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NUSHASI 5 KURUSTUR 

2 inci sahifede: 4 llncll sahil~de: 
1 Oüzel ve mahir casust - 1 fl!lek, -2 HikAyc, 3 Roman 

2 Heyecan kasırgası bitmedi; 5 inci ~ahifede: 
3 Son haber. ; 

3 il il hl! d 1- \'enl bir dedikodu çıktı 
ne sa e e: ~ 2- Mahkemelerde ve poliste 

ı K4ğı1haneyt sular nas~ \ 6 ıncı sahifede: 
bastı? 2-Mahalle koopratlflerl ı- Ekonomi, şehir traberlerl 

BL~lu UUR '? vekili 1Vlahmut Esat _Bey diyor ki : irtişa Adliye 
maznunları tecil kanıznundan istifade edemezler 

lJmumi ınaaş 
Bugün tevziine 

başlanıvor -.---
Üç aylıklar küsuratla 
çarşan1baya verilecek 

Pek yakiôda 
Yeni bir tefrikaya 

başhyoruz 

Aşk 

ortakları 

'1,. Rii~tü H. ııı 
l)cyaı1atı 
---····-Yunanistanın yeni tek

liflerini bekliyoruz 

TiJrkige sulhperver/iğini 
mükerreren iliJn etti 

Esasen yeni Odalar talimat
namesi bazı thavvülleri icap et
tirmektedir. 

Odada bazı istifalar daha vu
kubulacağr söylenmektedir. 

Oda memurlarına her sene ve 
rilen ikramiye bu sene henüz ve 
rilmemiştir. Bu ikramiyenin ve 
rilip verilmiyeceği yeni katibi u 
murni geldikten sonra anlaşıla
caktır. 

Gazi ve inkılap 
< Ya.zan: Siirt /llebus11 Mahmut 

) 

-5-

İlk musahabe .. 

Mıı/ıtelit Türk - !ta/yan hakem mıılıkcnıesi 

Muhtelit mahkemede 
ltalyan bankasının 200 bin liralık 

davası dün rüiyet edildi ·ııı, edebi, eğlencel. 
ir gönül macerasıdır~· 

Yazanı Af sefı"ri Banka Kommerçlyalanın hü- mesinde yapılmıştır. Bu dava-

gan kfunetimiz aleyıhine açmış ol- da vekil olarak Hükfunet nam> 

SellJmi /zzet Afgan sefiri Gulfun Ceylhi duğu davanın mürafaası dün na ajan Nazmı B., Hazine n• 

illl••••-•111--11111han dün Ankaraya gitmiııtir. Muhtelit T\iılk.-İtalyan mahke- ( Mabadi 6 mcı sahife.de) 



Bir gazeteci tevkif 
edildi 

"~.r:-,~_ -·~~·~ -~··· ··· 
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Kağıthane köyU ve kemerbur a n 1 u 
kaldı ha d • ve a m o 

Şika ete hak-1 Ingiliz lirası j Kooperatif teşkili tesebbü 
ları var mı? n·· .. . . . l · k 

un gene (1072,5Ja su ıyı netıce er verece 
Güzel sanatlar aka- jır "adı ve (1068,5)-
demisi mezunları ve da kapandı 

1 
liselerde ınuallimlik 

· Nanıık ls nail H. veka-

Borsa komi.~er vekili, ln
gilizın yakında hayli dıiş

oıesi ilıtinıalinden 

balısediııor 

F1rka müfettişi l-lakkı Şi11asi 
Paşan111 gazetenıize beyaııatı 

letin karan nediyor Mem,e·~et için hayırlı teşebbüsleri teşvik 

J<.tJğıthanedt ou halt gtltn ytrltr Vt henllz çtkllmeyen sular 

Bir an Kemerburgaz' da yalnız 
şu manzara görülüyordu: ----------····· Her şeyi önüne katıP götüre·n çamurlu ve köPüklü 

bir su, laşeler ve hızla yuvarlanıp giden kütükleri 

Facia na
sıl oldu? 

__...,._.._ ,._ ....__ -

Dünkü nüshamızda, Güzel aan'at- Dün Borsada İngiliz lirası etmek fırkanın vazifestdir 
1~ akademi_si talebesinden olup ~il- ~ene biraz yükselmiştir. İster-

1 

.~al!rnı hav~yici zaruriyesini 
c.umle amelı ve nazarı derslerden 1;n- lm dün sabah 1059 kuruş on pa- mumkün oldugu kadar ucuz te-
tihan vererek orta mekteplerde rerum d ... · k ·· b 
muallimliği ehliyetnamesini haiz genç r~ a açılmış ve ogleden sonra ~ etme . ~zre . aşıayan teşe!r 
lerde norta tahsil görmemi, olanların hır aralık 1072,5 kuruşa kadar buslerden ıyı netıceler alınacağı 
mu~~_li~ edemeyeceklerine karar yükseldikten sonra akşam bin temin edilmektedir. 
verıldıgını yazmıttık. 68,5 kuruşta kapanmıştır. Emanet memurlarının iştira-

.. Güzel San'a~lar akademisi müdü- Dün kambiyo tereffüü hakk- kile teşkil edilecek istihlak koo 
ru Nam!1' lsmaıl .B_., ~ meıe!e hak- mda Borsa komiseri Hasan B. peratifi için İktısat vekaletince 
kında hır mubarrırımıze ıu Wıhatı b' h • · · b ·· d '1 · · · · vermi§tir: ır mu arrınmıze şu eyanatb. gon en en pro1enın tasdiki bek 

bulunmuştur: ıenmektedir. 
--Orta mekteplerde resim muallim B .. k b" 1 K dık" " d Hal 

liği edecek olan muallimlerin akade- .- .. ugun am .1Y0 s~Uş ~~ a oy~ e k fırkası a-
mi'de, her sene açılan Orta mektep- hır muddette~ben ~ldugu gıbı ~a~m~an hır kısmının iştirakile 
ler resim muallimliği imtihanında mu azdır, alışlar ıse nısbeten çok ısuhlak. kooperatifi yapmak i
vaffak olmaları şarttır. olmuştur. Bu vaziyet arz ve ta- c;in vukubulan teşebbüs pek ya

Bu imtih.•nlara hariçten ve akade- lep umumi kanununa göre İn- kında tatbikat sahasına c;ıkaca 
mi talebesinden arzu edenler da'lil o- giliz lirası fiatini yükseltmiş- ğım Kadıköy kaza idare reisi 
lurlar, ve ~uv.u~ak oldıJklan takdir• tir. Niyazi Tevfik bey söylemiştir 
de kendilcrıne hırer mualliml;k ehli- F k I t b 1 k • 
yetname•i verilir. Kambiyonun memuriyetimi- ır anın s an u mmta a-

• 1 "k d d · h · ff" sı müfettişi Hakkı Şinasi Pa•a 
Geçen seneden itibar.o hcı imtiha- zı a.., a ar e en cı etı, tere u .. . . . . . •. • 

na dahil olacaklal'ın a, •ari orta ınt k· ve hatta tenezzülü fiatin tabii ~~ hır muharnnmıze demıştır 
tep me~unu olm~•ı hr kkmda v;kalct- sebeplerden ileri gelip gelme- 1

: • • • 

ten emır :ıtd k. ~".' sencdenben, aka- diğine nazaret etmek ve şayet .. - Koop~rat~f teşkılatı halk 
demıye gırmek ıçın orta mektep me- k ti d k" t .. 1 ıçın çok faıdelı olacağı kanaa-
zunu olmak şart olc!uğundan )eni ıyme er e ı emevvuç er ga- . d . F k .. .. 
talei:ıelerin imtihanda muvaffak ol- yri tabii sebeplerden ileri geli- tı.n .eyım. _ a. ~t gayet buyuk , 

ı, 

• 

K< · ınt·rhu rgaz 
'arıda rıııa:-;ı -
nııı tcl-ıliği 

mak şartile muallômı k etmelerine bir yorsa bunu mcneyliyecek ted- hır ış oldugu ıçın esaslı surette Hokl<ı Şınasi Pş. 
mani yoktur.Ancak, evvelce orta mek birleri ittihaz etmek ve ihtika- hazırlandıktan sonra faaliyete m k "'k d 1 . k 
t tın k d · · ger k l' d a , 31.d a ar an ırşat etme 
ep mezunu o a. a~ _a a eınıye. gır- ra cesaret edenler hakkında "me azmı ır. . f . eli 

Kağıthane köyüne 
nasıl haber verildi 

mış olanlar mualhmlige tayin edıleme • . . . . Bittabi Fırk , · ?asi bir te c- vazı emız r. 
mektedir. Bu talebeler akademinin kanunı takı-bata gırışmek tır.Bu ş H h ld d" h 

· b" · k b .. ··k b' l.k -1 b" er a e unyanın er ta· 
bütün tedrı&ıı~•':'ı ıtırmit oldukların- no tayı uyu ır a a a ı e u- rafınd · tif d r ld • .. 
dan, kendilennı~ orta m0 ktep mezu- yük bir dikkat ve itina ile müs a ıs a e 1 0 ugu. t~c~ 
nu ~d~edil~clcrıni maar~ vekaletin- temirren takip etmekte olan ko 1 b'.:lerle anlaş~lmı~ o~.aı;ı: ıstıhla· 
den ıstu!a ıle talep etmiş.er ve geçen . l'k .. 1 1 .... 1 kat kooperatıflen kuçük ser.nı. ---·repeler üzerinJe halk 

geceyi nasıl geçirdi? 
!erde lstanbul'u teş:if eden maarif ve ~ıser.~ so~ -~~ er·.e go.ru.e~- yelerle yapılamaz. 
kili B. in akademi'yi ziyareti esnaıın- fıat yukseklıgının gayrı taba 

KıJlfı//ıane kliyiinün f<Örtlnllşl! da da kenoilerinden §İfahen ricada sebeplerden tevellüt ettiiTine Ancak sermaye ve program 
Beş, altı gün faoılalı bir suret- 1 köyq varması &rasındaki fasıla can çnk şiddetli olmuıtur. Köylüler dair bir delil ve emareye t;sa- htı.7ırLklarr ihtiyaca. kaf_i .olur-

le d- ·am eden yağmur per•em- · UZ!!o sürmedi. Ancak yarım sa- telaş ve korku içinde dağlara fc'a- düf etmiş değildir. , sa tu mesele halledılebılır. 
lıe ı;uı.u oı;kden sonra birden at ge~tikte" sonra dağlardan i- ~ışlar ve geceyi soğukta geçirmiıler Ancak satışlar niçin azdır? Fırkanın, bu gibi iktisadi iş-
~İre hızlanmış ve bardaktan be- nen s~la--la yanm millik bir sa- dır. Alı~lar neden fazladır? mesele- • lerde alil.kası teşvikten ibaret-

laıur gibi bır haı alnuşcı. Yağ- hayı işgal eden dere baş döndü- ihtiyar ne diyor? leri, daha ziyade kambiyo işle- tir . ., 
llıurun !iddeti bilhassa civar kö rücü bir h!z. kulak tırmalayan ihtiyar bir k3ylü kendisile temas rile münasebetleri bulunan ma- )adeddin Ferit r Emin Aıt 8. Cemiyeti belediye azaları da 
Ylerde kendini his&ettirmiştir. bir uğultu ile köye varmış bulu eden bir muharririmize demiştir ki: hallerin Ticaret Odalarım • ve istihl5.k kooperatıfleri teşkili-
Şehre yakın ve münhat arazi üs nuyordu. •- Bea ıeaelerdea beri böyle bir diğer devair ve müessesatı ala'- kkül olduğu için böyle iktisadi ne taraftardır. Azadan bazısı 
liindeki bostanlarda mezruat ha L, 

1 
~ 

1 
sel görmedim. Bundan 18 ıene evel, kadar eden şeylerdir. mahiyette işlerle doğrudan doğ münferit teşebbüslere aleyht;r 

tlp olduğu gibi kemerburgaz ve aşe er ve agaç parça arı 1328 de buna mumasil bir ael biicu- Mahaza komiserliğin zan ve rul'.a.m~ş~l ol~maz. Fakat ~a: olup ancak blok halinde kuvvet 
l\ağıtaneköyü,aeresinin taşması Kemerburgazm aşagı mahal- muna daha uğramışt.lp kanaati bu fiat yüksekliğinin Ik ıçın ıstıfa~eli olan bu gıbı li bir teşebbüsle bu şehir işinir. 
ti.izündcn esaslı hasarlara uğra l~si .tamamen su altı'.lda kalmış,! Rasathaneden aldığımız maluma- gayet çabuk geçici bir mahiyet hususatı te~vık e?c;_r, fırk~ aza- başarılabileceğini ve bidayette 
llıış, mezruat tamamen harap ol bır ıkı ahşap ev selin önüne ka- ta göre Kemerbur~az ve Kahtaneyi arzettiği ve binaenaleyh fiat- sı k~pera~ıf t~şkılatına gırmek muhtelif zümrelerde başlıya· 
tlıuş, evleri su basmış, köprüler tıl~ış, suyun sathı hayvan leş- ~'.'ı"aın sebl .yağ~dudrun. f:ızlalığınd~n de !erin pek yakında hayli düşme- suretıle faıdel.ı .olurlar. 1 cak o.ı.an bu işlen. ·n. .s.ür'atle ta-

lerı, devr;!miş ağaç kütükleri ile il'~. :ısa 1~ mu . et .ıçınde çok ~ıddet M -
'lzgın sellerin İıı..i <"umu ile yıkıl- dolmu t K b go•termesınden ılerı gelmektedll'. N. k I . 8 si muhtemel bulunduğu merke- emleket ıçın hayırlı olan ammum edecegmı soylemekte-
tlıış, h

4
tta iki be.bz.lt koylü bo- şu. emer urgazm aşa- . - ••......-. amı smaı/ · zindedir. teşebbüslerin yürümesine çalış- dir. 

iulmuştur. ğı mahalle. i lıerşemoe gecesi sa bulunmuşlardı. Maarif vekili B. An-
baha kadar sel altında kaldı ve Erken yetişen buğday- kara'ya avdetinde bu hususla metgul FlAT GÖSTEREN MAKiNE 

Afet ııasıl oldu? . Kemerburgazlıiar iltica ettikle- l~ı- nerelere tevzi edı idi ?l,acaldanru ve ~!ebenin aı:~ular~nın BOZULDU 
l~ insanca ve ı:u:'..<;" ;...ıyıata se- ri te9eden ancak cuma sabahı 11• afına ça}ışacagını vadetınışlerdı. A- Borsa fiatlerini borsa h ri-
,_,P olan bu tab111 afetın snfaha inebildiler ve kısmen harap olan ANKARA 25 (Telefonla) _ita- biren v< k:llettcn gelen cevapta orta . d . h Ik .. il . 
" d 1 1 d t' t'ril' k 'drak d' mekteplerde resim muallimi olmak i- cın ekı a a gosteren elektrık 
şu ur: . evlerine_ kavuştular. ya a ye ışı en ve er on ı e ı- . • 1· b' f' k' . d B 
G d be J len bir nevi bug" daydan süneli mınta- çın laıokal on,. mektep m.ezunu ol- ı ır. ıat .. ma ınesı var ır. u 

eçen pazar an n uevam e- Kemerburgaz · d _ k ld - h L.k daki k k d bo 1 B 

Afganlı talebe 
ı nka r~da nı 'izn kere 

cen:van ed('.ct:k 

Bulgaristan da 
1rkdaşl~ 1 rın111.ın hanrl1 

b · r· tt:ş bhiisü 
d • b .. .. Jan arması az kalarmıızJa mücadele huıusunda tec ma tart o ugu a ın anunun ma ıne un zu muştur. u-... :n ~dadgm_u~ pelr~!!m eL_gunu baza gın bir selin gelmekte oldunu rübe edilmek üzre mubayaa edildiği ~ara,hatinden d_olal';ı ~i~ şey y~pmak gün t..ımirine çalışılacaktır . 
... ı şı etını a mıştı ..... emer ur kağıthane janda b"ld' _ malıimdur. Henüz ltalyadaJa fazla imkanı olmadıgı bildırılmcktedır. Bu Afgan sefiri Gülam Ceylani Bulgaristanda yaşayan kar• 
h.z köyünün ete: lerini yalaya- mişti. rmasma 1 ır miktarda yetiştirilemeyen bu huğda- suretl.e eski ve kırmetli ta.le~!~rimiz han bir muharririmize demiştir deşlerimizin yeni bir teşebbü· 
tak geçen dere cıvar dağlardan S 

1 
K ' _ h ·~ ydan evvelce bir ton kadar satın alın- d~n h"! altısı, ~esım muallimligı yapa Polis ıııü<lürünıüzün ki: lş~~ .. h~.ber ~Idık. Bu~g~rya.türl 

lka k d k 1 1 e agıt aneye nasıl geldı. mış idi. Bilahara daha bir miktar te- bılmek hakkınc:an mahrum kalmış o- ııl<c"r". ela ı"şı ı·ar..,) 'ıtı - Ankarada Tu""rkiyeye ge- klugun. un bılha.ss.a. ıçtımaı s"-
ra ereye arrşan au ar a Onun ıçin sel Kahtane köyünü ih- da "k' .. k'' ld - 1 ıl k luyorlar Mesele bundan ibarettir. n " .ı ,_,n ..,. 

