstıfa e 
'dört buçuk milyon lira olacak-lmaktadır, bu elbette bir çok iti- g;~ç~ğ~_nehri~ ıki tarafında tür- gııtıgını !fostermez m~·; '. üzerinde bir ikramiye tertip ede etmeleri imkanı temin edilmiş oluyor. . t 
tır. Bunun sebebi şudur ki A-'razları celbediyor. Bu masraflar lu turlu y~ışler de vardır. Ar- .. F~kat 1 ıı: bakı~~ kı 1~. tar~~ cektir. Banka bu ikramiyelere Kııvvei inbatiye ve teşekkülat itibarile kıymetli bir hus~~ıye1 mele fırkası intihabat esnasın-1 yapılırken bunları temin caresi tık bu kil~ii.k Bey ( !) sadece hukıl~etl.en harp ~lanı gıbı kat. 1 bin lira ayıracaktır. Numaralar- arzeden bu geniş arazinin eski kıymeti şimdi bir kat daha yukse 
da halka bir çok şey vadetmiş_! düşünülüyor mu ... ? Tabiidir ki gondolun ıçınde roma~, okuyup ve akibetı meçhulatla dolu bır dan beş tanesi kazanacak. miş sayılabilir. 
tir. Bu vaitlerini yerine getir-1 bu İngiliz hükumeti hazırasının eğlenmekten başka bır şey ya- a~ım atmam~kla berabe~ R~s v~ Birinc'sine (500) lira, ikinci- Terkos şirketi le yapılan n1ukavele . 
mek mecburiyetinde bulunuyor.lbileceği şeydir. İtiraz edenler paınaz. · .!. .. .. .• . . Çın aakerlen hudutta bır bırlen sine (.250) __ lira. üçüncüs~e ANKARA, 

27 
(Telefonla)_ Nafia vekaletinde tetkike~· 

Şimdi yeni kanunla işsiz ame- hükCimeti tenkit edip duruyor- Bu karıka!.urduı:. Tabııdır kı n.e ~rıu~ atmadan aylarda~be- (150) lira digerlenne de yetmış kt 
1 

t k · ketile akdedilen mukavelename yakında ırı-
leye verilecek paralar şu suret- !ar. Fakat Mac Donald kabine- buna _bakıp ş-ulmelı, o katla:. ~ hıç ge~ ka.lmıyorlar: yazıyo- beşer lira isabet edecektir. me e o an er os şır 
le arttırılacaktır:t~sizamele şim sı'nin de kendince bildiği şey . _İşın .. clddi tar. _afı_şu_dur ki İn- tın hususıyetı, garabetı ııte bu- Haber aldıg·-·~a göre pı'yan taç olunacaktır. d' d -u-

7 d d "~ Mukavelename maddeleri muvafık görülmediği tak ır e , •. di 
di olduğu gibi haftada 17 şilin vardır elbet. g;ıliz ~-ukCimetı ışııızlık mesele- ra ~- ır. . • . kodan ikramiye muamelesi önü kavelenanlede tetkik edilen maddeler üzerinde Emanet bazı ta. 
alacaktır. Fakat maişetleri ona G i 1 I sıle mucadeleye oğraşıyor. Boyle ıhhliflarda ba9ka b1r müzdeki Mart iptidasında yapı- lat yapılması arzusunda ise yeniden müzakere cereyan edecektl'· 
tabi olanlar için verilen miktar el keyl m ge · • • Kömür madencileri toplandı ta~fın tav.assutu da ~~k nazik Iacaktır 
da 7 şilinden 9 şiline çıkarıla- İngilterenin bu işsizlik me- K" .. d 1 . f d vazıyetler ıhdas edebılır. Onun . A k .. h natı 

lseiesi ve son defa teklif edilen °;~.~~. eı:ı e.~ ~- er~sy- için Ruı - Çin ihtilafında arayı T .. k" --0-R rı ve um es ayva 
kanun layl'hası bir takım muta- onühi~ :. ~m~r ıstkı sa a~ ~çın bulmak isteyenlerin te9ebbüaatı ur ıye - osye 

m m ·uır ıçtıma a tetmıştır. k hd t b. ahad kal A k d yeni bir cemiyet 
l ı~a ve tenkit~eri olfu~~ kadar İngiliz kömürleri bütün dü- kpa'::ıı,t~r ır s a mıt, ihracat yakında Il ara a 
~~r çok d~an1~at~ ~f ı~am e- nyada e~. birinci kö~ürdiir. Fa- Lakin dü~ gelen telgraflarda Nizamnameye göre cemiyet azası (';6 kanunu 

g7z~~sind:s~örüle:~lr k:~~:~ ~~~:a k~':~;a~ :;:~:'~~;~ ~id.t~rbftb Sov~t\:ıta~~nğın iler başlıyacaktır sani günü tavşan eti yiyeceklerdir 
tür hayli manida.rdır. Bu kari- ka me~leketler de kömürlerini e f~gı da ~e~~r en J ı er ta- ANKA~, 27 (Tel~fonla)- ANKARA, 27. (Telefonla)- teşekkülil hakkında izahat ver· 
kattlrde hiikftmetın Parlemen- k 'h d b'li 1 r ra an a erı anın aponya- Ruslarla muzakerat hitam. bul- Bu gun" umum'ı merkezı' Anka- mirtir. Müessisler içtimaıııdaı 
toya tokllf etti·ıı-ı kanun ı'qsfz a- uHculzbçık.arıİp ı 'lrlaç eköe ~. lyo~ ab. yı bir tavassutta bulunmağa teş - kınd ki b 13 6

' ~ a u ı ngı z mur en u vik ed -· . .. t b' h b dugundan ya a sev yat aş d im k .. ve kümes fırka katibi umumisi Saffet · 
mel~n e~eğlne yağ sürüyor hususta büyiik bir buhran için- vardır~!':~~oja;::ya'he;h: lıya~akt~. Mik?ar .geçen sene ~~y~aı:u:ı y:[şet=e Cemiye ile bir çok meb'uslar, İktis~t v~ 
gibi gösterılmek istenmiş, yeni dedir. İngiliz kömür madenleri . b' · "d h 1 t ft .. tespıt edilen nıspetın aynıdır. ö' namile bir cemiyet te~ekkül kaletl erkanı, matbuat mUnte 
kan d V odiL d il . . . .. . gı ır mu a a eye ara ar go- y alruz h t bankalar asıta ~ dır un an en .. te gon o ar hem lyı cıns kömur venyor, rii .. . ı araca v etmiştir. Cemiyet myessislerl. sipleri hazır bulunmuşlar :

11
e 

içhıdo zevku safa silren on hem de çok zengin mandenler- ru:YC::j\ n bu harb' d sıle yapılacaktır. Himaye! etfal içtima salonun- Cemiyetin nizaınnamesı 
ıekb yaşında blr lşsi:ı: amelenin dir.O halde buhran neden.P Bu- vamı ile-~ m~;l'f aahas ın o- ---~ • - · da toplanmışlar, kongre riya- g~re Cemiyetin .g~yesi bol,~: 
iıtlfadesl temsil edilmlştir. 18 hran istihsal masrafı ve amele nlılet b'r e H 

1 
halde 1 ~3:, ge- Zekaı bey setine Konya meb'usu K8.zim kiimeı hayvanat ıstıh~al.8.~ vt 

yagmda bir çocuk haftada 14 111- ücretinden llerl geliyor. ~.ani nesinde~ ';~el :ı meseleyi do: ANKARA 27 (Telefonla)- Hüsni! B. intihap etdilerek Ce- bu suretle alle biltçesı te~y~t te• 
tin alırsa artık lgi güçü ne yapa- İnglltere rekabeİtte . 1 miişdkülat ne bir surette halletmek arzusu Dayinler vekfiletine intihap etli- miyet nizamnamesi olmak iizre umumun refah ve saadetını de 
cak ... P çekiyor. Senede ngı tere e çı- len Zekai B. yarın avdet edecek hazırlanan proje, müzakere edil minidir. . Ayne nizamn~ıııe d• 

En lltrl muarlzltrden - Gel koyfim gel!. •. diye karılan kömür 200 milyon ton- var.·· tir. miş ve ufak bir tadilatla kabul mevcut bır maddeye gor~ 
M. Lolt Corç.. gezip tozacak. .. Yukardan ba- dur. Bu artabilir de... Fakat Fransada Zekii. Beyin yerine kimse ta- edilmiştir. Cemlyet azası 26 Km~11 a.alı' 

caktır. 111 yaşındaki iııiz ame- katörler 18 yaıında amele ara- hariçte diğer kömiirler de çok • . edilmemiştir İçtimada Himayei etffil rei- günil tavuşan eti yemegı t 
le 12 yerine 14 tllin alıyor. 18 fıpta edip duracaklar. Ve fahri- miişteri buluyor. İşte bu yiizden Buğday meselesı yın -o'-· si Fuat B. Cemiyetin maksadı hüt edeceklerdir. 
yaımdaki i9ılz ameledo 10 yeri- katörlar 18 yaşında amele ara- bir çok amele işsizlikten bu giin R t l 
ne 14 tilin alacaktır. 15 yaşında dıklan zaman bulamıyacaklar .. ! hiikQmetin yardımına muhtaç Meclis yeni projeyi üş ve maznun an 
ki işsizler de 6 şilin alacaklar- Böyle bahtiyar (?) bir işsizin kalmıştır. kabul etti hakkındaki kanun 

1 ANKARA, 27 (Telefonla)-ı,ngllterede Amerlkada Almangada p~~İS, 27. A. ~· Meb'usan Adliye vekaletince hazırlanan 
· · Çelik ve otomobil Hinden burgun sıhhatı meclısı ~~ce cel.~esınde ?uğday rüşvet maznunlarmın takibi h~ 

t,273,500 ışsız var. meselesının muzakeresıne de- kındaki layiha bugünkü heyetı 
LONDRA, 26. A. A. _ tıslz sanatları ' BERLİN, 26. A. A. -. Y~ vam etmiştir. Münhasıran zi- vekile içtimamda müzakere edil 

leı1n umumi yekOnu T. Saninin VAŞİNGTON, 27. A. A. - res~! mahaf!l~e temin e~ıldiği raat cemiyetlerine verilmek il- miş ve ufak tadilatla kabul edil 
'ıs inde geçen haftakine naza- Teşrinievvel ayında esas sanat- ne gore, ~ei~ıcu~ur Hın.den{ zre ithalat ve ihracat h<;>noları miştir. Bu layihayı kanuniye bu 
ran 14,366 fazla ile bir milyon lar istihalinde yeni bir tenezzül b~~un sıhhı vazıyet!. e.ndışey çıkarılması hakkında radıkal so- günlerde meclise takdim edile-
273,500 e baliğ olmuştur. görlilmüştür. Bu tenezzül bil- mucıp bazı haberler hı!afma o- syalistler tarafından verilen ta- cek ve müstacelen intaç ohma
---~ - .. ----.-• ·---.. _ hassa çelik ve otomobil sanatla l~rak gay.et memnunıyetbahş krir 263 reye ka~ı 325 reyle red caktır. 
tı_ndan loa~t eden mıktar ıle ~yle rında daha fazla mahsustur. Te hır haldedır. meselesini ileri sürmüştü. --o--
bır &'azeteyı yazmıya, baımıya, ıdare . . . . . D Ek d 1 p ARİS 27 A A M b' • •• 
etmiye muktedir olamadık. itin de s şrınısanı arının ılk ~ısfına 3:1t r. nere ma a ya . •. . - . . -. e . u- y enı teka ut kanunu 
kuruıu artırmıya tahammülü olmadı- alman malumat mensucat, çelık VAŞİNGTON, 27. A. A. - san meclısı bugday tıcaretıne ANKARA 

27 
(T 

1 
f nl ) 

i• meydandadır. otomobil sanatlarında mühim Milli çografya cemiyeti doktor miiteallik olup ayan tarafından . • • . e e 0 a -
Son ~ .... ti çıkar.anlar ve onu yal~ız bir tenezzül vukua gelmiş oldu Eknere zepplinl ile yapmış ol- hafif surette tadil edilmiş olan Malıye vekaletın~.e esasatı hazır 

1 ~tıı ve .ilan bedelıle ç~•yı .. vazife ğunu göstermektedir. duğu seyahat dolayisile bir al- proje-yi bir reye karşı 505 rey lanmış 0~3;ll t~kaut . kanunu .bu 
bıler~ ılk sayııından b~&'unkü 1688 Topatan fiatların umumi se- tın madalya verilmiştir ile kabul etmiştir defa vekılın rıyasetınde Maliye 
ncı nulha11na kadar aynı yolda sebat · · " la.ki 'lli iidü "' 
edenlw &'azetelerinin bu noktada kal- viyesi Teşrinievvelin son haf Maden kuyusunda ölenler Poincare'nin sıhhatı ı:ı:ı:usteşan, em : 

1 
ye ~d" 

masmı tercih ediyorlar. tası zarfında mühim miktarda BERLlN, 27. A. A. _ Vest PARİS 26. A. A. _ M. Poin- ~ve muntuam. rç a: ~ u-
Teenürümüz tabiidir, ancak tadil tenakus etmiştir, Fali de Hambom maden kuyu- care'nln s~hht vaziyeti hakkın- ~tarafından ~~teşekkil hır ko 

eden nokta vardır: Bu beı yda yakın . k b tır y kıl mısyonda tetkikine başlannuj-
müddette ıizin fikirleriniz ve hisleri- Kellog mısa ı sunu su_ asmış . ı ~ to- da neşredilen son raporda ken- tır T tkikat b'ttikten sonra IA- ------------------:----=---
nizle oynıyarak hulOs ve itimadmnı VAŞİNGTON, 27. A. A. - prak yıgım altında kalan ışçl- dlsinin tamamilo eyileşmi9 ol- . · e killi 1 .

