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i Hz. nkara et 

!>Okra Kuy.ı ty 

ih.ttan Bey ııe güıı tahliye edıligor 
Ankara, 14 (Telefonla) - Sabık bahriye vekili İhsan bey 2 fU 

batta tahliye edilecektir. 

lbrahinı ·rali bey 32inci hafta başıamıştır. Onü 
mtlzdeki perşemb günü akşa-

mına kadar gazetemizde çıka- Ani a ada 
cak haberlerden en mühimini . ANKARA, 14 (Telefon) -

seçip gazetemiz müsabaka me- 1ı İbrahim Tali B. bugün buraya 

murluiluna bildiriniz. geleli. 

HUC~ÜN 
2 inci sahifede : 

1- Ateş pUskürliyorıar 

'l- Araplar bitti, sıra yahu -
dllere ıeldl 3- Son haberler 

c llncl1 sahifede: 
1 Millet ıeferberlJfl hı11nı 

buldu 2-Darüliünun ne ola~.c: 

4 Uncu sahifede : 
~ 1 Felek 2 Roman 3- HıkAye 

~ 5 lncl sehlrede : 
- 1 Jl\ah ile koopr~llflerl 2-
"" acıklı bir cinayet 3·Mahkeme 
~ 6 ıncı sahifede : 
1 1 ehlr haberlerl~ z .. S or 

uruyo la 
Gazi ve inkılap 

-18 

Ya:ıan: Siirt llfebusu Mahmut 
J 

kinci grup ılenilen züınre bir 
fesat /1avası uyandırmağa 

çalışıyordu --

l met Paşn Hazrel/erl /Jiiyiih millet we llslrıde 
nutuhl11rırıı ohurlarhen 



l 

2 

Ateş püskürüyorlar! 

Alman milliyetperverleri 
young planını isteme
mekte israr ediyorlar! --.. -~-

Kayser itha -
mlaracevap 

veriyor! 
''Benim ne taç ne 
de tahtta gözüm 
yok. Çiçeklerimi 

1yi yetiştirmiye 
çalışıyorum .. ,, 

Büyilk harbin nasıl 
çıktığı hakkında 
halli söylenmemiş 
bir şey kaldı mı? 

MlLilYET DAZAR 15 KANUNUEVVEL 

j Fransa da 

Yeni usuller 

l\leksika sabık reısı
cünıhuru tevkif 

ediliyor 
NEVYORK, 14 (A.A) - Sa 

bık Meksika reisicumhuru M. 
Galles 'm dün Bremen vapuru 

Kııdııs'/t tahkikat yapan lıey'et M. R. Hopkiıı sir B. Bettuton M. Henry Snell. 

Arapların dinlenmesi bitti 
--------·-----... ··· 

S1ra siınoi \' alıudil(•re geldi, 
\ 

~iJalı kaçak<;1lığı ııasıl 
Suryed0n Filistine 
yapılıyordu? .. ·---------·····-----------

Mahmtıt Be)r M. Karahan şerefine 
bir ziyafet "·erİ)'Or 

' ...... ' 

Ankara, 14 (Telefonla) - Pınar başı kaymakamı Hüsamettİ 
bey Kayseriye gelirken otomobiil biir kazası neticeainde vefat 1 

leye b;,şhyacakhr. 

Kursa deva111 r 
Ankara, 14 (Telef<... 

sa devam etmektedir. 

ka vnıa kanı 1 a ,. 
. . el, 50 kaymakam kı 

Yırtık paraların değiştirilmesine 
başlanıyor 

Ankara, 14 (Telefonla) - Yırtık paraların değiştirilmesi ha 
zulıkları bitmiştir. Değiştirme işini ziraat bankası yapacaktıı 
Banka pbelerine ihtiyat evraki naktiye gönderecek ve mubadı 
leye başlayacaktır. 

Çinlilerin nctası 
Ankara 14 (A.A) - Ist:habarhmaza göre iÇn hükılmeti ahi 

ren Ankarada sefiri bulunmadığından Türkiye cumhuriyeti hii 
kUmetine isal edilmek üzre Vaşiingtaondaki iÇn elçisi vasıtasil 
Türkiyenin Vaşington büyük elçisine bir nota tevdi etmiştir. ! 
bu notanın telgrafla bildirilen hüli.sasına göre Çin hükümet> 
Paris miisakındaki taahhüdatına sadakatini teyit etmekte ve sc 
yet Rıısyadan bazı şikayetler serdletmektedir. 

Anadolu Ajansı bu notanın Nankin hükfuneti tarafından verı 
miş olacağı ve Mukclen hükümetinin Sovyetlerle mükalema~t 
devam ettiği zannındadır. Buraya gelen malümata göre iÇnh 
rin Rus konsolosle.rına ve mumurlarına yapmı§ oldukları muarr 
le mahafilin:izde iyi telakki edilmemi§ ve beynelmilel müteamil 
&ullere mucafık görülmemİ§tİr. 

- Eguah! .. Babam beni 6ptiiğlini1 gördiJ .•• 
- Cabuh ban11. bir toluJt atta kendini kurtar. 

c 
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erı tarı. . ~ 
Müri 'r; ası 
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ti 
. . 
1 ·ttılld 

yo ı 
ndı 

dün 
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ı ı tir i istihlak 

P ·"ı.tifi niçiıı suya düştü? 

Dai m'i!J"r/ırl 11111nıl \1 clıhi ı~:r('JHIİ ııaıııırıda hir ıııalıll Ka1aını~ 
lt:r kinıl n İr ? 1 i,/ r hakkında J•,ı,uıt 

Adanada t ·vki · di t..ı 

Geçenlerde Ad ıa zal.>rtaaıntn Bi- l . J ı · • J • t t 
bo;i tarikatına mensup ~ir kaç ki~i~i ı•crdiler vapuru Jlf an \:('il ( il 11 (1 p t ııze H . l 

-Eh anet ınuavini Hamit bey bir 
muhdrririn1ize izahat veriyor 

i· ·•.n ':";"asında yakaladıgını vı: m~~ıt Vilayetlerin idaresi kanunu -
lerın ıtırafatı meyanında kendslerının . · · 1,... · " E b b • t" h h ı d •• z • h "t b 
bir tarikat kolu bulunduklarını ~e bu mUCl~tnCe Vl ~yettn U~U~I mu s a 1 ın 1 ar meç ll ur. evcesıne 1 a el' 
tar:katın da nakşi bendi oldugunu amelatını tetkık eden ıdarı ko--ı • • 
ya~ııt.ık. . .. . . misyon dün il_k d~fa V~li mua- Cebinde bir mektup bulunmuştur 

Bıberı tarıkatının murıtlerı yakalan vini Fazlı beyın rıyasetınde top D'" b" r ·. S 1 f~~~~~?~r~~r--::;~--...; __ _ 
dığı zaman bunların arasında öteden un gene ır ta ısız, aray- r· 

Emanet mernm·lan ;ırasında' beri komUniıtlikle müttehim bir lanmı~tır. h" bumu açıklarında kendisini de- :S ıı.,.,,,,.,.,.; 
ı · bb · d"l b"' kaç ki•inin bulunma•• üzerine bu İçt_ımada defterd_ar,_ 51~ ıye_' ru'ze atarak hayatına nihayet ver 

:Ş.tıline teşe iıs e ı en u- • f b l k-
Uk istihlak kooperatifi teşebh· , h.al daha fazla keabi ehemmiyet et- maarı ! aytar, po ~s, ıs an, zı-!miştir. Bu zavallı müntehir bir 
·· · · · aı- •-- ti: . . . . raat, tıcaret, sanayı, tapu, pos- malfundür Beşiktaşta oturmak' 
a, sermaye temın ıçın a ..... - Bu ,,,. tahkikabna devam eden ı- ta ve telgraf müdürleri bulun- . . ..• · . • . . .. . . 
memurL:ınn maaşlarından ve komüniatlikle üç kiıiyi müritlik- d ta ıdı. Ogrendıgımıze gore ısını 

r kısmını t ·frika imkan görü- ve komuniatlilde alakalarından dola- muşlar. 1~·. . "h • h" Vehbi ef. dir. Zavallı Vehbi ef. 
!?nedig·: irin suya dü..,müştür. yı tevkif ettinniıtir. Adanada tevkif Bu .1 ı~tıma 1 zarı ma ı- dün evinden tah;i bir halde çık-

., ~ dil nl Al" o:.ı..:. Hakk ·ı 1 yettedır Bır ay sonra tekrar • 
Ramnet muavinlerinden Ha- e .e er, ' ~ .' og u ~- . . · . mış. Halinde nazandikkatı ca-

~· mail ve Şamlı Mehmet oglu Tevfık ıçtıma edecektır. 1. hi b" km 
ıt bey, bu hayırlı işin akim, efendilerdir. . .. . Dünkü içtimada her daire ıp ç_ ır _şey yo ~ş. .. . 1 

talm::sı esbabını soran bir mu- 1 
\ Bunlar, tevkif haneye gonderıl- ""dürü •. 1 . h kk d Sakın hır halde kopruye ın-, 

•tririmize demiştir ki: mitlerdir. mu umum~ ış en a m a miş. Şuursuz bir halde Kadıkö-
, - Sermaye ve idare müşkü- ~ukarda dediğimiz .gib_i bunları!' mplfun~t ~er.mış ve bazı karar- !, yü vapur kişesinden bilet almış, 
<tı dolayısile memurin koope- tevkifine ·~· komünıatlik ve tan- lar ven mıştır. ' . . Kalamı vapuruna girmi" otur-

kat meaeleaıdir. Bu kararlar daha zıyade ış- ~. . .. . ~ . 
~ifi yapmak mümkün olmu- Adliyenin bu huıuataki tahkikatı 1 . .. , t" · t . t ft muş. Gorenlerm soyledıklerıne 

. erın sura ını emme ma u ur. ·· 1 · b" d"kil' or. devam ebnekteclir. nazaran goz en ır yere ı ı, 

--

A.yda liiakal (800) lira idare E · · v. • Alı' Ceılalll. B. 'dü5ünüyor, hep düşünüyormuş. 
'ıasrafını istilzam eden bu ko- . . rffielll patrıgı Vapur hare:>et etmiş. Saraybur-
iıeratif işinin tedviri bittabi Emanet muuvuıı HDmıt b. ,__ nu açıklarına gelmiş. Zavallı 
be.nıur zihniyetile olamıyacağı mümkün olmıyacağı esaslı tet-

1 
Jsti/aya davet edildi Adana tarihile malUl ayağa kalkmış. Bastonu-, 

e aynca mutehassıs kullanma ki.kata muhtaçtır. Netekim ev-! mi edilmedi mi? S i ti nu, şapkasını, paltosunu alma-
ı mucip olacağı için kardan velce yapılan bu tarzda bazı te-

1 
Ermeni patrikbanea papaaların- ur yeye geç ğa lüzum görmeden dışarı fır- 1 

'1Yade zarar tevlit etmesi muh-' şekküller galiba idaresizlik yü-, dan bir kısmının bir iatida ile patrik laımş ve kendisini kaldırıp de-: 
'ıneldir ve bu sebeplerle, ser- zünden dağılmışlar. Bütün vi- Narlıyan Ef. yi iatifava {lavet ..-ta, .. Mumaileyhin Tarabulus nize atmış. Vapurda birdenbire 
aye meselesi halledilse de ba layet memurlarının iştirakile leri _yazılm~ıtı. E· Şamda bulunduğu bir teliiş, bir cığlık. Halkın te-
.arııması gayet güç olduğu I kooperatif yapmak teşebbüsü J ~enıd patrı_!<han • laş ve heyecanı arasında vapur 

, . . lln e yaptıgon'Z anlastlıyor 
naatındeyım. Mamafı Ema-

1
de kalmıştır.,. tahkikata naza ~ tevakuf etmiş. Sandal indirilmiş 

et, memurlarının hiç olmazsa İstihlak kooperatifleri teşkili mesele tudur: Fakat, yapılan uzun taharriyat 
·lbkc ihtiyacını mümkün mer- suretile halkın havayici zaruri- Sabık palril ADANA, 13 - "Ali Cenani 1 bir netice vermemiş, neden son-
.ebe ucuz olarak temin için bir ye ihtiyacının ehven surette te- ~·~amı Ar Beyin elyevm Trabluau Şmada ra betbaht malfılün ancak cese-
lıiies;;ese ile mutabık kaldık. minini Halk fırkası muvafdt 1 ~·?> sK'i.~apKav~. olduğu tahakkuk etmiştir. Mu- ' di çıkarılmıştır. 1 

~u. s~retle m~murlarım~ be- j gör:ne~edir. ~ncak F~ka. si- 1 k~y v'::iz:s, oaC:t: maileyh ayın ikisinde yanında ' Müntehirin cebinde ailesine 

--

elını altı taksıtte tedıye et-1 yası bır teşekkul mahıyetınde 
1 
Gedikpaşa vaizi dopdolu beş bavul, epeyce para hitaben bir de mektup bulun-

~ek üzre yerli malile elbise oldui:,u için doğrudan doğruya H_amar'!k, Kadıkc olduğu halde Halep postasile j muştur. Salmatomrukta Ali kaptan is-ı 2 -Beyazıtta hamurkar Meh 
~ptırdıklan için Emanet teş- bu tarzda iktısadi teşebbüsler-: ytl vaazı Boba~ı,_ ~ . . ş~hrimizden gec;mi~tir. Bu~adaj -o- 1 minde birine çarparak yarala-! ~edi~ 15 lira~ı n::a7itucılık &ure 

-ı~.atında ye:Ii mamulat taam- le ~e~.gul olmıy~cak, ~a~at Ka-
1 
~::;:~e~7.eıe;:;'. :;:~?ık~;~~: hır ~e~e _k~~mış •.. n:1:un3:se~~tı o- O _elde bir sirkat / mıştır. tıle sırkat edılm1ştır. 

~um etmıştır. dıkoyunde oldugu gıbı, Fırkaı triğe hitaben bir hyası lan ıkı kışı ıle goruşmüştur. Hu s· k "d t k d . lind 2 - Nikoli isminde biri Ba-1 3 - Hamal Ab::lullahıu tra 
M 11 1 d · "hl'k k h · f k fl ı . . d d rt ·· d ır ecı e s en enye ote e . . d r ı b, 

"t"flah~ e ~r. e ıkstı a oope- 1 ahza1ksı şak·sen tı~flıra. t suk~e1 . ı e ıdı.tidap t".azkhmıtlakr:L Aznif eL_, u u. p_aısapo gosterme en
1

ikamet eden kereste taciri Hü- 1
1
attka _bısı.kletl~ geçm~kteyken . vay a 15 ır~~ını ÇJ..n 1 sa • n·1 

• ı en tesısı ço şayanı teme-
1 

a oopera ı en eş ı ıne .ır. arı ~~!'. ıınyaımm mu....,...:-

1 

geçmıştır. . f d" . • 1 d sa ıamındeki Musevıye çar- Petro Karakoı•de yakalanmı\ 

ili olmakla beralber yapılması yardım edebileceklerdir. ~';"'ıze kverdıgı ızahat~ ~ra~ patn- Buradaki alacaklılardan Pa-ı' seyın1 . e en ınl ın yastıgŞı .~ thın .. an parak yaralamıştır. tır. 
gın me tum tuttufu 11tida mundere- b adenı"n mu""racaat"ı uz"" e- 300 ırası ça ınmıştır. up e uze 4 S b k I d l N · G 1 
cat § nda hah. t" . y . le .. t 1 zar aşız . H E . . . d b. . --o- - a ı a ı ;: ı urı :ı a-

1 u n , ıa ır. aız r mu ev· . . . C nne acı mın ısmın e ırı . . .. .. 
· velli mesele11ni karıttırmıtlar Patri· rıne yapılan tetkıkata Ah ena , ak 1 S . tada tramvay ırınde hl ~nrük 

ğin Adana katogıkosluğu ile' Açmı.lni beyıin ne Antepte ne de Ki- •Y a anmıştır. Opa ıle başından memuru Ali.eddi. cfer.di:-,in 65 
yayın katogıkoaluğu arasında mev- listeki çiftliğinde bulunmadığı -o- - cerhctnı is lirasını oolmış yakalanını•tır. 
cut ?lan ~~naıebat.hakk~n~a bazı anlaşılmıştır. 'fepebcışın<la cerh ~ . _ . .., y 

tedbırler ıttıhaz cbnıf ve ııtidayı ya- Kasımpa§ada oturan izzet e-
zanlar•» reylerine müracaat ctmemit· ı • Bul.gar t~ba~sında~ Andon ıfendi isminde bir şahıs dün ge-
Saniyen papasların ruhani kıtmının Bir gazeteci arı<ada- Şobeaı ve Nıkolı evelkı gece T&-jce evine girerken komşusu olan 
maiıetl.erini temin mesele.ile patrik- şınıız h~\l\\ ~l oldu pe başında kavga etmi§lerdir.Jkasap Mehmet tarafından sopa 
hane hıç meıgul olmıyormuı. 1 Andon Şobesi bıçakla ag· ır su- . · . · 

