
detli bir müca• 
dele llzım 

Kont Volpi ve paramız 
Kont memleketimize paramızın istikrarını 

ledin icln mi geldi~ .. 
i 1 .. 

Bir zamandanberl lstan
W matbuatında lmmzhk 
~ JaDke8dllk vak"alammi 
~elan clelayı flkAyet· 
J.i. devam ediyor. Ba ti • 

~us konsoloslu~nda 
dün verilen çay ziyafeti 

Bu ziyafette vali Bey ve kumandan 
paşa bulunmuşlardır 

Ankara. 7 (T;ı•.rDD) - ı mit idi. Bu auretle Kont 
Kont Volpı ...... saat ftbyat 1ahaııncla mutahesaı Bır• heya,t 
17 de Reilldmhur llanet· mahlyetındecltr. ~ 
lerl tarafmc1an lralNI bia- Kontun memleketimize 

lrl1et1er1n lçlDlle mlball· 
c.lı cihetler bWunmakla 
'-'aber haldı noktalar ela 
"'-rdır; fU ka.dar var ki ar
t.da pkayeU mucip olan 
~ met'aliJetlnl 
..._. l.tanbaJI Yabll v.,a 

JTUlmutfar. Cui & Koat• bir davet netlceltnde ıel· 
la dd eaat bdai s1rOt- dili anlatılmaktadır. Kon-

., tun fddrl.ı pek mtlhlmdlr. 
mGftGr. Badell• A.ODt, Kont benlia için tetkikleri• 
Meclle relel KAam Pqaya ne bqlamıp. Bu hUIUSta 
al~ etmlftlr. Alı lktıu.t mecJW kAUbl 

Ôll•Jln Mal119 Vekili umumill Nurullah ~t B. 
hY tarafmdan ı;...t te- le tepikl mesai etmlftlr. 
reftne bir ziyafet ftl'llmlt- Bankanın tarzı ~ 
tir. etrafında Kontun ltalyan 

Bu mesele lıakkın
da teşebbüsatta bu
lunmak için An

karaya gitti 

....... mldlrl ...,. ..... dd 
lttt1e atfetmek doina • 

T•hldkabmclan aelacb- sermayesi etrafında aJlka • 
lma,a a&-e -hlk6met eon dar olcluiu muh•kkalrhr. Bir tacirimiz" diyor 1_1 •• 
lanlerde PJl'I tMll ola· Devlet Mnkuı 1e1111&J• IU ....... . 

ffeats laabrludadar ki 
hdi • ., ...... bir af b-mn 

rak }'lbel• ... liran linla hlue eenetlerl ile tezyld "iktisat vekaletinin bu 
karpmada puam lltlk· muhtemeldir. Bankalar ve k 
1U1111 temine pek ehem- laikamet eermayeleri m.. aran pyanı takdirdir. 

~ edtJmt,ur. Ba:rle '* 
~ ...... 11..,.w. 
~ ........ ...... 
~ ••plıaaıllD..., ........................ 
~ ........ , ...... . 
~ ............ o •:-
flit ,...... talelgdmt .... 

tök prlp bir 
~ oJdalu ankpl-

.. 
I 

~ ltarr 6ulananlanlan "" '""' 
Dfia ..-ımizcleki Rut konsol011Desind4 Rusyada Sov-

yet idarainla yıl döntimü münuebetile bir rUaıi kabul 
icra edilmiftir. Bu münuebetle Sovytt komolOIU davet
lileri bbul ed~rek bir çay ziyafeti vmniftir. Davetliler 
meyanında vali vekili Muhittin Bey, Şükrü NaRI pqa ve 
erkanı hük4mtt mevcut bulunuyordu. 

Ankaradaki Rut lefaretanesinde dahi Yoldq Suriç 
tarafından dün erlclnı hlldlmet terefine bir ziyafet ve
rilinfıtir. 

ııtiJI- Diilin tuinlli 

...,. ~- ... ted- .,._... .,.. lmee eeneclt 

.,...... .... tıllldfUT· ...... mretlle lttlrak ecle-
0..let IM•b .. m .. tldll celdenllr • Bu meyanda 
ita teclblrler ı' 'ı•dea Benb Komenl)'ala Jtaıya. 
fbr. iUmm ela mlhlm bir hluel 

Kant Volpl ....._ ma• lttlrak alwuı lhtlmrll ba-
11,. ................ · ...- lundulu •nkplJYor. ........ ma,...._ lltlfa Kont Volpl cumartell 
et•lftlr. hal;da .... -- aana Ziraat Benkaum ... 
m•alar pek .,... bir :raret edecek ve akp• 
ealmta ulııtan la.t tt.. ektpreale tehrlmlzden a.,.. 
tma ..... nmd- ........ et- nlacakbr. -------

• $Jwlı!*tll 6ir ma~a I~ 
Dünldl n611ı88'1Zda teh· fabn'lcaaı olup fabrikacılar 

~--· ka k rimizdeki mabnlMllmn bir- fiab buradan almaktadırlar 
meye, ...-.y JDMJ•ı letip &atlara -.ııo••n -8 Alnan& 2 md sayd.nudldar]

0 

Topa U.M. Alf/ B. 
göre Düjunu umumiye ko
miserliline tayin edilmek 
üzere ~ulunan Ali Rıza 
Beydeiı ınhiW edecek Ma
liye miiSteprlıtına Abf Be
yin tayini bvvetli görül· 
meldedir. 

Orhan Sami B. Bıtllse, kunıf zam~ yaz. 
Kadınhanı kaJ'lll&kalQI Falı- mlf ve ~IW temiyeti 
r1 B. Of kaJ111m••ı1ına, katibi waumili f,.tbi Beyin 
l&blk Marmana kaJID&ka- bu fiaba ~de daha 
mı Hikmet B. Kadınhanı- 3 kurul artmJ.11 muhtemel 
na, MGlldye mezunlarmdaa oldutu Mldincldi bey.-. 
Caalp B. Orlauaniye, Ah- bm kay~ Dün 

~ ___ Anlaşacaklar ~ ~::; ~m;$;a$ 
...... netl_,ı almak T rikotajtılar Muhiddin Sar&Ja; EIA• Yalbl Cemal B. ve .. ~ almıthr: 
olamaıracakbr. beyin beyanabndan Çorum valdlllae taJln ecld- Şe'Juimlıde --- fal>-

_.. ___ .... ._.. el•wtsde 11MrVc:ut memnun oldiılar mnfnhdlr. HekWr1 _,....... riblan 8 ....,ir; Banlar-
._.._ baana ~ - ....... dan ~ biri Tü;lt olup 

~-... kabdt tatlttk Jlai. Şehremini Muhiddin Be- Fahri Env• ve Tralmm cliprliii P1" mW!fdir. 
yin Trikotaj~lar ~oda, •abd Hllmt .,.... Vekl- Trüatün merkezi D~ik-

• 111111& salta- gelsinler, bıze muracaat let emrin linm larcm ~ Ef dl 
._... eüinler eter haksız'ığa e • ~ • tafta ~_,.. en nin ~ um. ftdH/,I Fdlıl B. 

duçar olmqlarsa okturva v 
tarifesinde tadilit yapalım, 
yolundaki beyanab trikotaj· 
cılar aramda iii bir tesir 
bırabılfbr. Trikotajcılar 
bugün yarın Muhiddin Be
ye müracaat ederek mat
luplannın is' ahnı rica ede
celclerdlr. 

Kastamonuda 
MuaHint mektebine 

Yakında yeni şekilde çıkıyoruz 
Yeni ıekil türlü ,.iliWer ve okulUculan 
memnun edecek m.uvaffakiyetli teıebbtlslerle 

dolu elaeaktır 
,,Rolifi.tller 4 .,.,.,. 4 .,,,,... • .,..., 9e9I , 

(J • · 

• UTANMAZ ADAM ..... ; ~ ,~ ...... ~~-~-

Türle tüccarlan tarafın· 
dan Rusyaya ihraç edile
cek yerli mallar için bir 
kaç senedenberi tatbik 
edilmekte olan permi usulü 
bu sene kaldınlmış, daha 
dotruıu permi ile mal 
ihncı milh banlcaJara bıra
lalmattır. iktisat vekaleti 
son senelerde adeta 
vesika ticareti halim alu 
ve netice itibarile TiirJt 
emtiasının aleyhine olan 
bu .. usulü milli bankalara 
hasretmekle yapılan IUİ 
istimalin önüne geçmek 
iatemiftir. 

HalbUki menfutleri • 
........ oıa ima 9ccarlar 

-a,;iıııtia• J. ~ 

.... w~ 
lmcfa perili- ....ı&illn-d~ 

vamını temin • llillıın 
ıelen makamlara miimcaat 
etmek lleıe Aaka...ya bir 
heyet göndermiflerdir. Bu 
tüccarların iddialarına göre, 
milli bankaJann idare ede· 
ceti Rusya ticareti Türk 
mahsulatı zıraiyesinin inki
şahna mani olacaktır. 

Diğer taraftan baza tüc
carlar da lktıaat vekiletinin 
ıon karinnı alkit~ 
bundan sonra Rusya tica· 
retinin fevlcalide inkiş81 
edecel'ini, bu yüzden Türk 
tüccar ve zürramın daha 
ziyade müat~fit olacaiuu 
söylemektedirler. Dün bu 
hususta tehrimizin maruf 
tüccarlanndan BaMettin 
Hamdi Bey bir muharriri· 
mize fU Myanatta bulun
muttur: 

- lktısat veklletiaib b
rarb şayanı takdirdir. Tüc
car arasındaki permi usu· 
lünün birçok mahZurlan 
varch. Dünkü (evvel günldt) 
nüsban11~a Mehmet A.m. 
Bey, bu meseleye tabsia 
ett;ili ba...-alede işaret 
eltili• vesika ticareti ai 
istimalden batka Türk tioa· 
ret ve ziraati ele bundan 
zara fÖriiyqrdu ~rdu. 
Bunu IİZe izah edeyüQ: 

MalGmdur ki, permilerin 
ticartt odilan \afafından 
tüçcadara tabimi ke~ 
haftalarca min•kawa eldi· 
yor, ihzar edilen lisie An· 
karaya gönderiU,or.. 6-te 
bazan tasdik, bizaq da 
reddediliyor .!J,Jlt•ia taida1c 
edilerek kat'iyet k~ıbetme-. '--~-- .. ·~ • a 11UW111 aonra mqmum .... 





Loyit Corç ~ele fırkasına kur ya 
~(=B=ah=rl=a=h=m=e=re=ı=ey=ah=at== •• 6~)~ 

l d • . ' r ım yerıne ... 
6tün memleket halkı-
nın eJbirliğile yürüt

e mecbur oldukları 

•atan i§leri vardır. 