~ınbeyaz bir köprü dalgası ha- tiya.t.ız bulmadı ve Keme~burgazdan bur:niı:::i'kt::.:a i~fa'ğ :'d~~;';'":e -· - - ----- Ankara 30 _ Istanbul polis lecek Afganlı talebe için Hari- hada ılerlemesı ıçın ~eç.enle;,dıe 
<ınde akıyordu. '\ yedı saat. son .. ra Kah. taneyı basan sel bug· daylar welerek tevzi edilmi•tir. ciye vekaletile temasta buluna- Sof yada toplanan mıllı · Turk 

d b k k b 1 1 d b , müdürü Şerif B. emniyeti umu- 1 k · d b k 1 • 
l{öyü su basacak! 0.ra !'". ır opc 1 e a ama an geç- Tevziat, iki esaa nazarı dikkate a- cağnn. ongresın e azı arar ar aıın· 

Birdeno ... e emerl>urgaz jan- b, gıtti lınarak yapılmıştır. Birisi tohum ıslah mi_Ye müdürü Rifat beyle temas . . mış ve bu meyanda Mahmut 
da.rma kaı akolu halka şu heye- liki çobanın ölümü! i~tası:onlarında tecrübe. yapılmak i- edıyo:. . . . Afga~ıst_anda vazıyet t'.lm.a- Necmeddin bey tarafından çı-
' 

1 
h be . , . çın hır kısmının ıslah ıstasyonların- Şenf beyın buraya davcu, Is- men tabiı hır hale gelmıştır. karılan Deliorman gazetesinin 

'iln ı ~- -~ verdı: Seline~ _fazla harap ettiği Kemer, dan veri!..-ncsi, diğeri de süneli mınta- b ld k" b 1 I " H .. k.... t" · rt k l k 
- Koyu su basacak, her kes burgazda ıki zavallı çoban, Haso oğ- 1 k3Jardaki zinıc.t sahiplerine verilcnk t~n u a ı za . r:a Va!{ arının °- . u ume ım1Z, a r . m~m e e- Sof yada neşrine karar verilmiş-

htiyatlı bulunsun! lu 10 ~aşında Hasanla, 15.y~ınd~ f?- s:ine üzerindeki tesirinin görülmesi Bayazıt dairesinde nune ge~mek ;çın almma~ta o- tın ~er tarafına. bakımdır. Kral tir. Deliormana Bulgaristan 
B h b b" .. d K mer oglu Rıfat, 10-15 keçılerile bırhk "utctiyledir Bayazıt dairesinde nikahları lan tedbırle alakadar oldugu an Nadıir han H~., ıle muntazaman Türklüğünün elden gelen mü-

. u a er ır an ıçın e emer te sele kapılm,.lar ve boğ· lmu•lard;r ' · · d'l 1 · · · b 1 1 h be d yoru 
1Urgazda kulnktaa kulağa da- Her iki çob~ d' k" .. S 

6 
ki· Tevziat ıu suretledir: ıcra e ı en enn esamısı ervec- aşı ıyor. mu ~ _re e 

1 
z. zahereti esirgemiyeceklerini ü-

iıldı ve bü.ün nahiye halkı, ka- lomctro uzağı,:'d~esde:enf~'iı~r döne~ 50 kilo Gazi çiftiğine, 50 kilo An- hi atidir: B" 1 _ .. Kaıbılde Alman mutahassıs- mit eder ve müteşebbislerini te-
J k ır çocu . ci , '1" ıdi !arından bil'istifade yeniden üç brik ederiz. 
ın erkek, çoluk Ç\'>cuk telaşla meç no tasında çalılara takılmış bir karo ıslah istasyo nuna, 50 kilo Hal- N aşıt B. ile Belkıs H. Meh- '- kt l 1 

1Yaklandı. Kadınla~ çayırlarda halde bulunmuş ".~ defnedilmiştir. kalı ı~lah istasyonuna, ~ kilo E.dirne met B. ile Behiye H. Ahmet Kantarcılarda 4083 numara- me ep açı ~ıştır. . . l 
1 I "d uk Kem.,,.burgazda yuze yakın koyun ve ıslah l&tasyonuna, 50 kilo Eslaşebir M . . . ' lı b 14 d S · . Kral Hz., nın hedefı Afganıs-1 E d • • f 
,11Yvan ot atmay.a. gı en çoc ." keçi, b. ;, k sele kapılmış, iki ev yı- ıslah istasyonuna, 50 kilo Adana ikin- acıt B. ıl~ Hatıce H., Aptur- ar~ a ~aşın a aıt na~.n- tam daima müştakil bir halde · ~şva eıızını ç;:ı nıış 
rını toplamak ıçın heyecan ı- k<lmış l :.-. ci pamuk istasyonuna, 50 kilo Bursa rahman ef., ıle Şahnaz H., Agop da hır çocuga çarparak ayagın- b 1 d k b"lh "kti- Meçhul bir İranlı elbise · M" _ 

,<nde larlai"a dağılıyorlar, inek- Mc" " n uiradığı hasar pek çok ziraat mektebine verilmiştir. Diğer ef., ile Kohrik H., Todori ef, ile dan yaralamıştır. ~~ urmyük~ ':ı~ assa Hı · • zaya ait eşya dengini c~ ... ı~ 
erini, koylmlarmı alan erke'.•- tur. K~~.r~urıraz ve K8htane civa- kalanlarc!an 1200 kilosu Mer'aş, Ga- Uranya H. - -- s~ ıyaf:l . se . . r. arı~ı k ça aıa 
er ukl ku ki d t rmdaki butun mezruat harap olmut- zi syıntap, Cebelibereket ve Adana Sarhoşluk _vüzu-nd•~n sıyasetımızde hıç hır tahammul açmıştır. 

• çoc arını ca arın a a t Kalıt e d · ·· · d ki k" ·ı· ı · d .. kk 1 Ad F t"h d · · d 1 
... okt ı k dınl ) b" l"k kı ur. an eresı uzenn e op. vı ;:ıyet erın en murt ep o an ana a ı aıresın e I y ur. 

1
.Yan - a aı· a ır •. ~e ya n rülerin bir çoğun~ sel aldığı için mü- ziraat mıntaka müdürlüğüne veril- . . . . . • {C\ vga Tfu<kiye - Afganistan müna-
ır tepeye varmak ıçın nefes nakalat sekteye ugrannştır. Köylüler- miıtir. Fatıh daıresınde dün nıkah- S d B d ba sk" · "b" d d' 
lefeae tırmanıyorlardı. le yaptığımız temasa nazaran selin Buralara ..erilenler ziraatcilere da lan icra edilenlerin esamisi şu- ~atya a e ro~.'1n .. mey- se tı eti kısı gkı ıd ~tane ~· 

Zorla eve girnıek 
istemiş 

_ . • hücumuna uğrayan her iki köy halla ğıtılacak ve ıüne mıntakalanndan o- dur: hanesınde kafaları tutsuleyen Bu dos u ve ar. eglık ebedı-
U zun sur_meyen b~r.anl . hadiıeden çok kor"'?utlarclır. Bilbas- lan bu yerlerde süneye kartı kullanlı- .. . . Baronak Artin ve Ohannes bir- yen devam edecetkır. Kral Haz- Hayri namında biri dün Dö-

Su basacagı haberı ıle selın sa Kemerburgıızdaki korku ve beye- tarak faidesi tetkik edilecektir. H~seyın ef., ıl~ Makbule H. birile kavga ederek yekdiğeri- retlerinin b!raderleri Şo.h Veli kmecilerde Mürüvvet hanımın 
İsmaıl Hakkı ef., ıle Saman H., oi yaraladıklarından :l(akalan- H <'.!1 Londra sefaretine tayin o- evine zorla ginnek isterken za-
Vasıl ef. il~ Aleksandra H., O- m1~lard1r. lunmuştur." . _ bıtaca yakalanmıştır. 
hannes ef., ıle Maryan H., · = B · - - \ h k · k · · - • · 

ır H< r~~; ta · 1 ı nın netıersı ... 
Beyoğl u Jairesind:: 
Dün Beyoğlu belediye daire

sinde evlenenler şunlardır: 
Araksi H., Manok Ef., Zey

nep H., Ali Ülvi Ef., ServetH. 
Osman Ef., Savis H. Entar Ef. 
Sakine H. Rüştem Ef., Dudu 
H. Nesim Ef., Polikseni H., Ya
van Ef., Sara H. Hayim Ef., Ül
viye H., İbrahim Ef., Sı1briye 
H. Abdurrahman Ef. Anastasya 
H. Dimitri Ef., Bahriye H.,. 
Hüseyin Ef., Meliha H., Musta
fa Ef., Emine H., Ahmet Ef .• 

Darülftinunda kursa .• ~· i:iaroda koıtuk ..• ·- liaıı!iuı.lıı masa ... . ' .;, rı.L/ llill..ÜSI ıııuıt· 