Bir ko.ııi rı . n'o

hıl Çlgt.L'. , iŞ 

Tokatlıyan, ve Sanaaaryan hanı Ankara aulh hakimliğine tayin e- A d h ıle başından cerhedilmıştır. Se- Kumkapı merkezi kumseri 
için. m-!'akemey~-~üra~t edilme- dilmit olan gaze_t<><;i ar~daılarmuz-1 rette yaralanmıştır ..• n .on as bebi meçhuldür. Şahin efendi çarşıkapıda şoför 
meliyrnı~. Patrıgın utifası hak- dan Muzaffer Lutfı Bc:;ı tclJr keder· taneye kaldırılmı§, dıgen de ya- -o- Salahattinin idaresinde'~i 1288 
kında istidada bir kayıt yoktur. Yal- ve yeni vazifesinde muvaffokiyetler kalanmışhr. /.ı sı·rJ<,·ıt \'at ası numaralı otomobilin adcmesı-
nız ruhaniler tarafından ademi hoş- dileriz. -o- · • • 
nudi beyan edilmektedir. ---o- 8 ,., ha u · <l' 1- Beyoğlunda Kalyoncuda ne maruz kalmış ve beraytcdavi 

Patrik iıtifa ederse yerine ııeçe- Tahsin B Paristen " 0 • ın ce,;e 1 Haralambos efondiye ait bir cerrahpaşa ha5tanesine yatırıl-
cek olan Karaköy vaizidir. 1 J d 1 70 ı· J 

••-•·Y- • I' )ll un l1 pa tar ve ıra ça ınmıthr, mıştır. 

g ( 1 
Sirkeci sahilinde "'bulundu- ! '/t.N hk / d 

Pariste bulunmakta olan Ar- ğunu yazdığımız ceset bir iki! ır.1.a eme er e 
dahan meb'usu Tahsin B. dün- gün evvel intihar eden muallim -
kü Semplon ekspresile şehrimi Baha beye ait olduğu anlaşıl- N b k ti• d 
ze gelmiştir. ıruştır. o arın a 1 ava 

Elıliyetnamesiz oıaugu iddia edlltn motörcnterdtn bir grup . .-.o- ~ 

11'1 J · · ·· • ·· ı · (İstanbul ayarile) Demırcıyı sovınuş1 er 1'erzi dükkanından • /l h 1'.T b R h 
1 J11yet11a1neSIZffiOtOICUefmIVafıstanbu/ı2oom5Kw Gl d K . k- 'k t ·~ahtfJ.')adU a l"fll art a -

. . . ata a uyumcu so agın- sır a v· 
.. •• 17.30 18.30 Saz heyetı. Borsa ha da Demirci Ya arın kulübesin- - · • • d v •ı k d • S ,J., 0 

l'icaretf bahriye ile mOtOrCUler Cemi berleri. 1 den musluk telş demirciliğe aiti. BedyoglRundat, bKaradnfıl Asolkka-ı mtlllll egl ar eşt erul-
18.30 20.30 J azz-band. Orkestra. ' ' 1 ı gın a us e aasın an e -

yefİ ar8StOdakİ İhtilaf St=beplerİ Tschaünowsicy. Mozarti- ~15) :::el _ve sarı tunç ar sır- sandr~ dükkanından müş:eri:ı sin öldürdügv Üll Ü söylüyor 
ance Suit. Martncci. Noit- J at e 1 ıştır.:__,,_ lere :ııt 11 takım erke~ elb~sesı • 

· · · · ·· ·· / · • . . mo. Clere. Valse Des reves. Al. · k ve bır kadın mantosu ıle bır a-

k 
Sefaını tıcanye, motorcu ve nafın senedı bahri muamelesını T k iŞ verışten avga det singer el makinesi çalın-

, · ı ·1 t" b"" ·· ·· ango or estrası 
'•Yıkçılar cemıyet en e, ıcare- yaptırmasını ve utun rusum 20 30 22 30 S h ·. A d 1 Muhallebici Refik sabıkalı de mıştır. 

tı. bahriye müdiriyeti arasında 1 tekalifnamesini def'aten tediye · . · az ey.etı. na 0 u li yaşar arasında ah§ veriş kav-
bır ihtiıa· f çıkmıştır. Cemiyetler, etmesini istedi. Aıansı haberlerı. 1 gası olmuş, biribirlerini yara a-
Clıliyetnamesiz bir çok kayıkçı Esnaf bunu yapamadı. Bina- Bu-k 394 - -oı-2 K mışlardır. 

-0-

Teııcen..' hırsızı 
~ ld - l h . "h d . d' reş m. w. e sandalcı mevcut o ugunu, ena ey ımtı ana. a gırme ı. 12 30 D" · k 
li_eareti bahriye müdiriyetinin Şimdi bütün sandalcılar, kayık 13· v~:ı~ enser. 
'''r çok sandalcı ve kayıkçıları. çılar ehliyetnamesizdir. Cemi- 13"15 o k · 
ın · . . . r.. s. ;:ı ·ensen. 
tıhan etmediğim, ve tıcaretı yetimiz, iktısadi hayatı, ve siya 18 Orkestra ı~onseri, 

ıahriye müdiriyetinin, deniz es, si noktai nazardan memleke- 22" Violon :;o!eo. 
afının cemiyetlere girmesine tin istifadesi için esnafın cemi- 22°45 Taganni. 
l. yhtar bulunduğu iddia etmek yette mukayyet olması icapet- 23:ı5 Piano s:>lo, ve ajans ha-
u.rler. mektedir. vadisi. 

Bebekte bir hırsıılık 
Küçük Bebekte Şoför Süley

man efendinin evine meçhul hır 
sız girmiş 20 plak, bir kadın sa
ati, yatak ve yorgan çalıp kaç-

ıştır. 

Yerebatanda kalaycı Ahme
din dükkanından bir leğen bir 
tencere çalınmıştır. 

Tütüncü lbrahinıin 
<lükk:.1nına hırsız . . 

crırınıs ...... . 
Ticareti bahriye müdiriyetile . Ticareti bahriyeye müracaat 

~r.üyetıer arasındaki ihtilafı, edere!. asnatııı idari ' tariklerle Budapeste 550 m. 20 Kw. ((a til 
törcüler cçmiyeti katibi umu 

1 
cemiyete kayt etlilmes,ni iste- 13.50 Birinci piyade alayının 

-o-

Osınan J;> seneye 
ınahktinı 

Kadıköy Muvakkıtane cad
desinde tlitüncü İbrahim efen
dinin dükkanından (30) liralık 
tütün ile kırk lira kıymetinde · ,i Abduı;rahman B. şu izahatı! dik. Mesel.ı bir esnaftan ticareti orkestrası tarafından konser 

"me.:ttclır: bahriye müdL.riy t1 ,hliyetnnıne ıs.ıs Bir perdelik üç piyes. 
• ./fudıriyet ile esnaf arasında isteyecek o··-ı, clıliyett .ımeyi 20.30 Operadan naklen Moza-

.1 .. :ırlar vardır_. Biz diyoruz ki alan e ıafın cemiyetten de bir rın Fidelio'su. 
n .ı.rları aradan kaldırınız, ce hüviyet cüz<lam olması lazım 23.35 Hungarya otelinden na-

•'}'..tlcr, efrac.ım vekılı kanuni- gelmektedır. Bu •. uretle her es- klen tziganne orkestrası. 
la. ;smsarlarm göreceği işi naf cemiyete knyt olunmuş olu 

111 
k 

0 
-~ · 

Ce n Yet demek 1.. · b ı · 'd'" . 1 · o.·avs a- strava 263 m.10 kw n,y, go~uıı. ı ı yor. ıcaretı ~·mye ınu urıye B 
~mı bır heyet demektir. Sui- ti bu teklifi sa\fıhiyeti dahilin- 12. . . c. lgrattan naklen sen-
• rr.aıl~re rıeycıan verilınez.lh d örmedi. tınık konser. 

, • d ··h· b b e g . . 21. Pragdan naklen konser 
, .. a. ın ıger mu ım ır se e 

1 

Tetkik ve muşahedemıze gö- 1 lk k ı 
c şud.ı.r- . . . .. 1.. .. ve ıa şar ı arı. 

" : . , re, Tıcaretı bahnye muc urıyetıı 22.30 Birnodan naklen dans 
D~n.,.Je ıcnyı san at eden şe imtihansız kaııt an ve reis ehli- ı 
d l. ı ı nava arı. 

e.aname 1 kaptanbartc an
1
ma yetnamesi venrıekte<lir · l3. ı 5 Birnodan naklen askeri 

ası, muayeneye ta ı utu mı-1 3efaini ticariye cemiyetinin k 
1 " d d " · l onser. 

~r. m'""ı;:ın a e ıımıyor ır. eskı reisi ve yeni heyeti idare- · .,_ 
ıalbuk• es.ıafın arasında saralı sinden Kazım B. de bunun hak Viyana: 516 m. ı5 Kw. 
, mecnunu, deniz işinden anla kında müspet delfül mevcuttur.,. 17. Resim neşriyatı 
iljanlan mevc!•ttur. Şehrema- 1 - -----~ 17.30 Konser. 
-ti ile liman arasında, kayık- 1 H 1 kkı Sinasi Pş 19.50 Salon orkestrası tarafın 
1ların imtihanı beş sene ihtila . < '> < • dan konser. 
mucir) oldu. Niha.,et encüme Edırne Halk fırkası bu ayın 21 40 E" W l , d 

1
. k . . . ın a zcetrauın ope-

ı emanet imtihanı limanın yap sonun a sene ık ongresını ak- reti. 

Bir müddet evvel Sirkecide kah- bir yüzük araklanmıştır. 
veci Şabanı öldüren Arap Osmanm _., - • flırı'> re ı ıd11rmekle mccznun {(011111i mulı .kem, rı!· 1 r~ ~ 
muhak:mcsi dün Ağır ce%a~a bitti · K ı · ı · 1 f 
ve kııtil Osman 15 ıene aı:ır hapıe J UŞ( 1 tnl e pencere( en Afrır c~ mahkemesinde dün ı da yemin ediyor un bunun n gisi 
mabküm oldu. eve !!İren hır~ız mürctti;> Nubarı o ılürmtkle mazn foğru? Dedi. Sat'ullah dunku L!<> • 

-----•O•-+---- • ~ asker H.ı'ır..1 l•n r.1uhakeme:;ine ' :nin doY.t'c.1aguncla ı.,ı· c ti. Müd· 

para 

Altın meskfikat usu
lü iade edilecek 

Kadıköyündc, Kuşdilinde vam "-ı Bundan evvel bir coi.;cı c! ; vc:c_ C C. Jeı 
130 numaralı Emin Efendinin m, Lk r .!e Nı.:ınnn katili F.ahmi __ ş t ., -' n vvcl •n s ,. 
evine pencereden hırsız girmiş oldugl" > doir şcıh_a leıto bulun , "' iclanı .ızor "' y nin el i bal c 
bir palto ile gocuk alarak kaç- 'marot .n:lullah dun de ş' V·~ • J lte bu ~ !Xgiin L • 

: bulundu: d k • · 
mıştır. ı - "llolaktulün anası, b:ıba , ley- ;a; • ıtıraf e er en n 

la:ı ;aha<!ette bulu:ıu:;or. 
--o- z:esi nynk'arıma kapandıla:. Par:ı va .. ann.csi ile tcyzc~i rli{ r çocl k! .... :ı" 1 

\ı . ·ar"v l·t l>ı"ı· t"'Ca\•t""ı . <lcttiler. Nnbarı vuı n csa;" Ruh- paylaı·lt<" Nubnrın l.atil" 1 gc 
ROMA, 14 (A.A) - Arna- r "S cı .l l < • '- 11 midir. Sen de •ahadct et. Ma~komc- ~ 

1 • kendi çocıok m S.ıkis oı,ıu<ı r.:u ;. 
VUtluk bankası müdürü M. Mus 1 Beyazıt ta kasap Iskender e- de bir iki söz silyfo bu it bit.sin. De.· 

h ı ı yleınişler ve bu:ıu d~ a'ıit cl••ymu 
1., · ·1 A tl k k 1 Ah fendi gece Akaaraydaki evine diler. Ben de kenılım. Ra r:ıı a oy"" R" d . . B Le 1 , so ı nı ı e rnavu u ra ı - • 1 , B d .. . ;ca c erırn reıs . .,..y c- ~ y va· 

· kt "k k""ft · K' "I ne şahadette hu u:ı.,um. un an uç 
met Zogo arasın.da meski'ıkata gıtme ae 1 en ° ~ı .. amı dört bafta evvel de Nubann annesi ki oldu!;unu kabul etsek bile l-nngi 
ait, bir mukavelename akdedil-: ve arkadaşı Mehmet onune çık- ile teyzesi evlerinin baloçesinde öte- nne çocui;unun katil old •f'.ınu ilan 
miş olduğunu beyan etmiştir. 'mışlar ve İskender efendiy~ bı- ki çocuktan .s~r~iı'!, ~ylnrl:en; eder? Binaenaleyh böyle bir •Ö~ ııö-

. 1 çakla vuracakları sırada yetışen - Kardeınu oldurdum. Allah be- ylenınİ§ o!s:ı bile Sadı:l!ah'm bulun 
Bu mukaveleııın Arnavutlukta ı l' 1 t f d tanı versin. O ölcc•frinc •en "'leydin. dufru evc!en bu aözkr İ§.dil. bilor mi·· 

k 'k' 1.. .. . d po ıs memur arı ara ın an ya- .1 • I 
altın mes u at usu unun ıa e- I I I d Diyorlardı. Ben "" ev aşırı oturu- ~it;lemez mi? Bu cihetin kt;foü v< 
sini ve bü•ün ecnebi meskukat <a anmış ar ır. rum. Bunu iıittim. Dedi. Şahidin bu ondan ıc:ıra c!a pcnc<i knnunun bu 

• l k · · ---o- ifadesine reis şöyle mukabele etti. yalancı şahidi yak,,,smdan :a!ıab.tN 

'\asına karar ,·erdi .. Liman, im dedeceğinden Hakkı Şinasi Pa- Program nihayetinde 
hana ı:::irebilmc~i için bir es- şa Edimeye gidecektir. nesri yatı 

ve gumuş para arının mev 11 Oto nohil kazaları _Sen ilk şahadette bı:ll•nurken sını tcklü ederim. Dedi. l\1ulıakcmo, 
resim tedavülden kaldınlmasınr der- · Allahın, namusun, vicdal'Jn illerine bu buıusta btif Y"::ıı!ı:ıcma 1":ıru 

ı:>iş etmektedir 1- 1501 numaralı otomobil, vemin etmi1tin. Şimdi de 11yni tarz- verilerek tnn, olunclıı .. 
• 

f • mınt ! · 29 pa-
" - 'I • - . 
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6 l\ULLIYE.r l'ı\t;ı\H. l:> Kı\l'llUl'llUr.V Vr.L; ı:ır.ı; 

Ekonomi -Istanbul seyyah şehri 
olmalıdır 

MİLLİYETİN Ş .ffiR HABERLERi 

F Ja,ra soğudu Spor .. .. 1 VllAyette 
.Borsada dünkü vaziyet 

ctradan sey .,'ah celbi başka va~ıtalara 
7.aran daha çok faidelidir- Bunun 

için üç .şey lazın1dır?. 

na- Bu sene kış şiddetli 1( .. uı ı~ gun 1{11 l>Pk Grip varını lngiliz lirası biraz yükselmişsede 
1 G ı 

11 
gene düşmü,tür 

olacak mı? a a~asa ray 1 ar h u Sılıhiy müdürü ftlf -- - ' 
.--- , · • organızasyonuda n1en1- Riza B. ııe iyoı·? , D~n bo~ada 1nı;ılız lira~ı ep~ ~drrılınası ı~in T<caret ~c':ı• 

Abd~l.teyyaz 1 evf ıl{ B. Jeketiınizde ilk defa gö- _ ı ce yukselmış fakat akşam uzerı Hukfımete mu~acaat eunıstı. 
Istanbuı a seyyah celbi için nı],:a\anhı · ııncü osyt w ka eskı ıdd' d · Grip yok gnlnlz 11ezlt• por .. h?rsaya .. ar~ea.ık. ı kambıyo saye Diğer tarattan oktmva 'res 

