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A.LJ VAZİYETİMİZ 
d • 
· c bulundugumuz sene zar 

;a bir taraftan harici borç-
11.!ın. Anadolu demiryolu
~ksıtlerini ödeyeceğiz. Di
~traftan yeni maaş kanunu 

bık ediyoruz. Bunlara, 
Ilı.etin geçen senelerden 
~dıp gelen taahhütlerıni 

Ne telaşa, ne de fa ikaları toparlayıp Kartala 
götürmeğe lüzum yok. Mallar sehre getirilirken 

gene oktruva al acak değil mi? ~e edersek müşkül bir se
~itrnekte olduğumuza hü

r ek lazrmdır. Vakıa çe
ııı· sene içındey•z. Fakat bu 

ııı nıüııkülatını, hiç olma
'!ıı !lıühim kısımlarını şim
y ~edrmış bulunuyoruz. 
~ı_nızın bütun hesaplarına. 

ı 1zcleki hakıki tevazüne 
lıil\e ~l\g..ın için, ne de ati i-
1.ıç bır endişe varit değil
t ali İslahat yolunda, aynı 

Şehremini trikotaj -
cılara cevap veriyor 
Şikayeti olanlar JE.ma 
nette toplanan encü
mene gidip istedik-

lerini anlatmalı 

Dayinle 
aıe i 
-· -

ve-

Zekai B. io namzet -
liği Heyeti vekilece 

tasvip edildi -·-
J\1üskirat unıun1i n1ü
dürlüğünc ı\lulıakenıat 
nıüdürü Asını H. ta-

~e faaliyetle devam edi
\ lJ nutınamali ki mali iş
'1~ nız. t~menni ile .ve h~snü 
· 

1 
Yurumez. Malıyemızde, 

;~etimizin intizamında şim 
ı.ıı Bdar hiç bir aksaklık ol- yin olunacak 

· Undan sonra da kırılmı- Eınanet hiç bir zanıan ·-· 
'g hiç bir manile karşıla~mı i I İki gün evelki nüshamızda,, 
c ... ızı limit ediyoruz. Bu miıskirat ın ısan urrumı muc ırı ... ı- va tane aş arın zararı111 · · h" • ·· ı· · ı 
Q:ı.tııaliyemizin sağlamlığı- isten1ez ve iktisadiya- Zekai B. in dainler vekaletine 
&'alet eder. Devlet idaresi- • k · · l k namzet gösterilmesi hakkm-
tti1~hatının, kudretınin, kabi tın ın ışatını en lüyü da melliye vekili tince yazılan! 
~~ın büyük kıymetleri var- emel ve gayesi bilir.. tezkerenin Heyeti vekileye sev 
i ~ncak b güzel şeyler- kedildiğini yazmıştık. Haberi 
a ~~.fa.~e etmesini bilmek Şehremini muhiddin aldığımıza göre, tezkere Heye-
·!{ Uyu.k bir kıymet ifade e- •• . •• • • ti vekilenin .evel\ci .g~nkü .içt~-
~d endısine karşı taşıdığı- Bey boyle soylıyor. ış başında m~ında tasu~.ve ~asvıp e.dıımı-
~tıuk hissiyatının tesi.ra- Oktruva meselerinden dola-ıti belediyeye müracaat edildi ~tır. Bunu~ uze"!ne. ıntı~a~>1~ 
~ ~ kapılmaksızın dıye yı Emanetle trikotaj fabrika- ve teşkil edilecek olan encü- ıcras~ malıye vekalçl•ııe bıldırıl 
tj kı, calışkan maliye veki- törleri arasında mevcut ihtilaf men de bu gibi şikayet erbabı- mışt!r·. . . . .. liiy: Şahsında bu "Kıymet" i malumdur,. _Trikotaj fabrikatör nm şikayetlerini dinliyecektir. Mı Ilı. b~nkalar bı~ ık~ ı:u.ne ı 

SQ ~. len emanetı talimatname ah- Her istiyen encümene müracaat kadar ıntıhap f.ormalıt;.sını ık-
1a ıı ~a~anlarda İngiliz lira- kamı hilafına fazla resim alma- edebilir. Trikotajcılar demişler mal edeceklerdır Zekaı B.. bu 
ı t~ior~Jen yükseliş ile ma~i kla .ittihan:ı etmekte _emanet te ki, o~t:uva v~rgisinden kurtul- hafta zarf~nda Anlt.ara'.ya gıde-r· 
~ş lllız arasında sıkı hır aksı noktaı nazarı ıltızam eyle- mak ıçın fabrıkalannı Emanet cek v~ daı.nl~:. vekaletıne nam
ı~ ı· ebet aramak h tadır. İn- mektedir. Bu işte hangi tarafın hududu harici olan Kartala na- zet gosterıldıgı?den el olayı te-

ıras kk.. d k• Z k-· B A '!Sile 1 ıu11 yuk elmesi ve do- haklı olduğunu kestirmek o ka kledeceklermiş. Fal<at mamu- şe ur e ,.r• ır. e aı · n-
ille. Paramızın inmesi, büt- dar kolay değildir. latı şehre getirdikleri vakıt ok- .-.. 
Sa'da~~l<ı al~kadar de~ildir. . :ı;>üı: df'. bu. husu~ta tı:mas et- truva v;rmiyecekler ~i/ . 
hadis hu ınme ve yuksel- tığımız hır trıkotaJ fabrıkası sa- Hulasa tekrar edıyorum kı, 
~lr esııım ~e?epleri. bü.~~ii- hibi demiştir ki: telaşa lüzum ve ~~hal ~o~tur. 

ı. ~t k" Mır. Bızım gordugu- Trikotajcılar şıkayetlerını en-
"liıı bore. Borsa'daki temevvü- cümene bildirsinler. nazarı dik-
1ır. ellı başlı sebepleri şun- kata alınacaktır." 
l. -- -----
'ıı~Gümrük tarifesinin rü- Bltlllar l(İrn?. 
ır'eflini düşünen bir çok ta

~ r~ ınemlekete ıhtiyaçtan 
ltj~~a emtia getirmişlerdir. 

lay ın tatbikinrlen evel bu 

lhi maliye müdürün
den bahsediliyor 

'b~ 1 gümrükten çekmeğe 
~r olan bu tacirler büyük İrtişa nıestlesinin tah-

~~iııda ecnebi kambiyosu te- kiki ve velu1lete gön-
1 F:e mecbur olmuşlardır. 
~ cnebi bankalarından pa- derilen evrak 
ııai: bazı tacirle~imize, b~ Cemal Bey , . . . . . 

•ı Yalnız ecnebı parası ı- _ Oktruva resmi bu şek/ile Ankara dan bıldınlıyor: İrtı-

Zekai Bey 

Şehremini: ffuhilli11 

---

Şimendifer 
müsbet 

siyasetimizin parlak ve 
neticelerini alıyoruz 

------------ ..... ... 
Geçen l!iene 450 kilemetro yaptık, bu sene 500 kilo-

metro daha şimendifer yaPacağız --------··-··--------Pek vakında lstanbul - Ankara - Kavseri şimendiferininin 

Bir 
Sivas'a girdiğini göreceğiz 

ucundan öbür ucuna emniyet ve 
itimatla seyahat edebileceğiz 

Gazi Hz. geçen Cuma giini ve itimat veren" rakkamlarla teyit ]etmesine ilhak edilmiıtir. 
Millet Meclisini açarken irat ettikleri etmişlerdir. · 
nutuklarında bir sene zarfında Cum- B kk 1 d 1 ki b Gazi Hz. nin veciz bir ıurette İ••· 
huriyet hükumetinin yapmağa mu- be u ~abeı~·ar Çs~ ~.0 ma a -;:-.a- ret buyurdukları bu hakikat cidden 
vaffak olduğu büyük işleri Millet ve- r pzarfe dıg ar. un u şu son 'dar kanaat ve itimat vermeğe kifayet e-
kili . . d I .1 .11 1• sene ın a vatanımıza yenı en d C h . . . dif . 

erının. ve o ayııı e mı e ın nazarı 445 kil tr d . 1 d.. . er. um unyetin ıımen er ııyaıe-
dikkatına vazetmiılerdi. f B' ome 0 .;"d;;Yd u ?jenı~ tinin bu müıpet neticeleri kar1111nda 

k•.r
1
• ırt seneyled .. a r akti~enı en gelecek ıenelerin faaliyetini emniyet dir'~eb!Ieceklerinı söylemi- bilhassa bu şekli cibayetile çok şa tahkikatı evral" t~t~ ı-. 1 

• 1 

dQğUrhtıy~ç anında b~ tı;~~~- zararımızadrr. Emanet talimat bur~ya gel~iş v· ....-- ~ 
'~en a~_agı akıbetlen. ~uş~- namenin büsbütün aksi bir şe- adlıye vekılı t~ 
ııı .. tuccarın~ız'.. İnıplı7. it- kilde resim almaktadir. Bunu ra~ın~an. tetkı 

Gazi Hz. nin nutuklarında ehem- ı ome ro yo uıenece r. .bru. 1 be 1· bil' . ve ı nan a g ıye 1nz. 
kara'da maliye vekaletile yeni miyetle iıaret buyurdukları bir nokta Erzurum hattına ait fenni ve ih-

. · f · · · l h kk d da Türkiye cumhuriyet hükUmetinin . 1. Aldığımız malumata ıröre Ankara 

1a~ 1 Yu~selmes~ uzerınc .d~- gerek hükumete gerek C. H. edılmıştır. E, 
~I <I zıyana gırmemek ıçın Fırkası müfettişliiiine müdelle- rak arasındaı 
~~rını kapatmağa mecbur len arzettik." müsta~tık kan 

l.f1lidr, bazıları da Bankalar Diğer taraftan trikotajcılar n~mesı muhte 
iç· a~ hu hesapları kapat- Ticaret ve sanayi odasının bu vıyatı hakkınd; 

1 ~ ıc~ar edilmişlerdir: . gibi meselelerle meşgul olmadı- adliye vekaleti. 
~, b evsım ıhracat mevsımı ğından şikayet etmektedirler. ide son derec· 
ı<I Una rağmen ihracat pı-, CEMAL BEY NE DlYOR? ketumiyet muh 