-;411p bnlt/u 1~ 
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I•~ -;'i ._ - 4 - • . Ta.9 .- .._. - .__ -~ - --...-.-. ~ ~·-- .u __ ..... 7 ac.o .. aa.a., 
~~~t~ -

i.kAye. 
Ç"f~ •ıı:". t\ ~:1---.; .... ~;..~-=====:::::::::;::;;;;;;;;"ı ı~~l".1~ıştır. Kocamı çok sevdi- biri:cisini seçecek bu mllsaba-

~J&JI. ~., .~ it u· ru-il H ,. "AY~~ gı(b::!)n de... ~~r t~~~e:~:n~l~io~~ 
.ASRIN OılDl:lil 'JlllWYIT, Tla 

1 Kilnunuevel 19!9 

OAlll!HANl!-Anlıora cadd11l. No 100 
Telırat adreol • Mllllyet, lıtanbal 

Telefoe numaralan: 
lltonbul 8011, •12. 1911 

8 ayt~ , .. 
a .. 

ABONB ÜCRFTLl!.RI 
Tllrftt,e için Hariç için 
400 lllırllf IOiJ kurıq 
760 ,, J«JO " 

14(1() ,, 2100 ,, 

Oelea evrak ıttt Yerllm•ı 
MOddet' ıeçen nn•balar 10 tıırıııtıır. 

Gutta ,.e matbaayı ait itler lçlu 

aıOdtıı!yetc mBraııcat edilir. 

11 ~ (' .... • ı ~ Bu şekilde başladıktan sonra, iştirak ediyor. Dllnkü müsaba-
;:::::-__ _:;;_:::.,::.:;_;_.:._::_:_:. ______ kendisinden nefret ettiğimi söy kalarda, aKrşıyaka spor klübü, 

• • leycmem... Hem ne hakkım Gilzel İzmiri sıfıra karşı üçle,, 

Gunaha gı"rdı"kten so var ... Biblolarını pekala bili- Altınay Bayraklıyı bire karşı 3, nra yordum... Kendimi müdafaa Altay Karşıyaka Sebatı ikiye 
etmek istedim ama ... Ne bile- karşı dörtle yenmiştir. İkinci-

Marcel Prevost- dan yim, edemedim.. (Hiddetle) ler arasında ise Altay ikinci ta
. . Gece saat on. 1 ğmda ki evinde kollarının ara- Kocamda da kabahat var, beni kırnı, Sakarya ikinci takımını 

M ~dam Robertiye, 25 yaşın- sına aldıktan sonra, daha ziya- fazla yalnız bırakıyor. . . sıfıra karşı birle tasfiyeye uğ-
d~ bır kadın;yatak odasında mi de seviyorum! .. ·" «Mösyö, rattı. 
nıcik bir I§mbamn aydınlattığı! (Hatıralarım canlandırır Ma- «Bu günü unutalım. Artık a- * * * 
min~cik bir lambanın aydınlatan .dam Robertiye, bir an düşÜnce- ramız~a hiç bir şey kalm~ş- Ati eti zi m .. 
akaıu bir yazı masasının başına ı !erinin seyrini kaybettikten son tır. Eger bundan sonra benımle A 1 . h . 
Ot O Ü d k 

· me g ı ima s · d · · t etızm cyetınden : urmuş. n n e apalı bır me ra tekrar bulur ) ş u o z anız, sız en ıyı 
ktup: eflatun uzun zarf henüz E, g- · d · 1s d .. bir hatıra saklayacağım - J .» Atletizm federasyonunun 28/ 
d 

• • er vıc anır ı o ay ı mos- (B d h · . . Xl/929 ·w· · · · Gueıeml• Ll&a!&no ıııeJaHyeıını Ubul etmez. a res yazılmamı~. yo·· R b t" , b 1 ' u esna a, ızmetçı, elınde tarı ı umumı ıçtımaın-• o er ıye ye un arı yazar- b · d · ki · . A - d k" h ı Madam Robertiye yarı çıp- dım Dürüst k. (b" ır emet çıçe e gırer. /aklın ua aşagı a ı usus ara karar 
BUGÜNKÜ HAVA 
DUn hararet en çok 9 en az 6 

derece idi Bugün rilzgtr poyrazr 
esecek hava y•ğmurlu olacaknr. 

FELEK 

/aktır ve bu kıyafet ~na çok ya- an t~vakkuft' namus )ar··· ır buketi ahr, üstiinde Hermozo' verilmiş olduğu tamim olunur. , 

1 

an sonra ve mana- k - .. ) 1 H . İ raşmıştır. Biraz şişmanca, ufak sız bir şey yapmış olurdum.! nun artrnı go~~r . - :ırt>ıye. dman Yurdun-
tefek sarışın bir kadındır Çtinku·· bu ı"şte f k ı Madam do Robertıye dan Nedım beyın sırıkla atla-, . . en ena şey oca D - "k b" d d 28/VI d 

Madam dö Robertiye lnın bilımesidir. Bugün, beşten. H ogrusrtu n'.1-zı.. ıber ~ham ·ı·. mı·ı~ a G l /929 a 3k,2l~b~etre-
«düşünürı> yediye k d .. .. R b . emen e esı gun nı atır ı- ı ., a atasaray u unden a ar, mosyo o ertıyc B · -· ·· · - H d b · Şimdi, biraz cesaretim ve de- her gün gibi sakin ve n 'eli bi; ı Y?r. u çıçegın uzcnne ona agır ay. ar .. eyın S/VII/929 d.a 

ğerim olsa kocama doğruyu ya 1 gün geçinni t" eş 1 hır mektup yollayamam. 1,78 ıle yuksek atlamada, Beşı-
zardım .•• 'size liiyık değilim. D.. .. h ş ~ · d •. d" (Son yazdığı mektubuda yır- ktaşlı Mehmet beyin 10.0000 

TAVUK! Çünkü i~leriniz ikim·-. d 
1
;· buedrubsthare ete ecegım ı- tar, tekrar yazar) metrede 4/X/ 929 daki 36 daki-

Vakı t k b" d ~ ızı e ad- ye, a t etmekte mana yok T kk'" ed · ı · d k 15 . . a avu ız e suyuna kadar eden i !eriniz, sizi benden Biraz sonra J an'a mü fik · . « ~s~ ur erım .: . :. çını e a sanıyelık, . Galatasaray-

MELEI( 
mudUriyeti JAN ANJELO LIL DAGOVER . Bt:IU\IIARO GOÇKE 

ve GASTON MODO tarafından ıemstl oluıan Alek<andr 
Duma nın meşhuır tSt!rlnden muktcl•c 

Monte - Kristo 
· müthiş ve muazzam filminin 4 klnunuevel çarşamba akşamından 
itibaren lraesine başlanacağı muhtertm temaşakirana il~n cy•rr . 
Bıletler yannkl pazarıe5i gün<ınden itıbarcıı gişdc 1e t· ·ı tır 

Oe ı mü7.deki 4 k runuevel çar 
şımba akşa :nı , ı ıo , ı v 
6 kinunutvcl .. , nı gtin~ saat 

iti de m : < olarak 

FRANSIZ 
TlY ATROSUNDA 

m<şhur viyolonist \!o" 

JAN KUBhLİ ( 
in iki resiıalı verileeeı., .. 

PJyanoda Muallim <) 1 TO 

HASA tarafından refakat ,_le-

cektir. Bu konserlere •ıt proğ· 

ramlan tiyatro klş c•inde talı: 

edilmiş ve kişeler bilet satışına 

başlamıştır. 

çorba yapılan ve «deriıi ile g~ ayırıyor size ihanet ettim Bu h tt' b" d • k bş ·; · bır huzun var... Dunu unut- dan Mehmet Alı beyin l/XI/ 
risi» &evilen ve ender olarak yu gün bir 'dos~um var hem de n ta a ıraz a(~şı dane ır mke.•- mak istiyorum. Unutamıyorum. 929 da 200 metredeki 22 4/ 5 sa
murtlayan bir mahluktur. La- dost! Klüpten çıkıı'.ııyan bak e :ıyaza~ım. 1 en ben uzak en Bana acıyın!» niyelik Istanbulspordan Veysi 
kin Avrupada öyle değildir. O- racı ~dun P.ıibi bir adam ' F.~- . y e m\ td a~; ayılır.) A_y- İ~te bu iyi. Şimdi çıkar, bunu beyin i;XI/929 da Disk atma-
rada «Tavuk» kadına verileni- vaki. rüzel~siyah gözlerı: .p.renı - dn~ podstahı le e,d ormozo1'ydakşım posta••ry atarrm · daki 3619 metrelik Galatasa- il 
· d" Am '"' k d d • ·1 b • s ı, er a on an ayrı ı tan (H" t · · · - . . • • aım ır. a ~er a ma egı gi~i .. elleri va~ .•• Sonra da ismi sonra yazacağım mektubu gön- , . ızme 51sını çagırır ve gıyı- ray klübllnden Semih beyin 8/i-•••a••. •••••• !••• .. ••••••!(;;.'. 

1
tavukluk ede~ı~ecek kadınlara ... buyu~: .~arkı dö Hennozo. Fa- deririm. j mr) XI~929. da 50 metredeki 5 _3/5 MELEK SiNEMASI Dö d b 

I
Acaba bu tabın kullanmaları o- kat butun bunlann ehemmiyeti· K _,_ b ··b·· tini M. M. sanıyelık ve 100 metredekı ıı/ ~ID rt gün en eri f 
ra ı8 e; enb~l orozEa - ko Y?k değıl mi? İki senelik bir iz- alır. Hormozo'ya mektubum ya-J * SPO' D saniyelik derecelerinin Türki- önümüzdeki çarşamba akşamından ~ınra IDBffiBSIDlll d ki keki . h kıllı l . ocam,ffiC'AtU umu o tırg ı--·•·•-•·--··--~ı S' 
•::arı;: an mı •.mem •. ger a d~v3:~.an s?nra, sevdiğim ve se- nn gider ... Öyle doğru, daha i Ll ye rekoru olarak kabul ve tasti- itibaren programa·ııtveten meşhur 

.. ço t 1k ve kıbar 1•e. ona vııdıg;ı~ hı: adama ihanet et- yatağında iken verirler... ı-----··~·-·--- kına. SPOR ve GENÇLİK hınca hınç doıu saıonunc1a 
•!üka"~avuğu» de~l~r. · · ki ken- mem ıçın bir sebep teşkil etmez Şu mektubu bir daha oku a- Af ya l 2 - Türkiye ve Mıntaka bi- gfüterilmekte olan dı degıl fakat aahıbıne altın yu- di ... Çünkü sizi seviyorwn ... yım y rış arı rincilikleri yapılmamak üzre 50 serisinin ikinci senesinin lraesine 1 

'murta yumurtlatan pek pahalı H 1 "meli o k k .. r . . . baş!ayacakor. BRB'DYPf ME•on ' fi b" hliik z e e şı . , er e . guze ı, saat (Zarlı açar, mektubu çıkarır llrrıirde sonbahar At 300, 500, 1000, 2000, 4000, 7000 ;;... - •o;ım:ıı~- a fJ IJ 
ve m~ara ı ır. ma tur .. ~n beşle yedı arası benı, Bom soka- okur.) 8000, 9000 metrelik düz koşu- .. nedenm bu tabıre kapılan bızım __ ___ _ _

1 
«M"" .. koşularııı•n '-OllUllCUSU !arla 4x200 4x800 ve 4x1500 Bugunden ldbnreo --11111 filmi hasıltan rekorunu kırmak· 

Şehremaneti bildiğimiz tavuğu talar zarfında bııyat pahalılığıkendini osyo, İ İ ( . ' k ' l 1 şehzade başında tadır. Rugiin 5aat birden 
l 
.. k t l"kki d k h vuk epice bııettinniı bunun izaleıi i•ın" 1 «Namuslu bir kadının size ZM R, 30 A. A.) - Husu- metrelık bayra yarış arının HİLA~ L • ıa·baren matine « u I» e a e ere er ta . , ... .. ..,. . . . . . A eb k . ı . . d . . d l sınemasında 

L b" "kd . lm bır çok toplanmalar yapılmıı, konfe- gosterdıgı emnıyetı suı ıstımal sı muhas e oşusu ıle zmır nızamı aıresın e yapı acak -'•••••••••••ıii ... atına ır mı ar reıım a aya !ar erilmi" •--- !ar · ..:L __ edil · · · b h k ı b" · H Tü k" k 1 k b l"" ,_ L • M bai "d ranı v t. .....-ar ıtuwu: ettımz. Sıze gelirken vadınız il- son a ar at oşu an ıttı. a- r ıye re or arının a u une Amerikanın buyiık sinema 
ı<arar vermıt. en van at mi L"• da dilin-'- bul ı . ' k · d" p k ·1 · · d . . ı ve ...... e ... te unmuı- zere bıblloarmızı görüp gidece- va ço serın ı. rogramda beş arar ven mıştır. romanından alınm 
ara.nıyorsa yumurta an ne ıçm tur. Hayat ~alılı~ itbalibn ih- ı ğirnİ tasavvur ediyord~. Olup koşu vardı. KIZJ.L OK 
eaım alınmaz acaba?! racatla adeım tevazununde aramak b" · · B" · · · t ··b k "d" 1izım olduğlı kadar, bııyati telakkile- .ıt~n şeyden sonra, bıttabı artık ırıncısı, ecru e oşusu ı ~· 

. O~~ENMEK AŞK~ . rimlzdeki yanlıılıtı ve tqebbüıleri- sızınle görüşemem. Yalnız, ko- B_una 3 ve~ .>'.aşında altı tal:' ıpr 
Bır hıkaye vardır: Vaktıle bır mizdeki nokaanlığı da hesaba kabna- camı çok sevdiğimi ve sizden dı. Balıkesırlı Şaban efendının 

'.tüner sahibi bilmem hangi padi lı~ır. Cumhuriyetin yükıek liderleri- nefret ettiğimi, söylemek isti- Şulesi 15 longörle birinci gele~ 
ıaha bir hüner yapmıt: ! nın ~u.buıu~~ tetkikab bu !'eticeye yocdum. - Jaklin. rek 200 lira mükafat ve çok tak-
ıaha bir hüner yapmıt: Yedi taıenrutliş~rba. Reı~~~-~ur Hz.lerı ~e lo- (Mektup elinde bir müddet dir kazandı. Ödemişli İsmail 

d'ki . " • . d"km" yme fYLı.ımızın ayn ayn ıtaret f d" · y l , "k" · M" n .~. '· ıg~e~~nı y~re 1• ıt ve buyurduklan noktalardan biride ko- düşünür.) e en ının 1 maz ! 1 ıncı,_ . ~: 
aeki ... ıncı bır ıgneyı de bır atıfta operatif me1'eleıidir. Memleketimizin ... Evet ama . . . bu adama ralay Mehmet beyın Dervışı u
Yt;dı iğnen.in deliğinden geçir- ik~!8~ ~yet v~ in~~~· milleti- mektup yazmam tehlikeli. Klllp ç~cU gelerek 75 ve 25 lira ~~
mış .. Padııah adamcağızı pek muı!' ıçtimal ~ye11~ _eoateren •• te göstermesi kafi Açıktan açı- kii.fat aldılar, Mesafe 1400 ıdı. 
t kd" l · 11" I "h az bır :uıman lçınde buyuk ıemereler · S b h k l "k" · k ' a , ır e mış ve e 1 a tıı_ı 1 san veren iter türlü kooperatif teıkil olun ğa: «Sizin metresinizim .» diyo- on a ar oşus'? o an 1 ıncı 0 Çıktı 
ettıkten ıonra y~tınp ellı de ao- muıtur. Hele ziraatte, köylülerimize rum. Hem sonra (hafif gülüm- şuya, 1923 . te hıç koş'? _lcazan
pa attırmış ve gıderken: ihtiyaçların~ tamamile tatmin ehnit n ser) biblodan bahseden cümle mamış halı, kan lngıl~zlerden 

- Yaptığın şey hakikaten ~nkala!"'n ıtibar açmalan_ da_ buna iyi değil. Çok heyecanlıydım ... F_re~ney Ko~ato ".e S~beryan Galata ithalat güm 

sergüzeşt dram IO de.re 20 mu
azzam film tamamı birden göste

rilecektir. Avrıca kcımlk ı 
.\'lükemmd salon orkestrası • -

•• 
"f . . ... 

IPTll.11 

müJkil şeydir. Sana onun için bır zemın hazırlam.ıı~· Şımdi de.~- Buna mukabil nefret etti. imi gırdıler. Refık beyın Sıberyanı . 
ı~_•aı_ı ~ttim, liikin zeki ve Ömrü ~:::.~:tif't~:iafeç:ffi~a~ht~ısöylemem mukenmel! g birinci gele:reı~ 400 lira müka- ru~u Mudiriretin- AlJı..:: '['LJ'Rl ve 
~1:.bı~ ı~c yaramıyan yere aarfet mek~':dir. ~u, b~tün bir ~Ueti11, aynı (Mektubu yırtar, yazısını de- fat ~ldı. İ~ıı:cı gelen Fredn~y~ d > • ıJ f' tıgın ıçın de dayak attırdım! de teşkilata eırme11 demektir. Her vila- - . f . l k b" b k 75 !ıra venldı. Mesafe 1600 ıdı. l D. . 
mi,. yetin ber mabıılleıinde yapılacak o- gış ırm~ge ça ışara ır aş a- Üçüncü koşu, 9 Eylfıl koşusu Kı"/o iV AN PETllOVİÇ 

lan bu . . _._ ih . lamnızı sıru yazar.) ı b · A b ı Geçende elime geçen bir la ııtır...,b. byatçt t . eden keko- aMösyo·· 0 up un~ yerlı ve r~p eş 172 İpek çizgili kostiimlük 4 kiinunueı•PI fi k . d D . Y ve ucuz ır aure e em.ın cc hayvan g d" Hakkt beyın Na •_ren . g~zcteaın e anımarkalı ve bııyat pahalılığı hiç ıüphe yokki «Sözünüzde durmadınız. Sizi "b" b" . 1~ ı.Ad 1 H.. . -1 ku:naş beher kilosu 15 ku-
1 

~ar.9:ınıba 11kşamı 
bır alımın, yılan balıg-ının ner~ eıaalı bir ıurette inecektir Bu teıeb- k"b b" k k ed" · · sı 1 ırıncı, ana ı useyın ruş :::::::::::::::: 
d 

· ı ar ır er e zann ıp evınıze f d" · ·· ·· ·· "k" · S h · 
e ve nasıl yumurtladığını öğ- büs, ballmnız araıında ~ir nevi teaa- eldim Beni ek feci aldattınız' e en ının gumı:şu ~- ı_ncı... up 105 Örgü makinesi ve ayağı -

renmek için tamam otuz ıene ~ut .•~da _kuracak:"~ bu ııe m~eke- g · P . . .. .. Paşanın Alceylanı uçunı;,u gele- cüml i 200 Bu hafta 
l çalıştığını okudum ve aklıma tıb.n ıçtımaıff-~~yab 'ıçın ta.Y•nı ıukran Bundan sonra, sızınle goruşme- rek 700, 75, 25 lira mükafat al- 93 Deı . 11 k .. Etual sinemasında 

• ır muva ıuuyet o acaktır. Bu hafta- me imkan yoktur Yalnız koca d 1 M f "d" R · . nır pu u ucu cum-
yukardaki fık7a geldi .. inanmak iri gazeteniz, bakkallar kooperatifinin k d' -· . · . d - ı ar. esa e 2800 1

• ı. eı~ı- lesi 1000 
lazımdır ki insanları aa'ye sev- te~kil ve hatta kütat edildiğini yaz•-ımı ço -~~. ıgı~ı, ve sız ~n.nef- cumhur koşusuna Mıth.at be)'.ın Un antreposunda bulunan 