Cımet kuvvetleri ha
de ıu , bu yardım 

ileri, Hillliahmer, 
_,e cemiyetleri, mdleti 
en hastalakla boğu,an 

bu nevidendfr.Has
lıun, ıaflam olsun her

hunlara aza olur, o 
lerin kuvvetlen -
çalııır. Mektepler 

bir dereceye kadar 

i maarif vergisi ve
btr halle kütlesi, irfan 
eafni yaptıfına inanır

urdur. Fakat gene 
hraat d6ftükçe ona 
etmekten çekinemez. 

lllurdaki müsbet hare
. hep tabii görür ve 

'-il itlere adı kantan· 
kalplerimizde yer ve-
1,ın aksidir ki du
da hayret ve kırgın
uyandırır. 

Yazının sebebi de 
~yle bir gönül kırgın
uoyle bir hayrettir. 

lıııdıfım bir mektep 
dGrG, bana acı acı: 

inanmamak istedik 
tahkikat fena bir 

tle bizi yüz yüze . 
liedir? 
inı; töyle anlattı: 
8Utniniz ki biz, mek
r, Çocuklanmızm ma

.. 3:e'Ylc ihtiyaçlannı da 
tı , tatmini çarelerini 
~. Her mektepte bir 
etlin, bir ıinema salo

yaftllma ....., .. 
ihtiyaçlara karp duy. 

uz hürmettir. 
ili batlı filim müesse
lld.en her hafta kira 

itıardeleler alır, çocuk; 
Rösteririz. 

lltıların içinde tarih, 
illlat ve nebatat ders
l tiddetl" alakadar 
eri bulunduğu gibi, 
ıe\rke hitap edenleri 

"•rdır. 
lllctrdanberi bu, böyle 
~ ediyordu. Geçen

iene müracaat ettik. 
e~ mekteplerde filim 
tilrneai , sinemalann 
li Yeku.nlan üzerinde 
tesirler yaparmıt de
l'e bütün müesaese
lrıekteplere filim ver

.. ~-için birleıtiklerinl 
l': ~adılar. 
~et hırsının ne kötft 

arı· ) llali kaqısındayızf 
~1f ihtiras kartısında 

)ilt ki hangi vatanda
eft ıızlamaz. Meke . 

hı. 'ardım beklfyenler 
tc_~ &reket, birdenbire 

ağırlaııyor!.. 

Seyyah ..... 
~ " ... aıqam•••H•Mı 
t~~.~~.!~.r. .. ..I 

( S.)'Ofha, 

.-_ ı Üç nl/tdh 
• 

: Para l(urdu 

: Aşk zambağı 

: Nına Petroıma 
: Namus beldsı 
: Çareviç 
: Voyoo 
: Seutanf rel(~ax 

ı Aksayı şar~ta 
vahşet 

hurg : Ben babamı 

Avam kamarasında Makdonaldın iza.
hab Liberaller reisini tatmin etti mi? 

Ziya 
Şakir Namık Kemal ve ben Londra, 6 (A.A) - Avam kamarasında Amcrikaya 

icra etmiş olduğu seyahatten bahseden M. Makdonald 
M. Hover ile kendisinin bahri itilafın umumi olması 
hususunu kabul etmiş olduklarını beyan etmiştir. M. Dahi bir primer olan Namık Kemal bir gilnet 
Makdonald, lngiltere ile Amerikanın siyasetlerini harp ve ben bu güneşin karşısında bir mumum 
aleyhindeki misakta münderiç taahhüdata tevfikan idare K I k ndanı ş .. k .. Pş 
etmek hususundaki arzularını gösteren ve müzakeratın a e uma U ru , Adenden Hüdeydeye git- lim. Büyük apiMymız Alı-. 
nihayetinde neşredilmiş olan müşterek beyannameyi hatır- _ mek için, yirmi dört saat· ortanca qabeyımz Tank 
latmıştır. M. Lloyd George M. Hover ile M. Makdonald Neşrettiği beyannamede metanet tavsiye lik yolu gerisi gerisine yap- ve küçük kardeşimiz Ra-
arasında cereyan etmiş olan müzakerat neticesinden ed d Fak mak ve gene Bahriabmere sim, yani ÜÇ kardeş bey-
memnun olduğunu beyan etmiıtir. Mumaileyh İngiltere- iyor u.. at. · · dönmek lazımdır. iyi ama lerin cemflekir~a bir 
nin denizlerin serbestisi meselesinde büyük bir ihtiyatla 4 - Makidonya ve Ar- liyordu. Nhım, ben, Nuri bu sefer de tben, Bahrlalı- bat tasavvur e lazım. 
hareket etmesi lazım geldi.ıı.ö mütaleasmı ileri sürmüştür. içimiz derhal tehre fn. k la · Onun için •Vakıt> ımızuı 

a• naYUtlukta bakfunetbnld dik. (Havacliı kontrol men- mere kolay o Y gırmem. sevimli tahrir müdürleri 
M. Makdonalt bu husuata hiç bir taahhüde girmemiş temsil eylemekte olan 1.- baı) olan etfaiye kaql- lzak edeyim: Refik Ahmet ve NurettİJ! 

olduğu cevabım vermiştir. bunu müteakip M. Henderson kodra ve y anya kaleleri hına gittik. Ne üniversiterim (*], ne de Beylere sığıaarlk El Kua~ 
bir takrir vermiştir. B11 takrirde Avam kamarasının bahadır aıkerlerimiz tara• K:araı gihı çok net'elt bal- ilim adamı.~n primerim[.]. ve zavallı cl81la~ ~J• 
Rusya ile yeniden münuebet tesisi lüzumunu kabul ve fından kemali ıecaat ve duk. Sadık Beyin, Nurettin Yüksek tahail çatımda, is- Yauu nuo 1tıtPieftierinl 
30 teşrinevvel 1929 tarihli protokolda teşrih edilmiş metanetle müdafaa edil- Beyin kahkahlan, merdi- mim Mülkiya mektebine derhal kaydelli~: . . 
olan usul dairesinde muallak meselelerin ve bilhassa mektedfr. ven batından ifldtllyoada. mukayyet iken, Direkler Haydarabat inehracesının 
propaganda ve borçlar mesailinin hal ve tesviyesini 5 - Edime kalesinia - Efendim.. (Selimün arasında, Şark tiyatroıunun hadramutlu bir fl:rde ça-
tasvip eylemekte olduğu beyan edilmektedir. M. Baldüvin lehülhamt hiç bir ,eyden aleykibn).. Bu ne net'e.. kapısına varmadan, evvelce vuşu vanDlf· ( adramat, 
bir tadil teklifi vermiştir. Bunda mumaileyh, parlimen • muzayykaıı ve buımdan Ne kahkaha.. Mlitareke yeniçeri aban ve aarımazda Adenin şarkında ~ )uzuÇan 

1 zk A .. b .-efine galiba,. sahilli~ dar bir"" a • 
tonun tayin edeceA'i şeraitten evve me ur mwıase atın prvuı yoktm. . Sadik Bey ellerbnf tu- Kamil efendinin çayhanesi ~ bir za. 
yeniden tesisini takbih etmektedir. M. Lloyd George 6 _ Şimdiye kadar ke- tup kahkaha ile gülmekte olan birinci detil, ikinci vuş salaya ı.\etind hüküm-
M. Hendersonun takririne müzaheret etmiş ve takrir 199 ~ali uamus ve metanetle deTam derele değil, üçüncü dükkana o :rn·aı~;::ne kıya~ımsı bir 
reye karşı 334 rey ile kabul edilmittir. yulfeılni htinü ifa eyle- - Ne m6tarekesl yahu.. kadar muntazam devam harekete miiladif olmlllk· 

Paris, 7 (A.A) - Nazırlar meclisi M. Tardieu nün herifler bize teslim teklif · 1 1 ·ı · · ba na aeçere mit olan kıtaab ukerı,e- ettım, a tmış a tı partı erını Hareketin ŞI o • . • 
yarın öğleden sonra mb'usan meclisinde okuyacağı mizfn bundan böylede bn- ediyorlar... günde on ikiden aşağı dü- bükümdan tart ve kendisını 
hükumet beyannamesinin kat'i metnini tasvip etmiştir. tün mevcudiyetlerini aarfe- Ayaklanmaz derhal suya ıünnemeğe o kadar ibti- sultan ilin ~İf. Me~e-
M. Tardieu beyannameyi okuduktan sonra istizah tak- derek Edime kalesilli mu- ercU. Oturdular ve anlattılar. mam gösterdim ki nasıbi- ketin idaresini kendine it< rk· 
rirlerinin hemen müzakeresine geçilmesini iatiyecektir. Fılhalaka Bulaar meb'us- d d" Di \ lı 'lct sonra c • hafaza eylediklerini ilin e me e er ım: p oma tanzim ettı en 
M. Briyan Ren arazisinin tabliyesi ve Sar meselesi ve .. bnı metanetle nettcei larmdan (Milmo) ile Bulgar bir primer kaldım. (Bere- rar Hindiatana dönmdüş ve 
hakkındaki siyasetine dair izahat verecektir. k in mi•alaylanndan n-tlyanof) k · ukJ ğ Şeb h b' _ _...e evam aribeye intizar ~maıı • \ıut et versın çoc u um - me raceye 11111'1'"' 

Ren ha valisindeki Fransız kıt' alan... lüzumu beyan ohmur. ielmiı ve bizden de erkanı zadebaşısız ve iskambilsiz ederek rütbesi binbafılıta 
Paris, 7 (A.A) - Ren arazisindeki Fransız kıtaatı- 20 . T.w...ı m harp btmbaıılanndan Kızım geçti). kadar yükselmif. işte, Ha-

h d b. ih t "ld'ğ" d . Mnld asa.taW&.m 1na--.... -"'·b R---· D- -'t E'UAt, primer ôldu&.·- "him kısmı· nm geri alınmasına ir en ıre n aye ven ı ıne aır ve, .... aıı ~ lllC7 •• • , ... " ~ .. a.. dramutun en mu El Ku-
sabah gazetelerinden birinde çıkan bir haber hakkında Feri~ mit, Heyetle görüımifler. için, büyüdükten sonra her nın sultanı olan ve 

Sorulan bir suale cevaben M· Majino bu şayianın yani•• Mehmet Şllkril Sadaretten ue Bqkwnan- öğrendiğim veya öpne- ayti denilen bu zat, iki üç 
'Y D rhal Muhtc:lclia a-e d b ••nede bı' _, Hadramuta uğ-bir esasa müstenit olduğunu, çünkü üçüncü mmtakanm e uv7 danlıktan gelen telgraf ü- bildiğim şey, üzerim c Ü- """ r 

tahliyesine Young palanı parla~ento tarafmdan tasdik koıtum. Rasim ve Fahri zerine bizimkiler azametli yük tesir bırakıyor ve öğ· nyor, namına topla::°~~-
edl'ldı'kten sonra başlanılması lazım aeldiğini söylemit- Beyler de orada idi. Nmt • bir vaziyetle dfttınana g&- rendiğim en basit bususab ralan alıyor ve ge N' -