1ııı,~ltııızdan henüz kamhi;·o Oda katibi umumisi Cemal faza edilmekte 
1 ...._ ~ktedir. B. bir muharririmize demistir: dir. Evrak yarı. 
~tr arici tediyat için hü- ki: - başvekalete veri ~ 
~~~r.111 de kambiyoya ihtiyacı _Meseleyi takip etmekteyiz.ılece.k ve or.'.'d"'. ~ 
lltij Fakat trikotajcılar bize müra- malıye vekaletı-
l.l!a 1\ hu amiller hir arada caat etmiş değillerdir. ı ne gönderilecektir. __ . ., •~"'- p 

1 
ak~ 1°1unur, b~nun gibi he- ŞEHREMlNl NE DlYOR? . irtişa .~eselesi.le. alak~dar olduk 

~t d nıa gelmıycn başka a- Sehremaneti trikotajcıların !arı so:rle.nen ıkı malıye memu· 
ki e bunlar~ ~atılırsa Bor~ oktruvadan şikayetlerini esaslı runu~ ıst~cvabı. ~e ha~larınd~ 

~~lık teı:11evvucun sebeplen bir surette tetkik etmeğe kararı ta~kıkat .. ıcrası ıçın. malı!': veka 
•ı,r hla ıza~ olun~bil~r. vermiştir. 

1 
!etme murac:a~t edı.lmesıdır. Bu 

'tııı ~ide hızım uzerınue ~s- Dün bir muharririmiz Şehre- memurların ısımlerı etrafında 
\:ı bege mecbur olduğıımtız m·n· Mııhiddin beyi görerek bu doğru malumat alınması müş-

' o ' ı 1 k"I · d b 1 ı· k' 'cçicı rsada kı bu mı.:vııkka~ mes'ele hakkında Emanetin ne u. ıs~. ~ u~ arın ma ıye ve a-
ttı halın, devletın malı gibi tedbirler ittihaz ettiğini sor letı ".'udu~l~rınden oldukları 

ilden dogmarnı~ ol•ıası- muştur. tahmın edılı~.· ----

ıııa . , • Muhiddin bey diyor ki: y • fi 
ııı beraber malıye V<"Ka- - Bu günlerde matbuatta tri- enı se r 
an~?~ mesele ile de ya- kotajcıların oktruvadan, şika- Yunan sefirine yarın 

<l<J a adar olmakta ve da- vetleri sık sık mevzuu bahs ol-
i"itı ei te .effulara • mani ol- ~aktadır. Bu şikayetlerde gös- talinıat verilecek 
lıtrnaklını ve amelı çareler terilen teliis nabemahaldır: ATİNA, 6 (Anek) - Yunan 

tac!ır. .. , Şehremaneti vatandaşların setiri M. Polikroniyadisin Cu-
Sıırt Mebusu tahammülü fevkinde ve kanu- 1martesi günü Ankaraya hareket 

~tli -·- .. MAHMlTT nun haricinde zarara dücar ol- 1 edebilmesi için hariciye nezare
~A,~1 SA!{!N lN AKİBETİ malarını arzu etmez ve dahili 1 tinde müzakerelere devam olun 

. , S, 6. A. A. - Petit Pa- sanayiin inkişafını bahtiyarlık- maktadır. 
1 .1 'etesinin Kabildeki ka la ve saadetle görür. Bütün meseleler tetkik edildi 
l •"bin Rabibullahın He- Bu şikayetler mercilerine te- ği halde henüz bir karar verilme 

ı,Yi;ır~una dizilmiş olduğu- vcih edildiği zaı_:ıan. b~ndan e- ~i~tir. Bugün ~omisyon tekrar 
ihy etrnı tir. Herat memle- vellerde de olılugu gıbı her hal- ıçtima ederek hır karar verecek 
i~iıı aya rnatuf olan ve sü- ele nazarı dikkate alınacaktır. ve yamı Venizelosun riyasetin 
~ rıı de ~erey~n etmekte bu Netekim ok.tr~va t~r~fesinin .b~ de yapı~a.cak t?plananış~a Yu

to esa~ye nıhayet iştirak zı maddelerının tatlılı ve tetkıkı n.an sefınne talımat venlecek-
ıı ası evalettir. hakkında bu gün (dün) Cemiye tır. 

vazı esme aıt ış er a ın ate- . dif . t' b . t' zarı ame ıyat hararetle devam etmek- K . h tt d k _.__ d ... . ıımen er ııyase ı ve u sıyase ın t d' - ayı~rı a ı a pe ya&1n a Si-
naşta bulunacaktır. Zekaı ~-bu nispeten az bir zamanda venniı ol- e ır. vasa ırirecek ve latanbul'dan Sivaıa 
:emaslarından sonra daınler duğu müspet ve büyük neticelerdir. Diğer taraftan Menin - Adana kadar yeni sene içinde trenle gidile
'ekilleri İçtimaında bulunmak ü Bu müapet neticeyi Gazi Hz. "kanaat demiryolu da Devlet demiryolları it: bilecektir . 

.lre ~aris'~ h":1'e~e; edec.ektir. 1 l ı rı..: 1 z l ık 1 1 ~ --
Zekaı B. den ınhılal edecek mu ., " • 
skirat umumi müdürlüğüne mü
hakemat müdiri ve hukuk mü
şaviri Asım B. in tayini kat'i 
surette tahakkuk etmiştir. Ze
kai B. in daireden istifasını mü 

1 
teakip Asım B. i~e başlıyacak
tır. 

Sovyetlerin yıl dönün1ü 
Sovyet idaresinin yıl dönümü 

dolaysle bu akşam Sovyet 
konsolosanesindee merasim ya
pılacak ve hir çay ziyafeti verile 
cektir. 

BU NE KEPAZELiK? 

Valinin emri 
izahatı 

ve 

Poli.9 miidürii yapılan 
nakillerin niçin olduğunu 

söyiiyor Bir adam arıyor! 
Bu za1 olsa o1sn kin1 olal>ilir ?. 

Vali Vekili Muhid'din bey 
vukua gelen sirkat faillerinin 
meydana çıkarılması ve bu 3ibi 
vak'aların hudusuna meydan ve 
rilmemesi için azami mesai sar
fedilmesini Polis Müdiriyetine 
tebliğ etmiştir. 

Ortalık süt limanlık olacak ama ah şu 
münakkitler olmasa! 

Vali Bey dün Polis müdürü Son zamanlarda baza münakkitle-
Şerif Beyden ittihaz edilen teda rin çok şiddetli hücumlarına maruz 
birin neticeleri hakkında izahat kalan memleketimizin yegane tiyat

rosu Darülbedayiin ıalahı için Ema· 
almıştır. net tarafından esa•lı tedbirler ittiha· 

Dün bir muharririmize Mu zı tekarrÜl' etmiştir • 
hiddin Bey demiştir ki: Eman•.~· şehrin tahsi~atile. yaşa· 

_ Hırsızlık vak'a/arı o/mı- yan bu mue••es.ede t~moıl edılen e.s-
.... ... . . erler hakkındakı neşrıyatı nazarı dık 

yor degıl. Lakın bunların faılle- kate alarak ecnebi tiyatrolarını tetkik 
ri tamamına yakın olarak yaka- ettirmiştir. Darülbedayi müdürü Sup-. 
lanmış ve yakalanmaktadır. hi 8.· ~u ~ususta biı· muharririmize 
Bu gibi vakayi günden güne ek- deıruştır kı: . .. 

. . - Avrupa tıyatroJarında bazı mu .. 
sılmektedır. . . nakkıt beylerin lüzum gördükleri gi-

Bence her hadıse mahıyet ve bi "heyeti edebiye" teşkilab yoktur. 
ehemmiyetine göre takdir edil- Esasen, Darülbedayi, şimdi heyeti 
mek lazımdır, bir çok ufak hır· edebi>'.esi olmadığı ~'!ld<;> ıreçe~ sene
aızlık hadiselerinin failleri yaka fere mıpetle daha ıyı hır vazıyette- 1 

• ........ !andığı halde bazen mühim bir dün bir muharririmize şunları . 
şekil verilmektedir. Böyle bir söylemiştir. 

Dün Reamlnl ırördüğünüz bu ka- mütalaa muhik olamaz. - Memurlar lüzum görülen dir. . . 
dıncağazı kaçırmak için bir sabıkalı P. MÜDÜRÜ NE DlYOR? yerlerde çaliştJrılirlar. Şimdi Mam~fıh tıy~tr~mazu .d~ba nıük-
ırrubu evini baab poliılerle müsade- Polı"s müdiriyeti şubeleri ve d .. "/ ı·· ·· · b cmmel hır hale gelırmek ıçın temsil , e goru en uzum uzerıne a- d'I k ı · · ·h · me oldu ve ıerlrler yakayı ele verdi· k 1 arasındaki nakiller • 1 k 1 .. d e ı ece eser en ınti ap ve tefnk el· 
1 ..... Bu kepazelik ,,. tırretliğin hilıi- mer ez er • .. .. .. . zı memur ar mer ez ere gon e-ı mek ve tercüme işlerile meşgul of. 
,..,.; 2 İDcİ .U~dir. hakkında Polıı mudunı Şerif B. rilmişlerdir." ( Mabadi üçüncü sahifede) 

• 
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Milli bir oyun· 

MiLLiYET PERŞl<:MB~ 7 TF.ŞRlNtSANt 1929 • 

~~,=======-======~,, J} Son Hab_çrler -3~ lt ... _H_A_R_ı_çT_E_N_A_L __ nı-:G_ı=~=ız==H=A=B=E=R=LE=R==J J Tüccara bir liste 
Almanyada Fransa da verilecek .. 

Karagöz oyunu sanatkar Hazım Beyin Bulov un Başvekilin 
elinde gittikçe incelen canlı ve nükteli o··ıa··su·· sözleri 

lngilterepe 

Nutku ııe(lir? T . l . . . b d f' l 1 w (fi bi acır erıı11ızın u e a o ( ugu rı 
l •• 

1 h l" · 1 Konferanstan evel 
bir eğ ence a ını a ıyor Hükumet makin asını müzakere edecekler yeni zararlara girıııesiııiıı ()11 unc 

Türkiy_e~e ~iyatro _?oğruda:ı- ! mevzularbulmakk":yl?sıileher Mera~imle nalı/edil- daima tetkik edecek LONDRA, 5. A. A. _ M. g·eçilecek tedbirler alllll)'Or 
doğruya ıçımızden dogmuş hır ı tarafa baş vururlar ımış · .. dı; yakılacak PARİS 6 A A _ M. Tar- Mac Donald, irat ettiği bir nu- f 

1 
T k"k k l ' t dairesi t~ 

san'at şubesi değildir. Ga:p ı T_~yatronun zuhur ve t~:ınımu- ALTONA 5. A. A. - Prens dieu Matin. az~te~i muhabir- tukta Amerikaya ne hazır ne ANK~R~, 6 (Tele o~ a) -. ~e_t ı mu a_ve a du · u ticıırt. 
medeniyeti ile temasımız netı- munden sonra «Karagoz» ve d B 1 • . . . 1 . •d b" _g b natta bu de mutasavver bir itilaf ile git- fından şımdıye kadar hu_kııı:netımızı~ ak~e~ş ol ~ rnJZ Jı3 
cesinde aldıg- ımız bir çok ~eyler emsali oyunlara bir inhitat arız Kel . u ovFunl bcenkaze mertlmıasımı lenn ent ı.nne şu eya medig-ini karşılıklı anl,...ma e- mukaveleleri hakkında hır lıste tertıp edılmıştır. Aldı1gı "le [llild 

. 1 B 1 k ·· 1 em - ott ec te yap ş- unmuş ur. • .,. b ·· . b li d h 1 ' 1 f t muahede en :ti arasında tiyatro eserlen ve sa_h- o muş~. un ar urtu koşe e- tır. M. Müller hükumeti M. Loe - Ben, reisi bulunduğum hü- sasına müstenit dostane müna- d er~~~or~, t ste he _a en m~~ ~an ıcare h d 1 buluntflııl: 
ne san'ati de hayatımıza gır- re çekılerek te;akkıden malı- be deRayhış· tag- meclisi~i temsil kumeti idare etmek istiyorum. sebat tesisine, şahsi temas te- detı ıtmış o up ta enuz men u unan mua e e er fı· 

· f rum kalmış agızdan belleme . . - h · · · 1 1 k k ır. . uıı ı mış ır . ' . . etmekte idi. Çelenkler arasın- O çarkalrından herbınnın are- mını suretıy e ça ışına ma sa- L. d h h d . ht r f tespit ettiğı ııı ı 
Bununla beraber hayatın tak- ?eş ?.n .. teke:ıen:e._ bırkaç taklıt da Reisicümhur Hindenburg, k~tini günün her saatinde göz idile bu seyahate çıkmış olduğu ıste e .. er mua k~ enın.~ud-:rı~ t~şy':1ız~ susta tüccarJarJlllı .. 

lidi fikri tiyatro ile gösterilmek ıle suruklenıp gıdıyordu. İtalya kralı ve sabık kayser ta- altında bulundurmak suretiyle mı söylemiştir. M. Mac Donald ye\~e rusu~ r;ıı an ~.Jıc ı ış._ır. ~ t ufc r· e ve iktısadı 
malum olmadığı zamanlarda bu Darülbedayiin en sevimli san- rafından gönderilmiş olanlar idare edilir Bir hükumet reisi- bu beyanatına ilii veten demiştir. ma umkattard u unmh ası. ı tli:ıssla mundasle a ~leıtaktııysatveki!liği b~ 
· · · d b k h" tk~ 1 d Ha ırn Bey ti- · k" ye no tasın an e emmıye o ması o ayısı c13tır ı~tıyacı tatmın e. en aş a1 ı_çla ar arın_ an z k" b.' b .. - nazan dikkati celbetmekte idi. nin ilk vazifesi talimat v~~e~ ı: . _ ..• listeyi tüccarlarımızın haberdar bulunmaları için ticaret 0 
bır şey yoktu denılemez . ktı- yatro ve sıneman~ es ı ır u Prensin naşı tahniti yapılmak tir Ben muvaffak olmak ıçın ı- M. Daves ıle yaptıgım mula- . d kf 

1 sadın. ikame k.anunll: edebiy~tta Y~ babası sayıla~ıl~n ".Kara- üzre Hamburga nakledilmiştir. d~e etmek istiyorum." katlardan sonra dahi ha~ in- rın:ut~ı::::::1: ~~~ 1;· ile münasebatta bulunan tüccarlar~~ c~; 
da daıma tatbık yen bulabılenı goz» oyunlanna buİy~k hır me- [Prens Bulov Almanya impe- ECNEBİLERE KARŞI şaat programı hakkında ıkmal b d kl . "h p ed kl - uhtelif eş a hakkında guııııV1 1 d b. ·d· rak sardırmıştır kı sene evel İ b"l d · ld - b k e ece en ve ı raç ece en m Y . 0 t kanun ar an ın ır. . . · . . ratorluğunun umumi harpten e- PAR S, 5. A. A. - Ecne ı e- e ememış o ugum azı no san . . .b. h 1 d ha sarın olarak temin etı:nıŞ 

Raşıt Rıza Beyın açtığı "Bızım 1 1 · 1 tam 1 d 1 k resmı ve saıre gı ı esap arı a ı Eski hayatımızda tiyatronun _ .. ve! uzun müddet Alman rin tabi olacaklan muame e en an am amıya me ar o aca ki dı . . . . - ı lokanta" da başladıgı Karagoz • · k · k · Bel- çare ve asıtal M Hoover ı"le ca ar r. ıptıdai hır nümunesı sayılabıle- . . .. . başvekaletmde bulunmuş, pe tetkıka memur omıs:l:'on, . v . arı . . . 
cek oyunlar "Karagöz" «Kuk cel~elen, ~u ınce ve m~ktecı san maruf bir devlet adam- çikalı M. Deveze nin nyasetı al beraber tetkık ve taharn ettık. K 1 . l" h d · ı ·yor 
la oyunu» v~ «Orta oy~u» diye a!k~:;n elınde o . eski. oy~~ ! dır. Alman yanın harpten e- tında açılmıştır. Mal~m olduğu üzr~ bu program, Ü yun anınız ıs a e ı ı 
üç esaslı zümreye ayrılabilir. gıttı .. çe ~ıvrak hır şekıl al ıgı-ı velki müstemleke ve bahri FRANSA - AMERİKA İngıltere ve Amenkanın hah- , 
«Kukla» yapma bebeklerin sah- nr gostenyordu. .. .. teslihat siyasetine vücut veren- İTİLAFI ri ~uvvetleri arasında müs~v_at Halka dam l zlı k koyun verili\! oı. 
ne üzerinde oynatılması «Orta j H~zım B_ey, ~arago~~ an- ' lerden biridir. Kendisi 909 sene PARİS, 5. A. ,A. - Fransa t~sı~ etmek~e ?eraber hacını ıs- J 
oyunu» hakiki canlı insanların ı ~~ ıle .rel~rleş;ı\şekl~ı km~- sinde başvekale~ten çekilmişti. ve Amerika hükumetleri, Ame- tıabılerde~. ıst~fade _t":rzınd'.1 az ~CVZİ şartları tespit edildi 
muayyen tipleri sahnede tem- a ~z~ 1 e e:a .ı:r u es 1 .a ı- Yirmi senedenberi iktidar me- rika hazinesi memurlarının <;ok fark gozetılmesını tecvız e- L .ıı. 
sil etmeleridir. «Karagöz» ise hın ıçme. ~em nukteler._ asrı za- vkiinden uzak olan prens Bı.i- Fransada yeniden faaliyette bu sasına müstenittir .. G.e;~k. M. ANKARA, 6 (Tlefonla)- Koyun kafi mıkdarda yiyecek temin ~·· 
adeta şimdiki sinemaların pek

1 
raf etle_: ~~ave ~tme~ted~r. Onun lov umumi harpten sonra Ro- lunmaları hususunda itilaf et- Hoover, ~erek ben nıhaı ıtılafın larunızın bilhaıaa yün itibarile ialahı hayva~ar .hakkında ~y~r 1 bit ıf 

k" k · fdai bir misali gı·- ~aragozu eskı devırlenn artık matla ikamet ediyordu. Geçen m"şlerdir İtilafname bu me- 1 beş bahn devlet arasında akde- i~in iktısat vekilliği tarafınd~n Maca dan goıterılec:ek ber turlu .tet"" .. ~ 
es ı ve pe ıp 1 sıması karaalığa karışmış nek- - 1 

' • ' "h d"l k k f f 1 · rııtandan aatın alınan Mennoı ko- veaayayı tatbik ve ufak bır ,_. 
bi, perde arkasından zıya vası- _. • .. .. .. hafta 80 yaşında oldugu halde murların vazifelerinın ancak ~ - ı 1 ece_ on e:ansın ne ıce en- yunlarının muhtelif resmi müeaaeae vukuunda derhııl baytara ı.ab<" ~ 
tasiyle gösterilen yapma şahıs- . regusul~efI· ade~a ~um~.z~~ İtalyada ölmüş, cenazesi Alma racat tacirlerine kıymet üzenn- ne baglı oldugu hususunda mu- ve buıuai yetittiricilere tevzi edilme mek mecburiyetleridir. Ayrıca,,..ııdl" 
lann oynadılmasıdrr. JY'.1-Şa:, au a ı, sa acı, oş_ soz ~ ı nyaya nakledilmiştir. Hatıratı den alınan resimden istifade et- tabık k~ldık. aine batlanmıttır. koça ~aiı .edilecek. koyun ıl•,ı-

. . . in b~; sımadır. Muhave:el~nndekı , bilahere neşredilecektir. meleri için arzı hizmet etmek- Mamafı, konferans esnasında Malüm olduğu üzre ıılınan koyun· da_ teıpıt edilmekte~ır. __ B~ ~ ~ 
Bu gıbı oyunl~r h~r _mıllet 1 nukteler arasında gunun alay- BERLİN 5. A. A. _ Rayhiş ten ibaret olacağını keydetme- halledilmesi lazımgelec~k ola~ !arın m~~~arı ~ini mütecaviz _idi. ı;su~ dıg~. damızlıkları hu:,::_~• ~-· ,JJP 

sahne hayatına gırmıştır. Fran- ları kanşmaktadır. j 1. . '. h k k' 1 1 k d" meselenin in tacına manı teşkıl !arın mühim bır kıımı buıuaı yetitti· vlare uç __ ıene bud hayva and ..., 
d P 1. h" 11 h n he B" k h f d b . . . tag ıneı: ısının u u ı mese e er te ır. _ . · -1 t - dil ki d" k" tah • a uç sene en ıonra ,.,,. sa a « o ıc ıne e& eme - ır aç a ta an en yem ış- .. . • ORMANDA ASILI edecek müşkülata gögüs genle- rıcı ere evzı e ece er ır ı mı· k dilıni ol cakııt~· 

b. · K ·· p - b l b" d encumenı talak kanununun ta- ne göre bu suretle verilecek koyun meccanen ter e ı a 
man ızım « aragoz» «ve e- lemege aş ıyan ır lokanta a dT h kk d .. k b BULUNDU bilmek için devletlerin konfe- k kd it .. k b 1 takdirde bu gibi vaaaya ve t ~f"· 
şekar» ın benzeridir. Bu yaz ı Hazım Beyin Garagöz celsele- 1 ı ı a_ ın admukzatelr_ekye Baş- PARİS 5 A A Yugosla- rans toplamadan evel iptidai ;;:'ak~:d::," arı a ı yuze ya ın u un riayet etmiyerek damızhklarn>_ı,iıl'· 
T ksı·m bahçesı"nde bı"r Fransı · d "d b l ıya cagı sıra a a 0 1 ve a- • · · · - ·· • 1 ' · .. • beb" t verenlerden d8""" a - , n e yem en aş amıştır. ·· ·ı · d 41 aşın- mukalemelerde bulunma arı la- Evelcede yazdığımız uzre huıusı na ıe !Ye . . . 
zın oynattığı kuklalan da gör- Darülbedayiin istirahat gece- vyer~ halk fı_r~ala_:ının .mumes· vya gazete~ı erm en B ~on a zım elir eıhasa verilecek olan koyunlar ba~ı rın bedelı tahıil edilecektir. ~tı 
müştük 1 . d H B . C 1.. ' r sıllen bu tadılın aleyhınde bu- da M. Emıle Dudas u y HJ isTAN SİYASETİ şerait ile verilmektedir. Buşerait ıun Duyduğumuza nazaran bu ~ 

• · . • sın _e ~zıı:ı eyı ur ~ neşe .ı j lunduklarını beyan ederek mü ormanında asılı olarak bulun- ND lardır: rağmen yetittiriciler damıı;lık e I>'' 
Kadım mıl~~.oyunlarımız .. ara- ; tak!ıt!~n, ın.ce ı~c~ n':1ktelen, ,zakere salonundan çıkmışlardır. muştur. Mumaileyhin intihar et LONDRA,5. A. A. -. ı:ortlar Damızlık olarak koyun ve koç ala hususunda fevkal~de bir ala~~ dıJI 

sında _en «Onıı_~al» ?.lanı ?uphe , zanf ı.gneleyışlen ıle dınlemek _ . - miş olduğu zannolunuyor. kamarası bu gün Hındı~tanm cak '?l~nlar ~u damızlıkların her ~ürlü hit. gösterınektedı_rl~r. Bu al~ıııı-
yok kı «Karagoz» dur. Bır za- I ayrı hır zevk oluyor. Hazım! LITVANYADA LEFEVRE ÖLDÜ teşkiliitı esasiyesi meselesı hak~ ,~~~dı havaıyeden muh~aza edilme· yısile .!'~!'dan_ bu ıalih teteb~ 
manlar pek kuvvetli karagözcü-

1
Bey ismi etrafında gürültü yap- ANARŞİSTLER PARİS 5 A A _ Esbık har kında müzakeratta bulunmuş- sı ıçın muhafazal! yerlen

1 
bulu'?'!"!'• ç

1
o.k burük

1 
faıdeleri v~ >'.~ .. ;zcliı'· 

1 · · b" k • d d · · 1 • • · · · . . . . - . hayvanların hakkıle beı enmeaı ıçın yı netice er verece ı fUP er yetışm~ş, ır ~o oyun mev-1 tırmadan san a.~m ~ aıma ı er- KOVNO, 5. A. A. - Elta a- biye nazır. M. Andre Le Fevre tur. Lord iıdıng, teklıf ettıgı 
zulan tertıp etmış ve bunları l lcyen, her tccrubeyı muvaffakı- jansı tebliğ ediyor: Vilna civa- ölmüştür. jkarar suretini geri almış, fakat A l h ·· k A t. · 

1
·yetl 

oynatarak meddahlara, orta o- yetle atlatan bir san'atkardır. rında tabanca, hambaralar ve PARİS 5 A A. _ Entran- hükumetin geçen müzakere es- lTI (' e ll Ullle llllll SOfl yaz 
ru_ncu~arına rakab~~ e~e?il~ş t ~slında komik bir oy~ncu oldu- cehe~~cm m~kinası i~e m~ce~- sijan ga;et~si. diyor ki: Al- ' ~a~md~ ~eya~ · .. ve tı:şri? ettiği Macdonald kabı·nesf Hı'ndı•stana ve· 
ı~ı. Bır Fransız .mudekıkı Tur: . gu halde, her. ro~e . gore ta vur hez ıkı anarşı st tevkıf edılmış manyanın bu gün idare mevkiin ı fıkırlennın butun Hındıstanda 