1 
kti 

hiç bir zaman fena istimal ehni' olma Meksika Kellog mişakını kabul !erden iiçü ölmüş, yedisi de ağır duğu bildirilmektedir. yihHa ve k ğde verıhece 
1
r. • 

mak, bütün neıriyat. haya~da .. de- etmiştir. surette yaralanmıştır. Fransa _ ltalya af ers ane erı 
ce menıl~t &'azeteaı ve Türk matbu ~ PARtS 27 A A _ p ti p _ tZMİR 27. A. A. - Maarif 
•tının ıerllfine sadık kalmıı bulunmak . . . , . . • e a , 
ıeaelliıidir. Felemenkte ı~sızlık Japonya tahtelbahfrlerln rlzyen gazetesi denls işleri hak- emanetine gelen malfunata na-

Onun belki bir kuıuru vardı. O da AMSTERDAM 26. A. A. - llğasinı istiyor kında Fransa ile İtalya arasın- zaran Denizli de 133 kadın vo 
daha .iyi yapt~ dah~ &'Ü~el gör- Elmas sanayiinde ' işsizlik bii- TOKYO, 27. A. A. - Gaze- da cereyan eden miikalemelere 127 erkek halk dershanesi açıt-
mek ıatemek gıbı genç bır heyecan- . hah • nf ö..:•-11 p · d A · k · B d h · .ıan ibaretti. yilk nısbette artmış olduğun- telere nazaran n ko eransa g • w• §e nazaran anste e- mıştır. ynca ı ı . ers anesı 

Daha iyi, daha güzel._. lıt• ıizin dan, elmas fabrikaları sahiple- rafından tasdik edilmiş bulunan vam edileceğin! yazıyor. vardır. Bu denıhane!ere 17~ 
, için de memleket için de ge.ne Son ri fabrikalarını K. Evvelin ye- mütallik olan ve lmperator ta- PARİS, 26. A. A. - Fransa- kadın 2118 erkek yenı harflen 

Saatin aon dileği. · .. disinden yirmi birine kadar tilimat tahtelbahirlerin cezri mn Tokyo sefiri M. Debilly, öğrenmektedir. ~anisada 275 
.. "!'ber ~~ığon~ &'ore, ikdam re- kapamağa karar vermişlerdir. surette ilğası ve ya tahdidi hak vazifesinden çekilmek arzu et- A, 50 B. dershanesı açılmıştır. 

fikimizkacaktıbugRundf~k'! •t;ıbaren akafffAlllimk. rıı Bu tedbir neticesinde 12 bin iş- kında bir takım teklifleri ihtiva tiğinden yerine Pekin sefiri M. Bu dershanelerde 9440 miida-
çı r. e ı ımıze muv a ıye . M l · d'l k · · d 
temenni ecleri:ı:. çi açıkt::ı kalacaktır. etmektPıiır. D!! art .. tayın e ı ece tır. vım v_ar. ~· 

Meşhur Kontinental ı 
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ve yeniden iki bin lira şehri ayin tahsisatı kabul etii 
Eti niçin pahalı yiyoruz? 

---------····----------Tetkiki l1esap 
Dünkü münakaşa 1 

Mezhaha <la makamı 
eınanete ha vale edildi 

.. 
.-ncumenının saydığı sebepler. 

Üç nokta 
Hanımlarımız 

arasında 

birlik reisı, katibi 
umumisi ve •• Nezihe 

H. ne digorl11r? 

Darülfünun 
kalır mı 

•C>ll~'t'·lll 

l\1iiderrisler JıarİçLe i ~ g·()r1ııeJ ic ıı ı 1( ı t 1 • ı . ] 
l ı ı ı' 

istifa erl f" r<'kl'·rn1i:;' 
1 e 

inhilal edecel·miş. 

,, . 
Ikdam,, gazetesi bugünden itibaren zengin münderecatla akşamları çıkacaktıı:. 
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Celea evrak ıert Ytr11meı: 
Mttddetl reçen nushalar ıo kuruıtur, 

müdüriyete mttraacaı edilir, 

Darülfllnun 

28 1919 

T:Aya-iro 

·'Jtlllilif't;, fn-«libl le[Tllr.ii:-1 - Yarabbim:.. - . . heyecanlrıa mx- dayanamıyacak- sini dinliyonnuşum gibChareket de bu tesfr-altında "gayriiradi" taşlı, korkakhallmleyabüsbil" 
Ve arkasından hiç duyulamı- tı?. Tehlike burada mıydı?. Ah ediyordum. Tamamile "gayri "gayri şahsi" ve afaki hareket tün fena bir şey yaparsant·" 

AŞK" ·ao ,~ yan bir sesle: bu doktorların allah kork~sun-. şahsi". Bir tiyatro seyircisi de edebiliyordum. o halde her şey- diye düşündüm. Bu çrrpıııııı' 
~ _ NEŞ , -Lutfen bana bir az su veri- dan daha zorluya mal ettıklerı ancak benim bu halimle dinler den eve! varlığımıza ve bütün içinde aklıma geldi zile bastıfl'• 

_ niz .. : . . korku k~unları; benim bu bal- ve seyreder .. Bir ~oman ok?yu- ir.ademiz':. "tahteşşu?ruı;ı" ha- Haççanım geldi: 
. dedı. O sustu. Ben su ıstedı- mumulugum da hep o kanunla- cusu da ancak benım bu halımle kım oldugunu en basıt bır ruhi- _ K zum h t b' butırıı" 

Etem izzet ğini duydum, fakat yerimden !arın şuur ve: tahteşşuurunda okur ve teessür duyar değil mi?. yat kaidesi olarak kabul etmek geçiriy~r Et~~ ~o~:~er .. tıi• 
~~ ka1lkamadımk d. Te~emden akyak yabptıNkl~rı zordan değil kmi?d._A

1
,- Ne kadar1~lem du1 ~arsha duys~ı:· zaruS retiı;ıd~kyiz! !eklerini fiİan hafifçe oğuver. • 

.. t bT d' d Hal- racığım Onu bulmak için ne- uç arıma a ar vucudumda an, ca a ıhat bey bu zora en ı ı- ne acı ge ırse ge sın, atta goz uyu ıçtı ten sonra: . • 'k di1' 
go~_ere 1 1 ~'. • d :rı~ um. ktup- ler p~adım neler' İstanbulu can, his namına ne varsa hepsi iinden ne kadar dayanabilirdi. ya§lannı sel ede ede okuyup - Yardım ediniz bir az uza- Dedım; kad~n".'."gazm dı ğJlll 
1 u 1 on~ gon er 1 1~ ,';11: d' b [aa b t • tt · Düz . çekilmi!J, sanki ben balmumun- HO!J ben gene Nihat beyi filin geçtiği sahifelerde gene sadece nayım .. Çok yoruldum... ve hayretle yuzume baktı "' 
ar hep. ~ulun~~adıgı a~ 1

•
1 

aş n aşa ara ım, ce{ıı dan bir heykel gibi donmuş kal- düşünmezdim ama ne yapayım bir başkasına acımak, bir başka Diyebildi, bir daha konuşma- hatırlıyorum;kimbilir yüzüıl1 
r1e gedrı gonhderıldıyhordu. İh~'._11~ bl aşş~n d~şba araOttdımd .. a~ niatl- mıştım. Belki rengim de öyley- ki ortada Hasan var. Ona bir Si için azap ve ıztırap duymak dı. Tansiyonu adeta yükseliyor ben ne haldeydim?. Ayakta dil" 
ı3yan a ya ut a a sonra""' e. ım ı en r u an ızın s - d' b t b" b im 1 . k , f d s nk' b · .. ' f 1 · d 1 · . • kO' .. im.. • b k b' .. k l b 1 'd k d n ı ve en am ır a umuy- şey o uvenr korkusu yo mu. tara r var ır. a ı enım ıçın- ne es en ara ıyor ve derınleşı- racak gibi değildim Başıını 
0 ?§ .v~ya aş a ır ~er~ ~oç y~re = u af kec~ ,~ra ı: dum! Halbuki yerimden derhal İşte bu beni sersemletiyor ve de bu an bu roman okurundan, yordu.Bu halinden korktum ve yacak bir an kendi~i unuıacııl<• 
etmıştı. k~~ c~~up c~p 1 e~ın hen a ;"1 ~ 

1 
me~ ~ e~ r~r - kalkmalı, bir kulj can tezliğiyle kediye döndürüyor . bu tiyatro seyredicisinden fark- bu hal beni ikaz etti: sinirl~rimi düzeltecek bir yeı 

s~>n~a ;:1~ 1 gı i~~p. e i~~ .. 0 P ra ınıb 0 aşaça k er tti~ ~ası- onun yanına koşmalı, onu kolla- Hasan ikinci def'a: sızdı. Bu his nasıl gelebildi, na- .- Ne oldunuz Hasan Bey' d S . ··m 5evi· 
sın ~ 0 aştım. , ıncı nonune taya a§vuraca onu u aya rnrun arasına almalı: - Lutfen bir az su v;rlr mi- sıl oldu ve .. ben onun istediği Üzülmeyiniz, iyi olunuz, niş~~- arıyo_r. um. .evıne~e~ı. İcosııP 
~eldıın, Sakar.ya da. çarpıştım. çalışacaktım:. . A • - Hasan o hurda, ölmedi, i§- siniz?. suyu nasıl dökmeden, bardağı !mızı da bulacak ve mes'ut ola- necegımden bır deh gıbı . "ıt· 
~u~ul cephesıne gı~. Ş~k:ı . Burada ~ıl~ ~ır an tutulur gı te benim... ı Dediği zaman bir gölğe gibi elimden düşürmeden, götiirebil- caksınız ... Bir az dinleniniz ... hoplıyacağım yerde sankı dil . 
,gıttım, garp cephesıne geldır~. bı ol~u. sesı ıyıce boğuldu ve Demeliydim değil mi? Daha yerimden kımıldanabildim ... dim, nasıl hıçkrnklanm boğa- Dedim, onu yatırdım. Elim ya gözlerimde kararıyor, kar~i 
Ankarada çalıştım. En son bu- sankı korka korka: bunllll tutulacak, heyecandan İstediğini yapabildim. Bu an ne zımda düğümlenip kalabildi?. ayağım titriyor: yor, hastane başıma yıkılır gı . 
yük taaruza girdim ve Türk or- -Dilim söylemeye varmıyor: kaçılacak nesi, neresi vardı?... ttihaftı. Sanki bu maceranın Demek ki o saniyede bile man- - Ya şimdi bir şey olursa? .. oluyodu. İhtimal bu da ı,eıı 
Julannın zaferini gözlerimle Ya o öldüyse?. Mademki o Hamra'sıru düşüne- kahramanları biz değilmitiz; is- tığım "tahtenuurum" hisleri- Diye kıvranıyordum. Ona yar dimden ziyade o ande onun ıe
gördüm ve annemi de buldum. dedi. Sonra, derinden gelen bir ı biliyordu. o ıztırap çekebiliyor- mi bu derece ı~tırapla anılan ka- me galip gelebiliyor ve Hasan'a dım etmek, sinirlerine sükun essiirünün tesiri altında kal· 
Fakat bütün bunlar arasında ha - Ah·· du ... Yalnız onun yanmda ve dm ben defilmitlm de bir bq- bir ıey olur korkusu her şeyden vermek lazımdı. Fakat ben ya- maktan oldu. 

