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1 - A•am da yaratırlal'N P' 1-Felek, 2- Hlki"ye, S Roman 
şafmamalı 1 ~ 4- Tema,a bayatı 
~- Son haber. ~ 

1 
li inci ıoahlfedc: 

S Oncll ıahlledo: 846 meyhane varı 
1- Daril lluounda kimler e- 6 ıncı ıahlledeı 
ıkta ka lacak? E konoml, Şehir h herler l 
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NUSHASI 5 KURUSTUR 

ı\lüvazene için 

Hakikat, esasen meçhul de
&ildi: yeLİ he~aplardan, yeni 
tctkıklerden anlaşılıyoı : ki, 
Türkiyede büyük ıktisat mese
les nin halli, şu noktada topla
nıyor : 

er Türk-Yuna müza eratı ve mü adele i 
kında unanistanın yeni Ankara se i i ne 

• h 
• 
ı r. 

---------

~lt .m 
ikdam refikimiz 

1'1aarif ıniis t e-
sa rl ıtrı 
l ti 

Aşk ortakları 
Çapkın erkeklerin akıl 

hoca•ı olacaktır 

Aşk ortakları 
Hiç can sıkmadan oku
nacak, zevkli ve merak
la takip edilecek gUzel 

bir e•erdir 

Yazan: 

Ali RizaB. 
lngiliziıı pek ya
l{ıııda dli~~e~ği

ni söyliyor 

irtişa mesele81 
Evrak Maliye vekll

letlne gönderildi 

Barut inhisarındaki ird9a me 
selesine ait tahkikat evrakı ha
diseye vaz'ıyet etmiş olan yedin 

1 ci müstantik tarafından müddei 
urtıuıniliğe ve oradan da Maliy 

1 

vekaletine gönderilmiştir. 
Ankarada bu i§lo alakadar 

I memurlar hakkında icra kılın
makta olan tahkikatın tekemmü 

)'azam Siirt /llebusu ftl•hmul 
ı 

-9-

Eskişehir nutku.o 

.ı J ... _ ... 

lünden sonra bu evrak Istanbul 1-.ı..------:!=~~======~==~==-:: -"-
Sellimi lzzet 

tahkikat dosyesile tevhit edile- .- .._..__.,. 

1 cek ve muhakemeleri o şekilde, l 
-ı•------•••-~ tevhiden rüiyet olunacaktır. 

Oaflıt ııybılönaa ı 
-BıyıftRdl.. &ylfuıdl, lll"4od4 edt"'1I. kiln41f ~--
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Bir asırlık ica 

İngillerede 

11-isİzlik 
' -+ 

Avam kamarasında 
bl. Thomas'ın 

beyanatı 

Geçenlerde Çinde bir yerde araba-1 
cılar tramvay vatmanlarına hücum c.. 
derek adamcağızları döğüp öldürmüş 
lerdi. Bu asırda makinenin muvaffa
kiyetine karşı gelmek mümkün mü· 
dür .. ? Çin deki vakayı bize hatırlatan S 

Sovyetler, Amerika hükumetinin 
nasıhatlarına karsı hayret ettikleri

ni bildiriyorlar 

fey bundan bir asır evel, 829 da icat on haftalar içinde işslzle-

MOSKOVA, 4 (A.A) - Sov/ bu müzakerat ile bu i ıtıliifa hiç 
yet Rusya hükumeti Müttelıidei [bir devletin müdahalesini tecviz 
Amerika hükumetinin teşebbü- edemiyeceğini beyan eder. 
süne cevaben verdiği notada ez Nihayet Sovyet hükumeti key 

edilen dikit makinesinin de yüz ıene Tİn RdPd/ artlı 
evel dikişçiler arasında uyandınruş 
olduğu ıoyandan bilvesile bahseden 
bir ya:tı oldu. Yüz ıene evet Tbimo
nier namında bir Fransız terzisi di
kiş dikerken elin kaç hareketi oldu
ğuna dikkat etmiı, bu tabii vasıtanın 
yerine sun'i bir a1et ikame etmeği dü
tünmüş. Ter~ yanılmamıştı. Düşüne 
düıüne bu vasıtayı bulmuş, bugün 
mükemmel bir hale giren diki1 maki
n<111nın ilk ıeklini bulmuıtur. 

cümle di} r ki: fi yetin istt:diği gibi hareket e-
Sovyet hükumeti Sovyet-Çin den ve Sovyet hükur.ıetile hiç 

ihtiliifmm ancak Çinin malumu bir resmi münasebet idame et
olan ve Mukden hükumetince miyen Amerika Cemah•ri mütte 
kabul edilmiş olan şerait daire- hidesi hükfunetinin Sovyetlere 
sinde ve doğrudan doğruya ve böyle nasihatler vermege ve mu 
Sovyet - Çin hükumetleri ara- taliiaatta bulunmağa imkan gör 
sında cereyan edecek müzakerat müş olmasından dolayı izharı 
tarikile hallolunabileceğini ve 1 hayretten kendini menedemez. 

Böyle bir makineyi icat ettiğinden 
dolayı zavallı terzi az hücuma oğra
mamııtır. Ekmeğini el dikitile kaza-· 
nan kim bilir kaç itçi o zaman kendi
ıine söylemedik lakırdı bırakmamıı· 
lardD'. Fakat bulunan bir vuıta icat 
edilen bir makine geri alınır, muattal 
bir halde bırakıabilir mi? Ondokuzun 
cu asrın daha nice icatları var ki ilk 
zamanlarda ya hoınutsuzluk, yahut 
da iıtihfaf ile karıılanmııtır. Fakat 
dikit makineıinden tutunuz da daha 
bir çok ihtiralalar kadar hiç biri yok· 
tur ki beferiyet bunlardan az zaman 
ıonra azami iıtifadeyi temin etmem.it 
olıun. 

M. Hoover tahdidi teslihat konfe
ransında ne diyor 

LONDRA, 4 (A.A) - M. Hoover kongreye hitap ettiği be
yannamesinde tahdidi teslihat konferansının yakında toplanaca
ğından bahsederek demiştir ki: 

«Memlekette intizamm muhafazasına çalrşmak ve ordu ile 
donanmamızın kabiliyetine halel gelmemesine itina etmek siya· 
seti dahiliyemizin başlıca noktalarını teşkil etmektedir. Müdafaa 
kuvevtlerimizi en yeni ve en mükemmel alatı harbiye ile teçhiz 
etmek için ağır fedakarlrklar ihtiyarına mecbur kalmamız şayanı 
eseftir. Eğer bir gün insanların da 

yaradıldığını görürsek 
Bugün de benüz iptidai görülen M. Thomos Polis müdürleri arasında tebeddülat 

yeni ica..t1ar vardır. Fakat fenni~~- LONDRA, 3. A. A. - M. ANKARA 4 (Telefe.ula) - Eskişehir polis müdürii Musta-

hayret etmiyelim 1 
l~ .. zekaab!"celın, ~edle ~ndi!n .t": ke.'::. Thoınas, avam kamarasında so- fa B. Burs;>'y~ Gazi Ayintap polis müdürü Mustafa Nuri B. Es-unun ne erın en umı mızı l b' .. l d" ... · , 
cek miyiz..? Bugün bir batlangı~ o- ~. 3!1" ır. s~a ~ ':'er ıgı ce~apta kişehir'e Diyarbekir polis müdürü Sami B. Kars'a, Kars poli! 
lan ıey yarın tam bir muvaffakiyet huklımetın ışsızlık meselesı hak müuürü Bahri B. Trabzon'a, Trabzon polis müdürü Galip B. em 
olab~ir. .. kında avam kamarasına 4 T. niyeti umumiye altıncı şube mümeyyiziliğine, İzmir merkez me-

••••• Çınde tr~vkar..-: huc~ e.ıkaen ara- Sani de teklif etmiş olduğu la- murlarmdan Sait B. Diyarbekir polis müdürlüg-üne tayin edil-bacılar elektrı .... vvebne rtı ne 'h l · · ' Telefonla söylenen bir söz iki üç saniye ile cıa;anabilirler. · 1 !'~r:;;r~n~~~:~c~tt~ği~un~~~~: mişıer_d_ir_. ________________ _ 

sonra başka bir insanın vücudundan Fı·ıı·sıı·n'de miştir. Son haftalar zarfrnda iş- lzmirde 6000 kişi yollarda ralışıyor 
sizlerin miktarrnda vuku bulan İZM!R, 4 (A.A) - Yol inşaatında bedenen çalışacak olan g,eçiyor, arada vasıtalık yapan btr ne o'u ııor? tezayüt tabii bir mahiyettedir. halkın derhal yollara sevki emri üzerine, faaliyete geçilmiştir. - d 1 A. I fi 1 k 1 ğ • • 1 Çünkü her sene bu mevsimde Şahsi bedel kabul edilmiyecektir. Vergiyi vermiyenlerin 6000 parmagın e a e y e U a a gırıyor. Dokuz arauı ustılar, işsizlerin adedi ayni nisbette ar kişi kadar oldukları tahmin edilmektedir. 

•••• tmaktadır. Bununla beraber, 
Fen ile~il~~ikçe da~~ ~ek çok ime~ müm~ün oluyor., Bu i~i ~çısözleri işitmiştir!.'.. tahkikat yapılıyor b? sene~i tcza".üt, ge.~e.1:1 sene-, AdapJzarindı:ı 1fi0 Millet n1ektebi :ıçıldı ~eyler gorulecek, ışıdılecek ... lsanıye geçınce evvela kesılmış Alim ne dıyor?... nın ı:,ynı devresınde gorulen f~- ADAPAZARI, 4 (A.A) _Bir ay zarfında yüz elli mille\ 

Her şey izah edilmeden evel bir' olan cereyan tekrar veril~vor,fal Bu tecrübe fen adamlarının pek z~alrgı ?ulm~m1şt1r: T. Sanı-, mektebi açılm1ştır. Dershanelerin beş bin altı yüz seksen müd~ 
muamma halinde kalır. Fakat kat bu sefer çok yüksek bır cere ziyade merakım celbetmiştir. nı~ 25 ınde ı~sızlerın yek~nu 1 vimi vardır. Halkın gösterdiği tehalük karşısmda yeni dersh;ıne• 
fenı;i su.rette izah .edilebilen ?~r; yan veri_lmiş ol.uJ:'.o:..Eiektrik ci 1 Fevkal~deliği meydanda ola~ mılyon 285 hm 500 den ıbaret Jer açılması takarrür etmiştir. 
hadıseyı aklımız ıhata edebıh- 1 h~ı resımde goruluyor. Bunun bu hadısenin nasıl cereyan ettı idi. Bu mikta:tla geçen haftaki- --------..;....------------~· 
yor, hadise muamma halinden 

1 b;>cımda bir adam, tecrübeyi ya-1

1 

ğini kısaca, gündelik bir gazete ne nazaran 1l bin 969 kişilik Ali Riza Bey Yeni n1ektcpler 
çıkarak fenni bir hakikat olu-' ın alimin talimatı dairesinde sütünlarmm müsaadesi nispe- bir fazla ve gecen senenin ayni - İZMİR, 

4 
(A.A) _ Çeşmeli 

yor. İnsanın vücudu çok esrar- tinde anlattık. i'.-.:- d.el"'!krebs~ne ~-i-.1'c:tl7, ~,11 bink Sd~i- ( Bırincl dsahboifedeıı mabat) 
1 

nin, Reis, Deve ve uzun köyle; ~n. 6iz bi.r alemdir. Yapılan. son Tecrübe \ yapan alim bu \ şı ı ır no:<.san goru me te ır. Pek yakın a na gene norma . de e 'd . a edilen me~ 
rlib Lortlar .lcıimarasıııda vaziyete girecektir. Kambiyo fiatleri nn °Y n~. en ınş . . .. oır tec e oı;aya yep yenı, şa- müvaffakiyl'.'tıni . izah ederken \ LONDRA 