kıy~?e A ~ı;upa tıx_~tro e.serlen 1 a.lmas.ını ve cıdd~ hır ş~_hs~- tem- 1 ve tevkif esnasında makina in- de bulunmakta olanlar geçen halka vazih surette ru:la!ılaca- d 
henuz bılınmedıg'._ devırlerde f sıl e_dı.nce kendıne. g~ld~rme- filak etm~ştir. Mevkufla.r, ri~~- yaz mevsimindekinden daha : ğı ümidini izhar eylemıştır. rilecek muhtariyet yüzün en 
uydurulmuş Ka_ragoz_ me~zuları I me~~nı ?.aşa çıkar~bılmıştır. Ka 1 !eler tevzı etm~k, ~sken ku~up ziyade telaş ve korkuyu mucip ; İŞSİZLERİN MİKTARI ~ I kan b U h ran I atla tf I 
arasında «Mollıere» ın pıyesle- 1 ragoze oteden ben meraklıdır· I ıle Kovno emnıyetı umumıye bir sima arzetmektec!ir. Bu hal, I LONDRA, 5. A. A. - 28 T. T ııd' 
_ri~e -~~n.zer ~kay~_ıe; tem~il ı Bunun için bu es_ki m_illi o:l:'u- dairesini berhava ~tı:ıek niyeti~ Fransanın Young planında~i E~velde İngiltered~. işsizler~I! LONDRA, 6. ~:Al -.J:Iindistan. n.azı~ı ~v~m kamar::beıı• 
e?ıldıgmı, hatta mukalemenınl~un, Haz!m._Beym el~nde gıt- de bu_lunduklarını ıtıraf eylemı- hakik; şeraiti daha 1:1':1~kem hır mıktan, 1,234.400 kışı~e balı_g sabık Hindis.tan val~ıumumı~~ Lor~ Rıdı~_gın ıa~ı~ahına ce)<k:Jıtd• 
bıle tıpkı tıpkısına «Avare» ve- tıkçe tekamul ederek, ıncelerek şlerdır. hale getirmesini ve ıtılafa riay- bulunuyordu. Bu mıktar hır beyannamenm Hndıstana muteallık lngılız polıtıkaaı ha ··y-Ie-
y~ ~<Fourleries ~~- S_capin» d~ki canlı ve nükteli b~~ 7_ğle~cc man ·-•0İ İ et hususunda şiddetli bir takay- ı hafta evveline na~aran. 19.906 Hindistanda batlıyan tüpheleri izale için .net.rol~nduğııı_ıu 1~1jliı 
~ıhı cereyan .. ettı~ını _keJfetmış- 1 zar~sı olmasını buyuk hır mem- MACAR KOM N STLER yüt göstermesini mazur addet- f~zla, geçen senenın ay~ı _devre miş ve muhtariyetin zaten on seneden berı Hındıstana aıt tıt· 
tır. Bu da go~ter_ır kı ~ır zam~- , nunıyetle karşılıyoruz. BÜDAP~ŞT}!:, 5 .. A. A. - tirecek bir sebep teşkil eder. isme nazaran 140.341 kışı nok- siyasetinin sarih bir gayesini teşkil ettiğini, bunun zalllll111 1151~ nın karagözculen yenı ve cazıp /. N ECM 1 Açlık grevıne dun nıhayet ve: -- -- 1 sandır. biki lngiliz • Hint murahhaslarından müte9ekkil ~o~fe~elı'' 

ren komünistlerin sıhhi vaziyetı MÜSTAHSİL DEVLETLER . - · A FAŞİSTLERİ mesaisi bittikten sonra tayin olunacağını ilave etmıttır. ıeblı· 
Yunanislanda 

lktısat meclisi 
Afganh zabitler eyidir. ARASINDA AVUSTURY fili siyasiyede beyanname münasebeti! bir buhran zuhurU 

AMERİKA BELEDİYE CENERE, 5. A. A. - M. Al- VİYANA, 5. A. A. - Siyasi kesinin bertaraf olduğu beyan olunmaktadır. 
Buradan menıle~ etle- İNTİHABI bert Thomas, başlıca müstahsil mahafil, milli müdafaa teşkila- d 

. .d. ·) NEVYORK, 6. A. A. - M. devletleri bir teknik ihzari kon_jtile çelik_ı:niğferlerin . yak~nda 12 d 1 . Is e 
Fransa~f~~ adam rıne gı ıyoı ar Valker, 400 bin fa~l": :e~lik bir feransı aktine davet. etmişti~.ıbirleşe~egı ?akkı~dakı şayıala- a a mese esı m ec . cıb 

getırılı)•Or . . ekseriyetle şehremını ıntıhap e- Konferans, 6 K. Sanıde akdedı- rın dogruluguna ınanmamakta- d l<l 
- ----- Nadır Han kuvvetlenne yar d"l . t" 1 kt" ldır ANKARA, 6 (Telefonla) - 12 Ada meselesi hakk_ın 3 

d ·· b d Af ı mış ır. ece ır. . 
Atinadan yazılan haberlerden ım etmek uzre ura an ga-

1 
__ _ __ _ kimname bu sene Büyük Millet Meclisinden geçecektır. f ed' 

anlaşıldığına göre Yunan hüku nistana gittikleri halde muvaf- , Ol k 1. k esı· rretıı· k d eg"" •. l' Bunu müteakıp Lahideki divanı adalette meseleyi müda aa. 
~e_ti bir milli ikt17at meclisi teş fa~ olamıyarak meml~ketirı:ıize ur e p az e ı v . cek olan delegemiz tayin edilecektir. ıııtılr 
kılıne karar vcrmı~tır: /donen 25 Efganlı zabıt vazıye- ' · Delegemizin Adliye vekili Mahmut Esat B. olması çolt 

Bu hususta parlamentoya bir tin son inkişafından sonra me- - r -1. J · } ... .-] l l · ı k · · . } , temeldir. . f;lt 
kanun layihası vrilecektir. Fran mleketlerine avdet edecekler- \ a( ınaıı Kazııı1 Hl' \.aç sa )1 (U 1 1 e es 1 lll~ll ll lSlfil VALlLlKLER ARASINDA YENl TEBEDDOLL tı3'' 
sada son dört seneden beri takip 1 dir. İlk kafile yarın hareket e- ~ } } .. . p 1. l l d 1 l ANKARA, 6 (Telefonla) - Dahiliye vekaleti yenidell 
edilen usulleri öğrenmek için decektir. Bunlar meyanında A- k·H,,'ll'lllH<>"a lt'SC' ) )llS c>ttı. O lS Cr C lllUSa etılC O ( ll Valilikler arasında tebeddülat yapmıştır. 6ıa.ıi1 
Yunan hükumeti Fransa milli manullah Hanın birinci yaveri '- · b ; • Bu meyanda Hakari Val~s.i _ ~ahri B. Elaziz_ ".' a~il~ğine'çan~''1 
iktısat mecfü.i umumi katibi M. Mehmet han da bulunmaktadır. H . •-1 . 1. l t 1 r? Valisi Cemal B. Çorum valılıgıne, Çorum Valısı Adıl B. 
~alvador'u Atinaya davet etmiş Mehmet han Baha Sakinin An- Hatçe . ile annesı taarruz mese enın evve ıyatını an a ıyor a . Valiliğine tayin olunmuşlardır. ~~~ı11 
tır. Fransa hükumeti bu husus- 1 karadaki maslahtgüzrının ye- Vatman Kazım isminde bir j met Aliyi takibe batlamışlardır. ı Ben karakolda iken Kazım ve Dahiliye memurlan arasında yeniden (20) kadar Kaytll di!· 
ta M. Salvadora izin vermiştir. ni kral Nadir Hana gönderdiği şahıa bundan bir müddej: eve! Mehmet Ali 5, polisler 4 kur arkadaşları eve girmişler, birisi la 5 mektupçunun tayin listesi iradeye iktiran etmek üzere 

YUNANLILAR biatnamesini götürmektedir. Hatçee H. ilce niıanlanmıştır. şun attıktan sonra müsademe hemşirenin üzerine yür~yerek ( 
GEMlCİ~RİMİZE Diğerzabitlergelecekcumaha Fakat nedense bu izdivaca durmuş ve Mehmet Ali gözden «Bu gece Kazımdan 15 !ıra al- Devlet bankası yeni teklifle ,a, 

MÜŞKILAT reket edecekerdir. Şehrimizde Hatçe H. ile nişanlanmıştır. kaybolmuştur. Mamafi polisler dım. Hatçenin kocasını öldüre- ser' 
S1Kf\RIYOR_1:'.A~ bulunan Gulam Rabbani Han mışlar, nişanr Kazıma iad~ et- takipten geri durmamışlar ve ceğimı'. diye b~ğır?Jıf. Bu esna- ANKARA, 6. - Devlet ban- Taksimde yapılacalt ko~ şa.a.t1 

_?elıbol~ ~~1 ve dıger ıs~ele- 1 Moskovaya giden babası Gti- mişlerdir. Bundan muğber olan Mehmet Aliyi sabaha karşı ya- da polısler ye.tışmışler:» . kası kanunu yakında meclise se tuvar ve tiyatro binası ;;
0 

p.I· 
!~.'den M~d~llı ~rlasına gıden 1 lam Ceylani aHna sefarette ve- Kazım yanına kabzımal Hacı kalamıya muvaffak olmaşlardır. Hat~ H. !n valdesı Emme vkedilecektir. Kanunun gönde- için Emanetle temas e. yi ili' 
tur~ gemıcı. ve "ayı_kçı~a~a ~-U- ; kalet etmek üzre Ankaraya git- Mehmedi, sabıkalı ve katil ma- Bu vak'adan sonra Hatçe H. , H . da dıyor ki: rilmesi için alman mütehassıs man grupu buna ait proıe ,-iW 
nan.: lan? bır ço~ muşkılat go~- miştir. Afgan mahafilinden aldı nav Mehmet Aliyi almış, bir Sofularda oturan pederi müez- «Kızımı kocası bırakıp kaç· M. Müllerin raporu beklenmek- zar için inşaat masrafıntP ilcı-et 
terdıklen ~ı;, \'~sı kal.arını tetkık ğımız malumata göre Na<lir meyhaneye götürmüş, bir müd- z~n l.s"! il J:Iakkı Ef .. ~in. evine mıştı. Bun.dan bir mü~det. evel tedir. Devlet bankası teşekkül de bir buçuğu nispetinde 
ederek mu. clıt şekı llerle ce~a- Han Romada bulunan Amanul- det oturup içtikten sonra Hıtçe gıtmıştır. Bır muharrırımız Hat vatman Kazım kızımı ıst_e_ dı. Kı . "k 
1 d d ki 1 1 I 1 H 1 H k" k d h ı ettikten sonra paramızın ıstı - istemiştir. . 

11 
Ji!ll a~ ır. ı a~ı an a~ı mışt~.r. .. ~- 1 Iaha bir mektup göndererek nin evine doğru yola çıkarıriış- çe . i e görüşmüştür. atçe zım es ı ocasın an enuz ayrı rarı esasları düşünülecektir. Grup takriben bir rnılYO ~•lıte 

mır Tıcaretı bahnye mudurlu- 1 kendisine olan teveccüh ve hör tır. H. vak' ayı §Öyle anlatmaktadır: mıştı. de•~ 
·· k L b" l 1 ' E k k d b d Paramızın bugünkü şeklini !ık olan bu ı"nşaat i"iııi ~is' g.' u_ mu. auele ı misil yapı masıl metinden bahsetmiş ve kendisi- Uç sarhoa Hatçenin Yenika- «Dün gece saat yediye doğ- , s. i_ ocasın an oş ~şür- • u w 

b ık ' h d k hk ı d - deg- iştirmesi ve tedrici bir suret . . d. fın yu--ıde on . tı· ı. ıçın ır r~po~ hazır~~mış v~ . - ,nin başlamış olduğu .te~ed?ü?e pıdaki evine taarruz e.derek Hat r';' evinin b~ çe kapısı önün e me ıçın ma em~ er e ugrat- . . ıçın e masra ettllı< 
tısa~ v~kaletme gondennıştır. devam olunacağını bıldırmıştır. çeyi zorla kaçırmak ıstemiıler, hır otom_obıl durd~: . 

1 
~ak~a be~abe.r, Kazımın arzusu te, yahut bırden yem ve daha petindee temettü talep ·fatıııl 

İ zmır lımanına gelecek olan yu Bu cümleden olarak Amanul- büyük bir gürültü yapmışlardır. Gecenın bu vaktmde bır oto- uzerme hır nışan yaptık. normal bir şekle sokulması o Emanet grubun ıecklı 
nan gemi ve kayıkları için de ;1 h H an zamanında inşa "ına baş Nihayet devriye memurları mobilin kapımın önünde durma 

1 
Biz Kazımı bekar zannediyor zaman düşünülecektir. tetkik etın'.ektedir. -

Yunanlıların yaptıklan şekil- t e Baha Saka zamanın- yetişip mütecavizleri derdeste sı beni kuşkulandırdı. Hemen duk. , ...- - A 
de hareket erlilecektir. dan;nış ; k .. fa uğram ş olan tram teşebbüs etmişlerdir. pencereden baktım: Otomobilin Bir kaç gün sonra evimize ge f'l~e~'k'• ııtlie'~~~,·,':'ı'ıle't~r~ıırı:~ FECİ BtR KAZ sabah· 
KOMÜNİSTLERE KARŞI a ev~ u d 

1 
d"l k Katil Mehmet Ali polislere içirtde eski nişanlım Kazım ve len ailesinden anladık ki Kazı- ~ ı'.ıı I' ~ LONDRA, 6. A. A. ---da!ll ,e 

ATİN A, 6. A. A. - Polis, So v_ayın ıAnlş:ıksında levamA e 
1 

eclle h- teblim olmamış , bıçak çekmiş ve ' arkadaşlarından Mehmet Ali ve mm şehreminde bir karısı var ~ ~ leyin saat 9,44 te Anıst:~ro'/doJ1 
t "d · · 1 d '" ·· ·· ·· 1 tır. a a ar ar manu a ı · h. . · · d h b" k k" · ç kt K' dn. Kazımın, karısını boaadıg- ı ~ müsabakası ~ ·1 n ~ ••eı vye ı ~resının yı. Ion!-lmu mu- ı Hanın memleketimize ne vakıt üzer .~nne ucu.?1 eltmıştır. 1 a ak ıdr alç ışı ıb"lıd. a.zım • ~ ııl Berline müteveccı ıc hare" 

nasebetı lc korıumst erın akde- • . . . . E.lmden bıçagı a ınan bu azı- ve ar a aş arı otomo ı en ıner hakkındaki sözlerine aldırmaya ~ 26 ıncı hafta ~ ·hından . sil· 
d kl . . . 1 . 1 gelecegını bılmıyorlar. h d" . k d 1 .b. · k t km 1 me - b k · b d k S d ~ :ı: tayyare kararga are:ıı ece en ıçtıma ara manı o ma- lı sar oş ıger ar a aş arı gı ı mmez apmıı e e e ge aş- ra nış~nı • oz u . onra an an ~ BugUn bitli. ~ etmiş olan Alman taYYarkta ii,le' 
ğa karar -~~~r. 18 GÜNDE MADAGASKARA. ! merkeze sevkedilirken yolda ta· !adılar. ı ladık kı Kazım, ~ız!mı metres ~ mü- ııl •. M rden p çıı· 

RUSYA İLE MÜNASEBAT TANANARİV, 6. A. A. -Ta bancasıru çekmiş, bu sefer de ta Hem de «l~atçe ç~k dışarı, olarak kull_~nmak ıstıY_ormut - Haftanın en • ~ rey de kam a düserek P~.r,diİ 
LONDRA 6 A A _ A 1 · B ·11 R ·· · ·u banca ile polislere tecavüze baa buraya gel» dıye bagırıyorlar- 1 Geçen gun Hatçeyı Muhtar ~ hlm yazısı nedir, nıçin? ~ vler içindeÜY~;eyolc~ı ve do ,

1
.,. , . . . vam yyarecı aı y eıınensı ve ınar • k H k' . I · . d b" b k d · ~ ;ıı 1 t çu ··ııııı' 

kamarası 199 reye karsı 324 rey 1so burada karaya inmişler ve bulamıştır. dı. K?r tum. emen ımsenm ı ısmın c .~r ~§ a ~ama ~.ıtan- ~sualine vercceğ'lnlz cevapları~ anmış ır. .. 7 kişi o. e'! 
ile Sovyetlerle diploaSi münase veçhile 8 gün zarfında Fransa Bu tecavüz kar,ısında polis- haberı olmadan arka kapıdan çı lamamız uze~ne Kazım, dun !le ~ Cumartesi gllnll akşamına ~ t~fyaD~l~?~c~z;~ıcuya • bı! ş 
batının iadesi lehinde rey ver- ile Madagaskarı yekdiğerine ra !er silah istimaline mecbur kal- karak, meseleyi polis karakolu- 1!~ kızımın evıne taarruz etmıt· ~ kadar kabul edeceğiz. ~ tur. or u 
miştir. ptetmişlerdir. mışlar ve kurtun atarak Meh. na anlattmı. tır.» ~~'~ sıı ı ııııı i'llllill~,~~'-~ olmamıstır 



erv 

Çok değil 5 şey ! 
€ğer bunları'Şi~diden yapabil 
seydi c 7 milyon lira alacaktık 
~e.. binlerce çift balık denize 

lr MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ JI 
=====:-=-~:::-=-=-=-=--~ Emanette 

Doktorlar! 
tGkOlmiyecekti; çiftçi gibi ba- Ücretle çalışan ema
•kçıya da kredi açmak IAzım net doktorları da 

/l©JJDıg' 
• 

Kadınlar birliği 

lntilıap hakkı 
intihap hakkı verilme

si kadınlari çok 

Mahkemelerde : 

Gaipliğe karar .. 
Dördüncü ordu taraflarına git ti İ(li 

llir daha geln1t di 
Bir gaipliğe karar itası me~elesf -için şahitliğe gel 

mişti. iki hız 
Hakim sordu: 

il zam alacaklar mı? 
alıkçılığımızı himaye ve yükseltmek 

Biri aşkından diğe
ri meçhul bir sebep
ten intihara teşeb

büs ettiler 

sevindirdi 
Latife Bekir H. bunu 
meb'us İntihabatında 
doğru ilk adıın telek-

Hanımı tanır mısınız? 
. . - Tanımam mı ya dedi, kütükteki kaydınacak bi· 
lınm. Bu hanım, Hafız Arif efendinin evlatlığı yok töv· 

şartları nelerdir? 
(a~el, _memlekete ae?ede 
~ llıilyon lira kazanç temın e- 1 · 

Şairi azamın ev kirr 
ve neticesiz kalaı. 

be beslemesidir. ' 

ı.,iıı ~lığı inkitaf ettirmek 1 

llif~k tedbirleri tespit el 1 

.,..,. 
''Pıl.n aon tetkikat, balık
\ lllıdıafazaaı için soğuk ha
~ ~lan ve konserve fabrika 
Ilı ~de aetirildikten aonra ba 
' 1 "1İdatmm ıiındikindn 4 mis 
~ olacağını göatermittir. 
~ılar cemiyetinin teıeb
~b üzerine lktıaat vekaleti 
~a fabrikası tesisi huıu
~I ( 100,000) liralık tahsi
"' ~ıızaberet ve yardımda bu 
ıı.ıc:• muvafakat etmiştir. 

\; t, mıkdan (15,000) ka
~~ balıkçılar ancak av le
'~ nıı temin edebilecek vazi-, 
' oldukları cihetle 500,000 
\ ~tevakkıf olan konser
~ aı işi Jimdilik tetkikat ! 

Nö1a çıkanlamamıttır. 
Dj RVEÇLl BlR GRUP 
~~er taraftan Türkiyede ba-

~ tn çok k.ırlı bir iş olduğu 
~ l r alan Norveçli bir grup 
~llrda ve Marmara havza
~. leaiı t ve konserve fabri
,,..Pınak üzre hükUmete mü 
~l etınittir. 

~._ı1rup, balık ihracat itlerile 
~ olmak üzre (500,000) 
lıud._ '-•oaye vazedebileceğini 
'<fi~; Bu teıebbüa tetkik 

l_ BJ~ SENE lÇlNDE 
"VD iri, 8-e zarfında iki mil-

bir müzakeı" 
[Kadında bu ifşaat üzerine hafif bir mahcubiyet] 
Sabit devam etti: ı>ün iki luz intihara leşebbüo et- ki edi 1 i yor 

mitlerdir. . -. . - Hasılı efendiceğzim, vaktı geiince bunu kocaya 
Cemiyeti belediye dün Saded 1- Bunlardan birincisi, Tepeba- · ·Kadınla~ !'dedıye mtihah:"tına verdiler. Başı yav~ş bir adamdı • 

di F 
· b · · · d şmda Haçopulo apartımanında otu- ıtlirak etmeaıru kabul eden yem be- -

n ent eyın rıyasetın e to- 22 da A el . . d ki lediye kanunu kadınlar mahafilinJe Reı's ı'hta~ e tı' ·. 
-1\ • ran yatın m ya ıımın c . . . . .... 

plandı. u cretlı doktor ve ecza- kızdD". Sevdiği Mi ton isminde bir gen buyuk hır memnuru,et tevlıt etmek _ Se · d · b t f · l' t b k h k 
cıların da yüzde on beş zamdan cin kendisini terketmesinJen mütces tecilr. Kadınl~ intilıap etme ı hak- ~ ş~ 1 u a sı a 1 ıra ta anımın ocası-
istifade etmeleri hakkındadakil&ir olan Amelya intihara karar ver- kına malılu;ctını teının eden bu ka- nın adını Soyle ... 
Emanetin teklifi bütçe encüme- mit. D?l~bahçeye in~it .11? numa- ~~i" !'adrnların oak·-ıeladen bela ri le.ki!' et- - dı, şeydi, Recep. . Recep. . tile ya Recep .. 

• h 1 dild' T d'l' )" ralı Anfın sandalına bınmıştır Biraz en gayeye y ~tıa nnı ı;oste- B Ik h b . d k . • - . nıne ava e e ı. a ı ıne u- d . h vası almaıı; -
1 

. . • "h 
11 

ren ilk ali.met olı.rak kalın edilmekte a an mu are esın e ne va ıt kı askere gıttı, bır daha 
.. "l dd l . E eruz a ıs e ıgı cı e e d' •·-d b' li" • h b • 1 di zum goru en ma e en manet bindiğmi sandaiaya ıoyliycn k.z ...,_ ır. ""' ın u- gi reiseıi U.tıfe Bekir a en ge me . 

çe ~espit ediler~k Cemiyeti be- h.'l~en u.zakıa ınca ırdenbire k nJi- ~anım .b ı .~ususta bir muharririmize Ne tarafa gitmişti askere? 
ledıyeye sevkedılen oktruva ta- ''"' demze atmı,ıır. cr.uıtır ~· . . I• f ,. d .. d" ·· d · · · 

"f . d k'k d'I k .. Sando.lcı der ıal kızın arkasından - Y nı kailunun tat katma geçı- , enrnm, or uncu or u taraflarına gıtmıştı 
~. esı e ~.et 1 • e 1 m.~ uz.re. denize atlamış, boı:ulmak üzre ola.1 !inceye kadar intihap etınck hakkına Jlllemleketin ismi? 
butçe encumenıne gondenldı. Amclyayı k..rtarmı tır. ma ı burun:m kadınluı bazD' mak D . d" .. d ' 
Sami Zade Sezai beye mahiye 2- k 1cı olar.ili ıntihar teşcbbu- ıçın hd k foaı.iyet.e geçL Yakında or uı. · u or ';1· . • . • . . 
80 lira· mesken bedeli verilmesi •ÜnJe buıuoan kız, U kü~arda Hay- neşre k;e~ bır rısale han-la"'k .. ~u -- Anlaşıldı .. gıttıgı yen bılmıyorrun P ki, bı. 
hakkınkadi teklif reddolundu. rettın çavuş mab:ıllesinde -ı ürbe ao- ~·-;ılede ınl hap edec<k kadı lar ıçm adamcagız orada vefat mı etmiş? 
A. d 1 ·ı k b I kağında oturan Emıne hanımın kızı utifad~yı mucıp .•aaılar ard.r. E t •. , • . . 

Ab
zad .. anlh ksmHaı .sıtb ı ey hev.e ce 18 yaşnıda Makbule H. dır. Makbule Yem kanun, bızi tan;amen gayemi- - vet e encım, gıdenler geldı, o ge meoı. 
. u a . amıt eye ta sı.s ~- H. bq gün evel .ev.den çıkmış, b;r aa- ze kavu,ıu!-ınuı olmak a bera.

1
er, hak 1 Diı;~r bir şahitte ayni surette Receoin , erden 

dılen 150 lıra mesken bedelının ha av et ebncmıştır. Akşam üstü an- kımızı ~esl~e dogru atılmıı ı!k ad~ dönrr.tdiuini söyledi Tahk"k t fh b't • h 
Satılabileni .<atılıyor, satılmaya de müşarün ileyhin mebusluğa nesi Emıne hanını kcipru üıtünde yal olmak ıtı .nle hızı ok ıevmdırru. < •• • .. • 1 a sa a ı ı tıgı l .n ma · 
denize dllkli/Oyor. Ha/bıı ki im ı , · t' h b d d 1 k ·ı · nız t..'--ına dola~n kızmı gönnü• eve \' eru ve çok tabı hakkımızı ne suret- keme keytıyetı muza l .ere ederek Recebın o-a~plı"" ne ka· 

ın ı a ın an u ayı esı mesı -. .. 0 " ı h · · f ı d • · t · • · ., teşkilal/andıruı/.mız zaman s - A ld' •' lA d b , götUrmek uzre skiidar vapuruna e usnu l$ ıma e ecegınuzı g • ere- rar verdı 
d 7 10 1

. 
1 

k lazım ge ıgı muta aasın a u- b. - 1 ır' Topan ·· 1 • d ••ak ctk olan yakın ve iık intih p k dın- · ne e mııyon ıra mem e c- . . . ; ınmış en. . e on erın e m - _ . . • . 