~ nln anlattıklannı birer bt • rl her vasıta ile anlatmak ih- distana dönerek ızam 
tir. ikinci mmtakaya gelince askeri memurlar işgal kıta- ribunek iste erken, düt- ·1 bsız or• 

h 11 l . . . l . . d ğ" t' rer anlattım ve beyanna • man parlmanterlerini daha tiyacından kurtulamıyonım. bükiimdannıo 11 8 ha 
atının ma a i mürettep erını ve vazıyet erını e ış ır- d di Tıpkı Namık Kemal aibi. d ........ daki binbafılıtını • 

1 d 
mey e göster ·m... azametli g6rmn,ler. Mflta· o· _.. 

m!A'e lüzum görmüş er ir. B _..ı 41J...-•-rk __ı__ --~' t:.ıı-1.! __ 1_ a-- Bu··yu-k edip ve nazirsiz li ve filen ifa ediyor. 
lngiliz patronları ameleye konferans ço1t-C~~ ;;-.. ;:;;;i;. ~: vatanperver de, en iptidai Liji veya Ligi Yauuy~ 

· yapmaktan çekindiler ! vardı. B«I••... dGpunm rahliiıaliln ne ~ ilim ve fen bilgilerini, bil- gelince, bu bedbaht ve asil 
mütareke talep etmeli, çok befealnhüz?" Kalenm tes- hassa fizik ve kozmografya dostumuz bugu··n mevkuftur. 

Londra, 6 (A.A) - Kömür madenleri amelesile pat• ltmf,_ Söz buraya gelir l b d!!'-müıkül bir vaziyette oldu- ma umatmı, üyü \aten Necaşi büyu-k Meneliğin 
ronlan arasında bülWmt murahhaslarının iştiralcile ak· ıelmez, heyecanla sorduk: d .x...- " t ·yord•• Ancak sonra ö~en i~ için, t-- torunu ve ağulanmı• olan 
tedilecek konferansa patron murahhaslarının iıtirakten ...... u goı en - ' B kil 
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Şüktü Puanın ınütareke - izim er ne cevap bihlerinde, tabassüslerinde, raı Mihael in oğludur. Ras 
imtina etmeleri üzerine maden ameleai icra: komitesi ka- -T , d . b teklifini reddetmesi bize vermif... batta sırf ve sırf e e i tas· Mihael, Habeşistanın en 
bine erkanından müteşekkil komite ~ dört saatten fazla çok gayri tabii göribıii • (Bitmedi) virlerinde kullanmaktan kudretli ve irsi derebeyle-
görüşmüştür. Mezkur icra komitesi bu akşam Avam ka. yordu. Taıhih : kendini alamamış. rinden ras Mehmet Alidir. 
marasında nazırlara mülaki olacaktır. v - Arzın gu"lle g'ıb'ı yuvar- R~s Mehmet Ali, impe· 

d k h k d d ) - Haydı bakalım n.aya 38 numarah tefrikanın 
Yanıp düşen tayyare e i asarat ne a ar ır. onbap .. ıen ıu çanldarı ikind ıiitununda Babaeski lak olduğunu öğrenmiş ve rator Meneliğin gösterdiği 

Londra' 6 (A.A) - Dün, Kroydon tayyare kararga- çek te tehre kadar yollan.. fırkası kumandanı Sami nevi arasında pek kıymet- arzuya tebaan hiristiyan-

hlndan hareket etmiş ve yere düşerek parçalanmış olan b. p C lığı kabul ederek ras Mi • 
Ô d Ş b Li bu havacliıler bana ıraz •ta yazıbnqtı. " Nazım tar bulunan güzel ezmi hael ismini almış. Bunun 

Alman tayyaresinin içinde prens jen ö avm urg- ·p lak p .......... Lı.a-de •--hih edı"l- d '° geliyor··· ~ ~ LCU sin e üzerine Menelik, rasa en 
bulunmakta idi. Yaraları ağır olan prensin vaziyeti ümit- Muhiddin Bey d-~· söy- m••ini rica ed.-....ı .. f 1 ..,...- - ........ Top olsa atılsa hafrıına arz sevgili evladını vermiş. Ba 
sizdir. Kitson namındaki diğer bir ngi iz yolcunun • oımazdı goniil gene htrasan izdivaçtan Liii y assu dün-
yarası hafiftir. Diğer altı yolcu ise ölmüştür. demiş. yaya getmiş. 

Briyan Küba hükumetile bir itilaf imzaladı! Müsbet ve menfi elektri- lmperator, Liji Yassu da 
Paris, 6 (A.A) M. Briand ile Küba hükumetinin Paris Cumaya bafbyacak olan lik ma~lan ğin birbirine tesirlerini büyük bir kabiliyet gördü. 

sefiri bir ticaret itilafı imzalamışlardır. ve Şilt turnuvası fikstürlennı· ." okumuş ve bir resimin al- ğünden kendisini veliaht 
Tardiyö bugün parlamantoda k tına hemen: tayin etmiş. Necaşinin ve • 

görme İsterseniz . Jtcnı ınunht hem muanzdı fatında Uji Yassu büküm· 
iatlzahlara Cevap Verecek ! Ziya ile Kemal dar olmuş, ve büyük baba· 

Paris, 6 (A.A) - Hükumet beyannamesinin meh'usan Tu .. rt• Spor un 8 ıncı ~alel bcrkıyedı mC\"CUt iki sının iki bin sene sonra 
meclisinde M. Tardiyö tarafından okunqıasmı müteakip ft tun·ct gtbt tekrar meydana çıkardıtı 
M. Briand mütemmim izahat verecektir. Bundan sonra sayısını alın itbafnamesini yazmış. Habeşistanı, asri bir devlet 
M. Tardlyö istizahlara cevap ita udecektir. Yann reye lZ • • Belagat feveranlarında haline sokmağı tasarlamış. 
müracaat olunmasına maddi imkan görülmemektedir. •kuvvei anilmtrkez" •1ruv. Memleketimize kaqı 0 ka-

.. ·· t ı· k· dbt l dd ı Bumdan baıluı Abidin Daver, Ahmet r:.e~ge I veı' ..... ..ıbe,, aibı· istilahlara dar alika ibraz, 0 derece Müzakerenin Guma gunune a ı ı m eme a o un- _, __ ı.t-_ r• ıı ,._.,, o· ki ı.. 
Beplerl11 JIU'"'".. nurtdeı·elinin menklbesl. mümtaz yerler ayırmış. muhabbet göatermit 

maktadır. Futbolde mızvll/lalı olm4nın sırrı? Son ma~ ve Dahi bir primer olan giltere, Fransa, ltalya he • 

Paris, 6 (A.A) - Debat$ ıazettsl yazıyor: M. Ta,. Y K k d men kuşkulanmışlar. Haııe-
d

. .. M Puankarenin 1928 teşrinsanlılnde bulunduğu Lora Laplant Polo şampı"yonu Namk ık emil litle, enk i~i kete geçen bu. devleti.er, 
ıyo, . . P mu ayeseye ye enece pn- Uı'i Yassunun bıze bedıye 

. te benzar bir mevkıde bulunuyor. O da .M. uan- 1 d dJ.:l' O 1:.· ~ 
vazıye "' l'k 'd . . 1 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iii ~iiiiiiiiiiiiiiii===========' mer er en "B' ım. ır etti~ bir ~yraiı bahane k "bi radikallerle bir ı te ı areyı temıne ça ıtb ve ıı !!!!!! güneş, ben bir .mım. An- 6" 

are ~ Puankare gibi milli bir ekseriyete istinat ederek • cak en büyük, en saf me- ederek aleyhinde bir cere-
gene · · d b 1 akladır B •af f h d b' · le b" yan vucuda getirmişler • 
idarei hükUınet mecburiyetin e u ~m .L un~ Evk umum mu·. du·. rıu·. - a irimiz en ınne te ır Dahili mücadeleler bqla • 
içindir ki M. Tardiyö M. Puankarenın J926 U4I tesbit noktada, velev bir nükte 
ettiti prensiplerden pek çok aynlmaz. • • d derecesinde, benziyebilmek mı~ücadelenin ilk aafbala-

p . 
6 

(A.A) _ Havas, Ajana bildiriyor: Marin gru· ğUfl efl : benim için derin bir zevk- nnda, gayet geaç, fa~t o 
ans, M T d' · · · tir · 1 dehb~ 

punun büyük bir ekseriyetinin ld' ~;eu ye aı:~at hr~ Guraba hastanesinde mevcut mit tamel eşya ile keza ·Hasılı, top olsa ablsa h~i~ttey=• o babası raı 
vermesini pek ziyade muhteme kır.b. ce~--L cum edurı- müstamc. 1 r:.ontken cihazı mu···za·y· edeye vazedilcrek tcşrinsa- b .. x.nma arz ben Hint de· d 

d 1 n a meye muzuıenl e- inin el ba A5 Mibael de bir yan an, ga· 
yetçileri Pattl Rtynau grup 8 h h b' "bl . n yırmın çarşam gunu saat on dörtte ihalesi icra nizinde ögrendiklerimi "Va- lip gelmit- Galip gel.mit~ 
cektir. Diğer gnıpla~kuvvetleri emen emen ın nne ccWeceginden calip olanların mezkôr eşyayı görmek üzere kıt,, sütunlarına dökmeden ama, her zafuin neticesııa-
müıavi hiziplere aynhnıştır. Havas mücadelenin ılddetll her gün olgeden evvel hastaneye ~e ihale günü de idare encü- tekrar Bahriahmere gir- de maiyyetleri inhilal etmi1-
olacağını kaydeylemekle beraber bükOmetin 2.S.30 rey menine müracaatları. mem. N ibayet, bedbaht kahra· 
fazla ile ekseriyet kazanacağı mütalaasında bulunuyor. Bahusus bu günkü •va mania bahası sabnedetı 

Paris, 7 (A.A) - Maten gazetesi yazıyor: Yeni ka· lstanbul Şehremaneti Jlanları kıt,, ta ilin başı rolünü bldınlmlf. I ,,,_ 
binenin dün sabahki içtimaında cereyan eden müı.akerc <'·h J K' h tutan yaz:)arımın, yann Hulıa•• ve: remanetinaen: ım~·a anc içln lüzumu olan atar ve 
esnasında azadan hiç biri siyasetine müteallik her hangi öbür gun- en mütekamil 

M. 8 d 
ecza kap. 11 ı rfla miın .,, ·ı konmu~tur. Taliplerin şart-

b;. noktada velev cüz'i tadilat yapmasını riyan an makineler ve en güzide name almak ceza ve ulat liste ini g8rmek için her gWı 
ebnijtii. ı yuıcılann yardımiyle ,.. 

levazım müdıirl~ gc meJeıl. teklif mektuplannı da yeni l;ir tekilde- çibrM. 
.tt..ıe günü olan 19 tcşrlnıtllll 929 aah guıfii _.61' b1an ~ •vaJM. ta ela 

vermeleri. ~ 
yer~bnidell· 



zc: 
4 Sayıla 

YAZI MAKİNELERİ 

r Haziran hulUI etti 
Her muamele mecburi olarak 

yeni hnrflerlc yazılmalıdır. 