k~dt>n şey yalnız menfaat değil yor. Halkımızda '.'~a?"n bu :?~niye~, ret ettıgımı soylemek ıstıyo- Strati Varyü~'ü i~e ~efık. be_yın baliida evsafı mezkur eşya hi-
bıraz da il"renmr aşkıd mahalle kooperatıfinın teıkilıne bır rum - J.. Estafet ve mıs Pıklı gırdıler. l d ·· t "ld'.. h"l ı çok m~r,sir dramın mıiınessilesi 

" F ır. · meydan hazırlıyor demektir. Artık 1 «Düşünce» Strati birinci eldi 1000 lira al- za arın a gos .en ıgı ve9 
1 

e. KORI:>; GR!FFI r en nııişkıilpe-
~:;-;-:---:----:-----=.:.E::.::L::E:K::_ uyanıyor ve Aıyai zihni~e!l~rd.en soy; Bu mektuptan kimse bir şey dı Estaf t .:. .. gelerek 200 ı 5, 2~0, 1000 kuruşta talıpl~rı' '°" ,eri men:,ur ct ,,c' • d ı r. 

KADINI 
~ü:;;terilmekte olan 

SOKAK. 

ı Bogün 
Melek sinemasında 
R,\MO<' i'\OVARO nun temsili 

T AIJEBE PRENS 
filmini gormek sinema 11n •aunın 
vilcude getirdiıtl en bilytılc şııb
eser!erden birini temaşa ermek 
demektir. 

................. 
Bugün saat 16 da 

Fransız tiyatrosunda 
Fransız Operet Heyetinin 

Veda gala matinesi olarak 
LES MOUSKETAIRES AU 

COUVF.NT 

MARGERIT DÜKURE turne 
sinin temsiller! önilmuzdelli 5 k!.· 

n unuevel perşembe akşamı 

Fransız tiyatrosunda 
mrşhur konıik KLOD R1VOR1 
Matmazel MARGERIT DÜ· 
KURK lştiraklle Kleman Votelln 
en meşhur komedisi olan MON 
CÜRf: CI !F...Z IJ-:S RICHES pi· 
yesi temsil edilecektir. 

• ... ;;!JllZ:;.ıı::ıı;om:;:mı ........ 

eki
n i , ın·· ~ unarak Avruparun mantıki ıktisat ha y ln 1 • • •• .e 1 ıncı uhtesınc!e olup 8112129 tarıhın- 1--ı;;ı::-:Hl::a~:nllt'.l::;ıı;-~ Ur~ .,ı aJ ası roketine atılıyoruz. Aldanmak ve aı-1 anlıyamaz. a ız çocukca ya-ı 1ıra mukafat kazandı. Mesafe d ·ı 1 . k b 1 k -

- datmak :<amanı eelmittir. Müıtertk zılmış bir şey .. · Hormozo'nun 3000 metre ic\i. Son koşuya Bu-
1 

e fı al esı mu l~rrerl ul unma - ~~\\; · 1 ı ı .;, . v : ı • l.'t 1 w , t ınr:ııi 'igorta arınıl.ı ~-, 
Mahal » J·oo t"fi t t ı b .. · e1 -' L k"" 'd · ·d· o· · . . · ·d· B a az .,sına ta ıp o an ar111 sa- ... '- pera 1 ve op an yapı an • arc .. et.'.n .. ~e ~~- mauam e! ~r e metresı ı ı. : ca koşusu ısını venlmış ı ı. u- _ . .. :::· Gr. a da Oı.yoıı hamııd.ı klıiu Cnyon i;;»rta kumpanyasına 

29 uncu hafta b" . ·ı·-· . Ga lur derecBcde b~yatı tezalıurunu goru- kadın çok guzel yazı yazar .. • na yerli ve Arap hayvanlardan 'tış J,omısyonuna muracaatları. yaptınnız. 
. nın ı!""~cı ıgını - yonız. u netice karfııında fazlada B k 1 · · ' - .. · - ,. · .. · · ' latasaray Lısesınden Sidı Bey kazan beldiyemezdik. Bu alaka bayatın u- u me tupta o madı · 8 hayvan ~ı'.dı:. 2~ ı:ıetre ko- : ~ N A K f L ~ l urJ..ıye<le lıılafa•ıla :rrayı mmınıeıe etmekte ohn 

mııtır. Yazısı ıud~:. . c~zlamaıına Wnil olmakla beraber, tet (Yırtar, başkasına başlar) şular, İzmırlı Şukru aganın Say· • •• •Haf!_anın ':" muhım tı:J>erı, hayat kılatın bize verdiği tesanüt ve ahlak «Mösyö yad• birinci Suphi Paşanın Al- Dr. ROBERT ABIMELEK u N y o N 
pahalılıgı:u yuzde kırk nııpeti d k d · · d f ti · b" b" · ' • · ' · ' ·ıt k 1 hali k . n ~ e enı ~Y••.ın. • O: enn ır ınne «Bu günü benim unuttuğum ceylanı ıkinci geldıler. 300 ve' 
s.a •• ece.. o an ma c operatıflen teı merbutiyetım temın edecek ve hep . . . . ' · · ·· " kılı huıusunda efkari um•Jmiyede ve birden hareket etm•nin ! 1 gıbı, sızın de unutmanızı rıca e- 75 !ıra mukafat aldılar. mat~uatta bir temayül. olma1tdır.Fil- pratik tezahürünü a~ık bir uu:u~et;ee derim. Vicdanınıza hitap ediyo- İZMİR, 30 (A. A.) - Li_k K:umpanyaHına bir kere ıığramartan •igorta yaptırmayınız. 
~~ka~n~nelu~~~.~~n~~ri~~ti~ rum.Artıkaramı~ahlçhlr~yma~arı~Cuma~!!ad~İzmı~rLı~~~~~~~~!!~~~~~~~~~~!~~·ı:· ~··~·ı~·~~ı!I L~'\~"j[~r~ı~-~2~1m~2~!=~~~~~~~!! 

".ı il/İlft'I,, itı < Get.t ltjrlkası: 107 de benim .. Fakat o gllnle bugllnl ··-Hasta yatağında çektiği vic- - Çok iyiyim. Siz nasılsınız? canla anlatıyordunuz ki .. Fa- Neyseki hemşirelerin hepsi 
ve bu an arasında öyle derin, dan azabıdır ki ona yeniden ha- · - Teşekkür ederim. kat çok garip oluyor. Muhak- tenbihli de şaşırmıyorlar. De-

K 
·o o EŞ• öyle ölçülmez farklar var ki. Bu tırlamak, acınmak ve aranmak Onun yanında konuşmamayı kak ki bu çocuk benim Hamra mek bir tanesi bir az dalgınlık 

N 1 f~~k ve bu_ ölçüsüz gurur ancak fikrini verdi!. . . .. •itiyat edin~iğim için çok ~a- olduğuma inanıyor. Ancak göz-1 gösteripte, hatta: 
dun onu dınledıkten sonra ken- Bu duşman vehım ılk gunler- manlar benım yanında oldugu- leri ı~apalı oldugu ve ben de da- - H ... 
disini bütün ihtiras ve ateşlili- de de beynimi kemirmeğe baş- mu farketmiyor. Bu sabah ta ima kendimi, sesimi yabancılaş- Diyiverse de kendisini top· 

Elem izzet ğile meytlana vurdu. lam~tı. Şimdi gene tasallütunu hiç konuşmadan onu pansuma- t1rdığım ic;in: !asa gene "emri vaki" in önüne 
~ . . . . . . . . . . gosteriyordu. Hasan: na kadar götürebildim. Fakat _ Sen Hamra'sın... geçilemiyecek 

. . . Giyinir giyinmez hemen ha- - Hamra'yı tanımanız için o davanamadım. 1 D" · J" b k ı d O ı . k Ve .. arabamıza atılan ser- !berraktı. Kendımı aşk bahçesı- tırlad m H , b" d ki d f 1 . 1 1 d d ku G . 1 . d" . ıycmıyor. •asta a ıcı ar a ya nız, zannetmekle bu a-. . . . ı . asan m ce ın c e ter erım oma ıy ı a o - - eceyı nası geçır ınız d h" · ·m· ag-ı·· <l h d"" b bi pantınler, confctıler arasında ne salıverılmış toy ve kaygusuz altıncı d fter Ak! d t" 1 d IH B onun yanın a ıç ısmı 1 ~- ar eyecana u~erse ya en . -
yeni bir ses tufanı göklere doğ-lbir neş'e çocuğu gibi buluyor- ·ık.. e H · , ım a~dge9 1

' maDıy kınız · · ·. d"" il .. 1 k ~-f-1 edy · · ·k. h . . !arına almıyorlar. Dalgınlıkla le bile ne yapmalıyım değil ını? . r·ı·k d" k" "d ı once asana mı gı eyım, er en gerıye uş nu ece ı ıyor um ıra at geçırdı. bir def'a birinin ag-zından ismim 
ru ın ı a e ıyor:. • .. dum ve hayatım. san ı yenı en defteri aramaya mı? İçimde ga- ne kalabilirdi?. Ben de öyle Ama bir def'a da kendisine sö - - - ı · · · · · · · · · · · 1 

- Yaşasın İstıklal harbını başlıyor, tazelenıyordu. Ruhu- rip, yenilmez bir merak uyandı. yaptım. l letmek istiyordum. O zam~ kaçars~ h~~en çı~lıgı k.opara- Onu pansumana bı~?ktrkta:ır 
yapabilen Türk milleti ı ınun derinliklerinde kaynaşan S . 1 ld • • d h k h ti a<:ak cak. Çunku ben dun sualıne ce- sonra ben kovuşlan şoyle b. Ya~~sın . • beynimin içinde savrulan göz~ anıyDe efr 0 . bu ·

1 
·
0

·d· · d. · ·b·. • ri.lz·. • ·; b" k ak~ ço kra a ıy ' daha vap verirken koridorda birden dolaştım, hemen emanet daire· 
• 

1 
- e terı u ayım... am an ır gar, ır uş, ço ınanaca tım. . k - · k H • ib' le· 

- Ya~ şassssın •.• , !erimde canlanan tek sey yalnız! dedim. Saniyeler oldu: bir yaramaz çocuk gibi çıktım. -Çok rahat.. l bıre durdu, ula,,ını agzıma y_ak ııın~ oştum, .a~an ın e _ıse 
- SSSSSSS NNNNN Hasan'dı. İki aydır onun yanın-, _ Hasan her şeyi kısaca ba-, DoğruHasan'm yanma. Baktım dedi. İliive etti: laş~rdı, nef_es _hı~~ ~m~dan ?ın- rını arattım. Katıp, sordu· 

- NNNNNNN ·, • clayım, iki aydır onun ağzına na anlatmadı mı? Defteri son- çok iyi. SütllnU içmiş pansuma- - Size dertlerimi dökerken ledı. De ne!. kı butun ~-ıkkatımc - Ne yapacaksınız?.: • 
- NNNNNNNN... süt akıtan bendim, iki aydır ona ra da bulurum. na götürüyorlar. Artık kolları- bir az fazlaca yorulmuştum. Fa- k~~ı gene ses~ı:ıden şup~e. ede- - Lazım. Cob;nde_ b.r d fte• 

Sonra tekrar dalmış.. uyu- kavu an bendim. Fakat bu iki dedim. Bir an zihnime bir na girilince kendi kendisine kat sonra hiç bir rahatsızlık ?,ılıyor. Bunu ogrenmek ıçın de olacakmı~. onu alacagım • • • 
muşum! ayı dolduran ümitli, ümitsiz, kurt girdi. Fena, iğrendiricı, pansumana gidebiliyor. Götü- hissetmedim. ~r:e İk~u.:ııaz!ıkJ~r ?apıyorm~ş dedim .. Katip: .. ·-j 
........• • neş'eli, neş'esiz; muztarip ve ya tiksinti verici bir kurt. Zihnim- rülmesine yardım ettim gider- - Mükemmel... 

1 ~- 1 
uç gun ur. en yanın a - Elbıseler etuvden gec;tıg 

Sabahliyin öyle hafif, öyl: mes'ut gllnlerimin hi~ ~iri~inde de ona yer veı:nek istetmedim.' ken sordum: 1 Sonra o sonnaya başladı: degılken hemen. hır bahane bu- için cebinde yoktur. ?ur bak:· 
mes'ut, öyle rahat kalktım kıl hu rahatlıgı, bu malıkıyetı ve Fa:'kat ısrar ed1yordu: - Nasılsınız? - Siz sıkılmadınız ya?. lup soruyormuş. . . ynn, başka emanetlerı var mı. 
Z ·ı ·m bombostu nefesi erim 1bu gururu bulamamıştım. O za-1 - Belki de Hasan seni unut- Benim sesimi alır almaz yüzü - Yooo.. Rica ederim. Me- - Kuzum o Hanımın ısını dedi, defteri aradı: . t 

1 mı . • 1 ··ın·· 1 kl d" ı d" o k d h ydi? BİTMC:D ürüzsüzdü, hafıza ve hayalim man da Hasan benimdi, şimdi ı muştu· l!"U u: ra a ın e ım. a ar' eye- ne 



ıı., MlLUYET . PAZAR 

Yeni bir dedikodu çıktı! 

Kadınlar mı modaya uymalı, 
Jnumu kendilerine uydurmalı? 

-------------·····------C----- -
1- Aman beni bu işe karıştırmayın.? 

Celal Muhtar 
2-Türk kadını milli prensipleri dahilinde bir moda 

icat edip ona uymalıd ı r!.. Nakiye Hm. 
6- Ümit ederiz ki kadınlarımız modaya iıyacak değil, onu 

kendilerine uyduracahlardır. Besim Ömer Pş. 

Bir nokta? 
llantmlarımızın 

f$oo -3000 liraya 
~adltr kli.rk manto 
~imalarında koca-
larının teşvik ve 
tahriki var mı? 

1 KANUN~VVEL 1929 

içki a111illeri 
Arasında kar vü-• 

zünden itilaf 
ç ~ktı 

Mahkemelerde: 

Her şeyi söylüyor 
Katil Uzeyir, istintakta kanlı cina

yetini olduğu gibi anlattı 

Poliste 
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~~;fj,'k~o;,n;;(jo~nıldi-.. ~.- ---~--'!!"'!!"-~- ·~- """!'!!'~Tt~5·:- :=~$==~=--35~2~==~~~E-5·5~·55~~.ıAA~dllI~iy~e~v~-e;ıkkiUli~ndio;·jio)j-i~v~a~ntto~- PP.ı~a~n~ıy;o~·~~ ""'- - ı• • MİLLİYET"N ŞEHİR HABERLERİ JI beyanatı Blr;;cı sahifeden mabad Ali i k tıs at m e c 1s1 't::ıeE:.ı:!:!lmm::lll:mı:::ııı.ıııaııc:::::;::ı;;::ıı::::~c::ıı .... -:s:ıı;;;m_ .. ___ 1111.'::___ . Ji Birinci sahifeden mabad M üderrislcr sr7smda dedik od il 
tahliye taleplerine dair olan aon isti- Barem· • ar . d" · va.ıi· 

S 1 
• " d k' "l" · ı ı · ' E daları da müstantiklikçe reddolun-ı ın ıcap ~-ttır ~gı . 

.... 'e 1rın1 iZ e 7 } a 1 1 {İISat mec ısı manette !..1üteferrik H. Villigette muştu. Bunun üzerine maznunlar bu yet ve ı~la_~at, mudem~lcr ara 
ı. Ü} karara ceza mahkemeleri usulü kımu- sında gunun meselesı olaralt 

azalaı·ı du" n Ankara)78 gittiler \:truva Muhtar intihabı Kaza11ç vcrrrı'si nunun muvakkat maddesinin (n) t.k·ı'mev~bahsolmaktadır. Dariil· ~ tJ ~a~~~a t~'?ikan ~aliye mahkemesi re- fünun Emininin tavzihine rağ· 

l E 
- d d KA 

1
. .. .. .. - --- ıslıgıne ıtiraz ettılcr. Son zamanlarda d d"k d l he· 

Ali iktısat meclisi bugün An- ı\tobi ya sergisi yarın ncumen ün e anunueve ın uçunca ı\laliye vekaletinin <lef- tahkikat ikmal edilmit olduğundan m~n, e 
1 0 

u ann arkası 
karada senelik içtimamı yapa- } t tk•k b l d h f d b' k 1 • • • reiılikçe bunun selametle cereyanı nuz alınamamıştır. 
caktır. açı ıyor e 1 atta U un U 8 tasın 8 ltece terdar.ıklara tamımı emliteıi'.'e .~al ııörülmemiı .. ancak Eski mildcrrislcr, teşkilA~ vı 

Dun,'" şehrimizde bulunan Allı Marangozlar cemı·yeti· --- Alilıadar sanayi erbabil• /(adınlar muhtar WT fıraraları gıbı bazı sebepler muıahede müderrislerin mesai saatlenııe ....... ..ergi tak1Jitlerl ve alına- edilmiı olacak ki her birisi yeni ceza .. ll'k D" k tı· 
il:tısat meclisi azalarından Ti- fmdan Galatadaki cemiyet bi- tema• etti olabllfrler mi? call cezalar nelerdir'! muhakemeleri uıulü kanununııa 117 mutea :. ıv~ mu arrefll:le· 
caret Odası ikinci reisi, Necip, nasında, mobilye ve marangoz- . • . . .. - •.--;- • inci maddesi mucibince onar bi~ liı;a n~ kat_ı. ma.hıyette addedı . 
Faif Necdet ve Vehbı bey!er luğa ait eserleri teşhir için bir Ccmıycb belediye ıdare encu . ~ailelerde ıhtıy~r heyetle- Kazanç kanunu ınucılıince tarhi· <efalete bağlanarak oerbeıt l:ırakilmiı n:~yece~ı ve ve bu hususta F~ 
/ .nkaraya hareket etmişlerdir. 1 sergi açtlacağı yarılmıştı. Ser- ! mcnı dun de toplanarak oktru- n ıntihabatı bu ay ıçınde yapı- yatı, ı.......:-»-'"' ... , • ·~- · -·- •

1 

lard'!'. . . . kultelenn mutalliası aonıJnl' 
Ali iktısat meclisinin bu 4 · • küş. dı ---=-• ·va tadili mesclcsile meşgul ol- lacaktır. Bu sene Vilayet inti- ~fınua ıcra olunamayan ve taiı.aıt . B B~r cı~eti ehernmıy~tle kaydetm~ dan icraata geçilemiyeceği 1<a· 

ı . • • . , gının a mÇ< ......... e yarın En .. kik h . b' -~ı b'k muddetlerı01n bululundan sonra la· "terım kı buııun tevkif edilen hir t d d 
Encü içtıma devresınde ıki mil- yapılacaktır. muştur •• cumen tet . atını ya aba~ yenı ır usu tat 1 e- hakkı..k muamelesi t<k::mmül eden ka kimse yarın tahliye edilebileceği gibi naa ~ a ır: . • 
him mesele tetkik edilecektir. _, parken aliikadar sanayı erbabıle decektır. unç vergilerine 57 inci maddei kanu- yarın tahliye edilecek bir kimse de ö- Fakultelerın ılmı muhtariyet 
Bunlardan birincisi Meclis aza- F ı r· t' fi 1 temas ettiği _gibi Emanetle de Talimatn_an:e mucibi~ce ihti- niye muci~incc '7c 10 zam yap•~·~ ya· bür gün ceza mu~akemel~ uıu~ü. ka· mese~e~i • 
sının tatil devresinde yaptığı 8SU ye ıa 1 r ıyor temas etmiştır. yar heyeti ıntihabau Kanuııue- pılm~yacagı bazı mahal memuruu ma nuıı_ıınun 12~ ncı ma~~ ,., mucıb!nce Bu zevattan bın dcmıştlr ıd 