3 
A A _ E _ Türk liraıınm lehine olmak üzre nor-, teplenn kuşat merasımı bugu!I 

yam hayret hır mevzu daha at- şunları yazıyor: "" "'1 • . • · · . ·. . ra mal bale gelecektir. Maliye Vekili ı yapılmrştır. mıs oluyor. mıl maaşatı meselesının mUza- beyin bu husuıta ittihaz ettikleri ik-ı --o-T "Tecrübenin mahiyeti elekt- · · · d ı 1 k elefon dediğimiz şeyi her keresı netıcesm e ort ar a- tisadi Ve mali kombinezonlar derhal Z' A k 'fl gü.ı kullanıyoruz. İngilterede irik cazibesı, ya'ıut da elektirik ,., marasımn verdiği kararın husu- teıi~ni ~ıterecektir. En eaaılı ve! ırraı ooperatı er 
uir alimin yapmll} olduğu son hamulesinin yakınındaki her si bir manayı siyasiyi haiz ol- !<at'• tedbırl~r alınınııtn:: lı~bulda MİLAS 4 (A A) - z· • k b. hangi bir şeyi rekmesi ve ya it- Ara ı ı a edı'yor vt kl be b h"k" . ıcap eden munzam ve mutemmım tat , · ıraı o ır tecrübe de gene telefonla el " Par 1 cunı mama a ra er u umetı .e- •~'-at ayrıca yapıl--'-tadD"." operatif teşkila'tı faaliyetle iler-mesi ile vukuhulması muhte- y: h d'/ k ıyar km Jd ğ b J Ki& """' de edilmiş bir müvaffakiyet a u 1 er aç kalliyette bra ış o u u ı - D l d · 1 · · ı k di İki ah' d 16 000 · - meldir. Bu elektirik hamulesi, filiıtinde YahudU ... le Araplara- eli llm kted' ev et aıre erı sıpa- ~ı;ne t~ r. . n ıye e . , . tır. t k ı - a k' üzerinde tecrübe yapılan a:ia- ruında vukubulan kani• hadiselerde r l ·ı ır. I rişata nihayet "1.:rdi küsur liralık hısse kaydedılmış-ns~~ u. agın 8 1 e~r~r . mm kulak zarını sesin ihtizazile mücrim görülenler haklmıda talılci- ngı tere ~ponya . . . .' . tir. Teşkilata büyük alaka vo! Tecrubeyı yapan İngılız alı- 'h . . k d' S . kata devam ediliyor. Kudüıta lngiliz PARİS,4.A.A.- Royter ajansı- Devle.t ~aırelerı Denız mti?.a- rağbet gösterilmektedir. 
mi insan kulağının pek ala bir ı tızaza getıcme te ır. es~~ gazetelerine yazıldıfına göre tahkikat nm ist>ihbarına nazaran, M.Macı yaasını ıstılzam edecek her tur- --o-
ahize ve mükessife vazifesini bu suretle ~uruJ.ması pek sanH hey-:ti geçen Çarıamba günü. Ab~ül Donald ileJapon sefiri arasında' lü teahhüdat ve siparişata niha- S · d k' T- k "Örebilece~ini ispat etmek is- oluyor, ses ıyı anlaşılıyor. ~t- Ka~ır efendi isminde bi~.ıahıdi dın- t kte lan mtixa- yet vermişlerdir. urıye e ı ur 
P 

6 
t k J ğ b'r t h ka kahat bıle 1 ti Ar lan vekılı olan avu cereyan e me 0 1 l l !Ak' temiştir. Bir iki saniye evel te ka u a a 

1 
k a a k':'.'\:·vuku artan :nı Yahudileri~ kerat, İngiliz ve Japon nokta! ngiliz irasına <arşı en1 a ı 

lefon ahizesine söylenmiş olan onsa pa~ha' tan gke~e!1tcemerı~n bir takım reı~mler yaparak Arapların nazarları arasında büytik bir alınacak tedbı'rler ANKARA 4 (Telefonla) -b · ö .. b. k . · yan gene ı tızazı ço ıyı hi . . . . . . .. 1 · tir . . d ğ bl • ır s zun ır aç sanıye sonra !" k . d' K 1 ~ ht l'f b' ta ssıyatını ıncıttilderı~ soy":?"' ·. ıhtılaf mevcut olma ı mı ve ANKARA 
4 

_ Ald • Suriye ile emlak meselesini hal tekrar edilebilmesi hem bu te- e'1ve " cereyanı esmış, sonra e ıyor. u a5ın mu e ı ır Bunun üzerine ıahıt Abdul Kadır !Akis bir itilaf do - ru mü tema- ' ıgnnız . . . . A . . 
ctülıenin frnn" k y t' n· rtt çok yüksek bir derecede tekrar kım hassaları vardır. Fakat bu efendi Yahuclilerin ıiyoniıt bayrağını d~ ~k' g 

1 
d' ğ' . .. mevsuk malUmata göre, hüku- ıçın ~an.cıJ:'e vekaletınde k~mıs-

h d ~ ı me .. 
1 
ı;. .ır vermiştir. hadisenin bütün teferrüratile Kudüs üzerinde dalgalandırdıklarını ı surette t~ra 1 ey e 1 1111 go metçe İngiliz lirasının yüksel- yon ılk ıçtımaını yopu. İçtımaa mış, ı;,~?1 e b~~sa~ d".ucr unwı Parmak kulakta ... ! izahı ve kat'! bir şey söylemek göıt~re~ bir ~ ~aiml~r_den bah- stermektedır. mesin~ karşı ittihaz edileceğini Fransız sefiri de iştirak etmiş-ne m ım ta ı a ıse ere ze- .. k" .. ülm" ,, ıetmıftir. Yahudılenn vekilı olan•· 'ki .. 

1 
h b di"' · tir min teşkil edebileceğin! anlat- Artık bundan sonra tecrübe- mum un g~r. ~yor. .. vukat Merriman tahide bu reı~e- ' ı ~eve a er ver gımız · --o-

mıştır. Dercettiğimiz resim yi yapan alim parmağını Elek- Pek tabııdır kı bu tecrube bu rin harpten evel basılıp ~·~aclıgu:ıı Amerika da t~dbır hazırl~aktad~r. _Bu ted _ . • 
tn: tecrübenin mahiyetini göste trik cereyanı, ahizeyi tutmakta kadarla kalmıyacaktır. Her hal .ıs~~ıtur. Miı Newt?~ !ıırunde bır M H ,. be bır şudur: ;1'IukUm~~ mıllı_baı:ııca Turkıye - Bulgarıstan . .. . ı· . d h d 1 k te lngıliz kadını da verdıgı ıfadede filo • oover ın yan- !ar vasıtasıle her gun aşagı fıat-rıyor: olan ve tecrübeyı yapan a ımın e un an sonra yapı aca - .. . . SOFYA 

3 
(AA) T" k R "b 1 b l f h d' · · !arı soylemııtir: • t kafi m'ktarda ln ' · - ur · . eslmde tecrübeyi yapan a- vücüdünden geçmektedir. Te- cru e er u ~e e. on a ısesı~ın - 1889 dan beri Filiıtindeyim. A- narnesı ~~· Jl'.i'Y~ya . ı . - Bulgar bitaraflık uzlaşma ve ad lım elinde telefoı: ahizesini tut criibeyi yapan bundan sonra bu k~dar hasıt ?ır şey .o~ma~ıg~- 1 

rapl8!" ~ırun. Siyoniıtler buraya VAŞİNGTON, 4. A. A. - gıliz. lirası arzettı;ec~ktır · li tesviye muahedesinin musad-
'tna~tadır. Bu. a?ı~ey~. b!.r kaç parmağını u~atıp ortada duran n~ g?sterecek~~~· ~nı:-ı.lız alımı- gelelı ben Araplar arasın:,::'~- M. Hoover in kongreye tevdi ~t 1 Pıyasadan .a.şaı::ı fıatle satıl~- dak suretleri hariciye nazırı M. 
sanıye evel bır ıkı soz soylen- adamın kulagma yaklaştırıyor. nın ışaret ettıgı gıbı ınsan ku- suzluk batl":mı.ftll'. Kabar . . ti miş oldug"u beyannamede hu- cak olan İngıliz !ıralan, yevmı Burof ile Türkiye Elrisi Husrev · ti F k ·· 1 1 " f 'k k · d lede Arap çıfçıler gelen sıyonıı ere ' t lepte k 1 ag" ı irin İngiliz "S mış r. a at ~oy enen sözleri Bunun üzerine ortada dııran agmın ızı no taı naz:ırın .. an yer vermeğe mecbur edilmiılerdlr.,, kumetin harici ve dahili siyase- a n ço 0 ac .-s • • Bey arasında teati edilmiştir. 
hemen .nakletmıy~~ek adeta te- adam, bir kaç saniye evel tele-1 da~a ne kad~r esra~~ı:.gız koşe- Dokuz idam te müteallik büyük meseleler- derhal makul .~a?de ınec.ektır. Muahede beş sene müddetle ak-"!e.,f;co~n~c;;;ıh=a~zın==m~=ı~ç=ın=d=e;;,,,;h,;;a~p=s~e;;;t,,-,;f,;;o~n~u~n:,,:a~h~i~z~e:~s,;,:in~e~s,;;ö!'.~le;,:n;,:m~iş~o~la~n;,;,,,;l;;;e;;r;,,ı .;,b,:uc;lıc;ın=:rl,,;ıı .. o-,;,11.o;n;..n==rr=n=rı=ı•vcn•~' .. '~=,,. Diğer tarafta Hayfadan bildiriJ- de ve bilhassa Kelli~ misaki Esasen, İngılızın son günlerde d dilı . t d'ki t 'h' d 
" - · - n · l!o • "k im · hi b' 'dd. b be e nış ve as ı an ın en Cinde ecnebi müdahaleyi reddettikle-' ı ·~ ,,.d eliğine .g~re yeniden dokuz Araphaıcla- beynelmilel adalet divanı, hah- yu. se eııı. ç ıAr cıl 1 sime e ' itibaren mer'iyete girmiş bulun 

· · · ı ma ve ıki Arap da 15 ıene ağır pse ' k f k ' 'b"t istınat etmıyor. s ı o ıyan .. . .. , . . S ti l bi nnı beyan eylemektedır. mahklim edilmiıtir Bunların Safette rı on erans, as erı, u çe, son "!" . 1 t . 'le b maktadır. Turkiye hukumetı tı· ovye ere r pro- t 1 - Youn()' planı bir Yahudi aileıini0 öldürdüklerl söy- borsa buhranı, borçlar ve kava- gu unç şayıa armbed~lın alzı.a caret ve seyri sefain mukavele 

1 
ta yan notası ~ k d' ninde yap 1 tens'kat mesele kılsızların para te ı etme erın . . . ki bl'" . lokal imza edildi lenme te ır. . ı an . 1 • • - d .1 . 

1 . t b'' b' sının ın zasmı te ıg etmış ve 
. ROMA, 3. A. A. -- M. Gran- Üç ml//igetçi meb'UB v d len hakkında hilkumetın ıttl- en~ en ge en gayrı a ıı ır yenisinin akdi hususunda yeni· 

MOSKOV A, 4. A .A. - Tas d~~ ~~erikanm İtalya sefiriyle .rransu R • haz etmiş olduğu hattı hareket hal~~·, . . . .. den müzakerata girişilmesiru jansı bildiriyor: Mukden ve go~ştukt.en •·onra ~os~~va ve lsli/a elti Bütçenın müzakeresi izah ve teşrih olunmaktadır. Huk~metın ıt~~haz e~mek uz- teklif eylemiştir. 
Sovyet hükumetleri murahhas-' Pekın.dekı ?rta. elçılerın: harpı· B.ERLİN, 3. A. A. _ Mill~- • • Fort, memurlarına zam yapıyor re o.l~ug~ bu kat .ı ~edbır, yalnız -o-
1 b' t k 1 · 1 1 aleyhındekı mısak ahkamını yetçıler tarafından Young pı- ıçın DETROİT A A F İngılız lırasıru diişilrmekle kal-
dan Bır pro .