.. __ k b' lh H"'-~- k • d • tasın a ısrar ru-len ll"ıı· n1u-ı{emn1lelı'- ı sınd d ı ilk' k · · •= este, ve ı aı:sa Wu.u.cıt yrt no taı nazann an bır ehem . - . e ~.me. nazar:ın Y se ıru~un tadili için B~ledıyc m~c 
l• 'F.mı>.'l'<:tt': büyük bir M'A 0ı,. miyeti vardır. etmektedir yctle bcışaı·dı , ar Şehrımı~de bazı grıp ve dıf- fakat duşuk fıatla kapanmıştır. sı ıdare encümeninde de murı: 
uuiu .ı.c.ılıa~kaktır. Karlyen e- Asıl, numaralı varaka girme - - - teri. ~ukuatı olduğunu Ista.'1bul İsterlin e yakın l 023,5 haslarınn1 iştiraki:e devam ec 
mın olmalıyız b.-i Bulgaristan, varakıdır. Hava dünden itibaren soğu- Galatasaraıylıların bir ayı sennyatı .ırec T ı~ - ı yazmıştır kur « ta tı. Bir aralık ınektedir. Dün de maniL.ıtu' 
Yunanistan ve Romanya gibi ya .. ot~.rrı.::ıbıl girerken huduttaı.i dıı ve .. şehrimi~ bir kış manza- !mütecaviz b~r zamandanberi ha ' . Bır .~~'U: rn~ miz bt nu wh- l.~ 2., sı.. r • r, ya ı.tada• düş ve tuhafiyecıiler namına Şahi 
kın yerlerden gelecek bınlerce; gumnık memuru bu yapragın rası gostemıege başladı. Bu sc- zırladıkları ılk boks maçları, 1 hı ye muduru Alı Rıza beye sor- tu. . zade Tahsin ve Zıya I:>. ı .... 
Otomobilli turistler 1stanbul'u ve 2 inci ve 3 üncü yapraklann 'ne kışın geçen seneki gibi şid- cuma akşamı kulübün Beyoğ- i ınuytur Alı . Rı 'a bey grip ol- ı B..ı d · -<ik oan itibC'ren Ingiliz iştırakile manifatura resmın 
kendilerine bir gezinti ve eğlen- altlarını damgalar, imz.:.lar ve detli olup olmıyacağı herkesi !undaki salonuqda biriken kalaldugunu tekzıp etmiş ve: ta:! d ta -P" tarşısmda mütemadi tenzili görüşülmüştür. 
ce yeri J;elakki edecekleri gibi, tarihler. 'merak ve endişesini mucip olu- 1 balığm takdirkar nazarlan al- - Mcvs•m hastalıgı olan nez ye yukseldi. l.Jç &ünde indiği --o-
otomobil ile uzun se erlere pe~ .. Memur birinciyı koparır ve yor. • lt~nda ı;ıükemmel denilebileceklle va;~ır. Di~teriye ~eline~ fıatc üç saatte yükseldi ve niha Petrollu kilden katrnı 
tcsne ve memleketlennde nakil rusumar umum müdürlüğüne Hatırlardadır ki muallim Ab' bır şekılde yapıldı. ~evzıı bazı vak alar tabu olabı- yet 1038 kuruşu buldu. Mılll ' I· . I· . I vasıtaları çok mebzul olan AI- gönden .. Orada bu yaprak dos dülfeyyaz Tevfik bey bundan' Herkesin maçları sühuletle ılır. bankaların işin önüne gecmesiı ÇI ,aı 1 ' c..ı < . 
manya, Fransa, İngilitere ve 1- yesıne konur. bir ay evvel bu sene kışın çok 1 takip edebileceği ve tam ·mana- ·- o- İsteri ini 1026 kuruş otuz para- Afyo~da bıılun~p f!.ariilf 
talya gi'.>i ülk~lerdcn yolcular 3 üncü y.ı.prak tuıistin Türki şiddetli olacağını söylemiş, ra-ısile. g~ze~ bir ring, .d?ve~lilere MUHTAR İNTİHABI ya ı,adar duşlirmi nun arzıyat ş~?csme. ~on~ .. '. ~etecektır. Eılirneden Istanbula

1

yeye girdiği t:ırihi, • udut güm sathane müdürü Fatin B. ise bulseyır~ıl.erı~ . yerlennı gost;:r- Bu Cu.n:ı. günü biltiln Istan- Altın 910 lıret 9,08 te kapan len madeı; numunesın•n lı. 
ve sonr-..ları ela Istanbul'dan İ•' rüğünün damga ve memur imza ' iddiaya cevap vererek kışın şid mek ıçın ıstıcal eden kulube bul mahallelerinde hey'eti ihti- llll=i.1r. . um,, oldug~ ~nlar,ı.lmıştır. L 
ral ve S ıriye b..ıdutlanna kadar sını haiz olarak aliikadarda ka- detli olup olmıyacağı evvelden mensup gençler .arka sıralarda yariye intihabau yapılacağın- 1 ALI RİZA BEYİN ~aden EskışC'?ır cı\•:ırında 
yaz .ış otcIT'ob'lle rahat geçi- lır. ı tahmin edilemiyeceğini ileri sil talebe, ön sıralarda hanımlar · d'.ln chafye ilanı mahallelere ı BEYANATI kılometrelık bır saha tl hılınt 
lir yollar yapılması ve memle- Müddet dahilinde Türkiyenin nnüştü. Buna: ıve smokingli zevat, mac; esna- bildirilmiştir Dün borsa vaziyeti hakkında bulunmaktadır. 
ketirnizin m..ıhim .t r _?CÇtt yen ayni hud1;1t . noktasından veya ı .. _ Istanbulda kı 

22 Kanu- , larmda s~londa.ki b~r k~s'?1 15.m' _·_,__ • ~aıiye mu;~eş~rı Alı . Rıza ô.: Bu ~a~enden .sanar_ide ~ olm,ısı çok uzak bır atıye atılma her hangı bır tarafından otomo nuevvelde başla ş baların sonmesıle rıngı zıyadar H 1 LALl AHMER ı hır mulıarrınm1ze rlemıştir ki: ı suretle ~stıfacle edılecegı h'l 
rnaL. lazrmdrr. . . bilini dışan çıkanrken Turist 2 de bu mevsim h~vaı!:~y~ee~-e:b!r çerçive .haline getiren husu- Hiliiliahmer Taksim ubesi - Bugün Ingılız ~nra~ yuk- ı k~~a ~ımya~.er Nurettin Mi; 1ntemasyon:ıl Tıın.ng kliıpler; ve 3 numaralı yapraklara çıktı-' di. iŞddetli kı lar ekseri etle : sı ?Şık tertıbatı, ınac;ların ~eye- tar:ıfmdan aza ı tanı tımıak seldi. Faırnt ehernmıyetı yok ş " · dıyor kı .: . !tti?adı umurıi kabbının dediğilğı ~a~~i ve gümrük damga ve geç başlar. ş Y 1 c.aiiına kap~.lm~~ seyircilerı ga- lmaksadile C~a ünüş danslı ~1:1r. Ankaraya ne vakrt gidecc- J' - Pe;rollu kıl tabakalarır gıbı, medenıyetın en ınce ve yilk, tanhiru koydurur. ve 2 nunıaral . • . fıl avlayıp urkuten gazete fo. , çay verilmi tir g gım malfun değildir. ıtun;ı ~er.er. Bu madend~n ~~· 
sek ihtiyaçlarım Fransada be- lı çıkış yaprağı memur tarafın- Avrupada. hır ç?k alım.ler ~_ıı tografçılarınm mağnezyom par . ş. -·---- __ BORSA MECLİSİNİN r~;:ı ıstıhsa_ı etme~ ?1?mkur 
rumsemekte tereddüt etmemişldan koparılarak gıne umum mü se~e kışın şi<ldetlı olacagı m!-1- lauşları.... Hüliisa, Avrupa ftil-"ıliahnıer rıl s KARARI d.ur. ~ele<lıye _faalıyetı ıçın he ol::ın Tilrkiye'nin mesela Fran-: dürlüğe gönderilir. Orada giriş 1 tala~sın~aıclır. B~la~ şemsı~ ve ufak bir nümunesi. Galata· '. . . . ' O l1 Borsa meclisi diın akşam per rıc~ bınlerce !ıra katran ııa.raı 
sa'da, lsviçre'de cari olan ve ve çıkış varakları kanuııi müd- faaliyetın?en bu_n1:1 ıstıhraç edı saraylılar bu sene bize Taksim D~bıl~ye veıkıl! Şilkrü Kaya 'şembe akşamı tehir edilen içti- v~rıy_oruz. Bu. p~rayla Eskışe 
turismi teşvik eden usullerden det dahilindeki tarihlerle bir!&- yorlar. ~ıl nehrının taşmas_ı ~a stadYQmunda Avrupai bir şe- jBeyın hımayelerınde Hiliiliah- mama devam etmi§rir. Meclis ~ır. ~ıvanndakı lı~u~ madenle 
uzak kalması, doldurmakta pek şince alakadar turistin Fransız bun~ d~~alet eder. Bunun ıçın kilde ve herkesi memnun hıra- mer kış\.ck balosu Türkuvaz sa- bu içtimaında transit geçen mal rım ışletmek kahıldır . ., 
istıcal etmemiz laznn olan bir T~ring k~lübüne ve Fraı:ısız ve bugunku havalara aldanmıya- kıı:n bir .atletizm günü teı:tip et- !onunda .. I?. Kanunuevv~I per- , lar İ!;in bankalar tarafından ta· ~ • boşluktur. Ner?e kaldı ki Y~a- Tur~ ~unng kulüpler!nin hilkG ılnn.,, .. . . mışleı:<Iı· Cuma ak~amkı bo~~ ş~mbe gunu akşamı venlecek- lep edilen !ngil~~ . lirasına ne Şel<er .. t ıa t1 f~rl~dl 
nıuan, Bulgarıstan ve Sunye mebmıze karşı olan zımmet ve . A~ulfeyyaz T~vfı~ beyın bu o;g~ızasyonu d3: bu yo.ldakı ı· tır. , suretle verılecegını görüşmüş- Bırk~ç gundenhen pıyasad: 
bunu kabul etmiştir. mesuliyeti biter. Ancak Turist tiedbu:ıa~e ısran uz~rın~. t~~ar 1 kincı muvaffakıyetlerı oldu. kn'<Y" d h - tür. şeker fıatleri yükselmiştir. E' 

Millet meclisinin bu içtima kendi ku!Ubüne müracaat ed&- 1 Kandıllı rasathanesı mudınyc- Galatasarayı tebrik ederken bu ite ıbı~ .~ ve asn_ı.ın noksan- --<>- v.elce 57 kuruşa kadar satıla. 
devresinde Koca eli mebusu Re rek depozitosunu geri isteyince tine müracaat ettik. kadar iyi şeyler başaran bu e~rın~ gorı°p Jna ~or:ıc~re.~etı Afyon fabrik:-ısı şekerler şimdi 60 kun.ışa çıir 
şit Safvet beyin teklif edeceği- keyfiyet Türk Turing kulübün- Fatin Bey diyor ki: sporcularımızdan her spor şu- t me kyodı:n a ~z . er d ~ ~os- ı Bir Fransız şirketi Beyleri:>e- mrştır. Şeker fiatlerinin artm<· 
ni bildiğimiz kanun layıhası ka- den sorulur. T. T. kulübil de - Fazla şiddetli kış olacağı besinde bu şekil organizasyon- h~:ıne te 1:· . ~tıcehef aıma yinde bir afyon fabrikası tesis sına sebep İngiliz lirasının yii 
b .. t · R" · · 'dd' h' b' .

1 
• . ı ı k k b ki d',. .. d ·ı· ucum vazıyetını mu a aza et- 1 'd' ul eüldılır ve [Tnt~masyona1 ı. b.ır usubamat .. ıdaresındfen alacağı ı ktıasmın ıç ır ı mı kıymetı varıe edsıe _sı e e ıgımızı e ı a- tiği için puvan hesabile galibi- ederek faaliyete başlamıştır. se mA1e~kı ıdr. f' 1 . 

team olan nptyque tnptık ceva gore muva akat cevabı yo ur. .. rız. . . y t' ld -<>-- • a a ar zevat ıat erın ya 
usulunun bizde de tatbikine baş verir ve Turist parasını geri a- Bunu şimdiden tafunin et- Dun maçları~ n~tıcelerınd~n e 

1~ /·iı _ B ttJ' C Oktruva ve manıfa- kında düşeceğini tahmin edı !anır ümidindeyiz. Bu gün bu lır. Triptiğin verildiği tarihten mek mümkün değildir. kısaca bahsetmıştık. Vadettı· G" ~. 1 .~h' mg .. aps turacılar yarlar. Yaknıda piyasaya bo' 
usulü karilere etraflı olarak an- itibaren müddeti bir senedir. Bugünlerde şehrimizde kar ğimiz veç_hile bugün daha etraf 1 :~fh enG ~u ım musab~~a- . . miktarda Rus şekeri gelecek 
latmak isterim: Görülüyor ki triptik usulünde yağmasını muhtemel gömıü- lı yaz:acagız. ds · -~ ' akak:asarayın gun- Oktruva resmının tamamen tir. 

T 
· 'k b' 

1 
. hilk"- . · . Ç" k" h f llk - b k en gtıne tera ı eden ve daha * _. • nptı ta ır o unan vesıka uıııetımızın menfaati noktai yoruz. un u araret sı ırın musa a ·a: da etmeğe m" t 't b k .... 
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yaz • • b b h·'k 1 · . ostane cereyan etmesını ıhsas 
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talan vesik~'ara nazaran tahkik hazırlamak üzre köprülerin ta karlan resmı memur veya Jantlar 1 daha gösterişli. Mamafi Mav- ı d ed Mr cereyan e ı ...... . . . - f k t' d b' · . evr e enaşe çok açık dogu-
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edecek ve Turk Turing kulübü- mırı ve çukurların doldurulma- m~ r~ a a. ın e ecne .ı ve gayn romas daha ılk ravntta Seza- şüyord B h 1 b' d .... 
ne malıimat vererek triptiki tan sı gibi (40) (50) bin liralık bir muslımlenn otomobıl vey8: bu- iye layık bir boksör olduğunu cü rav:~ ~ a ıra; ~uçun-
zim edecektir. masrafla sathi bir tamir kifayet na.benzer v~sıtalarl~. g.~ç~?ılme gösterdi. Sezai ancak ilk ravnt neticesi o~ar::~~ e~~~nt;:n: 

Ancak triptikin alakada eder lendır. Turıng kulubumuz bu tan sonradır ki hasmına karşı Y( h k' b' . r a Kn ırcık ·ı . . . ra ve . hususun temini için u • ed . • b" f 'ki ld . orgos a ım ır vazıyet aldı. 
n ~e~~ ı5ın hem Türk Turing Silivri - Istanbul şosesinin kat • graşıY.or t rıcı ır. aı yet .. e e ettı. Menaşe gibi tecrilbeli bir bok- l•atlıç 
kulubunun tahriri muvafakati ranlı olarak yapılması esasen ka ve muvaffak olacagmda şup- Son ravnt ıse kendısıne puvan sörün bunu takd' ed' k ~::;:mu 
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ar bTızıı;ıte mukave Mayıs - Teşrin arasında gidile- K n ar? 'i'.;· _dn f..aa - ırş~l r~ 1 ecl'de. ar e eı..,en ıçtınap et- dada yetişti ve son üç ravntta D .. l fı. l ---- -,--

e yapaca o an unng kulüple bilecek hale gelmesi için 90 oool . aysen, ıg e, ana ve ı en me ı ır. gitikçe artan bir haki . tl aru unun n1en1ur a- tekerrür eden uzun içtimaları r~ Türk gü~ tarifesi gönde liralık hir masraf kafidir. Şim-lsı yolu mevzuu bahs olur. Esa- Necmi-Sahban_ . . galibiyeti elde etti. mıye e rının bir müracaat dolayısile, geç vakte kadar da 
nlecekse de, bır yanlışlığa mey dilik Silivri _ Lille Burgaz kııt- sen bu yolun da ~azı kı:ın:nian Galatasaraylı ~ ecmı ıle ılk Son maç: 
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irede kaldıkları için gece mesa 

d_an ven:ıer.nek üzre, Türk Tu- mmm :ıa.thi tamiri ve K. Çekme• ;yapılmış ve eksen y~rle~ın de maçı Y?Pan kardeşı A~n3:n gibi B. Kemal-Sıtkı Darillfünun Emanetile fa- ilcreti de istemete lüzum gör 
nng kulubunce de hesaplar tet- ce - Sihvri yolunun yeniden kat ınşası .karara rapt~dılmıştır. uzun bır zamandanberı nngte Bilyük Kemalle S tkı kültelerdeki tahrirat ve muha- mektedir. 
kik edilecektir ve doğru ise mu ranlı olarak yapılması ve L. Bur Emın . olalnn kı bu kolaylık- görülm~yen Sa~ban karşı kar; sındalki bu maç altı r;vnt a~a~ sebe teşkilatına dahil memur-
vafakat, yanlış ise tashih edile- gaz - Baba Eski ile Edime - Bul !ar sayesınd~. sen:_d~ başlangıç- şıya. ,Vucut ve ıd~anca ?asmı-ırak takarrür ettirilmişken ~ı~- !ar telkrafla Maliye ve Maarif -o-
cektir .. Tript.ik beş veya üç yap- g~r. huJ~du. yol~a~nın_ s~th~ ta I ~~s~4 ~a~ Y~f; br:~~ı?a~!?a(~ı)- ~~ faı~ t~~an N ecmı .?aha ıdl~ rh~_v; kının hasta olduğundan bahis- vekaletlerine müracaat ederek Orm n 11 a ınrı ncj ııın ı ı 
raklı bır vesıkadrr. mırı tunsmın buyuk bır ınkişa- . . . . an 1 1 aren mutema 1 u-. le ısrarı üzerine dört ravnt ola . . · . 