1 · ek lr• ve 11uı dolu hikl • üstün a;eliyordu. O mman ben,pa:b!locek miydim?. Şllfkm, te- BlTl'.f~D 
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Tarihi tablo Poliste lkhsadi haberler 
ir kestane tacirinin yap

tığı sahtekarlık 

Ru11gadan getirilen 
tablonun çolı kı11-

metl var. 
Çarşıdaki dükkan nasıl soyuldu 

• ••• 
Hırsızlar kırarak (İstanbul ayarile) 

MOu mi1dllrl4 Ntmılı I•- lıt•nbul 1200 m. 5 Kw. 
'" mali oe Çallı lbrahlm 17.30 18.30 Saz heyeti - Bona 
ıvusıra ihrac edilen kestaneler hakkında &11ıertn fllılrt•rl haberleri. 

tavandaki den1ir parmaklığı 
iple aşağıya inmişler 

Sabı:k ilrtıaat vekili Sun B. 18.30 20.30 Jazz-band. ôrkHetra 
ticaret odasında tahkikat yapılıyor. Rualarm çok kıymet verditi btl Mosartiana, Suit-Sara-Sa- Sarikler 

'l' yük bir reuaınm tarihi kıymeti te: Danse espanyole, Eilben 

•••• 
demir kasayı da keserle açmağa çalıştıkları halde bekçilerin 

gürültüyü işitmemeleri şayanı hayrettir İcaret odasında bir kestane Bu sene zeriyat çok haiz bir tablosunu elde etmiıtir. berg, Roasignole et grenoull 
tacirinin yaptığı sahte- fazla Ressam Ayvuoaki'nin ptı eso- le - Kalmann: Ducheıse de 

dolayiıile hakkında tah- . . ri olan bu tablo, Kının harbine Chicago, potpourri, Tango Evvelki gece Kapalı çartıda - "Salı sabahı dükkinımı ~rda 1 poliı lou!unduiunu !Ö~~emit'. 
t Yapdmaktadlr. Memleketin her tıırııfmda P!çil• aittir. Ve bizim için kıymeti pek orkestrasını. cüretkarane olduğu kadar şaya- açmak için geldiğim zaman ke- ti. Yapdan tahkıkatta Y"'ı~~yd~ı 
~ırda bulun~ bir Türk == k==~~.:::- büyüktür. Çünkü Dolmabahçe 20.30 22.30 Sas heyeti - Ana- nı hayret bir sirkat vakası ol- penkleri kapalı ve kilitli bul- ~:".:İd!';:;::~.~:J 0r:.iu "t 
M.ısrrda çok sürülen ve r~- ı...ı.r tohumu topraia attılar. Bu - sarayındaki Türk - Rus harbine --o-- muştur. Malftmdur ki Kapalı dum. Dükkanı açtığım zaman çin S poliı loulundııiu ve aoayiıaizlil< 
~öreı_ı İtall'.an. kestanel~rı-j neki zmyat ..ııa .. itibarile ıreçen . ~ ait kolleksiyon, bu son tablo ile dolu Ajansı hı!berleri. çilerin muhafazası altında- içerd m~vcut merdiveni pence- "!e?"u balıiı olamayacai~ v~. mua· 

llıükabı~ Tür~yeden Türk n~ fazlad1r. z.urT&& tohumluk İl::. tamamlanmaktadır. Belgrad 429 m. 2,5 Kw. ve hem de esnaf tarafından pa- reye dogru konulmuş gördüm. vını tarafından beyan edilmittır. 
elen getirmış. ~u kes~a- uamı miktarda .ılo-a~t~ bulunul · Tablo, 1885 tarihinde Ayva- 21.- Piano gecesi: Mozart, ra ile tutulmuş müteaddit bek- Dükkanımın tavanında aydın- • ·-<>-
Mısırda çok ragbe! gor- 5~?bahar zerıy~tı ıçın ~h~ ol- zoski tarafından yapılmış ve Le Schubert, Liszt. çiliklerin muhafazası altında- lık gelmek için iskaralı bir pen- Yuk arabası altında 
olduğundan a~a~~gız bu :?r:~:'"~~!.~::Z:tm'tı":ır:a~I ningrat'ta imparator Nikola'nın 22.55 Radio Quartette: Auber, dır. Bu itibarla Çarşı esnafı ak- ecre vardır. Pencerenin par- kalmış 

.t.gene b~radakı hır ıhracat ya yaldatmı1tır. sarayında muhafaza edilmiştir. Chopin, Leoncavallo. şam olup ta çarşının kapıları ka makhğı ile iskarası kırılmış ve Süleyman'm bindifi motoıildet c.. 
· rı vasıtasıle kestane celbet- Bankanın Eyhll nihayetine kadar Tablonun orta yerinde fırtına -o-- pandıktan sonra dükkanlarının içeriye bir ip sarkıtılmıştı. Hır- !atadan seçerken bir yük arabasına 
~ zürı:~ iln;azatı 27 milyon lira !J<en, dan en ziyade hasara uğrayan. Berfin ( Königswusterhausen) muhafazasını polisle bekçil~rin sızlar bu ipe asılarak içeriye gir çarpmıt. .. Y!il' ~ altına yuvarla· 
alı:~t kestane çuvalları Mı- tefrınıoanı ~rtau~ kadar bu miktar alabora olmuş bir gemi gözük- 1635 m. 30 Kw. muhafazasına terketmektedır. 1 mişler çekmeceyi kırmışlar ve nan motö111det91 &.,mdan yanılan· 
gelıpte açıldığı zaman em-

1 
31ar1 bu.~u~t~dyon lıraf :/..ktı. 8~:;_ mektedir Bu gemi İngiliz bandı 21.55 Rubinstein gecesi. Bu hususi muhafaza teşkilll- içinde bulunan 200 lirayı almış- ımıtır. ~ 

alt ve üstündeki ey musaı ıı erse ıre ec ..... • p "h · d b' · l dUkkA d k ket oeneıi olacaktır. ralıdır. Geminin cenubunda, ka- rograın nı ayetın e saat ır ar, an a mevcut asayı z rba bir kadı 
eterden başka ortasının _, raya doğru gitmekte olan bü- buçuğa kadar dans havalan. kırmağa t~ebbüs etmişlerse de O n 
ve fena kestanelerde dol- • ..k b" dal .. d Balıkla- --o- miıvaffak olamamışlar fakat bu- Beyoiluada, Hendekte oturan Ha-

lın .. ··1 ·· Llğ ed ] k f ret yu ır san ıçın e, · et H Hü · Salıri el ·ı ka ı. uş olduğu goru .~uş. V 1 ece ıca maya çıkarılan Türk askeri gö- Büdapeşte 550 m. 20 Kw. na muvaffak olamayınca dük-~1 ve' ...,:f;:yı kaptıİı ıır':ın ff.~~ 
"les~le Mısırda mukadenetl odası rülmektodir. 17.- Macar halk şarkıları. khıda mevcut 200 liralık çama- oeyin el. nin kafauna oavurmu ba-
esınde yazılmış bunu oku- · · 18 40 M h Ik k ı T · d k ı·b ld"kl 1 d ·· ·· d -"- ı • .!. .• B . .. d .. . t I 1 bul ti et Udllri ti ... Askerlenn serpuşları ve elbı- . acar a şar ı an. zı- şın a aşırara ga ı a ge ı e-

1 
ım an yuzun en """ ca yara....,..tır 

.ı;rsa tıcaret f ~u r~t kaı.:.:' ıimdifil:° ı.;:.. mu~r:'!ıan seteri 0 vakıtki Türk zühaf alay ganne orkestrası. iştirakile. ri yoldan savuşup gitmişlerdir. Bu zorlu kadm yalml•nmııtır. 
1 ~a başlamış a at u es odalar ıunlarclır. tamun resmi libaslannı göster- 21.- Rubistein gecesi. . Hırsızlar dükkanda kasayı kır- " ~ 
~ıe.rın İstanbuldan ihraç e-1 Şarköy, Mürefte, Maalkara: Bu mektedir. Program nihayetinde tzigan mak için küllandıklan iki bil- 10 kostum çalmışlar 
~p a~l~şıl_mış._ . . odafarm muameli.tı Takirclai ti""!"et Tablonun sol tarafında mah- ne orkestrası. ı klüm olmuş bir keserle, danın Arap camiinde teni lıt&vrinin dük 
'iltndı ıktısadıyatımız ıçın odaıma devrolunacaktır. Çatalca tica lm . k .. . d • -o-- klilm olmu~ bir keserle damın kanma giren oabıkalı Melımetle biı-

t . - . .. .. 1 "t kunan '·"--· dil--•- ,. vo uş gemı en azının uzenn e .. • kad 10 •.. lbl __ 1 ___ ._ e tıgı curum ere aı o ret odaaıda _,..e ...-- muanıeıatı d . d .. k"l .. k 1 .... 1 Bflkte§ 394 ın 12 Kw bıçağı, bir de kilrt mendili bı- ar aıı .. t e oe ~- oavuı· 
leke demek olan bu işi ya- htanbul ticaret oda11na deVTOlunacakl enıze . o u muş as er edırr goru 16 30 R d' o~kestr • rakmışlardır" Zabıta şüphe Ü- muılarchr. 
t" kt d tır. mektedır. Fransız ban asıru . a ıo ası. . . . . . . . • -<>-
uccar ar= a ır. Hayrebulu, Vize odaları~ mua· hamil olan gemi büsbütün suya 20.-Tiatro. zenne Hilserı_ı ı_ıamında bı~ını Merdıvenden düşmüş 

~ • melib da Lüleburıraza devredilecek· batmış bir haldedir. --o-- yakaladığı gıbı sırkat gecesı va p altıda bakkal Lambo kı· 
tıadolu hattının bır tiı;· Karamürsel. Keıendre odaları l~- Tablonun sag- tarafında engi- Daventry 1554 m. 25 Kw. zifede bulunan bekçi İsmail a- rık ı.., tamir eden camc:u~ ... iı . k ı nut oıla11na tabı olacaktır. Ereğlı, . . .. .. 20 45 R k 1 l'r d 'f • 'h t eli d d .. ·-·'- __ , ___ _ senehk arı • . ne açılmış bır kaç gemt gorui- . US şar ı an, ı;anm a Vazı esme lll aye VC- mel' ven en Uf...-..& J'anwuuıuftır. 

Devrek odalan da lağvedılecek, mua- . 2l 45 Konser rilmiştir -o-
°"'8.dolu. Bağdat demiryollan ve meli.b Zonguldak oıla11na devredile- mektedir. ' h. l . -o-- iki açık gözün marifeti 
darı>aıa liman ve nhtım idaresi- cektir. . Tabloyu Moskova'da Praga 0.20 Dans ava an. Soyulan dakkdnın sahıbl • . . 
1925 • 1341 mali senesi heaabı Bundan batka Li.pseki, Zafranbo- hükfunet mağazasından müba- --o-- yaglıkçı Mehmet B. Saat hırsızları lıtild~ cadcleeın~ 12'.' n~ 
:,_raporuna ait kanun kab.ul edi~- lu odaları da ilğa edilecektir. yaa eden Sırrı B. bir muharriri- Daventry 479 m. 25 Kw. tmm mevcudiyetine rag-men' Tophanede Mithat efendinin saati- Spo\,::;,•g~~ ~"d:t~-~~tile ır•· 
"" Bu kanuna nazaran ıdarerun -<>-- . . 20 30 E anon kon . . b kal M taf ·ı rka 1 ren an e v11 • ...._ı aıınr : . • ·d . . . mize şu izahatı vennıştır: · rg sen. Çarşıda her hangi bir sirkat va- nı çarpan 18 1 1 uı a ' ~ .a • ken yakalanınııtır. 

ur seneye aıt umumı varı atı J t t odası J . h 21 D ns havalan . da91 Ahmet yakayı ele vennıttir 
,970) lira 89 kuruıtur. zmır ıcare . «- Ayvazotski, ço~ me.ş ur .- a . · pılabilmesi şayanı hayrettir. -<>-- · -<>- • 

1darenin o seneye ait umumi maı· tZMİR 27. A. A.- Ticaret hır ressamdır. Ehemmıyetlı tab 21.45 Veaude~ılle. Şimdi bu sirkat vakasını Çarşı- y 'lk" d . galatada sırkat 
~ 5,314,471 lira 51 .kuruıtı~r. 1- odası meciisi azalığı intihabına !olarına bütün harfleri belli ede 0,~ 5 ~agannı. da Fesçiler sokağında 85 - 86 eşı oy e asayış Galatada Yeni merdiven ıokağm· 
~n o sene zarfı?dak~ umumı va- yakında başlanacaktır Sene ba- rek Rusça imza atarmış. Bu tab Glayvıç - Breslav 253 m. 5 Kw. n~aralı dükkanda yağlıkçılık- Geçenlerde Yeıilköyde hadiı olan dan Mm Rejinenin evine sabıkalı ıı. 
""1n 2,939,935 lıra 4:. kuruıunu . . ' . l l d b" · d" T bl 20.05 Gramofon. . . • Ö bir vak'a üzerine posta memurların- yazar isminde biri ırirerek 3 dıvar ha· 

v.arida~ı, 39003 _lira 38 kuruıu- şından eve! ıntıhabatın bıtece- o on ar. an ın ır. a onun 21.30 Konser la ıştıgal eden M<?l~a ~er za- dan NWurıeddin B. bir akıam gazete- 1111, 4 altın, 2 altın bilezik, 2 manto 
bennce Iim:ını varıdatı, ( 450,853) ği ve yeni sene müzakerelerine s~ayda 1~~n arkasına yapıştın! 22 30 T . B r k 

1 
de Mehmet efendının agzından ıine bu koroanlık vak'a11ndan ora e- ve bir elmaı yüzük ça1uu1 i...ı. yaka 

89 kuruıunu da Hayd~rpaıa li- i 'zanın iştiraki tahmin o- mış hır kagıt vardır. Şunları ya- · agannı, er ın şar ı arı. nakledelim: halinin çok korktuğunu, mahalli mez- lanmııtır. 
ve rıhtım varidatı teşkıl etmekte yen a zıyordu. 24.- Dans havaları. 

lunmaktadır. ,. · 
1 

h b . . -o--
«:Sıvastopo mu are esı zama . 

• * * nında Balıklava'ya İngiliz ve Katovıç 409 m. 10 Kw. 
Knmbio Borsası 271111929 Fransız donanmaları tarafından 17.20 Gramofon 

Mahkemelerde: 
in .Lp~IKRAZLAR 

Iraz dahil 1 097 37,50 
TAHVii.AT T'tirk askeri çıkanlırken donan- 18.45 Musique de chambre. 

Ana~!•} ~ f: ~~:=: ma fırtınaya tutulduğu görül- 21.05 Varşova programı. Üsküdarda tiyatro dönüşü 11 a. T. 405o mektedir.» 22.15 Varşova programı. 
Tfcel :lrkeıl •,ss.oo 24 D h l 

~'Gn11 ıı uvıhhlde 198 
1
•1t lyt:ll tra lr ynlo 6 

75 
70 

~~:M.Tl.P:R rıekllrlk ıırkett ' as,oa Ehemmiyetli gördüğüm için .- ans ava an. 

35 Rıhum ıırketL 17 :ıa satıldığı mağazadan satın al- --o--
15 

K --------------·············----~·--------
Arşolozu öldüren Ilganın dün muhakeme

sine devam edilmiştir. 

ı •• k ... 