0

1 ° ı~bz.a camMış akr- Rusya ve Çin hükumetlerine 1lanl aleyhinde teklif edilen ta- PARİS 3 A A _ M Tar- b'll . ' 3·. · 
1
,·th-

1
°n: mıyacak, paramızı muayyen bir Yunan tekliflerini ır. u vesı :a mucı ın e u - h 1 k .. b' . . • · · · · otoma ı erı ıma a ane en kk f d · 'k · .. , . k' . .. atır atma uzre ır nota tev- yıhamn dördüncü maddesıne dieu bütrenin bir an evel mü- .. hd 

1 
. . ra am etra ın a ıstı rar ettıre tekzı'p edı'yor]ar den hukumetı şar ı Çın şomen d" · · ı ' "S memur ve musta em erının k . Bil .. !' "t h .. . . . '. . "d" il .. j ııne memur etmıştır. muhalefet ettiklerinden dolayi zakere ve tasdik edilmesin• te- ld ki .. 

1 1 
K S 'd ce tır. tun ma ıye mu e as-doferının şımdıkı mu ur nu va- fırkadan ç k lm k .. b 1 . . . k . 1 ·ı a ı an ucret ere . anı en sıslarr bu tedbirin derhal mtis- ATINA, 4 (Apo.) - Salahiyettar ıifesinden affedecektir. Sovyet- Dahili Harp 11 · 3 m'll'ı a;ı. a b u~\·t u-tımıln ıçın e serıyet gurup arı e ittibaren zam yapılacaktır. Bu mir olacağında müttefiktir Dev mahafil Yunaniıtanın Türkiyeye 200 

J " d··r J 'd · " an 
1 ıye çı me us ıs 1 a e an aşmıştır. d yaln z Am 'kad ah · bin iıterlin ödeyeceğini ve garbi Trn· er, şom.~n ° er er ı. a:esı ~u ŞANGHA Y, 4. A. A .- Ri- mişlerdir. 18 milliyetçi mebu- M. Poincare zam an .. ı f' erı ~ ç B - let bankasının t~sisi b~ tedbirle kya Türklerinin tikayetlerini tetkik 

dur ve mudur muavınlıklenne vayete nazaran, milli hükumet sun ayrı ve muhalif bir gurup PARİS, 3. A .A. - M. Poin- şanlar. mus~. ıt ola~aktır.Q u re daha esaslı hır mahıyet vere- için orada daimi bir kontrol heyeti 
evvelce bu makamlar<la bulun- "Fengyuhsiang" nin maiyetin teşkil edecekleri söyleniyor. care sabık nazırlardan M. Cle- zamı;ı.ıyatrn ır senel~k ye~ nu cektir. teıkil eclileceğini tekzip ediyorl.ır. muş Olanlar harir olmak üzre d k' . il . ·ı M St m . • l . k b . k d' 20 mılyon dolar tahmın cdılme- ollllllllllllllllllllllllltltllllllHllllllllllllllllllllllllllll llll!tııtırı11uı11111ııoı uı111111111111ııııı1111111111111ı11uı1111111 "1 ııııııııtd . . " . I e ı Jenera erı para ı e satın . reae ann yerme mente ı a ul etnuıı ve en ı- k d' . 
bırer namzet teklıf edecekl~.r~ır, almış olduğundan mıimailey- BERL!N, 3. A. A: -. Halk siyle uzun milddet görüşmüştür te ır. BfJHlER 
Bunmıl~. berabe:, sa~ık mud~rıhin kuvvetlerine karşı Honan fırkası merkez k:omıtesı, M .. M. Poincare nin elyevm bulun- irtihal 
ve mudur muavınlen başka hırı eyaletinde icra edilmekte olan Stresemann m yerme fırka rı- duğu 'kilinikten K. Evvel orta-
vazife deruhte edebiLceklerdir. askeri harekati bilfiil hitam bul' yasııtine M. Stholz in namzet srnda çıkacağı zannolunuyor. Tü_rk Tic~ret ve San~yi ı:ıan~a11 
Sovyetler hfüdlmeti, Ameri- muş gibi ise de Yangre nehri-! gösterilmesini teklif edecek- Muhtelit mektepler KM~albıyoZılhefı. CBcvat Bkeyı.n va~Ndesı vue 

• - • 'X • İ M ır ay nı eyın erımesı ecm kan notasına verdıgı cevapta, nin sol sahilinde Nanken in kar tır. PAR S, 4. A. A. - ebusan !ikbal Hanım irtihali daribeka eyledi-
Mukden hükumeiyle doğrudan şısmda Pukov de yeniden kar- • B l 'k k b' . meclisi bir gece celsesinde maa ğinden cenazeai KadıköyUnde Baha-doğruya mükalemeye başlandı- gaşalrklar çıkmı!i ve dün !ki as- Yenı e Çl a a ınesı rlf bütçesinin müzakeresine de- riye caddesinde 37 numerolu haneıln 
ğı bir zamana tesadüf eden A- kerl fırka isyan ederek htiku- BRÜKSEL, 4. A. A. - M. J as vam etmiş ve bilhassa, M. Ma- den bbuıUnkkUta k P

1
<lcrgcm

1 
bek . tlmiUnboUt 

'k bb" ti .. h k ki k l 1 • l!Ahl d k' b' d b l • . 'l M H . h 1· saat on uçu a m ~ra ıs merı an te~e us nun . u u. met. uv.~et ;r nı s a arm ~ par, es ı ka ın~ e u unan .aynı rın ı e . errıo~ nun mu te ıt la Sirkeciye ve oradan otomobil ile 
şikenane hır tazyik teşkıl ettı-,tecrıt, dukkanları yağma ve şo- azadan terekküp edon yem ka- mektep meselesı . hakkmdakl merkez efendiye nakil ve vediai hiki 
ğini ve Sovyetlerin her tiirlü mendöferleri zaptetmlşlerdir. binesini teşkil etmiştir. beyanatlarını dinlemiştir. gufran kılınacaktır 

._.•r clna ve kaballyetb• 
do{Jl""9n; aııo 

, ·~lkama makına. 
• 
alllndlrler - ... ır buna 
att bUcOmle en aon •l•t•m · \ 
lneklnalar imal - ıeaı ... tı, ı -_, 
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EVVEL 1929 

o harici kalacak müderrisler 
m·ye ve f hrl unvan ilerine ikr • 

taayyUn etmis gi idir; 
ve i mesi muhtemel ------------··· ----

eni eşkilat ··z ri e açıkta Kadın birliği 
alacak müderrisler kimle dir? Dokuz komisyon 

Muhtarlar 
lntihabat hararetli 

olacaktır 
lstanbul'da JOO kadar 

lstanbulun ezeli derdi: Su 
lJalkımızı ırıeınnuıı edecef .. bir 

şirket nasıl olıı1alıdır~ Kadro harici kalacaklara il<raıııi)re 
' 'e falıri miiderrislik verilecek 

Yeni teşkilat vekAletçe tasdik 
edlldlkten sonra kat'tleşecek •• 

Abide projesını M. 
Kripel hazırladı 

teşkil etti 
Şehirde kumpanyanın tesisine mecbur 

~ yledi ve dedi ki: 

Mektebi mülkiyenin dllnkll mllaamerealnden bir lntlb" 

Mülkiye mektebinin 23 üncü yıld()· ~ fimü ----------Galatasaray lisesinde parla}{ merasimle tes.it edileli 
ve bu münasebetle ateşin ntıtuklar söyleneli 

••çırağımız, bugünden elli üç yıl u· 
zak, ihtiyar bir mazide parladı. Ya
nın asnn usanmryan it:nnlari]e l:tu 
alev oönmeden, söndürülemeden tu
tuıtu. Bu ıpğı bizde, bu ocağın genç 

aclimleri olan bizdo yak ::a "ız. Yat
lı ağabeylerin ermcganını ıaklıyaea• 
ğız...n 

Gazi'nin ahengile yürüyeceğiz. YO 
rürk"n düımeyiz, düıürmeyiz, zira 
aczi taıumayaruz. • • Aldanmayız, aJ. 
datmayız. Zira cehli tanımayoruz." 
diyerek .özlerini bitirmiş ve şiddetle 1 
alkışlanmıştır. Müteakiben bahriye 
orkestrası klasik parçalar terennüm 
etmit, daha ıonra davetlire bir çay 
ziyafeti verilmittir. Dün gece bu mll
naaebetle, ıipahi ocağında bir de balo 
verilmiş, aabaha kadar ' r 

DAHİLİYE VEKİLİNİN 

TELGRAFI 

Dün, Mülkiye mektebinin se
nei devriyesi dolayısile, mekte
bin eski mezunları tarafından 

tebrik telgrafları gönderilmiş

tir. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
B. in telgrafı şudur: 

Dün, Mülkiye mektebinin 53 \: ı ·.ı, tep müdürü Balı.n zade Şükrü B. ta-ı ketin en büyük idare, maliye, ıiy•ıet «Tebrik eder ve irfan sırala-
yıl dönümü idi. Bu müruuebetle mek- rafından muhtelif milletlerde cümhu- ve maarif ricalini yetiıtirmiftir. lı- . . 
tebin mezunları ve müdavim talebe- riyetln ıureti tetekkülü hakkında bir met Pı. hükumetinin milli müdafaa, rmda yetışecek, gelecek nesılle
si, Galataaaray liııeıinde toplanarak, nutuk oöylenilmiı, ve alkıılanmıştır. I maliye ve iktioat vekillerinin mülkiye rin de ~izler gibi kuvvetli ve in· 
~mimi ıu_rette b~ me~'ut günü. tea' ~ektep !"üdürünün. nutku~u ~ütea- li ol~u~nu ~y!emek maruzatımın kılap ve Cumhuriyet adamı ol-
ıt ve tebcil etınıılerdır. Meraumde kip, Aynı zade Tabun B., kürıuye Çi• e nbuyük delılıdır. . . 
Vali muavini Fazlı B., kolordu ku- karak, yükıek aeıle fU hitabeyi irat Mülkiye, en büyük feyzü inkişah- malarmı dılenm.11 
mandam Şükrü Naili Pı., defterdar etmiıtir: nı cumhuriyet ve demokraıi idareıi- ANKARADA 
Şefik B., Darülfünun müderrialerin- " Mülkiye, en kirli zamanlarda, fa. nin hür ve ııerbeat teclriaahnda bul-
den bir kııuru, mektep mezunları, he- ziletinden hiç kaybetmiyerek hizm«t. muıtur. Gnç arkadqlar; ıize hitap e- ANKARA, 4 (Telefonla) _ 
yeti talimiye ve talebesi ve bir çok da imanıw göt.ünde taınnqtır. Mülki- /diyorum. Bu memleketi ademden ve .. . . • . 
vetli hazır bulunmuıtur. Meresim, Ji. yede bir aralık pek ahrarane okunan, zilletten hakimiyete kavuşturan, bü- Mülkiye mektebırun sencı dev
senin geniı salonunda bahriye örkea- dersler, birer birer kaldırılmıı ve ho.' yük Gazinin gençlere olan hitabmı riyesi münasebetile mülkiyeli
truınm lıtiklal marıile başlamıfhr. calar uzaklaıtmlmıştır. 1 hiç bir zaman hatırdan çıkarmamalı-ı l A k 1 • ' • f • 
Bilahare mektep tale~ıi Mektebi mül Mülkiye ve mülkiyeli, bu memle· yı~". Tahsin B. den sonra mektebin er n ara pa as ta çay zıya ctı 
kiye marıınr terennüm etmi,tir. Mek kete her sahada hizme tetmis ır.•rule- ı genç bir talebeıi, ateıin bir nutuk IÖ· verdiler. 
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Telıraı adreoı , Mllllyot, lıtanbul 
Telefon aamaral•rh 

lıtaabul 8811, 891ll, 8915 

ABONE 0CRFTlBRI 

J ayııtı 

6 .. 
2 .. 