Hepsinde yukarıda yazılı iza fı için kafidir. Bunlar yapılınca (5) bın oto~obıllı tunst gelecek cumlarda bulunuyor. Kahir bir' k ld, İlk 'k' K -, k~ndılerı~ı?. n;ıaaşlarına Bare- grupunun fa:ı I İ yet ı 
hat Türk Turing kulübünu··n Istanbul - Edime yolu otomobı'l ve geçecektir. Bunların memle- ·hakimiyet gibi görünen bu hü- raalyhapkı. ı.d. ıüı ::ıv~.tta e- mın teşmılı ıçın teşebbüsatt:ı. ' • • k · · · .. - . 1 h k'k m a ım ı. çuncu ravnt b ı n l d B İl · . damga ve reis ımzası ve alaka- le altı saatta kolaylıkla kat edi etımızı tanıması, ogrenmesı, cum ar. a ı atte, çok tecrü- müs . d .1 bT 0 .. d" il u ~.muş ar ır. u memurlar, nncı orman amane1ma'1 g· 
dam imzası bul ' lecektir ahalimizle, ticaret ve sanayii- beli Sahbanın şekil ~ekil eskiv- atvtı . em~ kı !r·. 0
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ravn a ıse ·ııa .i.lllıyet ıtkıya k'l' 1 f d B Bes varaklı olanlarda bir va- Bizim ga etimizi örünce' z e em~sı '.z~ son erece. ay e'.!• . amo_ı'. s~an a;ı. e ıc ~~ ge<;ti. Eğer Sıtkı macı dört t:ş ı .~t a aliikadar olmadığı i- rrı a ursa ve Bolu havalı sin· 
rak triptiki veren Turing kulü· Bulgaristan: Sırbistaıf da e- ı dalı olacagı gıbı memleketımı: mu~ssı~ ~eg.ıldır. ~ıl~.t~;eddut ravnda indirmemiş olsaydı son çın dıger devlet ınemurlan gibi de, olmak üzre (16) bin hckta· 
be, bir varakta turistin gideceği çi~ yollarını düzeltmekte ecfk- z~ bırakaca~ları para da senevı denılebılır kı ~ecn;ıı but~ n;ıaç daki hakimiyetile maçı kazan- muam~le görmeleri icap Htiği !ık ormanın harit'!-:ı alınmış v 
memleketin Turing kulübüne ve mıyeceklerdir. g bır :?11lyon lır~yı az zamanda te ta ha:ımına muesısır denılebıle- ması kabildi. Halbuki bu şe- kanaatındedir. Memurların bir j a'1ıanejman planları tanzım e-
rilir. Bunlar dört ve beşinci va- Üçüncü ı ta memnu mı t cavuz edecektır. AI t NADİR cBek b.ı.r ha_valedek~ bNulun~badı. kilde netice berabere oldu. kısmı mesai saatleri haric;nde 
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Yerli ıapkalar keçeden yaptlır. Nea- Trikotaj işlerimiz li malı olduğuna inarunamalrtadtr. non, krep ıültan gibi kaim ipek İş· 

ci biraz kaba olur. Fakat dayanmak iyi cinsten bir Hereke kumaımm lerini yapacak fabrikamu yoktur. 

itibarile emaalıizdir. Şimdiden · bir En mühim ihtiyaçlaramzdan biri .metrosu 9 • 10 liraya veriliyor. Ge- 8unhırcla tabii peyderpey Yücade ge 

sok zevat yerli ppka kullanmakta- iç fanilasıdsr. Çok yumutak cinsten ne en dayanıkb cinsten paltoluk kas- lecektir. Bugün bir haann tamamen 

dırlar. olmamakla b_enıber .. Y~!i tri.kota~ctla- tor kumaıların metrosu JO liradır. yerli mah ile tepeden hrnaia giyine

~- makinede ordu~erı _fanilar, Ayni kumatsn yabancs mab, 14 - 15 bilir. Bu hem ucuz olur, hem de öte

Gömlek için ipekli/erimiz var! ç~k .. mülı:emmel teYlerd?": Pıya~~ liradır. Gerek elbiaelilı: ve gerek pal. kinden daha az zarif delildir. Buna 

Şapkadan sonra gömlek gelir. sörülen ve arandan fanilalar Sel1U11k to ve pardeıülük kumatlar AYJ'llpa· dair ppkadan ayaldualın. kadar ma 

Comleldik zefir, poplin gibi kumat- fanila11 cins~dir. Bu nü~uneye göre dan gelen emoaline nazaran % 30 lıayeaeli kiiçülr bir cedYel yapalon: 

!arı fİmdİIİk bizde imal edilemiyor. AYJ'llpa ~"?'lal.anndan fiatçe eh:"en, farkile ucuzdur. Kadın "·-kaaı 
Ancak buna mukabil Bursanm zarafet ıtibarile onlar derecesınde, A • • • y..., 

yerli ipeğinden yapÜ1111f gömleklik dayanmak "'!~dan onlanı faik ,,.. yakkabı sanayıımız Yerli mal 

çok güzel lıuJDBflanmız vardsr. Ba derecede fanilBlar yaptlıyor. Ayakkabı 1anayiimizde cidden if. Kuruı 

lrumaılar, tabii herkeaeye elverişli ~ri.kan bezi dedjiimiz lı:aput tihar edebiliriz. Meml.ekriimiz~ ya- 300 • ~ 

Y ııbancs mal 
Kurut 

750 .ıı .. 
•- . . . .ı . . . ..,,ıer değilae de emsali ipeklilere hezs imali son aenelerde artımıtır. pılan ayakkabılar zarif oldagu lıa- İpekli ÇU!afır 

~vekil 1.-t Pı. Ha. Millet ynetl deiil. Y ım tenmce ııyı- k !erdir Gö'mJ-'- İzmirde, lıtanbulda Balurköyun·· de ı dar dayan•klı feylerdir -Dikme ~- ile 

,· k" .. .. ~- it_._! __ , ~-·- "' _.,, •• k kicleyı·z. Binaena- nazaran ço ucuz fey • .,.._ • --• -
1 urauıun- ,..,.. '" .,...... • ., vuıunece mev ı · d.,_. __ · 1 • em! ke yerli bezler imal edjlınektedir An- Kachn kunduracsh"- •alı ilerle- Yerli Y L----

..,....._ __ 1,,.,-:... ~'- ha•'--- . I ..ı. •. b .... 1 "tal ed--L enn ....... ıı en, tasnarnen m e · ı •• % aDBIKI 

""'""""' ... - -•un umrmı ı- e,..., ıtı u goruı e mu ea ....,. ti• · d 1 ktad y 1 d"" cak bu b•zleri kullananlar ekaeriyet mittir Bilhassa kadm iıkarpinleri- Kurut Kurut 

ettiler. Bu kuYVet~ ~utu~ he- yukandaki
1 

mukadder ıuale.: .. ..:'ı~: :~;ç::. celbi za"::::ti ~:;. le köylü ve rençper 11rufıd1r. Şehi..: nin ökçeleri de dahil oldui'u halde 1500 350011 •• 

lıer tarafta umu"!'.~ ~ U· 7. ı;:vet. cevabını tereddutsuz ve- dsr. liler, bu bezlere daha alıf811181Dışhr. bütün aksammın burada yapılabilme 

l dı ve derhal te11n111 goatermc rebilınz. il rd b' d .. ,._ f b .k .. ıi büyük bir tekemmül eıeridir A· 

VO.fl dı. e e lr Uauoe a n ası VU• 01. 80 j er]" • 

'"' ~-- "ti"L---- bir çolı .. Tepeden tırnağa kadar cude getirilirse bunun için de yaban- Ç bat' 
1
. Y t / · ·: da yakkabı derilerimiz, köaele cinıleri· 

"lln...,.. ı _,.... muea- ora ıe mce za en pıyasa sa • · "dir y d"k J d d • " · 
- ~-=-• . Şu halde arzu eden herkes tepe- cılara muhtaç olmıyacağsz. . . . • mız ıyı • e ı u e e en uzenno 

' melrtepl':", remıı ......,,er İh· den hrnağa kadar yerli eli ve yerli tılan çorftplann % de 80 1 yerlıdır. videla ve glase cinslerinin iyileri ya· 

ı....m yerli malı kumaflardan ği ·ı 1 1 k rtiJ b"" Kravat ta yapıyoruz. . Avrupa çoraplanndan deaen, dcku· pılıyor Bu noktadan Avruparunkil-

. ek · lw fab ·ı.a eme ı e yapı ımı o ma f8 e u . . . . • ~ 

e~ i1zre IDBf " • tün giyim ihtiyaçlarım yabancılara Btr erkeğin ıapka ve gömlekten ~ ve bıl!'ııssa clayan klık ıtıbarıle re hiç ibtiyacnruz yoktu. 

111;;_ mural caa~ ~=:r~,'.!; muhtaç olmadan temin edebilecektir. sonra en zaruri ı:iyim anasırından ıhı~ ~~. 1aıagı 011"';'Yb~I bu çoraplar, en Hanım tuvaletleri en mühimmi 

-·•ca&t er, ...-· 1 biri de kıravaU r iptidai mevaddı ta mu!ı<U pesenl crı ı e memnun ede-

clir. Şapkadan başlıya ım li la· k ti t ı b.lir. iyice b·r çorabı 60-70 kuruşa Hanon tuvaletleri bahsi, büyük 

•~arrul mücadelesine Direrken Tetkikatımıza fapkadan başlıya· ~e:ı_ ye~I ubern b ırav~- ar ıkelnev- 1 ted ··ı, etmek bbildir ayni malın tasarruf mücadelesinin ilk saffsnda· 

... o· vu no>icanı e a er uayan ı ve • d Kad "b · lan b. ka d • bi 

"ıııcadelenin batladıiı bu günler· lon: ·r eyk d• yabancısı '"'o de 40-SO fazlasına 130 • ır. ın 1 byaç • ır Y e ti 

liı.;rler hemen kimiJen bir nokta Memleketimizde f8pkacılık gün zan K' U ır. k d • d 140 kuruşa IU"<lar n!mo.bilir. olmamakla beraber, lükı sarfiyatm 

d .___ • günden ilerlem·ktedir. lstanbulda ırava arm daumaşıcl. ogru han . . . . mumkün olanlanns dahilden temin 

a topıaıuyor. K .. __ , l"t kal k doJ;ruy Avrupa n g ıyor ve e- Elbhelık kuma•lara gelmce . tm • '-'-' k d "'idi 
aramu.,..,. mamu a ı fDP ar, pe k . b da 1 M.. ., - · • I e ege UDKan yo egı r. 

'ııpaya muhtaç olmadan ..• revaçtadır. Karamürsel, gayet zarif men e. . 1 ura . yapı ıyor. u· Elbia 1 k kı,,,.,şfora gelince ely. . • . • 

1 pekli elbiıe 
-Dikme paruile -

Yerli Yabancı 
Kuruı Kuraı 

1800 • 2000 60 ı ı ••• 
Ayak kabı 

Yerli 
Kuruş 

600. 800 

Yabancı 
Kuruş 

1200. 20001 

Yerli 
Kuruş 

ıso. 200 

Çorap 
Yabancı 
Kuruş 

350. 6001 

1 

• 
60()0- "'>"()(} 

~o 

Kınuş Kuruş 

300. 700 500. 2000 
Yaka 

Yerli Yabancı 

Kuruş Kuruş 

35. 40 40. ss 
Gömlek 

Yerli ipek Kurut 
Kuruş Kuruş 

450 - 8SO ooo. 1soo 
Kira vat 

Yerli Yabmcı 

Kurut Kur uf 
100 • 200 250 

Elbi .. 
lyi kumqtan 

-Dikme parasile -

Yerli Yabancı 
Kurut Kuruş 

4000 • 5000 tılOI) - 7500 

Yerli 
Kuruş 

500. 600 

Fanila 

Ayakkabı 

Yabr.ncı 

Kuruş 

700. 750 

--iyicim -
Yerli 
Kuruş 

80 ().. 1000 

Yerli 
Kuruş 
60. 70 

Yabancı 
Kuru, 

1250. 2000 

Yabaı:cı 
Kı.ıruş 

ıoo - ıso 

Acaba Avru ya mahta olma· kadın şapkalan da imaline başlamıı·. t n v,vı b 1 ce _çcş~t kn:ııvat ç~lmr· evm şehrimizde H.rek Fesbane Ka.I Fabrıkala_rı~ızm ıpke!ıler~ 

, __ ,_ _ ~ b" f ~ ka t B k 1 3 r da ·ı;, 1-8 li 

1
. mak -.la d · ldır. Bır k avat ramürıel Süreyya pa~ mensucat , Memlekebmızde modem ıpeklıle-

;ı;-"ek gllın?aga • ır buer - • • • • "· us ıa:a ~ ~~alür":tm:k~crur Ynl. fob k .. b·•e ihr '' yapma- fabr'.!m~ piyasaya pek ~emınel rin her nevi bulunmıyabilir. Buna 

• dyı?nm eaıue gun ıçın ra a.rat'rafın ed 1· k. b kala - •. k - ' eıiz masrafm altınd , kal klll"'.aılar yetiştir:yorlar Diğer ta. mukabil İnce İpek işlerinin i.lisıru 

" var mı sr nız ı ı e ım ı u f8P ' zarıı- k 1 . Ş k . • . . B f b 'k 1 ·ı eh • • d ki b• 

"İç ıüpbe yok ki milli sanayİİmİ· fet itibarile Avrupadan gelen emıa· ır.n r bn zmır nr hah ıırk. tının cı· t•r 8 .. ':': n a "?'' e t ':''!'ız e ?" 

Şüphe yok ki kadının ihtiyaçları 
bu kadarla bitmez. Eldiven, ıemsİ· Bir erkeğin yerli malı ile ~5, ya· 

yesi, el çantası yelpazeai, soşonu, ve baneı mah ile argari 9790 kuru~ gİ· 

daha bir çok tuvalet tefernıab var-ı yİnebileceiiae göre '" yukarda 

dır. Biz burada en belli batlı olanla. dığmuz cedveller tetkik edilirae 

llon birkaç aene1iJı. inki,.Eı, me- lile mukayese edilemez. Düıünm İ· 1 H_ kımız pek f": l'.' tencvvu a~: ka;dıi:. ~ •ma•lar ecneb~crın bile kaç k'~~uk fabnka pek ali batarabıl-

lıayatm ..., giyim tarzmm gittik dir ki ıapkacılıkta henüz pek Y<'nİ· ·n:ıdıı ı takdırde gıtbkçe tekemmül r._,~betını celp c~mektedır. f:les:cke- , m ktedır. • 

~ tenevva ihtiyaçları karfıam yiz. Git gide diğer ıanayiimiz gibi edecek yerli kravatlarımız malcadı nin kJm l·n cıdden emsalsızdir. O Hem ucuz, hem zanl .. 

~ d · dir. Fakat, biz ~ık_zi~kacdığmı~_da inkiıa!_ edecektir._ pek ala temin edebilir _ k dar k; bazı lcims~ler bunlann yer- r_alruz, kreJ> marok~_l<rep_Je-

Öarülfünunun ıslal11 mesel~si inhisarlar 
Yeniden ortaya çı

kan şayıalar 

Yeşil Hilal 
içki düşmanları bu 
gün toplanıyorlar 

n_ru. kaydetmck~e. iktifa ~tik .. Erke.le lannda yüzde 50 • 60, bazen de yu 

gıyım levazunı .ı~ın de fOyle hır mu·ı de 70. 75 fask olduğa görülecektir. 
kayese yaptlabılır: Obalde vatandq, hiç tereddüt et-

. Şapka meden yerli malı ara ve yerli malımı 
__ Yerl_ı _ _ _Ya_bancı __ ko !........."! ________ _ 

Şehremini mukabele biı 
misil mi yaptı? 

Bebek bahçesinin alınınama 
sında Ihlamur parkı mese

lesinin dahli var mı ? 



• 

• 

• 
' 

• " ' il İ ,rr et Pa•a Hazrctl,
iıı n TürkiyePin ikti<; diyatil~ 

ilı"'ıı- ' .laktdar, irat buyurdukları .ıu 1 

uktur. 
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kşam MELE r 

1 ' •MiLLiYET.TiR 
1 > K ı · ,n· en·I 1929 

l'ARtH. 'lf A"kara caddesi. No 10.' 
Tt.ii,rrı acr st lt\ll!lyet, lstanbul 

Biliyoruz ~ ı İngiliz lirası bir 
ıafta zarfında 100 kuruşa ya-
.ın bir miktar tenezzül etti. 1 B ı Ayşe - Emin misin? 

~un. lki.ncı ve son d~vrcsi ( DAl\"n:s• iıı l. TiK.\'.\11) i!Avctcıı spor h (;~ııç:ı sc' ıin 2 ı: 
fılmı Bır fudbol ma~ı sant l b J .+ mnt nL<ilc sııvarc<l~ RO~ITA B.\Rl{fOS ı ~ • ı\ · ı R! J 1, 1n 

T ell!fon numaraları.. 
J.rıtııll 3911. 3!)12, 8913 

3ununla paramız da o miktar- - anyo Hüseyi"--Tabii, yirmi kişi 
la kıymet kazandı. Paraya kıy görmüş . 

yeni repertuvarı. 