••~tılu ~rmlr }'Ohı 
't~•ıı1·av. '· 

il 
i4 
7J 

35 
H. Paıa ıım .. ılrkıd d Langenberg 473 m. w. 

00 ~idayeten, tablonun ihraç ve 21.- Konser: . 
· ~. flrked 
'Q ~lı~ctl 
ll,_n A • 

:ıs 

2-i,OO ~ ı:ıcu:tt sikası verileceği zaman müze . Program nıhayetınde ve saat 
25 müdahale ederek mümanaat e- bıre kadar dans havaları. 

. ' 
btthn·c:ı ).. 
liırmcil ,. 

~llhtnto ,-.. 
ltı\fln S. 

10 25 LonJn 1'56 nno ~:,wyork C,46 21.s1 dilmişse de bilahara yapılan te- M·ı· 
500 

-@--

7 
K Dün ağırceza mahkemesin- 1100 lırayi ihtilasla maznun Sa- düğünü ve başka malOmatı ol· 

34.w r.,•, 11 '·
100 Aıını 35 55·00 bb ... 

1 
al _ 

1 
a 1 ano m. w. de tiyatro dönüşü Üsküdarda dık efendinin davasına ağırce- madığmı söyledi. 

;~ ~:;:;• 2; ;~ ;~ ~:ı:rdım ~ ~:~ şe .. ~5 ı.~ v.~ satın ı~u~ ~ m j 18.- Quintette (Torinodan). sevgilisine tecavüz eden İlyayı zatla dün bakıldı. Maznun irti- Mahkeme Edimede olduğu s 
.ıo 

1 ' · • 1.c .... .ı 
75 
75 

3 ıııoo ~olyı c.ı 62.SU s1 ı ıtı arı e 1 'l~a~:na mus~a e ~ 21.45 Komedi. öldüren Nikonun muhakemesi- ka ettiği cürümlere ait okunan anlaşılan şahide Azizin istinab<: 
Berııı ı tJ.oo unmuştur. a onun opyesı 22.15 Konser. ne devam edilmiştir. Hadise rapora itirazı olduğunu söyledi- suretile ifadesinin ahzına ve in-

1 i)'rhc 

R 
gosterilrnekıe olln 

V E N 
Fransatla çevrılmiş 

Ü s 
gavet mükrnırncl ve !evkal:ldc sc,!i filır.i bJyiik 
ka~aıımaktadır. 

muzafferi yeti eri 

~1uı t'j ilcsı ~ dilber ve SC\.İ .ıli yıktır: 

S'fANS TALMAÇ 
~nzel .. ııneicrın lıırinde rolünü ternamen çıpluk olarak oynamaktadır. 

1 >ığcr mumc,;ıller meyanında RO . .\: ve ı\JURA vardır. 
t ıer ıı;un saat 16,~0 ve 21,4~ seanslarında 

EDUı\RDO BİANCO 

.... Bu ahşam .. ' - . • ft .. , .. ~ f' - ; 

MAJiK SİNEMASI 
DIANA 

muazzam filminin mUmes~illerl 

Olga Çekova ve Piyer Blanşar 
temaşaklrana takdim edecektir. 

lılveten: llu akşarndın itibaren Emplr diı par! den fantazisl şantöz 
Matmazel Ester Krief repertuvarının en gilzel parçalarını tagannl ede
te• tir. Filtlarda zaınmiyat yoktur. Muganiye her gün saat : 16,30 
llıatinosinde ve cuma ve pazar günleri 16,30 ve 18,30 matinelerinde 
~e her ak m suvarelerde ta~anni L'decektir. 

~imdiye kadar vücuda getirilen filmlerden eıı fızlaya mal olan 
bir şabeser 

MONTE - KRİSTO 

sinemada 

de yoktur.» -o-- şudur: Temmuzun 7 inci pa- ğinden itirazını hazırlaması ve tihar ettiği iddia olunan maktu 
Vuku bulan ihbar üzerine mü ·· ·· N"k d d ı · h" ş k f d' .. .. .. . . Moravska-Ostcava 263m.10 Kw zar gunu ı o yanın a ostu ge mıyen şa ıt ev et e en ı- lenin o derecede bir cerihai na-

z7ler mud~ru H.ali:l B. tabloyu 20.05 Orkestra (Bırnodan). Arşaloz ile Üsküdarda bir tiy- nin celbi için dava 11 kanunu- fizeyi kendi kendine yapıp ya-
bızzat tetkık etmıştır. 1 R d" .. (P d ) ·d· 1 A d tte rar 1 kald - M ı· · T"bb Hal"l B d" k'. 2 .- a ıo revue, su rag an atroya gı ıyor ar. . v e -. - evve e ı. pamıyacagının ec ısı ı ı 

1 , 
1

, . · • 
1Y.~~· 1

: . • 23.15 Askeri bando (Bımodan) şıda Arşalozun eskı dostu İlya -<>-- .. adliden istilamma karar vere-
< AY'; ~zo.skı} 1 Vıy:~a dan ta -o-- önlerine çıkarak bunlara teca- Kunduracı Necmnıın rek davayı 4 Kanunuevvele ta-

nırım. 1 urkler ve Ru .. lar, eserle p - 487 5 K ·· tta bulununca Niko yanın- h k • ı k ettı· - ı . ı rag m. w. vuza mu a emesı ı . 
nne ço.t kıY_ınet venr er. ., 17.30 Radio orkestrası dan eksik etmediği bıçağile İ- . . . ' · 1 --o--

ı Resm: muzckr Ayvmmtski - 20 05 K . M ·d 1. . 1 .. 1d.. .. Oldukra uzun ve Şışlıde İspıronun gazınosıın- R k h , . 
. b' , _b 1 . onser. an o ınıste ve yayı o urur. " d d M .. ·· t. ··ıd·· üşvet an unu ey etı 

nın ta ,o.arın~ •ag et etmez er. gitaristler cemi eti tarafın- garip safahat geçiren bu dava· a ostu u~~e 1 0 uren 

1 Ancak, b.ı rcsım fevkalade ıı~fıs dan. ' Y da maznunun yaşı ehemmiyet- k.undu~acı Necıbın muhakem~- 1 vekilede 
y:ıpıırnış:ır: Ve Kırını harbıne 21.- Revue. le mevzuu balısolmuş ve nüfus sme .?~?'devam ~lundu. Hadı-1 ~üı:vete mani olmak için ~dliy< 
aıt ko leıı:sıyonumuzu tamamla- 2315 G f murıu-unun Nikonun yaşı se gunu aynı gazınoda bulunan vek,.l~tı ~afınılan haz~la.na!' laytha. 
maktadır . ramo on. me g ... b -·d avukat Anastas efendi şahit~ heyetı vekileye ıevkedilmııtır. Bu ı. 

1 ' • k l -o-- hakkında verdıgı ceva a mu - 1 k d" l d" A t f d" yıhaya ıöre rütveti alana, verene ve 
· Hu tablonun her halde bu ? Roma 441 m. 3 Kw. dei umumilik zahiri halin bu ara ın en ı. _nas as e ~~ ı vasıtalık edne ağır cezalar terettüp 
leksiyon arasında bulunması la- 18 30 Konser cevabı tekzip eder mahiyette! ka:gaşalık oldugunu ve mute- etmektedir. Bundan batka bilümum 

1 zımdır. . . 22:02 O era olması dolayısile maznunun Tıb akıben sor?~ğu z:ıman gar~o~- mem~r~ ile hekimlerden "!ıvet al-
Ayvazotskı'nın kızı Istanbula p b dl"d uayenesini istemi eti. ların kendısıne bır hanım ıntı- chğı ıddıa olunanalar! memunn muh~ 

·-· dk' -- ıa ı em ~ h ·;y· · ·· 1 d'kl · · b"l kematkanununatabıolmaluı:zmdoıç geldı<>ı zanıan bana: saray a ı T . 273 7 K T bb dl"ı ı"se maznunun 21 va- ar ettı.,ını soy e ı ennı ı - d doğru mahk k dil ". . orıno m. w. ı ı a . d" d" D"- h' . d N ru an ya emeye oev e c 
kolleksıyonuı.ı sultan Azız tar~- 18.- Quintette şmda olduğunu bildirmişti. ı ~r ı. .• ıger şa ıt J~ ar~a a- celderdir. Bun~ar icabma göre mevku 
fından çok yuksek par~ ~e mu- 20.15 Orkestra Bunun üzerine maznunun a-. zıf ef. ıüe maktuleyı Taksı~ ~a- fen veya. gayn m-:vkuf olarak nwha· 
cevherlerle Ayvazoskıt~ın ş~- 21.30 Milanodan naklen neşri- na ve babasının tarihi izdivaçla rakolundan alıp Morga gotur- keme edıleceklerdır. 
sından satın almdıgmı soylemış yat. rını öğrenmek zarureti hasıl oı-1 

.. , -<>-- muştu. Dünkü celsede bu husus 
Tab!oy~ ?.u~el San atlar ak~ Viyana 516 m. 15 Kw. taki istilama gelen cevap o~~nJ 

demesı muduru Namık İsm~l 21.05 "Schuvester Henriette' du. Bunda izdivacın 323 tanhın 
ve ç:aııı İbr~!m B. l~r de t~tkik şarkılı piyes. de vuku bulduğu bi.ldiriliyor~u. 
etmışler ve yuksek bır esen san 22.05 'Frauenliebe und Leben" Maznun vekili Besım B. tanh-
at olduğunu söylemişlerdir. Schumann. te hata olduğunu söyliyerek iz-

Tablonun, milli saraylar mü- Program nihayetinde radio divaçm 325 senesinde vakı bu-
dürlüğü tarafından satın alınma orkestrası, ve telsizle resim lunduğunu bildirdikten sonra 
sı muhtemeldir. neşriyatı. müddei tarafından maktülün 
EDIRNENIN ELEKTRiKLE Varşova 1411 m. 12 Kw vak'a gecesi ne biçim elbise gi-

TENVIRI 17.15 Gramofon ydiğini sordurdu. .ı 
Edime, 27 (A.A) - Edime- 20.25 Gramofon Maklül İlya~ ~ar?eş~~:1 1 

nin elektrikle tenviri işi Movelli 21.05 Konser cevaben asker e~?ıs~sı gıydı~ı- 1 

--~l~anıra sineınasın~a 
Baştan başa sôzlil 'e şarkılı 

BROADW AY l\lELOD[ 
filmi Ziegfied, • Follles namındaki ıarnaaıen renkli 
aıuvaffakiyetler kazanmaktadır. 

Rekurlann rekorunu kırmakıadır. 

Cuma günü saat 1 l de halka m•hsus ıenzil:ltlı 

revüsiyle parlak 

şirketine ihale olunmuştur. 24.- Dans havaları (Dancıng ni ve bunlar:n ço~çu. v~sıtasılel 
• oasa, dan) denize atıldıgını bıldırdıler. 1 A J .J~~.:l.l IJ)AJ-> 

iş Bankasının h1sse - Maktül tlyarun kardeşleri - ~ ~il l siı1eıı1asında 
senetleri R A M ON N O V A R O bir istida vererek 10 müdafaa Bu günden ltlharen fevkalade mUstesna bir proğram 

Boroa ve Oımanh Banka11 Komi- ve şühudunun dinlenilmesini iste- B b 1 G •• h 
Türkiye tı Bankasının • sermaye dün okşamdanberi derek müdafa şühudunun celbi 

~ levsımln en güzel filmlerinden biri olan 

MUJiK KALBi 
11ıe y'eti ıemsiliyesi başında; LON ŞANEV • 
~ARDO KORTEZ·BARBARA BEDFORD 

~ıı-.ı en muktedir ve debaktr artistler vardır. ·Cll·~ 

1 
aerliğinden: NORM r\ ŞER ER di. Mahkeme bu talebi kabule- a a arın una 1 
tezyidi suretile ahiren ihraç etmiş oı- 1 Ernast Lubitcb in şıheserl için davayı 18 kanunuevvel 10 Mümessili EMİL YANINGS 

J 
duğu bedeli tamamen tediye edilmiş, T A L E BE P R E N S buçukta talik etti. 8 bUyUk kısım ayrıca: 
her biri (on) lira kıymetinde (1001 filmini -o- L ş f •• Q 
bin) hisse aenedinin 25 Teşrinisani M l k s· d • k fı d' • ora ve o or 
929 tarihinden itibaren İstanbul Men e e ınemasın a Sadı e en ın1n 

bü ,.,_ ff-'·' t t t il MDmessllcsl: LORA LAPLANT ~-· kulkıymetler ve Kambiyo Borsa11 ka· ·y..,. muvı u.ıyet er ı eınJ muhakemesi 
'!'! ___ ych reamiaine kabul ve teecil edilm.it- _e_tm_ekı_ı_dl_r_le_r_. _______ __,, _ _ _ ____ ____ _._ .. 



VilAgette 

Kadın muhtar 
Kadınlar vilayete mu

racaat ettiler mi? 