t 

tk
0

k h tl · hakkmd h • Fuul b daha ..:-..ı:.. Şekli tadil hakkında Encü- vel irinde başlar ve ayın sonu- lıyesmce ıorul~ktadır. .. yeıudcn tevk~f .01~~bılır. Kanunı ae- Darülfünunda yapılacak tef· 
e ı seya a en a a I ye U ıcne ,.......- . . • " . Kanunda tayın olunan muddetler b~plerın takdın hakimlere bırakılmış· k"J' . . . lı 
zırladıklan iktısadi vaziyetimi- den SO - 60 kuruşa satılıyor. menle Emanet arasında ıti.laf na kadar bıtcr,. , zarfında tarh ve tahakkuk ettirilıp tır. Bütün bu muamelelere maruz ka· 

1 a.tın gızlı tutulm?sı bır 5° 
zi hülasa eden selli raponm Fasulye fiatmm yükselmesi vardır, Fakat buna nayet etmıyen vaoibattahıil hale ııclen vergilerin lanlar suçlu ve ya nasum da dencmex. dedıkodulara sebebıyet verıyo!· 
müzakeresidir. ı harice, bilhassa Yunaniııtana ih- mahalleler olduğu, hatta sene mükellel_in tarafın'!- • tediye•! içi~ Sadece_ maznundurlar .. Neticeyi mah • D~rülfii~un Diyanı m~dd" 

Bundan sonra memleketimis- edilin · d il · a>eliyor. (),küdar- Haydarpaşa değiştiği halde intihabatıru yap her trkııtte. umum~ ahkam ~·~etın keme soyl.r. 9 -:-. Takıbata baılanır· nslenn vazıyetlerıni tespıt e-
. .. raç caın en en • mah ll l .. ülm kt de olarak bır ay muhlet venlmesı ka· ken cezaların tealıne daır 1441 numa d k f k'"l 1 • ·1 • ııb-

de ycru. teş~kkü~e başlıyan kre- a Üsküdar - Haydar paşa tram ~ıyan a e er gor e e- nunun 55 inci maddesi muktazaaın· , ralı kanunda düşünülmedi değil. Bu c~ en_ a u .. te enn ı mı IIl eC' 

di kooperatıflcn tucrinde tetld T- . J • • • - vaylarmm küşat merasimi per- dir. .. . dan bulunmasına bınnen her hangi kanunun 2 inci ve 3 üncü maddeleri tanyctı_ne h~nnct etmek m 
kat yapılacakttr. utun erımız ıçın muş- be .. .. b. d . lşte bunun onüne geçmek ıç- bir sebebe mebni muayyen olan tarh tecilden istifade edemeyecek cürüm- bunyetındedır. 

- teriler geliyor ~ ı!1111u saat on u c ıcra e in Vilayet şu karan ittihaz et- ve tahakkuk müdd~tlerinin _münı'":.ın- !eri göıtenniı~ir; Ge~rk kamı~u.n ru- Dedikoduların önüne geçme) 

Bo 
, I ece :· .. . . miştir: Bu kanunuevvel in 3 ün- dan sonra ~arh edilerek mukeUefıne huna ııerck buyuk mıllet mecliaioden için bu işlerin müstacelen ııaJ. 

rsa acenta an Çekoslavakya tu-tun- reJ·ı·sını· . Kadıkoy otobus şırketıle ya- .. h f .. d' f c ma o-u··. ihbarname ıle tebliğ olunan ve kamı· ç•kan ve tecıl.ı .. curwnıcrr• IUü<ilZ 1 d"lm . l' d 
lan b

. . ·ı·f . cu a tasına musa ı u b • - 'd t' · . rf d · · dil 1 ld • b"ld' 3 ,, 929 52 e ı esı arım ır. 

1 
·1 d b• chrimi' pı ır ıtı a a gi>re, tramvayla .. .. .. 01 mu. c ı ıtırıız za ın a ıtiraz e · ı o ugunu ı ıren . .,.. ve nu· .. . . . 

aza ıvor tcmsı e en ır grup ş ze ı H d l l 1 nu Istanbulun butun mahallelc- memesinden dolayı ta.:>rkkuk edip va maralı tefıire ııerck temyiz rüesa ve Muderrıslerın hançtckJ meŞ-
Borsa acentelcrlndcn Aleko gelmiştir• Çekoslavakya grubul ay ar paşay~ ge en X0 cu ar rinde intihabat yapılacak ve ay cibütahıil bir hale ııelen tıılnitln iti- azasile adliye erk5nından mür kkep ga!esi 

efendi ihtiyarlığı dolayıısile Bo- m~lekc~imi~ . piyasasında birı~~~a surctıle otobuslcrden ni günde her tarafta bitiri~ece-k raz müdd.tinin irk z· sında :ve k_:za n~liye. ka;arları _ heyctinin v_~rili~ rea Vakıa müderrislerin ilmi rııe-
l"ğ' d • 'f , ırulyon kilo tutiln alacaktır. Çek b~l ıstı ade _yollarına devam ede tir. Bu husustak; emir .,.!layct- bu .suretle .tarh olunan v. r~ye mud- ını mutalaaya ıı~re .ruıvct.cu~u ı~ sai ile şimdikinden fazla alaka· 

r.1a acente ı ın en ıstı a etmış- b .. .
11 

. • 
1 

• bıleceklerdır. . .. . . . .1 d •tı kanunıye zarfında ıtıraz oluna- rıklerının taıllerı gıbı takıp edilecegı . F k t, 
tir gru unun mumessı en tacır en- B b"l 

1 
b . . . . . ten Polıs mudırıyetıne ven · rak t"tk kı ılın . t komisyonunun k> açıkça an•aşılmaktadıT Kanunu anla dar olmaları ıcab eder. a n 

0 Bu suretle acc;ntelcrin mec- mizlc temasa başlamışlardır. tırb kı ekt le u ışın ıcrası ıçın mek üzredir. rarile-vacihıtt:h;ıl bir hale gelen ver mak için dde mevcut İıu gibi delili ... kendilerinden, Avrupaela rnii· 
B 

•. mu a ı a ırumştır. K d 1 h ı b'J. •) · ı · • k • k ·· aı·• d makam! • ı · 'l h ı · d&:' 
muu 37 e inmi~tir. Hlbuki e- u gruptan başka Leh reJı T . di . . a ın ar mu tar o B ı ır mı. gı enn '" Jmısyon ıırnnnın te l•· den ıonra a :a ar ar ış en ması oca arın yaptıgm 
vclce 60 acente bulunmakta idL idaresi hesabına da bir grup şeh C:~pıt e len _hareke: tarıfe.~ı Kadınlar muhtar ve ihtiyari' i;indc? i~~aren bir_a! :ı rfınd:ı ~esvi- ı;üçlcrini_ b;roka~ k tecil kanunununıziyade iş istemek ve hariçteld 

M r Vk!l •. b' emri rimiı:e 
1 

ktl El Leb ı ne gore altı dakikada hır Üsku- he ti azası olabilirler mi? Ka- Y~_edıldıJı halde bıLi :z.-ı~ ve bır aıı; r~şvet curuınlcrı ve ınaznunlann le-' kazançlarına mani olmak hak· 
a ıye e ctuıın U gc ece r. ycvm dardan Hayc:ır paşaya tramvay ye . • .. . mururundan sonra mezkur maddeı hınc tevil ıçın gayret sarf ile mükellef 1 

mucibince yeniden acente alın- grubu Bulgari standa bulunmak tah 'k dil k . dınlann resmen V ılayete mur::ı· ı kanuniye mucibince maz:ım tahıili değildirler • sızlıktır. 
ıruyacaktır. tadır. n e ece tır. caat etmediklerini yazmıştık. , m~ktazidir. Olveçhilc muamele ifası ı 10 - Vakıa tecil k1lnunu mucibin Dilnyanm hiç bir tarafında 

• • • , ~ • • Lakin bu hususta kadınlar ara- ve k_cyfiyctin mülhakata da tebliği ce rüşvet cü_rmü ıcri~_lcri.?in takip o- böyle gülilnç bir tazyikin misıı· 
u bl B 80/111

929 
Şehrenıınının teftışı sında ban temayüller vardır. tavsıye olunur. lun~ya~agma ve cunku bu bapta li yoktur 

nBm o orsaaı . . . . .. d 
1 

b .. 11 . d temyız daire kararlan bulunduğu hak S b k bab d ıı 
.ı.ııs!KllAZLAR TAHViLAT Şehrı;mını Mu~ddın ?ey dun Ka ın ar u tcmay~ er~n e Hariciye tayinleri kında mütalaafor dinledik Rüşvet ciir er est m~~le . er m .a 

lstıhu ,.bu \ 091' wr,so .Alıdnl•} i +: 17.• refakatınde heycu fennıyc mü-!bulunmakla beraber ışın bır de . . münün takibine başlanırken böyle bir olan maruf mudemsler, hanÇ· 
Dtyn• •nıhhll• ıtı ııo D. Y. a. T. ~: dürü Ziya B. olduğu halde ya-ı tatbik ciheti vardır.Bu kısmı da Hancı ye memurlan arasında karar okumadım. fakat "?yle bir _tey te bin liradan fazla kazandı~· 
lıı1S11Jdl u..ıı ym • n Thıl ,ırtttl . •JS,OO pılmakta olan cadde ve yollan tahkik ettirdik. Salahiyettar yemden şu dcgışııdıkler yapıl- vakı _oı.a. ~a bunun temyız hey~-ti u: edeceği ( 400) lira ile nasıl iktl' 

su;ı;n.r;a [lıkttılt tırt• • as,ıı.ı teftiş etmiştir. Mühim cadde- bir zat muharririmize şu izaha- mıştır: muk?"~1esııu_nkkarll afr1b_olmadkamıkça cufİ~ fa edebilirler? .. Bittabi bu kıı-
lılııuıı ~lıked. ır • l d k" · k 1 · ' L 1 ey maslahato-üzarlıg· ına ta ıp 1 e mL · e ır ma TD aa •· d f d k' 1 • kab l • " n • er e 1 tamıratın iŞ ge meden u vermıştır: . a 1 .. b ete mani olamayacağı hukuktan an ar e a ar ıgı u etmıye-

lı h•h• 
Anadolu demli ycllı 
1. t .... ..,.. ,, 
ı. l'. f.. ~lrlllt 
J. ~a ~lrtıd 

T Hıea A. \ 
1. Dıflmıu $ 
l• Dt&lrmH ı 
A. ~ ıaıu&o 1o 
ı., •itle• :ı. 
Ş. L fcu f. 
f. Hıyrl7• 

, 

" 11 11. '"" - tııt.. cvel ikmaline çalışılmaktadır. - Mahallelerde muhtar ve Pans sefareu must.:şa:ı .t:.s~t 1 rayanlara hatırlatmağa bilmemki lii- cek olan müderrisler çekilinct 
11 GO -o-- ihtiyar heyeti intihabatı hak- Ccmaı, yeunc başkatıp Celal zum varını? Temyiz daireleri kararla yerlerine ikinci planda olanlat 
• n.ee 

19 
ÇllLll Şarbon halilalığı çoğaldı kında bir kanun yoktur. Ha.lım, Vaşington s~fareti birin rı hakimler için bir irtattır. f~a~ on- iş başına gelecek, bwıun tesiri· 

10 115 
Son günlerde 

1
ebrimizde ...-bon Ancak elde mevcut bir tali- ci katıplif:ıııe •~oma ikinci kati- !arın kanun etkrafınd~a ba~ahkakturlul ~ le Darülfünun tedricen çöke-

Loıdn tı:ı•~ !I0.00 N...,oıt 1.46 64.15 L- _ al ,._ . del . • . -rül· f k "D'. b" N . S b' R b' . . k~ Jamalarma ve en ı m eme ennı . 
l4,50 Pull 

11 00,
59 

Atıu ı5 16.00 .,..t ı 5ının 21ya eıtı ı go erek matname vardır; a at us· ı un a ıt, oma ınncı a- kull 1 • d "-'ld" B ka cektır. b ··t d bcrid ı k la . . b · . anma anna maıu e,.u ır. u • • 
s n Ccae..,. t asoo Roma es 00.111 !'n~n o e. e .e :ı-;apı "".' •. ta o n tur" a kadar geçmıştır ve u tıplıgıne brukscı •k..nu kaoLJılrarlar bir hadise hakkında verilir. Ya Kabiliyeti tstbikıye varmı. 

30 PO J!lkrq 16 OoU AmJterdaa (1 12.05 ı:ızlı zebhiyattan ılen ııeldıgı anlaşıl- .. '"d• R fkı R ("k B ""k l "k. . k"t . -nh f"k" k > ~ u BrlkHI ı 6tt5 5ol7a ,tır. Binaenaleyh gizli zehbiyııtın gun mer 1 u-. . . ~ e 1 .'. nı_ se 1 ·ınc_ı al~ ni bu?lar. bu hadıaeye mu asır .. • ır yo mur 
• 

71 
Fıq 1 ~ auo BcrU• ~ :::: b.or an ne! önüne ıreP!nıcsi için icap Gerçi bu talımatnamede de lıgıne Vekaıet tıcaret bınncı ka ler _d_ir kı z:ıına~ zaman. tebeddül ': Hlkı mütehassıs doktor ve avU· 

oo Vıyaa• 
8 

tıı.7• edenlere ıiddetü emir TCrilnıi 1 tir. gerek intihap edenler ve gerek, tibi Hilmi kfunil, Rumiye kon- debıblırlekar. Ne1tckım kte~yızle,rceakveb~· kat müderislerin yüksek mesai· 
il . . k k k : len u rar arın a sıne o ar ır . • k' _,. 

ıntıhap fhu~aPlk.~nnder b~ vke _a1 soıoS•ug~na v.:ı •. dıı;S, bbı~ ası mu- maı,kemeden verilen hükmiin bilaha· sınden mahrum etmege ımsbc:;: 
ihtiyar rüsunıat me- dın olac:a, ha kın a ır ayıt şavır mumeyyızı a n, yenne ra tatbik edildiği her giln her yerde in hakkı yoktur ve bunun tat 1• 

oooo.oo 0000.oo murları tekaüt ediJeceJ ve sarahat y"ıktur. Bununla be-1Londra Laşı(<ltibi Feridun Ce-'.ber medeni memkkotte tıörül.müyor hakkı yoktur. Ve bunun tatbilı 
ticaret ı·e Zahire Bor.'Jası 901111929 
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Yarraıü 
St:otcr 
).1ııh:ı 

~trt 

Denme 
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U,30 
14,SO -.-
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r; .. P 
16..15 
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Hububat 
ll:aıyeml t6,I oo.oo tıs.ım 29,00 00,00 

Ln 
nsıra tkıır.ı ()( 00.00 000 ,00 

0000.ııo tooo.ııo 
~000.00 0000.00 

Blnod urt 
ILlnd 
l'rüncı 
Rum ol 
Kepek 

ouoo.oo tooo.oo • • < • < raber kadınların intihap ha1da-' mal, Avlonya viskoıısolosluğu-ı' m~: Bunl,ard~n ba~~a ".'udde'. umu- kabiliyeti de mevcut değildir. 
Oo(;~oo 0000..ıo R'usumat ıdarcsı memurları n kavaninı e5a~iyede kabul e- na IıLidılli vıskonsolosu Rauf ını!•kçe bır ruıv!t curmune_ daır. elde Çünkü kontrol edilemez. Ya· 

arasında yapıl cak ta f t ka · · • d d' • · • . . .. .• edilen yazılı vesıkalar bu curmun tc- .• .. .. 

Pa pıl 

Zahire 
Çnd• ıt 15 it.IS 
Arp• 09.15 119.30 
Mısır O!l.IO 08.J() 

YoW Oll,i.) 00.0ll 
K <l<A tnhHll 23.00 00.()0 
t uulyc 22,ru .ro.t10 
MerdmU: 1 00.00 00,UO 
?\ot:ııt 2~.00 t2JJO 
Böriilc< tlU,00 oo,uo 

1 btUJ 10.00 00.00 

.. .. .. .a. s ıye e . dılmemış oldugun an ~ger ta- yerıne vekalet levazım muduru madi ettiği tüpheıini de vermekte;. pılması duşunulccek olan şe)'• 
utl~~ ~.ud_detıru dold~~· vazı Jimat ve kanunlarda, b:r sara- Cemal, levazım müdürlüğüne di. Tecil kanununun neşrinden sonra müderrislerin mesai saati ve şe
fesıru guçlukle yapan ıhtıyar me hat olmasa bile. esasa göre ha- vekalet evrak mümeyyizi Talat,' temadisi mevzuu bahis cürümlere ele reflcrilc gayri kabili telif işlet· 
murlar arasında_ yapılacaktır._ reket olunur. Binaenaleyh ka- veKalet huk.uk müşavirliği mu-ı f8IDil olmazdı_ ya. _ . . le meşgul olmalarına mani ol· 

Tasfiye komısyonu başmu- dmlar şimdiki halde mahall5t meyyızliğıne Anvers konsolosu 11 - Hadıse munaıebetile tecil makur ki esasen vazifesini mil· 
dür Seyfi beyin riyasetinde bir 1 intihaba tına iştirak edemezler. Memdu. h yerine Süleyman Ke- kanuı:.ıu etrafı~dak!~a tevakkuf elat· drik olan Darülfünun heyeti il· 
kar gun·· s t l aktır b k.. 1 :l l ' mck ıs teme çun u ru1vet maznun • . 

,. onra op anac · Umumi harpte azı oy er. c
1
ma ettın, Cenevre viskonsüllü- nnın bu kanundan istifadeye haklan miyesi yapmaması icap eden ış· 

kadınların muhtar olması "as- ğüne şıfre mümey;~ zı Muzaffer olmamakla beraber bu hassas bir nok- }erle meşgul olmaz." 
Şurayı askeri bugün ker olmadık er~ek kalma:nasm'Kfunil, Cenevre başkatipliğine 1 tadrr:· Çün~ü ~orkanm ki m:z~unlb:. Vaziyet bugünkü içtimadan 

toı1lanıyor dan"' doğnıuş bır zarurettır. Bu' zat işıeri tahakkuk memuru Kiı rencıde edılm!t olurlar. ~~.ekim sonra anlaşılacak 
• b. k 1 Fakat beledi . B k l kanunun netnnde bazı curum maz. .• . . . d~" 

. . .. . . • ır ıyas o amaz. • . : zım, yenne atum onso os mu nunlan hakları olduğu halde tecil ka Bugünku Dıvan ıçtımam ..,. 

lstanbul Hayvan Borsası 301111929 
İkin~ ordu mufettışı İzzetti? ve intihabatmda ola~a:ı gıbı, avıni Refet, yerine vekalet ev- nununun istifade etmeyi tereAerinel sonra vaziyetin vuzuh kesbede· 

paşa dun sabah. Ank~ray_~ g_cldi .. bir kanun çıkar~lırsa ı~tırak e- rak katibi Adnan Riza beylerin munafi ııörd~ler ,,~ ~u kanunun ye- ceği muhtemel görülmektedir. 
Şurayı asken bugun buyuk erıdcrlcr. Mamafı muhtarlık ol- 1 tayin edildikleri haber alınmış- dinci maddeaı mu'::'b~nce m!'hk~ İhtiyaçtan fazla olan müdet 