limize ![elecek lundu. Mamafı bu cıhet bır kara bule anne•inin yanağını öptukten son lıgın ılimat gost rılmeı:e .ıayı bır .. .. 

masmı istirham ettik: ra iktiran etmedi. Davet vukuun ra kendisıni bırdenbire deniu alınış- var ı_k oldugun~ ıspat edec:k • (; l_TNl AT) Lı )' E TJ A f 1 :R • 
l _Memleketin milli bir ser da ictima edilmek üzre celseye tır. Vapur clurdurulmut. Makbule . Şuphe yok ki ka~~ann mı.hap e- }'L h s b 

"h . "Jd' , kurtarılmıştır. Kendisi evden lırarı- dılm.ek JW<,crna malıkiy':~~crı ~ ık kı- 1. a veci J. - a anı o"ld-''J.,r.,?n 
vel menbaı olan balıkçılığı islah nı ayet ven ı. nm ve intihara IC§ebhüsünün ıebebi- ..,. bı~ m~ddet. meıe_I . ur. Bıihassa ·;z.; i~ '-' 
için, çiftçiler gibi balıkçıla,-ıı. da AHIR SAHİPLERİNİN ni oöylememiştir. be ediye ışlenndc mlihap "dılmck ~abtkafl Qı~nl 
kredi temini, EMANETE MÜRACAA Ti hakkı kadı.nlara_ en müsait bir hak~. ü o> ll 

2 
lh I ARSADA BlR ÇOCUK Zira beledıyecihk, hır az daha g ruş- v l h "f d 

- racatın aza mastLa ae Ahırların asri bir şekle ifra- BIRAKILMIŞ letilmiş bir ev idare. demektir. Biz 1. a BRCI .~a l e maJ1ken1e karari/e 
bep olan tuz fiatinin (40) para- ğı hakkındaki Emanetin kararı Be,iklaşta Hacı Halit be aoka- ~dınlar bu h~~uıt~ ~rkcklerden daha tevkil' edı"'dı" 
ya indirilmek auretile balık tuz ta b"k k k d tl · d h' • d be Y - .. k mucchhez degıl mıyı~? I 

1
' nı t ı et ne u re en a ı gm a Dlr arsaya gece on t gunlu R . bb" 1 1 il h- •. Dün agırceza mahkemesinde yeni M.ıhk · D - -

lama itlerinin kolayla•tırılması, l' d 1 d • "dd' d L b. kı -,u bırak ı tı 1 · N eımı leşe w ere, ver en ..,.. b" - emerun iilfünun Eır.ane-~ tn e 0 ma ıgını l ıa e en aı.tr ?° Z ÇOCUo ı mı~ r'.. llDJ a• Jar bÜ Ü iıtimal ederek hukukumu• ır katilin mubakem~sir.e baıJandL tinden mÜt Jıaaı Ja t • • h kk 
3 - Soğuk hava depolan teai h" l · b h t E t dıre konulan nevzal Darul'acezeye ı ın 9zs • 1 1., • · dak' . . '' rın ayını a "J sa ıp en U usus a mane . d .

1 
. zu ıevai edecek ve erkeklerle bir ol- . "';0 e11 • emmuuınun "- ~ncı ge- ı ıstilama cerap gelmiıti. E • 

ıi, karar vermişlerdir. Böyle bir gon en mıtlır ~-· mak vaziyetini en kı a tarihte elde cell Sn:k~de yeru postane avarında ~abi !e:d<er~sind Darülfünu'::d:n 
4 - Sırf hazinenin hukukunu müracaatın bu baptaki karan OTOMOBiL iVE TRAMVAY edeceğiz. ~= Şaba.ı Arap Oı~ ~ela- ~üdernı Şerif, Mu!kiyeden Salih A-

mubafaza için balıkhanede yapı d' d -t bb" t bul • KAZALARI Kadın ve erkek minavatı çok mü- ıkalı tarafından öldurüliyor. rif, Galataaara7 liaeainden Etem be-
lan müsayede teklindeki buau· nez .ın e eş.e ~s e. unmaga 1 - 220 ....,......1ı otomobil dün tekimil bir nazariye le kil eder. Her ~~ mahkemede _Şabanı er~":fı yl"1'in eski ve yeni Yunan liNnuuı 
1 ahi 1 d E 

tebdıl etmesıne ımkan olmamak K k d tr dd . de 15 iki taraf bir birinin tabii ve fıtri nok- Su.ıeymanın vurduğuna, kendilllUll vakıf olduır... lıiJ-''-'ı--Lı · _,, .... _L 
• m yette aaht ar an mane 1 be be E °' " " aınvay ca eaın ya- alika lmad • .. . -.- ....-...._ e ,..._ ....... . 
. • k nl I k ld a ra r gene manetçe tet- tın<oa Mahmut iıminde bir çocuğa sanlarını telifi edecek ve ortaya daha .~ o . IC',"' aoyledi. keme heyeti azadan Tahir beyin · _ 
tın rayrı anu o ara a ığı kik edilecektir. çarpmıf, muhtelif yerlerinden yerala- muvaffakiyetli bir cemiyet çıkacak- ~ı::ındedi.bir ~elvacı SJl'lliı tabit eetincle iaıui zilaecL1en iç ehli v:ı:. 
yüzde iki buçuk delliliyee res- OTOBÜSLER İÇİN BİR uuıtır. Mecruh hastaneye yatırılmıt· tır. ...... ... ia~~ak ı:;"':"bk~de--= fun "~!oten,, kclim~ni tetkik.et-
minin kaldınlmaaı, br. - -- ---- - ---. --·- - . - ... ~ • . !JDI nezıun ver melen ıçm muhalıemenın 16 t"fnnl-

5 _ M lek f h t f TALİMATNAME YAPILDI 2 _ B""ik• ... Fatih hattına :.ı:. tat, Abdullah oglu Zeki ve diı! ifadenm ak11ne olarak maznun saniye talikine ...._ ftrdi. 
em e ın er ara ına -. -. ,... H f M h - l E · · lehine şehauetle buluıuyordu Maı.-

balık aevkedebilmek ve ihracatı Şehremaneti otobüsler için ye ren 2~9 nu~ n~ Ahmedin a. ız e met o~ u tem ısım- keme yalan tehaclette bulundui-cıu' HASAN L0TFJ BEY 
arttırmak için teıtkilit yapılma ni bir talimatname hazırlarAış, i~'i:'::~~~"~ ::i:r1 ·~t;7a- le~ınd~ c;ılan bu uç. ar~~ş Y~- Ali'yi tevkif etti. Dava iami geçen _ ~ğırcıeza mahlı~ reisi Hasan 
aı. alakadarlara tamim etmiştir.. pışmıtla~d°;~ Ot.ımo~ kııme: ıı:.:: pı an ıstı~~ap netıc~s1:11. e ya 7 s,..,_., il~ .wi~ ıühudun· celbi ;,. Lutfı ~ ıeçen ırün ı.;.. ._,. ıeçirmit 

Bunlar uazarı dikkate alındı- Bu talimatnamenin muhtevı- uğranuşiır. nız son gunlerde sahibımn sesı Çlll lJ Te,rırusanıye kaldı. ve a?agmclan .bıtfifçe mefruh olm•t· 
• B "' · • d b'" ··k b' k d ,........... mağazasından 4 gramofon, Ye- VAZiFEYi SUl lSTlMAL tur. Hasan Uitfı B. clolorarların ıav-
gı ve Oaazıçın e uyu ır on yatı şu ur: BEŞ SiRKAT YAKASI . d b" . Eyip ciba,.et memura iken · Iİyesine imtisalen bir hafta kad · 

tem-ve fabrikaaı teaia edildig"i tak Otobüsler birbirlerile yarış ede . . nı postane karşısın a ır dük- __., ·--" '---•~ tirahat ed ki d" ar 
11 

1 - 6eııkla ta Akaretlerde tüc- k' d 8 k A f u_,.,. para geç>nura ve auDUlll'ID ece er ır. 
j ~rde ae'?elerdenbe~ heba olup 1myecekler,hangi mm takalar ara caı <!an Adem ı,!yiı. evine hırsız gir- an. an .... t0~. ı;;maş,_ ya~o ya ruhsa~ _g~~·!no; müaaade etmek- FEHMi KA y A EF. NIN-
rıden mılyonlarca lıralık muaz- smda işliyorlarsa o mm takaya ıniştir . da bır tutuncu~enlO lıra,4 !fış.era le ~fe11nı ıw 11~ e'!- Cevdet V AZIYETl 
um bir servet kurtarılmı• ola- ait lavhalar otobiislerin üzcrle- Hır•ı::fa• evin arkasındaki .bahre- kı ve 7 paket sıgarıı, Ketencıler ef. "!n muhakemeu d~.n ~tat olun-! p· dan . . 

Y • • ı _,, • k d k · S I'h efendı". ef. nnı muhakemesı dun ıntac olun- ıya.. 30,000 lirayı ınıza v 
caktır. rine belediyelere haber verme- ye _gınnıt erwr:. .. . . _ ~pıs~~ ~ şe ercı a ı . du. bono taklidi ıuretile aldıiı için tev · 

& ECER OLSAYDI!. den mm takalar değiştiremeye- . Adem bey dudu_kle po~_ıaı ~gırımş, nın dukkanından şeker, Yeşıl Cevdet ef hem · "stimal' h ve men'i m .. hakeme- kımm alan F h 
) ~ılar ceml.,,ti relsı' Ahmet /,.y bır az ıonra devrıye pomlen gelnu• d' k h • t" 'ht' · od · """ ı em · K f e '-"" ,,. Bu ıene palamudun bolluğu- cekler her arabanın alacağı yol d h 1 k ff k 1 ıre ey e ı 1 ıyanye asın- de ihtilaaı sabit olduğundan ealıabı mı ~ya e nı 16 Mayısta çıkan 
11:- ""472 ift I t ec1· • _ • • . , ' ae e ırsız ar açınıy• muva a o - d 1 B h k d 0 .. 1 .. d,'d d-'' -ı .. ve tecıl ka .ı. · lif d d 
'."t lıi ' ç pa amu ' y ı na ragmen balıgın çıftı (20) ku ı:u mıktannı sevri:sefer ınerke- muşlardır an pa to, a çe apı a u ce- mıışe w e a '" ı e 4 sene 8 ay, 8 gun nun~n •s a e c ere 
Ilı ltir il kilo çiroz iatihaal edil- ruttan atağı dütmezdi. Mamafi zi tayin edecek. yürürken, dur- Bir g~;~ evel ayni maballede mira- mal moınifatura mağazasından ağır hap••,. m~ebbeden me.muriyet- bu kararı aldıgı. ~nlatıhnıttır. 

~lı.i'darı· Dilier tutulan balıkların bu f' l h t h 11 • . . . . ' k 1 "f h la·· fflmi bey' e . e de bir takı bazı eşya Yenı'camide lekecı· len memnuıyeline ve kanuru mahcu- Bu kanuna gorc 16 ınay .. ıan evel 
•"llt • ıa aya pa a ı ıgım mucıp rnadan bınılmıyec,. mev n a , 1 ın vm m • · al al ka · · .. - ı af k · -• (4 023 944) k'I b p h ' ... ' meçhul eşhaa iımek letebb"s" de K' ·ı f d'd ıh· nyet tına ınmasına rar venldı. cunım er anunnıa tabı oldugunu 
t .. L • • ı oya a- olamaz. a alılığa maalesef ih- ricinde yol ort:ısında durulma- bul 1 birg . udun. amı e en 1 en e ıse ve gene cAC'.iRIYOTERA» DAV ASI dan alakadarlar hakla11nda takibat 
ll~llftur "k' ·ı 1 ak d . ı unmuı ar, pençererun emır y . "d b" k ndurac d"k • 1 i'llll • tı ar amı om ta ır. yacak bütün otobüsler bırc1en parmaklıkları ı...m· lerclir enıcamı e ır u ı U • Mesclut 'Kronika,, gazetesinde yaoı amaz. 
~I hi anrı ancak dörtte biri, İp Şimdi balıkhanede çifti (5) harek~t etmiyecekler yolda 15 . Hane aahi~lerinin'tuyan.:.1111 üı:e- ~~nmdan ~und~ra çaldıklarım Tüı-~ ,?rdu~~ lıak:kınd.a ."Ağriyote_ra,! Diğer taraftan a~ı. ılardan bir 
~ l ff!kilde ola? tuzlayıcı kuruşa satılan palamutların bir kilometrodan fazla süratle git- rıne hırsızlar kaçmışlardır. Bu hırsız ıtıraf etrnışlerdır. Bunlardan ba ~ vahtı kelimeairu ~1!-ncbgı ı- kısım _konk?rdal~ya uıua atmadıkla 
ı'llııı 11 •rma aevkedilerek tuz- taneıi hariçte muhtekirler yü- mivecelder gecel~•i her araba- !ardan birinin dört ıece evel yakalan şka daha bazı vak'aların da bun çın ~~~~enE;:u~ı ıcra kıd.~ı- ~nı soylemışlerdı~. Şıı balde 2 in · 
1... ~ •ı Ve R many B 1 aria ·· d ( l O 

5
) · ' -· dığı halde polia müteferrikaaından l f d lmı ld • nan .. ......,., nı nın vaıına un ticaret mahkemeııod~ görülen ifliı 

;:. ~ 0 • a, u. g • zun en -12, kuruta satıh- nın içi tenvir edilecek, otobüsle- lıa _ n katil Dervi olduiu ani ılım • ar tarıı: m an yapı ~ 0 ugu c1n- olundu. clavaaı devam edecek elemektir. 
"İttir ıınya ıle Mıaıra ıhraç e yor. . . . rin seyrü seferi halinde müşte- tır:' ' "' t Kanaa~ vardır. Tahkıka.ta d~- .. • 
kıl{~ Halbukı balığın çıftı toptan riye bilet kesilmek suretile ra- 2 -Ferhaı isminde bir hırsız Bah- vam edılmekte olup tahkıkat ı- Ziraatta Darnlbedayı 
~ t, kara aulıınndıı tel (20) kuruta da çıksa gayri tabii hatsız edilmiyecek, biletler du- liyar hanından bir aanclık iizüm çalar lerledikçe bu cihetler de. anlaşı- U 
~.~ap.brarak . ~ balıkçılı- Taziyet düzeltilirse gene halka rak yerlerinde otobüse binilir- ken yakalanımttır. lacaktır. Bunlardan Zeki ?aha CUZ petrO (Birinci sabi/eden mabat) 
IL"ltrı ınyıı~ m~~~t .ol~ !'1m (12,5) kuruta balığı yedinııek ken alınacak, ani bir kaza ve H!;;., s...:ı-!ir!'.:':ı:U-..:;..":'. geçen ayın 27 sinde hapısane- Ç' fi 'l k' } . d -ı. üre tiyabv ıılie-- tanoaıı-ı 
"la tbe!~ıt ~tıii ıçın ıatih•.• mümkün olacaktır. bozukluk için mutlaka yedek e- tır. , ' den çıkmıştır. 1 Çl er nla ıne enn e vaı.ıt lıir müıaı-.. .,,.....,.. s ırıümı::0i:_e1t!e.!i:~it USKUMRl! BAŞLADI devat taşıyacaklardır. Bu tali- 4.- Sa~ l~maİ;1t.1uırem aiuı PLAK FABRİKASINDA petro) yerine motorin ,..1 '!:,;~=:...~u:::.:=cu:kde ol 
~. t • Pıılamut tedricen azalmakta matname derhal tatbik edilece- Zekı efend~ ~-·!" çalnıqtır. MÜHİM BİR SiRKAT k il l dı ııim eclecelııtir. Ba mevlıie kimin 1 .l_-: iae de uskumru çıkmağa batla- kti 5 - Erenlröyaacle bir lııraızlık .a- d . U anma 1 r rileceii heaia belli aiiWiı 
:~deniz balık ııvcılıjı içı'n tı r. lıa11 olmut ı balı gı-n-tır· Geçenlerde, Ankara cad esın p 1 'nhi ._. _ ___,_, _._ ff--L-Jd L : • • \ I , mış r. • ~ d ühi b" . k ak' etro ı ııar Juouçauıın ua- ..,...... e """"n lıiıfi olcluıu v ":en teıtlrillt hakkmda Bu aene uakumru çok bol ol- M. li d SARI İHSAN VE ALTIN em ~ .ır ~~M~ /;81

hvu ha fazla ucuz petrol vermediğin aynca bir "be,eti edelıiJe'' ye Hizu 
,._.J'O"I huırlaıımJfhr. maaı ve (10) milyon kilo kadar a ye e DİŞ 4000 LİRA VURDULAR kuaf gde~k~~mhtır. . h'eb. M hu- den Trakya çiftçilerinin Ankara ~~ıka~tincleyia. ..•. '""°"' YET RElSI NE bal k · t"h l' bt ld' • • • • • İ . ru at o u anesı sa ı ı ~ - b" h .. d _,_ fi•-·· ~ bedayide tebıddiliıt ocra a,_ DlYOR 1 11 1 ıa 1 mu eme ır. Hususi ıstthlak vergısı San hsan, altuı dış Adil ve met Ali B. tarafından Ankara ya ır eyet gon ermÇA &.'in- clileceii cloira ııleiiJ6. 

lıı~fi _ . Bu kıt balık halkın - ucuz • . • arnavut İsmail Hakkı isminde . d b' f lik de olduldamu yaztnıfbk. Ertutruı MalıUa ~ 1İ7abo 
~~ bahkçılar cemıyeti a- gıdaamı te,kil edecektir. latan- ındırılecek üç sabıkalı Rizeli Hiiseyin Hü- f~~~sın e . .1r ~ramo :.1 ~ti Petrolün gümrük resmi J3 lrii çelrileceiine dair .ıe m.ı· -m :r 
\~ aY~fma aleyhtardır. bulda kiloau yüz paraya kadar snü efendinin manitacılık sure- a n. ası w~u a 'ha ~ mıı ğ~ sur kuruştur. Halbuki yeni tari tar. 
~ n ~11-Abmet ~e'.! dün düff!n orkinoa balığı Avrupada Maliye vekaleti hususi istih- tile 4 000 lirasını dolandırmış- ı;:abnka f~a~~te . ~l ıy.ac; fe yapılırken memleketimizde edil:!:ıin bey, '"1 •J' .iciade .1em. · 

l.ı '.\çııc rn~ıze demı,tır ki: ton balığı namı altında konser lak vergisini tadil için bir li lardır'. Zabıtaca aranmaktadır- bır ~ıradaİ ih a . ışç_ı ~nnb.~ ziraat makinelerinin cünden gü de rol aJ.ı.i,ta":.,. :':!i: pıye11 
~ iç• denız balıkçılığı mem va haline- , . getirilmekle ve bu yiha hazırlamaktadır. Bu la- lar. Erzımcan ı f br~: ısının eh ın, ne artmakta <>19ğu nazarı dik maaı mu1uırr!' .. .f..yd_,_•Y Pr::: 
ili.:~ çok zararlıdır. . . konservelerin bir kutuıu mem- yihaya nazaran hususi istihlak Dün bir sahis Vali Vekili Mu g~a~ofon ~ .. 

1 asına ma ~us kate alınmış ve bu nevi makine de de rolü ...... .ı.... " 
~ diJ,j ~lık toplama~ ıçın de leketiıni:rcle 50 kuruta satılmak vergisi memurların şahsi takdir haddin beyi görerek Sultanha- bın lırabk :ıatu ede~a~ vi:ıre lerde kullanılma111 lizım gelen ~ iıleJ°e!'ler müe11eaed 
'i .>"ırt 

1 
nı tarayan tertıbat ba- tadır. inden ziyade sabit bir esasa isti d k · ·1 f çalmış ve ırar. etrnıştır. ~· (Motorin) e yinni para gibi u çelrilmelıde -~lir. 

ıl lıa.L-a arını bozıırak tohumla- Şehrin soğuk bava depolan nat etmektedir mad m4000ın a fan esıcı er tarlda. m- fabrikanın yerlı mallar serpsın gari resim konmu§tur oı.Jap'7'· tenkitler ~ında muhi 
:'\ ;:"' eder ve •e r baJ k ı. · b' "ft bal b f ( A · · an ırasının aşırı ıgını de kazandığı madalyayı bile a- · an aıma memnunıyetle kartı '"'lıit • J r ı ı çı ~ı ır çı ığı mu a aza için 5) ynı zamanda lokanta, kah- ve meydana çıkarılmadığını aö- .. .. .. .. . . • Çiftçiler makinelerinde ekııe- :rornz . 
• ~. k •tad.ugrat~r. ~atta lngı- kuı·uı ücret almaktadır. Bu su- ve, otel, bar gibi yerlerde istih- y)emiştir. Muhiddin bey şiddet- hp .goturnıuştur. Poİlıhs hadıseyı riya saf petrol kullanmak itiya- . Yalnız l>ir tİJ'atro ile herke•i ta 

'
,;"'tde~ .. 1 ıahıllerıne yakın retle (20 000) çift palamut mu L-lk vergı"sinin fazlalı~ından do- ı· t k'b t 1 • . . takıbe başlamıştır. sanın ya- dmdan bir türlü vaz geçmedikle mın ve memnun etmek bittabı m" 

ı_ · uö ı b ı k 1 - ' ı; ı a ·ı a yapı ması ıçın emır k' l · ·1 - · lrii d - ·p: ,, ""'eli Ye a ı çı ıgı menet hafaza altına alınmıttır. layı hayatın pahalılığını naza- · · kın va ıtte e e geçın ecegı mu- rinden daimi pkayetler de eksik n ~gı wr. . . _ . 't·· r. B I ki bal kh . l . • vermıştır. hakkaktır Munakkıtlerın eksensı, Darul liıiQy . a ı ar ı ane yanında n dıkkate a an malıye veka- · olmamaktadır. dayi için heyeti edebi te kil' · 
llıiite enın. kıyı _balık~ılı~ı denize karı,an kanalizasyon su Jeti bu yeni kanun ile hususi is- ÜÇ KİŞİLİK BİR HIRSIZ ÇENKELKÖY BEKÇİSİ Diğer tara!tm şehrimizde bir nıri sönnelıı. " ,..ı.!: ı.~ ~ · 

~ oldrt:_kk~ ~e a~rıl~mı§ b!r lt1rile televvua ettiği için piya- tihliik vergisini eskisinden da- KUMPANYASI UYKUDA - kaç fabrika vardır ki matorin ve hu ifİn yüriitilemiyecefini ileri ... 
I . . ııgu ıçın ıhtıyaca ka- saya gayri ~~hhi bir halde çıka- ha haf}~ b~r ~ekle s~k~uştur. ~ AKAL~NDI Evelki gece yıı:pılan tef~~ ~ kolza yağ~ imal ~~kted!rler:. mektedir • __ _ 
~~'•latı ve ib • nlmaktadır. . H~susı ıstıhlak vergısı ~-aha ~z Son bir kaç giın zarfında ya- nasınd~ Çengelkoy bckçısımn .. Bu fabn~ann ıstıhsalatı su- Eğer alatı ziraiycde bu ya 
\('llı:ı hadde k aracat.ı _.'ayı~ Çok h~~ap .~ır halde olan ve ınıktarda alınacaktır. Butçenın pılan hırsızlık vak'alarının fai- vazifesım terkederek kırlarda rum olmadıgından ya bakkalar lar kullanılacak olsa hem dal 
~e ın" çı annak ıçm hu rıhtımı çokmu' bulunan balık- bu vergiye ait varidat kısmı li olmak üzre üç kişiden mürek uyuduğu anlaşıldığından kay- da petrole karıştırılarak ve ya- ucuz bir vasrtai tahrik temin 
'!erin uracaat . -:terek 

1 
~u hanenin tamiratın• bu ay sonun bundan dolayı geçen seneye na kep bir kumpanya dün zabıtaca dinin terkinine karar verilmiş- hut (saf petroldür) denilerek sa dilmiş hem de bakkallar sui z 

nazarı ıh ara a ın- da başlanacak ır. zar~n daha az konulmuştur. vakalanmıştır. Dimos oelu İf- tir. tılmaktadır. dan kurtulmuş olacaktır. 
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F•k•r. 
- ...,•ıert;. 

1"I :i z a. h. ., :ikAye .. 

~wlilti~'~t 
A~RIN lMDF-·il •MILLIVET .1111 

1 
da uyandırdığı ~çti~~_İ. tesiri ~ö-ı hiti i.~inde. yaş.~rız.i i~saniyet da ı 
zümle görmek ıstedıgımden ıle- ha yukselır, çunku bır çok bed
ri geliyordu. Çünkü bu piyes, bahatlar cüzzamlılar gibi mü- 1 

bilinen, acısı her yerde ve her cerret bir hayat sürmezler, ze- I 

1929 

Mahalle aralarında: 

7 Teşrinisani IQ'.!Q zaman hissedilen fakat münaka- hirli kocalar azalır; kadmlığınj 
iDAREHANE · An kıra cadde•! No. 100 şası imkansız görülen içtimai varlığı inkişaf eder, çünkü: 

ve uzviyeti kemiren bir derdin, «Elbet sefil oluraa kadın K 1 
Kütü~ Hi~~YE Yüksek kaldırım, 

kul edibi ... Teırra ! adre•I Mllllyeı, l•tanbul 
Telefon numaraları 

ı.tanbul 3911, 391;!. 3913 

ABONE. UCRflLERI 
Tflrkiye i rin Harir için 

3 oylıtı 400 kuruş IKJO kuruı 
6 .. 

12 ,. 
7.'iJ JIOO ,. 

J 4lXJ ,, ZTOO 

Gclco evrak ttr ı ,.- :nhneı 

!\1uJdetl ~eçcn n1J"h ıl.1r ıo kur11 şr ·1 r 

umum muvacehesinde belki ilk alçalır beşer!» açırıyor ar 
defa olarak tezahürü idi.Müellif EFZA YIŞ SUAT e e e 

tezini şöyle gösteriyordu: İti- ıı ~ı ı·ı Ü b k Colette. ten 
yadi bir namus kaidesine kapı- •eıepıer mu a ası Bu kaldırıma çıkılmaz, 
\arak, ebeveyn çocuklarına nok- OKUMA SEFERBERLIGI Annem dedi ki:.. . l - Evlendi mevlendi, gitti ya 
