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NUSHASI 5 KURUSTUR 

BUc;üN 
2 inci sahifede: 

1- Hayal deJ:ll hakıkat 
2- Son haber. 

3 Uncu sahifede: 
1- Bu mevsimde inşaat yap
tırmak doğru değil mi? 
2 . Kasaplar işi de alevlendlt 

4 Uncu sahifede: 
~ 1- Polilika, 2- felek, 3- Hlf kAye, 4- Rrıman 

5 inci sahifede: 

-~ 1- Tlrikotajcılar dolandırıldı 
~ 6 inci sahifede : 

Sinema alemi 

-

Lehistan'da rejim 
buhranı Emanet 

etmek 
ve 

• • uz re 
Fırka 

bir 
1ıayat pahalılığı ile 
kooperatif teşkiline 

mücadele 
bas landı. 

lbrahım fıazıl, Kemal Ömer Beyler 

Pahalılıkla mücadele 

KooPeratifin nizamnamesi tastik 
edilmek için ·vekalete gönderildi 

Borsa ve iktısadi vaziyet 
Pi yasada İzan1 ed ilC'cel{ derecede 

bir hul1raı1 yoktur 

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

Türk - Yunan Cuma, pazar e inkı 
Müzakerat hajtHya 
Ankarada başlıyor -·-
ATİNA, 26 (Anek) - Yu

·nan sefiri cumartesi günü Gazi 
Hz. ne itimatnamesini takdim 
edecektir. Bazı malumata göre 
bu münasebetle irat olunacak 
nutuklar sade şekle ait olrnıya
cak samimiyetle meşbu buluna
cak vemübadele ihtilafatmın hal 
li için iki tarafın sarf edeceği gay 
retler ima olunacaktır. İtimatna 
mesinin takdiminden sonra Yu 
nan sefiri muallak meselenin hal 
li için ihzari mükalemelere baş· 
lıyacaktır. 

meselesi --··· .. - -
J le11 uz 'eril111 iş 

Lir karar 'ok . 
İktısat vekilinin 

beyanatı 

I 

...L .J -

İlk sual yağmuru! .. 
Bunlardan birisi: Halifenin 

-Paziyet ve salahiyeti ~---

ne olacak? 
Okurlarımıza bir fikir vel"- - Sulh olacak mı? yokaa or-

Yunan mahafili Atina sefiri r· 
Enis Beyin teahhürü avdetine 
hususi bir ehemmiyet atfetmi
yorlar. Enis Beyin avdetinin ge 
cikmesi her halde Türk - Yu
nan müzakeratinin l;ıaşlamasını 
geciktirmiyecektir. 

• 

mek ir.i& bu suallerin bazısını domuz ileriye yürüyecek mi? •• 

nal<lediyo~um: - Ordumuz niçin duruyor? 
- Paşa Hz. , maliimu devlet niçin ilerlemiyor da böyle bekli 

leri «Viktor Hügo» bir heykele yor? .• daima ileri ..• batka ça
bakan bir köylüye:-Bu nedir? re yok-Paşam ... 
diye s~~uş. Köylü V?lterin - Sulhtan sonra köylülerimi 
heykelıdır; ce~ab~ı verm.ış. zi nasıl zenginleştireceğiz? İrfan 

. - Volter ki~dır? s~ıı.lıne d~: yollarını nasıl açacağız? ... 

Şcrjf 13ey 

Polis müdürü An-

Yağmur, yağmur 

Hava bugün de yağ 
murtu olacak 

bılmem ..• demış .. Vıktor Hu- . . . .
1 

. . d . 
go da bundan mülhem olarak: - Hakımıy~tı mı hyenın. _aı 
Heykeller halk için bir terbiye mi surette payıdar olması ıçın 
ve ikaz hazinesidir. Halk, bilme' ne düşUnüyoraunuz? 
diği heykel ~a?ibini de takip e- ~ Hiyaneti vat_aniye~e ~ulu. 

lktı ııt vekili Şakir Bey der.» Netcesını çıkarmış .... A- nanlar affı umumıden ıstıfad~ 
ANKARA, 29 Telefonla) - lktı· caba Paşa Hz. , bizde heykel ya. edecekler mi? 

sat vekili muhtelif meseleler hakkın- pılacak mı? Yapılacaksa bu abi - Avrupa'da tahsil etmiş ı .. 
da ı;a':et~mize şu iz.ahali. ".erdi: 1 deler halkımız üzerinde nasıl bir !ebenin mukadderatı hakkında .. 
-Zıraı kooperatıfler ıtibar koope· . ? 

ratifleri, kanununun tatbiki şayanı tesır yapacak .. · . * * * 
memnuniyet bir §<kilde inkişaf edi- - Paşa Hz. , memlekete ec· işte bütün bu gibi suallerin 

or. Şimdiden teşekkül eden koopera nebi sermayesi getirmek husu- cevaplarım da ihtiva eden Gazi
"•·r miktarı yüzü geçmi§tir. Müstah sondaki fikrinizi. . 1 nin kıymetli ve tarihi nutukları·-
1 h'.':lkah bü1yük faidbele~it~boktunt ak-f!· - Halkın tenviri için bazı_te m bu sütmrlarda aynen nearede 

na şup e o mayan u ır ı a eş ı a~ bb" I F k h k b" / .... · 
tt ile birlikte satış teşkilatı vücude ge şe us er var. a at er es ır cegız. 

tirmek sayesinde milli iktisadiyatı- türlü söylüyor. Acaba talim ve 1 Btı nutuklar o seyahatta Ga
mı': ~ühim ?>•~netlere mali~ olmu.ş İrşadın bir noktada toplanması zi hazretlerini~ maiyyetlerine il 
ve ıstihsal cıddı surette teşvık ve lıı· mümkün değil midir? 'h k · 1 M ı· · d"rt 
maye edilmiş olacaktır. • • • tı a etmış o an ec ısın o 

Orman kanunu layıbA11 Büyük - Halk fırkasının ıuretı te- zabıt katibi tarafından tespit 
mecliste iktisat encümeninde tekik şekkülü hakkında. · · edilmişti. Şimdiye kadar hiç 
edilme~tedir: o.rmanlarrmı':' .m.uhafa- - Gazetelerde okuduğumuza bir tarafta neşeredilmedi. Bu 

a ve ıdare ıle ışletme şeraıtını tan· göre Patrikane yine Istanbul'da 1 d f B·· "k G · b' l"tf · · ı b k b" ük e a uyu azı - ır u u 
,m e~mıtş otafnd. u anuMnau"lk~ıyyeti ""51 kalacakmış .. Patrikanenin mem mahsus olarak.o- gazetemizle 
.~mnuye a e ıyoruz. • l k d • 

1 
• 

.. aiye hakkındaki layı ha şurayı dev- j e ette oyna ıgı rol ma um dur· neşrine müsaade buyurdular. 
Jette tetkik edilmekte olup yakında Bunun mazarratını tahdit için Bunların mütalaası inaanı bay-
büyük Millet Me~lisine arzolunacak- ne gibi tedbirler alınacak?. . retler içinde bırakıyor: Yedi 
tır. iş ve maden layıhaları kanunları- B Ik l · · h k · 

tkik t ıl k B" "k - . a an arın vazıyetı a • sene evel ırat olunan bu nutuk-nın son te a ı . yap .:'ra uyu k d · h l" tf d · • · ? .. " · • • · 
Meclise takdim edılmek uzre hazırlan ın a ıza at u e er mısınız· !arda, bugunkü ınkılap telakkt-
maktadır. . . -.- Adli kapitülasyonlar meae !erine göre değiştirilmeai icap 

<;:umanı? Pa~'.' t~vilı hakkında lesı. . . eden tek bir nokta yoktur. Bu-
henuz tespkıtt edilnuş bır noktayı na• - Hilafetin vaziyet ve salahi nu gören bir müdekkik, inkılabı 
zarmuz yo ur. t' 1 ak? .. J · · Tatilin münasebette bulunduğu. ye 1 ne 0 ac · mızın ne yüksek ve fUur u bır I· 
muz Ticaret aleminin çalışma ve ta- - Sulhtan sonra Rumlar ve rade ile sevku idare edildiğini 
til zamanları ile ahenktar bulunmas~- Ermeniler tekrar memlekete dö daha iyi anlıyor. 
nı icap ettiren bazı zaruret ve faı- necekler midir? .. 
deleri mülahaza edilebilir. Bu sene 
lzmir üzümlerinin idrak ve sergi za-
manında fazla yağmur yüzünden ü-
züm mahsulümüz zarar görmüıtür. 
Atiyen ayni zararların vukua gelme .. 
mesi için bazı tedabir ittihazı lüzu
muna umumi kanaat hasıl olmuttur. 

Tente tertibatı bu tedabir meya· 
nmdadır. Muayyen bazı :ıerait dahi· 
linde ziraat bankasınca üzüm müsta .. 

1 hsillerinin tente ihtiyaçlannın temini 
tetkik edilmektedir. Adana mmtaka-

1 
sında pamuk hasılatı bu sene g~en ~e, 1 

nenin takriben iki misli raddesındedir 
ve bundan evelki azami istihsal mer--
tebesine vasıl olmuş sayılabilir. Mah· 
sulün keyfiyeti de yalnız bu sene ba· 
zı büyük alıcı evlerin piyasadan çe
kilmesi henüz bazı mahreclerden isti
fade edilmemesi cihan piyasasına nis 
betle pamuk mahsulümüzün fiabnda 

Devamı var. 

gayri tabii bir durgunluk ve tenezzül Aliye Esat Hm.. Uimia Refik Hm.. Aliye il. '"·"" Hm. 

~~~~ı:.:e~t:.ı;~'~:·h~~~i~:.!~n·~=!~ Hanımlar gayrete g· eldı"lerl 
tekerrürüne mani olmak üzre satış İş • 
]erinin tanzimi ve dahilde işlene-::ek 
miktarların artırılması maksadına gÖ· 
re muayyen tedbirler mutalaa edil
mektedir. 

~~~---.~~~ 

Alınan nıuhabiri 
ANKARA, 28 (Telefonla)

Alrnan muharriri Her Emil Lud 
vig bugün meclis reisi ve Maarif 
vekili tarafından kabul edilmiş· 
tir. 

Her Ludvig bugünlerde Gazi 

Belccliye ıııcclisi için gösterilcc<'k 
naı11zetler hazır .. 

• 
ilk düşünülen 

namzetler 
kimler? 

Hz. ile İsmet Pş. Hz. ve diğer . . . 
vekiller tarafından kabul edile- Kad.m~arın beledıye ıntıha-. 

k Ank d b . konferans ve batına ıştırak hakkının kabul e-
ce ' ara a ır d'ld'". l"-d K d l 

k . ı ıgı ma wıı ur. a ın ara 
rece tır. · 'h h kk 'ld'kt ıntı ap a ı ven ı en sonra 

- tanzim edilerek meclise verilen 

A k 
bir layıha kadınlarımızın aynı 

Ş zamanda intihap olunmak hak-
kına malikiyetlerini faydalı 

kı 
' 

görmektedir. Meclisçe tasvip S. " Faik Hm. Mrdi/ıa 1-lo.lı 11 ıı. orta arı. edileceği lehinde kuvvetli bir b~lediye azalıklar~a intihap e
cereyan mevcut olan bu layıha dılecekler demektır. 
meclisten çıkarsa kadınlarımız Bu haber kadınlarımız arr. 
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' [ Bufiiiii .. ·-ı 1 Amertkada Ali iktisat meclisi pazar 
Veni sene_ f ı Borsadaki buh- günü toplanıyor 

rana karsı . • .... L 

ge irken.. Yakında bir iktıs~diyat Tediye müvazenemiz "tetkikten sonra alı-
Onümuüzdeki 930 senesi mil b ] } 

!etlerin münaaebatında yeni bir konferansı t c 'll cak nan tecrü e ere göre düşünülen tedbir er 
devir açacak bir konferansa ıa· - • _:'... ANKARA, 28 (Telefonla) - Ali iktısat heyeti pazara dör· 
hit olacak. «Yeni bir devir» ta- Vaşington, 27 (A.A) - M. düncü içtima devresi müzakeratına baılayacaktır. 
biri bir az israfla kullanılan söz Hoover, Amerika Cumhuriyeti- Rmmamede şunlar vardır: 
lerdendir. Bununla beraber 930 ni teşkil eden 48 hükumet reıs- 1 - Tediye muvazenemizi tetkikten sonra alınan tecrübeler< 
Kanunuevelinin 21 irinde top- len1·nefayrı ayr~ g~n?erd~ği birer göre düşünülen tedbirler. Bu hususta meclisin tatil devresindt 
)anması takarrür eden bahri tah te gra ta ken~lennı ~afıa prog- muhlelif iktısadi mıntakalarda yapılan tetkik seyahatlarına ait 

d
.d. t ı·h k f . . b ramının tatbık mevkime konul- sekiz rapor hazırlanmıştır. 
ı ı es ı at on eranaı ıçın u h d Am 'ka h.'k' 

t b
. · · k 11 ld • .. ·· ması ususun a en u u- 2 - Zirai kooperatifler meselesi. 

a ınnı u anı ıgını goruyo- · ·ı h • · b b. . ruz metı ı e ve ususı sanayı er a ı Bu devrede başka bir mesele yoktur. 

Şu adt yal JIÇlll gı/JI g6rdO/anaz tahta kutuların içi tıka basa altınla doludur... ı( f le birlikte çalışmağa davet et-

H aya I deg\J ı·I bı·r hakı·kat• müs;t~i:n::~ic::~r:b::::ir:: ~ştir:~umherikaticare~ 1oda~·ure M·ıı 1. . . k rakl beki • d - ısı, reısıc urun emn e mı e- ı et ınec ısının ınüza eratı 
• Na e.feg;d.

1
eger. te hitaben neşrettiği bir beyan- 11.ı · • · · • • 

ait 1 
mis~~~=adı~ e. •den .. i:.etth: namede sanayiin ve hayat sevi- n aaş kanununun on bırıncı nıad<lesının tefsı-

55 fıçı 1 n zanınıt ol a Sa bzıkyaAme fO.ke h yesinin esham borsasındaki ani rine ait mazbata kabul edildi 
• an a ı en a a- suk h . r riciye nazırı Mr. Kellog'un ge- uttan e emmı~et 1 su;ette ANKARA, 28 (A.A) - Bü- tı veya maktu tahsisat için mfü 

çen gün Londrada söylediği bir mutaza;rır olmadıgını temın et yük Millet Meclisinin bugünkü tahak olan memurlardan muva~ 
---------------~ ........ ~~~-----~~-klan, parayı bir an eve! kurtar- nutuk tahdidi tealihat meselesi,. mektedı;. . • . . içtimaında, Müdafaai milliye katen tayin edildiği memuriyeı 

mak. için vakit kaybetmemiş- ni yeniden günün meselesi yap- 1~ Kanunuevelde mıllı bır ık bütçesinde 10 bin, posta ve telg mevkiine gidip te bu memuriyt 
lerdır. mıttır. yeni dünyanın sabık ha tısa yat konferansı toplanacak raf bütçesinde 15 bin lira müna ti ikmal etmeden ve iki ay hitarl' Uzun senelerden sonra ilk 

defagörulen birmanzara Fakat dolar bu buhranda sa- riciye nazın geçen ay Amerika ;;'· Bu.~onfe~ans, .son ~uhra~- kale icrasına dair kanunlar büt- bulmadan evel bir kaç gün içir 
rsılrruştır. Kıymeti inmiştir. Bu reisicumhuru ile İngiliz batveki .~ :1~i~vellıt ~e~ıce~~~ tesı- çe encümenine verilmiştir. Müte asli memuriyeti mevkiine gele 
nun üzerine Amerikadan Avru- li araaında cereyan eden müla- nru ~ 1• etmek ıçın butun gay- akiben Maaş kanununun on bi- rek betekrar muvakkat memurı 
padaki alacaklılara, ezcümle bir kattan bahsederken bu müzake lıretlerıktbır merkez ~tra~ın?a top rinci maddesinin tefsiri hakkın- yetine gidenlere yalnız iki aylı~ 

Elli altı fıçı, yani 3 milyon 275 
dolar kıymetindeki bu altınlar 

Avrupaya nasıl gönderildi? .. 