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kanı harbiye reisi Fevzi paşa' duk~a aaır bir i~tir. ur. den h~armda h_uk~~ .. verilm~ııne rı'slı"klerin ilgası hakkındaki ce· 

H 
· · t" d k · b V ı· k'l" M urar ettiler Hatta bukum venlme-

z. nın nyase ın e anunı mu- Bu hususta a t ve ı ı u- d h · ~ d ıkm d ba- reyan rok kuvvetlenmiştir. 
t t 

· t" l ba 1 k h' d f"k · · dk f-laı gı l',·ıy 11',\l:z.,"C.l·~ en "I''" ne en ç ay•z eye " a ıç ıma anna Ş ıyaca tır. ıddin beyin e . 1. rı~ı S?r ~ : • " ' ğrrdılar. Fakat ç>kanldılar, ve dav~- Bilhassa münhallere yenidell 
•-ll!lmlll'Srr.Jl!l!lll:9 _____ kadınların heyeti ıhtıyarıy;. ~n- Muht~rcm g<11:ctenizin. 2-11: lan ı:?rülüyo~-- 7;ira bunlar maıwnı· tayin yapılmaması kat'i surette 

_ !LAN . tihabatına istira~ c~_elenı:ın 1_?29 tanhlı nuslıas~da tnkotaJ yetlenne k~nı ıdiler.. . takarrür etmiştir. 
oo oo .. Y kapı.'! n memurlannca bıl miimkün olmadıgmı soylemış- tucc:ırlaı:ı~dnn_ mu ııs HasanHa l~ - latıpdatta bile bu kadar tıd· Salahiyettar zevat, henüz or· 
zg ov 39 oo musa<.lcre m"::ayedeye ç k.ırıhp yev- tir hl efendının zımcmatı mcyaııın dctli muameleye maruz kalınmazdı d k t'"l · b·r karar meV' 
17 30 47 86 mi ihalede tali? zuhur etmeyen 1215 · -- d K k el ' deyenler olmuş. Evet istipdat rüşvet ta a a 1 eşmış ı . 

.17 00 
58 50 
42 g 

ı- "° aı m kılo meı~ k mürü, 200 kilo kttılcık Adann<la kcİ bir a ayma za e_ n~a-d:ı a.!'P. rüşv~t _ver~<k için_ ~rulm?t cı:t olmadığını beyan etmışlct· 
oo oo oo oo ve 2 ç<kı ıhlam'1r odunu ve 2()2 ade· . 17 •?OO _ıır~ .kadar b~r ~etı O'. I bU: ıdare ı~•·. O ıd~e<!_e ruşve~n takıp dır. 
27 30 27 30 de m:ıadil iki çeki kestane çubuğuna cı na yet ti•ıgu bıldınlıyor. Bız otcdenben edılmemeaı01 tabu ııormck lazımdır. '1 h ı· h. I 1 le 

------ a:t müzaye enin 5 kanunevel 192!1 K d Yamaçlı m _I Fincancılarda Kaymak zade- Cumhuriyet kanunlaı:ıru ve ~nlann ,, U te ıt m:1 <enıe erl 
Perşeınbc gününe kadar bir hafta da- arşı yaka a . . . a • !er ah d · f 1 icabı olarak onu tatbık edenlenn faa· -
ha temdit edild.iğinden taliplerin yev- hallesinde oturan Alı ısmınde nam~ t ~ a maru atu~a liyetini sert bulanlar bilıinler ki bu Bi•lnci oabifed.., ,.,.baı 
mi n=~rda saat _iki !_>uçukda def.ter on yedi on sekiz yaşlanndaki[ toptan tıcaret_ıl~ m_cşgul. ~ldu!?u j ha~m ve faziletin aertl!ğidir. f~t mına Osman Nuri ~- ve. banldl 
darlık ~ına11nda "!. muzayede. ~e ihn çocuk ayni mahallede oturan ~uzd_an bu gıbı t!"'kotaJ ışlerıle I k~yfın ~e .. 1a.~ıslann değı~. Cumhun· namına da Mctr Bılyotı hazır 
le koınııyonona muracantlan ılan olu kardaşı Halilin evine giderek ~ıç bır suretle alakadar olmadı y~t~; ~.~ı~u ~e .. taJMta. ıle kanunun bulunmuslardır. Davanın ıneV· 
nur: . . L' . gımız b el , ··rı· I-I yuruyuşunun onune geçılmez. Ba•ka • 
----------- orada bulunan hernş,resı ntı- 1 _eyan e _er _ve ~u ~s a devirlerde iotiınai amelelere alı~nlar zııu şudur: . 
SATILIK DAMIZLIK 1N- feyi kolundan tutup sürükleye- san Halil efendı ıle !uç hır su- cumhuriyette rahat ebnek iıterlene- Mülga Maliye nezaretinıll 

GİLİZ ATLARI rek kendi evine getiriyor ve ora retle n: alacaklı ve ned~. borçl.u de ~~~ileriı:.ıi her k•ı.le ~üsavi _gö~· bin dokuz yüz 12 senesinde b~II 
lstanbul Birinci ticaret mahkeme- da evelce hazırladığı tabança- olmadıgımızı ancak boylc bır ".'e~•.?grenaınl~r- Adliyenın_y_enı bı· kadan istikraz eylediği 100 bıll 

sinden: smı hemşiresinin üzerine bc1a- matlubun yine trikotaj işlerile htirkdıgı b11ktahkikata m_embi unnınmalm.u- lira şimdi faizile beraber 2 yi.iı 
M"" t · • E • z ki B •--'- meşgul t" th · l h" o ..uab nnnnu mucı nce ıye ct"l 

u< e~.111 '!"n ~ ey uonu•,.,.. ltıyor ve kacıyor. . ve ı~are anemız e ıç vekaletine verilmiıtir. Hadise kanuni bin altın lira olarak talep c 1 
-

.dan tesellum edılmediğnden J. V. Vi- Al" . b ından çıkan bır suretle alakası olmıyan Kay .. L .,__ kt ileri! kt k cd' 
tol Şirketi tarafından vaki müracaat ının ta anca:t . • . k .. . . . ~a11nuau ııeçme e ve eme e- me t ır. 
üzerine M .. hkfinece furuhtuna karar kurşunlardan birisi kara cıgen- ma zad_c H~seyın • Avnı tıca- dır. , . Dünkü muhakemede tarafı· 
verilen birisi S.ki2 yaşında 1 63 Met- ne biri midesine ve ikisi de kar- rethanesıne aıt oldugunu beyan ANKARA, 30 (Telefon) - lrtit• mızdan yapılan müdafaada bıl· 
ro boyunda Toru renkte c!iim Bet nma isabe ederek arkadan çık· ederiz efendim. mesrlesinde isimleri ıı~en ~liy~ me nun harpten münbais bir daV9 
yaımda 1,64 .-tro boyu d k " . . f · murlan hakkında maliye vekileti ta- .. l 
toru renkte ürüncü .. 

9 
n ada 0

1
yu
62 

mış Latıfenın derhal ve atına M. Emı·n n. rafından iki maliye müfettiti tahkika olmayıp, mukaveleden mutevr 
' ıu yaım • b b. · · o 1\1 ·r 1. b. d ld • b" le"11 

Bu günkü yeni DilnkU bilmecemizln meh'o boyunda Al renkte dördüncü· se e ıyct venruştır. aarı ta memur edildiler. ıt ır ava o ugu, macna '· 
bilnıecen ı;ı halledllmlf •elı:ll •Ü 9 yafında .~.64 boyunda koyu toru Hemşiresini vahşiyane bir müsteşarı oluyor Heyeti ,,.kilede kabul edilen irtiıa Lozan mukavelenamesi mucı· 

SOLDAN SACAı Y r~kte tl~~ ve ko,uya elverqli surette katleden Ali vakayı mü Iayıhaaı yarın meclioe taktim eclile- hince rüyeti Muhtelit ma!ıl<C-
:.- Şüphe (

7
). l.- ıJı~~~~:.N AŞAClı :;ı~;:ı,ü!,'.~;İ ~~~=ru~:t ::!~ı teakip firar etmistir. Katilin ya -. - M~f müsteşarı Keı:ıat cektir. menin salahiyeti _haricinde bı.t·. 

!.- lıyan eden (3). 2.- Orta (
3

). 10,30 da ve kabil olamadığ:r"takdirdelkında yakalanması muhakkak· Zaıı:n ~eyın -~o~ya mebuslugu- Adet kilo lunduğu, böyle bır davanın ad• 
3.- Tahmin (3). 3.- Genit olnıiyan (3) anı veli eden gilnlerde mezkür aaatta tn'. ı:a ıntıhabı uzenne ondan inhi- ıoo marya koyun mahkemelerde ikame cdilebıle· 
4 .• Basit (4) Minarenin tepeai (4) 4.- Bayabn aksı (4) Aalolan (4) Fatihde a~ Pa~da bilmüzayede Haber verildiğine nazaran la~ edecek_ olan maarif müsteşar 2 luıır inek ceği bildirilmiştir. Mahkeme 
~:: ~ «31) T;;ı;l!., (~~). 5 •• him (3) elcndinin d11nu (3) furuht edilecegı ilin olunur. Ali Hemsi resi Latifenin ayni Iııpı:a, ta!ım ve. terbiye dairesi 4 öküz tetkikatını yaptıktan sonra i\ct 
7.- Kucakla (3), 6.- Ebniye (4) Gebi (4). Saltanahmet Sul lcraamdan: mahallede oturan Selim ismin- reısı Eırun b~yın tayini kuvvet SO lıoyun ve;, kuzu deri.ı ay içinde bu husustaki karar ııı 
8.- Efendinin dunu (3) ~:: ~~!8!' «l/. Bir deyni mahkümun bibin teemi- de bir gençle münasebette hll· le mu?t~meld~r.Talim ve terbiye 2= ~;':ı:oıran tebliğ edecektir. 
!J .• Fesat karittiran (7). 

9
,. Camlı ~-van. ni iıtifaaı :zımnında tahtı hacıza alı- lundıığunu haber almış, buna heyeti nyasetıne kimin t 1yin edi Halka!" · tu ekty b. 'ftl"ğ" .,_ TÜRK • İTA L YAN MAHKı;-

•":':-~--~~~~11111~,..~~~~~~~;:-:;~~!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!'! fu h •---- 1 ·•~ d l •· lfun d •. . ı z>raa m e ı çı ı ıoue ·- . _ .- . _ nıp rn tu mu...,.,..., o an '"' a d müğbcr olarak isbu feci cinave- ecegı ma egıldir. mevcut altı kalem hayvan ve zahire MESİNDE İSLER AZ 

Y·•ngın b<>, şlangıcı . S kt d l 1- ayaldı 1899406 ve 1635621 nwnerolu . • ·k• . ld • .. 1 Sabık Darülfun·· un .. 1 - ede ·ı tılacakl dan ali . T'" ·ı •·-o e c en o- · u 
5

- akinal ,_o_ eli 
7 

ti ırtı "İ' etmış o ugu soy en- cmıru s- muzay ı e aa ann t p- Muhtelıt urk- talyan rn~• 
<. ınııer m arının .....,unuev n ·ı Hakkı b • tal· J • kin r eli • C · 

Yüksek kaldımnda bakkal Eskişehire gide k 
1 

H"k nci Cumartesi gilnü zevali saat 13 de mektcdir. ~aı . . eyın . ım ve ter- ~ y ':f~" '!'ye ;.cı ~drl kemesinde işler cok azalırııştı'· 
'<aninin dükkanmdan ateş çık- met H namında bfr k:~ d1 .. -

1

Çart,,.. kehirde sandal bedesteninde -<>- bıye nyasetıne ıru yoksa orta :;;tlrk id!..e.i,?: :;:.::,.~ v: J'Ü><- Eldeki işlerin Mayıs iptidasıı1ıı 
d d hal 

.. dürülm"" H d • . . un furuht edileceiinden talip olanların lt'kAI R. gt'ldl muallim mektebi müdürlüğüne de yedi bucuk teminatı mavalıkate ak kadar c;ıkanlarak mahkemenin 
7tışsa a er son uş- ay arpaşa ıskelcsınde kalp nim -yyende -urıuıa .,..._ Dainler ekili,._,_., B ..,,_ · ta · dil ~ h ·· 1 1 tür ııcktcs.ınd ··1 ·• tür., .ı __ '"- ol " ....,... • aun aalıalıı mı yın e ece.,. enuz an qı- çeai olan 350 lira)'J birlikte setirmele- tatili faaliyet etmesi muhterne 
. en o muş • a.-. ..... -· A...ı.-.'"- .... · • selmlftir. ıamam.tı. ri ilUo olnnar li!'Örillmektedi,.. 

Em 
7. ')., 

407 ı! 

14162l 

1~49: 
ısısT 
17012 
17030 
ı107y · 
l?ıı 4 
17605 

17824 

17898 

l7915 

17931 
1814 

18 

·829 
830 

·~75 

8 
8 

8 

9 

9 
9 
ıo 
11 
13 

1 



J 7 
-------- ----------------~---

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum lız lnıeh lyat nıe~ebi ıiidürlO~Bı~en: 
l\1ii<lürliiğii rrıiifettişliğinden 

ıocetberat sıtıf iliı 
~ınniyel san~ııı ınn~ürlD~ün~en: 

> '· l\l erhunatın cins ve ne,iJei mikdarı Borçlunun isın 1 Buyükdere sahil sıhhiye idaresi Bor katibi sabık 
40 71 8 Bir çift roza küpe bir roza maşallah bir parçası nok~an 1 müktti~lik rlairc,ine miirncaat etmesi Uzımdır. 

lımct \ 'elik Beyin Galatada sahil sıhhi ye merkezinde 

Kız Ameli hayat mektebinde 
hususi keman ve pi yan o ders
leri verilmektedir. Pi yan o mu· 
alJimi, meşhur piyano mualli
mi (İskaçelli> keman muallimi 

bir roza yüzük ortası sırça Emine Nezihe H. ---~d;;;:::;;;:~~~ .. =ı.~~~.,~~~ .. -~~·~'l.~J~~ .. ~ ... ~l!.~E!=~~=l=l='4~•~~..ıı-~= .... ~-- -
41628 Bir pirlanta tek taş yüzük bir roza gül yüzük bir çift RAM•OSRAM 

ıoza küpe bir pirlanatlı dal iğne Ahmet Hamdi B. 
48492 İki roza iğne Cavit Bey İi9İ ..d,~ J! __ A_J1_L 1,,,.1ı, 
51872 Bir pırlantalı pandantif Samiye H. -r- ~~ 
70121 Bir çift roza küpe Fahrettin Bey J. Yf~ıa IUfl f.~ •• l),.J:ı..1. 
70306 Beşyüz elli dirhem gümüş Halit Malik Bey .._.~..,_ 
707!18 Beş} -=~ elli dirhem gümüş Halit !-falik Bey 

Almanya konservatuvarından 
'11141 Bir altın saat bir altın bilezik saau Faıka Hanım 
76053 Bir çift pırlanta tek taş bir pirlanta tek taş 

yüzük Hamdi Bey 
1?11246 Bir çif roza tek taş küpe bir roza iğne bir gümüş 

tabaka M. Manyo 
'18985 Bir çift roza gül küpe ortası inci bir roza gül yüzük 

ortası inci bir pirlanta ağraf bir elmaslı bilezik 
saau Osman Ferit B. 

79b8 Bir roza marka yüzük bir gümüş tabaka bir gümüş 
baston sapı Hacı Vahan Ef. 

)931 ı. Bir roza tek taş yüzük bir altm saat . Hristo Ef. 
81 4 ı 2 Bir attın kösttk sekiz dirhem Saide H. 
81~62 Yedi çift roza küpe on iki adet roza yüzük birinin 

ortası noksan iki adet sırça taşlı yüzük iki altın iğne 
bir roza ok iğne bir roza pandantif bir pırlantalı haç 
bir puiantalı tek taş yüzük bir altın iğne M. İstavro 

Eftemiye 
2948 Bir pirlantalı ay iğne bir pırlantalı bilezik Nigarin ~· 

83081 Bir pırlantalı hurda dal iğne bir çift roza gül küpe bir 
roz.a balık iğne iki roza yüzük bir pırlantalı maşallah 
bic elmaslı kalem bir elmaslı saat dört altın bilezik bir 
'l.ltın kordon bir altın köstek cem'an elli sekiz dirhem 

Hasan Lfitfi B. 
3486 Bir pırlantalı pantantif bir pırlantalı bilezik bir pır-

lantalı yüzük Hasan Lutfi B. 
83611 Bir çift pırlanta küpe bir altın saat bin dört yüz elli 

dirhem gümüş alu adet bardak altları Fatma kevser H. 
860 ıı Bir çift pırlanta çenber küpe bir taş noksan bir pırlan

talı yüzük iki pırlantalı bilezik bir taş noksan bır roza 
ağraf bir roza maşallah bir pırlantalı ay gravat iğnesi 
bir çift pırlantalı kol düğmesi hurda bir gümüş ayna 
bir alun hurda bilezik saau bir çift altın bilezik Emine 

Şöhret H. 
86397 Bir pırlanta tek taş yüzük Mehmet Vasfi Bey 
86934 Bir cift pırlanta küpe bir roza incili iğne Mehmet 

BÖIDl TAHAHE PiYANGOS~ 
YEDiNCi TERTİP 

5. İNCl KEŞİDE 
11 KANUNUEVVEL 1929 

Buyuk ikramiye: 
50,()00 liradır 

Aynca: 
25,000 
15,000 
12,000 
10,000 Lir~hk 

ve 10,000 ,, Bir 
ikramiyeler 

mükafat 

leJri se1ain 
Merkez Acentft!ı; (",.,)Ut lıl\~rl 

bıŞtnda, 8eYo~lu <J36'! Şube 
ıcente<ı: Vlıhmudlye Hını ılutdı 

f•t8"11'ıl 2'40 

TüBZOM BiliGi P8S1'SI 
(KARADENiZ) vıtpuru 2 Unu· 
uevvel Pazartc,i 12 de Galata 
nhnmından hareht!e lnebolu, 
Samsun, Cireson, Tr~hzon, Rize 
Hopaya gidecek ve döncişte 
Pazar iskelesiyle Rize, Surmene 
Trahmo ( ;örele, Gireson, 
On! ·· Ony . . ::-.ıtılhwı. lncbolu, 
Zonı; u . ıMıı uğrayar.ıic rdcce 
tir. Hareket günü yiık kabul 
olunmaz. 

l11allt sir' ıl paslııı 

mezun Mehmet Ali Feridun 
Beydir. Cumadan mada her 
gün saat 11den 14e kadar tale
beka yıt ve kabul edilmektedir. 

K. Z. ı\ yetta vapurları 
l\luntazam ı\kçe14'hlT · Cide 

haftalık postası 

İnönii 2 
vapuru k~nunuevclin 2ind pazarteiİ 

günü akşamı Siri<eci nbtnomdan ha
reketle ( .-\tç:qeblr, Alaplt, Ereğli, 

Zonguldak. Bartuı, '\mısra. Kuruca
şile ve Cide ) iskelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 

Müracaaı : ~:minonil lzmir sokalc 
~"· 11 \hmet \'akta upurlan ıd1 
resi. Tel. lsL 1 ;J'lQ. 

SOÇETA ITALYA 
Dl SERVIST MAldTTIMI 
(Aı,B.\'llA) va-

puru 4 Ununu· 
evvel 1)2ll ça·
~amha ( Burgnz, 
V ııma, Kostence., 

ulina. Kain ye 
llır a il) c wctecektir. 

5 00 model makine 
114 muayene 

0Jıan$umiııl Gillcuc beç.11tı.n11 .. 
imilmde: batısı 1 ı 100 dc'NC!lde 
ayar 4:dilcn SoO model maJrJne 
istimal cdilmcbetİr . Glllcnc .... 