san bir terbiye verifof ve.o1_nhları 25 inci haftanın 5 inciliğini Gala- - Artık taha~.mul edemıyo- 1 se~ on~ bak._:: H~m de tanı~a- daima dÜŞÜlÜr ... 
hayatın tehlikclenne sı a sız taaaray Lisesinden 451 M. Aziz Bey rum, edemeyecegım . Bu gece dıgı, bılmedıgı bır adamla gıt-
olarak atıyor; halbu ki vaktile kazarunııtı. Bu yazı şudur: gene fena bir rüya gördüm, seni ti. Yüksek kaldırım ... Eğer u- J sonra çocuğa hak vermemek k3 
ikaz edilmeyen bu çocuklar, ebe MiUet mck.te'.'lerinin aç~maıı b_u gene kaçırdılar.. . Babama dikkatla baktı: zun müddet İstanbulda bulunu-'~il mi? Daha ilerde bir başka 
veyıu·n bu hatasını bazen hayat- h~tanın en muhım h~~':rıdır .. Seb:eb~- Yüzüne baktım gülümsedim - Sanki sen de benim nem- yorsanız hiç olmazsa merak ede 1 grup ta "tek mi çif mi?" oyıtU· 

( :.uı:ttC \'~ matblJ) l J.İ t işler aıtlD nı fU auretle anlatabtJın;,;: ~1ıllebnu- 1 ı 'f 
mudıırı.cıe miım<" edilir larile, bazen de namuslu aile ka- zin en küçüğünden en buyuğüne ka- ve sustum. Kızdı: sin? .. Akrabam bile değilsin! rek bir def'a olsun yüz şu kadarlyorlardı. Bu oyunu her kes O,' 

G"ereml1. ıı.ın tarın me <ıll y etı>I k•b•l eıme7. . dınlannın ve masum çocukların dar her ferdini okur yazar görmek - Söyliyecek söz bulamıyor- Bir gece annem, gençliğinde, taş merdivenden ibaret bu dik nar çocukluğumuzda hepiıtU1 

hayatını zehirleyerek ödüyorlar. bizim çoktanberi beklediğimiz ümit- sun değil mi? komşularının kızını nasıl kaçır- yokuşu çıkmış, yahut kestirme- oynamışızdır. Fakat kabak çe-

BUGÜ KÜ HAV:\ 
llıin heuret en çok 17 en az f,l 

derrce idi. llugün h•va ekseriyetle 
kspalı ola~ak, rti ıgol r l'" vrı r, e-e<ktir. 

FELEK 

Bu müeellifin müdafaa ettiği l~rden~bi: Kalplercimiadhe ~o,gun b~r Ellerini havaya kaldırdı, hid- dıklarını anlattı: ce etrafınıza bakınarak yokuş kirdeği ile "tek mi çift mi?" 01· 
. k a ev gt ı yanan um unyet ateıı; d l d d k K b b tt"l . - h" b · · dil-dava. Fakat bir de berum, aç her itte olduğu gibi bunda da muvaf et e o a an çı tı: - · · · ızı er at. e ı er · · · aşağı mmişsinizdir . Fakat şu- namagı sanırım ıç nmız 

zamandanbeı:i zihni~ kurca~a- fakiyetimize yegane sebeptir. B~.g~n - Ön yaşında kız ol?un, ana- A~lıyorsun ya?.. Nıhayet ka~- n~ da iyi bilin!z ki sizin ?~r~- ş~~e?'1emiştik. Mamafi ~azan.4 
yan ve bu pıyes munasebetıle 16 yatından 45 yaıına ka~ar . butun nın merakına ehemmıyet ver- tıgı. adamla evlenmek tnecburı- ntizde ancak bır def'a geçtıgıruz bırısı vardı. Kabak çekırdeğill 
tekrar canlanan bir davam var. vatanda.ıl~r_~t• hur, kalbı emın, oku miyorsun ! yetmde kaldı .. Başka çare yok- bu kaldırımların kenarında bin- saya saya bitiremiyordu: 
O hl "k l"kk"I · · d k" maya bılg11ını artırmaya koıuyor. Abl' 1 d"k ·· t . . . U d" · k ....,._ da a a te a ı enmız e ı C mh . ti. b" .. t d" ,. h am ev en ı ten sonra, u- ur. . . bır çeşıt satıcıları ıle beyaz et - na, ıyo, tırez, uva ... -... . u urıye n ıze goı er ıgı esap- .. .. . ' . . ~ 
müsavatsızlıktır. Ah~a~an zaıf •ız meı'ut günler gibi bu ilim ıefer- ç~cu kat takı odas "a yerleş- «Başka çare yokt11r!• satanlar dahil, büyük bir şehir' smk~, sıyente, siyeş, uço, w .. w 

olan ~adın he.r_ ~ıangı hır sebep- berliği ~ünü?ü de ıevi?çle. kartıla: tım .. .. . . Bu söz içime işledi ve 0 gece, sekenesi barınır. ve, dır.ez. : . 
ten sukut ettıgı zaman, derhal mak '·azıfeımz, ya."z mılletin terakkı l İyı doşenmış ayrı bır odada, k ·d d 1 d b" Yüksek kaldırım yüksek bir Ve otekıler hasetten çatlıyor" 

INGILTERE GiBi · · · · sine çalı•a k ett h"k. 1 d . . .. . on or a ası ı uran ır resme 
polıs vasıtası ıle cemıyet haya- 1 ' .'.1k 'Y'_" "'k-ddu umb" a am genış, btiyuk bt• karyolada yat- uzun uzun baktım Bu resim yerdir. Fakat buraya daima dü- !ardı. 

h d d · d"I" !' b" arımıza şu ran, mu .. es orcumuz ... . . , • . , ._ • ot' 
Bir arkadaşım hali azır a tın an tecnt ~ ı ır, ma um ır dur. tıgım ıçın mes uttum. . genç bir adamın, genç bir kızı şülür. Fena yola dökülen bir . . . 

bütün halk sınıflarının malümat yerde yaşamaga m_ecbur tutu- u 
1

,.._ . ~J Ama ben bu odaya yerleştık- kaçırmasını gösteriyordu. A- kadının sığınacağı son köşe bu- Galata kulesını bır kaç adıt11 
ve göz açıklığı meziyetlerini zik lur •. vesıka ve sı~hı !11uıı:yeneye .cıa ı< SlılUllU ten so:ıra, ann.emin rahatı kaçtı. dam kızı kollarının arasına al- rasıdrr : 
rederken bana şunu hikaye etti: t~bı olur, her kesın lanctı~e, ka- SEYRISEFAlNOEN BiR RiCA j. Gazetede, bır kızın kaçırıldı- mışt~... _ Zavallı, işittini7. mi Yük- . 

_Dün bir dilenci gördüm. tı l ,_ ~!sız ~astalıklı her cıns e.r- Ak~":'.la.~ı · köprüden Haydarpaıa gını okum1;1ş~u: . sek kaldırıma di.işm iı~ ! . . . 1 
Sefil ve miskin halde idi. Ken- kegm zevkıne maruz kalır, geçm ve Kadıkoyune hartket eden 18,25 Yolda, bır ıkı erkeğm durup Yattım · ·· . Bu söz her zaıııaıı için ve her 
disinee acıdım ve dedim ki: "A. nı~>: için fuhuş tacirlerine ser- vHapudrunda •onrba. <18•40 da ,raloıo· benimle konuştuğunu görmüş- Biraz sonra kapı actldı, içeri- l·es iciıı drı-' nıduc · 1 ster ccva 

B ~ k ' l - h ay arpaşaya ır vapur vat· .... ır. .. _, b' . . ... . " _ •· · '( .J 

yol! Neden çalıımıyorsun?" a maye te~ 1 ~t~e~e mu t~ç 0 • HaydRrpafa yolcularının ck•eriıi tu.. . . ye ~.r ı::~.?5 gırdı · Tıpkı.resım- satan isterse v ücut satanlar 
na "it yok ki çalışayım?" dedi. lur. Halbu ki curumde şerık O· ı ı8,25 vapurına yetittiklerinden bu Bır fakır benden para ıste- de gordugum gence benzıyordu hakkın.la ol.'" '" ... Yilksck kal
Ben ısraı· ettim o iş yok demek lan erkek, cemiyet ~ıa~atı _içinde ı vapu~ p<k tenha olua~ Haydarpaıa: mişti. ':atağa yaklaştı, beni, tıpkı re- dmnıda ş!iphe yok k: ihtiyacı-' 
ayıp değil mi? Hiç iş olmaz olur . serbest gezer, belkı bır aıle ba- , Y": gıdıyor. H~bulu bır çok huıuaı Bir bev bana şeker ikram et- sımde olduğu gibi kııtağına nız olıın giyil{'-:el: yiyec.,.k 5u. 1 liir.iıı~~ı,.. ... ~!!!1~~iiiliGj 
mu?» Bana •u sözleri söyledi: · bası sıfatile her kesin hürmetini 

1 
md u:as~ı."tınb tatil. aaatı <

1
18•30) dalarol- mişti. . aldı... rtinecek yakacaic

0 
ve "at~cak ' 

• T , • ! • lb k d d k ugu ıç.ın u mucu•ıa memur ın- . . . . , . . , I 
~ Efendı senın de bır şeyden ı;e etme te _ evam e . erk~n· .. ~- dan Kadıköyiindc oturanlar 18,25 va Ondan sonra annemde merak Odadan çıktık mc.rdıvenlerı sı:ylerın hepsıııı başka yerler- ~~~~~~~= 

~a?e~n yok ya! lngiltered~ b~le rısını • ço:ugunu zehırleyıp ol~- puruna yetiıemi yerek 19,05 vapuru- başladı: Kızını kaçıracaklar di- indik ... Ben gencin kollan ara-, den ucuz, adeta yok p <ı l•ıs.ına .l. 
ıtsızlık var. Nerde kaldı ki bız- me mahku~ eder, erke~e ven- na ~·)oıl~ v~ her akt•m kırk da- ye korkuyordu. smdc>. çırpınmıyor, haykınnı- alırsınız. F;ıint. v ··r.liğıniz aı ı . 
de!n Bu cevap üzerine ona 5 ku len hakkı ruchanla, zevkıne alet k:k• .11kele u?erınd e beklemek mecbu Babam gülüyordu. yordum... d •. 1 I• 1 0 ; • d 1 _I Galata kulesı 

1 k d . · ık d . rıyeti de bulunuyo ·lar . egı ' .at " s .1e a z e ı en ma 1 . ..ıı 
ruş verdim ve dilencilerin bile 0 an a Ind 

1 taşı atan l yıne Şundiye kadar her husustd göste - Bü-_i..in bunlardan ne çıkar? .. ·.Gözümü açtığım zaman, ı, 11 dcğeı i rd~.n fadadır. geriye çekilip uzaktan tenı...-
dünya ahvaline dair olan malO- 0 olur._ . . . diği a~h~let v_e inti '~°'hasebiyle mü; - Senin rahatını bozmasın- k~n~ımi ~dam~a, .. ~~ta#ıında Ma~ıııııt paşa sergicilerinin e?iyor~m. Kapı~ı açık ama ı:ıı~ 
malına şaştım. Ahlak kaıdeler~mızd_e erkekle t~r~lenrun daıma ta'<d•r .ve ı~u~abbe- , ,.r da, ne olursa olsun... Kızj gorupte, ruya gordugumu anla- Galata::!a bir benzeri olan Yük-ldıvenlı dar dehlızden geÇ~e 

GAZETECiLERE DE kadın arasında kı musavatsız- tim ka'"run't olan Seynıefam ıdare· ta u··çun·· cit katta yatıyor Artıklyınca haykırdım· k k ld 1 d ·• lbir kaç yüz ayak merdivenı Ç1' 
b 'k · "b b ,· · 18 4(ı va urunu Ha dar a dan · • · Se a ırım pazar arın a ıgne- 1 • 

NE OLDU? lck daha ~şı ten.ıtı . 1ar1 eıı kaşk- s~'::;a ~dıköyup"nede uyg"raı:rJ: bu kızlarımın üstüne titremekten - Anne yetiş! .. Kaçırıyorlar den sürmeye kadar her aradığı- kmağı doğrusu göze aldır~ 
!ar Evvela eksen aı e er er e b k B" ·· - ·· h "f' · b · d M f' h f d b' k ..ı;o Geçende bizim gazeteden bir · • . ki ., kıt mev•İl!1inde 18,25 vapurunu biz- ı tım . uyugu o en ın peşı- eııı · · · ııızı bulursunuz. Kitapçı mı ara- ım. ama ı, a ta a ır aç~-

arlcadat karmanyolaya uğramıt ço~ugu ıster ve_ kazara be e~lK· zarure kaçıra? K~dıköy~üle~i her.~- ne takıldı, alıp başını gitti... Naklc:den dınız, şapka mı istiyorsunuz, ya bir çok seyyah kafileleri, i1?'li~1 
tı. • Üç gün evel de A. Hatim le'..' erk~k yerme ~ız .. gelırse tam kırk dakıka "~ele .~z~rınde ~ntı- - Nasıl gitti?. Evlendi ayol. SELAMİ iZZET hut elma armut, kavun veya ü- sıklıya bu taş merdivenlerı hJÇ 

muteessır olurlar. Çunku hayat- urda b.r...kmayacaıırıı umul edeıu. .. .. k . h' dil şı'ka'yet etmeksı'zı'n tırmanıyor· Bey bı'r yankeıı'cı"nı'n ku b ol k ki ·ı · · Cıl t ne o • B nk G ENCE zum mu canınız çe tı ıç • r anı ta er e ere ven en ımtıyaz ve a a uuyçe ryer. . a E L LERJ ' 1 G 1 k 1 · h kk da ta· 
mu•:. Ancak yankeaici A. Ha- f k 1- d K , Muhuiplennden: şünmeden yüksek kaldırıma ar. a ata u esı a ın ~ 

T te evvu ma um ur. ız çocugu . .. .. ·h· · ı · b k ı · 
tim Beyin cüzdanındaki evrak- k k k d · · dd. k · S. fo'-rı Oıman baş vurunuz. Burasını gunun rı m rıvayet erı u u ıının. d 
tan hüviyetini anlayınca evrakı er e ar eşının ı:nad " kıl ~vvetı * • * her saatinde bu kadar kalaba- eski olduğuna ve 470 tarihın 1 

l·acıe etmı"ş. Haıı'm B. kendı' ·u·· . ne oyuncak olup çını ı erme ve KUSTAHLIKLARINA NiHAYET ., k . .. • . B" ans hükOmdarı Zenon zaııı--
~ t km ı · k l k 1 lık gorme msana şunu ogretı- ız 1 t d b kk d. e e erme maruz a ır en, VERMEL .• 1 t b ld .. .. • nında inşa edildig"I neticeslII 

umm a u zate lete Ür e ı- hakkı hayatının bir kısmını ona Bir kariimiz yazıyor: yor: stan u .. a yaya yuruyen-t 
yor.· Bu vak'a bize Nurettin feda etmiş olur ve ebeveyninden öteden beri latanbulda en ziyade !er mevcut nufusun yarısından/ varıyor. . 
Hocanın bir fıkrasını hatıı-lattı: teselli olarak işideceği söz de !ıınarik!ık yapan un~~run Ru~ old~- mu~lak.~ fazla?ır. Altmı.ş : pa'..a ' Cenevizler Galataya hakılll 
Hoca merhum bir gün Temür- ·k d . N h kı gu malumdu<. Bey •g,u caddeııne ~il- venp tunele bmmemek ıçm yu- iken bu kule bir aralık onlarıtı 
1 anca şu ur· e yapa m zım hassa al<ıarnları ç.kanlar elbette gor- 1 . . . u· 
enge ayva götürmek İatemitae kardeşin oğlandır. I§te böyle- müılerdir ki en ziyade bayağı hare- ksek kaldırımı. tırmana~ ar 0 elme geçmış. Fetıhten sonra 

de kansı incir götürmesini tavai Jikle biri müstebit diğeri mag- kederde ve çirkin tavirlar takınaıllar kadar çoktur. kı bazen ı~~~~· zun müddet eski şeklile kalıtUJ: 
ye e'mit ve Hoca da öyle hare- dur olarak hayata namzet olur. rundar~r. Her hanıi bir ıokaia ':"!': her adımda.~~'. kaç yolcu gogu- Nihayet Üçüncü Selim zaıtıl 
ket .:~mi~. Temür İncirleri alın- Daha sonra hep ayni müsavat- sanız k~ae !'-.!larında karanli.kta ıri!i slemeden yuruyemez olur. nında bir yangında yanarak~ 
ca birer birer Hocanın kafaarna l k b" 'b' . k d 1·· ufaklı bır suru Rum çocufunu ve yı- h 1 . d'l . 1236 t rı'bil" 

sız ı ın ın ~r asın an teva ı ne· her yafta Rum luzl&nlll ıörürıü- * * * a ta~ı: e ı mış. a ...:r 
atmaya ba,lamış. Hoca incirleri eder, kız çocugu en masum te- nüz:. Ba.zr ıoluıldardan namuılu ka- Teke s ka • ndan a ağı bir deki buyük yangın kuleyi .,... 
kafaaına yedikçe Allaha tükre- zahürünü ezerken, oğlanın kine dınlann ıeçmeıi adeta mümkin de- h r 

1 
° uJı .. ·ı şd S 

1 
daha harap etmiş ve tekraf_J'! 

dermit. Temür bu şükrün •ebe- bir :nazeret bulurlar, en büyük iilclir. Çünkü sokak batlannd~ bek- 811 rDakD yeni DClakD bllmecemlıla ay 1 yo Y yup 1 ~r e a ı ptınlınış. 1291 tarihinde Uzeı-
bini ~oru~ca Hoca: h t b'l .. b h .. - leyen arıız Rum çocukları gelıp ge- bllmecemlı hal!edllmlt ~ekli pazarına gelıneden saga sapar- d k' h t' killlh düştUl~ 

- Ya ayva ı;etireydim halim a asını 1 ~ mu a . ~o?11ege çenlere lülar atmaktadırlar. Bu hal sanız kendinizi, genişçe bir me- e ~ ma ru .. ı .. 1 
1 

kO-
nice olurdu? demi• .. Hasim Be çalışırlar. N~hayet bliyuyup te haısaten Tarlabaoından ötelerde vaki SOLDAN SAM: YUKARDAN A~ôlı danda bulursunuz. Kule dibi yerme bugunku .tepe çatıl .-I• 

• evleneceklerı zaman erkek, hak- olmaktadır. Buralarda Rum çocukla- 2.- Namaz kılınan yer (4) kokulu 1.- Çarpf (3) Hoca yeleği (4) Y .
1 

. t b d Kar nulmuıı... Eskıden Llın--
yin d~ bu meçhul yanke.fciye te kı rüchanı sayesinde kadın«alır~ rı aktunları altıdan aonra cece yan- ot {4) 2.- Cet (3) Bat kaldıran (3) dem ~n yer ış eb'ur~sı ır:b. ..- Kasımpaşadaki tersane ara~ 
tekkür etmesi, kiiıtların iade- Almak kelimesi lisanımızda ala- larma ~~r ıokaklard.: dolatırlar. 3.- Gelecek zaman (3) Zannet (3) 3.- Ziyaretçi (7) şuuz a ~aştan ır ev gı l yu- da muhabere vazifesini glS....-
sinılen değil cebinde yuvarlak f k 1 . Saat onıkıden sonrada kitara, mando- 4.- Hava merkezi (l>) 5.- Söt dinlemek (5) kselen bma da meşhur Galata .. . I 

0
...a· 

bl'r rakam olabı'len bı'r naraya ,·. nın arzusuna a ata ınarun ıta- Ji çalmakta •e bekçilere türlü türlü 6.- Söz (3) Fikir "fransızça., (3) 7.- Sinire taallük eden (7) 
1 

.d. K 1 . f d .. muş. Bugün se sadece ya ııo::. 
.. · b • ı d K · ·· n 1 k ( ku esı ır. tt enın etra ın a gu- . T k Ut ..,..· I' . t d atme ag ı ır. esesme guve- hakaretler yapmaktadırlar. Netekim 7.- syan eden (3) IslA 3) 8.- Ekmek (3) Genişin akşi (3) 

1 
b" . E d 'k lan haber verıyor. e a t" 

ışmemı~ 0 masın an dolayı i- nen para ile alır, kuvvetine iti- geçen akıam Çukur sokağı bekçisi 8.- İplik (4) Yara (4) 9.- Ben (3) Merkep (4) ze ır çarşı var. en ora a 1 e~ ğında bile haline göre hizıt11 
miş. mat cd •n c•bir şiddetle alır im- Aziz ataya tecavüz eden Rum çocuk · -- mektepten çıkan haşarı yahudı . k 1 "htlyar k1Slf."" 

FELEK ı.:: ... " ' ı t kl l'kl · · h r · ı · ··t·· ar.-.-::::::::zc:r.:::::ı:::::nr.s:::::nr.:::n::::::::s::::ı::::::;::::::; çocukları kürük meydanda top ten gen 8 mayan 1 .:. .. &-
·------------ ti yazına magrur olan mevkii ile a~.ı aş . n 1 ar•nı ay 1 ı .en go ur- ===.==, ~ .. . . ~ i selamlı arak Salı pazarı"" 
- 1 mutlerdır. Tarlabatnıda bır kaç Rum SoX.uk algınlıX.ı !anmışlardı. Butun mahalleyı y y 1 orııı"' f1.!!"_.•n !: •:7 ı'lp[" a ır. da ellerı"nde tuttu:.Jari iplerle otomo- ~ ~ • k ld k k d ·· .. 1t .. ne çıkan yoldan aşağı in Y ~ • · '~ ~ H h k"k' d · · :.ı. ayaga a ıraca a ar <>uru u .ı ayatta a ı ı saa ete ırış- billerin gelip geçmesine mani olmak Sancı veren lhtıkanı dem, kanı devrana . " A oofl" 

A~1h\ ~ : tcl:"ıl<ki lll izde mek istersek kadını tabi vazi- iıtemiılerJir. Türk ıoförlerden biri, getiren ve seri tesiri gllrlllen edıyorlardı. Yanlarına sokula- M. SAL HA _, 
- yetinden kurtamıalıyız. Bu da: bunlardan bir kaçmı kovahmak mec-> ' rak sordum: . - . g,.. 

nı t : ;a·; a t . ancakerkekvekadınıtefriket-'buriyetinde kalmıştır.Umumiyetle Sl<)aflS Lİnİman -Kavga mı edıyorsunuz KATIPLlKlSlYENLEil 
. Gazet tenkitlerini okuyup mcd h ·k· · · d · ıhh. 'Rumlann fazla bulundugu mahalleler oğlum? Evet kavga ediyorlar- M'"dd . ·ı·k ._ 

b ' en, er ı ısını e aynı s ı 1 d t ra Türk aileleri kiiıtah Rum ' b b' k u eı umumı ı ten: 'rl ,.,,,. 
ı ı- :aç a.ıbaptan kafi derece vetemiz ahlak kaidesine tabi tut' ke ~llu . ": ·. d b" ··. ı· sıı·mall ile zail olur ve sancılar sllkOn bulur mış. Fakat kavganın se e ı pe lstanbul mehakim ve devaı .-• 1 t 1. ' om ermuı uncatın an rzar ve mu ··ı · · B" .. d d" k" . L.•ı . --=-ı . ı-1"" 

ıza ıa a .:.uctan sonra Darülbe- makla tecelli eder. O zaman ço- ı te;ıirdir Nctekim bir kaç kiti Kalyon Eczanelerde arayınız gu unç. ırısı e ı ı: liyeai kita ..... erıne ta,-en ı...lı fr 
dayiin «Zc!1itli kucak;> namında cuklarımız daha mes'ut olur, cukulluk ~liı mevkti~e gi~ei·ek h~u~ "::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .- Na ~u, ~eni~ baba~.ina git iı.~daı .. ~da bulunanlarda~;.~~ 
ki te~sili gönneğe gittim. Bu çünkü ana v b b · h " zur ve ishrahadarı munsel ıp oldugu mış demış kı, Moız, bugun mek kulte11nın aon !•n•!•na ~ k ~ 
te. msıle b;ı kadar acele edişı'm, . . e a. aya ay!ıı ur- beyanile t iki.yet eylemiılerdir. Batı ler de biotardır. Nazarı dikkatı celb<.t- ; bula, Ayasofyaya gid~lim" diye Yu- t ten ka tı Babasi de bana ların evr~~· mu.ı~ıtelerı n<;> "'eı. ~ 

metı hısseder; bız kendı haya- boş dola~n Rum çocukların azginlik mek için 4u satırları derccderaeniz nanlı şarkrsını çağıracak kadar küı- ~p . Ç • • ikmal ve ı~ımle~ını k~ydettırrn, e ..,r 
tıyatro san'at ve teknigini sey- tnruzdan daha emin oluruz, çün !arından yalnız Türk aileler değil, ter çok iyi olur. Sokaklarda (Na pame 1 tahlıklarını ileri götürenleı·e meydan gu~delı~. vern:ı~dı !. · · •erian encumeru Adlıye kalernın 
retmekten zi ade, halkunızı- kü mütekabil bir muhabbet mu- biyeleı·i yerinde diğer bir çok kimse- sli boli stin Ayasofya) yani "latan·' vermemeli .. 1., I undelı e da andıktan racaatları .. -=-

"!. il •!-• ı,, 111 (<ilbi l~jrikau: 83 Galiba birisi muziplik yap- kılıçtan geçirilecek kimler var.. mir yumrukta Mustafa Ke- dinizi bu gözle -görmeye ~- ı pavyonla~ına · g;~tigi mer:~e:. 
mış . Yunanlılar bu eğreti ha-il Kimler!. malin dehasını görüyoruz. lıştırınız. • , başında bırden bıre doktO çıktı· 

ŞK G O • berin bayramını kurarken asıl ı . . . Akşa~;·· Bir yumruğun kuvveti in- - Bu millet Mustafa Ke· ~adın ~oş~ koşa karşısına 