Tllrlctye için Hariç 4/n 
iOO kUfU.f iOO kurlJ.f 
1tfl) H J #X) U 

/4()() .. Z/00 v 

Tiyatro hayatı 

Gülünç oyunlar 
haftası Hütüt< Hi~TE 

bir kadınım. Mes'ut olmak lstl
yorsan, çabuk evlen. Gözlerin
den öperim ••• » 

- Aldık mı mektubu 1.. Ben 
Nisl, Öteli, manzarayı ne yapa-

Bu hafta Darülbedayi eski yım... Yazacağını vadettiği 
oyunlan tekrarlıyan bir gülünç Nasıl olsa 0 .. ğrenı·rı· m şeylerin kelimesini yazmamış. 
oyunlar haftası yapıyor. Bu • • - Unutmuştur . 
haftada oynanacak oyunlar . . F7y,hanl~ Nerime. Biri on altı, öbürü on yedi yaşrnda. Lekt'- - Hayır, o da, öteki~er gi~i 
«Aynoroz Kadısı»,. «Çifte_ K~ siz ıkı bakı re, yüzleri gözleri hiç açılmamış . Konuşurlar. . . . . y~ptı: ·: Bir kere evlendıler mı, 
ramet» ve «Kayserı Gilllerı» dır .. .. . dıllerını yutuyorlar ... Yutsun-

Bizde tiyatro aleminin tuhaf - Selmadan bu gun mektup çırçıplak gırmek hoş bir şev de- lar bakalun; söylemesinler. Ben 
bir davaıı vardır. GQya halkı- alırız · ğil · nasıl olsa öğrenirim . 

Sesli filim 

Uç iptila 
Mümessilleri : lV AN PETROVIÇ ve ALIS TER! 

, Her gtin 18,1/ll madnesile 21,45 suvsrelerindc 

Eduardo Bianko 
arjandn orkestrası - Yeni repertuar -Gdca. evrak geri verll•e& 

Mttddetl geçen oushılar IO kuıııştıır. 

Guete ve matbaayı alt işler tçla 

mttdttrlyete mllraacot edillr. 

mızın yalnız gtilünç oyunlara - Acaba? . . - Daha ne biliyorsun? - Kimden? 
rağbet edip yüksek ve ciddi pi- . - MuAhhakkak, ıyı hes.ap et- - Yatağa soyunup yattıktan - Kimden olacak, amuc;ımın _..._ Pazar gününden itibaren: Şehzadeba•ında 
yesleri sevmediğini iddia eder- tım · · · şu mektup. hır gel- sonra, olup biten şeyi bilmiyo- oğlundan! - ' 
ler. se · ·• İnşallah her şeyı yazar. rum. M M HİLAL SİNEMASINDA 

Yakalar bu iddiayı bu kadar Faka; bizÇo~~Pkü?itb~~ .. klgüç ab~lıl- - Mesele burada. Tabii kır U ki UI " b k . . Bu seneni iki büvilk filmi birden 
mutlak bir 8 tt 1 t d - yaca~1;Z· ~n uyu er ı e cası kansını öpüyor, sevip ok- 118 ep er musa a ası p 1 

. . ure e spa e e pıtk ıyı bıımıyorıar. s h' . y ara Kurdu Sevda Pazarı 
Gazete"'!& 111.nlırııı menUyoıiDI kıbıl etmez 

BUGÜNKÜ HA VA memıştir. On dokuzuncu asır- O l h h ld bT l şuyor... en ıç rüyanda kım- avU ıun tamiri 
da bizde yeni tiyatro Avnıpat - Sö':1 alr _er al e 1 ır er· senin koynuna girmedin mi~ - JORJ BANKROFT - - BlLLl DOV . ' . - y emıyor ar ya sen ona . . 29 uncu haftanın 5 incillğ·ini 
tıyatro mefhumunu temsıl eden bak ' - Bır kere gırdim? Jandark mektebinden Ahmet 1!12-••••••••••• !!lml••••••••••llll!!!! 

Dlln her ar et en çok l 5 en u 1 ll 

«Mina~yan Ef~n~i» ".e ~elefleri -·Eğer ben bilseydim söy- - Kimin? Hakkı Bey kazanmıştır. Yaz:sı Bu akşam Dün aqam 
daha zıyade cınaı, hıssı, melo- lerdim. - Hiç sorma; kabus geçir- şudur: M ilr MELEK SiNEMASI 

derece ldiBugün rilzglr lodos ee-
çek hava açık olıoektır 

FELEK drama Y_akın oYll1:lar o.ru.arlar - Senin bu hususta hiç bir dim. Hani bu sene Adada, ihti- ı "Bu haftanın en mühim ha- ailı sinenıasın~a hıncı hınç dolu salonunda JAN v~ pek a.~a da r~gbet gorlirler- fikrin yok mu? yar bir balıkçı vardı ya ... İşte 1 beri Yavuz zırhlısının yakında J ANJELO ve UL DAGOVER in 
TERKOSI dı.kl Dariil:edayıln .. 2~ s~neye - Yok .. esasen düşünmem rüyamda onun koynuna girdim.

1 

!stanbula geleceğine dair olan gösterilecek olan temsili unenln en muazzam 
Ben kendimi bildim bileli (bu yak aş~ t ay~.tı .. ıçın e t en de. Evlendikten sonra nasrl ol- Ya sen? tepşirdir. Ml~lH IEVDlll eseri, Harikaların hırlka1ı 

pek uzak mı acaba?) fU (Ter- ço r-a.: e "l~T1uşldoyun.;~ sa öğreneceğimiz bir şeyi şim- - Uzun boylu suvari zabiti ! Düşman mermilerinin Ya- MONTE KRİSTO 
, koı) ıirketini itidirim. Fakat md~lt a a guB dç erbo uğlu ı a diden düşünmeğe değmez. yok mu? İşte ben de onunla yat vuzda, dolayisila Milletin kal- filmini seyircilere takdim et· 
d . f 1 1 E ki d e ı emez. un an eş, a tı sene D - be .. k" .. J H . 1 b. d t - 1 k r .aımbaa ena not ar 

1
a
1
. ı. _. ebi~- evel «Eliz Binemeciyan Ha- -

1 
ogkr_usu n kor orune tun. em de bır kaç gece üstüs- ınde ~ç ~dg.ı yare er pe e ım (Çingen• kralı) RO_l.!llşTtl.ı'A. Her_BakAşaRmlOS rın tımu:a muea at ettıııı r . ti ki 1 ev enme ıstemem ... Hem ben te . . . ve erın ı ı. :ll 

ıürü aulu ve kuru ıirlretlerden mm» m yuış n;a Ye o~anan rak ufak tefek şeyler biliyorum. • - Fena şey değil mi? Türkiye Cümhi'iriyeti Hilki'i- film.inin iraesl esnasında Maestro ile meşhur dört kitarist KAST-
kurtulmak ümidi hep bu ıirket- mağzbant 0 .. an arasın kahen ~l~ - Aman anlat. ! - Y.oool... Hiç fena değil. meti bu kıymetli harp gemisıni Pollanskynin çak güzel bir adap· 
!erin mukavelelerinin bitmesine ra e gorenLve den ço ası at - Nasıl anlatayım. Doğru - Böyle şeyler konuqmak tamir ve yeni tesisat ile teçhiz tasyonunu çalacak olan ZSOL- U

Ron un proğramı Fiatlarde zam
miyat yoktur. llAveten: Spor ve 
Gençlik serisinin üçüncll seneıinin 1 
irinci filmi Bayrak Yarışı. 

b 
-ı d yapan oyun« a ame au esme- ld - k . _. . . ~ t - t · b" "k NAY JANCSI ag anır ı. 

11 
t .. . lm o uguna pe te emın degıhm. ayıp mı dersın? e mege azme mış ve şu uyu ve 

. 'd' a» ercumesı o uştu. E - 8 1 1 · d'l · · ! QLAH SA Terkos ta bunlardan bın ır. G lk' 
1 

d ger e manm mektubunda de-· - Neden ayıp olsun. Evlilik- gaye temın e ı mıştır. stan- NDQR 
fakat itin garibi şu ki bu ıirke H er~ ~e ev~ d'.._;ene _e~ e diklerim yoksa benimle alay et-

1

ten bahsediyoruz ... Hah!.. İş- l buldan inliyerek çıkan sevgili 
ti, latanbul Belediyesi, lstanbul ~ a.1!I,b e ~> ı~ gor ug rag det, me . . j te Mehlika geldi . ı Yavuzun şimdi gülerek, glirle-
balkı, ve Istanbul Vilayeti artık hi~ru e 1 ay~ rep~rt;'ar~a a- - Etmem canım. «Mehlika gelir Elinde bir yerek buraya gelmesi bütün mil 
istemediği halde o hala mukave 1 oyu'b ar an şo.j ece atıra «Başbaşa verip, fiskos konu- mektup vardı İki .arkadaş mek- leti fevkalade sevindirecektir. 
leyi tecdide talip İm.İf. Uma- gKe ~n « Eçukr~mR>ü~· " aşBparçası» şurlar» tubu açarlar»· Yavuz yaman harp gemi?<i-
1 ki l 1 K rbel « on>, « s ı ya» « ora» B' k b 1 ' d' f k t lh .. · • · 

un Macar Çlngenı orkeıtrııı ıizl 

mahzuz edeeek! heyecanı gedre -
cek! sermest edecektir! Her gUn 

saat 16.1 /2 ve 18, l /il matlnele-

Sesli ve şarkılı büyük bir eser 
GAR! KOPKR 

ile Üç Nik!h filminde oynamıt 
olan Nınsf Ksrolun temslll 

GÜNAHKAR. MELE.I: ım · atanbu u e aya çe- 'b' 'ddt 
1
• .. "', · - ır ere unun gece o du- «Canım Feyhanım ır a a su un mueyyı"esı-

. bu . k k ba v. s. gı ı cı eser ere gosten- ğu bT j ! • d' " vıren ıır et te rar tmırza len heves azmıydı? Hatta bu nu ı ıyorum • « şte vadettiğim gibi size İİıİıİ1rİİ.•lll!••••m••••• lşdrıkiylı aynı surede gösterile· 
muaallat olmaz. senenin de en çok ad veren pi- -Nasıl? .. _, . me~tubuy~zıyorum. B!z evela f tih (( cektir. 

filmidir 
riylo suvarede lllim orkestranın 

JJJ KUBELIK in 
KAN SARHOŞU · <<K tı'lı> olmad , - Mesela.hep «dugiln geceıı.ııı Parıse, gıttık, oradan Nıse gerJ r 8 er 

A t 1 
. 1 danbe yesı a ' ı mı. . «zifaf gecesı» derler. Ben hı- t'k B •ab h k lk k Ik~ Fiatlarda zammlyat yoktur. 

vrupa gaze e en ay ar Doğrusu bu ki bizim tıyatro . .. .. . - . . °" 1 
• • • u ~ a a ar a - M h K d · Pa•a kerimesi Bur- ::ı::===~=====•! · Alm D" ld f b · zıfaf gunu dendıgını duyma- · d" .. d" er um a rı • 

veda konseri 
Y111nkl cuma günü saat ll\90 dı 

PRANSIZ TlYATROSTNOA 
meşhur (viyolonist MösyO 

JAN KUBELIK in 

n anyanın . use or ıe .r~n seyrine rağbet gösteren halkı- . .. .. .. .. maz sem uşun um . . . sa İktisat miıdürü Mes'u~ b_ey~ kay~~ -
de peyda olan hır meçhul katılın mız sınıf sınıftır. «Minakyan» dun ... Halbukı duğu;ı gunduz- , (Muhabbet, şefkat ve saire ... ) validesi Şayeste hanım ırtıhalı daru- Bl~DVEY MEt~Di cinayetlerinden uzun uzadı bah d A ti · < K 1 H lerl yapılıyor. Bu şeyı neden ge S h t k . . . beka eylemiştir. Allah rahmet eyle-zamanın a « p » yı, < e a- t h' ed' 1 anl «... eya a ım pe ıyı geçtı. . 
aetmektedirler. Bu gün~ k~dar samı ı seyre koşan bir zümre ceye e ır ıyor ar, ıyamı- Görmediğim manzaralar .. (man sın. . 
hep genç olmak iizre yırmıden vardı. Bunlar bu gu"n de «Na- yorum. . 1 zara/arın tarifi ve saire.) Tepebışı ıı- illmi bu hafta dahi 
f 1 k d kı "ld" b - Sahı 1 yatrosunda ·.....__ az a a ın ve z o uran u ~İt» <c<'evkl» «Cevdet» ve em- · « ... Ko: am beni çok sevi- b k El~ ' ~ 

zlrdekl proğnmdın 111ilrekktp veda 
konseri verilecektir. 