... ..,,-V.,,,~Ty~-V.,,,"'.""v""..,, ... ..,, .... ..,,..-...... .., ............. -.. ~ ... ~y-....,.-v.,,,~~"'T~~~VV,..'V~ 

3 r;lı~ 
6 
2 " 

ABONE l CRFTLERI 
T rk "f İ'"in Jlarir içifl 
~I)() kurı 1 800 kuruş 
":50 Jj 1400 ,, 

uoo :!100 " 

net verecek hakiki amilin ise Vaka akşam üstü bir hasta- .. Saat on birde. 
stihsal olduğu malilmdur. Kıy nede cereyan eder . Ayşe - Olur şey değil . 
nettar Başvekilimiz de nutuk- İki hasta bakıcı oturmuşlar Fatma - Ne? 
'armda bu noktayı işaret buyur iskaıınbil oynarlar'. Ay~e - Dün gece, Zehra ile 
!ula~. . . .. . -. Altı on beş, yirmi bir, üç Hasan, Ali, Veli ve daha bir kaç 

. Bır :nılletın hayatı uzerınde as yirmi dört, üç papas 27 .•. I erkek, fena bir vaziyette yakayı 
•lltısadıyat~!-: ne mühim bir Bana bak yahu, 38 numaralı has ele vermişler. Hem de nerde? .. 
·~l oynadıgı bugün pek bariz ta banyoda ne kadar kalacak? Hiirriyet tepesinde ... Polisler 

ı fSôNÇı\R •• AF 
~ Pek yakında OPEH \1)\ 

Bugün gidip görmeniz llzıın gelen 

ELHAJ\1RA SİNEl\1ASINJ)A 
C: e ,; r.ak ~ r \ crıl'.'teıo: 

~ !d'4ctl geçen u halar il) kuru~t11r. 

( uttc \C ıratba"'l' ait ~Je r için 
,, u rj etr. n1uraacıt edilir.~ 

Cazc < m\Z ı Ar.'ann :csuliy· • 1 L:abul et:nc 

BLl,( "-C l-J.A VA j 
Den ı- •aret <n çok 9 en az ~ 

~ 1 e-ecc 1(.1. Jt ~ün rüıg;\r poyraz ve 

hafif yogın Jr )tgması muhtemeldir. 

FELEK 

hır surette görülmektedir. - Doktor yarım saat kalsın yakalamış ... 
Türk milletinin bugünkü ye- dedi, amma daha beş dakka ol- Fatma - Yanlış olacak. 

.~ane gayesi istihsalini artır- madı. Biz partiyi bitiririz. Ayşe - Hiç yanlış olur mu? .. 
maktır; ve bu da gayelerin en - Oynuyoruz, yirmi sekiz ..• Yüz kişi görmüş . 
şümullüsüdür. İstihsalin art- yirmi dokuz, otuz, otuz bir. Öyle üstü. 
ması ancak alınacak ciddi ted- - Bir, iki, üç ... Bana bak?.. Herkes - Şu Zehra çok ahlak 

irae edilmekte olan 

NANSİ KAROL ve GARl K.OPEH.ın temsili 

GÜNAKAR MELEK 
Sesli, sözlü ve şarkılı güzel filmidir. Bu şahe;er •nc.k çar>aınba 

ğününe kadar (:\ılaılncler dahildir) gösterilecektir. -
'ıirlerle mümkündür. Milli ta- - Ne var? sız kadınmış ••. 
•arrufa riayet ve muntazam bir - Sıcak su musluğunu kapa- M Amerikanın hu sene vücude 
;nesai sonunda çok iyi netice- dm mı? M. · 960 filim içinde 

Pu 1 ıne~desi ler alınacağı görülüyor. Mem- - Nerenin? T 1 ~ ( ı P 1 N l U 1 R 
Çok şükür 12 buçuk kuruıluk leketin selameti ve halkın saa- - 38 numaralı hastanın gir- Yeni neşriyat R ~ b R J H 

pullar çıktı da mektupların yÜ· .deti için hol, temiz bir istihsal diği ban:ronwı musluğunu . y T k L ~ü gözü meydana çıktı. Evvel- ve yerli malların rağbet görme - Elbet kapadım. eni Üf ftgatı Sesli ve sözlü filim blrlncllili 
.den 12 b,;çukluk pul için iki beş >i lazmıdır. Bu gaye uğrunda - Bana kapamadm gibi gel- lbralıim Alaettin beyin reislilıi ihraz etmiştir. 
lik, iki, b:r kuruşluk, iki de on 'Jütün milletin elbirliğile çalı- di . albncla Ali Sedat, S. Tevfik ve Kr. Zira bu şaheser düayanın en buyilk 

~.....,....., ... ..-V-.,,Y~ 

ı n----1111!'!11-.ııı:::m
ııugun 

~P~Rl linenıasın~~ 
VUGLAS 

F AİRBANKS ın 
sesli ve sözlü filmi 

DEMiR 
ı MASKE 

lıtveten: Sesli ~ 
Dünya hava- NITE 
disleri. TIS _! _____ __ 

p.a~al~k p~l- ki cem'.an 6 tan&- ve şac~ğı ~e hi~. bi~". feda~a~lıktan - Haydi oyna . . . Dört, beş, Sadi beylerden mütqekkil bir heyet artisti EMiL VANINOS tarafındın tem· 
nlırdı. Viın bu dyenı pulları ya- ·ekMıı.ım11• ırkteı:egı şup·h· eııdızd1 ır.. altı . . tarafından tertip edilen ve kanaat sil ve dünyanın en büyük rejlıllrü ER- 8 h f 

t k ık b
. t d B b NES O ı u a ıa en ziyade muvaffa· pıt ırır e.1 t:ını ır posta me ı. ı ı . ısa muca e esın e - en ne yaptımdı, otuz ir, 1 kütüphanesi t·-'ından baaılan Yeni T L B Ç tarafından sahneye vaz· k 

ld
. E ı d 11 t b d h ...,... iyct görmekte olan muruna ra.>t ge ım. vve ce e mı e ın aşın a arp ve on da son kırk bir. Sen Vl"recek- Türk lügati çıkmııtır. l280 sayıfa ve edilmiıtlr. Bu muazzam süper filim önü- '/i 

zaif ve nahif bir adam olan bu eul~ ~ahramanı, azimHir Baş- sin. resimli haritalı olarak intiıar eden müzdekl 18 kanunuevvel çaramba ak~ımı FRED M 'BLO nun şaheseri 
zati çok renkli ve kuvvetli bul- ve~ılın b~l~nması, büyük bir - Kes. Yeni Türk 1"8-ati tamamile bir AT· GALA SUVARESI olarak BiR '~' ntty1eı 
dum. Bu 'hayırlı tebeddülün üze- talıh esendır. . - Al, sol elle k~stim ... Be- rupa lügat kitabı ınükemmeliyetinde ELHAMRA Sinemasında gfüıerllecek llyl\ U O 
rinde yaptığı iyi tesirden bah· K~rrl~az ~:ıınu, emsalsiz şe- nim içim rahat değil. dir. Lügatin intitarı yeni harflerimi· film! er·emb d 
settim.. caat1le, ımkansızlık karşısında - N ed~n? :ı:in kabulünden sonraki liaan tarih- p ~ e enberi 

Gülerek bana bunun sebebini harikalar yaratan Türkün, mil- -- 3~ .ıunaralı hastanın m,ı, mizde bir merhale teıkil edecektir. ---·········---··-············-····· M•Jf' eı·ueıngsıng izah etti: li mücadelenin bu sahasında luğunu düşünüyorum ... Sen bir Milli kütüphanemize bu mükemm ::••---•••••-••••-••••••••-••--• ı • B A cJ U U 
- Birader! Evveli pulları me ria muvaffak olacağına pek ka- gidip baksana. 1 liyette bir eıer ilave eclildiğinden do- tt Meşhur lspanyol bestekln =: . 

murlar yapışlırıt ve yalı:.yarak ili imanı~v~. · ·., -Aptallığın Iü:umu yok, sa-, l~y.ı ~emn.uruyet .beyan ederken, na· :: JO ZE p AD İLLA :. •azim hır kalabalığı celbetmektecli; 
yaprştırır<lı .. Gfü1 olurdu ki bin, u l'k •• · na sıcak su muslugunu lr.apadım şırını tebrık ederız. ti :• ı 
bin ikiyüz pd yalardım. insan 1..1.8 SUfUnU diyorum. 1 :ı ve refikleri FRANSIZ TİYATROSUNUN hıncahınç dolu solonunda ti r••••f!!ll••·--· 
her gün yarım okk:ı tükrük sar- 1·.. t ·ııla .· . - Peki ... Kağıt yedi, yürek Refodilen karar t mıızaffsr olmaktadır. Bugün matine sut ibda ve suvıre saat 21,30da :: • Bu gün 
f d. . . ,. - d ş· 1 ı~.ın aş rın ı ıı a "1 k · kt t j h ı· h . d ·· ·ı k 1 ASR'i' t A c ınce ığne p.ıge öner.. ım- • ten ent, sıne en ersa, on . • • ı azır • gosterı me te o an programın son temsili yarınki pazartesi!! 1 S NEMADn 
di halk pulunu kendi yapıttırı- Niı~ntaıı ~a~k•nın Ş".~remini B~ dört asolar .. Öf! .Humff! .. Se- .,, Damat Fc".t bendeganınd~n olup :: günü yeni porgram tt 
yor. Bizim tükrüğümüz de ken y_efcndıden muhım ve muıtacel bır nin bumun koku almaz mı? i •• arahı<arısahıp mutasarnflıgma ta· •••••••••••••••••••••••••••••••••••• SON KALE 
dimizde kalıyor'.. .-ıcaları var. H ff h ff! B" yin eJilmeıinden ve K.arahisarda a- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••::::: Mü,arünileyhin ikamet buyurdu- - um · · · um ··· ır şey h ı .. · ı· · . f d ·· 

- H~} r _t ! demek pul yala· klan konağın hiraz ilerisinde, Ni- duymuyorum . 8 11
• 

16 ,;.•mye-~rka ".' a~ yapı~an nu-
ı · "f' ? ••• d Ma k d'' d'' t I K k b H fft m.ıyı;t> sanc..,. ~şıdesıne mumane-1:' , ms:ı ıı z.ı ıatıyor.. ~an...,ın an ç a7a onen or yo - o uyor e.. . um ... , . . .. 
_Evet! Yalnız bazı şeyler 'lğzındaki köıelerden birinde iki me- Vay canına ... Ben sana sıcak al ctn•.< •uretıle amalı mıllıyeye mu-

v"• dırki onları yalaraanız zaı"fla ,roya yakın ıenitliği bulunan )'aya l - k t lıalifeti:ı.Jcn heyeti mahsusaca ademi - ı .. •d d" t .. - k" su mus ugunu apamasım unu . . wu 1runrnrn or te uçu ır ız on ay.. d. . h ııbh<~~.:n:na lcru-ar vcrılmiş olan Ka .. 
ırpı:sınız! ılanberi bir tahta perde ile i•gal eclil tun ıyordum, et aşlaması ko- h' L" , f , .. F'l 

1 Ç 
. _ .... • k ra ısar'12cı1:- ıp;u .. asarrı ı 6&1l ...:.ı ı .. 

ı ese a: an ak! mıı bulunuyordu. Bu muddet zarfın· uyar · 1 A t • ,. ·· d 1 · 
R 

• l\jSAD Kl GiBi ı taht d · · tar f d hi b' yo o• na• as eırncı ve rnu::a e eı •· • ,., • . , ~a a per enın ıç a ın a ç ır 2 H d • ·ı•· · b-.d · d ·• · b" · A'; <t.ıni B~yin lstanbul- lıina yapılmadığ halde halk bütün _ ava f § nu ııyn.m • t•tEı c ıntıyat za ıtı 
d 1 

yaz oradan a?kıntı He ve ekseriya so- old\!ğu. ~ld'J =f'~r .. \:~tnn C"kJltŞ ve az 
an 1 1, tı • cşu İpİyce dedi ko- kak ortasından ıı:""ti.Bu çektiklerimiz •r.ü-:L~·: ;oımı. 1::. 1>aya av l•tle am~-

d · ld K" · · b -· Safnh saat 011. uyu rn.:ı.:ıp o u. ımısı ıa ı , yetmeru4 gibi iki üç gündenb~ri kal- · ı; "''; ~ "'~~· .- .-ı~ l'rnnın lara ca-
vr .• ilin h:a•·t ".ını, kimıai kaç· lınırun bo• kala r.kısmıda i•gal o· Ahmet - Haberin var mı? ı ı · ' • :r _ "ı' '% • ıs c ~ t. l ~ı:" .. n co.ayı rnü kiye h~ 
ruad•:mı söylu)or. Borçlu bi.- lunarak köşeye iki katlı b:r çardak Meh net - Ne olmuş? ··<ti mal.su"'' nr ademi istib:aıruna 
adam nereye nıttig"ini söyleme- yaptırıldı! Yaya. h~lk içia bir santi· Ahmet - Dün Hasan o~omo- · ı ı -
d 

b ~netroluk bır geç.ıt bıle brrak_ılnıadı ! . . . ~ 1 . --t.\" ,, .. -i ıriş c.:un 1 nr uı; zahire sim 
en ort:ıda ı ye.!· oluı ıa alacaklı Bütün medeni memleketlerde ol· bılıne hır ka~ m a mış, beş !ıra :m ~ ',· nt F 'ım.i Lfcnii ve müca 

lan da aıiesi el~ telaş ve merak tluğu bi"i bizde de yaya kaldırımlar.- cezayi nakdi l esmişler. · id ,... : •. J'c ~·- ' ::u.-ı~- luvayi mil. 
eder. aıbu ki onlar hepimiz. n;n bu t•kJde iıı:aline ve ha.km iza· Melııret - Kadm aldı diye ı:,cye · t;!-.a's cu<:n m nıurey:ıi Adli
den müsterih! Ş;ı ha'dc bu işte cına b.lcdiye kaı:~:ıları L1üsade et- mi? ~.ıin ""'ierine .!air v.nl:ği ıaporlaı·· 
bize br'-lcn•e' d·· e N 1 nese gcı:ek. Tam köşeye isa~t eden Ahmet - Hayır işaret me- a ı, ' .,i r.ı'.liy. yeıfoe kuvayı ba-

••• " · • · • < uş r ·· aaı arsada ına yapılacak oha bıle yaya . . ' y.:ıhudiler Mcsihi bekliyorlarsa !wdırımırun ancak muayyen bir kıs- murunun ısaretıne aldım·:•dı dı- :•Y~· ! .!'ruım:ısıntta'l ve k ıva!'. mil. 
biz de Ali Cen:mi beyi öyle bek- mı İşgal olunabilir. Hele b~yle iki ye. Lyeye taraftar bır çek meı:ıurının &L 

!eriz. GeJ;r&e b:ışımızda yeri var. metroya yakın genitliği olan bir kal· Sabah saat onu çeyrek geçe. lino seb~b;yet v:r.nil olrmn:ndan eh 
Gelme-.tıe... böyle şeyler her dn-ımın hiç olmazsa yarıaın:n halkı:ı Mehmet_ Şoför Hasan Zeh- layı heyeti mah3ı:saca !: '_.nota dev· 

gelip geçmesine bırak,lmaaı icabeder. t t tmu~ l tto "<lcı:ıi ist:hda.-n·na kı--ar verit. 
yerde olur •. Fra'lsada da Ma- Kı ·· • 1 • 1 k 1 rayı me res u ~ · 
d 

şın r.ızgar ı, yagmur u "" arı ı.r·· . y k 1 ı.ı:ş o·an lıtarılıul ::ab1k ü~irncü ceza 
.ım H:ıno mes!ctitıde mütare- günlerinde ve tehrimizin en g-iı ıuseym - .o. canım. ., M D k r .. isi '\lla.;J·.ar bey ve G. Art hln ;şga-

keyi İmza eden kabinenin Mali- yerlerinde bir kötede ırelip ;:eçenle- el.c-net - un a şanı oto-. b·ı I d b' ld · 1 l' 1J2 r ranırz!nr .. aı aı:..JI' ."'! teba;yct 
'-"C nazırı M. ı· ıotz mahkfun el- n otomo ı ve tramvay atın a ezdir- mo ı e öpüşuyor armıs . ~ ek · ._ t ti d'l · 'b" ·· ·· .. v~ l:Uk ... ~ti m!H' '! 'le)t ~~de hiz-
muştu .. Her ke•te za"f olur da m ıc.ın er p_e ı mıt gı ı gorunen Hüseyin - Ya ... ' b b 1 1 d d b 1 kt ) ıtl.~ V· fıa"lş.: ~:- .. DÜ!" hJ mcmu .. 
L I , u : > ı car agıo er a Y• trı maaı M h t '·I·,., • d' k · 
ı• r ta ·' '-f'"n olmaz. ve kaldmttıın laık1'1 yarısmm halkın .. e .. me - ' a.ca !re sıyo~l ı·'yet k•bul ernıoo.ıdm do'a:rı heyeti 

I. İLLİ '(ETiN 

Bu gUnkU yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SACA: 
ı.. Yol (5). 
2.- Ben ( 3) Çocuk doğurtan ( 3) 
3.· Şiddetli yağmur (5) 
4.- Törpü (3) Avuç (3) 
5.- Akarsu (5) 
6.- Boyun ak;ı (2) ilenin mubaf-

fcfi (2) 
7.- Pis[k (3) Mani (3) 
8.- Dahi (2) Beyaz (2). 
9.- Baı (4) ibrişim (4) 

EGLENCELERİ 

O Un kU bllmecemlzla 
balledllmlf fekli 

YUKARDAN AŞACI: 

1.- Çiçek çiçek dolaşan (7) 
2.- Sayha (4). 
3.· Mucip (5) Kaldırmak (3) 
5.- Rüzgi.r cereyanı (8) 
7 .. Ortanın aksi ( 5) Tutulacak 
yer (4). 