Abdurrahman 
MünlP Bey 

Kazanç meselesi mah

ken1eve verildi 
• 

Mahallelerdemuhtar intihabatmabc 100 bin lira varidatını hilkft-
•Y ııonunda başlanacaktır. Mahalleler · Jed"ğ" · • ·· dd • 
de iıtihzarata baılanınıştır. ett~nlikgız hakkı ı ıçdın ~~b eı U• 

Dünkü bir alqam 1azetesi bazı ka- munu çe ın a ı.nzı atı ce 
dınlarm da muhtar ve ı..,eti ihtiya- A tatbikı iste.ne müderria Ab
riye azasını intihap etmek ve intihap • durrahman B. hakmda Baro in
ola_m_nak için v;;iyete müracaat ettik zibat meclisi hiç bir muamele 
!erim yazmqlıi, 'f l'' oltn diğ k B habe · vakit Vali Vekili ı uma uzum a e aran-

u " ıeç . . M'"dd . ·ı·k Beyden sorduk. Böyle bir mllnıcaat m vermıftı. U eı umwnı ı 
kendisine vaki olmadığını söyledi. Baronun bu karanıu tetkik et· 

llllL[, YETiN ·:· "'4'CELERI 

Bundan batka da kadınlara bu kak mit ve mahkemenin de tetkik bt ı.u• .... ; ~,., 
km ftrilmeoi bir kanun meaelai clir. · l"-"- ·· k bll · il Teffiz k . dl1n t la etmesıne ıuwu gorere evra- mecemız tıallr.dilmı'i' Ş)k 
Ye yeniden ::U.i!;;: ç........;:tır:""" kı ağırcezaya tevdi etmiştir. SOLDAN SACA: YUKARDAN AŞACI: 

-o-- Bu mesele hakkında kendi- 1.- Hücum (4) Özen (4). t .. Atctin fışkırdığı (4) Gelir (4). 

i~,e~ir ~elediıesi riıasettn~en: 
Akıehir belediye telefon santrallannda çalı'1'1ak flzre mak-

i 
tuan şehri elli lira maaşlı bir fen memuruna ihtiyaç bulunduğun· 
dan taliplerin evrakı müsbitelerile birlikte Akşehir belediyesine 
müracaatları ilan olunur. 

- ---- ·--------
~çüncu nııntaka etı~~a o~ası reisli~in~en: 
Oda için yüzer lira aylıklı bir muhasip ile bir kitip mfJsaba

ka ile alınacaktır. Şeraiti görmek üzre talip olanlarm mukta
zi evrakı hamilen Kanunevvelin birinci Pazar günü saat 1 de İs
tanbul Sıhhi e müdüri eti binasında oda hevetine müracaatları 

~eyain risel 
---

Merkez Acenııısı; Gahtı kl!p 
başında, Beyoğlu 2362 Şubt 
ıcentesı: Mıhmudlve Hanı ıluıda 
l<t•nbul 2740 . 

lzınir sür' al postası 
(GÜl;CEl\IAL) vapuru 29 Tet' 
rlnisanl Cuma 14,30 <la Galata 
nhtımından hareketle Cumar
tesi &abahı lzmlre ~decek 
Pazar 14,30 da lzml rdcn ha~ 

ketle Pazartesi sabahı gelecekti 

l\ıuM lkı·ye kaymakam- lerine müracaat ettig"imiz Ab- 2.- Dudak (3) Çocuk doğurtan (3) 2.- Cilt (3). Cefa (3). 
3 Bovun ak•ı' (2) v-'nd ~;; r J •• Su (2) Olı atan 9ey (3) Sal-

durrahman Münif B. su izahatı .. ' -~· e ~1 
.,.. 

BôtliK TAYYARE PiYANGO~~ 
YEDİNCi TERTİP 

5. tNCl K EŞİD~ 

4 Vapurda mükemmd biı, 
• orkestra ve c:v.bant mevcuttuf 

}arına kurs lan (3) Yama (2). kr.drr (2). 
vermiştir: 4 .• ibda et (5). 4.· Saçı düzelten ıey (5). 

Dahiliy.e vekilliğinin. !Ö•t~rdiği !~-. - Hadiseye mademki bir ma s .. Sıcaklık (7). 5.- Saç: düzeltmek (7). 
~m uz".'"'ne ~ı;kııra vıliyetile bu vı· kamı resmi vaziyet etmiştir. 6.- Çırak (5). 6. Bir içki (5). 
layetc cıvar vılayetlere merbut kıı.za B' l h b' .. l k 7.- Nota (2) kaçak (3) Nota (2). 1.· Nida (2) çiftin ak•i (3) Nida 
kaymakamlannm bir ay müddetle An d ı~aena ey ır şey soy eme 8.· Cemiyete menıup (3). Şafakta (2). 
karaya golerek mesleki bir lıun g(;r- ogru olmaz. Neticede her şey ağıran (3). 8. ç0 •. ı.- doğurtan (3) Sap (3). 
meleri tak rrür etmi~tir. anlaşılacaktır. 9.- Kaygu (4) Motörlü yelkenli 9,. C'lı' ...Jıat9dası (4). Arabm 

Bu kursa ıimdilik Ankaraya en I - , (4). ,ji; ,;., .«>.-.üp okuduğu (4). 
yakın bulunan viliyet kaza Kayma- .1talya seçıri -----------
kam! d ed k . ,. il ..................................... ~lli,11:·11•-························ an "e=a:n ece tir. . ANKARA, 27 (Telefonla)-::'''''· ·:11111111111111111111111111•"' ~ıııııı•ırıı .. 11111111111111111111111:: 

Garbı L ı:akya~a ımha Bu~ Rus sefiri ta:afm~~.~· g§ ANADOLU §§ 
sı vasct ı Orsını Barone şerefıne bır ogle :: :: 

Garb Trak~daki Türklere Ya· I ziyafeti verilmiştir. Sefir akşam §§ §§ 
nanlılann imha ıiyaaeti yeni faciala· ekspresle lstanbula hareket et- :: SJGQRTA ŞiRKETi :: 
ra ıebep olmaktadır. Şaclman köyün- miş, istasyonda hariciye erkanı ES :: 
de bir Türk, Rnm muhacirleri tarafml tarafından teşyi edilmiştir. :: :: 
dan feci bir tekilde öldürülmüştür. -· - :: TOrklye it Bankası tarafından te!fkll edilmiştir. :: 
Mübadele komisyonunca tahkikat ya Durmadan yukseliyor :: Yangın • Hayat • Nakliye • Kaza • Otomobil • mes'ullyo- ~~ 
pılmuı lizımdır. - -

-- :: maliye Sigortalarını kabul eder. :: 
Yalovada tetkikat Birinci tal>ifedon mabat :: --

- _ . . .. _ Bu hey'etin borsada ihtikar :: Adres: 4 anca Vakıf han lstanbnl :: 
Darulfünun kimya enıtitusil mu· 1 1 d • . • -' • • b T f f tl • -.. ___, ı · mahallind t tkikatta bulun' o up o ma ıgmı tetkik edecegı :: Telefon: l11tan ul - 531 elgra: m yaz :: 

aamı en e ~ söylenmckt d. '~···································· .... ~·········••ıııııııııııııııııırıııııı..-: JDak üzre dün YaloTa ya hareket et·ı .. • e ır., : ..,,,,, 111111111111111111111111111111111 ,,.. ~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı• 
mitlerdir. Bu tetkike müderriılerden . Dun bır muharririmiz İngili- ,.-u•••••••aııiııaıiııiııiıiııiılııııiı••l!lıl•••llilm•m•ıııı._ 
Mazhar, Lüı.,,. beylerle M. fayben zın bu kadar tereffüü esbabı 'I,.{ d ı· G l" MDsabaka· 
n.aıiıtan ~~zide ha.nnnla. Kemal B. hakkında fikrini öğrenmek için urt ere 1- u anısının neti· 
lttirak elmiıtir. 1'etkikat bır hafta ka B k k" · ' 
dar d ed kt. orsa omser ve ılı Hasan beye cesU •.•• evam ece ır. .. . • 

- --- mu~a.caat etmışside, kamiser; T • • k l)ıin çıkan 9 cu 
Sadullah B. yarın An- v~kı.ıı ~a~umat veremiyeceğini ur spor c 

ltarava gidivor bıldı1211ıştır. ~ n. ,h ı~ .. ında hunun-
Seyrüaefai~ müdiri umumisi Sa- Dun akdşamb borsa k.a~andıık· la beraber Kurtderelinin glı1 ·l ·e OÜ)'llk bir 

dullah B., dün akşam Y alova'dan ,.,.. ~~ s~!"1ra. a orsa hanemde n 
hriınize ıelıniştir. Sadullah B. yarm gılız uzennden açıkça alım sa- resmini bul;•c;ı ksi<>ız 
Ankara'ya ıidece~~r. _ 1 tını yapılmakta idi. Eşref Şeflgln ~ BoAtan Stadı .•• • , Ahmet F .. 1gerinin • rl.'tbola 
Da· nler ve ili gidiyor Dün ak~ üzeri Ticar~t .°" karşı. isimli faynnı dikkat mekaleleri, sıı;ı haftanın Spor ha· 

Daimler vekili Zekii B. Cu;_,.te-' ~asında açılen !evk~lade bır ıç- reketlerl ve bilhassa Galatasaray Makabıye nasıl yenildi? .• 
ıi günü Ankara dan tehrimi~• ıeie- tuna. yapılmıştır. 

1 
Spor biklyeal, müsabaka, kanı:uro ve bc:>ks, havada suda 1 

ccktir. Tıcaret odasr azalarından ha: ve A&lre •.••• 

Beledive kanunu tet- zılarile iktisatçılamızm iştiraki ---•-ili 
J ettiği bu ic;timada kambiyo te-j K A J Ri 

kikatı şubata kadar reffüü ve iktisadi vaziyetimiz azmı·rcı" i ·za 
bitirilecek görüşülmü~tür. İçtima gece geç 

Dahiliye v<kil'iği tarafından tan- ı vakite kadar devam etmiştir. 
zim edilip bıiyük millet mecliıine gön ı 
clerilınit ve meclisin bu seneki içti- rt i ha ile r 
main<!a müzakeresi kararL'ftirdmJ§ o- -~~1111111 .. liilll•llll!•~--· 
l~n IY.,lcdiye!er ka~unu _layıha11 :mee- ANKARA, 2 7 (Telefonla)
lis.n muhtclıt encumenınde tetkık o- Meclis katibi umwnisi Veysel 
lun. ktadır. B · li 1 · f · 

müessesah 

Istanbulda: Eminönünde - Ankarada 

Balıkpazarında 
Paltolar, pardesüler, muşamb11lar, kostümlf'r, ço

cuk elbiseleri. Gaget ucuz /lafla satılmaktadır. -
ekircaiı m,b'uıu Cemil beyin .;. eyın_ va c e~ı ~e at etmış. ve ce 

y.: c inJc o au mu!ıtelit encıimen he- nazesı merasımı mahsusa ıle kal! 
~ l• ~-'"" ·y, ı(t'rr..a ndan mada ~n· dxrılmıştxr. ı 
1 ..... c to .... · .... kt· ve ?1evcut diger '* * * 
c :ıklarla '>-rah r aynı 2anıanda be- Kuleli Askori liıeai onuncu ıınıf 

1930 senesi için 
Banka, avukat ve tDccarlara mahsus 16 çeşit 

1 .ı fer ·"'mı u ı .. yıha•ıDI da tetkik talehe•inden ıehit mülazıl'.!J lhrahim 
k dir. • beyin Dlllhdumu Pertev efendi perito 

ıh -; cer.e::;aı1. ed~n b~ nitten vefat etmİf1 cenazesi mektep 
t k t ., · ey<>". "~·urnı~esı• muallimleri, talebe arkadaşları, topçu 

zara" c ' · rl~-uıştır. Mun~e- mektebi talebesi ve dıdıa bazı zeva-

Tüccari muhtara defterleri 

erde IJyıhanm yır• t· 1 iıtirakile 1-·ıdırı!mıştır. Ameliya-

.~ycr, Kıın~1f;d.~n~r~;~·t~ :~::.:"&~n.t ~:J!~.:..~r~:.:o:; Denı·z saınalıng "onıı·s1onund~n ·. 
, : . nız . teşkı· penıtör M. l\.eınal beyin gösterdiği U 1 UU 

· t. -.. ıne aıt • ~ır- ihtimama ve _na~ mcraıiminc iıti· I 
d · »ıhtevıdır. r-k ft ' re rhumun valid01i te- ı 3000 kilo sabun: Aleni münakasa ile ihalesi 19 Kanunuevel 

c ı ı al!u b r tctk k oekl·ür etm ktedir. 
. _ .ı ba , .ı. k l!!mar.:ı!lll~ ~'EiL'n:ım..!nl-==:!! · 929 Pef1iLmbe günü saat 14 te 

D niz l .. n vetıeri levazım anhan ihtiyacı için üç bin kilo sabun 
Y.'k rrda )'d':lı giın ve saattıı ihale edilecektir. ' 1 hut 

.1ciım nden 1' · : r 
ı .. kt dir. P r ı c n mı ,.rr ·li1tti, 

·~ t ·lı·e \·eti- l~ntı ıiu • ı · 1 ın ş1i.escri .,ı n 

ı 1 • ı • , p eı. i 'er C İ B O l L ET T ~ 
Dün c·· ·.l u • .'atlar birliği Lrın 1.i cuuıa günıi saat I~ ıe 

T ..l.- • ı' ı.. .cmiye:i ;,Cnelik m'""e ,,ı rak 
ı<..) , , "' etmi !erdir. !..ES t'l.OCI ll•:S IJE Cornevil!e 

Dünkı.i topıan .. -nada idare hey 1 Cuma ok oMı: l\lh 1 IP.LYET 
eti intihabı y· pı.:n:" ve re.,.:;= Cumartesi· La Hlle ile J\ladam 
Na:ı1ı.ık Ln.ail, Şevket, Fahi- Anfot. 

man, Çallı Ibı:ahim, Vecihi, Sa- ===========:ı:= 
mi, Hikmetbeyler ekseriyet ka E . . k ki 
zanarak birlik idare heyetine n ıyı ür er 
ntihap edilmişlerdir. ..• ~ 

Gö-nrük kaçakçı:ığı 
Dünkü nuıhamızda gümrük 

,açakçılısı.--ıdan babtederken 
:lnbanoviç isminde bir eluperin 
'ili itle iştiraki yaz.ılmıt idi. Bu 
ıususta tetkikat ve tahkikata 
devam edilmekte olup ekıperin 
vukuu iddia edilen aui istimale 

Beyoglu isti k!AI caddesinde 
390 numeroda 

EPBEM 
kürk mağazasında 

bulunur. 
Fiatlar ehvendir. 