1 - l\fozar Konserıo 

h 1 . . b' d' l ., • v • - Sonra soyunmak ve yat- u • şam aaaı anıra sınemasın a meç u canının ır «sa ıqueıı o sali kumpanyaların tabif müş- . . yor. Çok şen çok neş'eli bira- 21/SO da 
d - 'dd' d 1 öld.. mak liizım olduğunu da bılıyo ' 

U - !\lakı Bruch - Konserıo 
m - •) Salnt Saen · Havanalu 

b) Paganını · La Carrpanella 
piyanoda Mösyö OTTO Hua 

~!~u ı ıa ~. en.er ve ur: teriııidir. Darülbedayl bir kere nım - dam... (Kocasının uzun mer- Çifte keramet 
dugu kadınlar uzerınde hayvanı kendi aradığı seyirci bu takım · hü senası ve saire ) 3 perde 
h. l · · t tm' tt'kt -Çırçıplak mı? · ' · Nakleden• ıs ennı a m e ı en sonra olmadığına iman etmelidir. . .. « ... Burada Öte! dezangle- • onların kanını döktüğünü iddia Bun f k' d ki . . - Hayır, bır gomlekle. Sel- I d . Reşat Nuri Bey 
d l d B k 1 d 

un ev ın e seyırcı manın dantelli ipekli gecelikle- eyız . Cuma günleri 
e en er var ır. u anı a amm zümresi için ancak eserin güzel- . . . . ' . . 1 (Ôtel hakkında mufassal ma- matine saat 
daha garip olan hali öldürdüğü l'ğ' dil ün'T' O 1 A rını görmedın mı? Hele hır ta-1 ıumat ) 15/30 da her 
kı 1 .. d'.k · · b' 1 1 ş u ur. n ar « yno- nesi vardı gözüm üstünde kal- ' · · · ı ak z arı gom u ten ıonra ıtı . ır roz Kadısı» nı da zevkle sevre- ' , . .. - . 1 « ... Her neyse yavrum Nis 11111111 cumarıeı . 

kt 1 'hb · • dı. Selma: «gelınlık gomle"ım» .. . . ' .. famlan için me up a ı ar etmesı ve ceae- derler Çünkü bu oyunda yalnız . . "' . mukemmel hır şehır kocam mu fi 1 d d' .. ..,.. ld - · b'ldi · dedi Eğer gömleksız yataca« . ' at ar ı ten-ın gomu u o ugu yerı 1 r- kuru güldürücü bir maskaralik · . . . · keınmel bır adam ve ben mes'ut 7.il't yaoılmııtır meıidir. Bu mektuplar iç.inde na d ğil k" bi . . olsaydı, o kadar glizelını yap- .............................................................................. ,.._.,_ ... ,.;..."ı1a ......... . 

zımhalindeolanlarıdavar.Hat a~int~~atar~ed~~~aı~!iı~t~~ mazdı. . _. JflJLLlYETIN EGLENCELERJ 
la bi·· mektupta kan içtiğinden h 1 f d' - Hem bır erkegın koynuna . . ıs arma men aat anyan ın u- "!!"!!'!!'111!!!!!!!!'!!'111!!!'!!'!!'111"!"--""'!"-"'!"'"!"!'!!! 
bahGedıyor. Bence bu adam bır lularma ait zarif bir hiciv bu- . . -:- ·· . - - -
delidir ve deliler de bildiğimiz 1 1 A · ğb li K il . sesesı görmek ıstenz.Bu da ge-' • ur ar. ynı ra et « at » ı k gtilön k 'deli g'bi- hastadır Vakıa Düaeldorf d d 1 h i 1 . re Ç ve gere cı oyun-
zabıtası bu c~navarı henüz tuta e seyrNe er er, dattk yı loyna- larda muasır medeni memleket 

nırsa « ora» ya a oşar ar. . b · .. · 
ma~ıttır. f~kat ergeç ele geçe- İşte Darülbedayiin miyan lerın. enzıyen ~~~sseselerınde 1 
cektır. Benım en çok korktu- bu halkın zevki ve hedefi bu hal hangı yoldan gıdılıyorsa o yoluj 4 .ğum herifin deliliği meydana kın rağbeti olmalıdır sarsılmaz bir kuvvetle takip et-

1 
çıkınca gayri mesul addedilerek Bu .... 1 D. "lb d . mek şartiyle hasıl olur. 
cezadan kurtulmasıdır. Bir ku- 1 k. b gorhuşfet anıKe ayı! Maksadımız Darülbedayi 
d k" k t h d "td· teş ı u a asma « ayserı . . d 1 .~ ope ~ ast.a \r ~~a o u Gülleri» ni koymasaydi ve keş- hıç gillü-~ç ~yun oynamasın ~~, 7 
~yoruz .. Bır katıl delının mah ki «Aynoroz Kadısı» nda oyun- mek degıldır. Hayat açrklı, gu gi-..f'!bı.:j.-~~ 
lı:um olmamasını anlamam._ cular metin haricinde tuluat lünç, şen, kederli, ağır, hafif 

«ÇIKMAZ» MEKTUBU yapmasaydi demekten kendimi türlü görünüşler sahibi olduğu 9 
Geçende yazdığım «Ne çıkarı> zi alamıyoruz; Çünkü Darül- gibi, hayatın aynası olan sanat 

ı ~zısı?~ nazire. olarak karileri- bedayiin pek çocukluk zama- te her türlü eser sahibi olabilir. Bu gllnkll yeni DllnkO bllmeccmlzln 
rum.~ınnden bır mektup aldım. nında alınmış olan «Kayseri Fakat Darülbedayiden gü- bilmeccmız halledilmiş şckll 
K~~~ım or~~a. «çıkmaz» filinin Gülleri» memlekete uymadığı Jünç ile müptezel in farkını mü SOLDAN SAGA: 9.- Maskaranın yüzündeki (5). 
oiitun eşkalını yazdığını söylü- gibi «Aynoroz Kadısı» mn asıl hafaza etmesini, alalı ve gül- ~:: Basbayağı (5). ı.- ç~~~~~~N AŞACI: 
yor. . . • zevk verici sahnelerinde de tu- dürücü sanat ile maskaralığı 3.- Geniı olmiyan (3) Güzel koku 3 .• Boğulmak (4) Fen (4) 

Be~.buna bır tane daha ılave lfiata dalınması keyfe keder ayıran hududu hiç bir vakit ge (3). 4.- isim (2) Gök (4) 
edecegım: . . vermekten kurtulamıyor. çmemesini beklemeğe ve iste- 4•• Tane (5) 5.- Kurnaz (6) 

«O mektup «Mılhyet» te ya Biz Dariilbedayii İstanbul meğe hakkımız vardır zanr..ın- 5.- Nota (2) istifham (2). 6.- Köpek (2) Vaat (1). 
çıkar ya çıkmaz.» belediyesinin bir tiyatrosu ola- dayiz. ~:: ti'!~:':.~~!fi (2) Dahi (2) • 

7si;:~ıC~) pullu gibi kumaş 

azim bir kılaballğı celbeımektedlr. 

Bu akşam saat lll,IB tı 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
Matmazel MARGERIT DÜKURE ve heyeti temsiliyenin ilk müu

meresi olarak Klemın Votelln en meşhur komedisi olan 
MON CURE CHEZ LES RiCHES 

piyesi temsll edllecektir 
Yarınki Cuma günü saat 15 te matine olarak 

MON CURE CHEZ LES RtCHES 

muvaff aklyeti 
devam ediyor 

TUrk Spor 
un bu gün çıkan 10 uncu sayısında 

bu meraklı tefrikadan başka Ahmet Beyin " Yunanistanda 
spor• denizci Mecdi Hüsam Beyin " yözme • 

serlavhalı yazılan ve 

Haftanın sporu : lsfanbulda, lzmlrde, Ankarada, ve Avru
pada Galatasaray - Fener maçının resimli tafKlll\tı. şundan 

bundan, sizin için, roman ikramiyeli müsabaka • ~l ' :· • : .. -

FELEK rak daima asri bir şehir mües- İ. NECMİ 8.- Yerine keçmek (4) Yanık (4) 9.- Gözü tepede hayvan (8). 
-"!Wl li 11et,. in ed ebl tejrlkasi:tii - · --· - · -=..-Bir şey değil . . . ·--tanıdığ-ı; on~ görmeye alıştığı: heyecan da~lası~ı. b~·;.k•li•y~o;,.r.la•r•:•k•u•v"'v'!!e•t•l·~·b .. ir-te•s•e•ll•i•d•ir'!!.'!!.:!!~!"d'"'e"'.r"'f"'!er"!!.'!!l '!!"!!D~iy•e!""!!'!!h•a•y•k•ır•ı•y•o•r•, -k·e·a.·~-i-si_n_,! 

- Zararı yok... Hasan olacagım! l dı! En son bır sanıye geldı kı Çok dogru o bazen gozlerımde parçalayacak, karşısındakıni yı-

ŞK ·o ÜNE$• diyebiliyor ve .. O devam e- Hamra bu anlama yeri~de o- 1 ~~mr~'nın gözlerinden her şey yaşayan pür nur bir hayal olu-:yecek gibi Hasan'ın elini bıra· 

1 diyordu. turamıyor, bütün sinirlen gev- sılınmış, her şey ıbulutlanmrştı. yor. Bazen beynimin içinde do-
1 
kıyor kollarını sıkı sıkıya tutu 

-B '. ff d' · _ şiyor, Hasan'ın bir musiki na- ~aşı dönüyordu, dünya gözl~- ğan bir gi1i'.eş ! Bu bir aşk güne- yor, yüzünü öpüyor, başını bir 
em a e ınız · · ne yapa 1 · 'b' d - h jnnd k k Irk ·· '<l b' 'd' k. d 1 · l kı j l h l'I H ' 

Y
un b' b h 1 s· k d' . t mesı gı ı doğrudan ogru ru a e ap aran tı, vucu u ır şı ır ı amar arı nurıy e ya - sara ı a ı e asan m göğsü ve 

Etem /;zz•l ır u ran. ıze en ı ız ı- 1 k . . . b . 11 alev d 1 .. d l .. l . h .. . k Jb' .. .. d d l . ., rabımdan vermek istemem. Fa- ~ an s.esını ıçiyor, e_Ynı ı ı.;: ~eı a. gası ıçın e yanıyo:c u: yor, sın'.r .en u~u~n ~uz.gecın- 1 -~ ı .~stu~ ~. e ~ce gezdiriyor. 
~ kat bana susmamı ihtar etmi-: ~r~deyı yumuşa:an hır ezgınlı~ D~h.~ b~r an sonra !fa~ra san~ı den ge~ırıyor, butun vucuda fe- hungur hiıngur aglıyordu: 

- İnşallah • . • muş gibi birbirine çarptığını hi- yorsunuz, söyliyorum. . ı ıçınde ufalıp dagılıyordu ! ~.anı-1 ~ıdı, bır hay~!,. hı~. golge, hır rah ~enl'..or. · Bu zamanları?1~a 1 - Hasan'cığım sen de ben 
Jedi ve devam etti: ssediyordu ! Ve. . . gözlerinden Hamra bir az kendisini top- y~le'.. oluyor genç ~ız:. guneş 1 zıya par~a~ı ~ıhı gozden . kı1;y- ne goz agrılar~m, ;ıe manevı bır 1 de çok çektik! Gül artık, aç göz-
- Size evelce de söylemiştim durmadan yaş seli geliyor, tekjladı: yuzl.u kız, mehtap gozlu, bahar ?~ldu, gorun~de yalnız bır ç~~t yorgunluk, hi~ bır şey kalını- !erini artık! 