ADLl~R 
y AZI MAKİNESİ 

A, rupadn J 898 senc~inde ilk 
imal edilen bir yn7.ı makine idir. 

Simdi\ l! kadar biitün dünvada 
"ı • • 

380,000 ADLER MAKiNESi 
Satılmıştır. Anadoluya 2684 

makine gönderilmiştir. 

A lJ I.J ER 
Makinesinin husuıiyeti: 

Harflerin mlivazi vum~udur. 
Bu fahriknmı:t.ın ihtiraı olmak 
itibarile bu~kaları tarafından 

taklit edilemez. Bu sayede fazla 
kopya çıkarmak mümkündür. 

ADLER MAKlNESl 
PEK DAYANIKLIDIR 
ADLER MAKlNESl 
EN IYl BlR MAKİ

NEDİR 
\ırndolu için tnli Acentalar 

anımaktayı1~ 

Bir Alman mlitahttssısı idaresi 
altında lstanbuldu her gıUna maki
ne tnmirl için bir tamirhane kU

~at ettiğimizi tebşir eyleriz., 
Uakcilo mektebi İstanbul~ Bahçe

kapı ~:Snaf bankası 

Adler makinelerinin 
baş acentası 

RiŞAR VOLF 
Galacada Voyvoda hanı 7,10 

Ga lntn Poı:ta kutusu 447 

Kuvvetimin sırrı? 

Pek basit 

Kinyüm 

Labarak br 

KINIYÜM LABARAK. Her ye

mekten sonra bir likör kadehi c K~ 

YÜM LABARAK »en fala kuvvet· 

ten dcşmüt hastaların bile az zam~ zar· 

hnda ıkttsap ve ladel kuvvetı tçtn klft 

olduğb gibl en çSkl ve mbtn hmız. 
tıklan ve vJiyetlerl de izale ve teda-

vi eder En muannit ııntmalar dahi bu 
11yanı hayret illç karıısında serian zaıl 

olu·. Hastalıktan, fartı mesaiden zalf. 

lem·ı olaol.-, vaktinden enel netTibıe
ma bulmuı çocuklar, lnkipf devresin

de astrap çeken genç kızlar, lohusadan 

kalkan kadınlar, yqın ılerlemesl hasebtle 

kuvvetalz kalmıt ihtiyarlar, kansızlar ve 

btlhuaa hah nekahette bulunanlar her 

halde KINYüM LABARAK prabını 

1ıcmelldir. Her eczanede bulunur. 

Usta aranıyor 
lsdiodpl lflerine vakıf bir ustaya 

lhuy~ vihhr. Taliplerin Haydarpa

Dff let ,4einirJollan .....,.. 

VAIUT R Te~rtn!!nnl 

tlıivat ID~IÜI !!EV- k===t 
ll~llrlll~n~ea: Duydunuz mu? . a. ın Sinenıaitıır 

Mustafa Ef. ve Bin- Satılık ~b ulııJl ;.ıw. ~ ;.ıw. Si •. ••••ııı•ı:;• •••••11•• ••••11•11a •cı•••• ... ••••••••••••• na?. Hanımın ı 7908 \LJI. '--\L.11 .... 
k • Her ke in ağzında dol_. 
i ·rııı numaralı dc\·n o lcüdarda SelAmsızda Sarr. f SO· :· v o y v o 
senedi mucibince E:n- kağında N. 6 J.:;lgir s oda s.lrınç, Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü 

kuyu, bedeli icar eh\ en. \ anınndakl h 11 d'I · ki b k k · b 1 • f niyet sandıj!;ından is- 12 numaraya mürnc.ıaı. • a e ı mış te e a ara yem u macamızm sırrını • Halkın kahkahasına hed• 
tikraz eyledikleri meb- meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi : relere atfedilen nidayı ısd ! + Post:ıhnnei ;\mire resimli ( l ) • b Of 
l:\ğ mukabilinde san- kuruşluk Osmanlı pulundan M2<JOOw ve tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir: : V V V 
dık namına mcrhun (S) kuruşluktan • ıso w adet ·me\·cu· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .: ETUAL 
bulunan Ahırkapıda dum \ardır satmak istiyorum. d 
Ak bıyık mahallesinde Konyad:ı Kulluk zade Omcr 1 l ı.~_l_T -f:-~,,~r.: 1 [~M A -~ A1iJ"fıA ı· i 5 sinemasın 

ra acı ar ış ası cad- t bb d IBJ l ~ Ll!IJ . .• Jraeaı'ne batlanan filmı'n kahramanına ven'len ı'ıı'mdı'r, .. 
A b l k l + Tophanede kışla ark. ında de· 2 ~l 1 2 A f:!J A R J rmı R E N 
desinde eski 3 mü- arsa satılılıkur Mahalle ımamı Zeynel ı,mı l~J • 

nize nazır uçyuz. mc re mura ın a 3 - - - fiil-~ - - - 3 S A- -R -1 l~ A-- S -L 'ı~A 
kerrer ve venJ I 9 elendi> e muracaat. 4 r,iiı - liiil - - - riil -- riii 4 'A-R -1 ~ -E- -L A r.mı T j : ihtirasatı beteriyeyi çemeden bu taheıer tematagerana 

J • Sultanabmctıe Oizdanyc mahal· ·~ l!!I 1!111 e ~ ~ • k k d k M ili . 
numaralı ı'kı' hanenı'n 5 - -~ r.i1 - li] - _ S !-1 liJ A -0- -

1
• lii1 8- liiiil • taca ve teessüre gar e ece tir. üme11 erı: lesinde Silıhtar ağa mektebi soknğıod:ı 

191 
l!!ll l~ • 

tamamı vadesi hita- yeni solı:akta 31 numaralı hane satı- - - - -lil F.i! 6 T r.n 0- D - lii1 n A ~ : KLER NiNDSOR, ALİN VAREN ve JON BOV 
mınd:ı borcun veril- hkıır. Bekçiye murac:ıar. 6 lİI - ~ ~ A 1'lı rl ı ••••••••• "•••••R!c •••••••• •••••••••••••••• .-•s•• 
memesi hnsebilc mü· 78 1-=I= !iJ • (i] =-~ ~ ~ ~ i ! 1! AP i ! ~ • •. •••••••il• !I • • • •. • • • •. 
zaycdt:ye çıkarılarak 

1 
1-'='· iJ IA ~ 1!11 • iDEAL BİR AŞK GECESi ve 

bin altıyü7. lira be· 9 Oii_-=r=!_ -,~ii 9 T AA TijSlJAILI •. A Ş K z A N B A (j f 
del mukabllinde nnis-, lr------------. Ba,ankil bulınacaanıım DhkU buhnacamııım • Seak ftltmlerlnl ıörmek ibere laerlı:H buslln 
tcrisi namına kat'1 s .ı: • lıalledtlecelı: yeni ıekU lıalledllmlt ,.kil o p E R A • 
karan çekilmiş ve.: is- eyrİseıaln Soldan ıağ'a: 9 - Verdinin meşhur bir : . SlfieffiaSlfla 
tıkraz esnasında borç- Merkn ıcenteıl: Galata KöprU 1 - Ateşin izi (5) parçası (5) • Ş İ TA P EDECEKTİR. 
luların tayin eyledik- bap.ıada. Bey~u 2362 Şube 2 _ At ( 4), tuzak (4) Yukardan aıafı: • • •••••••il••••••••••••• 
!eri ikamctg<lhlarına k (3) - Bir ne\•i toprak (3), @@@@~@@'~@11@~·@@~~ 
tebligat ifası Jçin gön· ac:at..t: M.Jımudfye Huı altında 3 - Hafif karanlı , b' (S) Dehaka· r 1· V R N p E T R O V 1 Ç 
derilen bir haftalık lttaabu\ 2740 geri çevirmek (3) ır uzuv ' 
son ihbıırname :t.ah- , ... __________ .. 4 - Afrlkanın en büyük 2 - Bir akşam gazetesi (7) 
nna mahallesi heyeti Antalya POSllSI gölü (

3
) 3 - ısıran şey (3), sanem 

ihtlyariycsince yazılan ANAFARTA)vapuru lOT~rina 5 - Derviş sopası (3), ka- 4 - Ü(3m)lt et (2), Ermenı'-
meşruhattan muma· pazar 10 da Galata nhtiınmdan (S) 

bereketle İzmir, Külluk, Bodrum, ha kumaş lerı·n ha""et nidası (2) ilcyhima Mustafa ~:f. ı · 
ve Binnaz l lanımın Radoı, Fethiye, Finike, Antalyaya 6 - Aksi (3) 5 _ Gazetimiz (:5) 
Konya cihetine git· &idecelt ve döoüıte mezk8r lake- 7 - Çanak (3), bir pey- 6 - Su (2), yama (~) 
tikleri ve muvazzah lelerle hlrlıkte Dalyan, Marmaris, gamber (3) 7 - 11Aht aydınlık (3), dan 
adreslerinin meçhul Sakız, Çanakkale, Cehboluya 8 - 30 (4), bir kadııun k d (3) 

utnyarak gelecektir. • • • ya a ar 
bulunduğu anlaşılmış ------• kayın biraderinin karısı 8 - esir değil (7) 
olduğundan Wln ta- Trabzon birinci postası (4) 9 - Sanem (S), mahsus 

~t:a:k~tnl:~ırecl:c::5e~J;~1& ~~ETE HıJ~lrPHl~I ~emlrJollır mııızı 
Gtreeoıı. Trabzon, Rize, Hopaya 

Jakin müstcrbi namı- gtdecek ve dıınutte Pazar tekele- mu· ~u .. rıııvu .. n~en ·. na kat'i fcnııı- mua- -" 0 •-- SUrm T -'---b 111e, ~. ene, r~n, 

Dun akşam 

SINEMAD~ 
gösterilen Fr. l.charın şahe erinden muktebes 

.. m ,., .... • S, ,~ "~· m!:..,,.Y.,,,!. S ... "'. ,, 
Balalııykasının Lemiclı Orkestra~ının iştirak ile terennum \ e teganni e 
operetin en güzel parçaları biıtun tema, ageranı teshir etmiştir. ııcr 