F l 
. b. b' . yaca ır. Hususı bır ıktısat daki b"' t .. · b tahs. ·1· ) ransız bankasına altın dolar re enn ır veya ır kaç mıllet a- 1. . 'hd dil kt' R . . u çe encumenı maz atası ısat ven ır. 

ll 
. . 

1 
h' · 1m· b. mec ısı ı as e ece ır. eısı- .. k k b 1 dil · t' M l' · .. ·· 1 yo anmak mecbunyetı hasıl ol ey ıne çevrı ıt ır ıey sakla- r . . . muza ere ve a u e mış ır. ec ıs pazartesı gunu top a 

muştur. İşte Nevyorktan büyiik madığını söylüyor. Mr. Kellog c~m ıufr p:ogramınm tatbıki ı- Buna nazaran: (Makam tahsisa nacaktır. 
lngilte Am ·k d ' çın sar ı lazım gelen parayı ve 
bir har~nv~ıkmaesnınaa 1.mkaraan.smol~ kr.ediyi vasa.ti l~es. a. P .. la .yüzde 5 Paruların tebdiline hafılaya başlanıyor 

Şu resimde görülen fıçıların l ken gerenlerde Amerikadan .. f 1 b 1 b 1 - k " d ğ 'b' Am .k ·ı d.. aız e u a ı ecegıru unut etme ANK 'RA 28 (1' f 1 ) Mali • akdi . 
\çinde ne var bilirmisiniz? .. Ev- Fransaya böyle elli beş fıçı al- .na ı ı gı ı en a ı e ıger t di İ 4 .1 500 .1 ,.,,. , ele ona - ye muamelatın ye rnıı 
vela şunu derhal haber verelim tın gelmesi mail alemde mühim 'ıer hangi bir Avrupa devleti ara e rd ~şaatın 1 r;1' y~r h rı:ı i dürü ~ırn B. Istanbuida hazırlanan kabaritlerle beraber buraya 
ki bu fıçılarda havyar, yahut bir hadi11e teşkil etmiştir. •mda da bunun mümkün olma- y~n ° ara ma 

0 acagı ta mm geldi. Paraların tebdili işinin haftaya başlanması muhtemeldr. 

baru k D
.. d kı G dığını ilave etmi•tir. 

0 
unuTyor. d d.. .. 

t yo tur. unya a en y- eçenlerde Amerika borsa- B h i hd·d· • . .. ayyare ama U§tU Karaman koyunlarını l ~ h 
metli bir madde olan şey ne ise sında bir buhran olmuş, pek çok a. r • ta ı .. ı tealıh.at muza- New-York, 27 (A.A) - Fok n lS a ı 
bu fıç.ılaroa da o vardır. Eg" er kimseler iflas ettig·i gibi bu yu"z ker~sı eıı:.er muspet bır surette ker · t · d ANKARA, 28 (Telefonla -ı nın bir iki derece ıslahına heJYI n t el b "h . sıs emın e ~ . tabının edemediniz ise söyliye- den kendilerini öldürenlerde ol- ~ ıc ~nırae unun tan te yenı ve 32 l ı _ Iktısat vekilliği islahı hayvanat de koyunların damızlıktan çık-
ı . bır d ar - .. 1 .k yo cu a a b . ım: Bu resimde gördüğünUz muştur. . e;nr .... ~~gını soy eyen nı · bilecek bü ük- \ la oratuvarının karaman koyun tıktan sonra daha çabuk ve iyı 
fıçılar ~i_r v~punı_n güğertesiı:ıe Amerika borsasında fiatları bınlenq umıdı Mr. Kellog'u? be lükte cesim y bir _ r;t:- , !arını ıslah etmek için yerli ka- bir surette semirmesi için sık sık 
yerleştırılmı§, ellı altı tanedır. alabildiğine çıkarmak ve bu su- y~natında .d~, f~kat ~aıka ~~r ş~ tayyare New· ':.ı raman koyunları aldığını yaz- tecdidi usulünü tatbik etmek f 
B:ı elli altı fıçının içinde ağız retle para kazanmak için uğra- kilde kendı~ ıroıten!<;>r· Çunku York civarına~ ......- mıştık. Alınan bu koyunlar yer retile bu cinsin memleketirnı• 
agıza dolu alt.~ dol~r vardır. şanlar bir takım mutavassıtlar- sab~ Am~rı~a ?ancıye nazırı bir evin damını.~ li karamanlarımız arasından ve şeraitine göre mukavemetini tcı ~ehı:_r fıçının ıç~ndekı al~.ın a- la muamele gürerek borçlan- bahrı tahdıdı teslı~attan sonra dü mü ve tutu ,,.. ;_-::: seçme olarak ayrılmaktadır. Bu kis etmeden daha evel kemalt 
gırlıgı tam 80 kılodur. Butun fı. k b . . d k 1mı 

1 
sıra karada_~•. te~li~.atın azalma m1ştu!. Alevle!, f ~ s:ıretle bir isl~h ~ür~sü teşkil e- ermemesine .çalışılacaktır. 

çılarda mevcut altının yekil.nu ma mec unyetı~ .e. a , Ş ar- sına g':'.l~gını ıoylu!or ve o za civardaki iki eve J!I .f j dılecek ve ıslah ışlerıne başlana Islah keyfıyeti yalnız bir cep 
3,000,275 altın dolardır. Elli beş drr. Bu bor~un faızı alelade z_a- m~ buy~. ~~vle~.Ierın hüsnü ?i sirayet etmiş bu ~;.' ~ caktır. heden yapılmayarak hem et 
fıçının içindeki altınların ağır- ~a~larda. :üzde 12,l3 oldugu y~tın~en ~u.tun d~nyanın emın binaları da ;ak- Aldığımız malumata göre ııı-- hem süt ve hem de yapağı evsa-
lığı 4 buçuk tondur. gıbı fev.kalade zamanlarda yüz- . : ·hn fıçılan trend o •:gını ılave ~dıyor. mıştır. Tayyarenin içinde bulu- liih işlerinin ilk merhalesinde ka fının güzelleştirilmesi hususu 

Bu rüya değil, hakikat ... de 17 yı bulmaktadır. yDkletiliyor! r. Kellog bır noktaya daha 'kik. · haf'f raman koyunlarmın yapağıları- takip edilecektir 
Çiinldi altın fıçıları geçenler- Para veren verene iıaret etmittir: nl an 

1 ışı ı surette yara- · 

d Am 

·ka F b. . "ki ·ı k p · A .k A · 1 anmıştır. EDlRNEDE ELEKTRlK AVAM KAMARASINDA 
.e . .en dan ransaya geti- Böyle yüksek faizle para a- ~ ~~ıye :ı:u et~. ere . arıse • men anın v~j>a ıt erine V in ton 27 (A A ) _ M rılmıştır. Altın dolarlar Pariste lındığını gören bir çok Avrupa goturulmek uzre gonderılen al- lakayt kalamıyacagı... H aş ,.g ' .1 . · · k. FABRlKASI MÜZAKERELER 

.bir bankaya aittir. Şimdiye ka· bankaları paralarını Amerikaya tın fıçıları son derece hörmet Mr. Kellog önümüzdeki kon- k ~ve~ ı~1eıı:ıı:ıı:ı;nş~atı ~u~a - E?-irne, 28 (A.A) - Elektri~ LONDRA, 28 (A.A) • - A 
dar U%\ln aenelerdenberi bunun yollayıp borsacılara borç ver- edilen büyük bir misafire gös- feransın sulh yolunda yeni bir a ~.n a 

1 
e 

1 
k şıl 0 ~ uç ~- fabnkasınm temel atma merası vam Kamarasında Çin - Rus ib 

emsali yokmuş: Amerikadan meği elbette daha faydalı bul- terilen itina ve dikkatle vapur- tarakki esasını teşkil edeceğini v~zo~ ~~~ya ç~ a~ ~ ~· ş~yı- mi bir çok zevatın huzurile ya-ı tilafınm müzakeresi esnasında 
Avrupaya uzun zamandan beri muşlardır Lakin Amerika bor- dan alınarak trene yükletilmiş 8öyliyerek beyanatına nihayeta f ar 

1 'hına 0 
abr 1.madon rak on pılmıştır. M. Çemberlayn bu mühim me-

b 
.. 1 1 .. d rild. - · . ' vermi•ti eransı nı ayet u an te rar ·ıh kkmd Am 'k ·1 b ı 
oy e a tın para gon e ıgı ıasında geçen haftalar çıkan Parise getirildiği vakit de ayni • r. t ' h k lm k Emanette saı a a en a ı e az. yokmuş ... Şimdiye kadar A- şiddetli buhran üzerine Avru- suretle itina ve hörmetle ( !) l~tenen ıey bu ümitlerin birer ezg1a5 Ka onu.. ~yaca htırk. kmd muhaberat cereyan edip etdıedı 

al 1 h A 

. k' • hakikat 1 d ruvazor ınşası a a - . . K il . kı ·11 ~ru~anınkal tın arı lep men- p~~al ıd~lacAaklıl~k telisa düş- t~.elmn~~n. alınarak bankaya götü /ı o maaı ır. ki programın kabulü için meb'u- Lf S kii da f gını ~e ~ ogd mRısa nı sk~ı:..ı, 
a an arının yo unu tutar- muş er ır. men aya~lladı- ru uştür. ngllte ede . 1. 1 . d sure e na ze en usyaya .... ~ 

1 

- -- ~ ~ . r san ve ayan mec ıs erın e cere- _ ·-- müşte k ·ht tt b 1 lm 51 

Avusturyada Aksagı Şarkta j Yunanistanda S b k d .. l Y~ eden mü.•ker;ıeri i~are et- Ha)·darpaşa hattı bi- liçin ~:s~in;;;n ~ar~f~~ ~ir 
a ı uşman ara mış olan kongre azası ınşaatm 1 · Baş vekil ne diyor! Rus-Çinihtılafı Talebe grevi aitenıval ~ıisenenihayetin~.yani30Ha Jetleri tab'edldi ı ;;:~ı;u~.a~~PJe;ı~;:~~ğ~t~~~ 

p:~İSA 28· A.A. b Ma~~ Ruslar müzakere şera- Atlnada nüm3gişler LONDRA, 27. A. A. - A- zı:.an~·· ka~ab\ ta:ı.li. kanunfen Bu hat gü >ıda 150 lira 1 had bir devreye girdiği zaınaJI 
K:~~~ i vu;tur~'k aşve ı itini bildirdiler Talebadeu bir çoğu 1 vam kamarasında lord Buck- ~U: un~·· ı ~c~gınık daha daz kir b:rakdcak l müşterek bir harekette bulunul-
şr~tm okte~.n ı;.: a ·t°: n;I PARİS 27 A A _Çin or yaı-1'1111.'!nmıı:ıtır 1 master sabık düşmanlara ait a ır ~ea ~ 1~~- ongrfd·e-~ ması için Washingtonla Londrll 
mu·· 1a'keat edır. uml. atlı edy l!u . ta elçisi S~vy~t ·k~vvetlerini~ ATİNA 27 A A Alime 1 emvalin müsaderesini şidd.:tle ~ez.ı_ınlıyet ka d~ azım ge ıgı Önümüzdeki hafta içinde iR- ı arasında bir teatii efkar vukubU 

m a sosya ıs er en - . . . . , . . · - - pr t · · L d B nı soy eme te ır. • ı • t ·1 · .. -zımgelen fedakarlıkları istih- Manç1;1rıde .ılerlemesınde~ mü- ktepler talebesi meclis binası m 0 estob etn:uştır.. ı°r T uck- Fr d !emeğe başlayacak olan Üskü- a~aı~ı~e ngı tere.nın muş~ 
sal edebileceğini ümit etmekte tevellıt vazıyetten M. Bnand'ı önünde nümayiş yapmak iste- ' aster u s~yas~t~n n~ı ız hu- aıısa a dar - Haydar paşa hattına ait re _ır ar~kete ?a~ma ama e olduğunu çünkü böyle olma- haberd.ar e:ıniş~. Çin htikil.me- mişlerdir. Zabıta nümayişçileri ::t~u umu_mıy;~ saghım su- B . d- f. ti biletler tabedilmiş, güzergahta- , oldugunu soylemıştır. 
dıkça milli teşkilatın icra et- ti k~yfıl'.etı c~yetı akvama ve dağıtmıştır. 1 m e t~spıt e _1 ş esaslar~a ors~. ~ ıa ar ki durak yerleri tespit olunmuş-, Okt I • 
mekte old - taz ·k· h dd Pans mısakını ımza etmiş olan ı ATİNA 28 A A D" k" I ugayır oldugunu, bu hare;ı:et duşuyor tur. Yapılan tetkik ve hesaplara ruva nıese esı 

ugu Y1 ın a en d • · · · - un u tarzının İng.lte e için sir 1 · aşırı olduğunu beyan etmekto- evletlere de bildirecektir. !hadiseler esnasında bir çok ta- \b· 
1 

k . ~ r 
1 

d·-· . 1ı:ı:mez PARİS, 27. A. A. - Meb'ıı- nazaran bütün masraf çıktıktan Cemiyeti belediye idare enciı 
dir. Çinin te~ebbüsatı !ebe yaralanmıştır. Talebenin 1'. ~ ·eLoteş 1 ey e ıgını soy~~: san meclisi hariciye encümeni sonra bu hattın günde 150 lira meni dün de Emanette toplana· 

CENEVRE 27 A A ç· b' .. mıştır. rd Tarmoor verdıgı · · 1 k' · d •· ·· · 1 ' k k h kk d k' ki· ~ h."k"- tın' • k, · · .d-. d ınk. ır kısmı bu gun grev yapaca- cevapta lord Buckrnaster in bu gayrı asken bır hale konulmuş ! ar temdın e ecegı umıt o un-ırka odtruva a. ~na ı tet 
Alman meclisinde u wııe ın a vam nez ın e ı ktır. . . . .. • olan Ren arazisinin ne suretle makta ır. ata evam etmıştır. BERLİN 

28 

A A T mümessili bu sabah sör Brü- 1 :_enkıtlerının m~b~lag~lı 0~~u- tahliye edileceğini tetkik et.I Üsküdar tramvayları cere- 1 Önümüzdeki hafta içinde Ce· 
krar içtimaa'başİ · · 

1

- Re- ?1o!1t ile görüşmüş, Çin - Rus Atinada kanlı ~unu maz_ur gorulemıyece~ı~i mek üzre tali bir komisyon teş \ yan Üsküdaroaki fabrik?.lardan miyeti belediye fırka grubu fır· 
hi ta y H am6 ° an ~y ıhtılafmm son inkişafatı hak- _ . ~yan ettı~ten son;a d~mıştır kiline karar vermıştir. Encü- almakta iselerde bu şekil pa-

1 
kada Şehrimini Muhiddin bt-

si~in g.'.nü~r;:1 u.gen b erf proJ~- kında malil.mat vermiştir. Çin nuına yışl ·r kı: ~u ~abılde!1 şıddetlı tabir- men Almanya ya ait bazı husu- halıya mal olduğundan cereya- yin de iştirakile bir içtima yıı· 
tır za eresıne aş ıyaca - mümessili ile cemiyeti akvam ATİNA 

29 
(Anek) _ Yu- !er ngı~~er~, ıle Almanya ara- si emvalin iadesi meselesini de nın btanbuldan temini içine- pacak ve bu mesele bir kararı 

_ · _ katibi umumisi Mançuridekij nan darülfUnu~u talebesi ar- sında muş~ılata ve uzlaşma yo- tetkik etmeği kararlaştırmıştır. lektrik şirketile temas edilmek- kat'iye raptedilecektir. . 
d b" .. k b. vaziyete beynelmilel noktai na- lam~nto önünde nüma · 1~ de !unda manı~lara se'bep olmak- PARİS 28. A. A. _ Matin tedir. Bu suret tahakkuk ettiği Dün sabah ipekçiler ve derı· 

~m a t uy'k: dır 1heyc.ca~.uy~: ;,ardan ne f! .. i bir çare bulmak bulumuşlar ve darülfü:~ r _ t~ başka hır ~eye yaramaz. Ta gazetesi P~ris borsasında fiat- takdirde Üsküdar fabrikasında- ciler Sanayi birliğinde topları~· Lı;;ıfış ;;· k. ahın ar ~rlıgı ~~ısı l~zım geldı~.ııi teklif etmişler- selelerinin hallini istemişler~·: m~:at. mese~esı Lahey ~.e daha !arda dün görülen tenezzülün ki makinelerin de Adalara na- rak oktruva meselesini tetkılt 
a ı e e ır anım yor . dır. T 

1 
. 1 • musaıt şeraıt altında mı.1zakere F r ·k · d" kli düsünülmektedir. etmişlerdir. 