~, tı>.ar1 •ııı görmek isteyenlerin her gün ve vermek isteyen
le ı.ı ilıaıe ~nünde tayin edilen saatta Kasnnpaşada deniz satııı 
a1ma komı ,•onuna ınüracaatlan. ,_ 

İspirto ye lspiıtolu İçkiler inhisarı 
Umum lVIüdürlüğünden: 
Yedi kalt'rnden ibaret evı-ak ve defatirin tab'ı 3 Kanunuevel 

929 tarihine mi.i~adif Salı günü aaat 15 te kapalı zarf usulile iha 
le edilmek üzre miinakasaya konm!•ştur. Taliplerin mübayaat 
komisyanu kitabetine müracaatları. 

Mu~ase~ei ~uSusiJe ınü~DriJBlin~en: 
63 Madeni soba 

2000 Boru 
200 Dirsek 
175 Tabla 

İlk mektepler için muktezi yukarda müfredatı yazılı l:vazınu 
teshiniye Birinci Kanun birinci Pazar günü saat 11 de pazarlık 
·auretile mübayaa edileceğinden talip olanlarm ıniadmda muhase 
bei husmıiye levazım idaresin~ müraİ:aatlan. 

itliraki derec.eai henüz taayyün iııı•••••••••••ıi 
etmemi, tir. -S-::,-a-t-:ı 1=-1-=-k--:H:-:--a-n_e. ___ H.......,...is_s_e_s_i_: -----
1-,ehrenıanet ı ı!Cınları 

11 J{ANUNU&YVEL 1929 
l..üyük ikramiye: 

50,000 liradır 
Ayrıca: 

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

ve 10,000 » Hir 
ikramiyeler 

mükafat 

Eınlak ve Eytam Bankası fünnnı Mü~ürlü~ün~en: 
Taksitle satılık emlak 

fe, k· ı ri, evsafı mahsusa!arı aşağıda yazılı dokuz parça m!llk!ln 
batışı r Uz y~deye konlmu1tur. 

ı J.ayedc kapalı 1.arf usuliyledlr. İhale 5 KAnunuevel 929 
t ,rihindc lsranbul şubLmlzde müteşekkil satış komisyonu hİızuriyle 
ıcra cdileLektir. TQ!ip olanlar beher mevkiln hizasında gösterilen 
nııkd:mia teminat iracsinc mecbur olup bu teminat urakıısını teklif 
mcknıphriyle beraber maklııız mukabilinde bizzat veyahut satış 

hınıisyonuna )'Ctişmek üz•e taahhütlü olarak Postaya tevdi ederler. 
2-- ihale bedeli ilk t; k ,;, pqin alınmak şartiyle sekiz senevi 

miioavi t~k. itte istifa oltınur. 

J - Ta:ip olanların l,tanbul veya lzmir şubelerimize veyahut 
l\lerkez Emlak l\lüdiiriüğlinc miirac:ıatla mufassal şartnamcmi:d 

ımıtal~a etmeleri ve mlizaycdeye i~tirak halinde bir nushasını bir 
lira mukabilinde alıp im7.a ve teklif m"ktuplarına rapteylcmeleri 
icap eder. 

Um. Mevkiı ve 
.'fo. 
16 

23 

94 

139 

162 

164 

75 

15 
22 

semti meşhuru 
Şişli Hü) iikde 
re caddesi 
Zincirli kuyu 
kasrı itt Hinde 
lI :y bı:lfoL!a 
) alı sokaı;t 

Maçka Silah· 
hane 
'i;antuşı 

Galata '\ara 
l\lıısta!a 

l\andılli Vani· 
köy caddc~i 
Bebek 
sarı yer 

Nevi ve 
mahiyeti 
386 numa· 
ralı Garaj. 
Arazi 

Hudut ve kemiyet 
ve mliştemildn 

Z num alı 

c. . J. 

Bostan 

l\laa müştemi{dt 

Ahır, arabalık, 

mucpak v. s. 
l\"laa mü~tcmilılt 

Kahvehane v. s. 

Ekmek Fab- J\laa miiştemilat 
. riknsı 

1 h numaralı 
dükk:\n 
ı numaralı 
h:ıne 

J\laa müştcm!lllt 

l\laa nıiiştemilılt 

Bebek bahçesi l\laa müştcmilı\t 
mcsarhıırnu 

Gazinosu 

Teminat mik-
tan Lira 

1500 

1500 

900 

2500 

7000 

500 

500 

3poo 
500 

Bty ı~ u o;·: .an ınuaınclat ınenıurluğuı dan: 

Jlulundc~u mahal n " 
K. s· 

Cinsi Ad t Kilo <,:eki i\L m. De<i 

lkşıktıış 

• 

~:;()() o 
2.'ıOO O 
J o 

könıiirciı pın•rı 62,~0 

Kcıntrlıurgazda fı2,50 

Kilknu kereste 
Di budak • 

22 
~ 

parmaklığı S 14 
u 

• o 
• • 62,,IJ .\ lahlul • U 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 2 200 
o o 770 
o o o 
21 () o 
10 o u 
4 o o 

Kvüp 2~0.00 .\leşe • O O 4 O O 
Sanyar o.;~ • • O 150 O O O 
Arn.vut köy :ı,uo • kömür O 692 O O O 
Beşiktaş 3,00 • • O 1877 O O O 

BalAda mıkdaıı ve cinsi vazıh emval Hazine namına flblmak üzere 
müzayedeye çıkanldığından ;aliplerin BeyoAlu Kaymakamlığında müteşekkil 
ormaıı müıavede komisyonuna müracaatları. ihale tarihi 2-12·29 

latanbul Mahkemei Aaliyeai lkiDci 
Ticaret Daireainclen: ıııııı• ~ 

-. ·- .. -- ... "" ......... ,.. .. .., .. .,. 1 .... ~ ...... ,...... ..... 
- ,... lılr ... _ ... 

Tra~zon i~inci ~astası 
[ANKARA] vapuru 28 Teş

rinisani perşembe akşaıııl 

Galata nhtımından hareketle 
Zonguldak İnebolu Sinop 
S..msun Ünye Fatsa Ordu 
Gireson Trabzon Rizeye gide

cek ve Ot Trabzon Polathanıı 
Gireson Ordu Fatsa Saımun 

Sinop lneboluya ugra}arak 
gelecektir. 

Boz;aada posırn 
( GELiBOLU ) vapuru. 80 

cşrinlsanl cumartesi 1 7 de ida 
nhtımından hareketle Geliboilı 

Lapseki Çanakkale lmroz Boz..:& 
adaya gidecek ve, Çanakkale 
Lapseki Gcliboluya uğrayarak 
gelecektir. 

JNTJLY! PO~TAal 
(İnebolu) vapuru 1 KJ.nıınut, ve 
pa7.ar IOda Galata rıhtımından 
hareketle lımlr Killllik Bo·lrunı 

R.dos Fethiye Finike Ant lvav 
gidecek ve dönUşte mezkı1r 
iskelelerle birlikte Andifli Kal· 
kan, Sakız. Çanakkale, Geli· 
boluya ugrayarak ırelecektlr. 

Elbise münakasası 
4 Takım kasket ve kostiinı. 

52 takım maa kasket elbise, 
4 adet kaput ve iki adet 
yeldirme münakasa suretlle 
mübayaa olunacaktır. Katı 

ihalesi S0/ 1 l '929 tarihinde 
icra kılınacaıtindan talipler 
ş~rtnameyi görmek için her 
gün münakasaya iştirak etmek 
üzre tarihi mezkıirda saat f 6d 
levazım mildlirlli!l;üne gelmele 

Vapurculara ilı"ın 
Seyrhelain idaresinin Zon

guldakca mevcut yirmi beş bin 

ton maden kömurıiniin mahly 
beşer bin ton hesabile aı.aıııl 

beş ay zarfında 1 tanbııla nakil 
mıinaka~.ıyu konulmıı~nır. 

İl.aksi 30' 'I". sanı q 19 tarl· 
hinde saat 16 da y ı·ııl~'a' tır. 

T ıliplcrin ~artn · m · vi gii · ' ·k 
lizr~ her gun H m na· a • a 
i~urnk içi ı de o glın k .wııı 

mudürlujtüne .e;dıııelcri. 

1 l'A \"ıLL.\llf; .il • ı .\ 
ve bıı ader:eri 'arıırıı 

Mıınıanrıı Ay\'alık ~:kspr si 

~v!~~~~·u 
·l'.~rinisaninin 28 inci Perşembe 
nü akşamı saat on vedide Sirkeci 
rıhnmındın hareketle GelibolU. 

akkale, Küçük kuyu, Albn old 
Edremit, Burhaniye , Ayvalık ve 

Dıklli lske'elerine azimet ayni ;,kel 
fere utrayarak avdet edecektir. 
Mahalli m!lrıcaat : Yemiş Tavd· 
zade bir•derler. Tdelon ı.ıanbtJI 
21!!10 

........ lılr -~-· ~ I ... __ 
U....A1a ..... 

..,, hnr1 o ,, .......... o'• 
...... 'd· 

lstanbulda Celal Bey hanı altında 
H numerolu mağaza fevkindeki dai
rede müteahhitlikle mü,teğil iken 1 1 
Mart 929 tarihinde ifliaa çikanlan 
(lbra!ıim Zade Lfıtfi ve Kemal Nui) 
Şirketile phsan _Jürekinm muamelatı 
illiııiyyclerinin UNYON ııuretile ted
virine karar verildiğinden ainclik inti ill••••••••••_..,.. 
babı için cahabı matlubun s Kinunu- Bartın - Cide Postaı;I 
evel 929 Perşembe günü saat on dört A 
te Mahire-de ha.zır bulunmaları 111· HiL L 
zumu ilin olunur. 

liir tavzih ~~':::.~a2n~ Perşcmb_tr 
Bayazıt dairesinden: Camcı 

Ali mahallesinin vezneciler cad
desinde (47) No h dükkan aııka 
ıı hedim ve nakli masrafı alıcı
ya ait olmak üzre kapalı zarf u
sulile satılacaktır. Almak iste
yenlerin şartnamesini görmek 
üzre fen kalemine müracaatları 
ve ihale günü olan 26 121 929 
Pun ~ınbe günü saat 14 de ka
<lar telı;l[f ve teminatı havi zarf.

1 
!arın dcire encümenine tevdi eyi 
k!ncleri ve mezkur sa ta z~fla 1 

Bakırköyiinde Zeytinlik mahalle ve sokağında atik 2 cedit 2-4 
numaralı maa bahçe hanenin 96 sehim itibarile Hazineye ait 14 
hissesinin 265 lira nakıt ve peşin bedelle 12/12/929 tarihine mü 
sadif Perşembe günü saat 14 te müzayedesi mukarrerdir. Talip 
!erin '% 7,50 hesabile teminat makbuzlarile Emvali metruke sa
tış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Rüıamat ba9kimyqeri Şehap be- Doktor Kokolatos günil akşamı Sirkeci rıhtı.nınıJJ 
ye ıeçen gün iıten el çelrtirilcliiini hareketle Eregli , Zon \u!d~~ 
yazarken rüıumat kim:Fahane katibi Emrazı dahillye (Göğils, kalp, mi· 1 J 

'. OEAL. 
KOISERVAL 

Manisa vilayetinden: 
En çok beğenilene 400 lira mükafat verilmesi mukarrer Manisa 

Vali konağı projesi münakasa müddeti 14 Kanunue~l 929 Cu
martesi günü aaat ı4 e kadar müddetle temdit edilmiştir. 

. !afai~t Ist:.anbql, tzniür Nafia ~ mühendisliklcil!den alma-

Kad · be · ..ı... tdı dan Bartın Kuru.:asilc Ci ' · ine" sabıkı n yın "" aranı ğın de hastalıkları tabibi mütehassıs~ ' ' ' ' d ı 
bahsetmiıtik. Matbe•mıp bildirildi- ~- ,. iskelelerine nzimct ve S' Beyoglunda Sak11.ağacınUA 3ıl ı,o. ..ı 
ğine göre Kadri B. ihracat ııümriiiü· edecektir. Yük ve y•llcll lif 

• edilmi" ıs - · · d t.anede aaaı 14-16 ne tayın t ve ırun ızın e a· Sirkecide veni handa 1 numto 
ln111tır. Bu itiı.rı.. ortada bir tapy· · .. 'l'ele'c n 
yüp yoktur. . . . . accntasına muracaat. 

, ,. • • ~ .- Pıyanp ~udiriy~ndenı. lstanbul 3105 __/. 
~aO'lık lHl'llffl 1 .M:vcut numun:ıen . ."eç~ıle muh· ------------ ı 

b n telıf cın•bevra.k~1an üğ~ yud z bınbac yaktı·" Doktor A 1, Millet -kteplerinde okutturulma evrak ta ettırı ece ın en ta ta ıp , 
sı Maarif vekaleti tarafından kabul olacakların pey akçalarlle birlikte 28 
edilen ııağlık Bilgiai Fiatı 26 kuruş- -11-929 tarih Pe~em~ günü .saat 15 ~ılk ınuk:.ıeierıyl~ hcl~'• 
tur Mekteplere ve toptancılara ıakon te Piyango müdurlüiunde mutcşek- darlı~ı. prostat, ııdomı.kııııar, t 
to • . llerkui Türk NqriJ&t JUi' idi tayyare arillıa)'ll&t komiayoıı.ına ili' dl! ve f!re:ıgtyı a~T.s.ı Pı 

41 mllruaatıarı. kaNlııa:wdt ....,.. .lıftrıı _...,.. 