8.· Kir (4). 
9.- Pitmanlık (7) 

bu satırlar işin hafif ve hez gelip geçmoaine bırakılma>ı için -.e. da omme bal,; 'lıyor deye, on lı- r-~-..•11uuıca hidM:"ab devl lt~ ademi 
rafı_ • .... ·--~uıı ulacaklı. vimli .Şelıremjnlmizin na7arı J;kkati- ra da cczayi nakdi kesmişler. iotiho:!a..,,•na lcarar veri.-· o!an G. 
lanı 1 >run! FELEK ni ~elhetmenizi ehemmiyetle rica "" Hüseyin - Sen gördUn mü? Anto~li ı:Jo!s:tor lb;·ahim Sa.t boy hali 

derız. , . . . Mehmet - Ben g<;:ın-ıedim, ların k" IIara•lnrı..., Ali 'arar he}·e· ,~\il""' 1 hı k. lı:ıy;ıt. b7.:t V•l otom,.,:ıı\ ~ig-orta trı:ıı (L -c(İıııl~ 
MBllep!ilg.' 11~3: ~ai:3\ Nışantaşl.k~~~t::ı'zden Ahmet görmüş . lince ı·efme ktrar ver&.iştir. ~ · l•l at.aıl:ı f ııyon ı"uıın'h k<\in Ünyon sig,ırta kııınpany<rnnı ~ 

Bn~ vekili ıı ıı utku 
Sabah saat o:ı buçuk . YapL ua. 

l'eberru Hüseyin- Ha:ı~rin var mı? TEŞEKKÜR Tüık yede J ı'af;ı ı::ı :rr~y! mııame:e elınektd •Jln 
31 hci hafta birinciliğini Ga . • . . . A~şe -.- Ne olmuş?. . : oı;;um !ş Ba . .:>sı Trol.ozon .şube- ~• 

lat1sar;y l.:·c:sinden 1198 Ek-, Hılalıahmer merkezınden. Husey•n - Hasan ı~ı rezale- si mı:•m•lı.t amir illikınet Beyın ve- YO rem .H~yri B. kazk,ımı?tır. Ya- 1 Bu kere vefat eden Maksut te dökn-:üş. ı fotı m<.iiascbctilo ir•al buyurulaıı 
zıo,ı ~t lur: ! Narlıyan efendinin çiçek mas- ı Ayşe - Ne yapını ? tdgraf ·:c ~'<;.kt~plara c.•v•,> _ıaI:di-

"Bu haftıının en mUhim ha- 1 rafı bedeli olara'~ Kegork Fın- Hiiszyin - Maslak yolunda, 1 ~cş~~kt . ntrufi · i:a~~'mi~'!~~~~ 
he.ri hiç şüphe . ~o~ k~ Büyük dıklıyan ef eırli ailesi. tara~ınd- 11 tenha bir. yerde, Zehra ile bas· 'ı min ar~'~a ~~va'.:""uı bııyu' acl:;;ıasını 
Mıllet Meclısının ıçtımaı ve an on lıra tebe ·ru e<lılmıştır. kın vermış. rica rd•rim. M'h~ıet Reşat 

. 5 Kııınpan)'il'ın.ı hı• ker~ uğram.ırhn sig•rt' yep•ırmtyınıı. 
·__ ~ ·ı J d,m: Bı'y)ğ:a -2 ıl02 -<11'·•_1mm-9--iı-mi!ii~IJ 

Saat 16. l/2 ve !8. f!2 
m•tinelerlle suvarede 

ENCIN V.\RYF:TF: PRO<:RA. 

-1----=-~ 
•ı-----------Bu gü ıı saat l 1!,30 ta matine 

olarak 

Parasız Tiyalrosun~a 
Meşhur piyanist 

Arthur RubenştayOir 
I veda kons,·ri vcrllcccktir. 

Tepebaşı ıı 

yıtrosund• 
bu akşıııı 

saat 21 (30 d 
Yumurcak 
3 perde 

ve akşamı s• 
21,.30 Ja 

Nakledenler 
.lıl. Kem•~ f'\r 
bi Zeki bey 1< 
her cumarıe; 
akşamlan ıçtı 

fiıılırda tenıi!At yapılmıştır. 

Buµ;ün Ferah sinemada 
iki filim Mujik kalbi: l .o" şan<' 

intikam; Jakhoksl mükemmel \lrvet· 

Emniyet sandıgı müdürlüğüııd• 
BakTrköy numero 4 hanede I-1' 

riye Ih'lım tarafından 7 Ağustos 

tarihinde sandıg:mıza birakılan P~ 
için verilen 2617 cüzdan (bono) V 

kaybettiğırıı •öylemi~tir. Yenisi ' 
rileceğindcn eski cüzdan (bono) pı 
hükmü olma•·a1; 1gt i13.n olunur ----'"'" l et f J f ·l /() •tedavi edeyim. Devası mücer- Iascn!.... sı.:n. Düşünme. Sana bu sefer a- yorum. çin yalnız kalması Hi.zımıT1ıŞ "'' · y ,, ıı e rı .a~ı - - re

1
J b;, de rakım var, iyilcşece- H;n1ctçin sana mübarek ol- şık olduğum kadından uzun ıı- Eğer kabilse şu hizmetçini is- miş, mis ve miş ... 

gine şL'.;ıhe etme. Kalbine yapı] 5un. Ben oraya ba~ınu dinleme- zun bahsetmeyeceğiır.. Yalnız tasyo•rn gönderiver. Mademki Bittabi ben bu bir alay ı1l! 
tmlır. ı!-.ı, bi ~c~·ciğın kıılmaz .. ğe g~iiyorum. Bol yeyip, bol u-. harikiilfıde bir kadın olduğunu beni hekliyormnş, gözleri bir an inanmak mecburiyetinde " 

Meı:a~~ el ; tün . değil. m~? Y?YUp, ra~at e.me!t ı~iye!inde- ·söylemekle ~ktifa ed.ece~im evel yolda k.a~maktan ~o~u~: drm . • • . . . • t 
Haydı soyley.rn: Guzcl hır hız yım. Kafüım 1-:ıdar dımagımm, Amma ne miıkcmmel bır kadın sun. Hııtınn ıçın onun gonlunu Sen pekala bılırsırt, başka 

1 
metçilT' var. Pillç gibi bir kadın dima~-m-- kadar da vücüdü- olduğunu tasavvur edemezsin. hoşetnıeğe çalışacağım. şey yapamazdım; fakat b~-~ 

. y~vrum. Ona: 'mün istirahata ihtiyacı var. Her Galip. Apaydınlık bir mahluk. Şimdilik merhaba! kfuı içinde 1 :ızırlıyacağı ıtıt'c: 
ı - Uçarı çapkın biı> ark:ıda- halde, Tuzlaya, göniil ey lendir- Hani bazı 'karanlık odalara, bir; faanın iç yU<:ii ıü de sezditı1· i 

1 ,ım mısafir gelecek, dedim.. 'mek için gelinmeyeceğini bilir- aralıktan güneş girer. İşte bu Nimet Şefikten Galibe fiğin, hangi d -ıl'lr<la Tuıl ) 
..,;~;;;!~1t::~L.JL~~=~~!2::~.J=~~=~i=:~~- j .• o gU::denberi, altla:~ ~~rük s~n. Ben doğrusunu söyleyeyim kadın, bu güneş huzmesine ben-' . ~.J!aziran g!~tiği ma\Cım l.ır:. Gene bir~ 

_ . . . . gu.ıel gozleıılı• yolları gozluyor.leger buhran içinde olmasam, o ziyor... 1 Muhterem Gal•pçıgım, nul davasının mudafaasıııı ,~ 
. .'~ a ~ ' '.: -~ r ı y<ı ~ıgınaı' \m~n ~~me ~ ;ık!. .• Yo~sa ı~ı.1 Çabu'; g~l ~zb:im, aklın varsa 1

, çiflik dediğin ı;;öpliiğe ayak bas-: Kocasından yeni ayrıldı, dul. Bu yazdıklanm~ .. sana mah-, zırlı.Yaca~m.a süphe etnıiyn~. 
go 1; 1 L

0

Pn f::tanbulda kalıyor ı '>ır ~uheyl-ı ına-.eraJı mı.··· l·.emcn n-elırs.n ı rnazdım. 13ir hafta kadar başımı Vekili bendim, dav:ısını ben ta- rem yazıyorum. .:.oyleyecekle- Sekız st'nelıl· '<oc~ının be"l 
demckt~r. V c •>a kaJıncağızı 1 Yazıl r.n bara '? ~:::..rra~ı ha-1 Şefikten Galibe dinlersem, buhranı geçirecegi- kip ettim. Kazandık. Şerefe .ci- rim aramızda kalsın eleyeceğim! tık ııldatması'1.a im1;at' yoı..ı,ur 
gene mı ııtl ... t•} oroun?.. ı •ırlattı O ~şıf~e.'lın ı!:Tllı S~ey- • 6 Haziran mi zennediyc um. Ondan sonra yafet verildi. Yedik, içtik ve •.. çünJı:ü aramıroa kalrn;ısı liizım 1 Alnının <;i ~.,il!rinden, . ak 

11 

Mekt1'b•ınıı pek beğenmedim la d ,ıl rr>ıydı? Onun devrınde, Oğlum, . . .. I da karnnı getirteceğim. aşık oldum. Hanımefendi aşka gelecegini okuyunca anlıyacak.I dan geçenleri, gö~lerinı~ ~· 
yazdı',ların hiç hoşuma gitme- Jc ba'l-ı boyk snratsız, çatık Ben seni görmeyelı haylı mu-

1 
Nimet bu sefer, buhranımm yanaşmadı. Malfıyutak bir tek- sın. şından, bütün clw <incelernı 

di. O ne çatık kaşlı satırlar öy- 'aşlı, smnurtl n n'ektu;)lar ya- nısebetsiz bir adam olmuşsun. farkına varmadı. Ben de buse- lifte bulundu: Dost olalım, ar- Şefik öbür gün sana gidiyor. lıırrm.. 11_. 
1 '··· Me .tubum• okuduktan son zc-rdıt1. Hoş, • :1 .. cıten beni iyi Değişm'~sın ı;0n. O manasızlfer hissiyatımı mümkün olduğu kadaş olalım, dedi. Ben reddet- Onunla görU~mcden eve!, se- t:;efiğin, gene 5 ı' "' ! .. 
ra masa'l'ın U .t ıne koydcn; ~i.ink inde aramazsın. Bense- 'nektu'Jund~n sonta, gelmekten kadar sakladım, ona hiç bir şey tim, o hiddet etti. Ben sana ge- ninle konuşmak istedim. On-, eminim. B•ma k:- .• <t!'11 ı-i 
kilrsım-!a ah::ısülvecih bir adam ıin kar:ı ı;:-ün el 1stı.ımım. Kalbin vJZ gt,,.ece'ctım. Yeni mesleğini, belli etmedim, sezdirmedim. O- liyorum, o Sarohana gitti. •. İş-. dan ev el beni dinle: Tuzlaya n:den gitti'. nı Clı: " 
duruyo! z:ırnctı:m. "'kıştı •nı, hemen Galip! de•ı;in ebril: ede-im. Bu ışc ne zi\lm: ı- nu, gene üzmekte mana yoktu te bu kadar. : Şefik yalnız gidiyor. Deni f.'C- yorum. Ya kadınd'lll kaçı; 

<:'en zaten liıl: oldun mu, so- G ini ün '.•a•t la~dı ı?ı, .'''ll'<:tor- d~wberi b~şl::ı.Jın?. h!zmetçilerini değ!! m_i? ,Vak'ayi. sana kısaca ~nlattım. 1 tirmek i.~t~me~i. Sei.ıeb:ıı.i sor-
1 yaı..tıttı onu takip _ed'".or:ı';ı-ı 

murturıın~. işte. meKtuhun ela, HJ'.n ~azır, .ı, nı,m çıftlıl{ sc-vd..., 3elen ?:uısafı~ıerının koynuna Şımdı meraktan çatlıyorsun Rıca. ederım, oraya gelı.n~e .baş-ıd1::11· :Muhım bır davası \a7mı~: ,ı ·ber~br:r P;~leceUerdır, ~t-11 
tıpkı sc:nın gı ıi somurtuyor. .c '1\ıh 'lt~ı .ı .:.. . ıır<-::n-ık heve. ıııc, ne zaI?a~dan anlıyo~ım. ~ıı buhranı~. k~hra- 1' ka bır şey sorma, tafsılat ıste- m.ude~aa~ını hazırlam::ık ır.ın s:ı :a ~·alnız 1'';''P av-.ınup 11

11 

Kor!.arıın;; ııe ıı~ıbm l<-d•r' ., Gel ba'-Ll•ı ı ııc.ıi bu scfeı· de berı kapıldın? .. Bu ne ıştır al-;rrıanı kını ola? deye duşunuvor- me, bu bahs• açma: ben kapatı- 1 kuna ıhtıyat.ı vannış, hunun:- 1 .;:ı çaJ,,;ac1.<ttr. 

1 
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Hızır yangın söndürme -makinaları-tamamen menileket!ıiıizde yapılmaktadır·. 
Resmen kabul edilmiş tecrübelerde buyük muvaffakıyet kazanmıştır. Galata ~:ski .c;ü:nrük caddesi Sava Han 7-8-9 Halis ~al:\hattin Tel. B.O. 14.J.7 

~I rı H. Pa~a nıa azası nıüdürlü~iiııden: 
m n Haydarpaşadaki · ri ile 5.12.29 da satılamryan mu

nJ mevcut olup müs- htelif lambalar 12.12.929 tarihi-
aınel ve t"p hı ici olmaları iti- .. d"f b ·· ·· ti 

1 ht 
ne musa ı perşem e gunu saa 

n mıyan mu e-
a er ve iamdau: 14 de aleni müzayede ile satıla-

i,e, ı \ akine ve fitille- catr ilh olunur. 

K·2!i'i.l~~~~~~!C~C~ ~::::::::::::il 

İstifade ediniz! İstifade ediniz! 
Dq ı ~!unda Galatasaray liseesi kar~ısında 

DAVIT 
~.laruf gömlek ve tuhafiye mağazası, terki ticaret müna· 

!'l betile 1 5 kanunuevvel pazar gününden itibaren kat'! olarak 

bütun istoklarının likidasyonunu yapacaktır. 

Eabrika fiatından daha ucuz gayet gü

zel eşya satılmaktadır. 

~··········· Kutu 

4000 Ayşe kadın Fasulye Konserve 
4000 Türlü ,. 

A.skeri mektepler için yukarda yazılı iki cins Konservenin müna
kaeasındaki fiatları tenzili suretile talibi zuhur ettiğinden pazar
lığı: 15-12-929 Pazar günü saat 15 de h:ra edilecektir. Talibi ev
~el ile tenzili fiat sahibinin ve diğer talip olacakların Harbiye 
hıektebinde ki pazarlık mahallinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

* • * 
' 2500 kilo Makine yağı 
kuleli lisesi için zarar ve ziyan ve farka fiatı ifayı teahhüt etme
hn mütahi<li nam ve hesabına olarak 2500 kilo Makine Yağı pa
ıarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığa 15-12-929 Pazar günü saat 
15,30 da Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda icra edile
c_ektir. Taliplerin şartnamesi için komisyona müracaatları ve iş
tırak içinde pazarlık mahallinde hazır bulunulması ilan olunur. 

Devlet ~emiryalları ve limanları uınuınl i~aresin~en 
Ankara - Kayseri hattı üzerinde paşalı istasyonu civ.armda 

305/800 üncü kilometrede vaki taş ocağından 13600 m• balast 
ıhzan kapalı zarf usulile münakasaya vaz edilmiştir. Münakasa 
2s;xn 929 tarihinde Çarşamba günü saat 15, te devlet demir
~·oııarı ve limanları umumi idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak-

llt~t teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar umumi müdür
Uk kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler. münakasa şarnamelerini 5 lira mukabilinde Ankara 
da muhasebat dairesinden ve Istanbulda Haydarpaşa veznesin
clcn tedank edebilir!"" 