" - Ev idaresindekı' fıtr'ı ı·s K f d a ebe ılc zabıta arasında vuku edilebilmek ı·ç·ın bu mesel 1 ransanın ma ı ve ı tısa ı va· .......... : ............................. -... • ......................... _. .... _ ............ ... 
• on eransa avet b ı .. d d · · e u- · f d üt U' 1 d • tidadı teslim olunan kadın bir MOSKOV A 28 A A T u an musa eme e 25 kışı mec- sa bir müddet zarfında tetkik zıye ın en _m eve ıt o ma ııp-

. d h· ı· d b .. ·· "l ·· . • · · · - as ,ruh olmuştur h 11 d. . nı sırf hanci sebeplerden bıl-nıspet a ı ın e uyutu muş ev Ajansı bildiriyor· Çin hükfime ' · ve a e ılecektır. h b b" d.kal 'd · d k l b ı d' · · • · - ı asa azı ecne ı sen ı arın ı aresı eme o an e e ıyecı- tı şarkı Çin şimendiferler: sa Belç·k d Sulh ~ yardım b. k h ta f. ı ı .k lb . ff k 
1 

k .. .. .. .. . : ı a a ~ ır ço es amı s ıye etme e· ı te e ette muva a o aca • bık mudur ve mudur muavını- LONDRA 27. A. A. - Sul- · d ·1 · ld. • · ··tal ,. C · · b l d ' · ı · · · · 1 K h. b h ' nn en ı erı ge ıgı mu easın-tır. en:ıı!e.tı e e • l~e Ve VI a- ":ı": vazıfelerıne iade edilmele- a (ne U rant ha yardım için teşekkül etmiş dadır. , 
yet ~~clısın; ": tevhıdı zımnmda rını ve Sovyet tabasınm serbest BRÜKSEL 28 A A _ M muhtelif cemiyetler azasmın M _ . - _ _ - _ -
her ık ı meclısın de feshedılerek bırakılmasını kabul etmiştir. M. 11,.._ tta h 'f·ı · B.l :k . :1 Kellog da hazır olduğu haUe !ardır. Zabıta müdahale etmiş 
m · t k · ·h b 

1 
L . · ff b 1 . • uma r ma a ı e çı a ıstı- k . _. . . . _ uş er: 

1 
ınrd a_ at ya?ı 1madsı ı tvınho 

11
. ~ .mebs.e enkın fkat'ı su- klalinin yüziıncü yıldönümü do a

0 
dett

1 
ıgı bır ıçtımada M. Mac v1 e pen~~releri . ta~lama'!a baş-

mevzu a ıs ? . ugu şu gun er e rette a ı ıçın ır on eransırı layısile kral b' b' l 'k k b' ona d Londrada toplanaca:c ıyan numayişçılerı dagıtınış-
Mı llet m 1 k d 1 . . . . d . . kl.f . . ın ır ır ı a ıne- b h ' k ec ısı a ın arın ıntı- ıçtımaa avetını te ı etmıştır. si t~kil etm k d b a rı onferansın muvaffaki- tır. 
hap olunmalarını. kabul .ederse Rus kumandanm beyannamesi lunduğunu ~mi~r:~~u~ta d'u- yetle neticelenmesine samimi- M. Mac Donald'm beyanatı 
kadınlarımız yenı meclıse aza PEKİN, 28. A. A. - (Havas Ş ht t e 

1 
e ır. yet sadakatle çalısmak niyetin- LONDRA,28.AA. - İngiliz sulh 

vereceklerd~r: Bu azalar acaba , ajansı bildiriyor) Sovyet ordu- '! e pasapor yapan ar de bulunduğunu teyit etmiş ve cemiyetinin dünkü içtimaında 
kımle~ olabılır? . 

1 

ları kumandanlık makamı bir BALE, 27· A. A. -.Burad:ı. demiştir ki: hazır bulunan M.MacDonald,A-
. İstıhb~atımıza .n~zaran bır- beyanname neşretmiştir. Bu sahte pasaport :ı:'.apan hır teşki- Bir çok büyük müşkülat merika seyahatininnetayici hak 
lıkte en zıyade şu ısımler etra- beyannamede şöyle denilmek- l~t mevcut oldu~.~~ dair ecne- karşısında kalacağız, fakat kında bazı malil.mat verdikten 
fında bir temayül varıl ır : tedir: "Çinlileri her iki cephede b; gaz~teleıde g_orti.en habeıı.e- herhangi bir hareket tarzile is- sonra İngiltere ile asıa bir itti-

La.tife Bekir, Efzayiş Suat, mağlup ettik. Düşmanı Harbi- nn ası.~ız: oldugu beyan edıl- tediğimiz neticeleri elde edt ni- faka girişmiyecek olan ınütte-
Medıha Fazlı, Semha Rauf, Sa- ne kadar takip edebilirdik. Fa- mektedır. yecek olursa başka bir hattı ha- !tide! Ameriıkanın, Avrupa iı-
ime. Faik, ~an~.i8: .,fik, Aliye . kat, Çine demiryollarınm kon- reket takip, başka bir şekil te- lerine karışmamağı kendisine 
Halıt Falın, Guzıde, Beyhan ha trolunu muhafaza etmek husu- Bu slllunlarda dere- crtibe edeceğiz. dtiştür ittihaz ettiğini ve ancak 
nıml:ır-, . · -· sundaki kat'i azmimizi ancak elliglnılz HAF1AUKiC- DUBLİN, 27. A. A. - İşsiz- inMniyetin nefi ve hayri için 

Bırlık ıcap etttgı zaman Fır- Moskova muahedenamesini ta MAL dlSrdOncll sahife- ler, parlamento binası önünde veku bulacak teşebbüslerde İn-
lı:~ i~o ~emas ederek namzetleri- mamen ic~a etmek sayesinde mizdedlr. nümayiş yapmağa teşebbüs et- giltere ile teşriki mesai eyliye-
nı bil~ırocektı.ı'· tadl1 ~debıllr. mı,ıerııe de muvaffal< olamamış ceğini ı.öyleı:n\ıtir. 

'EY1 BlR VAÜDE 
Evlidının sihhatini düşünen, her 

·hangi bir rahatsızlık sebebile zail 
duşdüğünü gören. bu müna~ebet~ 
le kansız kalan, iştibasız bulunan 
çocuklımna lAtif lezzetli ve mil· 
kaınnıel )>ir kuvvet ilAcı olan 

eriOferratos 
vermelidir . ı/ ' 



••• 
emen hemcıı bütün reyler büyük inşa

atın alevhine tezahur ediyor! 
nhula eı1 <;ü• 

lııevzu etrafın a dün tet
t ' bulunduk ve bilha11a ev 
lı'ınii.k isteyenlerin oe gibi 
ıılat karıısında kaldıldarı

tıt1tıı. halli bir ailenin ikamet 
~ği dört veya bet odalı 
~ kaça mal olabileceğim 
~lif inşaat tirketleri ile le>
'ılerek tespit etmeie çallf-

Ziya Bey ne diyor~ 

ttlQQtımıza batlarken ilk 
za gelen salahiyettar 

~lıremaneti heyeti fenniye 
... ·· Ziya Bey oldu. Ziya Be 
....,.t.liuı ıudur: 
~ l(üçük yapı mı, büyük ya

? Eğer bu suali bedii ( Ea
lloktai nazanndan soruyor 
tlae derim ki küçük yapı 

daha İyidir. latanbul ta
ıii&ellik ıaiklerinden bi-

~lamanlarJu inş.m blttn 
bir apartuman 

~llc tefek evlerden mürek 
llıaaıdır. latanbul, daha 

olmamakla beı .. ber Be
t._ -:- güzeldir. Halbuki eli 
-.~an iktııat apartmıan 
•·~'ili her kesi icbar editt .... 
~an, vakıa büyük yapı 

bj ır. Fakat bu bir tek ev de 
~<;ok evlerin bir araya eel 

~nıek olduğuna nazaran 
~ mahalle itibar edilebi
~unan, yeni hayat tarzı 

~ il.resinde bir takım kolay 
hpnuıtır. Bu kolay !ıklar 
,:•lnız başına evlerden zi 

j"unanlara tehacümüne 
~-0 

llYor. 
~ 1-raftan bayat pahalılı 

• llıuhitten merkeze doğ
>'or. 

L 

Yalova 

Eti ucuzlatmak 
için ne yaPmah? 

lngilttrtdt, Rıuyada, Fran~ada, Romanyada, lngllttrtdt ... 

Sakal deyip IJ~megelbn. Hala bir çalı ıerlerde sakal bırakıp buna tllrlu tllrlıi 
,elıll 11t1renler 1Jllri1lmelıtedlr. Meael' 1Jlll'dülünü:ı ıu re"m muhtelif memle/ıetlerı 

IJre 1"' imi d I n t, t aalıallan IJıtermelıtedlr. 

dam dünden itibaren akşam aazeteıd olarak çıkmaya aşlamıştır 
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rakmamaktadır. Bu sulh me- Almanyadan ayrılmıştır. Fakat 
sullerinin başında şüphesiz Cle- Saar kömürleri kat'i olarakFran 
menceau bulunacaktır. saya verilmiştir. Şimdi Saar 

• "' • arazisi Almanya'ya iade edile-
28 Teşr•nisanl ım Londra bahri tahdidi tesli- ceğinden Almanya bu kömürle-

DAREHANE ·Ankara caddesi. No ıoo hat konferansının tarihi kat'i o- ri satın almak mecburiyetinde
Telgraf adreıl Mllllyet, lstanbal 

Telefon n11maralarıı 
lotaabul 8911, 3912, 8913 

ABO/\'E 0CRFTLERI 
Tarkiy~ ırin Harir irin 

3 ayiıtı 
6 

400 karuı 6()() kuruı 
7!ı0 ,, 1400 ,, 

2 1400 il 2100 ,, 

Gelen evrak grr veremez 
Mtiddotl geçen nu•hıiar 10 kuruştur. 

Gazete vo aııtt'ıaıya atı ııtcr lç:la 

müdtirfycte müraacıt edfllr. 

Jertrüd'{: vadettim larak 23 kanunusani olmak üzre dir. Fransada bu günkü şerait 
tespit edilmiştir. Konferansın içinde kömürleri sa~~iya ra
içtimaına daha iki ay zaman ol- zıdır. Yalnız mukabılınde bazı 
dugu halde şimdiden alakadar iktisadi menfaatler teminini is
devletler arasında büyük birjtemektedir. Fransanın elinde 
faaliyet başlamıştır. Bildirildi- bazı yerler vardır ki Saar kö
ğine göre, konferansta Amerika. mürünc muhtaçtır. Binaenale
yı hariciye ve bahriye nazırlan' yh kömürleri satmakla beraber, 
temsil edecektir. Amerika'nın' kömüre muhtaç r.ımtıkaların ih 
iki nazır tarafından temsil edil- tiyacına mukabil kömür satın 
mesi, bu memleketin Londra almak hakkım muhafaza etmek 
konferansına atfettiği ehemmi- istiyor. Saar kömürlerinin hi

Gueıemız ııanıuın meıuliyeılul kabul etmez. yete delalet etmektedir. Ame- kayesi gariptir. Harpten eve! 
rikan heyeti murahhasasmın Almanyaya ait olan kömürleri 
diğer bir hususiyeti de mütehas j Fransa işgal suretile alıyor. 
sıs bahriyelilerin heyette ikin-! Sonra bunları eski sahiplerine 
ci planda kalmalandır. Ame-ı para ile satıyor. F~kat bir kıs
rikada mütehassıs bahriyelileri mım tekrar para ıle satın al-

BlJGÜNKÜ HAVA 
Dün hırı ret en çok: 11 en ız 9 

derece idi. llu~n avanın poyraz 
kıp•lı y•~ nurlu -:ıımuı muhtemeldir aleyhine çok propaganda yap-, mak hakkını muhafaza ediyor. 

mışlardır. O kadar ki efkan u- İşte şimdilik. Saa:. ~~selesi bö-
Politika 

Haftalık icmal 
mumiye şimdiye kadar akdedi-ı. yle karışık bır komur alım sa- 1 Erkek, 26 yaşında, suvari mulazimi . 
len bahri tahdidi teslihat konfe-' tım meselesi manzarasını irac Kadın, 19 yaşında, aşık sözlü iyi bir kız. 
ranslarının inkıtaından bahriy- etmektedir. Yertrüd; altmışı geçkin. 

Hafta arası harbı umuminin elilcri mesul görmiye alışmış- A. Ş. Sabah. ilkbahar. Sayfiye. Pencerelerde bol güneş. Karyola-
mtihim simalarından biri dah~ tır. Heyetin teşkilinde efkan u- FELEK da kadınla erkek. Uyanırlar, bakışırlar, gülüşürler. 
göçtü: Georges Clemenceau' mumiyede doğru yanlış, yer bu-b k Erkek - Ne güldün? ğimizin sabahı, hvaltımızı o-
(Jorj Klcmanso). ·· · Siyasi lan u anaat amil olmuştur. Kadın - Ya sen? <lamıza elile get ecekmiş. 
hayatta muarızlarına karşı saı_iHatta ~ac Donald'ın Am.erika BU HAVA! Erkek- Bu hale güldüm. Erkek-Ala!.. Şu halde he-
dıncılığı dolayisile "kaplan" seyahatındc yanına bahnyeye Dün kime rast geldimse: Mes'udum. men kalkalım. 
lakabını kazanan Clemenceau, mensup müşavir almamasına - Şu havanın rezaletini gör>- \ 

b b A 'k h · Kadın - Zannederim! Kadın - Bilakis, yataJ-ımız-
umumi harbin sonunda Fransız se ep te u men an assasıy- dün mü? diye soruyordu: ı b 

1 

· k b" f d k. ı kt Erkek - Şimdi sen söy e a-, dayken getirmek istiyor. kimi-
başvekaletinde bulunuyordu. etme ~rşı ır •. e. a ar 1 an - Nedeıı? dıyince: kayım, neye gülüyordun? Hay-' zi bir yatakta görecekmi". 
Bu itibar le Versaille muahede-, başka hır şey degıldı. - E, bu Cuma Fener - Gala ~ di ! . . Erkek - Pekala. Çal zili ba-
sinin banilerinden biri olmuş-, " " " tasaray maçı varya .. Nasıl oyna k Kadın - Hiç. alım, kahvaltımızı getirsin. 
tur. Clemenceau'nun hayat ve', Diğer taraftan konferans gü- nacak! Erkek_ Kuzum söyle. «Jertrüd elinde tepsi girer. 
hususiyetleri hakkında ölümU nü yaklaştıkça müşkülat belir-

1 Vakıa öyle... Lakin hiç bir Kadın_ Hatırıma çocuklu Kan koca rt .. t"· 1 ·· .. b .. l d d kl · kt <l' T h l b h" 1 · ·1 ' • b d f ki k d h ' sı us u yatmış ar, 
gunub u ~utu~ ar a Jaz ~da~'.- me. ~ ~k da k~e ~!~~ e~'.n .. ı - yagmur 1 _~kie a 

1 
a ar.Ç ... ra .: ğuma ait bir hatıra geldi de ... gözleri tavandadır. Jertrüd tep 

m
1
• ızıyu1ra ahtef rar c .ec;:e • ehgı- 1 gdası Fa ın .~ ı 

1 
te 1 .. yuk·*-n-·mb et. ·

11
te a ehaı emez._. unku Tarihi edyanda, bir iyilik ve fe- siyi birakır, sonra onlara bakar, 

ız. anız a tanın sıyası a-, en ransa ı e o an muş u atı u yı anınıt usumetın, spor 1 k ağacı va d gülmeğe başlar.» 
dis~tı ı:rasında bu ölü~ hadi- anlatmışt~k. Ş'.Il'.di de Japo~ya ~~ydaı~mda niı.~oş şekillere dö- na~rkek _ E ~. ~ · · · Kadın_ Ne gülüyorsun? 
scs~nden bahscdderken hır nokta 5 :_ ~ : ~1 ?ıspetıı:ıı ~ahyul e:ın1 ıy~- kul1md.esıAne 1?anı olkmasıkmuhteo- Kadın _ Ben bu ağacı, gök- J ertrüd _ Gülmüyorum, te
ya ı~aret etme en geçmek ıste~ eegını ı an etı;ı•ş;ır. arı:ı ngı- me 11". rtm ne çı aca omuz !ere dalbudak sarmış, koskoca- essürden ağlıyorum . 
~cdık. Cle:nencea~ . deh~etlı· !tere ı:e Aı:ıerıka nın b~şıne kar ne kırılacak ayak var... man bir ağaç tahayyül ederdim. Kadın_ Neden? 
hır Alman duş'Tiam ıdı ve sıya-, ~ı 3 nıspetı kabul etmıyor. Va- BiR KEBAP Sen Roskof'un incir ağacını bi-' J t "d _ G" ·· b' · d k 

Hakikaten güzel bir film görmek ister misiniz ? 