, 

()Q lkl taksiti altı tablt zamaaıında 
Odcyen Maratlı Saatçı 

Mebmet eloadl 

(DO 

·ki 

Gazi ayintap <DOÇ) 
acentası Güzel bey za
de Hasan bey OOÇ 
umumi Türkiye acen
tası TürkiyeOtomobil, 
Lastik ve Traktör 

kon1andit şirketi KemaJ 
Halil Mehmet Rifat 
ve şürekA3ına yazdığı 
mektupta diyor ki: 
< Yeni hat güzergA

hında çalışan müşteri·· 
terimizi görıriek mak
sadile Elazize kadar 
bir seyahat yaptık . 
Muhtelif cinslerde mar 
kalar arasında <DOÇ> 
kamyonlarının uzun 
müddet arızasız çalış
n1aları ve sahiplerine 
her kamyondan fazla 
para kazandırınaları 
bütün nakliyecilerin 
nazarı dikkatını celb
etmiştir. Bu canlı tec
rübenin neticesinden 
istifade fikri umumidir 
Diğer kamyon sahip

leri arasında taksitle
rini ödeyemeyenlere 
tesadüf edildiği halde 
hamdolsun böyle bir 
vakaya hiç maruz kal
madığınuzı kemali ifti
harla arzederiz. 

Size DOÇ ailesinin · 
iki çalışkan ve n1uyaf-

• • • 
aı es nın 

ve mu "af -
r 

1 i uzvu 

fakiyetli uzvunun re
sin1lerini gönderiyo
rum. Bunlardan biri 
Kilisli şöför Mustafa 
efendi diğeri Meraşlı 
şöför saatçı Mehmet 
efendidir. Bu iki çalış
kan arkadaştan Mus
tafa efendi iki yüz 
liralık bir taksit nıüd
detinde bin iki yüz lira 
tediye etn1eğe muvaf
fak oln1uş ve Meraşlı 
Mehmet efendi de al
dığı iki DOÇ kamyo
nunun on iki taksitini 
altı ayda kapatmıştır. 

Bu muvaffakiyetin 
sırrı kısmen ( DOÇ ) 
kamyonunun arızasız 
ve fasılasız çalışması 
ve memleketimizdeki 
yol şeraitinin icap 
ettirdiği fazla kuvvet 
ve sağlamlığa sahip 
olmasıdır. Fakat bu 
mu vaffakiyetli netice
lerin istihsalinde iki 
n1üşterimizin azmü 
gayreti de inzırnam 
t!tmiştir. Gerek Mus
tafa efendi ve geaek 
~Iehmet efendi kamyon 
larının ne kadar sada-

Bir DOÇ kaınyonno bir tanıt mtıddettade 
1200 Hra llaallat yapan 

IOllıH SofOr M•tafa lfoadl 

katla ve gayretle iş 
gördü~ünü görünce 
bunlara karşı hakiki 
bir n1erbutiyet ve mu
habbet bağlamışlar ve 
şu kararı vermişlerdir: 

(Bu kamyonların tak 
sitleri ödenerek tama -
mile bizim malımız 
olmadıkça ağzımım 
bir katra işret girme
yecektir. ) Bu karar 

büyük bir azmü sebatla 
tatbik edilmiştir. Bü
tün bu amillerin bir 

araya gelmesi, yukarı
da bahsettiğimiz neti
celeri husule getirmif'" 
lerdir.) 

Bu mektubu yazan 
Güzel bey zade Hasan 
bey de Türkiyedekl 
OOÇ ailesinin faal bir 
uzvu ve pek müterak
ki usullerle iş gören 
dürüst dirTürk tücart. 
Yeni ticaret mektebi 

Alisi mezunlarından Ab 
dullah beyf(DOÇfabrl· 
k a s ı n a göndererek 
orada amell bir DOÇçO 
o l a r a k yetişmeslrd 
temin etmiş ve boyı.. 
ce otomobil ve tefer- : 
rüatı ticaretini ilmQ 
ihtısas temeli ftwine 
kurmuştur. 

Türkiye için umumi vekili: 

Kemal Halil; Mehmet Rif at ve SUreklSI} 
İdarehane ve satış yeri: 
Beyoğlu istiklal caddesi No 168 
Telefon Beyoğlu 7 42-7 43 Telgraf: 1,atko 

~8:şra 

Ankara - Zabıtçı zade ve şeriki • • 
İzmir • ~lahmut CelAlettin bey • 

Kayseri • Muhaddis zade Alim » • 
Adana Muharrem Hilmi • )) • 
Gazi Ayttıtap: Güıel Bey zade Hasan bey 
Trabzon : Hacı Abbas ve rnahtumları 
Divarbekir Pirin~i zade Sıtkı Nedim ve Edip beyleı, • • 

Garaj ve tamir yeri: 
A )Taspaşa Jandarma karakolu başında 
Telefon Beyoğln 1755 

acentelik!~= 

Nasuhi Esat bey 
Samsun ı Esat efendi zade Seyyit BilAI bey 
Gireson lsmail zade Vahıt ve ŞürekAsı • • 

intibah ~irketi Isparta • • 

Malatya • Badılı zade Tahir bey • 

Konya Hacı Dede Zade Huhisi bey • • 



BiN SOZ 
BİR RESİM 

Millet mekteplerin
de okuyanlar için 

ders ve havadis 
Muallim Naiıne Halit - Muallin1 Ahınet Halit 

Hesap bilğisi 
Çoğaltma - Zarp 

3+3T3 33=12 3 4=12 

ı····~ı~~~~ii''''f 
•••••••• f!~[.~:;:~ ........ ı 

11111111 

Tepebaşı ti· 
yatrosunda bu 

akşam 
saat 21 .JO da 
Bebeğin Evi 

3 Perde 
\·azan : l lenrik 
. lbsw 
Cuma günle ri 
matine saar 

15'30 da 
l lt·r cumartesi 
akşaınları için 
fiıılırda tenzi-
l!t yapılmıştır. ----Geçen derste sizi_nle sayı-ıeder .. Demek ki 4 tane 3 bi- Surcyya Sineması 

.:ırı nasıl toplıyacagımızı ko rer bırer toplanırsa 12 edi- Pçüncü Gala ~lüsamcre 

.uşmuştuk. Bu derste de na yor. Su halde 4 kere 3 te 12 Çarın f:lması 
~J çoğaltacağımızı an- etmiş olur. Bu filımin devamı müddetince 
.ıtacağiz. Bunu da öğrenin- Demek ki biz 4 çocuğa ü- ıo kişilik Balalayka hey'eti iştirak 

Dun ressamların kongresi vardı, Bu konıı::rede " Resşamlar 
cemiyetinin ,. intihabı yapılmıştır • 

PERŞEMBE 
28 T. SANİ 1929 

·=-

fifletmek için esaslı tt dblrler 1 fhaz edecektir ,/ 1 
Bakkallar Koopratlft dUa açıldı, '<oopratll hlyat pahalılıl!ll 1i" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---''--~~~~~~~~~-

.! sayıları biribirinden çıkar çer arşın kumaş alırken zih- edecektir . 

. ıağı, daha sonra paylaşma nimizden 3 kere 4 diye dü- Ferah tiyatrosunda bu akşam Buikten daha kücük
7 . , ı göreceğiz. Bunlara sırası şünüp 12 ettiğini bulacağız. Fevkalldc mti>amere. Kumık Cevdet Y 
bi~netice daha ehven 

Beyoğlu Dördüncü Sulh 
Mahkemeıinden: 

Taksimde Stadyom itti,..ııııd! 
deni mamulat fabrikası sahibi ili* 
teşrinievel ı 929 tarihinde vefat 

~= cem, zarp, tarh, taksim Simdi siz söyleyin baka· !ley. Boks, güreş, Sinemada \'als ı M 1 ( M ) otomobili _erler. Cem ile zarp, tarh i- lım: rüyas" O an ar.ket ar<f'ette _ 
~taksim - göreceksiniz ki 4 X 4==a :\'!illet tiyaıroım Talt!be temsilleri b d d 1 · } 1 b ·u · 
iribirinin aynidir; bu sebep sxs= l'erşmbe günleri ıiyatro. va•v•ı ,, ·ı' ütün ün ya a.kı Ü.ks otom o ı erın 

Buicke 

hepsin ... 

hassa"" 

si üzerine terekesine mahkeınec' 
zıyet olunan Leon Hazarosyll',. 
diye ait mezkur fabrikanın P'r. 
mamül ve gayri mamül eşya 
umumiyesinin tarihi ilandan 1 ; cemden sonra zarbı göre- 6X6= s lnemL Pazartesi günleri: ~incma, J 

-· 3XS varyete. Umum duhuliye 10,Localar Jah ) ~ b t 1 J 
!şg~.di b kınız 

1
• b' H = A ~ d 50 kuruş, 

1 
en a çok rag e .ka:zaıı ıran on gün hitamında 7-12-929 C. 

si saat ıs açık arttırma suretiflt 
tılmasına karar verilmiş oldu_ .......... 
talip olanların kıymeti muha "iJlf. 
olan yüzde onu nisbetinde pe1 fC 
sini müstashiben mezkur gün 

ım a : mese a ı- er zaman hesap kagı a 
im 4 çocuğumuz var bu~la yazılıp yapılmaz. Asıl hüner MÜZAYEDE İLE SATİŞ } } • I '. 
3 Üçer arşın kumaş alaca- bunu zihinde hesap etmek- İkinci Teşrinin 2' uncu Cuma gü· ara illa lkttr. 

B. • · 3 1 · O • · ·h · · d nü sabah saat 10 da Beyoğlunda İstik ' 
. ız. ırıncıye arşın a aca- tır. nun ıçın zı nınız en lal caddesinde Tokatliyan Oteli itti-
.ız; bunu yazalım: hesaba alışınız. salinde Ezine (Sabık kantar) ap:ut ı-
. 3 Şimdi bir hesap meselesi marurun_ 2 num.~rolu dairesinde buiu· 

1 . . . nan zarü ve muzeyyen eşyalar muza 
kıncı ye de 3 arşını bunu halledelım: yede: suretiyle satılacaktır. 

.a toplıyalım: Bakkala gittiniz tanesi 3 Kristal vitrinli bombe bren ve mar 
3 ..ı.. 3 kuruştan 5 tane çivit· tanesi kitöri işlemeli müzeyy;n y~ek oda 

•• .. ' ' takımı, Vıyana mamulatı zarıf yata'< 
Üçuncuyede 3 arşın: 5 kuruştan 2 tane makara; oda takımı, Bronz ve tike karyolalar, 

3 + 3 + 3 tanesi 7 kuruştan ! şişe aldı Asri şık bir salon takımı, diÇer bir ka 

D .. d.. ·· d 3 . k k k . · ' nape ta1umı, Alman mamulatı ve J 3 
or uncuye e arşın· nız aç uruş _v_erece sınız. parçadan mürekkep gayet muhtc~em 

3+ 3 + 3+3 Evvela herbırıne kaçar ku salon fümuar. abajur ve elektrik avi
Artık bunları toplıyalım: ruş vereceğimizi hesap er] ip zeler. semaver, ıııda.~andr ve havaga-

• • _ zı sobaları. kavalıkor, aaksılıklar, ka-
3 + 3 t · 3+3=12 1 sonra hepsını toplıyacagız. dm yazıhanesi, kristof çatal kaşık ta· 

Şimdi siz kumaşçıya kaç Birer birer yazalım: kımları, kristal kadeh takmıı, vitrin, 
. k 1 Çin Japon ve kruazone vazolar tepsi-
rşın ve Y~ aç m.~tro ı:u- 3 X 5 = 15 Jer, Biblolar, portmanto, sandaliye-
naş alacagınızı soylerken: 2 X 5 = 1 O ler, bronz heykel, Şamdan, Kohımbia 
', 3 daha 6, 3 daha 9, 3 da- ı X 7 = 7 mar~lı salon ı:ramofonu .veaalr eşyai 

12 · d · · ' B.. l beytıye. İbab markalı nefı• ve Alman 
.a mı ersın~ · oy e u: piyano, Anadolu ve Acem baldan ve 
. un hesaptan sizı zarp yanı 3 2 seccadeleri. Pey sürenlerden yiizde 
rtırma çoğaltma aıneliya- Burada hem cem hem de 2~ teminat alınır. (Apartıman dahi 

• ' kiralıktır). 