galiba? Gözlerimin açılma~ını kelime söyliyemiyor, zonızonı- - Fakat çok üzülüyorsunuz. t~n.lı'. cana yakı:ı ve ş~ kızken: ın, Jaş~ı, mavış ve mehtap goz yor! . _. . . Hasan aptal gibiydi, delire· 
bir tek şey için istiyorum. na yürüyebiliyordu. İhtiyar bir Bu kadar üzüntü gözlerinizi mü dısını, bulu~dugu yer~, ~er şey~ ve ır_ çıf.t .kulak ~aldı. !fava~~ Dedig!. hır sanıy.ed~ ~aı:ıra cek gibiydi, hatta delirdiğini ve 

Muztarip hastanın sesi daha çınarın gölgeledig"i ve güneşin teessir edebilir!.. junutuyor; hır bulut gıbı ken:dı boşlugu ıçınde bır mucıze gıbı tekrar gozlerde behrdi, bır şım- ı bir hayaletle bog"uştug"untı zan-
b ı--· · · · d .. 'T' · duran kulaklar yalnı H ' k 'b' · d d b ~oyuldu daha derinleşti: üzerine doğduğu bir kanapenin • dedi. O .. daha coskun daha en ıgının ıçm e suzu up za . ın d' . z asan 1 şe gı 1 yerın en sıçra 1 ve eyınedecek kadar şaşkındı. O da 

- Ha~ra'yı görmek için. üzerine oturdular. Hamra titri- 1 yüreği sızlatan acı f~kat ~umu- derinliğine doğru gidiyordu· O ınlı_Y,or .v~ gene bu boşluk ve ninde kasırgalanan b.ir ham ley- okşuyordu o da öpüyordu o da 
. Başını göğe dognı- kaldmfr yor Hasan titriyordu! Gene k -ı . ' . zaman doktorun tenbihleri, he- ~~vılik ı.çınde parlalo'.an mehtap le bütün tenbihleri Nihat beyin gög" sünün 'üzerine çek!yo;du o 

' ' şa • ag ar· k" l"k k k · · gozler hır tek hayalı seçebili · - t · ' t.li de beraıber kalktı parmakla- ilk sözü Hasan söyliyebildi: H yecan, or u or usu ve ~ınır- .. ·. - ışaret parmagmı uza ıp. da: 
h gerildi, açıldı, sesl elektrik- - Size minnettarun. Ömrü-1 - ı:ayır · · · ayır·· .. leri düğümleyen her şey hafıza- y~rd·~.= Uzun boylu, ırı sıyah - Dikkat··· - Hanıra'cı-un ben Hasan'-
i . .. 1 d "d' . dedı, gene hır an başını gune-ısmdan silinip kayboluyor· Ha- gozlu, uzun, tek yrldızlı, kursu- Dedi<>i bütün poz ve portrele- g ,eştı: mun sonuna :a ar 0 ıyemıye- 1 şe kaldırdı yüz derileri geı-ildi . . ' 1 ni ve topuklarına k da · • ' · · "' · · ·· 1 ım ! - Onu ölmeden hiç olmazsa ceğim iyiliklerinizi gördüm. . ' . . •, san'ın daıma bir vıolensele ben- 1 .. , a r men rını yıktı, geçtı, bır yıldırım sur' ı . .. . i 
b

. d f' d h .. k . . C k b k .. b' k lb' ıdudaklarında bır hayalın tadını zettig"i ses' . ah ngı' iç'nde kaputlu genç mulazım.. Ha- ati ve bir bora delilig"i ve kayı"t Dıyordu, gorınek, daha ıy ır e a a a gorme ıstenm. o sa rmız, ço ıyı ır a ı- 1 1 k b ı· d' d l ının e ' j ı . . - .. k, · · ·· k d • · ;, 
Oh H 

- -. G" . f k h' !arayan topu u e ır ı ve .. e-,gözlerini yumup dal yordu Za- san. sızlıg'ıyle Hasan'm boynuna a- gorme ıyıce gorme , oya~ı.Y . . . amracıgını. . . nız var. ormıyorum, a at ıs- ·. ı · O . . . .. k · · ·· 1 · · 1 or: 

g. d' d 1 d' b' d' k' b . b h vam ettı. fm en dibine inebil•n bir hamle nu dınlıyordu, onu seyredı- tıldı: gorme ıçın goz erını zor uy ' e ı, sen e e ı, şaşıran ır a-
1 
se ıyorum ı enım u ran za- . .. . 1 d k r k 1 . . inanmak Haınra'yı bulduihı11'1 ım daha attı. O söylerken manlanmda siz de benim kadar - Onu bır def'a gorsem, kar-

1
daha onu bu •~a yenndenlyor u, on~n arşısma ge ıp 0 - -Hasan.ben Hamracığmun .. 1. k' k 11 "'nda 

j:'enç kız bütün vücudunun bu muztarip oluyorsunuz. şınıa geldiğini bilsem, bana: fırlatabilecek ve Hasan'ın boy- !arını açtıgını ve: Ve bir eli Hasan'm göz bağ-l ı~~n1:1a '.0n;~. 0 ~::.arası biı 
elektrikleşen sesin kuvvetli ih- 1 - Hamranın göz yaşları dur-

1 
Hasan ... dediğini duysam e-:nuna dolayabilecektil Sanki her - ~~~;al:: .. . • .,. lannı açıp dağrtınaya çalışırken ~in~!:na:.b t: ır:::~i:!1;cf;•vin°' 

~izazlar~ içi~d~ sarsıldığını, ç:- :madan iniyor, kısılan sesiyle mini~ k~ gözlerimde ve ruhu~-ıi!tl tara! t.a bu hızlanmayı b~- Dedıgını.goru.yorda. o gene~ jinanmakn~tfy~rdu! ., ' 
ne kemıklennın heyecan ve sı- zoru zoruna: Jda htç hır şey kalmıyacak, sılı- 1 Iıyor, gıttıkçe taşan kalpler bü- Gene o: - Hasan aç gözlerini.. Ham-
pirden ısıtma nöbetine tutul-: - Ha vır... ""'C'"k ve ben onun bildiği, onunı tün bütün taşmak için bu son - Sevdiğini hatırlamakta, ra burada •• yanınd~ 1 BlTTJ 



MILLIYET PER EMBE 3 

Yeniden tetkik edilecek ............................... 
il iye vekaletinin kararı 

ok yerinde •• Yalnız lstan 
ul'da 820 meyhane var! 

----·-----·····----------
\f eyhanecili k mi işsizlerin rağbet ettiği bir iş oldu, 

yoksa halk mı içkiye fazla düştü?. 
•••••••• 

Sadece lstanbul tarafındaki üç dört cadde 
üzerinde meyhane ve içkill lokanta yeri

nin adedi "234,, e ballO oluyor. VilAyet 
tetkikat için defterleri polisten istedi. 

Polls mOdOrD Şerif beyin beyanatı 
Istanbulda açık müskirat sa

,'lan yerler, son seneler zarfm
ıa nazarı dikkati celbedecek 
:adar çoğaldı. Bir çok ticaret-
1aneler, mağazalar kapanıp 
·erlerine bar, lokanta ve P28flto-
1ane namı altında bir takını 
1eyhaneler açıldığını görüyo
Lı:z. İçki yerlerine mahalle a
alarında da sık sık tesadüf o
.ilmeğe başlandı. İnsan bunu 
iirünce soruyor: 
• - Acaba meyhanecilik ;;ok 
•rlı bir meslek haline geldi de 
lsgelen onun için mi bir lokan
l açıyor? 

Yeni plan 
Tayyare piyangosu , 
için yeni plan yapıldı 

Piyaııgo mildürü Fikri 5/ 12/ 929 programları 
beyin beyanatı (İstanbul ayarile) 

1930 S . d bik dil _,_ lstanbul 1200 m. 5 Kw. 
eneaın e tat e ecca o- 17 30 18 30 S h . B h 

lan yeni Piyango Planı haldonda Tay • · . az eyetı. orsa a 
yare Piyango Müdiri Fikri bey bir berkn. 
muharririmize berveçhi ati beyanat- 18.30 20.30 Jazz-ban.Orkestra: 
ta bulunmuıtur.. Tııchaikovsky. Piquo Daıne 
.- .1930 Se~e11 pil~ :rayyare C.- fantaiııie. Counod Ave Ma-

mıyeti Merkezı Umummnce lmloul • ri S' . • . 
clilmiıtir. Bu plinda geçmlı plblara a. ındıng. Frühlıngsrau-
nuaran çok mühim farklar mevcıat- ıchen. Clerk. Menuett.Kol 
tur. En mühimleri tunlarda-: ler Bela. Overture espa• 

a) Ketidelarde çekilecek numara· gnole. Orkestra Tsiganne. 
I~ bir daha dolaba ko!'~ya~ Y• 20.30 22.30 Saıı heyeti. Anadolu 
nı o numaralar amorti edilecektir. . 

b) Albneı kqidede (6,000) Numa Ajansı haberlori. 
ra alb Gün zarfında dolaptan çekile- -<>-
cek ve badehu numara11na hiç bir teY Belgrad 429 m. 2.5 Kw 
isabet ebnemlf bilet sabiplerlnı "3" 11.30 Gramofon 
çer Lira t~elH müklfab verilecektir. 19.- Kafe Moakovadan naklen 1 

Her kepdede pi<ac:alı: numanılann k j 
imha edilmesi demek mütaaldp ve onser." 
bilhaısa en büyük ikramiyelerin ihti· 21.30 Radıo kuartett tarafından 
va ettill "6" mcı keıldede ihtimali konser. ' 

ı i..ı..tin tezayüdü demektir ki bu ,.. 22.40 Oto klupten naklen dans 
kil Piyangoya ittirak edenlerin lehi- havalan. 
nedir. -o-

Bundan batka geçmiı plinlarda B ı· K"" • h 
mevcut numaralann hepainin kazan. er ın- onıgvuster ausen 
ma11 mümkün delildi. Bunun da te- 1635 m. 30 Kw. 

Mahkemelerde: 

Kanlı balta 
, Odun kestiği balta ile Mustafayı öl

düren Hüseynin muhakemesi 

Katil mahkeme lıuzurunda 

Mustafayi öldüren Yetim Hü Mahkeme zabıta memurun• 
seynin muhakemesine dün a- :azifesini ifası anında tecavii2 mini İfİn "6,, mcı kqldede hiç lkra- 13.- Gramofon 

mlye kazanınamıt olaıılanı '30" zar 15- Gramofon 
Lira (onde bir hesabiyle 3 Lira) te- 19·_ Gr f ğırcezada devam olundu. Hadi- etmesini müşeddet esbabdan ad 
aelll mtlklfab verilecektir. Biletlerin 21 ·30 

Klam_o : af d senin cereyanı şu şekilde ol- dile San Mustafayı 7 ay hapse 
flabnda hiç bir fark yoktur. . · avır osu tar ın an muştur: , mahkUm etti. 