~iM~M~®~~®~W®~§@f 

MELEK S 1 N~E18

MceA
1

S J N D }-
Gösterll mekte olan 

• JORJ BAı~KRoın· ,.e OLG.\ B \KLAXO\"A nın certı 

PARA KURDU 
FiLMiDiR 

inelcsinin icra !alına- Tirebolu, Gtreıoo, Ordu, Ünye, 
cağı il:in olunur. Samaun, lnebolu, ZonguldaQa Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla alınacağından talip olanlarınıo=:::::::ıc::::=:::::ıc:::::=c-=:::::> 

.~~1'anh.1:;.~a:.!'."d ~::d =~~ · kobul ~- (11-11-2 9 pazartesi günü saat 
l\tliddei Valanti e· 12) k 
~~~~~~y:(~~dei~:;: lzmir - Marsın sür'atTPpoAŞstaASI) (9) dan ( ye adar )e!::ı~rt ;:~~:t 

(MAHMUTŞEVKE vermeleri ilAn 
dra sokağında No. vapuru 12 T~ Sah 12de 
4 7 hanede Molla Galata nbbmandan harekede 
Hasan efendi ara~ Çartamba sabahı İzmire ve 
smda mütekevvin akşamı lunirden hareketle Antal-
davanın muhakeme- ya, Aliiye, Menine gidecek ve 
sine mübaşeret için dönüıte Taıucu, Anamor, Alaiye, 
müddeialeyh namına Kuşadaaı, iz.mire uAnyarak gele. 
gönderilen davetiye ı_.., 

ceımr. 

mumailcyhin ikamet-
g:lhının meçhul bu- 9-11 T.sani 929 Kadınlara 
lunması haseblle bllft 10 .. .. Erkeklere 
tcbllğ iade kılınmış Türkiye seyrisefain ida-
olmasına binaen bir resi mütekaidin , Eytam 
ay müddetle ilAnen ve eramilin birinci Teşrin 
tebligat icrasına ka- 929 maaşlan balada mu-
rar verilmiş oldu- arrer günlerde verilecektir. 
ğundan hukuk sulh 
muhakemelerinin 141 ••••OPERATÖR•••• 
inci ve müteakip : o n•n , ... ,. 1 
maddeleri ahkAmına : r. 1 nı 1 1 
tevfikan yevmi mu- 5 Yerebatan Orhan Bey 
ayycni muhakeme • • 
olan I 6 kAnunevvel : aparumanL ı 
929 pazartesi günü ! Cumadan maada her • 
saat 13 bu~ukta • gün. : 
mahkemede bilesale =•••••••• • ••••••••-• 
veya bilvekAle ıspatı •"""'"""~"""""" 
vücut etmeleri ve # Beyojlunda lıtiklal caddesinden 
aksi takdirde gıya- G E ç ~ R K E N 
ben muhakemeye 391 numaralı 

devam olunacağı E p R E M 

olunur. 
15 adet 

4000 " 
1500 kg 
s~o " 

8500 " 
1 adet 

1 " 
J • 

J • 
300 

2 adet 

J " 
s kg 

soo • 
!50 " 
800 " 

'° 
.. 

1 adet 

100 kg 

ı adet 

2 " 
2 " 

kurşun makas lokma ve hurufau 

hasır süpürge büyük 
sJgatif 
tutkal 
dekısnm glop marka 

hlkklyesL 

hesap cetveli 0,25 26 santim tulünde 
( albert nesler sistemi rieti) 
hesap cetveli 0,50 50 santim tulünde ( alber 
nesler presizion) _ 

tabla ( çlnl mürekkep şişeleri için) 
metre amerikan bezi ince 
lojman lavabosu tam 
çift hokka tablası cam 
pamuk izoleli bakır bobin teli 0,8 m-m 
madcnt katran 
toz kükUrt 
göztaşı 

tuzruhu 
sıhhat basküln 
galvanize tavın örtüsü ~visi 20 m-m 
alafranga apteshane su hazinesi 
alaturka " taşı Pornlen 
musluk taşı için kurşun sifon 

260 top Feroprusyat J,00 negatif 
S6 adet lamademlrl 60 X 1 O uzunlukk 2- ı O 

llAn olunur. 

Falih aallı icra me
murlulunJan: Fetiye 
ve Servet hanım ile 
Hacer hanımın şaylen 
mutasarrıf oldukları 
Davut paşada Telci 

2 • muayene masası 
KOrk maiazaunm 1 " cerrah üstübeç takımı tam küçük 

camekaıalmnda tethir edllea • " küveti porselen 

MUHTEŞEM KORKLERI : " rakor şırıngası No 2 
örmek üzere tevakkuf ,,._. 3 • " " " 5 
abil dejildtr. Fiatlar rekabet 3 ~ lavaj şınngası 

Sinemasının 
Jrae etmekte oldufu harikaların 

harikası 

Uç Nikah 
Komedi 
&tablo 

filmidir. Bugüulrn cum:ı giınü ma
tineler saat 12,30 da başlar. 

Hamiş: Bu ~per film yalnız 

bir hafta gosterilecektlr. 
Sözlü varyeteler: Glesdorf Cirls 

ve Ratcl Meller. 
Her cumartesi 

için fiatlarda 

ı adet 
2 adet 
8 adet 
4,5 m. 
2 adet 
ıo adet 

ı adet 
10 adet 
10 adet 

ı adet 
4 adet 

20 tüp 
80 şişe 

500 adet 
1&0 adet 

2 adet 
1 adet 
1 adet 
1 adet 
1 adtt 
1 adet 
1 adet 
l adet 
i adet 
1 adet 
1 adet 

ıso adet 
JO Kg 

dlnleme aleti 
kan tazyik aleti 
göz kadehi 

mı br. 

irgatör lastik borusu 
lrgatör kanülti 
rakor şırıngası iğnesi muhtelif boy 
kan kesme sargısı 
gratuar 
madent kalemlik 
kanep ikinci mevki için 
istor perde koyu renkli l ,86X2,20 
kopya makine mürekkebi 
çini mürekkebi kırmw 
etiket 
yazı makine lastigi 
cerrah küveti cam 
dil baskısı madeni 
kulak şırıngası 
porselen havan küçük 
cam havan bilyiik 
diyapazon kulak muayenesi için 
kulak ispekülümü 
koltuklu sandalya minderile beraber 
lastik damga 
yazı takımı kristal büyük 
yazı takımı kriltal küçük 
kalın sünger k&ğıdı 
siyah matbaa mürekkebi 

çıkmazı sokağinda 
kain 3 numaralı bir 
oda bir ıofa ve bir 

ul "'~~~wndir 3 adet lrgatör tam 

ıa1an~ısmdaaaaacaabccaaaaaaa_a __ c_a_a..._a_d~a--a-0·0 o·'~a-~~a 

:a~=h~,~~~~~ g DARUTTALIMI · MUSiKiNiN ° 
1000 Kg 

ıo adet 
üıtüpü 0~ı ampul edison normal (yarısı mat 22 

kuyu ve bir mıkdar 
bahçeyi müştemil ve 
tamire mühtaç bir 
bap ahşap hanenin 
lzalei şuyöı zımnında 
furuhtu tekarrur eden 
ve icra kılınan mü
zayedesinde l 50 lira 
mukablllnde ih:?!:::~ 
P.Vvcliyyesl icra kılın
mış ve teşrinsaninin 
25 inci pazartesi günü 
saat 15 te ihalei 
katiyyesinin icrası 
mükarrer bulunmuş 
olduğundan talip 
olanların kıymeti 

muhammenesi olan 
350 liranın yüzde 

onu nisbctinde pey 
akçesi ve 1590-928 

numara fü; muracaat 
eyl~ed ü6a olu-

rrer ( Overlant ) C Veznecilerdeki aeloaunda 

markalı kapalı bir C ak ORTA O""'T ~ ı 
otomobil teşrinsa- C Her pazar şamı 1 Ul,U Q 
nınin dokuzuncu c Her Salı akşamı KARAGOZ tı 
cumartesi gunu a g 

50 Kg 
f O Kg 
~o adet 
10 adet 
4 adet 

18 takım 
20 adet 

siyah döşemeci çivisi J 5 m m 
siyah dö,emeci çivisi 20 m/m 
Adi sandalye hezaten 
tabaklı kahve fincanı • 
glop-kinley A: ı 55 
muhtelif No da şaplon ıo 

maden için üst'"ıivanl başlı amerlk411 
saat on birden a a a a a a c c Hacı Osman eleneli idaresinde a a a a c c c c 
itibaren taksimde otomobillerin durduıumahalde bllmüzaye de satılaca il&n olunur. 1 

J adet 
1 " 

kalemi 1 ı m·m ,J 
sicil dosya dolabı ııJr ~ 

1 5000 kg 
'1f> adet 
10 " 

dırccli yassı cetvel l metrelik de 

mazot 
godcn rondclıı~ı kiıçük No J 22 

nebati kıldan paspas 
1 " erika yazı nrnl,inc tamiri }J 

) S~at 12u J~~;ı~~m-ra fi~t kil 1 
edilmez izahat almak ıst~) lt' 
ler cumartesi pazt;ır ~oıı 
mühavaa k:ısmına ınu 

J 

etmelidirler. 
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yeni bir din L KÜÇÜK siNEMA HABER.LER.I ı Zar atmak 
Bizde.. dehasını bir clafa daha ispat çevirmcsı ıçın para verdim. 

- Üç NikAh: Elhamracla 

Amerikan filimlerinln ıian : heyecan ,, ve " sea
dettir ,,. Bütün amerikan Alimlerinin aonu "happy 

end,, dfr. Çünkü ıinema, amerikan anlayııı ile, halk 
kitlelerinin dinidir, hayalidir. Esasen bütilıı dinlerJn 
maksadı, bayatta muvaffak olaımyanlara bir teselli ver
mek, " öte tarafın ,, hayalı ile mevzu nizamı içtimaiyi 
bozmamak değil midir? 

Bu yeni din, üç nikah filminde, muhtelif dinlerd~ 
olan seyirci saliklerinl bir dinde toplanmıya davet edı
yor : seadet. 

Çok söylenmif ıöze, fikre bayide deriz. Fakat ilk 
insandanberl tekrar edilen hareketler niçin ba
yide olmıyor da bir hakikat çok ıöylendilf için 
ayJe oluyor? Taaallufu bir tarafa bırakınak biz müslü-
man, katolik, yahudt olmadan evvel lnaanıL İnslya· 
kt hareketlerinin önlerine geçecek yerde, bize - isU
yerek veya iıtemiyerek- kaide olarak tahmil edilmif 
gayri tabii mevzualarm 13rtlanndan kurtulmıya çalıp· 
lım. Ve illa tabiat hükmünü yapacaktır. 

Bu kadar ıOmullü be,erl bir meseleyi mevzu ıttıbaz 