Bütün seyircileri eğlendiren, teshir eden, heyecana getiren 
Emesi Lüblç in şaheseri 

TALEBE PRENS 
filminin mümessili RAMON NOVARO yi temaş1 etmek üzre 

MELEK SINEMASIN~t\ 

Konstans Talmaç, Andre Roan, Jan MurB 

OPERA SiNEMASINDA 
ırıısterllmekte olan Fransada çevrilmiş 

•• 
VEN US 

çok milkemmel ve fevkaldda sesli filmin~e pek büyük muvalf&kıyet· 
ler kazanmaktadır. 1 laik bu şaheseri temaşa Ltmek üzre akın akın 
gelmektedir. l ler gün saat 16,30 ve 21,.+~ de EDLı\ROO lll.\; 'CÜ 

\r anıin orkestrası muzafferane icrovı ahenk etmektedir. 

MULEN RUJ un 

Artistler 
Yeni proğrımmı giirmeııe şttap ediniz. 

yeni numerolarınd& büyük muvaffakıyetler kazanmaktadır. 
Salon bütün seanslarda hıncahınç dolmakt&dır. 

Bugün sa&t 16 1/2 ıa maline · •a .t ~I 1 2 suare 

Bugün sinemaya gitmedetı eve/ ~ 
sinemamın protramım giizden geçiriniz. Gorereksinlz ki 

zengin, en muhteşe-m Vı;! en büyük program: 

ALEMDAR SlNEl\IASININ 
iki büyıik fllmde;ı mürekkep müstesn1 prJgramıdır; 

BABALARIN GÜNAHI 
Mümessil~ Dlll. YANI. GS 

8 bllyilk kısım aynca; 

LORA ve ŞOFÖRÜ 
Mümesslleı~ LORA I.APLA'.llT 

Gündüz; 1, 3, ı /il 

si faaliyetinde ~lman~a'yı mağ: şington ko~fer?nsı~?a .. !a~o- Sirkeci taraflarında yeni. açıl lir misin? 1 er ~ . unun ırı~ ~· 0
1 

lup ve münhez•m etmıye çalış-! nya 5 : 5 : 3 e bın muşkulat ıle mıt bır lokanta ... lçerde bır ha E k k _ H can .sem alıp gıd~cek. Evını, an-
tı. ~918 sene~inde nihaye~ bul razı.olmuştu. Şimdi yüzde ~O'te, yü hu~dur gidiyor. Bir yaşlıca K:d~n -Bua~ı;Ötanyada Ros n~~ı, _babanı benı unudacak gel- lrae etmekte olduğu 
maglubiyete tahakkuk edı~ce' yanı 5.:~: 3 ~/2. ~a ısrarn edıy~: müşten: • . kof'ta bir ağaçtır ... Dünyanın dı~mı~ zaman~ ben toprağa gö- B R O A D V E Y M E L O D 1 
Cleme.ıcea~ heyecanına bakım !ar. Dıger ıhtılaflarda sa -~_aksa~a oglum bana bır ke en kalın inçir ağacıdır... lmulmuş olacagrm. • bıştan başa sözlü ve şarkılı muazzam filim mttıhif bir rağbet ve 
olamıyac:k:. .. . . nazar yaln~~ bu no~tadan. kon- bap soyleyıver!. ·: Erkek - Yarım dinler ve ö-,. Kadın - Böyle şeyler söylc-ı muvaffkly•t kazanmaktadır. 
- Bu gunu gormek ıçın 40 se- feransın muspet bır netı~eye A~a~an 20 dakika, yarım saat per _Evet canım... Sen pek'me Trüd... Tınamll• renkli ZIEGFIELD . FOLIE.S revttıtt bUrlln ıeylrclleri 

ne bekledim demişti. varmaması çok muhtemeldır. geçtığı halde ebap meydanda şeker ceysin ı E k k T "d .. . 1 teshir ederek hayret içinde bıralanakıadır 
el ıh .. • ,. • k ~ · r e - ru , muteessır o -ı · 

emenceau su muzakere- yo · · · Kadın - Beni dinlemiyorsun. m G ld" - . . Bu gün sabah sut il de tenzilltlı flııla matine 
terinde Reni ve Saar'ı Fransaya Saar havzusmın tahliyesi i- Adamcağız. da~anamıyor: Erkek _ Dinlemiyorum. . a. • · · · e ıgımız z~a~, ~ene --· 
ilhak etmiye çalışmıştı. Fakat çin Paris'te Fransız ve Alman - Yahu dun bır kebap söyle- Kadın - İstersen Roskof'a hızım kahvaltımızı getırırsın. ıoı••••••••••• ... 
Vilson ve hatta Lloyd George' murahhasları arasında müza- miştim.!: J'.~şm~di ':°i?. . gider görürüz. ) ertrüd - O günleri bir daha 1 Dün akşam ı· • en ~~a M ı k 
un ifrazla.rı üzerine bu mmtı- kere başlamı tır. Bu müzakere- Bu soz uzerıne ıçende hır kah E k k t . - ? goreınem. n!I r e e 

. k h k b 1· l'ki b r c - ncır agacını mı K d G 1 b . .. . M A J İ K O 'ı:aı:ınn•işgali ile iktifa edildi. nin, Clemenceau'nun ölümü a a, e ap ge ıyor. . a n uz E a ın - e cm op bır ke- 1 
Aradan henüz on sene geçtiği gününe tesadüf etmesi vukuatın gibi ... Mütteri nekre .bir ada~: Kadın - vet · re. N A N S 1 K A R O L .,,e 
halde Clemenceau, Renin Al- garip bir tecelli sidir. Clemen- - Oğlum ben zeytın yağlı ıs Erkek - Peki gideriz, ama Jertrüd - Öpeyim ama, u- SİNEMASINI G A R 1 K O P E R 
manlar'a iade edildiğini gördü- ceau sulh konferansında Saar'ı temedim kebabı.·:. . . . bugün değil··· E, ne diyordun? zaktasın. dolduran kibar seyirclltr sesli ve şarkıh film 
ğü gibi, Saar'ın iadesi için de Fransa'ya ilhak etınek itstemiş Neyse tekrar pışınp getırdık Kadın - Ben bu iyilik ve fe-. Erkek - Üstümden aş Trüd, OLOA ÇEKOVA ve •••ııilııİıılıiıiı-iııiiıiıılııiılı•""": 
müzakere başladığına şahit ol- ti. Fakat buna muvaffak olama leri kebabı yiyerek dışarı çıkan nalık ağ;ıcından hiç bir şey an- 1 üstümden aş· PiYER BLANŞAR la 
du. yınca 1935 senesine kadar Fran adamcağız dükkanın ismini me lamadım Ademle Havvanın cen «Jertrüd, kadını sıkı sıkı ö-

k d. ' d - ı fevktllde bir •uretre temsil ottlkler' Clemenceau ayni zamanda sız işgali altında idare edilme- ra e ıyor. tt k imalarına da m per, sonra ogru ur.» 
K f S ne en ovu ana J ··a B' d h · · dehşetli bir Türk düşmanı idi. sini ve mukadderatının 1935'te « a e por» ertru - ır şey a a ıstı-

d -·ı ·7 veremedim. Hiç bir Türk'ün bunu unutmıya yapılacak bir reyi am neticesin- egı mı . .. .. .. yorum · 
'1akkı yoktur. Çünkü bu körkö- de taayyün etmesini kabul et- - Ha tam yenne duşmuıuz !. Erkek - Ben de · • Kadm - İste . 
üne düşmanlığı yüzüı:den bin- mişti. Saar mıntıkası 1919 sene- Halbuki mesel~ tudur. Budük Kadın-Ama artık mana ve- Ycrtrüd - Kocam da öpe-

lcrce Türk. gençi hayatını kay- sindenbcri bu yolda idare edil- kan kotucu Besımle Raufun- riyorum . , yim . 
betmiş, memleketimizin en ma- mektedir. Versaille muahedesi- dur. Kebap pişmif, _Besim götü Erkek - Aferin, mes'utsunl Erkek - Öp, haydi öp. 
mur kEımları harabeye çevril- ne göre, 1935 te bir reyi am ya- rürken 1924 Olempıyadına dair ya? Jertrüd - Hangi yanağm-
miştir. pılacak ve Saar ahalisi Fransa- Raufla münaka9aya tutu,muş· Kadın - Elbette mes'udum. dan? 

Clcmenceau kendi vicdani ya ilhak mı, Almanyaya geç- !ar •.. Tabii kebap aoğumu§... Erkek- Eh, haydi artık kal- Erkek - İkisinden de. 
istirahatı nokati nazarından on mek mi, yoksa müstakil idare FELEK kalım. «Jertrüd öper ve göz yaşları-

DiANA 
filmine hayran kalmıtlardır. Em
pire de Pırla deo ESTER KRlltF 
büyük bir meharetle ıagannl ettltl 
fantezlst şarkılarında cidden mu• 

vıffak olmuştur. 

Onu bu günkü 16 l/'i ve 18 1/2 

m&tlnelerlle suarede dlnleyeblllnlnlz. 
scne fazla yaşamıştır. Çünkü edilmek mi istediklerini tayin mlJ Kadın - Daha erken · m silerek çıkar .» 
görmek için 40 sene beklediği edecekler. Ancak Saar havza- Bütün şehir eballsl Erkek- Nasıl erken, geç ka- Erkek - Ne o ... Bu göz ya-••••••••••••• 
hadiseye 1918 senesinde şahit sındaki vaziyet bu reyi amın K O N T D ö lacağız. şı nedir? 
old~ğu !!ibi,. on sene içinde bu Almanyaya ilhak şeklinde te- MONTE KRİSTO Kad•n - Evela senden bir Kadın - Hiç ... Zavallı ka- ••••••••n ... , 

-
h, a~ısenın. _ b. ır hulya . haline in- celli edeceg-ine şüphe birakma- şey isteyeceğim · dıncağız ! Ama hakkı da var. . • JAN AN J ELO ' - - nun vürudunu sabırsızlıkla 
ıtılap ettıgınc de şahıt oldu. maktadır. Fransızlar bunu bil- Erkek - Emret· Bu evi, babacığımı, onu, herşeyi 

beklemektedir. d · · 
Bu itibarle sukutu hayale u- dikleri içindir ki Almanlardan - Kadın - Va etmıştın · kaybedeceıim... KONT DÖ 

ğramış bir adam olarak bu dü- bir şey koparmak ümidile şim- ZAYi: Galata ithalat ııümrüğün- Erkek - Sö~le · Erkek - Ya ben? MONTE-KRİSTO 
nyadan gitıniştir. diden tahliye müzakeresine gi- den almıt olduğum 2880 numerolu Kadın - İhtıyar dadım Jert- Kadın - Boynuna sanlarak 

Son on senelik hadiseler rişmişlcrdir. bel'.an.name~n 32 numerolu 27-6;-929 rüdü biliyorsun ya? - Bir sen varsın. Yer yüziinde 4 kll.nunuevel çarşamb• 
müstakbel tarihşinasm harp m~ Saar meselesinde diğer mü- ~rıhlı 4k24 lırakG8 kuru~l'!k_~il!YdL':"Yay- Erkek - Maifun · • hep beraber olalım. Dünyada akşamı 
uıı . d . d ruye ma puzu azaen zayı cu C• K d N. ani d g-ım t k ııı.-----------·· ~ . c;ın en zıya_ c sulh .. mesul- h.im bir nokta daha v~rdır. Ger niıi alınacağından zayün hükmü yok .. a ın ~ ış. ~n 1 1~ e yaşanamaz· · • 

1 Tahmin ıdildltl veçlılle 

MUJiK KALBİ 
llmlnln milme11lllırl LON şAf'llt 

ve BARBARA llltDFORD 
A 8 R 1 SINEMAD• 

tlmdly• kadar mllll ~ 
gtsrUlmeınlt muzaf. 
ferlyetlerl kazan~ 

maktadır. 

yu tecrObe etmek oau u• 
bul etmek demektir. 
Hiç bir fey ne ona kıy., 

edilebilir ne de onun yerlııl 
tutabUlr. Milyonlarca y•v· 
rular, hayat ve ııhbatlerl•1 

ona medyundurlar. 

ıcnm ara tıracagına şuphe bı- ı mıntıka 1935 senesınc kadar hır. Ferhat zadeler. gun bana soz verdırdı. Evlendı- M. M. 

"lt.1//1111 f,, il .. -eddi Eejrika;,-;J,04 çaktı ve .. Aklıma o gehli: ·~ . ra~ ~eçlrirken blrakmıştım da ... \ daha heyecanlı, daha cazip ve nerdcydi? r~ı esnasınd~ zihniı~ıd~ gı: 
- Ne oldu acaba?. Dedim, tekrar ayaklarımın u- neş'eli uğulduyordu. Onun iç- - Nasıl kayboldu? şeyleri biliyormuş gibi .sık1~ 

Eşi
• Meraklandım, heyecanlandım cuna basarak yürüdüm. ıt~~~elen ve boğazında hiç bir - Niye beni aramadı? • utandım, kızardım af dıled 

üzüldüm! Gene tıpkı odaya ge- Odama dönüp gene karyola- dugum yapmadan çıkan: - Benden mi kaçtı? . . . . . . . . . . . dir 
lişiınde olduğu gibi bir gölge nın üzerine oturduğw;ı zama~ı -. I:I~mra.;. - Beni sc_vıniyor ~u? . ..o ı!f1latırken hiç bir şe>';ıııi· 

• halinde koridora çıktım. Saat öyle ferah, öyle mesuttum kı. Dıyışındc kı ahenk, canlılık - Bana hıyanet mı ettıl şunmıyor, muhakeme ed s" 
Etem izzet iki buçuğu çalıyordu. Hastane Ömrümün hiç bir an ve.. Hiç bütün hassasiyetimi kaplıyordu. - Aşkı yalan mıydı? yor~~- Sadece bir sinaı;t.3 ef 

• --~ derin bir sükut içindeydi ve kal bir devrinde kendimi bu derece Sanki onu yeni görmüştüm, ye- - Sözleri uydurma mıydı yircısı en acıklı bir teınsılı ~c• 
H , H b k k b idi k k .. bim kafesinde hapsolup çırpı- rahat bu derece sevinçli hisset-'ni sevmiştim, yeni bir aşkın - Ortaya kenJisiniıı koycıu- rederken il(! ;-a;ıa~~a beı::, ı 
asanı aççanıma ıra tı - ya ancı ge , or tum urper- . . . . ' .... d h' b' k 1 · ı· -· b d 1 • ı f ı f · d" miydi' h ld ,. H-lb ı · ke:W1 

.. 