Daha az para vermek ıuretiyle konser. T d .. d.. ·· i ~ 
Piyangoya ittirak ebnek iıtiyenler i- 23.30 Dans havaları. . emm~ or uncu geces ı K <l N . . 
çin de ıu kolaylık yapdmııbr. 8 inci _,._ Y~ Hiiseyın k?rucu Musta-

1 
un uracı ecıbın 

tertip biletlerinde, Numaralar biletin Bild t 550 20 K fa ıle aralarındakı alacak kav-1 I k . 
iki tarııfma baadnutbr. Arzu edenler apeş e m. w. . gasma tutuşurlar. Bu sırada a- , Olll la enıcsı 
,.75 t« kurut vererek bir onda ı.ı.. 18.45 Fransız opera musikısln- İl •1 M t f . ; 
bilet alıp ortumdan keaerek ikiye tak den konser. ı raya .Yas. og u us a a gıre- Mürüvet hanımı öldüren kun . 
ılm edebilirl• ve bu blletet isabete- 23.20 "Duna Paluta" otelinden ' ~ek Hiiseyıne çıkışır .. Kavganın duracı Necibin muhakemesine 
decek ;ıa.mlye keailmlı biletin ibra- kl · b d , ılk kısmı bu suretle nıhayet bul devam olundu Necip Naime ha 

,_.__, . na en Jazz- an • 'duktan k h d d · 
:ımda nıoft ....-..... verilecektir. Eıld . .,,_ 1 sonra a ve ışarısın a nnnm evinde tanıdığı Mtireveti 
tertiplerde. olduiu gibi iki parçanın Daventry 479 m. 25 Kw. J İlyas oğlu Mustafa ile Hüseyin kendisine metres yapmış ve bir 

km
beradaberce !bedilr~.~ilPzulm yokt.ıur. J~- 17.30 Radio orkestrası tarafın- arasında ikinci bir mllcadele ba lglin arkada•larile birlikte gitti-

tevn ee- yango P""'" ll N . d H"" . d ı ~ 
!anıma arkaımdaki iz•hnamed• yeni dan konser. § yo;.. etıce. e useyın o ~n 

1 
kleri Şiş~.i~~ İ~pironun gazino-

tertip hakkında mufa11al malümat 21.- Jazz-band k~~ığı ba~~a de Mustafayı ol- sınıda Muruvetı yaralıyor ve bı: 
vard.,.. . 21.45 Jazz-band diiriyor. Dunkü muhakemede!' yara'da ölümünü intaç ediyor. 

8 inci tertipiktan itibaren kqideler 22.45 Taganni Trbbı adlinin katilin yaşı hak- Dünkii muhakemede Tıbbı ad-
d.ı.a lrilçllk mı yHta Avrupadan ye- k d ki k d B d 21 · · 
ni eelbettifimh: maıuralarla yapıla- --o- ın ad ralpdor_o unb'ld~· ·ı·un da , lıden beklenen raporla şahıt 
cakbr. Her - oldufu gibi bu ıena Daventry 1554 m. 25 Kw. yaşın a o ugu ı ırı ıyor u. jandarmanın gelmediği anlaşıl-

cle keza (1. elen 60.000) ne kodar nu 21.45 Resikal Keman Müteakiben hadiseyi gören dı. Mahkeme Tıbbı adlideki rrıü 

maralar he'<ıd mtlrakaba huzurunda 22.- Konser Boğaz köy muhtarı Mehmet ve zekker-enin tekidine ve jandar-

,..ı ~ d wn..:ı katl.deıl 01a,j 11 23.35 Vodövil Karanlık Hüseyin efendiler manın bulunduğu yerden ifade-

Şuı.tbe.'-'- doanl·'-~koyemla mktıraıur ara 24.45 Dans havaları. dinlendi. Müteakiben maznuna sinin istinabe suretile ahzı" ı'cin 
ve ...,a a.,. nu ca • 1 • k ·1 l b 1 .. "l , 

Kqidelei' yine her aym 11 iaci gü -<>- a etı atı o an a ta gosterı • davayi 11 kanunuevel saat 13 30• 
nü yapılacaktır. Breslav-Gliivlç 253 m. 5 Kw. di. Kendisine ait olduğunu iti- talik etti. ' 

23.30 Berlinden naklen dans ha raf etti. -o-

Mal uli n pansiyonların- vaları. Müteakiben balta üzerindeki Yeni hir katil davası 

d k
. J k? -<>- kan lekelerinin tahlili ve nüfus 

a lm er yataca Katoviç 408 m. 10 Kw. memurunun celbi için dava ta- Dün ağırceza mahkemesin-

Millt müdafaa vekfileti şehri- 17.20 Gramofon 1 lık edildi. de yeni bir katil davasının ril-

mizde ve İzmirde birer malulin 18.45 Konser J Mahkeme şahitlik eden iki yetine başlandı. .. ~~dise tem-j 

pansiyonu tesis edecektir. İleri- 24.- Dans havalan. şahide 5 er lira yol ücreti taktir muz ayınd~ . Ferıko_Yunde .. ~s-
de bu pansiyonlann adedi arta- Milano 500 m. 7 Kw. ederek bu paranın kendilenne man efendının gazınosu onun-

caktır. 21.45 Komedya iadesini Defterdarlığa bildirdi. de cereyan etmiştir. Maktul' 

Malulin pansiyonlannda göz- --o- -o- Fevzi katil Halile küfür ederek 

leri göremiyen kolsuz ve bacak- Moravska-Ostrava 263 m lOKw Uç gümrük memuru- h.ücum e~~iş __ ve bu sırada ı:ev-

Yoksa: mamıştır. Beyoğlundaki barla-! Istanbul cihetinde Balıkpazıt sız birinci derecede malıll olan- ~~·~ ~:1ofo~ h lan. nun muhakenıesi ~~[u~e du;;ııuş:ra~a~: ~!1~~e 
- Meyhanecilik başka iş bu- · ra gelince: başta Gardenbar ol- ' rı, Divanyolu, Karagilmrük, lar yatıp kalkacaklardır. · ern ans ava .. İh . e a 

1 
a:.a a e ışır. 

'.lın ı k' ld ) m k ·· 10 k d b"" ··k k'" 1 L A f Ak E- MalUlin için pansiyonda lo- 20.- Konser Pragdan naklen. Gümrük memurlarından • Hadıseye muşahede eden şa-
l) ıy~ arın a_:ı ~ı .o u. ..~ buzre d aMar ~yu .. ~-ı .an~, yasod'{ğa, sar::· 1 kanta çamaşırhane bulunacak 23.15 Bırnodan naklen konser. san, İbrahim, Seyfeddin, Liman hitlerden Kığork, diğer dört şa 
ahılıye Vekaletının kararı çu ar var ır. eşru ata yu • yıp, ener ve 1 er mınt a ar- ,,_. . h' . •-~r k -o- şirketinden Halit ve komiı;yon- hit Refik İsmail Cafer Salih 

liangisi doğru olursa olsun sek fiatler konulan bu yerlerde da bazı yerler gece saat 22 de, malulinın ızm~tıne . ...,. ı ı:r11 - p 486 5 K cu İstefanidis ef;ndiler alevhi- z· a B i l • . f . 

,liye karıı mevcut meyleanın • içki istihlakatı nisbeten az olur.ıbazılan da nihayet (23) te ka- dard~ efr~t tefnk edıl~ldır. 12rag G m.f w. n aç lan davaya devam olun- ıb e~ .. et;, ge ~~tlmı~ ı. Jb' . 

ıtı b" zd · · d' · • ı A ı r 1 k · atılır Mılli mudafaa vekileb bu pan .- ramo on e ı ava u un şa ı enn ce ı ı 
a ır tar a ıstısmar e ıldıgı sı sar ıyat yapan o anta ıs- 1 P · . nl h kkmd lul .1 21- Çek filarmonisi tarafın- du. çin 18 kanunuevel 13 30 kaldı 

1
1Uh - ktır. Netekim, Dahili-: mile açılrp işi çalgılı gazinocu-! lstanbul tarafında 234 mey- sıyo. ar_ .a fk . a. ma g:zı er ·dan konser Davanın mevzuu şudur: A- -o- ' · 

,c' ~i_çok isabe~ bir k:ı- luğ~ döken ye.rlerded~r. Beyoğ- . . hane! . . cemıyetının ~sormuş ur. ~ vrupadan tücar Seha Selim B. Recer efendiyi kin1ler 

'iri çılen yerlerın tahtlı- 1

1 

lu bırahanelerı umumıyetle ge-1 Şehrimızde en fazla ıçkı satı- . _ , Roma 441 m 3 Kw namına gelen ve konişmentosu • Jd.. d .. ? 

q1tıi 1halle aralarındaki ce yarısına kadar açık kalabiii- lan yer, Istanbul cihetindedir. A~lıyede tebeddulat 18 30 K · · Fermanyan efendide bulunan i- O ur u . 

• <!, erin kapatıl~a~~nı t.a- yorlar. Miktarı da (234) e baliğ olmak- .. ~dlıyede son. yap~lan .. teI:ed- 22:02 K~~::~ ve taganni pek dolu sandık açılını şv_e içi~- Bebekte tüccar Recep efcndı 
1• • Bu kararı buyuk bır 1 Müstesna olarak Şanzelize tadır. dulat hakkınd~~ emır dun ala- -o- deki eşya çalınarak yenne çı- yi öidiirdükleri icin tahtı tevki 

<!nt. ~iyetle. ~ayd7ttiğimiz 1 
Baston, Yıldız, Rekor, Avrup~. Bunlardan 26 sı Eı:rıinönü ve kadarlara tebhg olunmuştur. Viyana 516 m. 10 Kw. mento konmuştur. Memurlara- fe alman İsmail: Hacı Mehmet 

~ır~ a şehrimızdekı bar, lo- Bretanya, Tango, Viyana, Bi- ıBalıkpa.zarıı;da, (2) sı.Aksaray- . ~ 16.- Telsizle resim neşriyatı. leyhine bu sirkate ihmalleri yü-ı ve Üzeyir hakkındaki tahkikn• 

:ı ,~ 'las.tahan~ler hakkı~- babo, Haylayf, Beşçınar gibi da, (1) ı Eyıpte, (41) ı Bey~zıt- Edebıyat mezunları 16.30 Konser zünden sebebiyet vernı~~te~ , devam etmektedir. Miistantik-

bır tetkık yapmagı bazı lokanta ve pastahanelere ta, (30) u Kumkapıda, (25) ı A- D "lf'" Ed b" ıak 'lt , 18.15 Tiyatro dava ikame olunmuştur. Dunku lik hadisede alakaları görüle 
1i k· 1 . f t k 1 d (8) i aru unun e ıyat ı u e 1 "f . C l'l B d' ı . •. . . 1 . . 
< u · gece yarısından bir saat sonra- ıyaso ya mm a a arın a · · t"h d · d ( 5) --o-· cesede mu ettış e a . ın- medıgı ıçın smaıl ıle Melıme-

1 . . H k'" d (4) .. F ih (6) sı son ım ı an evresın e . h . . . 1 

•. . 1mızde kaç tane ıç- ya kadar açık kalmak hakkı ve- as oy ~· u at. te, hanım ve (lO) Efendi mezun Varşova 1411m.12 Kw. lendi. Mfimaıleyh adiseyı mu-idin tahliyelerine karar vermiş· 

ı r ~~ ':'ar? . 1 rilmiştir. ısı Karag~mrükte, (31) ı S~at- olmuştur. ,. ı ı 7.15 Gramofon fass~lan i~ eder:k mem.ur~a- ti_~· ~u husus~aki muam.ele b~ 
2 - .ı ıçılen yerlerın semt yada 32 sı Fenerde, (17) sı Un- B nl d N "h h 20 25 Gramofon rm ıhmallerı oldugınıu b!ldır- gun ıhma! edılerek tahlıyelen 

1~rn, · .imi, nerelerde, ne ka.I kapanmdadır. Bu rakkamlar- 1 ı: g~_çe erEe ez~ al anı~-121'30 Konser di icra kılınacaktır Üzeyir katil 

ar b;ı ıkanta ve pastane var?,1 dan anlıyoruz ki Istanbulda en af ra .. 
1
m ve. dnvert 1e'!1 er cLo?"t- 22:30 Katoviçten naklen konser . Müteakiben muavin Cemil hadisesini itiraf ~tmiştir. 