Gii ınriil<ler U. miidürlüğüıı<len: 
1 - Memurini muhafaza için yaptırılacak '2320 kaputa ait 

artnam 'e tadilat yapıldığından işbu kaputlar yeniden tan
~ıın kılman şartnamesine istinaden kapalı zarf usulile münaka

saya konulmuştur. 
2 - Şartnamenin musaddak suretleri Ankarada Cümrükler 

1evazım müdürlüğünden ve Istanbulda Gümrük levazım Me

l'tıurluğundan alınacaktır. 
3 - Münakasa Istanbulda Gümrük Başmüdürlüğü bina

sında Gümrükler Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunda 

'Pılacaktrr. 
4 - Münakasa günü 30 Kanunuevel 929 tarihine tesadüf 

'den Pazartesi günü saat 14 tedir. 
S - Teklifnameler kanundaki ahkam dairesinde imla edile

cek ve kapalı zarflar mezkur gün ve saatten eve! İstanbulda ko 

llıisyon riyasetine verilecektir. 
6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar Ticaret odasında 

tlıukayyet bulunduğunu gösterir vesika ibraz edecekt.ir. 
lier talip bedeli muhamminin o/o7 buçuğu olan 1566 liralık 

hükumetçe muteber Milli Banka teminat mektubu vermeğe 
"c yahut bunun yerine yevmi münakasadan evel İstanbul Baş
ll1üdürlügü veznesine nakit olarak para itasına mecburdur. 

8 - Teminatı muvakkate mektubu nümuneleri şartnameler 
le birlikte talep olunacaktır. 
. 9 - Muayyen saatın hululünde mutat zabıt varakasmm tan 
ıırninden sonra hiç bir teklif kabul olunamaz. 

10 - Kumaş ve şekil nümuneleri İstanbulda Gümrükler U
l'tıum Müdürlüğü Levazım Ambar memurluğundadır. 

Dahili ve göz hastalıkları m~~~~:~~ısı 
Prokopln (Komprime) : Ademi iktidarın tedavisinde 
Suprahypon (Ampul) : Usreti teneffüs ün tedavisinde 
GlokosAn (Ampul) : Glokom un tedavisinde 

:\fo;ıamel ve .\lmanyada W oelm fabrikasının müsııhzıraandın bı!Adald 

1 ıçlardan nümuno arzu buyuranlann lsıanbul 2:'i4 numerolu posta kutusuna 

lazmaları mexcudur. 

~nılak ve e~aın ~antası lstan~uı ~u~esin~en: 
C:sas 
166 
169 

Mevkii ve nevi Mevcut kıymeti 

Heybeliadada Yalı sokak 8 numaralı dükkan 450 L. 
Şişli Büyükdere caddesi Hacı Osman beyin 4940. " 
Gazino ve odayı müştemil 14 döniim dutluk mahalli. 

171 Eyupte Topçular mahallesi ve sokak cedit 2520 " 
2 No: Han. 

l 72 Eyupte Toçular mahallesinde ve sokağında 

cedit 23 ve 25 numaralı dükkan. 
300 .. 

173 
73 
74 
76 
77 

Kandilli Vaniköy cadde 12 No: kayıkhane. 300" 
( 
( 

174 
l 75 

Kandilli Vaniköy caddesi 11 ila 19 No: altı 2210" 
( bap dükkan ve arkalarında 1216 metro arazi 
( 
( 

1 76 ( ) 
c ~alada m~har~er Emlak peşin para ile. ve bilmüzayede satıla
,:,.,ınJan talı plerın 21 121929 Cumartesı saat 16 da Şubemize 
··ı·· '1 1 1 -. ....__ caat ey eme en ...... . 

·---------~----~-~~~ 

KARON Alman kıtaphanesl 
Bcyoıtlu Tünel meydanında 523 

Kirahk ~üJük kona~ 
5:)()() arşın bahçe içinde ve dOrt tarafı yol olup mektep,fabrlka ve klinlk ittihazına mUkem

mclen elv rlşll olan DUy~nu umumiye karşısındaki konakta çifte saraylar namile marul ve 

iki kısımdan m!lrekk~p olan KONAK kiralıktır. Her tarafa yakın olan ve denize nezareti bu' -

nan konağın yirmi odası ve ayrıca bUyUk salonları vardır. Halen fanilA ve çorap f 

~eyri se,af n 
-----= ------

~l rrltez \ oentw; G•\•tı ki\~r'1 
1 , ~~ın J :ı, l' · ,,.' ı ı ._3 ı1 Şu1:>e 

arenr•sı: \la'ı nıudıv e lX.nı a\tıtdı 

lst•n' 11 <>~ l-0 ı>l&r it lstlmııl edildi~ gibi ayrıca derununda dört ali~ de ikamet etmektedir. 
15 Kanaırn9anl 930 dan ltlbareıı icara verilecektir. Taliplerin Sirkecide Osmaniye 

bibi Ö.\\ER LÜTFÜ beye m!lracaatları. Mu~auya postası 

-.:- ,, 

BUJUK TAllARE PilANG~~U 
YEDiNCi TERTİP 

6. iNCi KEŞİDE 
11 KANUNUSANİ 1929 

Büyük ikramiye: 
200,000 liradır 

Ayrıca : 50,000 
40,000 
30,000 
20,000 
15,000 Liralık 

ve 10,000 » Bir 
ikramiyeler 

mükılfat 

Devlet ~emir yolları ve limanları unıuıni rnaresin~en 
Konya ve Akşehir civarındaki göllerden saydedilen taze balık 

ların 15 Birinci Kanun 1929 tarihinden• isan 1930 gayesine ka 
daı Haydarpaşa ve Ankara istikametlerine birinci sınıf ücretle 
nakilleri takarrür etmiştir. Fazla tafsilat için istasyonlarımıza 
müracaat edilmelidir. 

~~ 
•• 

LUKS 
İnce çamaşırınızı muhafaza eder 

ince çamaşırınızı yıkamak için LÜKS kullanınız. iki defa fazla 
dayanır. LÜKS çamaşırlarınıza tazelik Yerlr, çamaşırları ovmak 

lazım değll çUnkll muzirdlr. LÜKS tehlike>lz ve mllkeır.mel surette 
temizdir. 

Yıkadığınız ince çamaşırlar için LÜKS kullaoınız. 

' 

l.!VER BROTHERS LIMITID 

PORT SUNUGHT, El\OLANO 

M•'-K ••·••• 

Malatya vilayetinden 
Malatya vilayetinde vaki Cumhuriyet sinemasile İsmet paşa 

bahçesinin icarı 15/121929 dan itibaren üç sene müdde,le aleni 
müzayedeye konulmuş veşeraiti müzayede vesaire- mahalli muha 
sebe müdürlüklerine gönderilmiştir. Taliplerin biı: an eve! Malat 
ya vilayeti daimi encümenine ve şeraiti öğrenmek için de muha
sebei hususiye müdiriyetine müracaatları ilan olunur. 

TAYYARE PİYANGO MÜDÜRLüCüNDEN: 
Yedinci tertip beşinci keşide listesinin "60" lira kazanan biletler hane

sinde ve yirmi altı bJnler sırasında "26,599" numara müreuip hatası olarak 
"56,:i99" sur~tinde basılmıştır. Keyfiyet tashih olunur. 

Balıtesir vilaJeti ~aiıni encüınenin~en 
Susırlıkta müceddeten inşa edildiği halde proje ve keşifna

meye göre inşa edilmediği cihetle yeniden tanzim edilen keşifna 

meleri mucibince tahkim ve ters ınıve miiceddet hala inşaaları 
kapalı zarf usulile müzayedede bulunan ve bedeli keşfi (14238) 
lira (43) kuruştan ibaret olan mektebin inşasına talip zuhur 
etmemiş olmasından 8-Ka. S-930 tarihine kadar bir ay zarfında 
pazarlık suretile talibine verilmesi tekarrür etmiş olduğundan 

talip ~!anların encümeni vilayete müraca_at etmeleri ilan olunur. 

Lissiv 
Çamaşır Su )T tı 

Zahmetsiz, masrafsız ça, n .ı

şırlaırnızı kar gibi bC) az yapar 
ve kuvvetlendirir. 

Devredilecek ihtira 
beratı 

Mumların teshini hakkında bir kıt' 
a ihtira beratı talep için 4 Kanunusa
ni 1928 tarih ve 335 Vilayet evrak nu 
merosu ile mukayyet müracaat sahi
bi ihtirası olan usulü ferağ veyahut 
ahere icar etmek istediğinden almak 
veya isticar etmek arzusunda bulu
nan zevatın İstanbulda yeni postaha
ne arkasında, Türkiye Hanında 18 -
22 numerolarda kiiin İstok efendiye 
müracaat etmeleri Han olunur. 

Sıhhat ve içtimai 
~1uavenet vekaletinden: 

Eıibba"ın h;zm"ti mechur«i hak
kındaki kanuna tevfikan hakur'a tayin 
kılındığı memuriyeti mahalline gitme
kten istink4f eylemesi (ızcrine mezkur 
kanunun 4 üncü madde,;;i mucibin

ce beş sene müddet!e icPtyı sanat

tan menolunan Tıp f"kült•<inin ~39 
sonesi mezunlarından Ahmet Raşit 
efendi oıı-ıu Doktor Ahmet Suphi be
yin mezkur müddeti ikma1 eylemis 
olmasına binaen hakkındokı karann 
refolunmuş ,.e icravı sanauna müsaa
do edilmiş oldu~u ilfo olunur. 

Beyoğlu ınal n1üdür

lüğünden: 
Şişahaı ede Emek yemez mahalle

sinde İskerıder caddesinde 52 numa
rah hanenin ihalesi talik müddeti zar 
lında dahi ifa kılınamadıgı cihetle 15 
Teşrinisani 929 tarGı en lttb1ln:~ı 
kanunun 17 inci ve 18 nci maddesı
nin H fırkası mucibince bir . y zar
ıınaa pct.ı.:ct.ı..u.n. ...... •• • • . -:-- karar 
vcrildib;nden bu müddet zarfında ta
lip olacaklann Beyoglu Mal Miıdür
lüğünde miiteşekkil satış komisyonu
na mürac at eylt.::ne.leri ilan olw1ur. 

Di yarbeki-vila ye
tinden: 

Cuma. Paz3r, :;.1lı, Çar

şamba günleri idare rıhtımın

dan 9 da kalkar. 

THHZJ.~ Di~irn POST\~! 
(Karadeniz) vapuru l 6 k~nu
nuevvel Pazartesi 12.Je Galata 

rıhtımından harekede lnebolo, 

Samsun, Gireson, Trabz.1n, Rize 

l lopaya gidecek ve dönüşte 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 

Trabzon , Tirebolu, Gireson, 

Ordu, Ünye, Samsun, 1nebolu, 

Zongııldaga uğrayarak gelecek 

tir. l lareket günü yük kabul 
olunmaz. 

lpalık ıür'ıl poıtuı 
(l\1ersin)vapuru 17KAnıınuevvel 

!:lalı 1 7 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

Küçükkuyu, ~Alremit Burha

niye, A yvalıga gidecek ve 

dönlişte mezkfir iskelelerle b r 
hl.ıe Alcunolu~a uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

Kö~rn lislünde kiralık kolube ve hftle: 
Köpni Kadıköy-1 Iaydarpa~a 

l~hlelcri intizar salonundaki 

büfe ve köprü Adalar iskele

sindeki kulu be birer sene 

müddetle mlizayede suretile 

kiraya wrileccktir. Kat"! iha

leleri 28-Ka.E-929 tarihinde 

icra kılınacağından taliplerin 

o gün saat 15 te levazım mü
durluğüne muracaatlarL 

* .,,, 
25 ile 40 çapında ve 2 ile 

3 metre tulünde nümunesi 
~ILIJ. 1 .t.v lU\..I.•"' n'l.İt"Ahı meşe 

al';acı hilmünakasa mlibayaa 

edikc~ktir. Knt'i ihalesi 30-

KA E-929 tarihinde icra kılına

cağından taliplet şartnameyi 

görmek için her gün ve mü

nakasaya iştirak için tatlhl 

mezkfirdda saat l Ste levazım 

Çıktı 

1 ::-,\lJlKZAIJE ili,\ \JJI': ,_ 
LEH YAPUHLAI\[ 

KAHA IJEJ.\IZ 
MUJ.\TAZA~l VE Lt:K~ 

POST _\S l 

lnönü 
vapuru p 

15 Ununuevel azar 
g!lnQ 'ak.,amı Sirkeci rıhtı

mından hareketle (Zonıuı

dalt, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, 1 rabzon ve Rize iske-
lelerine azimet ve avdet ede
cektir. 

Tafslllt lçhı Sirkecide Mes 
adet bam altında acentalığına' 

~Ilracaat. Telefon:Istanbul 2134 

1 ALEMDAR ZADELER 1 
VAPURLAR! 

Seri, lüks karadeniz postası 

~fillet va1Ju·u 15 
KAnunuevyeJ 

Pazar günü aki a mı 
mat 18 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 

[.Zonguldak, İnebolu, Samsun, 

Unye, Ordu,Glreson, Trabzon 
ve Rize] ye azimet ve aynı 

iskelelere "görcle vakfıkebirc" 

uğrayarak avdet edecektir. 
~luracaat ınaha i: lstan'Ju' 

Meymenet hını altındaki yazı

hane. Telefon 1sıanhıı l J l '14 
• 

LLOYD TRİESTİNO 
Limanımıza murnsalatı beklenen 

Vapurlar 
(TE\'ERE) vapuru 15 k!nu 

"!'evvel pazar (ltalya ve Yuna· 
ıııstan) dan 

( KALDEA ) vapuru 16 kıl· 

nunuevvel pazartesi ( ltalya Ye 

Yunanistan) dan 
Yakında Limanııruzdan hareko 

edecek vapurlar 

Diyarbekir - Mardin yolunun 
17 - 59 ncu kilometroları tamiratı 
40n9 lira 45 kuruş bedelle ve 1 ay ı müdürlüğüne gelmelerL 
müddetle münakasaya vazedilmiştir. . 

(ASIRlA) vapuru 15 kanunu· 

evvel cumartesi l 6da (Dcdeağaç, 
Kavala, Se!Anik, Volos, Pire. 
Kandia, !fanya, Kalamata,Fiumc, 

venedik ve Tneste) ye 
(KALDF.A) vapuru ı 7kAnunu· 

evvel salı ! ide (Samsun, Trab· 

zon ve Batum) a 
Keşifnamesi yalnız mükellef amc- Bartın - C1de Postası 

le ?lışacağı n'.'2ara alınarak ona gö- T TfTA-L 
re tertip cdılmıştır. ~ 

(GAŞTAYN) vapuru 18 ka
nunuevvel çarşamba 22de (Sc!A

nik, Midilli, lzınir, P-ıre, Patras, 

Korlu, Ayasaranda , Brendizl, 

Venedik ve Trieste)ye 

2 Kanunsani 9J0 tarihine müsadif 
perşenbe günü saat 12 de kapalı zar- vapuru 16 Pazartesı· 
fla ihale edileceğinden taliplerden aır kfmunuevel 
tnameyi görmek ve daha ziyade ma- günü akşamı Sirkeci rıhtımından 
liimat almak isteyenlerin daimi encü-
mene müracaatleri ilan olunur. hareketle Eregli , Zonguldak, 

1 ra~ bıçakları
nın 114 adet 

tastiknamesi 
Traı oı.ıuıunuz Gilktt< bıçola 
ı 14 muayeneden ıeçiri~~~~ -
bu sebepdcn bUtUn bı ile 
mtıs:[ttih ol3rak trq olmakuD 
emin olabilirsiniz. 

~ 
~ 

Gillette 
D yiarbekir vilaye

tinden: 

Bartın, Kuru..:aşile, Cide, lnebolu 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. Yük ve yolcu için 
Sirkecide yeni handı 1 numrolu 
acentasına müracaat Telefonu: 

lstanbul 3105 

1 
Hacı Yakup Zadı Ve Şeriki 

Vapur Acantalıtından: 

lınde1iı lökı " gfir'ıl pasllı 

Gerze vapuru 
16 kAnunuevel 

Pazartesi 

[COSULICH LlneJ kumpan· 
yasının lüks vapurlarına aktarma 

edilerek Şlmıll ve Cenubl Ame

rika limanlarını gitmek için ten
zilAtlı doğru bilet verilir. 

Her nevi taf!llAt için Galatada 
mumhane ( Lloyd Triestlno ) 
ser acantesıne. Telefon Beyoğlu: 

2127 vayı Galatı sarapnda 

sabık Selinlk bonmarşası bina
sındakı yazıhanelerine. Telefon 
Beyoğlu: 2499 ve yahut Sirkecidı 

Kırzade hanındaki yazıhanesine 

müracaat edilmesi. Telefon 
btanbul: 235. 

aıı:,ımı Hat 18 Slrlı:ecl rıhtımın

dan haralı:etle (Zonguldalı:,lne
bolu,Oerze,Samıun, Ünye,Ordu 
oıreson, Trabzon, Rl:ıe, Ma- Pistolet hO)TaCISl 
pavrl ve Pazar iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. File resamı, saraç, döşemeci 

ve ~aç tesvlyeclsl alınacaktır. 