ebnif olan Üç Nikah filmi oynanıı itibarile bizi aırz1lle 
hassasiyet, neıe, teesaürün en son men:IJvenfııe çıkar· 
dıktan aonra mesut bir netice ile bitiyor. Pek az ol
makJa beraber ıehilmizde ,ımdJye kadar gö ıterilmit o
lan ıesli filtmler gözden ziyade kulağa hitap 
ediyordu, Üç nikah, ıeali filmin her ikisine de aynı 
ebemmJ7et verenlerinden birindsidtr. 

fa. 
Hamit - Bu filmin franaızca ismi •Mon Rabin dıez le 

cure,. dir. Bu piyesi gelecek ayin betinde tehrimize gelecek 
.a.. Pane Pale ~al tiyatro heyeti Fransaz tiyarosuııda ela 
oyruyac:akbr. 

Sinemacılıkta sesli filim yeni bir ufuk açıyor. Bu 
huauıta güzel sanatlara menıup ıahıiyetlerin 
fikirlerini 10rmnyı düşündük. Aldığımız cevaplan 
ıırasile neşredeceiiz. 

Daha henüz tekamülünü da olduğu rgibi bu eşhasa 
yapmamıt . bir. fenni keş.~f dil vermek öyle ianmm ki 
ha~kmda şımdı~en. !1e mu- perdedeki hayallerin şiirini 
talaa beyan edılebılır? - - . •· d 

Yalnız şu var ki sinemayı olduren bırşey. Bu ınr e 
hakiki hayata yaklaştıracak ortadan kalkarsa günün 
ve onun rüya lezzetini ala- yorgunlutunu ancak rüya· 
cak her tekemmül bir za • I.nmızdaki hayaller ile mi 
rardır. dindirecetiz. Bu aebepten 

Ahmet Haşim sessiz filmi, bilhassa söz-
Şimdilik çok berbat. Te- ıüz filmi "sinema,. san'ab 

kcmmiil ederae kOl'kulın": 
Tiyatro !an' ab değil, fakat için daha dotru buluyo-

san' at hevesini öldürebilir, nen. 
Halil Fahri ki bu da aynı şeye müncer 

olur. Ben sahne san'atine 
ınüteveccih suikastı andıran 
her icadın düşmanıyım. 

Seldmi izzet 
Seıli filim sözlü filimden 

çök güzel, çok tesirli. Fakat 
geçenlerde provasında ha
zır bulunduğum baştan so
nuna kadar lngilizce mü
lcalemeli bir filmin bende 
bıraktığı tesir pek feci 
idi. Sinema herşeyden ev
vel eşhasın mimikleri ile 

_!lize z~vk veriyor. Tiyatro-

Ccmazlldhır: 6 Burç: Al(rep 

[!] 
Cuma 
Ruzu Kasım 

Namu nldtlerl 
... o.ı. tı.ı ... Alırt•'ll v..... • ..... 

6,40 •ua "·"° l h,58 ıa,3 1 4.57 

C.aün nulhatl: 

Yağar eler yolcu yolunda ~ret 
Bq&n.kii ha .. a 

B ııırı rn 
kuınen bulutludur 

Sesli sinema, hiç şüphe
siz biraz sinemanın tiyat
roya, biraz da tiyatronun 
sinemaya doğru yürümesile 
doğdu. 

Bana öyle gtliyor ki bu 
yeni temaşa şekli muvaffak 
olursa eski tiyatro kaybe
decek, sinema kazanmıya-

caktar. 
Hisleri söde ifade etmek 

sühuleti, çehrelerin ifadele
zine eskiden verilen ehem
miyeti, ne olsa, bir parça 
ihmal ettirecek ve sesi sa· 
yesinde artık daha az kud
retli şahsiyetler de perdeye 

girecektir. 
Bence bütiin beşeriyetin 

iki müŞterek lisanı vardır: 
Biri sükiit, · biri musiki ... 
Sesli filim bu lisanlardan 
birini silmiye çaltşıyor. 

Güzel bir kızın nefesini 
duya duya ona hislerini 
anlatan gencin sesini duy
madığım zaman onu ben 
kendi kelimeler'imleJ içimde 
konuşturur.dum. Sesli filim, 
buna imkan bırakmıyacak J 

Mehmet Nurettin 
•Topla /f1ne, 

·~.'. ·, ı ':: • -: 

fstanbulda oynanan fllmlerln 
bir kısmı Avrupanın mühim şe
hirlerinde daha yeni gösteril-

mektedir. Mesel! Operada 

gördürdOğOnllz '" Kadının harbe 

gldifi,, ile '"Aşk zanbağı .., 

Puiıte d1ha yeni gösteril
mektedir. 

EJ Elhamra elnemasında 
sesli filmler bundan böyle her 

nafta değışecektır. Bu sinemanın 

senelik proğramını teşkll eden sesli 

filmlerin ckaerlyelinln bir de 
sessiz kopyelerl vardır kı, her 

hangl blr sinemada gösterıle

biltr. Elhamra bu nene çok 
ı.engtn bir proğra!Da maliktir. 

Oynıyacağı filmler aresında 

seslı fılmlerln en yukıcklerln&!n: 
'"Patrlote,,, "Ddmneı de 1,0-

cean,,, "'Y azz Slnger,, gibi 

Amerika ve Avrupada çok 

büyük ragbet kazanmış olanları 
vardır. 

GJ Bazı küçük. sinemalar, 
meseli Lüksemburg, Kemal 

Bey, Al~.ındar, büyük alnema· 
larda oynanmı:, yani '"ilk irae. 

'llnl yapmlf , yahut geçen 
sene oynanmıı olan fılmlcrden, 

bir dafa da ıkı tane birden 

gösteriyorlar. Bu usul çok iyi· 

dır. Çankti herkes, pahalı olduAu 
için buyuk sinemalara gidemlJ'or. 

Bu suretle bir az -bir ıene çok 
bir .uman mü- beklemekle ucuz 

bir fiyatla, iki " ıah eser ,, 
g6rmü~ oluyor. 

Onlarda. .. 

etti. Ftlmın mevzuunu kamere O, oynadı. Film benimdir. 
seyahat tejkil ediyor. istediğim kısmını alıp baş-

Kamerde kadın fılml insani ka bir filme koya bilirim. 
ve plastik bir tekni~e maliktir. Bunun için kimseye hesap 
Hareket hazırlıklan, kamere vermek mecburiyetinde de-
mU\·aıelet, altın taharrisi sinema ğilim. 

sanayiinin en muvaffak birer Fakat Rakel Meller ısrar 
tabloları ha!:nde kalacaktır. Fritz ha'-ediyor, ve davada .. 
Lang hald~i bir ressam oldugu· 
.nu münahşasız gösteriyor. kazanacağını da ümit edi· 

Senaryoyu yaı.an Madam yor. 
Tea vov Harbu için ırıuvaffak EJ Sinema r~jisörleri 

iki ve yahut daha fazla 
olmuı denilebilir. Filme müna

"yıldız,. ları aynı filmde 
sebetsiz bir surette konulan 

çalıştırmaktan ictinap eder-
ııık entrikası 1enkide layıktır. ler. Bunun sebebi sade 
Esasen Villl Frlç bu rolda 

ücret meselesi değildir. 
hiç le parlak de~tl. Her birisi kendi sanatına 

Öteki artistler ırollarını \Ok inanmış olan yıldızlar, re-
lyi yaptılar." jisör ile: 

[!] Morııı Şönlyenln i'kincl _ Niçin filimde bana 
fılmı Neyorlc.ta goocrılmişllr. Bu 200 metrelik yer tahsis 

ftlmln ısmt '" Love parade ,,tır. ettin de filancaya 250? 

ilk filminde ya\nız hır mUzıkhol Diye gürültü ve kıskanç-
artlstl gibl ııu-kı e6y'lyen ' e lık çıkarmadadırlar. Bu mü· 
dans eden Şönlyc Hollivutta nasebetle geçenlerde Lon 

GÇ yeni fılm yapacaaktır. Şaneyin rejisöre şu tarzda 
m Uzun amandır ham hitap ettiğini söyliyelim: 

olan Lon Şaney iylleımiyc - :Efendi, niçin ben ba· 
batlaml§tır. 

I!] Rusyada, alncmaalık 
son zamanlarda edebi mevzu· 
lan ıhmal ediyordu. Fakat 
haber alıyor~ kı evvelce Çeko
fun dört htlltyealnl filme almıt 

olan Mejrapon bu sefer Turgen· 

yefln "' Babalar ve çocuklar ,, 

lsmh meıhur rnmanını çevlre· 
cekUr. 

karken başımı iki metre 

aldm da baktığım yere 10 
metre tahsis eltin ? 

c:J Bir Amcrikah gaze--
teci bir istatistik neşretmiş 

ve 1915 ıencsindenberi 

Amerika da 8,500 film 
yapıldığını tesbit etmiitir. 
Bu hesaba küçük ve serili 
filimler dahil değildir. 

Bir insan her gün 8 saat 
mütemadiyen seyretmek şar-

t.ile bu filmleri görmek 
iatese bu ancak 35 senede 
kabil olacakbr. 

El Graf ZepJinin devri 
alem .seyyahati bava film
lerinin revacını temin etti. 
Halk bu tarzda ki fitimleri 

-Majikte-

" Metropolu ,, te Frttz Lanpa mi• 
marl, reaim -ve telmtk kabiliyetleri altın
da basta btr kayııı aülcı cibl .küç\lk 
kalmıt olan Brislt Helm, Nina Petrov • 
na rolunde talu1 kudretine daha senit 
bir aha bulnıuıtur. Majlk müdiri Mösyö 
Frankonun .ayledlfine nazaran menuunu 

öl<ımü' tercih _.;ı, 
du . .. çwyor, ve hayatmda ol-

ğu ıtbl, oldükten sonrada aıkmı 
boylu boJUnca, kalplere bir labıt gibi 
seriyor. 

~enç zabit veldltnın, ceneralmi met-
reıın· eı· d ' 1 ın eh aldığı ceneralini intizar 
WODUllda beklerken -1.1_ --L- al.;. N'' awaan ....ae uc, • bGJ(i.k bir ıtddetle sevqilebihr, fakat 

ayrılık muhakkaktır " diyen bir Alman 
pirinden alan bu film, vak'a itibarile 
iyi ~.rtip edllmlıUr denilebilir. Fakat 
fololl"afik tablolardır ki Nina Petrovna· 
nm teeuiir derecesini bacldt ıayeye 