NEŞI haber gök gürültüsü gibi Atina Şımdı haber verdıler: İtılaf dir'l w• kc ' 1 d k l' · b ld ı gını gordu · . ııl· 
sokaklarına yayılmış, hemen devletlerin telsizleri boyuna kı ebcegkı ndo ~· ~~m.an an- maD' e e~a ınTı" ku .. uku.. , Murat gülüyor, di~n~nhe'le-
her tarafta: ., iş liyor, Türk orduları Baş ku- c~ . ~ a ar icat ı hısap C· ıyen _agız ur un r tında bir sır saklıyor gı~aınrıı· 

Elem izzet _Kahrolsun kral!. . .. mandanlığından mütareke isti- dıle_bıl.~r.Mu~~af~ Kema~ her i anından ıl~ sa~ır~ bulup O· cani'.': kosup gelıyordu · 
..-..1 .,......,.,_,_, Avazesi yükselmiye başlamıs. yormuş! şeyı boyle gordu ve tarıh o- kumasını b;lmıştır. yı gonı'lce: de siıi 

• • W • • • Hele korfo da dehşetli bir ha'- Hah . . . Hah ..• Hah.... lan Osmanlı İmparatorluğu "" "" "" - Hamra lı an:m ben 
- İzmır · · Ded~gı ıyı a~laşı- varı:ız · · · .. reket olmuş, Yunanlılar hapis- Gülünecek şeyi hudutlarından bir kısmı ü- Bunaltıcı bir sıcak var. Ham- ' arıyordum. b ıtıedl 

lıyor. Mustafa h .emal ılıyor . Dıyorlar. Ne mutlu guzel İz- hanelere koşarak Türk esirleri- y ... .. · d • t'kl'l' · ·r tt' •. ra, birinci kovusa giren hemşi- Dedı . Hamra durdu, e 
Daha ba, ka şerler de söyliyor mire ilk giripte kırmızı beyaz ni boşaltmışlar ve: j ... ~r Yl;lz~de bundan dal~al ze.~ın e .ıs 1 

• ~ 1'?".1 1 an.~ ıgı reye: Doktor: . 
ama anlaşılmıyor. Galiba anne bayrağı kaleye dikecek Türk - Yaşasın Mustafa Kemal gkulunç dbır ıstek ol~az_. İzdmır ı Turk mıll~tını boyle gorme· - Nimet o basta ki hastanın - Müjdemi isterıın_ .:. çirptı 
d 1 k · · k · . • ··· ·apısın a duracak ıçenye a ım ye sevkettı' Kı'm der k. bu .. .. • . ' - . · H 11 nnı e c eme ıstıyor . as erme... Dıye avazları cıktıgı kadar .. • ı · ı sudu ha la gelmemış . Bakıver... Dedı, amra e e 

B l • · ı ·· ı II b ·· k d k l - 1 S ·· ·· ·· ·· ·· atmıyacak, mutareke şartı ko- , görüı:. daha ileri Daha de D cı · · · ·1 · ı k "d 1 "k k 1 b g" ırdı· u ıa-tanın ıyı omasını oy e em u gun o a ar ço 1a-1 bagırışınış ar . onra suru suru - .. 1 . ) B d 1 1 k ... · • · ı c ı, terı111 sı e sı e on or- yu se sese a · 
ca·1~? ist i r?nım ~i. Hiç bir i va~ is va_: ki . Ajans, g~zeteler j sokakla'.1 . doia.şm.ı.ş , nere<le .. 'C~- ~~ş~~~;;zol~~! e mı· u a a 

1 
1 rın değil~i~. İyi görmeye a· ı da ilerledi. ö7l~ de yorgun ki... i - İzm_ir mi alındı?··· 

~ey ıçın degıl. . hıkat başını l yıgın yıgın haberler verıyorlar. nan zabıtı gorm .ışlerse ~uruk F k t b " th. 1 hşmak ıçın o bakısların Sabahtan ben hıç oturmadı; ko- I Murat. 
kaldırsın ~l.av~s·nın_?'1uzafi~r ol- Du~l~pınar zaferi Ati.?3:da bom' yumurta ve limon kabuğuna N ba j .. ~.~~. ~.ub. ış şfy · ,meddini güdelim! lst°İkbal j vus ~o~uş dolaşıyor, hastaların, -. E"'.et · · ~vet · ','raııın eli0 • 
du-;ıınu ~c·s:.ın. Gorsun kı Af- ha gıbı patlamış ve buyuk Yu- : tutmuşlar! Hatta bir telgraf k- e a~ .. ~n ur~cu . •r za er. inkılapların•n ateo.li kasırga ' her bınyle ayn ayrı mes"ul olu- Dıye ılerle~ı~ Han . . 
y :m mevzilerin' n zincirlerini nani&tan mefkuresinin başını 1 ralıri Atinadan kartıg"ını Loit- Yer yuzunde hıç bır zafer l t ' ." "l .. yor . /den tuttu ve ılave et1~1· su ııı• 

' ·b d" · · b ~ ' k " • b k d 1 arını aşryan goz er o goz- S . . • ı 9 E 101 9 Ey ıı -ko;-arıp t : .an gı ı gc ız çayı~- ezıp genye tepen u bomba Lo-, corcun istifa etmek üzere hu- ureyı u a ar sarsmamış- l d. 
8

. b" .. . .. • ıçaktan da dehşetlı şıkayet- - v · · 
d :r ~ a· ;a l>o .ona T ürk hızını bır ıtcorcu tla serseme çevirmiş! ;lunduğunu bildir iyor.Her halde tır. Dünyaya hayret verdi. j e_r ır. ..ız uyuk T urki~~- çi • İkide bir: rihi unutmıyalım 'analı f{ııı:rırıı; 
a:ı ' ·ayb~tm len tarihin maske- Zafer ,habe;i yayılmadan eve!· yanlış tarafı olmamalı. İhtimal Kürenin altına bomba kon·. nın bug~. ı.:~ yarınını o goz -. Of .. Yanıyoruz... Sonra mana_~ı m. jcioe ba1't_ 
r,ıpı ındı ·..:,.,k mnkadclcı-atının : Atınada hır haber çıkını~: !Osmanlı devletinin son hüküm- 'b' d h ti' b' • lerde, o goruşte, o bak•şlar-1 Dıyor, mendilini sıcaktan kı- nın mehtap _ı~ozlerı 11 ' 1şığıoı a 
kemaline dc.;nı iler l iyor! : - Türk orduları imha edildi, dan Vahdettin de kral Kons- ;nuş g: / e şe 1 ır sarsın da bulan nesliz! zaran, penbeleşen güneş yüzün- o gözlerin sooıneye 

8 Eylul. . · /Mustafa Kemal pa~a esir edil- tantinin yanına savuşmak üze-1 1 yapı. de dolaştırıyor! ıradı. Bitrııcdi> 
- İzmir~ b::lki de ~u akşam eli!. lredir. Daha kaçacak, sürülecek,\ Dünyayı taıırtan bu de- Yarınm ı;;ocukları: ken- Koridorun bitipte hariciye ( 
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€konomi iki mektup 

B"' MAJ.ik sineması Ba rnız Cenevre' 

Maarifle Vllligette Cumhuriyet 1 icaret odalarında 

Millet mektepleri Asma fidanlığı Asma köprü 
akkallaflil mühim içtimaı Hadisenin vukuu kar- d:;:~;:k t~zahuratla-

k b · şısında iki n1ektep tes'it edildi 
U toplaııtıda lıayat bahalılığı, ır Cenevre~birimizden: 

Gelmeyen vatandaş 
yok ••• 

Erenköyünde erazi 

• satın alınıyor 
Ticaret odası Gazi köp

rüsünün asına olarak 

İnşası için teşebbüste 
bulunn1ağa karar \'erdi 

t " Dünkü nüshamızda Taksimde Millet mekteplerine vaki olan Vilayet bağ ne meyvacılığın 
i'O,s te~kil edell tnakal'IlaCtlal'lll Majik sinemasının iki gece evel Cumhuriyet bayramı, Cenevre tehacüm dolayısile Üsküdar, islfilıı için bazı kararlar vermiş-

, divarı delindiğine dair bir haber deki Türkler için yeni bir neı'e Kadıköy ve Beşiktaş cihetlerin- ti. Bu kararların tatbikina baş-
j h ti ka l'l görüşiil ecek neşretmiş ve yaptığnnız tahki- kaynağı oldu. O gün her Tür- de mektep adedi tezyit edilecek lanmıştır. . . Ticaret odası meçlisi dün mutat 

kat neticesini dercetmiştik. kün yüreğinden, Cumhuriyete tir. Bu meyanda Erenköyündeki ıçtima'?ı _yapmıştır. . . . 
Lk Bu mu··nasebetle 18- mı· gazete- ver· onun bu ... yük_ reisine kartı Bu açılacak mekteplerle mek f'd 1 • . 1 Bu ıçtımada heyetı ıdare karara ve 
"t1t ali · · h t" t asma ı an ıgına cı var o an e- heoabat kabul edildikten ve nüm•le-. ar cemıyetı eye ı u- panmış ır. h bb t h ılerı taııyordu d eli · b lm l 

Yesi Darülfünun konfe- Altın 895 r t 9 05 de ka- rnizde geçen Banka Komerçiya mu a . e .. 1 
• tep a e 770 . ı u uş o uyor. raziden mühim bir kısmuu sa- rin çıplak mallardan •onda ile alıa-

&al o· ıre ' hh"de leden bir izahname aldık. Ban- Yenı Turk kon~ol~su Fuat AZİL DEGİL, NAKİL tın almağa karar verilmiştir. ma.uhusuıundaki!eklifinbi~keremu 
ta onunda ayın on beşinde p2al5nmkıştır. ıyunu ~uv~ ~. ka bu işte alakadar olmadığını Şevket Bey, bu hıssıyatın taı- Mülkiye mektebi fıransızca Bir komisyon yakında bu e- vafak olup almadıgının Zahır~ bona-

ı_ • de bir içtima yapacaktır. uruştan muame e gormuş- bı.ldimıektedir. maı.ına_, A __ vnıp .. anın. ıu k. öıeıin- hocalıg"ına tayin edilen maarif . k kd. d k . anıdan sorulmasına karar verıldıkten 
"il ıçf b ld t T ki b razıye ıymet _ta ır e ece tır. sonra Gazi köprüsünün asma olmaH ~ ırnaa Istan u a mev- urH. AYAT SİGORTALARI Diğer taraftan (Majik Ano- deki bütun ur ~nn ır araya müdür muavini Sait Beyin na- Rus konsolos vekili dün Vali hakkında verilen bir takrir okunmuı· 

. ~bakkalın iştiraki temin nim şirketi) namile mevcut ve toplanmasına vesıle hazırlamış- kil keyfiyeti bazı ermenice ve V kT M h"dd" b . . tur 
IŞtır. İçtima esas itibarile İktisat vekaleti hayat sigorta Majik sinemasile Maksim bina- tı. . .•. rumca gazeteler tarafından azil e .ı ı. ~ 1 1~ eyı zıyaret ·Takrir .. hibleri Gazi paıa köp-
~n tnütemadi pahalılaşma- tarifelerinde tetkikat yapmağa larına mutasarrıf olan şirketten K~nsoloıhımede tertıp ettıgı şeklinde gösterilmiş ve bu karar etmıştır. . uma_ı eyh •. me~unen rüıünün Halicin iıtikbali nokai naza-

tl a.rşı sehrimiz bakklarının karar vermiştir. Hayat sigorta- de ikinci bir mektup aldık. Bu resm. ı kabul çok parlak ol~_u .. Da dan beyanı memnuniyet edil- memleketıne gıdecegı cıhetle nndan gayet mühim olduğundan bab 
'tine 'd.. 'f · ti 1 d 1 1 ki ı Muhiddin beyle vedalaşmıştır. sederek böyle bir köprünün büyük l . . uşen vazı eyı yapa sı için umumi bir tarife yoktur. şirket te bahsedilen inşaatı yap ve .1 er :nasın a .!a nız ur er mektedir. Halbuki Sait Beyin 
erını t · 1 k d ğ l b k T k d ti d YALOV 1\: fSTANBUL gemilerin de geçebilmeıi_için bir mik-

tj tespit meamksınadvı·ıee yyaappıı~:k Her sigorta şirketi ayrı birımakta haklı olduğunu iddia edi e 1 
• 

11 ço Sur os arı a /nakli hiçte böyle deP-ildir. tar daha masraflı 0 1 .. bıle asma ya-
tarife yapmıştır. Bazı şirketle- yor. bulunuyordu. .•atlE~ce- .. su~en Sait Beyin rızası alındıktan VİLAYETİNE pılması için Hükümet ve Emanet nez 

a~ · · rin sigorta şeraitinde faiz mik-1 Banka Komerçiyalenin bu iş- ko~uf~~lannkmı~ven,. Turk ın· ı sonra kendisi hocalığa nakledil RAPTEDİLECEK dinde tetebbüsatta bulunulmasını is-
~tt ıçtırnada bu ayın içinde fa tari az görülmüştür. İktisat ve- le alakası olup olmadığı ehem- kılabı ıdı. J:Ier e~ ;.nk~lab;n ~e~n rniştir. D~hiliye v~kaleti ~aplıcala- tiyoİ1:~~ tirketi müdürü Hamdi B. 

e geçecek olan bakkallar kaleti hayat sigortası için bazı/miyeti haiz değildir. Zaten bu kk;te temın.ettııı:ı u~me.!en'. ın 1 COGRAFYA İSİMLERİ ra gıdeceklenn daha zıyade İs- söz alarak: 
to r.~t~~inin sureti faaliyeti esaslar vazedecektir. Bu husus- cihet karileri alakadar etmez. k;lap ~vvetıle Tuı·kıyenm 511'.,a Talim ve terbiye azasından tanbul vilayeti halkından ola- - Bu teklif çok yerindedir. Hali-
&u tii§ulecektir. ta Ali sigorta komisyonunun 1 Majik şirketine gelince bu şir- &• •• v~ ı~tıaa~i sahaliırda ~a.ptıı:• Avni, müderris Macit ve Sadi cağını ve ya bu tariki ihtiya~ e- cin loym_di -~~. köprü. ile artacaktır. 
ı:an sonra son zamanlar- da fikri alınacaktır. Komisyon ketMajik sinema idaresinden ay buy~k •tl~rı sa~makta .'~ 1 • Bu 

1 
beyler tarafından coğrafya isim decek kimselerden bulunacagını Galata kopruıune ıre~ce. bund ... 

ı._ arnacıların ihtikara vara sigorta müderrisi Zühtü beyin rıdır Ve kendisi binalara muta hakikatlerı ecnebıleıJen ışıtmek l !erinin yeni Türkçe olarak tes- nazarı dikkate alarak Yalova 00N~r~ ontudn dfa ~bobetmmıy~ .. ı~ımaıze. 
• "'ldar f ti · ·· kseltmeleri · ı T"" kle için a}'r b" k . . İ b l .

1
• . ıuuıya a erı ve romor .... r er '~tıı.i t ı~~~ ~ .. ki riyasetinde toplanarak tetkikat sarrıf olup Majik idaresine kar e ur r 1 ır zev var pitı faaliyeti hıtam bulmuş ve kazasının stan u. vı ayetıne yapılır dedi. Takrir ta1Yİp edildi ve 

· '&i ~şe ude ebn :kuals 1 rat yapacaktır. şı mucir vaziyetindedir. Bu şir- dı. • . jhu isimler bir rapor halinde neş- raptına karar vermış ve bu hu- heyeti umumiye ikinci reiı Necip B.i 
·~Cti darşısın a bah 1 arkın İZMİR M~~LHAKATINDA ketin iddiası hali hazırda Majik Konsolos Fuat ~evl<ıo< Beyı~ rolunmuştur. susta İstanbul vilayetinin mü- Ell!anetin fikrini anlamaya memur 

e mevzuu a so aca - u · · 1 d 1 · · lıa. zır olanlar.ı, Gazı Hazretlen- Yenı· harflerle basılacak ha- taleasını sormuştur. etti. · İŞKAN İŞLERİ BİTTİ sınemasını ışga e en enn ıcare f _ 
~ . . . .. . • . müddeti bittiği şeklindedir. Si- 0.ın şere ın~ ı~mege davet etme rita, atlas ve kitaplar tespit edi- Vilayet suale müsbet cevap Ticaret odaları azaları 

.. bu ışler etrafında kendi İzınırde mulhakat ıskan ışle- nema idaresi de 1930 Eylillüne 51 pek samımk alkışlarla kuşı- len şekilde isimlerle tabedilecek vermiştir. Yal~~a k~zasr bade- ANKARA, 
6 

(Telefonla) _Yeni 
~g0riişen bir muharririrnize ri nihai bir safhaya gelmiştir. kadar müddeti olduğunu söyle- landı; ~e~je adar dE'vam e~e~ tir. ma İstanbul vılayetıne merbut hazırlanan Jiyıhaya ıröre bir mahal· 
· /~ k_ati~ umumisi Fethi Ödemij, Tire, Bergama, Bayın- mektedir. Bütün bunlar bizi aHi re_ımı ~ u e, u~u~un neı esı Hyet bu suretle coğrafya is- olarak idare edilecektir. de yeniden Ticaret vo Sanayi odaaı 

Crııiştır ki: dır, Torbalı, Kemalpaşa kazila- kadar eder şeyler değildir. .çınde nıhayet venlclı. mi haslannı bitirmiş ve küçük TOKA TLIYAl'f OTELİNE teıiti için, ııerek o mahaldeki tüccaı 
1), l.takarnacılar son günl' erde rındaki işler tamamiyle bitmit- Biz MaJ"ik sinemasında garip KEM Af, MAHMU ı' bir lügat hazırlamış oluyor. , t ve ırerek Hükümet tarafından lkti .. t 
"'lleb VAZ IYET ED LECEK Vekaletine müracaatla müaaade talep ~ ep fiatleree sekiz kuruş tir. Hali hazırda yalnız Urla ve bir vak'a hadis olduğunu gör- Şirketlerde MUALLİM MEKTEBİNDE Tokathyan otelinin mülkiyet olunmasr lizımdır. Bir ınmtaka dahi-
~ zammederek 40 kuruşa Çeşmede biraz iş kalmış bulun-1dük: Bu binanın gece divarı de- • Mülkiye mektebinden yük ve ciheti aidiyeti meselesine linde bulunan bir ticaret oda11 dahi 
~ ~akama satmaya başla- maktadır. Burada da mülkiye linmişti. Bu hadise bir emri va- Al pullu fabnkasının ~ek muallim _mektebi müdürlü- Emlaki metruke idaresi vaziyet aynı~~ ~linde bafka bir o~-
11 ~lrtıdi işidiyoruz ki üç ku hey' eti teftişiyesince merkez- kidir ve bunu garabetine bina- b seneki faal" f güne nakledılen müderris Ha- etmiştir. Şimdiye kadar otelin run ~e111ı ıçın musaade talep eclebile-

i a zaınmedeceklemülj. Bi den gönderilen memurlar çalış- en karilerimize haber verdik. U • ıye ~ mit B. vazifesine başlamıştır. kiliseye vakfedilmiş olduğu ya- cekrkti t Vekileti, ırerek reaen ve 
~ev makarnayı da 45 ku- maktadır. ~uşadasın.d~ bul~'.111 Gelen mektuplar şunlardır: Evelce de yazdıg~ız vecıhle : Hamit B. mektep id~resini ala- lınız postane kısmının hükfune- ırerek v:'kubulan bu müracaatlar üze-
~ satıyorlar. bir m~fett~ş bey de ışın1 bıtır- MAJIK ŞlRKETlNIN ~lpullu . şeker fabnkası bu s~- \ ~a?ar eden_ bazı y_enı. kararlar te ait bulunduğu iddia ediliyor- rine lüzum ıı~r~üiü takdi~de bir ma· 
~ i.lbuki d ğ'l b" ı b' h t mek iızredır. MEKTUBU tır. Fabnka bu devrede 31 hın ıttıhaz etmış ve şımdıye kadar d halde oda teımne ve aynı zamanda 
· U nıev · ı: 1 

oy e 
1~ asa 1 . • beş yüz ton pancar işlemiştir.! diğer bir binada yatan kız tale- u. • . . . . lüzumsuzluğuna kani olduiu odala· lqlı . sımınde kışın bılee ay zmır merkez muamelatına ge- uTakıimde kiin Majik ıinemaaı ve B "kt r pancard b .. b . l b' lm Emlakı metruke ıdaresı yem rın ilgasına ve bu ilııa edilen odayı 

'~ l"tkatörler makarnayı 28- lince, alakadarlar azami altı ay Makıim bann mebna bulunduğu ar- u mı a ke .. ana eş y~z eyı ası ınayat a ıştır. bir vaziyeti haber almıştır. en münasip bir diğer odanın mınta-
~~ 11ıştan satmakta idiler. zarfında İzmir İşkiin işlerinin ·~da '."~ür aı: .. müt~sarrıfları ile v.agonluk şe r vucude gelmış- DERS SENES f~SNASINDA Buna nazaran yalnız otelin kaaın~ ithale ıalahiye~tar~ır. Od~-
i ~ite makarnacılar tröstü- bitmiş olacağını ve gelecekse- fırke~ızbeynın~emunalutmukave- tır.' .. TEBEDDuL_L~R altında sonradan ilave edilen r!n laırvından eve! valilenn de muta· 

' §tırak b" k f b · . . b" k · d d"l le ahkamına tevfıkan elyevm mevcut Bu esnada pancarın tebellur Bu seneye kadar ılıt mektep- . k f 
1 

.. b k" laaları sorulacaktır. 'teı.-ı._ etmeyen Lr aç a n neı malıyeye ır te ış evre ı -, binalara ilaveten ve tevsian şirketi- · ··rubuı d .. ·· 11' 1 d d 1 b l d • h ld hır ısmı vakı 0 up mute a ı Ticaret ve Sanayi odalarında bet ı. "<lucf d - kta "eli . - · · · · tm kt d' . . _ etmeınış şu 1 an uç yuz e ı er e ers er aş a ıgı a e k . t li b.. "k b. ıııııd· 1ı ı ogumıa ı . mıyecegını temın e e e ır. 1 mızce bazı mtaata teıebbiu edilmiı- b" r J"k af · . . "hs l' ll" 
1 

d .. a şamı yanı, o e n uyu ı- türlü azalık olacaktır:. 
~e 1. tınlar da fiat hususunda Bazı kazalarda mukaddema mu- tir. Bu intaat için tanzim etirilen plan t ıtre 1 s ıspırto ıstı a mua ım er .. arasın a uzun ~ud- nası ile eşyası halen burada Alelade azalık, Aıli azalık, Mü-_ 
tn h..~tılıak ettiklerinden mey ameleden çektirilmiş olan do- alel~aul Ş-~~-netine de takdim ve o unn:ıuştur. . . . . det tebedduller ve becayışler bulunmıyan sahiplerine ait me1til azalık, Muhabir azalık, Fahri 
E--,.. kaim t 1 d h"f d"l k ·· re mer· taıdık ettirılmııtır. İspırto fabrıkası faalıyetını yapılıyordu. b 

1 
kt d azalık. 

~ı.1!1anttin ış ~- 1 b skya arlda lınıı ze 
1 

me uz Sinema icar mukavelenameıinin daha yirmi gü idame edecek Maarif müdürlüğü İstanbul uBunma. a ır. E 
1
.k. Ücreti kaydiyeyi verecek oda ıi-

"ill'İI . ma amacı arın u eze a ırı ştır. hitamına binaen batka bir ticaretane- kad r t b llür tın · r ı ·r · d h" . d .. .. U vazıyete nazaran m a 1 ciline kaydolunan bilümum tüccar a-
'ltr fıaı 7 bıraz meşgul olması Yunanlı evlerinde ikamet e- ye icar edilmiı olduğundan bunu baz r a e e . e ı emış rş~-~p vı ay:et~. a .ılın e yapılan but_un metrukeden addedilecek olan lclade aza. · 
I{ ae liznndır. · denler hakkında Dahiliye vekii- medemeyen ve menfaatlarına muha- v.a dı~. Fa.btJkı:• 111 panca us-jteb~dd"'.llerı1! arkas~ı ~lm~ş ~e Tokatlıyan oteline vaziyet Oda mecliıioe intihap olunanlu 
l\.~AfBtYo FİATLERİ !etinden Vilayete henüz bir iş' lif bul~ eoki_ k~r~c~nın gayri mesul belerı. de ı~e a_kta~ır. Bu netıcey~ v~ka_lete bıldınnıştır. 1 edilmesi lazim gelecektir. Maa- d":. a•li ~za olacaktır. Bundan batla 

~:;"Ilı\ borsad İ T 1. ar yoksa da alakadarlara gelen bazı mustahdımını ıntaatı vakıaya senekı faalıy şımdiye ka- Derslerın ıntızaınına halel gel- f h 1 ak vakfiye ve mumenıl azaldılarda olacaktır. 
' ~ a ngı ız ırası . . füzulen mani olmak için her türlü d 140 lı:i t l k . . b d h. ma ı a en evr ı ---\ Io Uruşta açılmış ve bir ara- hususi malUınatta, mevcut ıhtı- tedabire teve11ül etmektedir. Nitekim ar k .. ;a~~ tMru u muş pan- ~eme ıçı~ un an sonra ıç saire talep edilmiştir. Bu id- Avusturya mektubu 