t b
. h "b" b" a· k d' . k 

1 
' .. nan bır kuş gıbı atıyordu. Ayak- medım. Yer yuzun e ıç ır e-. esır ıgıne oyun uzatıyor um guaş' ese esı uzme · 1 a eyr,1..1. " l~... '. 1 ~, an sonra ır sar oş gı ı ır ım · en ımı aryo anın uze- . k · • E · d' ki 1 be · · N' · b · D" 'd b' ı · ı· d · · ı o· rı ·•s · · flm ,, h ' .b. . 'd S ld !arımın ucuna basa basa, kımse- dere rastlamamış, ıztırap elı- 1 mm ım o yanız nı sevı- - ıçın em uzce e ıra{- ge ıp, onu a ıyı, ra.ı:ıt g. 11 r 

a~rır 1 cna~ asta gı 1 rı.nc. ar attım. onra ne 0 um ye görünmeden Hasan'm koğu- mesini duymamış, acının ne ol- yor, beni sevmek için yaşıyor, tı da ortadan kayboldu? ten sonra od:ı•11da yala:ı .:af.,ıi-
sct edıye sen~~~ığ~e, .sarsıla sar- bılmıyorum · şuna gittim. Usulcacık kapıyı duğunu bir def'a bile tatmamış beni sevdiğini söylemek için, - Eğer beni birakmasa, ben- ca bol bol clü~üııebildim, .~'~ ,';i• 
5~. a 0 ama ge. ! ı~ı ve,ay~~~.a · · · · · • · · · :, . açtım. Hemşireye: gibi idim! Bir saniye içinde a-,benim sevgime doymadığını du- den kaçmasa buraya nerden ge- mi dinliyebildim, onun so .. ;,ıı 1 

şoxıe ~ay~~~ıb·ı· bır defa yuzu- T~~~ar uyandıgım, kcndıme _Nasıl? yıldım, bir saniye içinde hafif- yurmak için konuşuyor. Bu em- lebilir, Başkumandanlık muha-!nin kulaklarımda tıpkı upk'ıe'" 
ı;;u gordugum~. ~a~lıyorum. gcldıgım zaman her taraf ka- Dedim. !edim; bir saniye içinde senele-'niyettc ki gururu hiç bir şeyde rebesinde nasıl yaralanabilirdi?:tekrarladığını duyabildint 111c

1 

.~şım~ beyaz ortiis~!~~ beyaz r~nlıktı .. Gece o!muştu:. ~.aş~~ _İyi. rin kar topu gibi yuvarlıya yu- j aramanın, hiç bir şeyde bulma- Ya ölmüş, ya esir edilmiş olma-kimin, saadetimin heyecıı 
gomlegım arasında ?:'u~ adc- ugulduyordu! Bır az uşumu- dedi. Sanki, inanmadım. YU- varlıya büyültüp kocaman bir nın imkam yoktur. malı mıydı?. lsürebildim. 0c1 

~a kaybolmuştu. Goz~e~ım ?~ şüm._ Ncrcd~ yattığ~ı'. ne~edc rüdüm, gene onun yanan başına küme gibi getirip ciğcrlerimin 1 Zavallı Hasa:ı'cı~. Bir saniye J?.iyeı; oı;dan şüphe, e~en ben' fJ'.ayatt!11~a ilk def'a. 58:1'~~ 
~ş~~n aşa beyazlık ıçınde ı~ı o~dugumu bılmez gıbı ılk oncc gittim. uyuyordu. Nefeslerini arasına oturttuğu. ıztırap. Yllll'.- hatırladım ~e ~e~_dın:den utan- degıl m!ydım? Hasan cıg~ . - · I d~nıle~ sıhırb.az ~~ıf~~~~n.~ o~ 
t~ç~k, zayıf, ışı~sız ve renksız hır az şaşırdım. Kımrldadnn. E- dinledim. Düzgün. İçim rahat rusu eridi, ncfesım gemşledı, 1 dım ! Onun olduğune ınandığım Halbukı neler, neler çekmış ve dıplerımdc dız çoktugu~~ g yı 
;olge halındeydı ... En vuzuhla lektriği yaktım. Hafızam, hatı- etti. Bir insan ömründe ancak kafam silindi, zihnim duruldu. ı ve ölümüne acıdığım günlerde bütün bu çektikleri arasında ge-: göre soyundum, dökünd~J1!9~· ~örülebilen kaşlanmdı. Bir ölü ralarım tekrar uyandı: bu kadar rahatlık duyabilir. Ömrümde bir saniye daha acaba 1 birden bir yatak hastası olarak ne kendisine en büyük acı ve tağnna girdim. Gözlerim' k e Ô~ 
Jenzi, bir ölüm yatağında son - Demek ~aryolanm üzerine Hastabakıcı: bu rahatlığı bulabilecek miyim? onu karşımda görünce aklıma avu beni bilmiş. Bu an hatırıma 1 dım, geçen sa'mcyi bir ı-erg,rıı' 
1efesini bekliyen veremli yüzü; yığılmış kalmışım? - Ne oldun Hamın?. Haııan'm bütiin sözleri kula- hiyanetinl blltı getirmiştim de- geldiği zaman hakikaten ken-'ha gözlerimden geçircliı:'-. e 9' 

oir silik, titr~mi~, kar~lık fo- . detlim. ~irdenbire zi~~ Dedi. . . . ğırnda en ııevdiğim bir musiki ğil mi?. d~ Hasa~·~ kar~ısı~d!i imi- yeler oldu zevk güne~i ~11:pl 
tograf benzen yuz. Bu yuz bana hızlanan hır kasırganın tıIIl§el!t - Aks~nı üzer• onu blJ' buh- parcasmdan daha lr;ti;daha tatlı - Hasan bu .. aınarıa kadar şım ve o butun bu bır sınır buh- B 'f 



iktisadi haberler 
Y apagı fiatları artıyor 

Hamburg'da kalan büvük bir Parti 
yaPagı henüz satılmamıstır . . 

Yapagı piyasaları günden gü ı hakkında Kanalizasyon şırketı 
ne yükselmektedır. Mamafi fab tarafından hazırlanan rapor tet
rikalar istenen fiatleri henüz ver kik edilmiştir. 
ıtıemektedir. Kanalizasyon şirketi mühen-

Bu yüzden Hamburg'da ge- disleri saray inşası ~çin sa:ay ar 
Çen seneden kalan büyük bir par sası toprağını matlup mukem
ti yapagının henüz satılmadığı meliyette bulmuşlardır. 
bildirilmektedir. -o-

Ticaret odası Katibi umumisi Az şeker sarfediyoruz 
Cemal Bey dün vazifesine gel
memiştir. 

Bu münasebetle dün Cemal 
B. in K.ıtibi umumilikten istifa 
ettiği şayi olmuştur. , 

Mamafi oda reisleri henüz 
böyle bir istifadan haberdar ol
llladıklarım söylemişlecdir. 

--o-

Rusya_ a ihracat 

Yapılan bir hesaba nazaran 
Türkiyede senevi adam başına 
2,5 kilo şeker düşmektedir. 

Buna mukabil Amerikada se
nevi adam başına 55, Fransada 
24, Çinde 4,5 kilo şeker düşmek 
te imiş. 

--0--

Ali iktisat azası 
işleri Ali iktısat heyeti azasından 

Sanayi ve Maadin bankası şehrimizde bulunanlar b~r.K~u 
ltıı.idiirü Sadettin B. Ankaraya nuevelde yapılacak meclısın ey 
l(t · · eti umumiye içtimama iştirak 
lSmıdştır: b . ah t" R etmek üzre yarın şehrimizden a ettın eyın sey a ı usya d" 

,, "h . 1 .1 l'k d dı 1 hareket edecekler ır. ,a ı racat ış ene a a a ar r. --o-
-o--

Ticaret sarayt Borsada vaziyet 
Dördüncü vakıf hanın karşısı Dün borsada Altın 930 liret 

na yapılacak olan ticaret sarayı 8,80,5 kuruştan muamele gör-
İşi!e meşgul olan komisyon dün müştUr. . 
fevkalade olarak toplanmıştır. Düyıınu ınuvahhıde 193 ku-
Dünkü içtimada yapılan sondaj ruş otuz parada kapanmıştır. 

• • • 
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Poliste 

EOO bin lira nasıl doladırıldı 
--------·----···--------

Trikotaj taciri Hasaıı efeı1di yıızu ı11iitc-ca\'İz tiic-
cara \'erdiği bonoları ödeınedeıı kaçtı --------····--------

Şahitlerin celbi için 
mahkeme talik 

edildi 

anlasılmıstır 

mahkemesine müracaat ettiler 
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;\!ILUYET CT\IA L9 1929 

roa v y Melo y (El~aınra~a) 
l l{eseie l_,ona v~ Ani ta Page J 

SPsli ve teınanlen s()zlii filn1 
Bu hafta Alhamra ıinemosının GoUvin• mamulatından olan bu film ı de ıöhret kazanmııb. Ni..,Waı 

göstermeye bnıladığı (Broadv; ay Me k rikada yapılmq yüzde yüz sözlu (Hank) ve onun hemtireıi (Küini), 
lody) iımindeki film bütün ıfünyaJa- ilk filmdir. Eddinin bulunduğu tiyatroda dansöz 
ki ıeıli film hareketinde bir noktai l lŞTE FiLMiN MEVZUU· ohrak çalıımak üzre Nevyorka ıel-
bareket olduğu gibi bizde t!r böyle o- · mişleTdi. Eddi yakında büyük bemti· 
lacağmda fÜphe etmemeliyiz. Bu gÜ· Nevyork un me~hur tiyatroların· ; re Hank ile derhal evlenmeği ümjt e-
ne kadar (ıeıli ve sözlü film olmak dan "Zanfild,, revü tiyatrosunda (Ed: diyor fakat Hank, hemtirıi Küininin 
üzre ıöıterilen ıeylerin içinde hiç bi- di) namında bir j~~ ~ug~mnisi •Bro-' istikbali temin edilmeden evlenmiye
ri battan n~ağı ıözlü değildi. (Pariıli a<lway Mclody• ısımlı bır tarkı bes· ceğini aöyliyor. 
Şarkıcı) fJr.:ıiı:ıdeki bazı nlmalar is- telemiı, sesinin güzelliği ile fevka!a· Tiyatroda yapılan provalarda bu 
tisı:ıa edilirse ekrandan iıittiğimiz ,e- -ı h~mşirelerin dansları beğenilmiyor ve 
y horoz ötmesi; k.ö'?•.k.havlamaaı, top ı I-Jaftada bir SÖZ an~aje e.d~~yolar, f~t ~i!ini'.!i'! 
patlamaaı ve mu11kı ıdı. (Broadway ı mutenasıp vucudu ve ıuzellığı mudı 
Melody) Öyle değildir. Onda da ıarkı YERLl YEt iNE rin nazarı dikkatını celp ediyor ve 
ve muzika vardır, lakin bu muzika . . · • ı yalnız kendisini anıaie edebileceğini 
perdede görülen muzika.Jır ve p•k Sınema habı:'rlerı veren gaze- söyliyor. Küini hemşiresini de kabul 
azdır. Ost tarafı tiyatroda olduğu gi· leleri o uy nlar görürler ki vak ettikleri takdirde razi olacağını aöyli
bi gör\4meler ve aah!tenin diğer bü-' t ile film çn. ırrncı< için Amerika yor ve mücliri ikna ediyor. 
tün rsleridir. Bu film ta!ıii l ngilizce ya gitmiş olan Avrupalı artist- Bu esnalarda Eddi, Küininin fe•
dir ve bu lisanı bi!e,-lerce pek büyük kı I k tle ine kıtliıde güzelliğine kapılarak nitanlm 
zevk ile seyredileceğine tüphc edile- 1 er oırer 1 ter mem e e r Hankı unutuyor ve bemıiresine atık 
mez. • ln~lizce bilmyenlere gelince avoct "' me.dt>d, rler. oluyor, Küini de Eddiye kartı bir 
perdede görülen artisti:ı gijlüşü ağla- Bunu il'· nazarda bir «diius- meyi duyuyoraada bir felikete mani 1 
yı~ı, yür~yü;ü sö!lcyi!i .o . _dar canlı sıla ı ya hamledcnler oldugu gi o!mak için .Eddiyi reddediyor v~ ken
oluvor kı onun '°l'.~odıği dılı anl<>ma- bı , bu udcnılann yonılı.:p dinlen dı~e n;ıulazemett~ bulun~n t~yııtroj 
mak - f&Yllnı teessüf ohruık!a btta· .. I k . , .. sahıplennden :ıı:engın Vanner ın veri 
her • filmin umumi zcvkını ihliol ut· me.< u~r~ mem e et erme aon• eliği ziyafete gidiyor. Nihayet Küinin 
mcmektedir. duıdenm zannedenleı de vardır. V.-.rinerle bulutacakları bir gün, Ed-1 

. . . F ak at b itun bu avdetler sine eli kll .andıktan dayanamıyor ve aı-
~ılmın n;ı~vz~u basıttır: l kı ' • k'lr ma san Y• rıdc p . k büyu. tahav 1 kı ~ · Hankin önünde Küiniye itiraf -1 

ı:!e~ın yek 1ıgenne karş hıs fcclaknr· .. • f ' ed.ıor. 1 
lıldar yapmasını tr ir etmektedir.' vuller yapmakta .... rı «st>slııı ıl . • . 

1 
_ ı min netkderidir. ı H.~nk. k;ndı ıaad•tını feda edı;r~kj 

Escnn en büyük yükunu B ssie< yct<dıv,erını sevmekte olan Eddı ile 
l.ove ismindckı \:adın taşımektadll'.J ::unema sessiz oldugu mucıdet hemşiresi Ün evlenmesine razı oluyor) 
Bu art"t mukc:nm~ldir. Anita Page çe «beynelmilel~ bir eğlence idi ve onları yalnız. bırakarak vilayet ti-
güzcl ve iyidir. Filmin sahneye konu- ' ve bu d ilsiz sanatla her millet- 1 yatrolanndan bırisinde çalıımak llze-

•sr(>t/vey Mtlvdy. fi/Tr.ınden ıu ve "reji,, aı çok iyidir cMetro 1 , tk" I I b 1. l re Nevyorku terkediyor. • 
( t ) 

· ten san a ar ar ça ışa ı ıyoı· · ·--~-- - - ------· 
11 

------ d l b F 

Ya a aıı e BU HAFTA I~~ıT~r•~t:a~~ ~:ıli~:s:~.~~~ KOÇUK HABERLER 

~ Şehrimizin dört büyük sine- ni görüp takdirkar oluyorduk. - Foka tirketi içinde hiç ka-

Ü h?:a Çkova Pi ver Blonşar ve şlotof ,ması bu hafta film değiştirmek- Lakn vaktaki sesli, daha dogru dm olmıyan bir film çevirmekte 
'-' 1 · 1 f'lm d k dir. Bu filmde «kadınlaşmıp 

"1812 de,, uınıle Avrupac!a g ... en vil" te•:ıduf ediyor. Yolda her ikisi tedır. Alhamra yüzde yüz söz- su soz Ü ı oğmu9tur; artı ., A "k · · ı b bir erkek vardır. Bu filmin rağ-
\u film Olgaç kovanın güzel eserle-· de Kazaklar tarafından e•ir ediliyor •. lü bir film olan «Broodway Me- men aya gıtmı9 o an ya ancı 
nndea biridir. 1812 saluıe itibarile ve Madam Lasal Rusların kumandanı lodyıı yi gösteriyor. Operada artistlerin Hollivutta hikmeti bet görüp görmiyece,· . ıünaka 
filmin uz~n olmam_••~ c;ibe_ti:'d':" iyi. Cen'."81 Potemkinin ve ayni fikirleri meşhur uKonstans Talmac'ın» vücudu kalmamııtır. Çünkü bu şe edilmektedir. 
l:r. Entnkalu seyırcıyı ıurukliyor. besi.iyen Kazak yuzbaşısı Orlofun e- V .. · · ı· ı· c·ı · · adamlar lngilizce film çevirte- -<>--

Ruılar ve Fransız( '" iyi secilıniş. lind n kı.rtulınaya çalıfır. Karısının « cnus>ı ısım 1 ses ı ı mı geçı• 
K.:- sehnalan iyidir. Şletof ve Piyer bu fena vazi)·etini ve müliizim ile o- yor. Majik «Mulen Ruj» ve «Ce mezler ••• Şu halde her artist - Lon Çaney iadei afiyet et
Blantnr muvaflaktrrlar. Olga Çckova lan eski rabıtasını öğrenen miralay hennem» filmlerinin mübdiası bundan sonra yalnız kendi dilin mittir. Son günlerde Metro Gol 
çok iyidir. Filmin mevzuu 1812 de Laaal onu kurtarır ve hakkındaki fÜp Olga Çekovanm «1812 deı> is- de film çevirmeye mecbur ola- dvin Meyer tirketile Üç senelik 
Naµolyonun Moskova ric'ati esnasın- helerini de tevsik eder. Sinemalarda • d N 1 M k caktır. Tiyatroda her kesin ken bir kunturat aktetmittir. Lon 
da bır Fransız kadının peşindeki dört ıeçcn sene olduğu gibi yine "Variye- mın .e apo yonıt11 • ~s ov~ Ç b d 
erk iin macenısıdır• te,, numaraları baılaclı. Nitekim bu aefen esnasında geçmış bır vak di lisanında oynadığı gibi bu aney u mü det zarfında 12 

1812 de Napolyon askeri Rusya· halta t.• ,iik te Parisin (Empire) an- ayı hikaye eden bir filmini gös- hadisenin neticesi olarak bizim film çevirecek ve haftada 6000 
·- ri~'at ettiği c•nalard3 miralay pir.art!stlerin~en Ma~ Etther Kri- teriyor. «Melek» ise çoktandır gibi hariçten film alan bir çok dolar ücret alacaktaır. 