ı kurtara~~ktır.. . zarp yaptınız. Sayılcırı böyle MÜZAYEDE İLE SATİŞ 
Bunun ıçın sızın kerrat de toplarsınız, şu suretle de İkinci Teırinin 29 uncu cuma ı:ü-

·.etveli denilen cetveli ezber- yazabilirsiniz: nü sabah saat 10 da Beyoğlunda ts-
:!meniz kafidir. 2, 2 daha 4 ıs+ 10+ 7 =32 tiklal caddesinde Mia_ sokağı kar-

.~· · b'l" · • B ? D k k' 3 2 k şısında l13 numerolu Sımpatyan ha-
ttıgını 1 ırsınız. una - • eme 1 uruş vere- nının 2 numerolu dairesinde bulunan 
. daha diyeceğinize 2 kere \ceksiniz. zarif ve müzeyyen eşyalar müzayede 

d · · I b't İ t Gelecek d t T h-Ç suretiyle satılacaktır. • esenı _ış. o ur. 1 er. ş e 1 ~~s. ~ .. war ı- 24 parçadan mürekkep gayet mü-
• unun gıbı 3+3+3=9 ol- !kartına usulunu ogrenecek- zeyyen ipekli salon takımı; 2 kanape, 

Buick m6hrndısltrlnın ıon tsrn olap 
Marktı (M•rquelllt) o tomobtli pıy•· 

ıay• çıkb. Zarıfrt . çrvık lık. sur 'at vt ani 
etıhtlarilt tıpkı Buıckt btnııyor 

Marktı ( MarquC'1tt ) otomobili 
bumi bır mrı tltyı hallrtmtk fı:ı.. 

ft yantılmı,tır . Buıck ayarında bir o

tomobil almak bltdiklrn balJt o hah 
•trtmrytn otomobı\cıltn mtmnun t .. 

mrk )6.ıımdı 
Markırt (M•rqucllr) bu •ts'rlry' 

1aallrtmıılir .. 
t,000.,000 Boiclı. •rıbııının ımaHylt 

elde cdiltD le• •• h:cr6bcdrn Market 
(Marquntc) ııtifadt rl•lfllr. Markcl 
(Marqutte) Baıcll in yanıttıtı anantyt 
w- .-ın.dı 

e., '6nd6rlcfl tflr'at. birden bırr 
IUı. afif, 7olnlflarıd• nıllipııı kabillyrı 

ayaı aamu4a kcadıar lıw.a bir çok mr
aaya. ve d'lt:• Mr banıı bır anıbaya 
llıiç H•tt•iJ•• ytıu hır .. huytlır m•· 
llMtr. f)atiAD.tB ftkhnJ•lu yenilik . 4o
ırmırhftHnı ycnıhk ve bQy6k rady•· 
tOt"IDdl'• aıtı.a çamurluktan dog:ru 
dr"autı b~r kavu çıırn hululunun yt>nı 

lltfı blç goralm•mıt hır tahuyrı yarat· 
makttıdlf 8wcll actnlal•nnda teıh.r 

edile• Marllırt'111arqurllt) otomobıllrrını 
tetkik •• tırcrtıbl' rdıau . bUyük bır 

ae•ll .&ayaceı.-ıı.Sııın ıçın bır lcct1abr 
SCaiaU.i tcrUp ctmclC'rinı toylcyınıı . Bu 
anbuull kabtliycUni • çcvikhtinı vt 

aüemael 16tpanıiyon11nu uır Jt bıt· 

lecrlbe ltpat clm•k JÇ•• ~. ~ııntıyı 
t.rlil>t ••edcdirlr r . 

ata mahallinde hazır bulun~ 
zumu ilin olunur. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh ti 
, Mabkemeıinden: 

Taksimde Stadyom ittisaJİJldC 
1 deni mamulat fabrikası sahibi~ 

\

1 teşrini eve! 1929 tarihinde vefat 
Leon Hazarosyan efendinin te ~ 
ne mahkemece vazıyet olunarl 
!atada Hurriyet han 7 dairede a 

l Andire Pirim efendi ile Selilll .,;o 
sur beylerin tasfiye memuru tllr 
dildikleri: 

l ) Alacaklılar ile istihkak id fC 
da bulunacakların alacaklan_n,'..M 
tihkaklarıru i!lndan bir ay isi>~~ 
yıt ettirmeleri ve delillerinin a..ı 
musaddak suretlerini tevdi ey 
ri; 

2) Hilifına hareket cezai pıel 
yeti müstelzim olmak llaere 
fanın borçlulanrun ayni müddet 
de kendilerini bildirmeleri; 

3) Müteveffanın mallarını Jıd 
sıfatla olursa olsun ellerinde 
duranlara o mallar üzerindeki 
mahfuz kalmak ıartiyle ayni 
içinde Masa emrine tevdi eyi 
ve itmezlerse cezai mcs'uliyete 
yacaklan ve makbul mazeret 
madıkca rüchan haklarından 
kalacakları ; 

4) Veresenin keza tarihi il 
tibaren üç ay aarfında Beyojhl 
düncü Sulh Hukuk Mabkemetııı' 
racaatlan; 

uğuna göre 3 kere 3 te 9 ' siniz. dört koltuk 6 sandaliye, 2 ~rklıı, 
• • • jardinier, vitrin, 2 kolon, 2 sıgara 

masası, ve 2 ceviz Maaif beyza oyma
lı masadan ibaret. Büfe, masa, Tonet 
sandaliye, 3 parçadan yuıbane takı· 

81.:ICK ·MARKET 1 MAllQllF.1TF. t 
GENERAL MOTORS MAMULAT! 

Lüswnu kanunu medeni !it 
ve iflh kanunun mevacb 
tevfikan i!An olunur. 

Günün havadisleri Umum Tun;y. Ac-mıa1t : 
<1TOMOBIL TICARf :1 T A $ 

Devredilecek ibtiri 
"Sigara püetledııde ......ıs-. 

lara ait ı.ıaiıat bakkmda,, ~ı ıP 
eve! 1!127 tarih ve 7 5S numcto 
tmda &anayı Mtldilrlyctlnden 

1> Jı Jı b ? I lllz 10800 Jı mı kanape 2 koltuk ve dört aandali-JB açınCl Ur an JBg : UrUf yeden mür~kkep diğer tonet takımı, 
,.A 0. l. 1 A ~ 

1 8oyotl• lııtlld61 C..Wfti No .:ı, 

Y ____ .ı_ L: 1 M • • ·· ı-...:ı:-lir d.. 12 5 aynalı bagü büyük yaldızlı ayna, e-
UllllllUll a an erıçın o- ........ uı un gene , ıeı.tr·k viz~ kadrolar bronz ve de-

e tarafındaki türkler, çok kurut kadar yiilueldi: mir :...;olalar, lavoı,.;, gece masa~. 
çmac:ak haldedir. Bu zaval ( 106) ı buldu. Para itine ak şezlong, kolanlar, borularlyle demir 
•-- b• kabaha 1 1 • • d"" Ti soba arabeak tabure, balan•uvar, per ;...-uı ır b varsa o ı erer erımız un ıcaret deler, Biblolar, portmanto, Çin ve Hudut ve Sahiller Sılıhat Umurrı 

a ihtira beratı abzedllmit olup 
re meskdr lh .. furubt v 
ra verileceğinden mübayaa 
isticar etmek arzu eden -
tanbulda yeni poıtahane 

:a Türk olmalandır. O ta· Odaamda toplandılar. Bor Kanton vazoları veaair eşyai beytiye. 
r ülardan fena fena haber· sanm dıtmda da muamele Alman markalı nefis bir piyano. A-

• •• _ ' nadolu ve Acem hahları ve ıeccadele-
Müdiirliiğii mi.ifettişliğinden 

Atır efendi kütUpbaneal so 
Türkiye hanında 18-22 n ..,...l. 
mukim lıtok efendiye mllraca-"-

:)r alıyoruz. Rum muhar.ır- yapılıyordu. Söylenen lifla- ri. Pey sürenlerden yüzde 25 teminat 
~ri geçen gün gene bir gÜ- ra bakılırsa bu it için Anka· alınır. (Apartıman dahi beş odasiyle 

. ahaız türkü öldürmüşler. radan bir heyet gelecek di- ~::;· alı==.ktı:.::r~.)~-------

Büyükdere sahil sıhhiye idaresi Bor kAtibl sabık Ahmet Vefik Beyin Galatada sahil sıhhiye merkezinde 
müfettişlik dairesine müracaat etmesi IAzımdır. ri ilin olunur • 

~u kaçıncı kurban yahu? yorlar. Borsanın kapanaca- lı~bul 4 üncü lcraamdan: - Edremit ~~lh Hu_kuk hakimliğ!~ 1 FIRS'Tr'N 
-o- ~ .• Şadı ye h.ın Sabıha h. da alacagı o- elen: Edremıdın aşagı çarşı mevkim- A A 

'l_. l Jıt Jıl d l Jı lo/ gını aoyleyenler de var. lan mebaliği malumenin tahsili zım- de köylüler pazarı ticarethanesi sahi- , 
•J1rı.lJ l lJ ar I S41 -o- rnında mahçuz bulunan Osküdarda bi İsmail Hakkı beyin Mustafa Sami . Hem 8 ay ta-

glJ--"•6/eceJı Balıallara gaz Kepçedede ?"'halles~ Karacahmet c!'~ bey zimmetinde hesa~ı cariden balny; ksltle hem "i, 
• ...,_ v desinde es~ı ~7 ye~ 3~7, 3~? No. ı~ yei matlubu olan_ 45 lıra 13 k~ruşun : 10 tenzılAtla 

Yüka. ek iktıaat mecliaı· top dagıfıldı bap hanenın iıçte bır hısaesı ındel mu tahsili hakkında ıkame eyledıgı dava-' K . k M t 1. "ki ·· ıı· ı· bed il t ı·b· · k ı 16 t · · ur an o ar 
Aza Ankar B kalı k 

"f" "h zayede ı yuz e ı ıra e e a ı ı dan dolayı tayın ı ınan eşnnı i 
llUYOr. aya ça- a ar ooperatı ı nı a· uhdesine birinci ihalesi yapıldı. İha- sani 929 cumartesi günü için munıal·j llanımefend· 
;ırıldı. yet dün ite bafladı. Koope- lei kat'iyesi için on beş gün müdetle leyh Sami beye gönderilen davetiye !er kış soğukla· 
Devlet bankası .,.b ·ak tifin 250 bin lir müzayedeye konulmuştur. Hududu: zahruıa mübaşiri tarafından verilen n başlamadan 

r; U«: • ra • a sernıa- Yol, Rifat b. veresesi arsa11 Talit b. şerliıle mumaileyhin gazi celal mahal son fırsaa eli· 
.urulacak. Sermayeaı 50 mı yesı var. hane ve arsası ile mahdut tahminen Jesiı\de 30c numaralı hanede mukim 
]OD liradır. Mecliate para• Şimdiye kadar 50,000 his- üç yüz kırk seklıı arşın terbiinde ara- ike1J ahiren mahalli ahara gittiği ve nizden kaçırma· 
uzm düşmesi alqverİfteki ae senedi çıkardı K t. z~den ~-58 bu~u.k arşın murabbaında ikaaıetglbmın da h":len .°!echul old'!- yınız. ilerde ta· 

• • • .' •• ül" • oope~a .ı bına m':'tebakısı _ark~lann~ aralık ğu 1>Udirilıneıi üzerıne ilan~n teblı- ksiıle kürk ma-
31'lık ıtlen gonıt ecek. fe aade bakallar aza olabıle- bahçedır. Sokak cıhetınden __ uç ~h~e ğat icrasına ve muhakemenın 24 ki- nıolan satılmi· 

-o- c:ek. Dün ilk olarak bakalla- ci~etinden.üç buçuk ~atlı dort b~n u~ nunevel 929 Salı günü sa~t o"?' t~ yacağından:\fa. 
'(urdunblJglesldevar ~ cla~ldı M Y'!" otuz Jıra kıyme~ muhammınelı_ lilnna karar verilerek d":vetıyenın_bır hmuı l'a,ada 

' ra gaz yagı a.... • a- ikı bap ahşap hanenın arkasında ki nushaaı da mahkeme dıvanhanesıne K"" k .. 11 ı İstanbul telgraf ve telefon karna ve içki ~abrikaları da aralık bahçede bi~e~ik~i _bir kuyu ha· talik edilmiş olduğ~~~an yev~ me~- GurBçEu YaKn .0 
bl ı b

• kur d d yakında açıir,or. rap mut.fak. ~e_r ıkı sın~ _ev~a.f .v~ kürda icabet etmedıgı veya bır vekıl • 
• 3. o arına ır t a an· miqtemi!Atı bın malta dıyerı çını ıki göndermediği taktirde gıyaben deva· T 1 1 685 

ıSTıFAD~ 

:. Bu kurt, boruyu delerek v -o- taşlık~ odun ve.~ömürlük bir kıamı mı muhakeme olunarak mahkemeye e · SL 
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Mis Diş pastası~ ~Sleri 

Deniz salın alını ~ouııs11t11un~an: 
12000 kilo süt)münakasai aleniye ile ihalesi 5 Kanun S. 
7500 kilo yoğurt) perşembe günü saat 14 tee 

70200 kilo sebze)Münakasai aleniye ile 5 Kanun E. 929 
şembe günü sat 15 te 

Müdafaai milliye vekaleti deniz kuvvetleri iaşesi için 
muharrer erzakın hizalarında muharrer gün ve saatta i 
icra edilecektir. Şartnamelerini gönnek isteyenlerin !ıd 
vermek isteyenlerin yevmi ihalede ve muharrer saatta 
şada Deniz satın alma komisyonuna müracaatları. 

ın ekmek ve ıa, sebze ınnna~amı 
lslanbul nalia len 11eklıbi ınü~a1aa loınisyoıı 
Mektebin mayıs 930 gayesine kadar et, ekmek ve yaş sC 

28 teşrinisani 929 perşembe günü saat on üçte ihaleleri ic'i 
mek üzre kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
lerin teminat akçalannı mustashibene yevmi ihaledee ıne 
müteşekkil komisyonumuza müracaatları. 

idare~ane insası: 
Toton in~ısarı oınum ınü~Olüaınu~en: 
Balikesirde inşa edilece~ başmüdüriyet binası ici~ ver;ı. 
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