~ 33 Şuruşa kadar yükseldi- lafın mübadiller lehine halledil bugün gazetenize müracaat edilmit car us esı 111 sal olunmuş- bır tebeddul yapılmıyacaktır. dianın doğru olup olmadığı bu T . . l 

8<>ıı.ra 1031,5 kuruşta ka-!diği bildirilmiştir. ve filen inıaata muhalefet etmek için tur. .. . . . . MEKTE~f>LE_R~N TAMfRt tetkikat neticesinde tezahür e- 29 eşrınıeue 
• • • de itin esasına "":luf ~l~y~n bir. ta- Bu_kusbenın hır kılos~ 1~ kı- Şehrımızdekı lıse ve orta nıe decektir. Cuınhuri et bayramı 

kon adamlar tavsıt edıl~uıtır. ~ır.a- lo su ıle karıştırılarak sutlu ha- ktep binalarından bazılarının .Y . . 
t
L

1

. •ı, d ı · 15K_1. 1 K8R.m~z.ı.bARio' Borsası 61111_1.1ı9H2V191_1ır e?-1.?.'h ~~ıele ııazete~zde _taıvır e- yvanlar için mü!Cemmel bir gıda tamir edilmesine karar verilıni- ' tesıt edtldı 
:"il dıldıgı gıbı olmayıp Maıilı sınema ve ·· d · ·ı k d' . B . • ViYANA (M'lli ) T-"..1..: film Türk Anonim Şirketi inşaatı va- vucu e getın m~ te ır. . . ştır. u arada Ka_bataş lısesile • ' . , ~ . • ye~ .-:- .. ..,.... 
1 h, • 

1111 oın 37
•
50 Ansdolı} ı. T. :ıu.4o kıayı b"ıb.-'-kın mu""tesarrıf ve ••gtli Bu sene fabrıkanın çıftlıkle- Vefa orta ntektebınde de yeni- ye cum~~rıyeltıbanın yıl död numbuu ~ 11 •;,ı"'ı ~t,•01h1hıtd~•.,... 21: ~ D Y. ~. i :ııı.4o 1 .a.. . d .1. d ::..__._ . d 8 OOO k"" d b . 1 _ l / 29 Teşrınıeve yranun a ra 

' • • ~ • ~800 bu undugu hına ahı ın e yapt ........ rın en ' ton usur pancar en azı ınşaat yaptınlacaktıc .J, ' .. enen er T- ki ef ti de merasim y•nd. 
Ttllktl 44000 tad ·"hl d"l" k"l"lrd •~ ~ 1 ıv uryesaren ~ 1 ~EMTLı:R 

00 

'ı • , ~o.oo ır. .. ı ıstı sa e ı mış oy u ~ e S mııtır. 29 Tqrinievel .. babı aefareta 
~;~... 11 25 fi:~:~rt~ı!~:.~u 11 ao Sinema ve Fil~ ~'.' ş. 24,000 ton pancar c~de etmıştir. iJJOr BEYOCLU DAiRESiNDE nemiz~e .s<;firi Hamdi_ Beyi~ refikala· 
ı,,, ~•nııı •ola •• 10 il, Pııı lllRH ıtrt•d BANKANIN MEKTUBU Pancarın tonu fabrıka tarafın- Boksa·· r·ler ı·çı·n 4 T~•rinisani tarihinde Beyoğlu n ~brı~atı kabul etmıılerdır. B'! me-b' 

' •• d b l' d ··bay . ""'- · · · - 1 rasun bir dereceye kadar busu11 ır 1 •ıy, ~ 71 ~o B "'nk'' t ı"zı'n ilk --Lif an on eş ıra an mu aa o- beledıye daıreımde mkablar kıyı an· mah" 1 ç·· .... efi ı . ~ • . , . « ugu u gaze en MUJ e... • "' • 'h l""' Bokı He 'etinden. ıyette o muıtur. un u ı r ı, ,; drkcu 2'!,00 ~uı.ı:R ıinde Majik sinemasına dair neıret- lunmuştur ki umumı ıstı sa at M ta...! · B k .. 
1 

• lar fU';'l~ır: Hamdi Bey ve refikalan ailevi bir ma 
lı ıtou 38 00 tirilen ıatırlarda müe11eıemizden hah 32 bin kilo olduğuna nazaranj · . deın 1 ı~ad metmıııupl . ~ .sor ~drıdı~l l Erı~I!,· Anasl'ita1 ı eftaf., FaftmKia' H. temin kederi altında bulunmaktadır. rı,,•a• <\ \ ıo ıc ' - d 1031 S<lOO Nc.·yoık C47 Si 25 d"I . d ba k b 1 d f b "k f d d.. .. ıyı rece er eı e e e en ıçın cı ı .. ef -..ıyc H us a e rya· . . b kal . 
L •tı,.,.· ı """ ıa . • ' . . se ı _mıtse .e n a~z u mese e e a rı a tara ın an ort yuz se-1 bir alika ile mesai tarzlarını tetk;k 1 ki H "y . f .F tm H lh f Avuıturya re1&1cum uru emı 

l\'ı~'"'•• ~ .. S H.S01• Paılı n 02.00 Atlu ~ı; 12.so ne hır d":~a ı~e etmıı ve ne de mah ksen bin lira bu civar zürraına ve icap eden yardımı teemmül etmekl F . ~rgıA~ ., ta f aH ~ ~ ~ ·: mahıuı mudürü, ıefaretanemize ırele-
~ , Ccn•m t 43 75 Roma CQ OJ.00 kemece oyle bır davamız reddolun- • 1 . G k l 1 H ' . . Ki .. 1 1 atma . me e ., a çe . • rek sefir Hamdi Beye Avusturya dev· lıı. ••ıo ~ !19 50 Bllkrq 25 25.00 Amıttıdaın Ol l?,00 muttur. dagıtı mış demektır. eçen ış, le o an ey eti~ı.z. up ere mensup man ef., Hayganut H. Artm ef., Ma- 1 . . • t br'k"t" b"ld' d" 29 Te-

l L lo, ~ ">, k"" ı·· h 1 'dd t" ·· ·· olup gerek veıaıtının mevcut olma H D" f F tın H Baht" et reısırun e ı a mı ı ır ı. 
I",· t.h.. • •• 15 BrükJ<I :' ~7. 75 Folyı 15 12.50 Mnjik ıinema ve film tirketi bir oy u ava arın şı e ı yuzun- •, ek .. . b" L 1 • t rya • ımoo e ., a a • ıyar . ievel akıamı seiaretanede buıuıi 

-~ .,. • 5 P lb 92 SO B fi ı ~7 50 T"" k A . ş· k 1 k . "b ·1 d b "d d . ınaaı ve ger musaıt ır yer .,u ama Er Ho.Fize H Mehmet Şükri.ı ef ınn ·~~.. 7 ıag · " • · ur nonım ır et oma ıh arı e e ug ay, arpa mısır an epı ınası dola ·ı çal 
1 

kt ah ı ., · ef C 
1
. H B L_., bir ziyafet çd<ilmit ve Avusturya re-' ı~ <~ı \"" na 3 •ı. oıı .. ıa•- · ı b" b . t' . • 1 1 yı11 e ı ma an m rıım Sehar U Hatan o ına Ooe- 1 ...ı il • . muı "' ır şa 11ye ı manevıyeyı mutazarrır O mu~tu. kalan Boksörlerin idmanlarını mun- - f M. l H., S t" . f ·s d" isicumhuru M. Mik aı cenap.an e • * • h · l bank k" · k ;ı nya c . eza to . o ın c ., a ıye . k . I · A t ha .••z. 0 u!' .. •mızın mez ur ıır e- Bu sene pancarla bu zararı tazaman yapa bilmeleri için haftada H sali. f H ·r H H Fehmi refika ve erıme en, vuı ury~. t· 

ll ile t Z h • B 6/11/929 tin ıılenne mudahalaya sıfat ve sa· . . ... . . . ... • 1 iki ün umum'" antrenman a tınnok . • e ., anı e . asan vek!li M. Scholer, Papanın vekila, ne 
., are Ve 8 ıre OFSaSl . libiyeti yoktur. Binaenaleyh neıret· ıyıce telafı etmıştır. Mesela cı- g . b'I .; . . t ~ !'. k 1 d. zırlardan bazıları, hariciye müıtetan. 
\ tqly ı AZAMI /ıSGER Blılocl mı ı~J0.00 t 160,00 !irilen yazılarda bankamıza taalluk e- varda 240 dönümlük bir ma-1 vf e nazal rı 1 a:ı1 erıknı .ar ~I ıtaçın on FATiH BELEDiYESiNDE A>usturyanın Ankara ıefiri M. Kral 

K P K. p 1.klncl 000000 000000 d k b"lk"'ll" b'l,"- bak ka h ld b" "f . f erans ar verı me uzre ua a saray • . .. .. . • • .
1 'ı.t · · • • ' en ısım 1 u ıye ı .,, ı ttır. a e pancar eken ır çı çı a- klubünün idman salonunu temine le- F;tih belediye•ınde nık.thları kı- ue refıkuı, Oıman Nızaını pafa • 1 • 

t 15,20 lö,20 Cçüncti uıoıı,oo 0000,00 İ b "k d . .. ı ef kal bn" 1 ef t _ _._o_ı Banka Komerçiyale talyana rı a an on .bın lirayı muteca- Fhbüs etmiştir. Antrenman ve konfe- yılanlo.r şunlardır: r ı arı ge ış ~r ve ı ~ .~ · 
~~ 15

•
35 ııo,oo ~:,~:l İstanbul Şube Mrkezi viz para almıştır. ranı eünlerini te•pit ve ayrıca Gaze- Ahnı=;t Fua~ B. ile Gürciye ~·· mız taı·af~n~an i•tıkbal edilmiılerdir 

~ Pupal • • uu • • Fabrikanın faaliyetinin ha _ telerle ilan etmek üzre evet emirde Naki B. ıle Şazsye H.,. Refet _B. ılc Çok samımı obnuttur. 
-. 

0
·
0 15

·
20 15

.JO z hl SPATARIS MESELESi 1 • d 1 r· ~. heveskarlıırın adedini bilmek icap et- Hikmet _H., H~oım ef. ·~e Gulsum H., CI d ~•< -.- -,- a ro Muhtelit mübadele komiıyonu an~ıcın a ~anca_r_ ma lS~ ~nu tiö-inden umumi çalıımalardan istifa- Şerafettın ef. ıle Remzıye H. Abdul- ll e 
.'! lllah,lut_noı -,00 30) 1JO< t t hd • ' H ik f 1 N _ , Çavdar 1 · ' • 

1 Yunan heyeti müşavirlerinden Spa- ge ıren trenın mus a emınıne de arzusunda bulunan Boksörlerin lah ef. ile Emme ., F' ri e . i e a· TRAMVAYLARI 
~ • Arpa 09,10 ro.oo tarisin Tür~ tab!iyctinde bulunması- fabrika idaresi tarafından bah- (Sa_lı) günleri ıaat on yeciiden. on

1 
ciy~ H., f~hretıin e~. ile Semahat H. DURDURANLAR 

•tq •
00 

-.oo Mıaır 10,10 ıo,- na_ ve etablı veaıkası _almıt ol?'asına şiş verilmişti. Dün akşam saat •~kızt; ~adın ?'mtaka mer~ezınde ~rtin. ~~· _ıle Agavnı H., Nezaret ef. . 
\ Yula! oo.o.ı 00,00 ragmen Yunan heyetın~e v":zıfe al- 20 de son mahsulü getiren tren beyetımıze muracaatları teblıg olu- ıle Vırıını H. PEKIN, 6. A. A. - Divanat 

~'ıo Hububat Keten tnbumı oo,oo oo.oo mış bulunması nazarı dıkkatı celbet- .. . . . . 1 nur . tarafından 22 Teşrinievelde ara 
ı ' J<>,2':• Kuıyemı 2o.ı; 26.10 Fasulye 25,0J ' 52,00 mit ve bu zatın tabiiyetimizden iska- m~s~ahdemı~ıne de ba?şış veni CUMA MAÇLAR! YUNANİSTAN VE ua. sürücülerinin çıkarmış oldu-
~llo, t Un Mercimek 25,00 31,oo tı huıusunda teşebbüsatta bulunul- mıştır. Fabnkanın halı hazırda Futbol heyetinden: TAMİRAT klan kargaşalıklara iştirak et-
tı.:'• ·kstıo 1000.00 1:!0{),00 lioh•t 14,JO 14.80 muttur. Bu vaziyete rağmon M. Spa- ki vaziyeti mesaisini bir misli 1- Onümüzdek: 8/ 11/929 Cuma İ A A L H · ı akl 'tfham edilen 4 şa 
·~ l"ıını••ak t2S5,oo ııcıo,oo Börülce ııo,oo oo,oo tariı billa vazifeıine devam etmekte- daha arttırabilecek kuvvettedir günü Taksim Stadyomunda yapıla- AT NA, 5. · · - a ey mış 0 m b ahıb'~ .. k b" k 

1 
b 

• ıJıo,oo ııss.oo Bıkıl oo.oo oo.oo dir. Maınafi mumaileybin vaziyetin · cak maçlar. konferansında Yunanistanın hıs bu sa a uyu ır . a. a ~-
• • * 1fltanbul Hayvan Borsası 

l>trı satı~lar • 1 Et 
f:jll . Cinai 

ı sı Adet .. ~:? .!~ı 
,~·~·· ..... tJi7 2~l 2~ 

1 ""·· 254 l!8 34 ~ '<ı IU'l3 26 2<1 

'~ 000 00 00 
il t }'"k:1. uoo ı .J 2:l 
t'1' 12( 17 20 
•t tl71 08 13 

Kıvlrak 

Dalıç 

Karam&ı 

Kuzu 
Keçt 
Karayık:ı 

Sığır 

UY 10 10 Dını 

07 09 lO • Manda 

kat'i şekil .. almutna. intizaren . çalıı· KALİNE BU GÜN FENERBAHÇE - VEFA 10,30 15 milyon marklık taviz muka- lık huzurunda kurş~a dızı~ış 
masına mu•aade edılmemektedır. PARLEMENTODAN GALATASARAY- BEYKOZ 11,45,bilinde harp borçlarının tenkisi tir. Tramvaylar bugun de ışle-

İ İ ÇARPIŞMA Hakem Selihatlin Bey. k b 1 d" •· h k kted"r HAL ÇTE_B R .. PARİS 6. A.A. - Basvekilin BIRINCl TAKIMLAR hususunu a u etme tgı a - meme. ı . . . . .•. .. H ~atışlan Mustafa oglu Paşa dun san- · · ' · FENERBAHÇE VEFA 13 15 kındaki haber resmen tekzip e- Harbmden bıldirıldıgıne ~ore ar 
'-"'1~ flatı d I H 1• .. .. .. k rıyasetınde toplanan nazırlar Hak Ş ef B • • · d"l k d' y . t bindeki Alman konsolo•anesınde Rus 

.\uml a mı a as motorunun ar ası- m l" . h""k. t • • d h"l' em er ey. 1 me te ır. unanıs anın 1 't i•leri görmek üzre bulundu-
iL K. na bağlayarak Cibaliye doğru e~ ıs~ • u. ume azasınm ~ ı ı GALATAS~RA Y • BEYKOZ 15 Y oung pilamnda kendisine bir .':.'i:naı bJ~"in 5ovy~t memurlarının 

o oo oo 't kt 'k C'b r ·· ·· d ve arıcı sıyaset hakkındakı no Hake~ .H•!<met. ~ey: .. hisse tefrik ettirememesi üze- çdıarıbna11 Çin hükümeti tarafından ~~ ~e f e 
1
.ken 

1 
.a ı . onun e ktai nazarlarının müttahit ol- 2 - Bırıncı ve ıkincs kumelerde . l . · · b'ldirilmittir. Fakat konsolos bunu 

L u ııo 00 00 tutun abrı asına aıt bır mavu- d • .. h d t . t' M oynayacak birinci ve ikinci"takun id- rıne şark eyalet enne aıt tamı- ' . . 
39 00 50 1o k ugunu muşa e e e mıs ır. e . d k d" · b' reddetıruıtır. 

00 00 naya çarpara sandal parçalan- 1. • h . • ·. t manctlarma ait lısansların heyetimize rat hesaba tın an en ısıne ır D" ı.er taraftan Rus tebauna veı·il· oo oo d 1 p .1 .. cıs, umurr.ı ve arıcı sıyase - . ·1ı . 1• bli" 1 . 
1 

k b 1 tt--· ı. . . 
00 00 00 00 mış ve san a cı aşa ı e muste- 1 .. Irk . . h k . 1 getın nesı uzumu te g o unur. hısse ayrı masını a u e ıgı mekte olan para ve sairenin tevzıinı 
00 00 00 00 risi bakkal Mehmet efendi ·de- ~r~ mutea 1 1 ~.tıza t~ ~r e- Atletizm Heyetinden: tasrih olunmaktadır. kontrol etmek üzre Çin hükumeti ta-
00 no oo oo nize düşmüşlersede kurtarılmı • n,nın derhal __ muzakeresını me- 8/_1 ~/929 Cuma .günü saat 9,30 : rafından vaki olan talep de Alman 
00 00 00 00 l d ş b usan meclısınden yarın talep dan ıtibaren Kadıköy ~asında 100,, Yarınki Cuma günü sut konsolosu tarafından reddedilmiştir. 

61111929 

00 ,,.. 00 00 ar <r. etmeğe karar vermiştir. 200, 400 me~o koşulariyle O_çadıml 17 de matine olarak Bunun üzerine tevzbt tatil edil-
İ .._ atlama ve Dısk_ atma J.tekor mu~ba-1 miştir. Bunu müteakip Çind•ki So;r-t\~ VALİLER N İNTİHABI PRENS MAX ÖLDÜ kaları yaptlacagından 11teyen mutte- Fransız Tiyatrosunda t t ba•mdan bir çokları yenİdC!l 

1' ALI FELEMENK getirilmiş ve işe yarıyacak ak- 'V'ASHİNGTON, 6. A. A. - KONSTANS, 6. A. A. - Es- fik azanın iıtirak edebilecekleri tamin J\leşhur muganniye ~:vkJ ediİrnittir. 
ıı,t\~'i'Y ARECtLERİ samı Felemenge sevkedilmiştir. Geçen sene reisicümhur intiha- bak Alman başvekili prens Max olunur. Matmazel Madelen Orey in . Tevkif_ edilenl_er hiç bir ı~i..yetle-

\.l\ll'ı$t A.NEDEN ÇIKTI Tayyarenin mecruh olan pi- bı için yapılmış olan intihabatta von Baden, vefat etmiştir. JK/ YENJ iSTASYON veda konseri verilccei tir . rı ~lmadıg~na :.~ır1 ma~ba~a unza et• 
'!l · erdam • Cava postasını !otla makinisti İtalyan hastane M. Hoover e rey vermiş olan 5 [Prens Max Almanyanın mü- Ankara ile Eskişehir arasın- Bu konse•de Şabricr, lhvyel, mege mec ur _ umut ar ır. 

Felemenk tayyaresi- sinde tedavi edilmiş ve hasta- hükumetten biri bulunan Vir- him şimalarından biriydi. Ken- da Çubukabat ve Yenidağan is- Pulenk, Stravlnıkl. Beııvenutl, HllKÜMET ALEYHİNDE ... ı 
ck'

08 civarında ormana neden çıkmışlardır. jinya valiligi için yapılmakta disi umumi harbin sonunda im- tasyonları isminde iki yeni is- Tede;cv ve saire ~arkıları ıc~•nni PARİS, 6. A. ':--· - Meb'us~n 
lt' &11 tıarçalandığı malfım- Pilot ve makinist Felemenk- olan intihabatta demokrat na- peratorluğµn-•nlalcc.'MIJ: üzerine tasyon tesis edilmiştir. edecektir. meclisindeki radıkal sosyalıst 
~ere tayyarenin. enkazı Bü- ten gelece~ yeni bir tayyare be mzedin muvaffak olacağına ınu iş baııav.."tı.rı. - Bu istasyonlar dün küşat e- l'ıyanod• Matmuel Denir. Uik>mirc grupu._ hükumet al~y~inde rey 

tavyare ıstasyonuna klerr ektedırler. ""kk~k nazarilE' bakılmaktadır. ;ır vennege karar vermıştır. 
1 



,ERA 
Dün akşam 
SiNEMASINDA 

.ıık defa ~ rmkn 

İdeal Bir Aşk Gecesi 
dabl !!Tık olduıa mnTl!ffakiyetlerle 1ta111tanım 

AŞK ZAMBAGI 
Sözlü ve şarkılı lılmlııfn mi!messilesl L U P E 

şarkılarıle, dit• larile ve güzel ıesile ıemaşaklranı teshir etmekte 
berdevamc!ır 

Bu akşam 
'nimli ve bUyilt artltı IVAN PETROVIÇ tarafındaıı tcm.ıl edilen 

ÇAREV1Ç 
SUper filmin ilk iraesl şerefine feYUllde gala mtlsamett!I Lllb ve 

lhıış.m ııahnelerl - zengin ve rengin mizansenler Çat uraylannın 
meşbu bulunduğu &!tunlar, inc!ler ve mücevherlerle muhtetem tuva· 
!etler ~ylnmiş dilber kadınlar aruıdna g~ler kamaşacakhr. 

Fr. Lehar ın eserinden muhtebes olan bu şah e•crln kıymednl 

fazlalaştırmık maksadiyle sureti bususiyede angaje edilmiş oltn 
PE.TROFF SALALA YKASI ıuafından Maestro Lemiş idaresindeki 
mükemmel orkesuanın iştirakiyle gayet mükemmel porçalu terennüm 
ve uğanni edilecektir. Cenneti asa güzellikte bulunan bu film temaşa
kiranın dimıgında silinmez izler bir&kacakur. 

Ptrde u1lannda yeni varyete programı. 

: ... . '. 
~ - .. . , 

MAJl. saat 21,30 da dllbcr 
l ve bUyUlı: artist 

BRIOIT HEL.'l in temsili güzinl ERIH POMER ve HANS 
ŞEVAR ın moazzam eserleri 

'\JİNA PI•'T OVNA şahe<erin ıl~. lraesf ferefine 
• -. , SUVARE DO GAI~.\. 
Butun A.vr ;ıa munakıtleri RRlGIT ı\FJ.M in en mükemmel eseri 
olan bu f: ·: -:ıJe g<>sterdi~ teesilr ve şefkat ehliyet ve iktidar biç bir 
filimde gcırillmeilij\i tastikte itulak ediyorlar. 
Macsır ı Polyanskı ı iaresindeki senfon,k orkestra, gerek filmin ve 

gerekse MAJIK SINEMASININ kıymeti ile münasip parçal_ar __ , _,..,,. 

~~i:~~;:;~~~~~t;er~e~nn~il~m;.~•kd~ ~iiı~ii~~~ 
Her lı.esin agzında dolaşın 

VOYVO!! 
Halkın kahkahasına hedef biça

relere atfedilen nid•ıı isılhza ! 
.~liıf'.11~1 v () y v o 

t~~~~ıı-.d~~~JJô:~ Bugün ılk matineden ıt.baren 
Etual sinemasında 

Cunıaya bC'ş\ıyacak olan lik ınaçları ve şilt 
turnuvası fikstürlerini görınek isterseniz 

TÜ K SPOR un 6 ıncı 
sa vısını alınız. • 

Ahidin Daver ve Ahınet Fetkeri beylerin 
)azıları Kurtderelinin menkibesi. Futbolda 

n.u vaftak olnıanın sırrı. Son nıaçlar. 
Ve I ... ora I .. aplant Polo şampiyonu 

MILUYET PERŞF~1\1BE TF,!ŞRINtSANI 1929 

İbrahim Alaettin Beyin riyaseti altında y ·sek bir ihın h"'y'etinin 

Çalışılıp vücüda getirilen yeni 
l'!I • 

Birinci cüzü bu Pazartesi günü çıkıyor. Bu birinci 
cüz 72 sahileden ve ayrıca renkli müteaddit tablo

lardan ibarettir. 
• 

Beher cüzün fiatı yallnız 25 kuruştur 
hafta PAZ .\RTESt ve PERŞEMBE günleri çıkacak bu 

çüzleri muntazaman alınız. 17 cüzde bütün lugat ikınal 
edilecek ve mükemmel bir eser vücuda gelecektir. 

Toptan ve perakende satış yeri : 

Ankara caddesinde KANAAT kiltllpba· 
nesidir. 

Karilerimizc ~L·ada takdim ettiğimiz 
abone kuponu'lu kullanmalarını tavsiye 

ederiz. Bu tenzilatlı abone şeraiti ile hem 
cüzleri haftada muntazaman iki defo al· 

mış olacaklar, hem de eserin ikmalinde 

cilde 

lstanbulda Ankara caddesind~ Kanaat 

Kütüphanesine: 
Yeni Türk lö~atinin bütün cüzlerine 

ahçne olmak uzre posta ile namlnıza 

( 400) kuruş gönderiyorum. 
Namıma derhal abone kaydllc cLizleri 

montızam göndermeniz mercudıır. 

isim ve adres : 

lstanbul san'at mektebi 
müdür üğünden : 

Akşam erkek san'at me~e~i dersler.r~ ~~j'anmı ur. />$ 
kinıstler marangozlar, Elektnkçıler, bılgılc:ını;:ı arttırnuz. ati 
cak bu sayede işlerinizde daha ı;-ı m.ıvaffak o'ur kazancınız aııı 
trrabilirsiniz. Akşamlan saat 6 dan 8 e kadar bu derslere de~ 
ederek şahadetname alınız. Kaydı kabul içın geç katmadan 
racaat ediniz. Her şey meccanendir. Sıhhi tesisat şube~ açılırılt 
tır. Döşemeciliğe talebe kayıt edilir __ ---

Devlet oeınir yalları ve liınanları uınuıni rnaresin~H 
İdaremiz ihtiyacı olan çam, meşe ve sair muhtelif cins ke 

kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 26 İkinci teşrin 929 salı günü saat 16 da Ankar 

Devlet Demiry~ll~rr İdaresinde. yaptla~ktır. ıJ' 
Münakasaya ıştırak edeceklenn teklif mektuplarını ve ~ 

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Uın 
Müdürlük kalemine vermeleri l~zrmdrr. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde ~ 
rada, Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mag 
smdan tedarik edebilirler. 

Devlet oeınir Jolları ve limanları uınuıni ioaresinoe~: 
12-11-929 tarihinde münakasası yapılacak vagonet aksa. 

dan tekerleklerin çelik saç ve ya çelik döltümden imal edile~il 
ceği ve teklifatın buna nazaran ayn ayrı yapılabileceğı ı 