' ın karısı, koca11aı buluşnınya ef 11mınde ııuzel nslı b·r hanende .. . . • mi k ti belki uht r f 
evvelce ıcvdiği mülizim Me tarkı aöylemtktedir. seve seve gormedığımız «Ben me e e eı; m e 

1 
ar- -<>--

.. 

' 

•Ta ebe Pr·ns. f 1-nır. te11 
---.... n. _.., .., .. _ ......... _..l>--4·----------.............. 

!~iraz terbive 

Hurıt kahramam Ramon Nova.. 
tistlerin eserlerini görebilirler. - Şehrimizin film müessese-
Lakin Amerika, Almanya gibi !erinden biri gelecek sene Türk 

ra ile güzel Norma Şerer'in «Ta yalnız kendi dilinde film yapabi çe film çevirebilmek için 25000 
lehe Prens» ismindeki filmini len memleketler yabancı artist- dolar kıymetinde makine getir 
,.eçiriyor. !eri alkışlayamıyacaklardır. meği tasavvur etmektedir • 

-----.-------~~:.;...; ________ .. 

FİLMİN MEVZUU ŞUDUR: 

• 

r "I /'DA 

1 

l 
•Brndvty Mtlody. fl/m/udtn 

Ven üs ( ~~era~a) 
ltonstans Talmnç, Aııdre Roan, j tini belli etmeden onunla dost ol · or. 

Maksudyan, Jan Mürat (Se.ıi film). aevişiyor, nişanlanıyor ve • v• 
Hakaızlık yüzünden artan bir •t· leniyorlar. Bu arada bir talwn taJ 

kın maceraııru anlatan bir mevzu.. . ve entrikalar da oluyor. 
Prenses Diyaı:ıa bir büyük vapur Film de uzunluk yok. Konstıını 

lrumpanyasırun başındadır. O firkete Talmaç bu facıa rolunde biraz yadll' 
mensup bir vapurun kaptanı, Prense gar gibi olmasına raimen fena d -'!il. 
ae ıııyaben hakaret eden bir yolcuyu Jan Mürat çok iyi Maksutyaa tea• 
dövrtıÜf 'ff yolcu bu yüzden ölmüı tral,. •• Sahne tertibatı fena deii Gii 
olduiu içln iıinden çıkarılıyor. Pren- zel fotografiler var. Muzika ac! .. ,tn· 
ıeı te bu karan bili tetkik imza edi- ıyonu orta. . Sesler iyi. Film Fra ı . a· 
yor. Fakat bilahere yapbğı haksızlı- da yapılmııtrr. 
ğın tamiri İçin kaptanı arayor ve Ce- Opera sinemasında bu hafta baı!ı• 
zayire &ittiğini öğrenerek onu takibe yan maruf Arjantinli Eduardo Bian· 
çıkıyor. Cezayirde onu dokluda İfçİ ko orkestrası bu filmden evel ça.: , k 
olarak buluyor ve kendiıinin hüviye- tadır. 

• Verıos. filminden 

.. ...-- .... ·----·--··------·- .. ··--.............. _ .... _ .. _ 
G. W. Palst Londrada Alla filmi çcvilmİ!tir. 

b .• s.~hına Fransız2, İngilizce ve AJ. Film Balı;ariıtanda yapılan ilk fil1 
rnnnca olmak üzre üç lisanda bir aöz- mden çok eyidir. Maale•ef mevzuu 
lü film çevirecektir. b~ynelmilel olduğundan orijinalitesİ 

•Metro • Goldwyn• Londrada av- yoktur. 
ropa için bir imalat merkezi teıiı e- Filmin yapıhtı umumiyet itibari)• 
decektir. kusursuzdur. 

•Yangından Sonra» isimli ikinci Güzel Rus artisti Titi Tamavok.U. 
Bulgar filmi Sofyada irae edilmiştir. ve Bulıar aktörü Kissimoff vakıfan"' 
Bu film P. Michailoff un romanından makiyaj ve rolleri le bu filmde büyülıı 
almmıı ve A. M. Grejoff tarnhndan bir muvaffakiyet kn.ı>n~•slardır. 

lleride tahta ı~ecek olan küçük 
veliaht prenı Şart Hanri arbk sarayı 
terbiyesine alıştırılacağından Karle
burg'a vurudu hasebile büyük bir ia- 1 

tikbal morasimi tertip ediliyor. Ken
disi için kasvetli bir mekan olm~ktan 
başka bir ıey tc~kil ebniyen sarayda 
küçük Prens profe~Ör Yu!ner'in desti 
terbiyesine tevdi edildiği dakika1a ka 
dar pek sıkıntılı bir hayat ıün'iyor. 
Fakat hilkatten n•il ruhlu ola~ profo-1 

aör kendine tevdi edilen yavr.ınun ile 
ride bir kıra! olacağını hatırından çı-. 
kararak çocuğa karşi arkadaşca bir 
muhabbetle bağlanıyor; ve gösterdi
ği alakanın tarzi çocuğu kendisine bir 
bağla bağlıyor • 

Ad., p' ~ .. , \1. Leopold 

HrQ·,·ano .. .JitmtruJu-

Aradan ıeneler geçiyor küçül.! 
prens artık darülfünun tahsili gör.ı-1 
cek cağa giriyor ve kırahn İradesine 
imtisalen mürebbisi ile beraber Hay- "VtnOs. filminden 

Marchand'ın y;ı~ 1.:1 ve sinema- ı 
ya tatbik ettiği bir piye:i ıesli 1 
fi'.m olarak Fransada oynaya

ı 
ocaktır. 

-0--

LEHlSTANDA 
«Bu gün Yarın» isminde bir 

Leh filmi ikmal edilmi,tir. Bu 
film «Ferdinand. Geteb ismin
de Leh muharririnin maruf bir 

1 eserinden iktibaa edilmiıtir. • uryıına. fllm/ndtn 

tı 



~~y'i( TAYYARE PiYANG~~O 
YEDiNCİ TERTİP 

5. i ret KEŞİDE 
11 K \NUNUEVVEL 1929 

ü yük ikramiye . 
50,000 liradır 

Avnca: 

- 25,000' 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık 

ve 10,000 » Bir 
ikramiyeler 

mükafat 

'm-. Şimdi ihtiyaçları vardır ~ Dıvar Lakviıııleri Dcv!·edJecek ihlıra 
beratı CUMHURiYET TAKViMi 1 7 .. 

resimle müzeyyen "Hidro karbon petrol gaz yağları,, · ' 
Zira ncşvü nüma bulmakta olan uzviyeti 

"K\lULSlON SCüTT,, ile tak\·ire et Menin 

zamanıdır. EML'LS!Ol'\ SCOlT bc~ler 
ZAFER TAKVIML hakkındaki 3304 numerolu ihtira be-1 

resimle müzeyyen ratı sahipleri ihtiralannı istim.3.J ede-
Zaferi Milli takvimi yaldızlı çcrçc- bilecek yerli bir müesseseye icar ve

,•eli Gazi Hazretlerinin resimlerini, ya furuht eylemek istediklerinden bu 
evkatı şerriyeyi ve bir çok faidoli ma- hususa _talip olacak zevatın lstanbul
lilmatı, hikayeleri, latifeleri havi üç 1 da Yem.Postane arkasında Aşır efen 
türlü duvar takvimi ile muhtelif kü- ' di Kütüphanesi s~kağında Türkiye 
çük büyük çep takvimleri basılmıştır. 1 h~?ında 18-22 numerola~da "ru.n ve-

Türk Neşriyat yurduna müracaat kilı ~~lunan lstok efendıye muracaat 
edilmesi. lan ılan olunur. -------lstanbul Dördüncü icra memurlu-
ğundan: 1 

Ecnebi memleketlere 

Mihri Emire hanımın, Ali buçuk giden tüccar Ve 
zade Vehbi ve Mehmet beylerden 1 

borç aldığı paraya mukabil birinci de seyyahlara 
rece birinci sıra nÜmarasiyle ipotek 
irae eylediği Boğaziçi Beylerbeyinde Banka Kommerç'ıyale 
ve caddsinde kain eski 10, 11, yeni 
18, 18, 1, 11 numaralı rubu masura ı J t J 
tatlı suyu müştemil eski 10 numaralı a yana 
maa bahçe bir bap sahilhane ile kar- Sermayesi 700,000,000 
şısında vaki bağ ve dağ mahallinin {lhtiyat akçesi: 
iki bin üçyüz dört hisse itibariyle iki 
bin yüz elli bir hissesiyle ve yine ayni 540,000,000 Liret) 
mahalde Havuzbaşı sokağında eskive Travellers (Seyyahın 

ve kuvvetlendirir. Cıjı;erlerl takviye ve 

kıjın •ııı~talı k larını defı ve izale eyler 

. Tabii vitamıni ve mukavvi tuzu be' 01 .ın 

EMULSİON SCOTT 
dikkat vt: musirren talep ed• 11;.. ~l""l':!l"!'n~ 

ü~üncu nııntaka etı~~a ooası reisli~inoen: 
Oda için yüzer lira aylıklı bir muhasip ile bir katip müsaba-

1 ka ile alınacaktır. Şeraiti görmek üzre talip olanların mukta
zi evrakı hamilen Kanunevvelin birinci Pazar günü saat 1 de İs
tanbul Sıhhiye müdüriyeti binasında oda heyetine müracaatları 

~eyain risel 
----

l\Ierke;ıo; .\rent~,.; Gal1tt k1'"-'I•- ı 
l>ışınia, Re,- ı~lu 2.36! 'ııoe 
ıcenre(ı: ı\ l a rn ı ti\·e f ı: 11 a1tı~ J1 

'sr h ' n. tO 

t~TALf A ros1·sı 
llncboJu) npuru ı Kdnu'laevvel 

pazar 1 Oda (;3 ı~u rıhtımından 

hareketle lımir Külltik Bodrum 

Rado' F~thiye Finike Antalyaya 

gidecek ve dönüşte mtzkQr 

iskelelerle birlikte Andifli Kal

kan, 'akız, Çanakkale, Geli

boluya ujtrayarak ı:eiecektir. 

Bozçaad~ pos!a31 

yeni altı numaralı bir krta harap ba- 1 ) 
1 ğm zemin ve mülkünün yirmi dört çek eri satar 

sehim itibarile yirmi sehminin ihale- Liret, frank, İngiliz lira ;1 jutara Evkaf Mü~ürlülünoen: 
Dört valsli dcfirm;!! 

~:~'!:~~I 

( GELiBOLU) vapuru 30 
eşrinisani cumartesi 1 7 de idare 

rıhtımından hareketle Gelibolu 

Lapseki Çanakkale lmroz Bozca

adaya gid~cek ve Çanakkale 

Lap>.:kl Geliboluya uğrayarak 
ıı;clc~cktir. 

, 16/ 11,'29 da ihalesi icra kılınacağı ilan edilen Ankarada kain 
~ngüı hamamı görülen lüzum üzerine yeniden yirmi gün müd-
11et1e müzayedeye vaz edilmiştir. 30/ 11/929 Cumartesi günü sa 
tt' (15) te ihalesi icra edileceğinden mezkUr hamamın Evkaf hey 
~ fenruyesince tanzim kılman keşifname ve şartnamesi mucibin 
~ (14964) liralık tamirat tefrişat ve tadilat müstecire ait olmak 
:ı,,~e beş sene müddetle icara verileceğinden talip olanların keşif 
;;'ne ve şartnameyi görmek isteyenlerin Ankara ve Istanbul Ev 
...!._ müdiriyetlerine müracaatları. 

i~arebane in~ası: 
Tütün in~ısarı uınuın nıüoülüaınnoen: 

tt ~alikesirde inşa edilecek başmüdüriyet binası için verilecek 
i2'1lıfnamelerin tevdii için gösterilen 30 - 11 - 929 tarih 14 - 12-

g cı:_ınartesi saat 11 re temdit edilmiştir . . - ---------

..._... l\lühiın fırsat ~ 
Değirmen yaptırmak isteyenlere 
Konya lstas\'Onu depolarında mahfuz bulunan ve Lotr fabrikssı 

llıaınulitından olan ram, mükemmel ve moıitrn bir dakik degirmcnine 

aıt 100 beygir kuvvetinde motör, kazan, va!~, silindir ve saire ve s.ıire 

~bi alAt ve edevat ehven !iade saohktır. 
~'ırsattan istifade etmek isteyenlerin Konyadı Merkor. otelinde 

\ziz Beye, lsıanbulda Galatada Ömer Abiı Han ikinci kat 

lllliracaat eylemeleri. ·-~~Ylet oeınir JDlları ve limanları umumi idaresinden: 
ıo Ankara - Kayseri hattında Karafakdı istasyonu için font 

tıı ve tefercuatı kapalı zarfla münakasay konmuştur. 
\ıı Münakasa 9 ikinci kanun 1930 Perşenbe günü saat 15,30 da 

\\arada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
~k Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mü-
1~ ~-at teminatlarını ayni günde saat 15 şe kadar Umumi Mı.;-

tluk kalemine vermeleri lazımdır. 
\ Talipler münakasa şaı-ınamelerini on (10) lira mukabilinde 
.:karada, Malzeme deiresinden İstanbulda Haydarpaşa ma
~mdan tedarik edebilirler. 

tv~al uıııunı ınn-"oür-lü~-Ond-en: ___ _ 
h~~rdüncü vakıf han kaloriferi için lüzumu olan (175-200) ton 
~"."1:lll1ş maden kömürü aleni münakasaya vaz edilerek teşrini 
•1 ~ otuzuncu cumar!eıri günü saat on dörtte ihalesi icra edi
,~egınden talip olanların ııeraiti anlamak üzre her gün levazım 1 resine -ale · ü: de idare encümenine miiracaatlan. 

TBEPlR~OL-FREN~l iLl~I 
Dahilen istimal olunur. Tablet şek.llnde olup vecanak 

Şitingalardan daha iyi ve hlç rahatsızlığı mucip olmaması 
hasebUe Avrupa hastanelerinde daha ziyade rağbet görmek

tedir. Etıbba reçetesi ile eczanelerden arayınız. 