çıkanyor. 

Bir Fransız darbımeaeli derki: 
" Aynlıfın qka olan teıirl rüzgarın 

.aleve olan tesiri gibidir: Küçük yangın• 
lan söndürür, büyükleri teşUt eder. ,. 

H.tdkatan bu böyledir .. Ntna Petro~ 
yalanı dudaklannda kabul ettiren kaduı, 
fiaf, toy btt zabit vekilinin aekı için 

L~~anıd n ölüı:nünü gösteren sahnesi fev· 
AA&A e denileblJir. 

d .. P:er oynarken metresinin iskarpininl 
uı erek kAiıt çalan 7.&blt velriUatn 

haletl ruhiyeli, Manon Leakoda de 
Griy6nünki e(bı detıl mi? 

Teessürle hassılıiyeU, aan'at ve teknik 
de uU kadar uygun filiınJer Almanyada 
az yapılır. Nina Petrovna ıun rojiSörü 
tebrike layıkbr. 

• Jıf 
Filme lttitnl.: ec:len müzik iyi lnUhap 

eclilmif \'e a6zel bir ıureUe çalınmqtır. 
fa. 

- Se5ll ilk Hint ft 

HtndJıtanın ilk sesli filmi •zar atmak, namı al 
lkmaJ edilmif tepinevvelin sonlarm& dofnı hUJ 
bir surette tecrübe edilmiftir· Eserde, "Şiraz,, ünv 
h diğer Hint filminde olduğu gibi, pzel •Sita devi,, 

mühim rolü ifa etmektedir. 
Vak'a Hindistan prenılertnden Sohat il 

aıklannı ve rekabetlerini canlandanYC>r· Bu prensle 

ikia.ide kumara müptelidırlar. 
Sohat, Rancitin hakim olduiu ilkeye de musallat 0 

mak fikrindedir. Bir gün bu iki prens birlikte kapl 

avına çlkmıılar, bu fırsattan lltifade eden Sohat raki 

Rancitl zehirli bir okla öldürmeli kunnuı v~ ~ku ~ 
fakat Rancit ölmiyor, yalnız yaraJanıyor ve urlu Y 

R . kul b inde tedavi ediliyo ancıt, yerlilerden birinin u es üf d k 
ken kulube sahibinin lazı SunltaJ• tesad e ere 1: 

..ı · or basının arzusuna rağmen onunla se ı1Y • 

Rakibinin Sunita ile ıevittifini haber alan - '~b 
k d da Ranclt nuu in a ını kendi sarayına kaçınyona 

k&l'fı harekete geç.erek kansını kurtanYOr· 

d ıuı...1..1 icra olunuyork 
Ranctt ile Sunltanm ilsu-· 

Sohat dost olduğunu iddia ederek hediyelerle gcliy 

akib. tına"' teklif ediyor. Kim kazanı ve ~ ıne zar a gı 

ötekinin memleketini alacak ve ona iatecllitni yapaca 
_.ı_ Rancitln memleke 

Sohatın attıiı zar kazanıyor ou- tılan 
ve phsmı elde ediyorsada Sohat tarafından a zan 

cıvalı olduiu anlaııhyor, aball isyan ederek Rancl 
kurtarıyorlar. 

VARYETE 
Fransız tiyatrosunun 

bu kış mevsimi 

Bu kıı, Fransız tiyatro

sunda bir haylı ıeyler gö

receğiz. Bütün manaıile 

bir "varyete,, mevsimi ya

tayacafız. Bakınız: 

Ayın on birinde Alfredo 
dö Sanktis iınıinde bir 

ltalyan arüaU büüin de

korlarını ve 30 arkadaıını 
alıp ıelecek ve bir hafta 

ıehrimizde kalacaktır. Söy
lendiğine nazaran bu artist 

İtalyanın koklenl imif. 20 

teırinaanl de baıka bir heyet, 

bu sefer Franıız, lltln bem

terilerlnl lstihlif edecektir. 

Bu, Parlsln Triyanon Hirlk 

opret heyetidir. ()ynıyacafı 

piyesler arasında "La Ci

gale et la Fourml.,, "Barbe-

bleue.,, "Les Sa:ltins banques,, 

pbderi vardır. 
Klnunevelin 5 nld rti· 

un, gene Parlain Pale Rua-

yal komik tiyatrosu arliıt

leri " Paul Rivory • ve 

•Marguerite Decuret,, ile 

Mııırdaa tehrlmi&e ıeiecek

ler ve "Mon cure chez 

les ridaes, mon Boulf chez 
les curea, Mon Rabin chez 

le cure,, gibl çok tanm· 
mıı ve "Marcel Pangolün 

p.heaeri olan "Topaze,,ı 

gibi çok kuvvetli eserler 

oymyacaktır: 

20 kinunevel . akfamı, 

Fraam tijatrom abpeai 

meıhur Eaküderonun he 

U ile beraber İapan 
danalarına dar gel:eceKUI 

Kinunuaant baflan 
geçen seneler sördö 

Robin ve Alebancln b 
getirecek, sonu da bG 
Avrupayı bu yaz altGat 

"The Black Birdı,,lert, 

yazık ki yalmz yedi 

için takdim edecektir. 

Bundan IOlll'& tubat 
Seail Sorel eTet, fU ç 

lhUyar oldulu için "An 

ka,, kıymetini ihraz 

olan Sesd Sorel, onu m 

teaklben de aene No, N 

... . .. Maıie Bell •• 

aihayettade, kapaye1"'"'11uaım 

Bir kere bu um 
malblab .-dikten son 

ayn ayn izahat verece41~ 

Bu hadtseler arasın 

FranllZ tiyatrosunun 

.adanı Mösyö 

konterler vermek için, 

helik, Rftbmıtayn, Ma 
ltorbl gibi töhret!erin 

aetirilme!inl temin etmi 

Ümit edeıiz kit uhn, 

saldide dekorlannı d d . 
llttk'mlJe vakıt bu aun. 
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EOO 
1450 
2;00 

Faıdır1)'&n r.~l.lt;plann ıiaıtnoıleft. •IJ'ft'ntt· 
makaddereıla 1relıtaplua •-alııaat panluaı 
h3 l:cl1raııııdan te 1 &nı.rın nılndercatmdan 

Borsalar 
Kambiyo 

1 ndra üzerine ı fngills lirası. kuruş 
tt .. .. TL. mukabili Dolar 

• .. .. Frank 
• .. .. I.iret .. .. .. Belga .. .. .. Drahmi .. .. .. ı-·rank .. .. 

.:\ Leva • 
Am terdam " .. Florin 

Prağ 
.. Kuron 

vı an:ı 
H Sıling 

l\ı drlt .. .. .. Pezeta 

Berlln .. .. • Mark 
.. .. " Zloti .. .. .. Pengö 

"2o Ley" Kanış 

" ı Turk lirası Dinar 
.. ,. 

.ı.:meç Kuruş 

Nukut 
1 fsterlln fnglllz 
1 Dolar Amerika 

20 Frank Fransız 

to Liret ltalya 
20 Frank Belçika 

to Drahmi Yunan 
20 Frank kvlçre 
20 Leva Bulıtar 

ı Ylorfn Felemenk 
IO Kuron Çekoslovak 
1 ŞIJlDf A\'llsturya 
ı Pezeta. ispanya 
1 Rayşmark Almanya 
1 Zlod Lehistan 
1 Pea ö Macaristan 

20 Ley Romanya 

20 Dinar Yugoslavya 

1 Çcvoneç Sevyet 

Alın ! Mecid ye Borsa harfd 
Bımkaot 

Tahviller 
J tlkraz dahlll • vadeli • 
D yunu mu\ ahide 
ltnmtvell demlryolu 
J bul tramvay ~lrketl 
Rı tım Dok \'e Antrepo 
lstaııbul aııoalm su tJrketl 

Hlue ıenctleri 

idare n:eaul c!elddlr. 

T eırinsani 7 1929 
A aldı 

1010 
047 

12 
9 
3 

36 
2 

65 
1 

15 
3 
3 
1 
4 
2 

25. 

26 
1 >80 

to28 
210 
166 

220 
117 
54 

810 

3o 
~4 

124 
29 

3o 
~ 
23 
36 
25 
74 

897 
69 

241 

97 
212 

6 
4 

17 
27 

193 
128 

~o 

37 5o 
2 

OJSo 
JS, 

J5 
43,So 
12,ŞO 

17, 5 
95 
36,25 
3 7:, 
rı;,75 

19,7S 
-o 27 
2;, 

7o 

Sı> 

50 
1!5 
25 
·s 
25 
25 
75 
i'5 
45 

50 
75 
iS 

25 

75 

3i,SO 
75 
60 
40 
ııo 

Ks a11dı 

lo31 1,, 
0,47 31.~5 

12 Ol 

9 ı3 

3 3-.75 
3(> 35 
2 4!l,7 5 

65 10 
1 17 

15 92,1\0 
3 36 
3 ~3.5 o 
1 97,50 
4 19 
2 '" 25 1!5 

26 67,50 
l<•S? 

10'!9 25 
210 

166 5o 
22n 25 
117 25 
54 75 

810 25 
3o 23 

84175 
J24 75 
29 71 
3o 
so Sn 
23 7!C 
36 75 
25 
74 25 

8<l4 
69 75 

241 5•) 

215 75 
6 60 

Ticaret ve zahire bor1A11 
Ffatlar Ticaret l:cıraa11 kAtiblumt:miUil tarafından verilmfıtir. 

Oldrul - Hububat -
AIUlll Aaprt Susam 3C 20 30 20 

K. P. K. P. Kun·emı 26 :ıo 26 ~'<> 

Butfay • 0 Çavdarh - Un --
Yam şak 15 i 16 3o Çuvalı kilosu 

Ekstra ekstra 160o ıns 
15 !O 17 Ekstra 1240 lltio 

Blrtııcı yumuşak J.6o ııso 

- Zahireler -
Birinci sen 118o ı:so 
üç uncu 950 SoO 

13 f3 s - Tiftik -
9 ıo ıo Kastımonı 
ıo lo.... Yozgat 
H 34 3o 

Mün~kasa ilanı 
Aıı1as)ra ])aş ıniihendisliğ·indcıı: 
Çel tek - Amasaya yolunun 96+soo- ı O ı +sJS kilometroları arasında 

(2997) metre tulinde şo c tamiratı ile altı adet k:ırgir menfe~ inşası ve 
dört metroluk iki adet muhtelit köprü döşeme~inin beton:ırmaya tahvili 
(It-'439) lira bedeli ke~file 20-J l-929 çar~am'nı glınli aat on bc'°tc ihale 
olunmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmmr . 

Ke~ifnamec;ini görmek isteyenlerin .Am:ısy.ı nufüı daire ine ve talip 
olanlar ihale gtinli teminatı kanuniyclcrini hamilen cnciimni 'il:\) ete mü
racaat etmeleri ilftn olunur. 

İstanbul İthalat gümrüğünden: 
Kilo 

7 paket 25 
8 sandık 757 
3 adet 105 

4 fırça 224 
ı fırça 200 
2 fırça 225 

ı sandık 59 

2 san<lık 53 

gram 
150 

gram 