~~~ ~ 

Tıp la 'ültesi reisU~in en: 
Tıp fakültesinde 15 lira maaşı aslisi bulunan ikinci eczacıJık 

i mün'ı:llclir. Talip oianlarm bu baptaki şeraiti öğrenmek Uıt' 
j Tıp raki letesi baş katipliğine müracaatları . 

~~~-"--~-"--"'--~~~~~~~~~-~-.........-

!-Devlet ~enıiryolları ve r ı anları uın ııni ioaresinoen . 
1 Erzunım - Sarı kı:mış hatt! için bir sustacı, bir demirci, bl'. 
ikinci sınıf boyacı ve iki vagon tesviyecisııte ihtiyaç vardır. Butı1 1 Ina hilimtihan gestrrecekler' liyakata göre 30 : 70 ktırıl 
(Be.- t ıcuk misli) ye,miye verilecektir Talip olillllarda'l Aıı~ 

· nda bl!lum:nlann is,· daname erinee lef edecekleri askerlik ;;.uı 
· kns', po'isçe musadcl· k hüsnü hal varak sı ve ehliyetnamel 

1
, 

• nihayet hır aya kadar Zat İşlri müdürlüğüne ve Istanbuldalcl 
rin de Hay arpaşada İşletme müfettişliğine müracaattan. _.. - -

Emvali metruke müdiriyetinden 

Eşya sa ışı: 
j Galnt:ıd Hüdavendigar hanında Emvali metrüke anbarıııd~ 
mevcut zikıymet eşyayi beytiye ve saire 9-11-929 tarihin mus•. 

1 dif cumartesi günü saat ondan onikiye kadar bilmüzayrdc satı 
ı lacaktır. Taliplerin mahalli satış komisyonuna müracm:t e}'ltr 
1 meleri. _ __... 

!Akşehir beledi esin erl 
i Akşehir belediyesi için su ve elektrik işlerinde bilhassa ihti8"' 
sı bulunan diplomalı ve yahut nafia vekaletinin ruhsatı re517llY" 
sini haiz şehri ik.i yüz lira maaşlı bir mühendise ihtiyaç varıf' 
Talip olanların sür'atle adreslerini ve muhtasar tercümeı hal r 
rini bildirmeleri. _... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

~vkal uınuın ınü~ürlü~ün~en: 
Dördüncü vakıf han kaloriferi için lüzumu ol:uı (175-200) t~ 

yıkanmış maden kömürü aleni münakasaya vaz edilerek teşri·. 
saninin otuzuncu cumartesi günü saat on dörtte ihalesi icra edi 
Jeceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzre her gün Ieva:ıJlll 
idaresine ve ihale günü- de idare encümenine r.ıüracaatlan. ~ 

1 ""8 •Yl&rıncs.n IUbaren eUtten tıl"fıMe Eun.ru 
ve n .. vU nUmaeı Mnaaında l•tırnaı Mllerı .ve 

wnMl••a bir un•uru cıd&t oıAn' ---

FOSFAT İN 
FALİER 

1 

1 



Sa
-- -

11 
l<uvveı-s u u bu Kansızfık, ademi iktidar, sinir,-verem, Damar-:-Belgevşekliği, Zaafı 

umumi, romatizma, sıraca, kemik, ve göğüs, hastalıklarına nafidir. 
HASAN ECZA DEPOSlJ. şişesi(GO) büyük şişe (100) kuruştur. 

!!iiiiıioöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio .... ':.....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioT•o~p~ta•·n.c_·ı~la•ra.-t_cn~z~i"Ja•t...,..,._.iiiiiiiiii...,.._ .. ,._.,._.-....., .. iiiioiiiiiiiiii"'"'liiiii,._ ...... ,.....,,_. 

l•l:Ç1!ii(310•1!.(PERODmHll<ş~rıilc-Bogaz hastalftcl111'ınd•. VELUT~ 5ASUNU en şıhl dir KEFALJIN , ilet .di. ft h•r tilrlÜ a§rıİara kar~ tı. 

~~f~K TAYYARE PiYANG~~~ 
VERCHdLt:!l'C, .5/RACALJLANA, IJIVI 
VE KE/flK ZAYlrLIKi.ARINA. HAl'flJ...€ 
VE SÜT V[REN ICADINLARA,~Y)f:UIUA
RIN BİİYDl'fESINE, KEHIK /(/RIKL/Ki.A 
RiNA, HASTAL/KOAN KAlKA/VL.4fiA. • 

T Hl H'~ L S iN ·~ DOKTORLARA SORUNUZ 
§AF TMikALSIN .. 

. - . - " . 

M 
. . ...... ·· ... . · U K ·~u U 1 '.: ...... · ,......, ( ....... ·'· · ~·: .. . 

HOHPRIM1:, ıu~şı. TOZ VE GRAN u LE 

6ünde 3 •det yehot 5 ka!!ftk 
acuklera nısı"' . .· ,. . . : 

YEDiNCi TERTİP 
4. ÜNCÜ KEŞİDE 

11 TEŞRİNi SANİ 1929 
Büyük ikramiye: 

45,000 liradır 

Buikten daha küçük, bi~netice daha ehven '
1
, ___ ~e_J_n_·s_e_ia_in __ ··c.~~l~~~::ı 

olan Market ( Marcrette) otomobili 
bütün dünyadaki lüks otomobillerin 

Buicke 

Ayrıca: 
- 20,000' 

15,000, 
12,000 
-10,000 Liralık ikraıniyeler 

ve 10,000 Bir mükafat 

l~1let ~eınirJolları ve limanları uınuıni i~aresin~en: 
oıı ~~kdemir köprüsünün yeniden inşası ve eski köprü de

taıı :Yeniden kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
~,ı Münakasa 19/12/29 Perşembe günü saat 16 da Ankarada 

·et __ Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 
~kl'ıturıakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
'İtı·~t teminatlarını ayni günde saat 15,30 kadar Umumi Mü-

·tık kalemine vermeleri lazımdır. 
\nk 1'aiipier münakasa şartnamelerini yirmi lira mukabilinde 
Qa~rada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa ma
~an tedarik edebilirler. 

~anisa vilayetinden 
-ıı ~anisa vilayeti sıhhiyesi i-I martesi günü saat on bir buçu
lııı~artnaıne mucibince santig- ğa kadar_ müddetle .mün~kas~ya 
'1ıı altınrş para kıymeti mu- ko~uldug~ndan talıplerın mu_d
, llıene ·ı "k' .. . N detı mezkure zarfında Manısa 
'I~ ı e ı ı yuz serı eo- .1, · ·· · d · · · ers vı ayetı encumenı aımısıne 
'1ti 9 an mubayaası 23 Teşrini- müracaat eylemeleri ilan olu
~arihine müsadif Cu- nur. 

l~~a ı!i~e?e~!~a;'~~~! ~M?s~s•~!r~~~:!r!leri!~· ~llı•dıjtı ve 1 teşrinisani 929 dan itibaren Beyoğiunda l;tiklal 

l BEiE~~ER ~E
10

~~Ml;~~Y 
tın\'ını · 
~ ..... tıcarisi tahtında yeni bir mağaza açtığını muhterem müşteri· 

~~-=-=-=-~~~..:..__:__~~~~ 
i anşümul marka 

(MANDLEBERG) 
~permeablize gabardin 

ı-·ARDESÜLER 
gelmiştir. 

~~'IOcudu rUzgarın tesirine 
li .. ,. muhafaza eder. 

afif ve giyinmesi kolay 
Yalnız Oalatada Karakllyde 

~KSEdLS
1

iÔR 
ftcıyut elbise mağazasında satılır. 

lngillz biçimi gayet müntahap ve k muhtelü çeşitlerde 

, ostün1ler ve pardesüler 
c tnusamba dairesinde hıınımlara mahsus 

ı gayet müntahap ve son moda 

l>eku muşambalar 
dahi vardır. 

TEDIYATTA TESHii.AT _ .... 

hepsin ... 
de~ daha çok rağbet kazaııdıran ·hassa .. 

lara ınalik.~ir. 

Buick mO:hendblerinin •on eseri olan 
Market (MarqurtUe) otomobih piy•• 

raya çıktı. Zanıfct, çeviklik. sör'at \'('ani 
atıhflarilr tıpkı Butckr benıiyor 

Market ( Marquctte ) otomoblU 
basuı1 bir m~'elryi halletmek ü.ı.. 

rt yaratıJmıthr. Buıck ayarında bir o· 
tomobil almak istediklcn halde o hatı 
veremeyen otomobılcilcrı memnun et· 
mrk JAzımdı 

Market (Marqurlte) bu mes'rleyı 

halletmiştır . 
2,000.000 Buick arabasının ımaliylr 

ddc edilen fen ve tecrübeden Market 
(Marqu.ette) utifadc elmı.şlır. Market 
(Marquette) Buıck in yarattıtı ananey• 
idame rtmckkdı : 

Bat d6nd&ıilcü ıiir'al. bırdcn hırt' 

bıır ahı. yokuılarda rakıps•ı kabihyeı 

aynı zamanda krndınc baı bır çok mf'· 
&aya. ve diğer hıer bangı bır arabay• 
biç henzemıyeo yenı bır şahuvelıe ma
littir. Şauunin şekhndıekı yenilik. d°'" 
femeJerindekı yenılik ve bUyfik radya· 
tbrilndeo arka çamurluklara doğru 

ıOr'aUi bir kaYU çızen hututunun yenı 
liği biç gclrölmemıı bır şahsıyel yaral
nıcıktaLlıT" Buıck acental:ıınnda ıeşh1r 

edilen MaT"ket(..Marquetle) otomobıllerını 
tetkik ve 1ıecr0be edınıı . büyük bıT" 

ı:eıvlt duyacakıınıı:.Sıı.ın ıçın bır tecnlbe 
gc.ıintili tertip ıelmıelerinı ıöylıeyın1z.Bu 
arabanın kabilıyıetını . çevıklığinı vr 
mdkemmel sO.ıpanuyonunu uze de bıl· 

teerQbe 11pal etmek içın hy ll"Zınııyı 

le'1iln amadedırler 

... ..... 

, . 
BL:ICK ·MARKET ( MAllQUErfE ı ) 

GENERAL MOTORS MMlUtATl / 

Umum Türkiye Acentası : 
OTOMOBiL TiCARETi T A Ş 

•. ..,>' O. T T A Ş 

I 

( B<yoglu lstıklAI Caddui No . ..Jg T ~lel 8 O -a866 

Muhterem Ankara ehalisine 

BE l T Z 
MektePlerinin Umum Müdürlüğü 

ANKARADA Taşhan sırasında 3enl bit BERLİTZ mektebi açıl· 

dıjl;ını ilan eyler. Diğer berlitz mekteı:ılerinde ders almokta o:•n zevat b&delicap bakiye olerslerini lcoloylıkla 

Ankaradaki BERLITZ mektebine nakil edcdebillrler. 

Asri lisanları Öğreniniz 
Kayıt muamelesi başla~ıştır 

lntara; Ta~ Han sırası -lstan~ul: BeJoğlu, l~6, lsti~lal ca~~esi 
. ,.' :· ~ - .,-;~.- .......... -"' 

1 -

Merkez Acenıası; Golata köı:ır~ 
başında, Beyoğlu 23611 Şube 

acente"': Mahmudiye Hanı altttd• 
htonbul 2740 

Tra~zon ikinci postası 
[ lZ'.\llR ] vapuru 7 Teş· 

rınısani perşembe akşamı 

Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak lnebolu Sinop 
Sıımsun Ünye Fatsa Ordu 
Gireson Trabzon Rizeye gide· 
cek ve Of Trabzon Polathane 
Gireson Ordu Fatsa Samsun 
Sinop lneboluya uğrayarak 

gelecektir. 

lzınir sür' at ~oslası 
( Gülcemal) vapuru 8 Te~

rinisani Cuma 14,30 da Galata 
rıhcıınmdan hareketle Cumar

tesi sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden hare 
ketle Pazartesi sabahı gelecektir 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcuttur 

ANTALYA POSTASI 
(ANAFARTA)vapuru IOT.sani 
pazar 1 Oda Galata rıhtımından 
hareketle lzrnlr Külhik Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 
p;idecek ve dönüşte mezk(lr 
iskelelerle birlikte Dalyan Mar
maris Sakız, Çanakkale Geli
boluya uğrayarak gelecektir. 

9 teşrinisani cumartesiden 
itibaren Bandırma, Z:arabiga 
Posıaları lstanbuldan akşam· 

lan saat l l" ,30 da hareket 
edeceklerdir. 

9/ 11 /T. sani/929:Kadınlara. 
10/T. sani /929:Erkeklere. 
Türkiye seyriselain idaresi 

mlitekaidin, Eytam ve eramilin 
birinci Teşrin 929 balAda mu· 
harrer günlerde verilecektir. 

I" TAV•L ZADE MUSTAFA 
ve biraderleri vapurıı 

Muntazam Ayvalık Ekspresi 

Ha._ Selame 
·~vapuru 
1 ler perşembe akşamı Sirkeci 

rıhtımından hareketle mutat 
kkelelerine uğradıktan sonra 
cuma günu Edremit ve Ayva· 

lığa muvasalat ve pazar günü 
Ayvalıktan hareketle pazartesi 
lstanbula avdet edecektir. 
Mahalli müracaa~ Yemiş Tavilzade 
biraderler. Telefon lstanbul 2210 

j ZAYİ: Sultan Ahmet şubesinden 
aldığım terhis tezkeremle nüfus ki- MÜZAYEDE İLE SATIŞ 

ŞEHREMANETi 

~~ 
1111 I 

Tepebaşı ti
yatrosu nd& 
buakşam s .. ı 

21,30 da 
Aynaroz 
Kadısı 

Komedi 6 tablo 
Cuma günleri 
matine saat 

15,30 da 
Her cumartesi 
akşamları için 

fiatlorda tenzilAt 
yapılmıştı' . ----Bu akşam Ferah sinemada 

Casus kadın ve Oto . Gıbill 
dünyanın 
numerolarL 

en heyecanlı varyete 

lllillet Tiyatrosunda Bu akşam 
Naşit ve Fahri Beyler 

Tatlı ruya komedi 4 perde • 
Kanto, vuyete 

Darülaceze müdür
lüğünden: 

Metro 
150 Lacivert veya siyah yünli 

kumaş 
Ayak 

125 Vidala 
Kıye 

50 Kalın kösele 
00 Ayak kabı astarı çivi ve saire 

Metro 
30 Kol Astarı 
7 5 İç astarı 

Adet 
60 Surahi 

100 Bardak 
1 Oô Forma Firenk Gömleği 

Düzüne 
10 Havlu 
20 Mendil 
10 Peçete 
10 Çatal Kaşık 
20 Çorap 

Emaye kase 
12 Tırnak makası 

Şehir bandosu ihtiyacı olanbalada 
cins ve mikt<ı rı gösterilen eşya~11n ka~ 
palı zarf usuli~e münakasası 1 Kinu~ 
nuevel 929 tarihinde icra ve teklif zar 
fları küşat olunacaktır. Taliplerin 
yüzde yedi buçuk teminat akçelerile 
DarUl'ıkezeye müracaatlan. ,,. ,,. ,,. 

Adet 
150 Emaye kase 

36 ,, Gügüm 
140 ., Maıraba 

24 ,. Tükllrült hukkaoı 
30 ,. La.ıımlı Beyaz 

110 ,, Tabak 
2 50 Maden kaş.ık 

72 Küçük tatlı maden kaşık 
12 Ekmek bıçaiı 
13 Galvanezli kepçe 

Aceze devairi için muktazi balada 
cins ve miktarı yaztlı Emaye malzeme 
vesairenin kapalı zarf uaullle müna
kasası 1 Kanunuevel 929 tarihinde sa 
at on dörtte icra edilecektir. Taliple
r~ yüzde yedi buçuk teminat ıı.kçele 
rile Darül'icezeye müracaatlarL 

• • * 
Metro 

300 Aba Şayak 
Kilo 

250 Yün çorap ipliği 
Darülicezeye yerli mamulitından 

muktazi bauııh cinı ve miktarı yazılı 
eıyanın kapalı zarf uaulile mlinakaııa
lan 1 Kanunuevel 929 Pazar günü 
saat on dörtte icra olunacaiından t•
liplerin yüzde yedi buçuk teminat ak 
çesile Darüncezeye müracaatları. 

ğıdnnı ve evrakı bu..,siyemi zayi ey- İkinci Teşrinin sekizinci Cuma gü- lstanbul Erkek Muallim Mektebi 
lstanbul Vilayetinden: 
t .,;::ıı mükellefiyetini nakten ifa edecek olanların ikinci tak-

Bandosuna Şehir 
'._.,, Talebe alınacaktır. Konservatuvara müracaat olunmast 

!ııell .anı hulul etmiş olduğu gibi mükellefiyeti mezkiireyi be- -------------------------
l~y ~fa eyleyecek olanların şehri hal gayesine kadar İstanbul 
~trj etı Yollar baş mühendisliğine müracaatla alacakları vesika 
~ l:~. Yolda çalışmaları lazım geleceği ve Teşrinisani gayesi
. «:le ;ıı·. şu suretle bedenen ifayı mükellefiyet etmeyeceklerin 
tııı e!Iı zammile mükellifiyeti nakdiyeyi tediyeye kanun ah
~~\tlllllecbur öl,.cakları gibi bu gibiler hakkında tahsili emval 

tı ahkamı tatbik ve icra edileceği beyan olunur. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisar 
Un1uın müdürlüğünden: 

idarenin Kabataş anbarında tahminen 20,000, Paşalıahçe anba
nnda 70,000 kilo tahta sandık ankazı ile 50 tane sağlam ve 2 
tane köhne çuval ve 200 tane gaz tenekesi vardır. Bunlar ilı\n 

tarihinden itibaren bir halta zarfınd11 ııatılacağından ta!iı,lerin 

mezkilr anbara müracaatları. 

"ELEONOR DO PARlS,, Ticarethanesi 
Parlsin meşhur "PATOlIT,, "REBOUE,, "ROSE DECA,, "ALPHO'ISINE,, 
elh ... tlcorethanelerinden getirdiğ'I en son moda kadın şapkaları kollcksiyo-

~a~r~'turva fabrikaları hezaran sendaliyeleri umumi saıış depos;lstanbuldıw nunu 1 Teşrlnisanidenberl sa•t 9 dan IS? ye ve 14 ten 20 ye kadar Beyojl;· 
laıııiş· 01\ıu hanında 46-47 numaralı joz. N. Aclman telefon Istanbul 2409 und •ıHıdivlyal Palasın salonlarında teşhire başlamıştır. 

lıııııa·İ •Ynı depoda envai çeşit perde ve döşemelik kadife hare ve fantaz fil k k ~ k 
~ltrj~ ar~ ıtıüte~evvi ıstur, perde mister, tüh keten perde, örcüler; maroken e ıne ve Ja~ se ze ınu"na asgsı 
ıaıı,,; Ptriç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk karyolaları fobi ka y U 

lfüi ~~;;;·,;; ;;ti;biın~a7a~·k;~;1;0~~; lslan~HI na!ia len mekle~i ınn~ayaa koıniıyon un~an: . 
lvtekt 1 Mektebın mayıs 930 gayesıne kadar et, ekmek ve yaş sebzesı 

~t forep talebesine 114 ila 118 ale için de ikinci teşrinin 21 ci 28 teşrinisani 929 perşembe günü saat on üçte ihaleleri icl'a edil
lqtığ ın aleni münakasaya ko- Perşembe günü saat 13 te mek- mek üzre kapalı zarf tısulile münakasaya konulmuştur. Talip-

1~Vi &'~ndan taliplerin şartna- tepte toplanan momisyona gel- !erin teminat akçalarım mustashibene yevmi ihaledee mektecpte 
orınek için her gün ve ih meleri. müteşekkil komisyonumuza müracaatları. 

ledim yenisini çıkaracağımdan bük- nü sabah saat 10 da Osman Beyde Müdürlüğünden: 
mü yoktur. Matbaa sokağında 3 numerolu hane· Mütercimliğe talip olan Fikret A-

K~çük Ayasofya Bostan _Ali '?"- de bulunaı:: müzeyyen eşyalar müza- dil beyin Maarif Emanetine !'elmeıl. 
halle•ınde: No. ?.3 S. Salahattın yede suretıyle satılacaktır. 4 pencere !'. 

-~ - - - Hereke perdeleri ile mükemmel oto-

e 
ELECTION 

Saati hem gayet dakik hem pek 
zarif bir saattir. 

man salon takım1, yeni usul diğ..;.r 2 
adet salon takımları, Fransız mamu
latı yaldızlı aynasiyle nefis bir bayü, 
oniks saat şamdan takımı, bronz ve 
çini vazolar, bronz ve maden kolon 
ve masalar, Japon kadın yazıhanesi 
Ministr y~zıhanc, limon ağacından ve 
9 parçadan mürekkep gayet güzel ya 
tak oda takımı, asri diğer bir yatak 
odası, yemek masası büfe, sandaliyc, 
salamandr ve demir sobalar, elektrik 
avizeler, heykel ve portkartlar, konM 
sol ve aynalar, oyun masası, ayaklı 
Jamba, lavabo takımları, perdeler, ya
tak ve yorgan vesair eşyai beytiye. 
Anadolu ve Acem Halıları seccadele
ri ve kilimleri. Pey sürenlerden % de 
25 teminat alınır. 

lstanb11l Sekizinci icra dairesin
Tursun beyin ala çam ormanın den: Bir deynin temini zimrunda 1sw 

Sukuldak kıtasında mevcut 3654 - tanbulda Agobyan hanında iıst katta 
070 metre mikaba muadil 3160 adet tüccardan Cevdet Salıh beyin yazıha 
devrik ak çam cşcarınm 300 kuruş nesinde tahtı hacza alı~a'.' pamuk ço
bedeli esası ve kapalı zarf usulile ~9 / rap ve rop_ların T. Sanının 17 / 11/29 
11/929 tarihinde ihalesi icra kılınmak Pazar gunu saat .10 de mahallı mez
üzre 31/10/ 929 tarihinden itibaren kCırde alenen_ muzayed~ suretıyle fu-
ve temdiden müzayedeye konulmug· ruht olunacagından talıp olanların 
tur talip olanların saat 4 de Bahkoalr yevm ve saat mezkCırde mahalında 
Orman idaresine müracaatları ilan o- hazır bulunacak memuruna müracaat-
lunur. larr il:in olunur. 

HEPSiNDEN 

OSTON 

-• DEA~ 
KONSERVALARIDIR 

Liseler n1ubay ,ar kom·s~onundan: 
\'efo orta mektebinde ber mı•cibi 

keşif yaptırılacak olan inşaat, 24/11/ 
929 tarihine müoadif pazar gün~ 

sut on altıda ilıal· >i icra kılınmak 

üzere kapalı zarf usıılilt>miinakasaya 
konulmuştur. ~1.:raiti anlamak ve ke
şifnameyi görmek isteyea ıaliplcrio 

komisyon kiıabetine müracaatları. 



HİN SÖZ 
BİR RESll\t 

Sabık (•arl <ın '\\aliyo nazırı Kont Valpl Ankarada 11&mlmiyetle kartılanmıştır. Resim Kont Valpi" 
nkara i-ıasyonunda fahst dostu 1 evlik RUştU beyle beraber göstermektedir: 

l<ış yaklaştı. Odun utılan yerlerdeki laallyet hararetlendi. Reılm odun ntıt 
mahallerinden birini lt'llstermektedlr. 

.. bolluğu, eski feklinl kaybetmekle beraber devam etmektedir. Resim balıkhaneye 
ıt'Ctirllen balık yUklU sandallardan birini göstermektedir. 

Mille mtektoplerinde eri tedri<ata b aşlanmıştır. Rcsır.imlz d<'rs a l ı.o han ı mla rı g~s ıe rmektedlr 

• Mes'uj müdiir : Burhanettin 

. -

- .., 

lHilli~ t 
~ 

tşehrenıaneti iki nlan 

Şehremanetinden: Bedeli keş,. 
fi 3249 lira 15 kuruş olan Kadı 
köy ha!; çatısının tamirile ah.şap 
döşeme inşası ve tavukçu dük
kanlarının çini \ az'ı kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. Ta
liplerin keşif evrakını görmek 
şartname almak için her gün 
levazım müdürlüğüne gelmeleri 
teklif mektuplarını da iha(e gü
nü olan 27-T Sani-929 çarşam 
ba günü saat 15 e kadar mezkur 
müclürliığe vermeleri 

*** 
Hobyarda Davutpasa mahal

lesinin çardaklı hamam sokağın 
da bulunan 23 yeni ve eski nu
maralı ahşap hane enkazının sa 
taılması mukarrer bulunduğun
dan talip olanların teşrinisani
nin 25 inci pazartesi günü saat 
14 te daire encümenine müraca
atları ilan olunur. 

* * * 
1 

Başı boş olarak tutulup daire 
ye teslim edilen bir reis keçinin 

j 8 gün zarfında sahibi zuhur et
mediği taktirde alelusul satıla
cağı ilan olunur. 

* * . 
Şehremanetinden: İcra edil- 1 

mekte olan kanalizasyon ameli-ı 
yatı dolayısile 4-T.Sani-929 ta
rihinden itibaren Sultan hama
mı meydanından bed ıle katırcı 
oğlu hanı ve Hoca hanı sokak
larını takiben düyunu umumiye 
ye giden yolun bilcümle vesaiti 
nakliyeye kapalı bulunacağı 
ilan olunur. 

Yeni köy belediyesinden: İka 
metagahı meçhul olan madam 
Askuvini mutasarrıf olduğu Bü 
yükderede fırın sokağında ha- ı 
len ermeni mektebi olan bina ve 
dıvarı harap ve tehlikelidir. I 5 
gün zarfında mahzuru izale edi
lmediği takdirde ebniye kanu
nunun 48 inci maddesine tevfi
kan hedm ettirileceği makamt
na kaim olmak üzre ilan olunur. 

"' * "' 
Şehremanetinden: Bedeli keş 

fi I 31 lira 43 kuruş olan Gedik 
paşada Divanıali mahallesi ca
mii karşısındaki çeşmenin tami
ri pazarlıkla yaptırılacaktır. Ta 
!iplerin 9-T. Sani-929 cumarte
si günü saat on beşe kadar leva 
zım müdürlüğüne gelmeleri . .,. .,. .. 

Şehremanetinden: Bedeli keş 
fi 718 lira 40 kuruş olan Balat 
atelyesinin tamiri pazarlıkla yap 
tınlacaktır. Taliplerin 7-T. Sani 
929 perşembe günü saat on beşe 
kadar levazım müdürlüğüne gel 
meleri. 

* * "' Şehremaneti Kadıköy şubei 
i?ariyesinden: Bedeli keşfi 578 
~ıra 15 kuruş olan kadıköy vapur 
ıskelesile mühürdar cihetindeki 
kayık iskelesi arasındaki rıhtı-

1 mın bozuk kısmının kapalı zarf
la ihalesine müsadif 27-10-929 
tarihinde talip zuhur etmemiş 
ve bermucibi talimat 9-I 1-929 
tarihine müsadif cumartesi gü
nü saat 14 te pazarlıkla ihalesi 
mukarrer bulunmuş olduğundan 
taliplerin vakti mezkiirda encü-

.CUmhurlyet bayramı memleketin her taralı. d ı hararetle tes'it edlld'. Resim 
lnegöfde yapılan ıezahuratı gO~termekledlr, 

, 
• 

Daktilo ile yazı yazmak gittikçe umumlleşmcktedlr. lstidacıların bir kısmı da ı ;e,;;_üracaatlan ilan olunur. 1 
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