, ~ Deposu Hasan ecza deposudur • ~-

~~t ve e~anı ~ankası unıuın oıüdörlO~ünden: 
1azarlıkla satılık depo ve antrepo 
lıııı. No: mevkii ve Nevi ve mahiyeti 

semti meşhuru 

12 Galata kalafat Depo ve ahşap 
mahalli Kürkçü- antrepo 

Hudut ve teminat 
kemiyet ve miktarı 

müştemil!t Lira 

mamüştemilat 3 71 o 

~ !er kapıaı 
~ tAda muharrer depo ve antrepo pazarlıkla satılacağından ta 
Uıı~ atılarnı yevmi ihaleye müsadif 5 Kanunuevel 929 perşembe 
atııi saat on altıya kadar Istanbul şubemizde müteşekkil satış 

8Yonuna müracat eylemeleri. 

l(APPEL 
Yazı makinesi 

A..lınanyada muasırı 
fennin en son 

fi fahes9rl 
Ususııe FRANSIZ hükOmetlnln dıhl takdir ve tercih ettiği 

Hafif, metin ve sağlam 
Be rciheti taahhüt olunur vo ıa1c.sı_ı1e 

ı·u . • dahi venllr 
'i rk.i i~ umum sccntc91 ; 

· .')L\;0RKYA1'; lııanbulı Sıdılcıye ban 

leri yapılmıştır. Şöyleki: veya doları frank olarak 
bunlardan eski 10, 11, yeni 18, 18, 1, 
11 numaralarla murakkam rubu ma- satılan bu çekler sayesnde 
sura tatlı suyu müştemil eski 10 nu- nereye gitseniz paranızı ke-
maralı maa bahçe bir bap kayden sa- ı· · ti 
hilhane elyevm muhterik sahilhane ar ı ma 1 emnıye e taşır ve her 
sasmm hududu: Cephesi Bcylerbeyin zaman işter~eniz dün vanın 
den Çengelköyüne giden yol sağ tara her tarafında, şehirde: otel-
fı Aptülkcrim bey veresesi sahilhane J 

bahçesi sol tarafı Mahmut Sırrı Paşa !erde, vapurlarda, trenlerde 
veresesi sahilhane arsası arkası lebi I bu çekleri en kiıçük tediyal 
derya ile mahdut bilkayrt ve bilmcsa-

1 
için nakit makamında kola

he dört bin sekiz yüz seksen b~ ar-
şın terbiinde taş divarla muhat rıhtı- 1 ylıkla istimal edebilirsiniz. 
mı yılak tamamı dokuz bin yedi yüz Travellers çekleri hakiki 
yetmiş lira kıymeti mubammeneli ar-
sanın mezkfır hissesiyle ve yine kar- ~ahibinden ba5ka kimsenin 
şısında vaki dağ ve bağ mahallinin kulnaamayara~ı hir ~ııkilde 
hududu: cephesi Beylerbeyinden Çen tertip ve iht:H edilrni. tiı. 
gelköyüne giden yol sağ tarafı Mah- ~--••••••••••-' 
mut Sırrı Paşa köşk ve bahçesi sol • 
tarafı Aptülkerim bey veresesi bağı lstanbul Mahkemei Asliye Birinci 
arkası Küplüceden Havuzbaşına mü-ı Ticaret Mahkemesinden: 

I 

\Oylii detirıne.ateri 
içi• en t•r•n1 1 

iıttlad• dıtfırme• 
... ktn-dLt -

~~ Beşiktaşta Sünnetçi M. Emin ~4 
En zor sünnetler kat'iyen acısız ve ıeri yapılır. Müracaat bir bafıı I 
~ evci olmalıdır. Tramvay caddesinde Müzdan Nıflz Hanında~ ·-----

Operatör HALİL SEZAİ 

ameliyat>ız elektrikle ıcdavi v~ .bilcü ·ı;e amelıyatı 

eder, saaı 1 ·7 Divanyolo \cı Hamam './. 20 ~ 

VALS HAPl.ARI 
MÜLEYYiN ve MUSAFFA 

Aqam yemcklcriadca cvıel (bir Ye p iki) bap ahnd1'1lt• 

. KAHACICERI, MIUEYI ve BAGIRSAKl.ARI TEMiZLER 

rur eden yol ile mahdut ber mucibi Viyanada 13 Avhofiştrasede 127 
kayıt on dört bin sekiz yüz otuz bir numeroda hcykeltraş Mösyö Kripcl 
arşın terbiinde kısmen taş divarları vekili avukat Nazmi Nuri bey tara
yıkılmış ve kısmen yıkılmamış ve kıs fından İstanbulda Sctltan Hamammda 
men gayri mevcut olup havuzu ve ku Topalyan hanında 9 numeroda Bozen 
yusu bulunan müteaddit tabii set ü- tal efendi aleyhine ikame olunan ala
zerinde mezru muhtelif meyve ağaç- cak davasının esnayı tetkik ve rüyetin 

lariyle müzeyyen sebze bahçesi ve de ikametgahı mcçhctl bulunan müd-
1 -----~iiiiİİİİ11iİiii1İliiİ••-.-•~ı;-~p.;-,ıl1ii~.---..Ummmmlj;" 

kısmı cüzisi gayri müsmir ağaçlarla dea aleyhi mumaileyh hakkında ila-
müzeyyen nazareti fevkaladeli dağ nen icra kılınan. tebligata rağmen yev 
mahalli olup derununda bulunan ha- mi muayyende ıspatı vücut etmediğin 
rap kağir bina ankazı hariçtir. Tama- den hukuk usulü mahkemeleri kanu
mı yedi bin dört yüz on beş buçuk nunun 398 inci maddesi mucibince 
lira kıymeti muhammcncli olup mez- hakkında ittihaz kılınan giyap kararı 
kQr hissenin yani her ikisinin hissci nın kanunu mezkfırun 141 inci mad
mezkilresi kırk beş giln müddetle bil- desi mucibince ilanen tebliğine karar 
müzayede ceman beş yüz lira bedelle verilmiş ve emri muhakeme 5 kanu-
taUbi uhdesinde iscde bedeli müzayc- nucvcl 929 tarihine mlisadif Perşem
d~ haddi layıkinde olmadığından bir be günü saat 13,30 da icra kılmaca
ay müddetle temdidine karar veril- ğmı mübeyyin glyap karan kanunu 
migtir . mezldlrun 142 inci maddesınin birin-

V c yine Boğaziçindc Beylerbeyi ci fıkrasına tevfikan mahkeme divan 
karyesinde Havuzbaşı mevkiindc e•- hanesine talik kılırunıı olduğundan 
ki ve yeni 6 numaralı bir kıta harap mınnaileyhin ilAnen neşri tarihinin fer 
bağın elyevm tarlanın hududu: Sağ dasından muteber olmak üzre bir ay 
tarafı Şakir beyin bağ elyevm tarlası zarfında tarifatı kanuniye dairesinde 
ve bazen V ahdettinin tarlaları arkası itiraz etmediği takdirde kanunu mez
Çakal dağ ile mahdut Çamlıca yolu kilrun 405 ve inci maddeleri mu
ve bir tarafı müteveffa Halil Rifat clbincc vakıları ikrar ve kabul etmi§ 
pata haremleri hanımın arazisiyle tldalunacağı gibi bir daha mahkeme 
mahdut sokak cihetleri yıkılmış taı ye kabul olunmıyacağı ilan olunur. 

Dr. Ihsan Sami -

Gonokok Aşısı 

divarlı arka cihetleri demir kazıklar 
üzerine bağlanmış dikenli teller ile 
mahdut ber mucibi kayıt otuz beş 1 

dönüm mıktarında itlenınit mezru na 
zareti fevkaJJ.deli tarla olup derunun
da ve üst batında tahminen iki yüz Belsoğukluğu ve ıhtilAtatına 
elli altı aflın tcrbiindc potrcllere isti- karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
nat edilmiş kagir su ha:rincsl ve biri Dlvanyolu Sultan Mahmut 
büyük iki kuyu iki cevl:r iki incir ağa- türbesi karşısında No 189 

Beyoflunda; Lüsyen Farıcl, llyas 
Kıralco ve Sabuncaldı. 
l.nanbulda; Orozdlbak, Zaman ltlryıt 
mığazuı ve saire ticarethanelerinde 
ıaalır. 

4. 

cı olup cilınlcal borçlunun tahtı işga- -••••İll••lllll•••lllİİ 
llnd~dlr, Ve tama~ bet bin lira kry- Feneryolunda Bağdat caddesinde ----------------------------
mctı mubammenelı olup mezkftr tar- Şehremaneti memurlarından Mabruki 
lanın d:ı1'i. hissesi kı~k bet glln mild- zade Fuat Beyin köfkünde mulıiınler 
detle bilmüzayede dört yllı lira be- iken elyevm ikametgiblan meçhul bu 
delle mliıterisi uhdeıinde iacde bedeli lunan Mecit efendi, Nezihe ve Emine 
mUzayedcai haddi l!yıkinde olmağın Feriha Hanımlara. 
dan bir ay müddetle temdidi müzayc- latanbul İkinci icra memurlutua-
dcainc karar verilmittir. Fazla bedel- dan: 
le talip ola~ ve daha :riya~ malil- İitanbctl Evkaf müdüriyetinin İa
mat almak ısteyenler krymeti mubam tanbul İkinci Hukuk Dairesinin (1 
mcnelerinln yüzde onu nisbetinde pey Nisan 338) ta. ve 337-1339 ve (424) 
ak~alarını ve 929 - -~523 dosya numa- numerosiylc Şehzadebagında Balaban 
raaıyle İstanbctl DordUncU lcra me- ağa mahallesinde Bozacı Hanı aoka
murluğun!" _müracaat ctıneleri ve 4/ ğında Uin (7 No.) bir bap hanenin 
1/930 tarihinde saat on beşe kadar vakfı namına icracn tashihine dair ia
son mi_izay_edeleri yapıl~cağından mUş tihsal eylediği ilamı berayı infaz dai
tcrllcrın bızz~t veya bilvekile hazır remize tevdi ederek namlarınıza yazı 
bulunmaları ilan olunur. lan ödeme emirleri lkametgihlarını-

B tta S kbanba Yaku ğ zın mcchuliycti hasebiyle tebliğ olu-
eyazı e t• pa a d - d ilhı bli t i 

mahallesinde Külhan sokağında ( 6 nan;: ıgm a~ _en ie 1ıa 11~rı;:ı-No) hanede mukimler iken elyevm i- ?~b ararnih~er şb?r· ar f d daln an 
k • 1 1 bul M b ıtı arcn ayet ır ay zar ın a re 
a;netga!ı arı meçhu urıan e - ·· ti b" di ~· · ld ,. 

met Tevfik ve Ahmet Hamdi ve Meh ye ~uracaa 8 ır yece,,~ 0 u.,_u 
t Şefkati be 1 takdirde dermeyan eylemenız ve bu 

me r "'."e.ı mahın hitamından sekiz gün sonra 
lıtanbul lkıncı cra memurluiun- bermuclbi büküm muamelenin if" 0 _ 

danı . . . . . lunacağı m.l!Qmunw: olmak ve ödeme 
lstanb~I ~vkaf müdınyetirun İ_•- emirlerinin tebliği makamına kaim 

tan bul Bırıncı _Hukuk Mahkemesın- bulunmak üzre ilanen tebliği keyfiyet 
den (28 T.Sanı 338) Ta. ve 3910-270 olunur. 
ve (95 . No.) Bcyazıtta Sekbanbatı --=------------
Yakup ağa mahallesinde Ayşe Sultan latanbul 3 üncü Hukuk Halmnh· 
Vakıfından (1 No.) menzil ile deru- ğınden: 
nunda cari nısıf masure mal lezizi ve Madam Nevart tarafından Beyoğ
kezalik menzili mezkfir karşısında (6 !unda yeni çarşı Amerikalı apartıma
No.) bahçe mahalli Bağdat Kadısı El- nınm dairesinde mukim kocası Vah
haç İbrahim efendi valafından mez- ram efendi Dikranyan aleyhine 29 E
kilr bahç" ve mUlhak diğer arsanın yWI 926 tarihinde arala=da talak 
kayıtlarının valafları namına taahihi- vuku bulduğundan ve Agop namında 
ne dair iatihsal eylediği i11mı berayi diğerllcde izdivaç eyledlğinden bahis 
infaz daireye tevdi ederek namlarını- le Vahram ile olan Taiakta tescili hak 
nıza yaı:tlan ödeme emirleri ikamet- kında ikame eylediği dava üzerine 
gahlarınızın meçhullyeti hasebiyle berayı tebliğ gönderilen dava arzu
tebliğ olunamadığından ilanen tebli- hali mumaileyh Vahramın gösterilen 
gat icrasına karar verilmittir. lkametgl\lıdan çıkarak gittiğini ve 

Tarihi ilandan itibaren nihayet ' elycvm !kamctgl\lıı meçhul bctlundu
bir mah zarfında , daireye müracaat- ğu beyanile blla tebliğ iade kılınmış 
la bir diyeceğiniz olduğu takdirde der ve bir ay müddetle i!Snen tebliğat if
meyan eylemeniz ve bir mahm blta- l aaına karar vcrilmlt olmakla bir ay 
mmdan sekiz gün sonra bermucibl hll zarfmdıı cevap vermeıl ve akai ta.k
kllm muamelenin ifa olunacağI malll- dirde gıyaben muhakemenin cereyan 
munuz olmak ve ödeme emrinin teb- edecefi hukuk uıulll mubalı;emelerl 
!iği makamına kaim bulunmak üzre l- kanununun 141 ve 144 ne! maddele-
ltncıı. tobli.iij llayfiyot olunur. rlne tevfikan ilAıı olucwr. -

• , 

•• •• • Elektrik supurgesı 
Tozu emmek suretile kilmilen imha eder 

AEG 
Tark Aaonlm elektrik elrked umumlyeııl Galata Balıdyar Han 

PANORA PALAS 
ASRI ŞIK ORKESTRASI 
- Her akşam - 12 ye kadar. 

Cuma günleri matineler tı!-18 e kadar 

THlBZ~M BiB~~i PUSTU! 
(KARADENiZ) vapuru 2 klnu

ucvvel Pazartesi 12 de Galata 

nhtımmdan hareketle lnebolu, 

Samsun, Gireson, Trabz()n, Rlze 

llopaya gidecek ve dönüşte 
Pazar iskelesiyle Rize, Slirmene 

Trabzon , Görele, Gireson, 

Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 

Zonguldaga ujtnıyarak gelecek 

tir. Hareket günü yük kabul 

olunmaz. 

1 l{ılnunuevvelden itibaren 

Adalar, Moda , Kalamı~ ve 

Anadolu tarifeleri dcl(işmiş 

ve ayni tarifekr iskelelere 

asılmı~tır. Y ıılova postaları da 

1 kAnunuevvelden itibaren 

itibaren Cuma, Pazar, Salı, 

Ça~amba günleri yapılacaktır. 
Gidiş prugramı eski'! gibi 

olup gelişte Yalovadan 

(16,30) da kalkacaktır. 

MesaJerı Marltlm ve Pake 
luınpaoyalarıoıo vaporı ile 

Güzel seyahatler 
Her balta .. Ma~ya ,, ya ha· 

reket eden vapurlar Pire ve Na
poll limanlarına dahi uğrarlar. 

TafsilAt almak üzere Karalı:Oyde 
Lorant Rebul ve fUrekAsına mil

racaat olunmuL Telefon Beyoğlu. 
203 - 204 - 1 704 

.... AMTH: .. ~·•• o••••u .. •M•HR ............ ı 

SiNEMALAR 
•••••••••••••••••• 

Tep•bqı ti· 
yatrosunda bu 

gün mıclne ıut 
IS/SO da 

ve ıqamı 
sut 511/SO da 
BebıRfn Evi 

a Perde 
yazan: Henrlk 

lbteıı 
Her cumartell 
aktunlan için 
flaıluda tenzi
lat yıpılllllftır. 

Piyango Mlldilrli!iilndea: 
Nllınuneai vcçbile 500,000 adet ilı 

bar verekaaı tab ettirileceğinden ta· 
ba talip nlacalrlarm pey a.kçalarile hlı 
ilkte 30-11-929 tarih Cumaerteal U• 

at on bqtc piyango müdürllltfuıde 
mütetckkil tayyare cemiyeti mllbayıı
at komisyonuna Mllracaatları. 

Preventorium müdür

lüğünden: 
Validebağmda Preventoriuın 

erazisi dahilinde inşa edilecek 
pavyonun kapalı zarfla bilmü
nakaşa ihalesi 9/12/929 saat 15 
te Fındıklıda yüksek mektepler 
mühasibi mes'ullüğünde müna
kit komisyon tarafından yapıla
caktır. Taliplerin yevmi mez
kfirda teminatı müvakkatele
rile miihasibi mes'ullikte hazır 
bulunmaları, keşif ve projeleri 
görmek üzre de komisyona mü 
racaatları ilan olunur. 

Sağlık bilğisi 
Mıllet mekteplerinde okutturulrn& 

sı Maarif vekfileti tarafından kabul 
edilen sağlık Bilgisi Fiatı 26 kuruş
tur. Mekteplere ve toptancılara ıskon 
to yapılır. Merkezi Türk Neşriyat yur 
du. Telefon İstanbul 418. 