a~aç saplı kıl f m; ı 
demir toka 'e gem iız ngi 
kapalı kur~un 

margarin 
araşit 

gayrı saf asitfinik 

~l:ıı ka 

s c 
R C F 
RCF 
RCF 

200 yünlli ipekli men. ucat 11 S 
kı\ğıt sepeti T F F 

BaiAde muharrer 6 kalem eşya 6-11-929 tarihinden itibaren İstanbul 
ithalılt gumrüğü satış anbarmda biJmüzayede satılacağı ildn olunur. 

~o-co-aEc~~c~:1a8c--~c ... ~~c---:ıc:a-----a-Ce) 
I · KAPPEL ·-- 1 
t9J tamamile tekemm-/ll etmiı ~ 

m ~·~:. ~ü!!.ıı! t.ı,~,~~WA ! I teıa~ 1 
c.eJ ettiği ~ak~na KA!PEl..dır Hafif, metin ve zarif ~ 

m 
Her cıhetı teahbut olunur, ve taksitle ıablır. ~ 

Türkiye yegine umumi acentesi 1 
Y. Şinorkyan. lıtanbul. Sadıkiye • han 31-33. Tel. S. 2256 

~c::--==c--:1~c--:1c--==~~c--==c~~~c---:1c:::~=:=E 

Anbar inşaatı 
11111 iı~ıııu 11111 mıdnrıııın~en: 
Tutun inhisar idaresi Kuruçeşme yaprak tlitı.in anbarı bahçesinde inşa 

edilecek anbar kapalı zarfJa milnakasaya konulmuştur. 
Mezkflr inşaata ait proje ,.e şartname , e saircc;i ı 5 lira mukabilinde 

verileceğinden taliplerin idarei umumiye mimarı ~ubesine müracattla al
maları ve 16 kanunevveJ 929 tarihinde de zarfJannı Galatada mübayaat 
komisyonuna tevdi etmeleri. 

Tlrk mekteplerlle faydab elerlin 
fllnlannda o/o 20 tenzilat yapılar 

Bliyiik ve ya bir çolc defa lçlıı verilen ilanlarla 
hususi mahlyetre'.-:1 Mini rnll ucretl 

idare ile kararl.ıştırılır . 

1 
Cante:nlu Jnuaıl lh lıa'>:ıl edn .,., 

H. S. H. lllaıat acnt• .ı 

lrı 
CTZ 

Eana 
lt,50 
t5 
40 

100 
!00 

}n 

Devlet demir yolla.rı ve liman
ları umumi idaresinden 

~luhtc!H tipte lokomotiflere lüzumu olan bakır ocak ve aksamı kapalı 
ztırfla miinakasaya konmuştur. 

:\ltinaka:sa 7-12-929 cumarte:sl günü saat 16 da Ankarada devlet 
demir yollan idarc~indc yapılacaktır. 

~lünakasaya i~tirnk edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi· 
natlarını ayni günde sa:ıt ı 5,30 a kad:\r umumi müdürliık kalemine ver· 
melcri lazımdır. 

Talipler mün:ıkasa şartnamelerini 20 lira mukabilinde Ankarada, 
malzeme dairesinden, lstanbulda l Iaydarpaşa mağazasından tedarik 
edebilirler. 

• • • 
ı ıçmesım 

BAKOSiçer 
Anlamay:.m propagandaya kapılır, getirilen rakıyı iyi diye içer. 

Halbuki o rakıyı dikkatle içse 

BAKOS 
kadar lyl olmadığını kolaylıkla anlar 

BAK ÜS 
en nefis, en kibar ve en az zararlı bir rakıdır. Çünkü fıçılarda din
Jcnd1rilmcden şişlere konulmaz. Beyoğlundaki birahaneler ve ekseri 
bakkallar musirren talep etmedikçe size Baküs vermezler. Rumlar 
Rumları, Ermeniler Ermenileri zengin ctmiye çalışırlar. Biz Tı.irkler de 
bilmiyerck kör körüne arkalarından koşarız. 

Tcessiıf. tceslif, milyonlarca teesslif! 

Eczaa kalfası aranıyor 
Devlet demir yolları ve liman· 

ları umumi idaresinden: 
Konya i;.ıctme müfetti~liği eczahancsi için .,chri 65 lira makm ücretle 

bir eczacı kalfa ınıı ihtiyaç vardır. Talip olanların imtihan 'e mua) cnel 
sıhhiyesi icrn kılınmak üzere l laydarpaşa ve Konyada isletme IDlıfettiŞ· 
liklerine Ankarada devlet demir yollan zat işleri müdürlü~i'ne mliracaat 
eylemcJri. -

Devlet Demiryolları ve . · 
limanları Umumi idare- A. 

Teminatlı ucuz mobilye ~ ikramiyeli hamm terzih"111sl 
mobilya almazdan veya sipartş etmezJen e:vvel M 

Sofi anos Mo~ilya. ııınznsını · ı•<~~t·~~:;m'~,~!~:,:' ~E 
sinden: ZIVA~ET EDiNiZ kolaylık olmak ı.izcre 

Beyotlu, Aımalımeaçit. No. 13 Telefon Beyoilu 1293 kerrem ve Yaşar hanımlar 

E k• h • K h tt .. A&ri, sağlam, emsalsiz, mobilyalar imal eden tarafından Sultan hamamında s ışe ır - on ya a 1 U- Son sisten ve elektirikle müfüharrik fabrika, Taksimde • Hacıkoçek camisi karşısında 
Taksim kışla No. 48 telefon Beyoğlu 1801 

zerinde Saray önü ve Pınar~ SERi ve ıTINAU TESUMAT havuzlu han ittisalinde ma· 
gaza fevkinde (22) N. mı• 

Çeagelllkoaya 

izmır nafıa başmühendis
liQinden: 

başı ist~s~onıarı _arasmda_ izmir.nafıa baş mühendis- ::ı:.:::1~; ~::~~~ ı:;~: 
;:a~f a~ ·~~a~~c~~a1'5~Ô~ liğinde ti;~;.~t::.::CÜ:.::~d:,.~'· 
m3 balast tekrar kapalı lzmlr-Seycllkay yolunun 3+130-13 +700 Oncü kilometreleri 

Tire • Torbalı yolunun 28-H>oo-40+650 kılometrelerl 
uumda 12+650 n:e:re'I{ Torbalı- Burgaı 1<>6811 lmallb ıına-
lyellle birlikte tamiratı esıuiyeei 20 afin müddetle ve kapalı zarf 

usuWe mOnakuaya konulmuflW'. Münakasa 10 ikinci Tqrln 

929 pazar gilnO saat 15 te villyet datmı encümeni tara
findan icra kılınacağından taliplerin mOnaltaaa ve ıhallt kanunu 

ile olbıpta\f prtname tan1atı dairesinde hazırlıyacakları teklıfna
melerlnl mezkOr eaattan evvel nafıa !>., mnbendıalıttne maltbuz 

mubbillncle tevdi eylemeleri ve teraitl ötrenmek üzere lzmır. J._ 

laahul Ankara nafia bat mnhendtalıklerine muracut etmeleri lazımdır. 
Maukuayı lflirak edeceklerin ehliyet Tetikalaruu berayt 

~ mtlnlk•M g0ıı0nde6 8 g0n evvel lzmlr baf mtlbendıal111ne 
~dt eylemelert mqruttur. 

YEDiNCi BÜYÜK 
ayyare piyankosu 

4 üncO KESll>t: ıı TEŞRINISANIDEDIR 
BDYOK iKRAMiYE: 

45,000 LiRADIR 
~~ 20,000 15,000 12,000 10,000 

Rn!f:,·· ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 
aı .... 

arasında 1o+570 metroluk ıosası imalatı sınaiyesıle birlikte 

zarf usulile münakasaya =;:tık=::.0 gün müddetle ve kapalı zarf Qsuhle mOna-

konmuştur Mu•• nakasa 2 4 M0nakua 10 ikinci Teşrin 929 Pazar gtınil taat 15 te 
• vilayet daıml encQmenl tarafından icra kılınacağından taliplerin 

teşrinsani pazar güuü saat münakasaya ve ıhalat kanunu ıle olbaptakı şartname tartfatı dairee 
ılnden hamlıyacaklan teklıfnamelerlnl mezkQr saallan evvle nafıa 15 te malzeme dairesinde bq mukndı.!i~ine makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ve tcralU 
öğrenmek Ozer İzmir-İstanbul-Ankara Nafta bat mbhendtıliglne 

yapllacaktır. Müuakasa ya müracaat etmeleri lazımdn-. 

I • f Monakaaaya lftlrak edeceklerin ehliyet Teııkalarını berayı 
iştirak edeceklerin tek 1 tetkik mOnakasa gilnünden 8 gün evvel lzmlr bat ınühendtal~ne 
mektupları~· ve muvakkat ı-t-evd_ı e.;,..yleme_lerl_m_qru_nur_. ______ _ 

teminat akçalarım ayni gür - Manisa vilayetinden 
ı - Manisa istıısyonu civarında inşa edilmekte bulunan 

de Saat 14 3 O aka dar u mektebin çatı inşaatı keşfi ve resimleri mucibince kapalı 
1 - zarf usulile ı 6- l 1-929 cumartesi glinü saat on dört buçuğa " •• d •• ı ·· k k 1 • kadar müddetle münakasaya konulmuşrur. mUmf mu ur U 8 emıne 2 - Bedeli kc:sfi (20250) lira (35) kuruşrur. Tafsilat 

vermeıeri lazımdır. Talipler almak istiyenıerin vfülyet maarif miidlirlügünc müracaatıarı. 

münakasa şartnamelerini 
2 lira mukabilinde Ankara 
Maliye ve rnuhasebe işleri 
eairesi reisliğinden İstan-

bulda Haydarpaşa vezne
sinden ve Konyada Konya 
veznesinden tedarik ede-
bilirıer. 

esme DOKTOR 

iHSHn HRif 
Cerrahpqa, Ha.eki hastaneleri 

1 
Böbrek, Mesane, idrar 

yollan mütehusııı 
C&1aloğlu Beha Bey apartuDIDI 

IDülii)(i Tel. lıt: 2440 .,..._.. 

Bakteri) oloji 1aburatm an 
Pek dakik kan tahll1 

(nsernlan teamülü) ktireyvıc 
tadadı, tıfo ve ısıtma basta 
tıklan teşhisi. idrar, balgdlt 
cerahat tahUlAtı. Ültra mikt 
kobi ile frengi taharrisi. Pli 

• çıbanları ve ergenlik i~ 
.: hususi aşılar. stıt. ın~ muaY 
H nesi } apılır. 
il Divanyolunda Sulta~ahıD f. li türt>csıkarşısmda telefonls. 9 
d:m=-.:u:ın::ı:u::m:::::::::::::::r 