llbbd<miDiDd<D 9 da 4~ imtl 
edilen boçaklarm rnuo,_ıerik 
lo<epl -dİ<- IMlylc , ...... 
1Wi teçhizat ve bbytc mobllUPll 
usul Gillctt• lıo~a..,. rattıo• 
ıinı Htihsal eamttJr. 

- Tahir B. 

87545 Bir roza hurda bilezik bir taş noksan bir taşı sırça bir İzmir belediye riyasetinden 
çift roza el küpe Zehra Hanun ed 

Mersin) vapuru 3 K~nunue' 'el 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyıı. Edremit Burha· 
niye, Ayvalığa gidecek ve 
dön~te mezkQr islıelelerle bir
likte "Altunoluğa uğrayacaktır. 

(BR.\Zll.E) vat'Uru 10 kAnu· 

nuevvei salı 18 de ( itmar Le
vant Ekspres) olarak (Pire, Na· 
poH, Marsilyıı ve Cenova ) ya 
p;idı.:cektir . 

ŞEHREMANETi 
Tcpebıtı n· 

yauosunda b 
•k••m -t 
ti :ıo da 

Bebeğin Evi 
S Perde 

yuaa: Hnrilc 
lbsen 

Cuma Jlllılerl 
matine saat 

89089 Bir roza hurda dal iğne bir roza hurda maşallah Belediye kimyahanesine muktezi alit ve evatı kimye-
Nadire H. viyenin mübayaası kapalı zarfla miinak•saya vuedilmiştir. (AFRODIT) vapuru 5 kanunu

evvel perşembe ( apoli, l\lar.ıilya 

ve Ceno' a ra gidecckıir. 

89711 Bir pırWıtalı gerdanlık Kamile H. 1553 lira ~eli keşfı olan ~u ıe:v~tın ~gör-
89794 Bir roza dal iğne bir çift roza küpe bir roza bilezik bir me~h~ndvsafıı:ıtıı.barenogrenm15ek 1v2

e te929.klifldennı verm
16 

ek ~-2:~~: 
8
-el929 

lantalı .. ük b ·· ük bir elrnasl t tan ı en ı - - a saat ya__. e-
pır yuz ır roza yuz ~le S::. diresi mübayaat koınisyonnn• müracaat etmeleri ilin olmıur. Tafsiltt için Galatada merkez 

nhtım hanında umurııl acante
sine muracaat . Tel: Bcyoj!;lu 4085 Bir pırlanta tek tat yüzük bir altm çanta seksen iki 

dirhem Şaziye H. 
4S34 Bir altın köstek 11 dirhem Şevket Kadri B. 
5%1 Bir altm saat bir altm kordon 11 dirhem (285) dirhem 

gümüş Hatiçe Radiye H. 
8284 Bir roza maşallah bir altın iğne Zehra H. 
8363 İki puiaııtalı yüzük bir taş noksan ve birinin kolu 

kınk Saniye H. 
8539 Bir altın madalyon maa kolye üç altın halka bir gümüş 

kese Leon Bronştayn Ef. 
9258 Bir altın saat bir altın köstek 9 dirhem Mehmet Sa-

im B. 
9858 Bir pırlanta tek taş yüzük. Malike H. 
9882 Bir gümiif kemer. Ayıe H. 
0526 27 miskal inci. Fuat B. 

11492 Bir altm bilezik saati Ziya B. 
1314g Bir pırlantalı tek taş yüzük bir çift pırlantalı küpe bir 

P.ıclantalı yüzük. Ali Suphi B. 
13246 Bir alun saat maa köstek. Nuriye H. 
13359 Bir prrlantalı pandantif Zehra H. 
136S t lki t"Oza yüzük bir taş noksan. Emine Nesime H. 
13722 Bir gök yakut yüzük bir elmaslı saat bir altın mercan 

lı köstek üç altın sikke. Cenap H. 
1312 7 Bir çift pırlantalı küpe bir karavana yüzük bir roza yii 

ziık iki taşı noksan. Selma H. 
l39Y6 Bir çift roza küpe İstepan Nikoğoz Ef. 
'•.443 Bir roza yüzük ortası dört taş noksan Ahmet Rifat B. 

llltarda i9imleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat mukabilin 
iyet sandığmdan istikraz eylemiş old,.ıtlan mebaliği va

e tediye etmemelerine mebni kendilerine alelWıul ihbarna 
ltblig ediWiği halde gene tesviyei deyn eylememiş oldukla
n tcnası yukarda gösterilen mcrhunattan deyne kifayet ede 
llıikdarı Sandık satış amiri ile icra memuru huzurile 18 Ka
t?el 929 Çarşamba günü açılarak 19 uncu perşembe ve 21 
Cumartesi günleri saat 10 dan 16 ya kadar ve 22 pazar gü

t .-o dan 12 ye kadar Sandık satış amirliğindeki camekan 
Şhir ve şehri mczkUrun 23 üncü pazartesi günü saat 14 te 
tınaneti Sandal bedesteninde bilmüzayede satılacağından ta 
antann te!'hir günleri Sandığa ve satış günü mahalli müza 
t ve tediyei deyn veya temdidi muamele etmek istiyen med 
rın hitamı müzayededen eve! Sandık idaresine müracaat 
eleri lüzumu ilin olunur. 

btan~ul Ziraat Bantasından: 

.. 

ıe,kii • 'o. 
Turşu de~ i-13 2·13 76 

Ayazına 

.. 

2.4 -l0.7.13 

56 
32-34 

Cin.s ve miktarı 

Dönüm bostın mahalli 
ile l 02 Döniim tarla, 
kuyu, ayazma. 
ahır, mt!$ke!J1 ve vasi mcr._ 
ayi havi maa agıl ağaçlı 
çiftlği. 

Dükktn 
Hane maa ahır 

R~t caddesi 491 Hane 
hi mübadillere ait balada evsafı muharrer emlak ve arazı 
'veribnek ve ihaleleri 11 12 929 Çarşamba günü saat iki
ılmak üz.-e müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin pey akçe 
e tafsil~t almak isteyenlerin dahi yevmi müzayedeye ka

miiracaatlan. 

~RQN Alman kltaphaneea 
Bcyoi!'lu Tıınel mt:vdanınd~ !<ll'3 

lslan~ıl ııfiı ı, ılbeıdillilin~en 
25 Teşrinisani 929 tarihinde ihale edilmek üzre mlinakasa

sı ilin edilmiş olan Porsuk istilqafma ait mukavelede bazı ta
diliita lüzum görüldüğünden tadilattan sonra mfinakasaya konul
mak üzre münakasa bııP:•ca ilin edileceğinden ıimdilik ihale 
muamelesinden sarfınazar edildiği ilin olunur. 

IJeylel demirJolları re limanlan umumi i~arısinden 
Nohap p.itetiııin inşa etmekte olduğu hatlar üzerinde inşası 

mukarrer beş adet demir köprü - Kapalı zarfla miinalrasaya 
konmuştur. Münakasa 23/12/29 pazartesi günü saat 16 da Anka 
rada Devlet demir yollan idaresinde yapılacaktır . 

Münakasaya İftİralt edeceklerin teklif mektuplarım ve muvaıı: 
kat teminatlarmı ayni günde saat 15,,30 a kadar Umumi Müdür
lük kalemine vermeleri lhımdır . 

Talipler münakasa şartnamelerini 50 lira mnkabilinde Anka
ratla, Malr-eme dairesinden. lıtanbulda Haydarpqa mağazaıım
d.,n tedarik edebilirler. 

Tahtakalede Rüstem Paşa camii ittisalinde iki odalı hane 
Koca Mustafa Paşada Hacı Vahdettin mektebi binası 
Samatya<la Ferruh· ağa mektebi binası 
Arnavut köyünde 19, 27 numaralı hane 
Anıavut köyünde 33, 20 numaralı hane 

Vilayeti Oaiıt1i ~ocomenin~eı: 
natada muharrer emlaki hususiye icara verilmek üzre 8/ 12 

929 tarihine müsaclif pazar günü saat on bire kadar taliplerin 
Encümene müracaatları. 

Devlet Demiryoiları ~mu mi i~aresinden: 
Mersin iskelesinde mevcut vinçler iı;in sıkleti 1500 kilogramı 

tecavüz eden yekpare ağır eşyadan alınacak ücretlere mahsus 

Gelibolu için ralnız yolcu 
ıimıT, yük alınmaz.. 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

Sed, Jiiu karadenlz: posun 

1 
?Z ı - 77'1. ve ya Beyoj!;lunda 
Perapalas alanda atta • uyo· 
nal Tür!ıl1 turist acenaire. 

M l•llet vapuru ı 
Klnunuevvel 

r9'1ir gfınü akşamı 
IW ~aat 18 de 

Sirkeci nhtımıodan hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ordıı,Gireson, Trabzon 
Ye Rize] ye azimet ve ayni 
iskelalerle (Görele, Vak:hkebir)e 
uğrayarak avdet edecektlr. 

l\Jw·acaat mahali: Istanbu! 
Meymenet hanı alnndakl yazı· 

hane. Telefon İstanbul 1154 
Dikkat: Her halta Pazar gün

leri kat'I olarak vapurlanıııız 
muntazamen arekhet edecektir. .................. -
Muntazam Bartın Postası 

E •• dN Vapuru 1 rcumen Ufktnunuc ,eı 

P , · günu Sirkeci 
azartesı rıhtımından 

hareketle fae)tli, Zon~ldak, Bar
nn, Amasra, Kuruca şt!e, Cideye 
azimet ve avdet e<lccektlr. 

Fazla tafsilat için F.minörıü 

Rıhtım han 2 numara)a mıirncaııt 
Teldon: 261'.!-ı 

Telefon Beyoılo 3599 ve ya 
Tokatlıyan karşısında heynelmllcl 
vataklı vap;tın kumpanyıısıua. 

Tel: Beyoğlu 'l.330 ve yahut 
lstanbulda Eminönünde lzmir 
soka~nda 8 Numarada acente 
vekiline mıiracaat. 

Tel. lsıanbul 779 

LOYD TRlESTlNO 
Limanımıza muvasalatı beklenen 

Vapurlar 
(TEVERE) vapuru 1 kAnunu· 

evvel pazar ( ltalya ve Yunanıs
tan) dın. 

(AS!RIA) vapuru 2 klnunuev· 
ve! pazartesi ~ ltalya ve Yuna· 
nistan) dan. 

( KAMPIDOGLIO ) vapuru 4 
kAnunuevel çar:j&mba ( Odesa, 
Romanya ve (Bulgaristan) dan 

Yakındı limanımızdan hareket 
eJecek vapurlar: 

1500 da 
Heı cumatui 
aktımlan lpn 
tlad..S. -ııı
Mr 7.-,.r. ----

Bu ak,am Fenılı !lnemada 
Genç kız blblı llilll Dow. - ... 

Nonnankovi Aynca JeDi Ye mD· 
kemmel varyete. ----

Millet tiyatrosunda bıı alqam 
Nlfit ve Fahri Bey blrlilıte iki 

oynnblrden Sttrptlıtle Hıçık iki perde 
Abuaylı cin Ali bir p.:rdc. Daaa, 
varyete duero •• sinema. 

• 
Kllfdlll Hflll dyatNH 

& .akfam Cevdet Bey tı a'Herl 
Birinci defa olarak Viltıor Hügonuo 
ntrl (Groı -pot) hissi piyes ~ perde 
Bülbül Hafız Ahmet lıey az heyeti 
ı.ııcahodan lconser bilviil< 'atH'te. 

1 Sehremanet.i it.\nlarıf 
Kadıköy Dairei belediyesinden 

Daire önündelı:i kumluk era
ziden 400 metre murabbaı ma
hal kapalı zarf usulii ile kiraya 
verileceginden 19 Ka. Eve! 929 
tarihine müsadif Perşembe gü
nü saat 14 te Daire Encümeni
ne müracaatlar ıilan olunur. " .. .. 
Kadıköy Dairei belediyesinden 

olmak üz~e D. D. / 4 numaralı bir tarife ihdas olunmuş ve ı. 1. !il•••••••••--•! 
1930 tarihinden itibaren tatbiki tekarrür eylemiştir. Fazla malfi- 1 TA\' l LZAI ıt·: il ~{ \F \ 1 
mat almak isteyenlerin istasyon ve ambarlar müdürlüklerine mü ve biraderlerı vapuru 

( PALE.'1"1NA) vapuru 30 teş
rinisani cıiınaıtesl saat 16 da 
(Dedeajtay, Kavala, Sı>l:l.nik, Vo· 
Jos, Pire, Kandia, Kalamata, Ka
takulo, flume, Venedik ve Trie 
te) ye 

(ASIRIA 1 vapuru 3 kılnıınuc

vel salı 11 de "Sam ıın, Trabzon 

Kadıköyünde Haydarpaşa Ça
yır cadesindeki harik mahal· 
linde selameti umumiyeyi ihlAI 
edecek surette ağızlan açık ku 
yular mevcut olup sahiplerinin 
meçhul bulunduğu anlaşılma

sına binaen nihayet 15 gün ı:ar
f mda ağızları kapatılarak iza
lei mahzur edilmediği takdirde 
umuru belediyeye müteallik ah 
kamı cezaiye kanununun 4 ün
cü maddesine tevfikan ifayı 
muamele olunacağı alikadar
anca mal(Un olmak üzre ilin <> 
lunur. 

acaat eylemeleri ·1an olunur. '111nt:\7:1m Ayvalık Ekspresi 

TaYilza~ı ve [~~~~ınocLIO] vapuru 4 l~lan~ul Gümrükleri ~a,müdürlülü~en : 
İpliklcriıı incelik ve kalınlığını ölçmeğe mahsus iki makine

nin acele mübayaası mukarrerdir. Taliplerin 2 12 929 Pazartesi 
günü saat 14 te teminat evrakile birlikte Başmüdürlükteki ko
misyona müracaatları. 

~--~~~--~--~-~--~--~-

lstan~ul Ziraat Ballkasından: 
Taşra şubelerimiz münhalatı için memur almacağmdan talip 

olaıılann şeraiti anlamak üzre şubemiz muhaberat şefliğine mü
ı·acaatı. 

kanunucvel çarşampa "Selı\nlk, 

. Vapuru ;\lidi!li, lZ111ir, Pire, Patnı, Kor· 
Lanunuev\ elln \!inci Pızarte•i gu- fıı, .'\ yasarandı, Brendizl, \ ene· 

nü akşamı aat on vedlde Sir1ı:cel dik, ve Trie ·te., ye PIHA"A' M r•uıı 
nhumından hareketle Gelıbol ı, l lcr nevi tafsilı\t için Gaiatada f 180 11 11 1011 il fJ 
anıkkale, Küçük kuyu. Alnn oluk mumhane (Loyd Tnestino) baş- Hem say ta-
EJremlt , Burhaniye , Ayvalık iıca acantesıne. Telcloo Beyoğlu: lıırlHe hem•• 
iskelelerine azimet &Jlll i kele- G 1 d 10 tenzılltla 
lere uğr varık avdet edecektir. 2127 vaya a ata sarayın a 

h k S I• 'k bo b. Kurk \lantolar Mahalli milrıcut : Yemı, Tavil · sa ı e •Dl nmarşası ına-

ade biraderler. Telefon lawıbııl sındakı yazıhanelerine. Telefon Hanımefend 
2210 Beyoğlu: 2499 vı: yahut . irkecide ler kı~ soıı;ukla · 

D 1 1 
n başlamadan 

Oğramacl ara 1• a" n HlMAYEI HAYVANAT Mes"a<let hanın<lalr.i yanhaneııine son fırsatı eli· 
CEMiYETi mür2caat tJilmesı. Telefon nizden kaçırma · 

Yük ek M h 
Ökııe ile kuş tutanlara karıı Jİd· !,raııbıı " ; 235. Tınız. llenle hl 

Zonguldak ·· • aden Mü endis mektebi için dctli bir mücadele açmııtır. ksitle kurk mı 
4 - Aclet amoıllim ynılıe i. (Kanı •Pi;- W'I renkte cilih) Küçük kedi ve köpekleri sokaklar- l.:.agw lık bı' }uı" ı..! ı' 
4 - Adet lıahçe nhleli (Ye~e ,a,tı, "°7eJL) da birakmalı: mucibi mücazattır. Bu O t"' a nıolan sınlıni -
lmal ettirilecektir. Bu C:!Y• tarihi iliadaa m1ıv. (20) litn hayvanları cemiyetin merlı:edııe bir&k Millet mekteplerinde olrutturulma \ICağındanMa 

müddetle 'Ve bı»alt nrf usulile münakasaya komı)wQftur. malı~. Fukara ehalied.a. ha~ i~ aıcd.Ml aarü. 1vkeki1Bilc~ ~Frafından kabul v-m~~ .... r1:şadı izahat almak "Ye teraiti görmek isteyenlerin latanbulda Şeb- h~r cUa meccaoetl t vı ~e IDCf&ll' ı en sag ı gıııı ıatı 26 kuruıı- "'u' •vu >•n. 
enmneı· - da 1 t nbul M tık M a Miihencli rx.: bır baytarımu vardır. Cemıyetln mer tur. M<:lı:teplerc ve tıoptencdara ıslııon G BEYKO 

'" .. ' a 1:~-ı . ~ı!' I ın aaı a en •• ı •• ne kezi: Şişli Osman bey Ahmet Bey to yapılır. Merkezi Türk Neşriyat yur • 
muracaat e3 -en »WI o unur. 10lrağında nume_ro 84. du. Tel~on latanbul 418, l"el. lsı. 1685 



Bf~ SOZ 
BİR RESl\t 

-~~~~~~-~~~~~~---======~ ı t mek eplerinde oku- .-----~-----

nlar için ders ve havadis 1 

•• .. luaJJin1 ;\;\İille Halit - \lualliın Ahn1et Halit ılacak. Her tarafta fidan ye-
tiştirilecek. Kanunda daha 

Vücudümüzdeki etler !böyle çok hayırlı şeyleı var. 
Yaş kesen baş keser. Bunu 
artık herkea bilmeli. 

, ... 
PAZAR 

1 K.E\ EL 1929 

_,, __________ ..., ________ ...,. __ ~~ ................ ._,..-..-;~ 
sian~ui yalı ın~!(te~!Pıri r1 ulıayaa ~o Tiisyoil 11 reiRL ]iı orı 

1 - Gazi paşa, Dt,mhıpıı :ır, H iümiyetimilliye y;: .. mektC.: 
lcrinin 930 sene·i mayısı sonuna kadar ihtiyaçları olan kuru fa 
ulye, nohut kap:ılı z 1rfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Ortaköyı..c Gazi paşa yatı mektebinin kara cihetiı de· 
duvarın yıktın iması, demir pam1aklık, kapı, mermer menıı~·r · 
ve teferruatının yapdrnlması keşfiname ve şartnamekri mu.:ılı•~ 
ce kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

İhaleler 9-12-929 pazartesi saat 16 da Ortaköyde Gazi paŞ' 
mektebinde Istanbul yatı mektepleri mübayaa kom syonuPd.1 
icra edilecektir. o/o 7 ,5 nisbetindeki muv~kkat teminat akçcle~• 