..... NAKiL ~-

1 Dr. ROBERT ABIMELE 
Deri ve zührevi hastalı klan 
mütehassısı Beyoğlu Tepe

m,!•~• 20 Pedrelll hanı No. 3 

-· Tel, B. O. 606 



Bl -söz 
BiR RESİ\i 

Mill t mekteplerin
de okuyanlar için 

ders ve havadis 
J.'ediğin1İz y<'k<·r <;in li!eri telaş 

alclı Hesap etmişler, bizim 
~mlekette adam başına se 

. de 2,5 kilo şeker düşüyor Ruslar, Çin topraklarında 
uş. Halbuki Amerikada a- alabildiklerine ilerliyorlar • 
. m başına 55 kilo, Fransa Sanki, Çin ülkesi babaları-
24 kilo, hatta Çinde bile nın Öz malı imiş. • • Zavallı 

· zden fazla 4,5 kilo düşü- Çinliler, baktılar ki pabaç 
. r. Demek biz hepsinden pahalı •• Milletler birliğin>:: 
-: şeker yiyoruz. Yalnız A- koşup: "aman, bizi bu Rus
ıdoluda şekerden ziyade ların elinden kurtarın diye 

• ıla pekmez rağbet vardır. bağırmağa başladılar. Fa-
.::'ııu da unutmıyalım. kat bu gidişle galiba at alan 

-o- Üsküdarı değilse Mançuri

Zeki her şeyi 
anlattı 

yİ geçecek! 
• ··0--

Seyrisefai:n 
miidiirii Y eşilköyde bir Madamın 

jşkünü soyan hırsızlar bu-
.· inlerde ele geçecektir. Seyriıefain müdürü bugün 
Haydutlara yataklık eden Ankaraya gidiyor. Yalova
ak Zeki olanı biteni an- daki yapı işleri hakkında ma , lA 
ttı. umat verecek. 

-o- --<>-

Bi"ı Yi'ı k iktisat 
llH'('lisi 

'raın\ ay şirkf'tİ 
.:t~ZH) a <;·arpıldı 
S t ·• ·· d ik" - Büylik iktisat meclisi aza-

b~al~at onun e 
1ltayadgı sı Cumartesi Ankaraya gidi 

: ır e ı ramvay a ın a • 
• larak kesilen Mesrubun 1 Y0~· Meclıs pazara loplana-

Ankara da toplaaa• Ziraat baakalan konıreslnd• rapor 
dlnlenlrhcn: lımet Pa .. th. Maliye vekill Saraçotlu ŞUkrDB. 

ve iktisat vekHI Şakir B . 

tığı dava bitti. Vatmanın cagı anlaşılı~~ ~·· Ankarada ~An ve kömes hayvanatı koruma cemiyeti) namında 
zası sonraya bırakıldı.' · · (' ·• j · bir cemiyet tetekkül etmiştir. Cemiyetin birinci lçtlmaından 

'ramvay şirketi 6590 lira lSt 1 astSO\" f'lll\ ' 01' sonra azaıar bir arada 

zaya çarpıldı. Ticaret odas~ umum kati- .. ----••1•~--~ .. ~!m";:::::::;;::;;~ı 
-o-- bi Cemal beyin istifa ettiği lngiltere ıe \lmanyada en meşhur ura ~ 

K<·skin sirk<~ söyleniyor. ı.,çaıtı "SUPLEKS,,tir. 
··-O--

k<·ıl>ıı1a z.al'c'll' l)c•ıl,·kc•ıllfl fllllho- En giizd zevk SCPLEKS ile u-aş ol· · ) ı ı o maknr. Birkere tecrübe edenler Sl'Pl.F.KS 
ten başka bıçak kull•nmazlar. itimat edi
len dükkAnlarJan alınız. Kahveci Hüseyİnİ öldüren 

.!türkeli Ali dün 12 sene 
. ş ay hapis cezası yedi. Pe- Gaza hile karıştırdıkları l Ü a({~tJ İ k paketi 7,) k ll t'll~tur. 
"rkeli Ali, kahveci Hüse- için 18 bakalı mahkemeye··---=------------•, ____ _. 

'nden çay istemiş, o da:-lvermişlerdi. Davaları epey- Devlet J)cn1İrvolları J Javdarı>aşa 
ele, şu kahve borçlarını~ denberi uzayıp gidiyordu. J J • 
r ondan sonra .. " demiş,I Dün son muhakemeleri gö nıabrrazasın(fan : 
~türkeli, buna kızarak, Hü

1 
rüldü, kabahatleri olmadığı 

yni öldürmüştü. Keskinlanlaşılarakberaat kazand!- Mu·· zayede· ıle satış 
·ke kabına zarardır. ! lar. 

~:vinizin uaparumaıznuu 

<laim:ı tt:rnıı ve parlak 

k .1lmasını ve ~izin .ie 

memnun ~manızı arzu 

ediyorsanız mt:~laır ve 

muzadı taaffün 

tdaremizin ku11andığı tip harici olması itibarile S/ı 2; 929 ta
rihine müsadif Perşembe günü müzayede ile külliyetli mikdar
da asma, masa, lüks gibi muhtelif lamba satılacaktır. Bunların 
kısmı azamı yenidir. 

Taliplerin ye"mi mezkurda Haydarpaşa mağazasına müraca
atları ilan olunur. 

Hay~ar~a~a Ma~azası nıü~ürlü~ün~en: 
Aşağı<1a yazılı malzeme pazarlıkla alınacağından itaya talip o-

lanların 2 ı ?.ı 929 Pazartesi günü mağaza müdiriyet dairesinde 
ki mübayaat kısmına saat on ikiye kadar müracaatla teklifatta 
bulunmaları ilan olunur. 

CL\lA 
29 T. SA Ni 19:29 

Aakara'da lıalya Sefiri Sinyor Orslnl Barone şerefine veda münasebetlle bir ziyafet 
verllmlıtlr. Zlvaletten sonra 

Belediye kanun Ulyıhası B. M. Meclisinde alt olduğu encümende müzakere edilmektedir. 
Lllylhııyı müzakere eden encümen 

lllHlut ve Sahill<'r Sıhhat l · n1tu11 

~ l ii d Ü rl ii ğii r1ı iif etti şliği n (J C' n 
Btiyükdcrc sahil sıhhiye idaresi Bor katihi sabık Ahmet Vefik Beyin Calatada sahil sıhhiye merkeıioM 
müfettişl~k dairesine müracaat etmesi lazımdır. 

"..:!• 

~-;. ..... ·,WAHL~ 
ı• n< EVE/l'i fi A O Q 

DEVRIALEM 
Her yerde olduğu gibi 
Atik Sevilya şehrinde 

dahi 

EVERŞARP 
kalem ve kurşun ka
lemleri kıymettar va· 

ı/ ""'"' . ·~ zlfelerlle tanınmış ve 

~-[]J takdir edilmiş· 
· tir. Ve blltun 

dllnyada bil· 
yük bir şöhret 
kazanmıştır. 

Kalem ucu, mürekkebin 
son damlasını k~dar dal· 
mı yazmağı müheyyadır. 

Ev~al Uınunı Mü~ürlü~ün~en ; 1 FIRSAT'TAN ıSTıFJD~ 
Poliflor 

N~~~ET 80 Adet çam dilme 4-6 ' 0.12 ' 0.12 
100 Adet cam dilme 4-6 · o.ıs · o.ıs Dördüncü vakıf handa Amerikan ekisperes Bankasının işgal 
ıo m' canı dilme 4-6 ~ o.ıs . o.ıs ettiği bodrum mahalJine beton ve mozaik döşeme imali kapalı 

Hem 8 ay ta
ksitle hem °!, 
10 tenzılltla 

Cilasını ı so Adet cam kalas 3.40-4 · 0.2S '< o.os zarf usulile 6 - teşrinisani-929 tarihinden 36 teşrinisani 929 ta-
50 Adet Çam tahta 3.40-4 0.2S K 0.025 rihine kadr.r mevkii münakasaya vazolunmuştur. 

Kullanr.ıonız l~zrmJır lıtanbul Altıncı Noterliğinden: lıtanbul yatımektepleri mubayaa Talip olanların şartnameyi almak üzre her gün öğleden sonra 

S l
• k B k ı b 

1 
b · t komiayonu reiılig"inden: Evkaf heyeti fenniye müdür muavinliğine ve ihale günü olan 

e anı an ası stan u şu esı a G 1 H . . . . · 929 · ·· ·· b t ı E k f 

d 
rafından tstanbulda Fincancılarda mu azipaıa, Dum upınar, akımıye- 30-teşrınısanı- cumartesı gunu saat on eş en eve v a Her yer e kim Bulgurlu zade Biraderlere hita- tim_il~iye yatım~kt~plerinin 3ı-5-930 ı idare encümenine müracaatları. 

'j~ifjii~ ben keşidesi talep edilen ve 165 dola- !"rıhıne kada~ ~htıyaçları olan e~mek ---------------------------
~ 1 rın zarar ve ziyan ve faiz ve vaki me- ıle katarpeynın, te~eyağı, "?ercımek. H • 1 A ı · h k b l 

' Satı lf. sariflerile birlikte tediyesine müte- k~r':'be~el~e! battanıye, Gazı~a,a, Ha ı a ıa m er ış a osu 
. . . dair bulunan üç nushadan ibaret Pro· k!mıyetımıl~~>'.e yatımekteplerı talebe-

lstanbul lkincı Tıcaret mahkeme- ikinci Ticaret Mahkemesinden: testolardan bir nushası tebliğ için gö.1 sın~ pard~~uluk kumat kapalı zarf U• 

den: . . . Ankara caddesinde Milliyet mat- derilmiş ise de mezkı'ır mahalde m;ı- sulıyle munakaııaya konul~uştur. ~-
Edıp ve Romano efendıler vekı!ı baası karşısında Yeni Dünya bonmar maileyhin bulunmad ığı ve ikametgah haleler 19-12-92~ da Or.~akoyd~ Gazı

Jkat Esat Muhlis B. tarafından şesi sahpleri müflis Ziya ve şeriki şir !arının elyevm meçhul olduğu memu- paşa yatım~ktebınde muteşekkil mu
ddeaaleyh Galatada Ahit hanında keti azasından Ahmet Hikmet Bey ta rumuz tahkikatile anlaşıldığından v< ~a~:ıa "?"':-'.yonun~& !jılacaktır. 

fi d f d" 
1 

h" e ·ka- rafından konkordato teklif etmekte ol başkaca ikametgahları bulunmadığın- a ıplerı.n .< 7,5 nı.ıhetın e muvak-

Dahiliye vekili muhteremi Şükrü Kaya beyfendi hazretleri
nin riyasetlerindc!" 19 Kanunuevvel 929 Perşenbe günü akşamı 
Türkuaz salonunda verilecekt:r. ' 

Biletler merkez ve Beyoğlu şubesinden alınacaktır. 

Ki.ırk Mantolar 
·ı ıa~ım efend

ler kış soğukla· 

rı başlamadan 

ıon fmatı eli
nizden kaçırma 
yınız. ilerde ta· 
ksitle kürk ma
ntoları saulml· 
\acağından :\la
hmut Pa~:tda 
Kıirkçü l lan 

G.BEYKO 
Tel. l<t. J h85 

, 

. a Şuayıp .. • en .'.3."Y ın 1. duğundan masaya müracaatla matlu- dan Bankanın talebine binaen 17-11- kat ,temınatla~ı~ı • . yuksek mektepler r T T t vazıın ınu"du"rlu"~"'n"nden 1 .oluna~ ve muvekkıhnın be~ ,. h<:tını kaydettirmiş olan esbabı mat- 929 tarih ve 13121-3072 numaralı meı ul mubasıplıgıne. vererek al".~k- e 
hm edılen arpa bedelinden mudde- Jubun konkordato müzakeresi için 5_ Protestonamenin tebliği makamına ları makbuz~arı teklıf zarfları ıçıne ı ı ı 1 

"eyh zimmetinde mütebaki alacağı 12-929 tarihine müsadif Perşembe gü kaim olmak üzre işbu ilan tanzim ve koymaları l~zımdır. Şartnamele~, ku- k 

0 
beşyüz sekiz lira yetmişbeş ku- nü saat 14 te İkinci Ticaret Mahke- berayı_ neşir Milliyet Gazetesine gön- ~:''• batta~uye, . bezely~,. °.'~~cımek. 1 - Posta vesaiti nakliyesinde kullanılma üzre 6000-1000 

Gerede malmüdürlüğünde!1: b•"JI 
Geredenin 15 kilometre gar ·,~et 

B d ü.J:ef 
.. d ·ki 

1 
· . · mesi iflas odasına gelmeleri ilan olu- derıldı. numunelerı kom11yon katıplıgınde go kilo benzin kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

un yuz e on ı aız ve ıcraen ın- ··1 bT M dd · k" · 19/ı2 929 "h" d "h l · · k 1 rı deyin hasebiyle ayrıca yüzde nur. · ru e ı ır. 2 -:;- a eı. meL. urenın , .~arı ı~ e .1 a esı ı~ra ı ı 
mi tenzilat ve masarifi muhakeme Beyoğlu Sulh Hakimliği icra Dai- fıtanbul ikinci Ticaret Mahkeme- nacagından talıplcrın şartname almak uzre şımdıden teklıfname 
avukatlık ücretiyle beraber mumai resinden: ıinden: !erini tevdi içinde mezkur tarihe müsadif Perşembe günü saat 
hten tahsili talebine mütedair bu- lıtanbul ikinci Ticaret Mahkeme- Bir deynin temini istifası için malı Müflis Şirin yan efendiye ait ve 14 te I stanbulda Yeni Postanede mübayaat komisyonuna müra· 
'an davadan dolayı usulen berayı ıinden: cuz ve satılması mukarrer altı yüz Madam Miretçelyana merhun 33 san- atları 
ıliğ irsal kılman !Ayiha suretine İlanı iflasına karar verilmiş olan çift çarık derisi 2 kiinunuevel 929 ta- dık pantalonluk kumaşlarda Alelfısul ca -·--------------------
rbut tebliğname zirine mumailey· kunduracı astik Vartanyanın kundu- rihine müsadif Pazartesi günü saat açık arttırma suretiyle 2 Kinunuevel .. --ş·- ·ırket•ı ~Hayr·ı yeden .. -·--

1 ıemti meçhule azimet ettiği şerh ra ve Jiistiklcri kanunuevelin 3, 4, 5 on iki buçukta bilmüzayede satılaca 929 Pazartesi günü saat 1 O da satıl-
•ilerek tasdik kılınmış ve tahkikat inci Sah, Çarşamba, Perşembe günle- ğından talip olanların yevm ve saatı malan mukarrer olduğundan taliple-
kimliğince de mumaileyhe bir ay ri saat ondan on ikiye kadar Kadıkö- mezkfırda İstanbulda Zından kapıda ' rin yevmi mezkilrda Birinci Vakıf ha-idd~tle il~ı10n tebligat icrasına v_e yünde altıyol ağızmda ,~o.s~ahane so-i Abacılar da 7 nu~aralı dükkanda ha-'. nında 11 numerolu yazıhanede hazır Boğaziçi vapurlarına mahsus kış tarifesi Kanunuevelin 1 inci 

olu ve A apazarı şoıeıi ~·"' 
seneliği beşer yüz lira bedel .,ıu .,,ı* 
menle reşadiye gölünun iki et 11 bİ1 

balık resmi 17-11-29 dan itibll';·ır< 
ay zarfında pazarlıkla intac e 

1 ,.,..ı 
ğinden talip olanların Gerede 
kalemine müracaatları. ~ 

1:1!1 LllJi;ı:illllJ _,,, 
---------- ııi•' 

Mes'ul müdür: Burh~ ~ ~ ;mı tahkikatın 31·12-929 Salı gu-r ka~ında furuht edilecegı ılan olunur. zır bulunmaları ılan olunur. bulunmaları lüzumu ilan olunur. Pazar günü tatbik edilecektir. Tarifeler gişelerde satılmaktadır. 
saat 14 olarak tayinine karar vtril - CİLDE YU\ıll;ŞAKLl~ 

VE TAZELİK VERİ]{' :::~~~~~:.~~~;'.[t:~:~E~: Mis kremi: Yüz ve ellerdeki çatlaklıkları~ sivilceleri geçirir 