TafsllAt için Sirkecide Yalı Mektup ile Galata posta kutusu 
Klltltn caddesinde K!lçillt Kır 1 248 adresine müracaat edilmesi. 
zade Hanıodaltl acantasıoa 1 fyl referans f&ttır. 

müracaatları. Tel: lst, 3118 jl•----------11!1~ 
~carana teshllat gOsterlllr. 

Doktor Kokolatos 
Err:razı dahiliye (Gögils, kalp mide) 
mut ıharns~ Beyoğlundı Sakızağacın-

ıda32 No. hanede saa 14-16 E 
Yumuşaklığı ve dayanıklıgı 

Balıklı Rum doğum hekimi ile clhanşllmul bir şOhr<:ti 

V elidethaııeai haiz Tıraş bıçağıdır. 

Doktor EVGEN1D1 H d l J 
Her gün öğleden sonra saat altıya er Jer e sa ı ır 

kadar Beyoğlunda Hamalbaşında Av 
rupa pasajı ittisalinde 26 No. Recep iııı-••ıılıı••••••••lı 
bey hanının 1 numerolu dairesinde MUzu·ıf:" ~"RALAR 
hasta kabul ve muayene eder. Her ra T ,., 

türlil ameliyatı icra ve deruhte eder. '(l'~ll<~·lllTANU ÇIBAlı'uılfo 
Salı günleri velldethanede müra- ,• - Sİ t<ATR iN I ~ • 

caat edecek hamile kadınları mua- ~ e -~· . ...__ ........ _ 
yene eder. 



BİN SÖZ 
BİR RESlM 

illet mekte 
nlar için de 

n1uallin1 Nainıe Halit Ahn1et Halit 

Bilgisi 

Hazım cihazı 

de oku· 
havadis 

ngllız lirası 
lngiliz liruı dün uzanıp 

kısalarak (1026) da kapan 
dı. 

--o- -
Keadl yağımızla 

yet alır. Tekrar aolda kıvn- k l v 

1 w dow • 1 avru acagız 
ıp aşagı gru ıner ve ao H w 

kuık hizaamda (S) harfi er sene paramızm çogu 
teklini alır, nihayet düzele- levantaya, muza, ça~a •. kah 

k kuyuruk 80kumu civa· veye, f&lllpanyaya gıdıyor. 
:ıda nihayet bulur. Barsak ~~.işin sonu gelmez. El bir 
larm içinde bir takım kıvrm ~~e paramızı kurt!lrmak 
tılar vardır ki gıda bu saye- ıçın her tarafta. cemıyetler 
de barsaklar içinde yavq ~luyor, yerli. malı koru
ilerler. magl\ gayrel edilecek, son· 

Periton - Karnm içeriai ra Devle! r!aha bqka yol· 
• ört" b" ardır ki lar bulup birer birer kanun m enırzarv . 

buna (oenton) ve ya (ka- h~de ortaya çıka_ra~. 
rm zarı) denir. Bazı hasta· lşm kısaaı artık ~endı yagı
lık aebebile bu zar iltihap- mızla kavrulacagız. 

y ediiimiz yemelderia •· 18DJ! vİi ~it~t) denilen Ali Ce;;nl Bey 
ız, boiaz ve mide bona1Dl ~e talıga sebep o- Şam tarafla. kaçan 

an!~ ~= kadar Ul'Hazıın bezleri:- Hamut Ali Cenani Beym yanında 
eldiiini aoımut • yarayan bir . 'am mlar ÇJ· içi dolu bet tane bavul bu-

Mide karan bezle rdır ki tun· lunduğunu geçerken gören 
Göğüs botluiu ile karnı lardır. ler var. 

in'birind~ al?ran bir per· Tükürük bezleri - Ağzı- --
e vardır ki ımde bu perde· • · d tü"kürük" •• ka Yalova yolu 
. altmd dır K •w • mızm ıçm e ÇI • 
m a • w ara~erm ran bu bezler dilin altında, kısalıyor 
ı>ı:tk ~~~~ .~~ kulakların altında ve çene· Yalova yolu gittikçe kısa· 
~ emıgının onun e- mizin altmda olmak üzre lıyor. Yeni alınan vapurlar-
r. üç çifttir. Bu bezler küçük la Yalovaya bir &3a:te gidi. 

üzüm aalkmıma benzerler. lecek. 
lşte ağzımızın içini Yat tu- -o-
tan tükürük bu bezlerden Yaman Cumhur 
çıkar. • reisi 

Tükürük, yemeklen JU- y d Cümh' • li 
lı• laıy hamur lnıufte getir unan a ur reıs • 
diii eibl.içindeki hus\lai bir ii intihabı yapıldı. Zaimis 

Mid~ tulum biçitninde O· :-:!e:rıı sa:e:~ı1:r~~ Dcümha"ru· a~cerzeıe"snıli~pu~arlu~fiu·:n:deu· 
..iP ilci d.e _ıgı. vardır. Bun- teair ederek onları hazma U Y U • 
~dan bın ~ bonıs"?'~ elverişli hale koyar. Metro 
udedeliJcty~ açd~_f!boyerdedidr ki Kara ciğer: - Karın boş 7:-,uo Yerli Aınerikan · 
u e mıae rusun an 1 w w t f d b'' 'ele w dal bir ka- ~gun~ sag. aram a u- Darlilfıc eycça ' T 
ın ye gru an yük bır bezdir Safra çıka· l 
ak va r. İkinci delik mi- 8 f h.uhusi bir yol ve yatak ta ·1 1 ııı • L-=---- w ddıw nr. Usa ra . , • 
enm .,.. ... -ga aç gı ile on iki parmak barsağma ne varar ı l <rı 
erdedir ki .. burada da.~dt; dokülür. Safrıt, yağlı mad- tim" arzında yerli 1 -

~kabar~ ikincı deleri sübye haline koyar. n1uU1tından vedı hin 

Sovyet Cu111burlyetlerl ittihadı Hariciye komiser vekili Karahan Aaknradn çok parlak ve umtml 
merasimle kartılnnm.,tır. Resmimiz, bu merasimden bir intibadır 

TAVANNES 
WATCHCI 

GÜNEŞLE 
DAKiK SAAT 

l stanbul Asliye 3 üncıi H 
Mahk m sinden: 

Üsküdar Bulg Jq k r sind 
kcr maslagı cadd ı No. lu 
lanın mutasarrıfı Ahm t O la Al 

1 

ganın otuz beş seneyi mhtccavız 
zamandanberi gaip ve mefkut v 
yat ve mematı meçhul olduğu 
müddeabih tarlanın icareai de ..: 
mediğinden mumaileyhin gaip 
mefkudiyetine ve arsa hakkın 
carenin fesbile ahara teffizine 
itası talebile Evkaf miidiriyeti 
fmdan mumaileyh Ali Ağa ale 
ikame edilen dava arzuhali m 
yhin otuzbeş ııenc mukaddem 
yüp ettiği ve ikam tga!ıı meçhul< 
lunduğu şerhile bi t blig iade 
miş ve ilanen tcbli at ifasına 
verilmiş olduğund n müdd iale 
on gün zarfında dav ya c vap 
mesi liızumu i a 

Şehremanet:nden: Cih 
gir yangın ye:ı.nd~ dordünc 
dada 194,95 metre mura 
daki arsanın metre ınura 
na 15 lira kıymet takdir 
miş olup satılmak üzre 
zarfla müzayedeye kon 
tur. Talip olanlann 6-Ka.S.
pazartesi günü sat orıbeşe 
dar teklif mektuplannı !ev 
müdürlüğüne vermeleri. 

lstanbul icra daıresinden: 
Beyoğlunda Hüseyin ağa 

sindetı karanlık sokakda 5 n 
lı lıaİıede sakin ik ikametg 
meçhul Panayot veres sinden ıJ>8 
Bareti ve lstcl;o e Poliyyus 
dilere: 

S. Ahmet Salh 3 inci Hukuk Ha. Madam Olgarun Beyoglu 
lamliiinclan• katibiadilitlin 8 Mart 341 

Doyçe Bank İstanbul tübesinin 3407 numaralı deyin ıenediyle 
Galata daki tali tllbeaine mütteri ta- iliniz Panayot efendınin deyni 
rafından tevdi olunan ild bin Anado- altı bin liranın temini ı ın m 
lu Demiryolu ,tirkctl .mlltcdahil ku- yhfn uhteslnde mukayyet ve 
ponu mukabilinde yeniden v e "" ~ iMtlnlh lhnn "41elen 
henllz tediye edilmiyen 961711 4an !unda Hüseyin Ağa mallesınde 

1110 e ım"& •JW lc:!tJ!•• yftmi'.Jlej. tlı- ranlık ıokağmda atı ve 28 
ne bamfllne muharrer menedbı 'Ban- \'er Cflllit. 5 11: • 4 Kere 
ka kitesinde ıayi olduğundan ve No- sokağında 10, d rıcı r soka 
terlik marifetiyle Demiryolu §irketi- 44 numaralarda m kkam em 
ne muhalefet veraka11 tebliğ edildi- furuhtu talep edilmekte ol . 
finden bahıile kanunen muktezi mu 15 glln zarfından 341-2765 
amelitın ifaaı Doyçe Bank İıtanbul doaya numaraaiyle daıreye mü 
tllbeai vekili avukat CeW H. Sofi la deyni tesviye ve ya kalıunı ı 
bey tarafından vekılleten talep edil- dermeyan etmedi iniz surette 
meııi llzerine mllddeiden bubabda a- kilı mahcuzatın f ruht ve ecnı 
iman ~t. lddia11nın doğruluğu dan deyni tesviye cdıleceği m 
hakkında mahkemeye kanaat vermiş kinci ihpamame m kamına kai 
olduğundan zayi olduğu iddia edilen mak llzre ilin ol ur 
numaraları yazılı yirmi bet tane ha- -lıtanbul Erkek mu.ııim me 
mile muharrer ııenede kartı ibrazmda miclirlüiünden. 
tediyatta b~u~kdan Anado~u :ı;>e- Mektebimiz • tal belinden 
mlryolu ı~rketinln ~unıyettne Ankara Gui Muallim mektebİJJ 

Geçenlerde tqayylp ıden Ali Cınul BıJln Ankraada Çımka- ve keyfiyetın tezkere Ue tırkete teb- !olunan efendilerin yarın ııevkle 

Y
atlatl klfkl ile yUlbUetl rnlmde -r11ınelıtldlr 1 ııtına ve Gazetelerle l1Anma 10-12- karrer olmağla saat onda me 

ar ) · Karaciğerin teker yapmak heş yiiz n1etro ıneri-
nce barsaklar hauası da vardır. kan'ın kap.ılı zarf usu-

Hamn boruaunun en u- Pankreas· - Pankreas )') .. k kA 
la dır Do edi "d . .~---d b ı e ınuna asası 11 i:t -un anu • yu Y ııe- mı enın arKA1NH a pem e . _.....,...,.V~Y'."~,....."'V'V""V"V-"°"_,..-.•.....,v------~9.._2,;.!l~tarih;;o;;;;';;;i'.ind;;;e;,,;;;ka:;;ra.;;:r~ve;;;rUv,' div.,.. iabati vtıcut etmelen aksi ti 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e e e e kayitlerinin mektepçe terkin :iz metro kadardır. Karın nkli bir bezdir. Çıkardığı nunn anı 930 cun1ar-
otluiunu ~ta in~ bar nevi auyu on iki par· tesi g inü sa t on do ~·~ 
ıklar dolclµnnu.f gı'bidir. akl>araağuaa hususi bir rtte icra ve tek lifna- • 
ok aiır yük qJ.dınldıjı, yol ile akıtır. Bu suyun va· ıneler kuşat olun:H_'ak- • 
ükaekten atlandiiı yahut zifesi ağızda tükürüğün te- tır. Talip' • 1 yüz,,e Ç: 
ok ılmuldığı zaman bun· sirinden kurtu an nişastalı y b 1 1 t inatla- >, 
r karın duvarı nzayıf ve şekerli mad leri hazma • · e ı .ıü-

HAVA GAZI 
Di er b ııün mahtukaıı ku !anmaktan tevell lt edecek müşkllAttan kurtulmak için 

UCUZLUGU KOLAYLIGI ve RAHATLIGI 

• • • • • • • • • 
ulduğu yerden delerek dı- elverişli hale ko mak, ayni 1 c t r 
uı fırlar. lıte (fıtık) diye zamanda yağları sübye ha· raca· tl·ırı. 
ittiiiniz haatalık budur. r etirmektir. ~1 t ı > o • 

: Temin edenHA VA GAZINlkullanınız.: nerikan lliee baraajuı baıJangıcm e ağızdan başlaya ak 1 - Y c r 1 
aki Uk kıama (oe iki par- kafm barsakların sonuna Kı \ve 
ıak ltar,) derler. Bura- kadar uzayan hazun boru- ~,oü Adana ı an1uğu : Bır defa sorunuz ve emin olacsk<ımz ki havagazı ıesisat masrafı çok azdır. • • • • • • • 

a karacıa~ A!r• ve su ve hazmı huausunda iş Şehir ı ndosu "atak • 
ank aeu ıunındeki bez. gören tükürük bezleri, kara · · · J 

en de bir nevi au akar •w ___ ._ h b" likt takın !arı ıçın nuktazı : • cager, .,......-eu ep ır e . k I 
Kalın banak (b•zım cihazı) isınini alır. cıns ve 111 tar arı y~- • 

Her şey veresiye 
l banaktan b Hazmm nasıl yapıldığını zıh pnn uk ve amerı- • 

r ııhbarat ve abonöman buroso ı.tık!AI caddesi 34 Telefon 1570 

-n i:, gelir. B:k:'Ynık gelecek derate gÖreceğİz. ~an'ın ka-alı zarf u th •••••••••••••••••••••••••••••• 
>kum tadar uzar. Bu- • • • lı le n1ii Hıl· sa ları 7k·ı-
un birinci parçasına (kör Günün u u ıni 9 s h günü 
.ıraak) derler. Kör barsa- . • a t c n dörtte ıcra ve 
m alt tarafı kapalıdır. Ga ha adı lerı te lıti1ameler küşat 
!t ince s 1 benzeyen ,, caktır. Tali )erin 
r ~yr • . Bu !«!· Mlsa,lı ~ üz y d ıçuk te-
rugun bazı sebeplerle ıltı- Ankarada mı fırımız a· 11 t . k J 1 J) " I 
ıp~aı (apandiait) de rahanla Haric ecunız ta ı • ç er 1aru -

her ne11I 
moda v 
Flatlar reknb --len haatalığa sebep olur. tatlı gör"şüp nlaşıyo lar. acı ye muracaat arı. 

lnc bal'sagm kaim barsa Evelki ece Ru Har"ciye- ----------"------------

1 yerde ince bar- ci inin şerefine birde b o Ka" ~ t f K t " 
Jrt n Ln b~ğa doğru verildi. Başmuharririmiz de 1 e ar on HIU a1aası 
:dan bır kapak vardır. Bu bugün Karahana bir ôgle 

X:: in e bar~ rd:i yemeği ver_iy:.. Tu On in~isarı umum nıü . r u un~en 
ler d emez- J an beyin hapl-

K ör bar-
Jdan a dogru saneden çıkl!Jl 
;vnlıp 11z.,ır, a sola Eski ~e @..li Ihsan 
iner k miden n altından Bey, ıubatm 2 lilı<Te' hapİ· 
eçmek üzre düz bir vazi- sanec:len çıkıyor. 

Kap arfla munaka ed lmış olan kigtt ve kara torı-

lart) 1-Ka E. 929 tarih de erilen fiatlar haddi !ayıkta gorül
medigind n talip! nn ten ılatlı fiatlarını kapalı zargla 21-lta. E. 
9 9 cum rteııı gıin\l aat 11 re kadar Galatada mübayaat kc:ımisyo 
nuna tevdi etmelen. 

BAKiJS FABRIK 

komisyonundan: 
Dosya N S mti 

!039 Kadıkby 

242 R ukada 
45 1 ı nhul 

1198 Be j!; 

936 ., 
08 .. 

l\lahal esi 

Caferağa 

Nizam 

Sokağı 

il cı Şukrü 
N. su 

7 

ı am 22 

it m m c ld i 4:; 

ıe ı M tala Camcı ı r 
Kamer hatun iki ku; ulu ı 

Zı refa 20 

169 Ma n ı 6 

N vi 
Hane 

'.\) 

R mud eti ı n m;; .",,. ~,,ı,,,.,, 

çı nrılmı t r f ıp enn on ı bet nd p ylc ıh ki 
k· t I; ıı u 1 n 23-12-929 pazartesı gunu a t o da Be; oğlun 
d imam okai!:ı ıda 20 numaralı daıreve muracaaıları i!An olun r 

ği. 

ıtanıı.ı yedinci 1 enı 
Bir borçtan dolayı mahcuz 9* 

tılmaaı mukarrer Akaaya ağ 
l8 12-929 tarihine müsadif 
ba günü saat 16 Beyoğlunda 
başında Aynalı Çeşm de sabık 
huriyet namiyle m ruf gazino 
!inde bilmllzayde tılacağm 
lipleritıin yevm ve tıaatı m 
mahallinde hazır bulunacak 
runa müracaatlar olunur 