Fındıklıda yüksek mektepler muhasibi mes'ullüğüne yaurıJaca ' 
alınacak makbuzkr teklif zarfları içine konularak sa:ıt 16 dn~ 
eve! komisyon reis!ii;ine verilecektir. Şartnameler her gi\!l kcı!l'5 
yon katipliğinde görülebilir. __.,... 

llk dersimizde vücudü
.üzün her tarafı bir deri ile 
.vrildiğini ve altında kıp
.rmızı et bulunduğunu sö
emiştik. Bugün bundan 
..ıhsedeceğiz. 

Bilirsiniz ki hayatın en miı 
m işi harekettir. Hareket 
madıkca hayat olamaz. 
ı halde hayat hareket de· 
ektir. İşte bu hareketı vü
ıdümüzdeki etler temin e-

Bozuk yollar 
taıniz e(lilecek 
İstanbul içindeki bozuk 

yollar kış gelmeden tamir 
edilecek. Şehremaneti Fen 
müdürü dün yolları gezdi. \ 

~ 1 Devlet ~emir yolları ve limanları unıunıi i~ares:n~e~: 
Ankara - Kayseı i hattında Karafakılı istasyonu için :0

111 

boru ve teferruatı kapalı zarfla münakasay konmuştur. :, 
. Münakasa 9 ikinci kanun 1930 Perşenbe günü saat 15,30" 
Ankarada Devlet Deıniryolları İdaresinde yapılacaktır. . -o-

.Nlc111ur nıaasları 
yor. Memur maaşları bugün 

verilmeğe başlandı. Dul, ye 
Cild yani deri bu etler sa tim ve tekaütlerin üç aylık-

sinde oynar. ları da Çarşambaya dağıtıla 
Bir çok ha.1vanlar üze· cak • 

. 1e gelen sinekleri derileri- -o-

oynatarak kovarlar. 1\ s k eri ~ ll ra 
Kemikleri de etler kınııl- A k ··•· · '.t ··k ki · 1 h s erııgımıze aı yu se 

..ıtır. Dudaklar, goz er ep · l · d'' ·· A k lik ş 
ı sayede kınııldar. Vücudümüz bınbirınc bır takım bağış ebrı ~şuAnenk s der 

1
ura, 

• f k b" 'b" · k 450 sı, ugun n ara a top ana rla bag.<.n~ış VI: ayrı ayrı a at ırı ırıne yapışı k B'" "'k E k" h b" 
rca t.H n tesekıtul etmtstir. Bunların ucları birer kemi- cRa:. duyub I r nnkı Aarkıy~ 

- • ~ kl · h k · • · d ~ eısı e u unaca . s erı : baı:; lıuır. Bu etler kemı erın arc etını temın e e.. h b .. 1 d 
uniaıın lıarcketi de sinirler vasıtasıle olur. Sinirlerin şurİ er sene u gun er e 
)arı beyindedir. Bunlar beyinden ildıkları emirlerle et- top anır. -o-

:i lıaı t·ket ettirirler 'r l ·· ·· 
Eazı kimselere "imne" iner. Bunların vücutleri sağ- 1 U llH il ll t?"<H"ll~-

m goriinür.1nme inen yerlerini oynatamamaları beyin 
111

e
1 
nız 

rinin bozukluğundan dolayıdır. ı .. 
Vücudümiizdeki bu etler istirahat halinde iken yu- Yunanla bu hafta ıçınde 

uşaktır. Hareket edince sertleşir. tekrar görüşmeğe başlıyaca 
Elinize a <Yır bir şey alın kolunuzun etlerine dikkat ğız. Görüşmek ala ama ba

,in. Hamallıırm kolları v~ baldırlan, kayıkçılarır. bi- kalım anlaşabilecek mi yiz? 
deri, demircilerin bazuları kalındır. -o--

Bunun :,ebebi harekettir. En çok hareket eden yerler Hırsızlara an1aıı 
ılın, en çok i5 gö.rcn ~erle~ büyü_k ol.ur. Vüc1;1t _h:ıreket- , k 1 
~ kalınca zaiflenır ve ıncelır. Sag el ıle sol elınızı karşı- \ () • ı 
1tırarak bu farkı kolayca anlarsınız. İşte bi.itün bunlar İstanbul Polis müdürü Şe
yatın harcl.etten ibaret olduğunu anlatıyor. rif bey, hırsızlara karşı yapıı 
Çalışmayan ve düşünmeyen insanların vücutleri de, lan işleri Ankarada amirlen 

faları da dar kalır. Bunun için beden terbiyesinin, cim- ne anlattı. Bu iş çok değim
stiklerin faydası pek çoktur. Cimnastik yapılırken kalp li tuluyor. Hırsızlara, hayd
da çalışır. Viidude o nisbette fazla kan gönderir. Ciğer- utlara aman yok vesselam. 
- de o nisbette daha cok, güzel hava alır. --o--

Neticede iştah ta ~:tar. . ., . l l uh 1arSt'Cİ1 lll f"Sİ 
Fakat her zaman cımnastık yapılmaz. Yemekten ıKı • 

at sonra ve saiJah kahvaltılarından sonra yapmak hep- Muhtar seçilmesi ka~':1nu-
1den iyidir. evelin üçüncü haftası ıçınde 

Aç karna ve ya akşamları vücut yorgunken cimnastik yapılacak ve lstanbulun her 
rarlıdır. tarafında bir günde bitecek. 

Yürümek herkes için iyi ve faydalıdır. ---0-

Böylece temiz hava ve güneşten de istifade edilmiş [n~İIİz 1 İrası 
ur. Fakat ..;ok yorulmamalı ve koşmamalıdır. ' 

Kürek çekmek, ata binmek, yüzmek, kızak kaymak fı rltı \'Ol' 
cudün kuvvetlermesine yarar. / Dün İngiliz İirası 1072 kıı 

dradenız Ereğlisinde yeniden loşa ve tesis edilen memleket 
hastanesi. 1 Hastanenin harici manzarası. 2- Kadınlar 

koguşu. 3 Erkekler kOıl'.ıışu. 

Çocuklar::ı her gün mektepte ve ya evde on dakika - rusa kadar fırlac1ı. Sonra d .. 
n fazla olmamak şartile cimnastik yaptırılmalıdır. 10-88 S kuruşta kapandı. ızmir Ticaret mektebi mezunlarından bn sene Avrupaya l • gidecek efendiler gurup halinde 

Etleri ~ini~~~:~~:ı:~~~:~~~:i:~s;;~yuşturur. Ne- BİÇKİ ~r_E_D,1'-tŞ BO"S!I ve Osnı!lnlı ~!IR~!lsı ~OffiİS~-rı-ı·n-ı'n_d_e_n·-
ede etlerın ~ayıflemesıne sebep olur. \1L'\11.lll . ı I U U liUil nu ft. ı tı ~ Ü ı 

S h 1 k k d . kk . . . ~ 4 üncü sene ikinci trimestr Ma3rif J . d A ar oş ar onuşur en ı at ettınızmı. vekaleti celilesinin müsaadesini haiz Borsa acente e~ın en leko Varva efendi acentelikten istifa 
Dilleri dolaşı:-, ağızları, gözleri, oynamıya başlar. biçki ve dikiş muallimesi Klio Mavro-~ etınıştır. Kentlisi ıle Borsa işlerinden dolayı ilişiği olanların Bor 

ınun sebebi sinirlerin etleri idare edememesidir. Hatta rnati en son Fransız ve basi~ bir usn:, :'<! kanur,.mun 18 inci maddesi mucibince bu günden itibaren bir 
-h l h . 'f .... l le tevfikan tedris etmcktedır. Ame~ı ' -:c,rl;ğe müracaat etmeleri ilan olunur. 

OŞ ar e! şeyı Çl t gorur er. dikiş bilenler bir mah zarfında ve bıl ----------:-------------------
Bazı namuslu kimseler alkolün kuvvet verdiğinı ve meyenler üç mııh zarfında hendese Lll ı \', 1 ı ı 11t:t ruke nıt'ıd İri ve tinden: 

rgunluğu giderdiğini sanırlar. Halbuki bunlar yanılır.- i~e tayyör ve tuale~ ima~ini öğrenebi- Satılık bostan" hı'ssesı' lırler. Mektpçe verılen dıploınalar !\>la 
arif vekaletinden kabul ve tasd:k olu- _ 

Alkol kuvveti azaltır, muhakemeyi bitirir, muvakkat 
·zaman İçin yalancı bir uyanıklık verir, fakat arkasın
n düşünce ve muhakemeyi bitirir. Her gün gazetelerde 
.i yüzünden vukua gelen fenalıkları okursunuz. 

nur. ikinci tedrisat devre•ioe kanunu Kadırgada Bostan Ali mahallesinde Kadırga limanı caddesin 
evelin ikisinde ba,lanacak!;r. Talip- <le atik 45 cedit 19 numaralı bostanın 120 hisse itibarile Hazine
lerin Beyoğlunda Faik ~":· 8 _caddesin' ye ait 2;; his~esinin bacielı lİcirt taksitte ödenmek üzre 1200 lira 
de Bolu Apartımanının ıkıntı katın'1a • ı ıı • 929 'h' d'f S 1 ·· ·· ·· 3 numerolu daireye her gün 9-12yel1'('•.e .e 10 12 . tarı _ıne ı:ıusa 1 a ı gun_U Saat _14 te muza-
1-5 e kadar müracaat etmeleri. j yedesı mukarrerdır. Talıplerın % 7,50 hesabıle temınat makbuz 

Alk-:ıl, kalp ve mi.de etlerine tesir ederek nefes darlık 
ına, hazın.sızlıklara da sebep olur; ve bütün vücudün 
·-:ma kuvve~ini kaybettirir. 

1 

"~' ·r -ıli metnıke ~atış komisyonuna mi~caat ey_ lemele:-i. 
HUK.UK. FAK.ÜLTF_<;I -

M~~~~~~~Li~i;1~0N lstan~ul ~eniz ticareti nıü~ürlü"ün~eu: 
Hukuk ~sulü Y 

G •• •• h d • / • . Her beş senede bir defa sıhhi muayeneye tabi bulunması Ja-* * * 
Ullllll ava IS erı nmhakeınelerı zım gelen ve muayene müddetleri hitam buımu~ oıan kaptan, 

K (:·, tı· ı ( l t c.' l O (, )' 
1
· 1 \" 1 ŞERHi Çarkçı ve motörcülerin muayenei sıhhiyelerinin icrası zımnında H \J ( (' /j (' fl 1 11 ve son Perşembeye çıkacakta. müdiriyete müracaatları. 

b Usulü muhakemenin başlıca esasları- ---------------- -
su has 1 ı } ) H s k (, s (' r.. ı ~t ~:ahbe~~~~/;~~i;::uhakeme deraıe- \ffl . ~ 

lir kaç giindenberi yağan Devlet, bu sene yeni bir 1 Türk Kanunu Medenisi fftı_ /' 
,imurlardan Kahtane de- orman kanunu çıkarıyor. Şehri r--ı-:r'l 

K 
1 inci kitap 2 inci tab'ı (M. 1-44) i taştı. öyün etrafı göl Bu kanun bütün ormanları baştan aşağı tashih ve tevzi olunmuş 

.ini aldı. Sular iki köylü i- devletin malı yapıyor. tur. 1 M. altında: Tatbik kanunu şer- -
.J·· t • "• ·· ükl" di K" h A k 1 ) holunmuştur, Hukuku huıuıiyei Dü-::ıor ınegı aur e • a rtı rasge e onnan ar 1. ihb.'"' L. • • • 1 · ·· ·• d b ve ın ıcuı, &e1varun nazanyeıı ın-
le koşku a sular altında altalanmıyacak, orman ge ci ecnebilerin hukuku 8 nci madde aJ. 
!dı. Tarlalardaki ekinler- lirinin yarısı devlete verile- tında hülaoa edilmi, v~tandaıhk ayrı-

h k k d "h • ca şerholunmu,tur. Fıat Vatandqlık 
.1 a;vır yo tur· ce • yarısı a 1 hyata ayrı- ıerhile beraber 4 ayda 3 lira. 

!\' u5turva fabrikalı.., her.aran 11n(lali veler! umumi •atış depo :l•tanbuld"1ı 
Kaurcı ogıu hanında 40.47 numaralı Joz. N. Acfman telefon hıanbul 2-!09 
Hamiş; aynı depoda enval çeşit perde ve döşemelik kadife hare ve lın'.lll 
kumaşlar, mütenevvi ıstur, perde mister, tül; keten perde, ôniller; maroken 
erilen, piriç komlş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk karyolaları fabi ka 
fi........ t,..oıar ~·111 oır .. 1.rend• •atılmaktadır. Fiat maktudur. Handa •'lansor \·ardır 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve~~ 
vaki.:at teminatlarını ayni günde saat 15 şe kadar Umumi J"" 
dürlük kalemine vermeleri lazımdır. . de 

Talipler münakasa şartnamelerini on (10) lira mukabiJııı 
Ankararla. Mal.tt:ıne deiresinden İstanbulda Haydarpaşa ııı~· 
ğazasımian teciarik edehilirler. 

,~ 

lurk mırıııi ,i kLL C:c'~t lokı ıd.ırl .ınc,.ııi ıo 

·ı. ·.ıııi ıı~ıı ıarihıruc, ııibarcıı /.ir.lcki } eni adrese 
P .. kle\ kın:,tır. 

hın'ıul l'ır, nı•mi P'IL\'danı ko::ırii kar," No. 12 
Tddun lstanııul l q. O 

Posta ve lc!~raf levazım ınü~ürlC~unnen; 
·I 

Ankara telsiz i~tasyonları için kapalı zarf usulile ~O ton gaıc' 
mıinakasaya konulmuştur. Münakasa 21 /12/929 tarihine Ill" ~ 
<lif Cumartesi günü saat 14 te icra kılmacagından taliplerin 
baptaki şartnameyi görmek için her gün ve münakasaya işu: ~ 
icin de tarihi mezkilrda Istanbulda Yeni postanede levazıIIl f11 

I d,ürlüğünde müteş.;kkil mübayaat komisyonu riyasetine miır1' 
, caatlarr. 

ı- Türkiyede Ticaret, Sanayi ve 

1 
Ziraat şirketi Milliyeıi 

s daran heyeti un1u- I -. ı\I. KURlS 
KÜRK MAGAZASI 

Beyoıtlunda Jstiklill cadde·1 

No. 409 Hazır ve ı•marlaıll~ 
ti her nevi kürklaln en s 

moda ve müntahap çeşitle~· 

Fiatlar rekabet kabul et~ e t 

.ııiyumıın içtin1aı 
fovkalüdesi 

Hissedaran: 28 Kanunuevel 1929 
Cuma .si r.ünü saat on be~dc Şirke-
tin Beyoğlunda Tal<simd~ Valide Çe:ı •fır•._, _____ ~..,..._,,_. 
me sokağında kain Merkezi ldarcsin- İLAN . r 
de Stirtti fe\'kalade in;kada davet o- lstanhul Tramvay Şirk.ti, halı ~ 1 
lunurlar. zırda mer'i olan yeşil kaplı Tr"!" ~ t 

Ticaret l\nnununun 385 inci mad· pasolarının 1930 seneıi biclayctJP _,, < 
desi hükmünce bilcümle hiuedaran iti1>aren muteber olmayacakların• 1 r 
işbu bey'etin azası olduğu gibi hamil so hamillerine arzeyler. , 
oldukları hissesenedatı miktarındada Tramvay pasosu hamillerinden i ~ 
reye ma1ikdirler.Bizzat iıbati vücut ej lunupta pasolarını tecdit etmeiC pı 
demiyecek olanlar yine heyeti mezkil.- · lan olduğunu zannedenler.İn ""~ .ı· 1 

re azasından birini tevkil edebilirler. zat!lanı ile Müdir.iyete müracaat :ı 
Ruznamei Müzakere: meleri rica olunur. n1 

1 . Şirketin inkızayİ müddetinden lstanbul, 1 Kanunuevel 1· :ı 
evel feshi teklifi. MÜDIRIYE'f 

2 - Salahiyeti muayyenei kanuniye !!ll•••••••••••ı'] 
yi haiz iki taıfiye memuru ile bir mü-1 
rakip ta~i!1i ve bunların tahsisatları-\ 
nın teıpıtı. 

3 • Şirket he•abatının tasdiki vej 
Meclisi idarenin tebriesi. 

Hine senedatı ilmühaberleri neha 
yet 23 kanunevel 19:19 a kadar: j 

lstanbulda: Şirket Merkezi idare
sine. Osmanlı Bankasına. Selanik ban 
ka•ına. 

Paris de: Paris ve Felemenk ban-' 
kasına tevdi olunmak lazımdır. 

Meclisi idare. 

ilan 
İki bin hane olan Karaman 

şehrinin mazotla müteharrik 
motör ile elektrik tesisatı pro
jeleri Nafia vekaleti celilesinin 
tastikma iktiran ettirebilecek 
surette tanzim ettirileceğinden 
talip olanların bu baptaki tek
lifnamelerini on gün zarfında 
Karaman belediyesine gönder
meleri ilan olunur. 

v ... , .. ~ '•'""'"'' ile cfhanşllmul bir şöhreti 
haiz Tıraş bııyağıdır. 

-Her Jer~e satılır 
Darül'aceze müdürfüğünd•P 1 

Adet .,.;I"' 1 50 Şapka iınaliyeıi kumatı " 
rek 

Metro 
40 Seten aster 
30 Kol astan 
37 lspinitu 

Adet 
250 Büyük düme 
350 Kol dümesi 

30 Makara 
Düzüne 

1 Kuka tire ,,..~ 
Schir bandosu efenc!ilerin• rD· 

ı b 1 d tazi' forma jaketleri için balı\~a 0ıi~ zmir e e : ye rı- lı malzeme ve elli adet şapka '"'ı 9'] . d ai münakasası 25 Kinunue-velı,pfl 1 

vasetın an: Çarşamba günü saat on dö~tl• oı•"' 
. . .. ... zarf usul.ile Darül'icezede ı~rıt ff1iı<"' 

Beledıyenın zuhrevı hastalık J caktır. Taliplerin teminatlarıl• 
!ar dispanseri için muktezi caatları. 
(Neo) ve (Miyo) salvarsanının "' "' "' .,,.~t. 
mübayaası kapalı zarfla müna- lrdahane Rontken cehazına ti -~ 
k d ·ı · · zi tedavi ampulunun kapalı zael 9"' 
asaya vaze ı mıştır. rı münakasa• 25 Kanunu•" . • f 
Tali ı . . . l ı e ı .. ı<' 1 p enn şeraıtı, evazımatm Çarşamba günü saat on dort_te ,sel ~ 

evsafını görmek ve münakasaya lu~acaktır. Taliplerin Daruln< ..1 
eirmek üzre 24-11-929 tarihin m.::.:.ur:..:a:..:c:..:aa:..:tl:..:a:..:r:..:ı. _____ --::.~ 
den itibaren 14-12-929 da saat 4 
16 Y:1 kadar Bele_diye müba~a:ıt 1: J!J \(!}.]'.UGt~ 
komısyonuna muracaatları ılan - 11i1 L 

olunur. Mes'ul müdür: Burhar>" "<! 
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