3 , nl d . . f 1 . k" tıl tak B raya zumresın en, c a ve u . . . . d d k 
ah - u ar an. h~gılerı sa- az a ıç ı sa an mm a e- Eiye hannnlarla Seyfeddin ve A- 24.- "Uza" gazinosundan ua- B. ıddıanames1ını seİr e ~re ~ • 

. a kıı far, hangılen gece ya- yazıttır. . kil Be ler tarih zümresinden klen dans havalan. maznun~ardan, ~san, bra.hım, Son Saat alevhıne 
•Sına ;::ıdar açık bulunduntlu- 1 Bundan sonra sırasıle Fener, N ahy A 1 1 la Z~ Seyfeddm, Halıt beylerın ne • 

Or? Samatya, Kumkapı, Eminönü, ez T etf~e Ş y~e ıa~:; .. ar h" 1 J ---- 1 ihmal ve ne de sahtekarlıkları dava 

4 - Büyük lokantalarda mı Balıkpazarı, Ayasofya, Unka- it' d .ev ı R ~ a~, 1 u.~şf' ıt, SPOR görülmediğinden beraetlerini Müddei umumilik Son Saat 

Oksa 1 •ık meyhanesi tarzın- ! panı, Hasköy, Karagümrük, Fa lmu sılved asım ey er mezun -- ve İstefanidis efendinin vesika- gazetesi aleyhine yeni bir ef"a-· 
ı. ı 'h Ak 'h E · o uş ar ır • k · '· 

a,.i y <l e mi satış daha çok ' tı • saray ve nı ayet yıp N ·ı h. • f ilk k k . sı olmadıgı haldt: omısyoncu- rı tehyiç ve hilafı hakikat :ıGş-' 
luy

01
) -· gelmektedir. Şu halde Istar.- anle_zı ıa ~d~log~a _ya asıs- lf OŞUSU luk yaptığından evamiri devle- 1riyat davası acmıştır Müdrle' ' 

· b ld h · lan y t ıgına tayın e ı mıştır. d • · tt f ·1· t' · · • 
' T"leyhane var? u a ~n .az ~ey. ~n.esı 0 er _ ___ ___ _ ·- -- ___ _ _ . lıtanbul Mmtaka11 Atletizm Hey'- te a emı. nay~ .en. aı.ıye ıne 1 umumilik "Halk söyülüvor" 

"' b 
1
, _ . . . de Eyıptır dıyebılınz. K k K .. "kt" etinden:- karar verılmesını ıstedı. Tara-1 serlevhalı vazıyı cürüm mahi,· 

"2 ·m e agatıne ı~tı- 1 matya, um apı ve araııumru ur. . l . .. d ( l , 
~t e .:<ikatımız şu netice- Beyoğlunda ~andık bumunu.':' bir zamanki şö- 13 ~un~ev_ı:_l. ~~ C~ günü ev· i feyn vekil erı mu a aa arını ya- etinde görmüş ve ceza kanunıı 
ı '>'l , Beyoğlu merkezi meyhar.e adedi hretı artık z~v:-ıe yuz tutmuştur. Bu-1 ve!~ ılan _edıldıır u:ıere ilk ka- kotu·ı p~~: . Mahkeme kararın tef- nun 161 inci maddesi delaleti le 

l . . . I itibarile karşıda rekoru kırmıştır: rada yalnız ıkı meyhane vardır. Ma- ıu ıcra eclilecektır. hum ıçın talık olundu. 'k · d !emiş ve evrakı 

, Sta :lda, Beyoglu, Üskil- , ,,.,,.,~, Ofi i•ki s•t·lan ver v:.·dır. halle aralarında açıldığı söylenen me- Müsabakaya ittiralc edec:elı: mitte- ~ ~ ~m~ı ava ey . . 

~. At!.ılar, Anadolu ve Rume- Sonra Dolapdere gelir. Dolapdere yhanelere gelince zabıta bunlarla cid fik klüplere menıup atlatlerin o gün S M tafi h ıkıncı cezaya vermıştır. 
&oğ ... -::çi dahil olduğu halele , , ,.wta , birahane'"~ d_i surette '!'esgul ~!maktadır. İçki !· ~t. dokuz ~çuk~ ~atuaray Ter- arı •US a ma - . -.- . - • ---- - · 

tneıı ·a ıtlı 829 er vardır ki · meyhane mevcuttur. Meyhane adedı ç_ılen ye~ler~n.tahdıdi hal<k.?'da_ Dah1- biy• Bııdenıye , ldulıünde bulııNMla- kum oldu Hılalıahmcr balo~u 
'lttad .'! . Y .. .. Pangaltı mıntakasrnda 36 Taksimde liye vekaletının kararı henuz viliycte n. • _, d" . aralı 
.e a ! .. uşterı~ere gund~~ v~ . . 32 dir. Şu halde bütün Beyoğlunda tebliğ edilmemiştir.. .. .. .. . 2 - Antrenör Her Alırahamm tahb Polıs Celil c:ıen ıyt y - Hi!Aliahmer kışlık balo heye-

~ c.e aç;k ol.araK her nevı ıç~ı Polıs mfl'lflrıi Şerif bey (198) içki sablan yer olduğu anlaşı- Bu husu~t~ ı:"ohı mu.d":"'1 . Şcrıf iclareainde her Cuma yapılan lur kotu yan .Sarı .~ustafa nm ~uhake-1 ti tertibiyesi dün saat ( 17,30) 

l'ilınektedır. Bar, çalgılı gazı- 1 lıyor. Galatada meyhane itibarile bey, muh~r.rmmıze. d~~tır .~: . ıu idman müsabakalarına bu Cuma meaıne dun devam ve ıntaç o-1 da Beyoğlu Hilaliahmer şubesin 

o, lokanta birahane pastaııe Beyoğlunda sabaha kadara- zengin bir yerdir: 75 tane lokanta ve - Dah~ır.e _Vekalebnın böyle hır Jiinü 8-12-929 da devam edilecektir. lundu. Mustafa Beyoğlunda Ja-1 de içtima etm'şt' 
O!tuk ' . ' 1 k k 1 b"l 1 1 d . aazinosu vardır karar verdıgını gazetelerde okudum. Jdı k ..:--1. tletl • . kı · erk 

1 ır. 
mey:ıanesı ve depolar bu çı a a ı en yer er şun ar ır • . · . B" b d . b" tebl'ğ dil . man oıuauna • 0

- a ena .,. le gazınosunda ra ıç en pa- --o-
~d d h"ld' A l . k' ı Beşıkta1ta meyhane adedı 25. Ar- ıze una aır ır şey ı c rnlf ma günü sabah saat dokuz lııaçukta . k l . d k ga 

111 
e a _ı ır. _ çıt ı~ t satı- 1 Tokathyan, Turkuaz, Siyah navutköyde ıs. Büyükderede 37 dir. değildir. E~aıen b~ bir tica~et itidir. Galatasaray ldülıünde buır bulun-1 ra verme mese ~s~n. en av_ Tarih encÜnleninden 

'q. Yer~enn çogunu bır:ıhane- gül, Gaı·denbar, Abdullah efen- ttsküdarda meyhane adedi 35, Çi- ~evcu~ ta!ımata rıayet ettıkçe ~ç malan. çıkarmış ve kend~s~nı tevkıfe . • . 

teşkil etmektedir. di ve diğer bir iki lokanta. Be-1 nilide 20, Çengelköy mm~~~-ası~da_ kimsenın tıcaretgihını .oeddedcmeyız. • gelen Ce~l efendıyı yaralamı~- hır ıstıfa 
lstanbul tarafında bar yolı yoğlundaki Tokatlı gece saat 1 ıo. Beyko•da 9 dur. Kadıkoyun ıçkı Kapatılan yal~ Nerının barıdır. B~ V r, kl _ b_ k • tır. Dünkü muhakemede tahar- . .. . 

&Undan sonra sırasile pasta- (
3

) G 1 t 
"h t' d k' Ab- satı!an yerleri 35 i geçmeE. d~n 1ma~da bir yer ka_pa~lmış defi!- eıa U U ongresı riyata rağmen bulunamıyan şa- Tanlı encumenı azasından 

·~ı . e, a a a cı e ın e ı dır. çki sahlan yerlerı bız daha evci . , . . . 1 Türki at müderrisi Ahmet Re· 

~ er, çalgılı gazınolar, koltuk duUah efendi lokantasının gece En çok nerede tahdit ctınittlk.,. Vefa idman Yurdu .........ı lıltip- hıt Celaleddın efendı ıle Rabe-1 Y .. • . . 

li~~haneleri, umumi depolar ve 1 (2) ye kadar açık kalmasına Bakırköyde 7, Kasıı:npaşada 14, Haber aldığımu:a göre Vilayet, t.- lii;tndenı • • . • j ka'nm if~d~leri ok.undu. Tahki· r fık ~· ~ncumen aalıgmdaıı ıstıfa, 
~oqYet barlar gelir. müsaade edilmiştir. Bunun ha- Kmltoprakta ı~.~renköyUndc 6.' A- tanbulda m~v~ut t.:.r. ıo.~a~~a. ~asta- B~ ~u.ma gu- ıc;nelilı ~umı koa- kat bitmıştı. Cemıl B. maznu- etmıştır. 
C~ç <l k l b' k .. d k' . k·r· l k al "h dalarda 12, lç!a satılan yer tespıt e- ne ve emsalının po .ıs mudırıyettnden rreaı ıçüma ecleceiinden bilumum ·ınun Celal efendiyi katil kastilel Ahmet Refik B istifasının eıı 

..ıı._ en e an ı ır va aya \ nem e ı ıç ı ı O ant ar nı a- dilmittir. Meyhanelerin en kesil old11 bir defterini iıtemi;tir. Bu d.:~ter Ü· zanm sabah saat 10 da Kada-pdaki • . • • .. . · . . 

~llle olım Nermin barı kapan- yet :;aat (24) te kapanmak me- ğu yerler tstanbulda, Sirkeci, Balık- zerinde ycni~n tetkikat yapılması Vefa orta mektebi binaımda bulun- c~hı sabıt .oım.:ı~ı~ınd~n cerhi cwn~~~ 1~.çıkm~asından ılen 
tan soııraİstanbulda bar kal-) cbııriyetindedirler. . 1 pazarı civarı, Divanyolu, Beyazıt, Sa- muhtemeldir ma1un rica olunur. adıden teczıvesını ıstedı. j geldıgını soylemıştır. 



o ~llUJYKf K 

~::~~le incir ihracatı f[ Ml~Lt~;TjN Ş~HİR HABERLERİ Jl K~;:;::;ya'da soyu an 
Flatlar geçen senelere nazaran ~ ':J 1-fırsı:..ı;lar vakalanclı kı, · n ı e tl i ın ii-

yüksek bulunmaktadır Vilayette Memleket H. Emanette cevherat ıneydaııa .·t.:ıkarıldı 
İh dd 1 rimizd s· . b. Geçmis olsun Aydında be- Bttz fabrikası Bakırköy - Kalitarya'da ey: ı Çalman e~ya Galatada Arap cami· 

1 .. yacat. ma . ~.e . ~ en ır sergı ınasına ... I. , - lii! ayı içinde yapılan mühim inde hacı Mustafanm odasında bulun 
ınuhımlen olan üzum v~ ıncır ~u ihtiyaç var Şile kaymakamı ve ı uad Lö d d v ., K b" . k t ak' f · ıı . . muştur. Hırsız İsmaı , yakalanm ış. 
'ene çok olması tahmin edilir- • yanname er fi• fH g e egı a- . ır SU' a V asının aı erını Mustafa kaçmıştır . 
~en mütemadi yağmur ve eller Sanayi birliti ikinci reisi Kil.- Jandarma kumanda v t l k Jand~a meydana çıkarmıştır. j 2 - Arabacı Demirin 193 Jirasırı: 
" 1 f k h d lı z· a B "ehnmı· "zde bı"r ser k G-enlerde Aydın'da L_ __ m"--·· raagaç a gapt BCB Kalıtaryada muhtar Osman çalan Fethi derdest edilmiştir. 
lıen maa ese az ve ço ur a zım . ıy .. " . - - nı aza geçirdiler.. -, U<DI - -

olmuştur. gi bınaııına ıhbyaç bulundugun bet.izlerin sokaklarda hiç bir mana i- Bu seııe günde 100 ton reisin evinde Kostantin ismin- j 3 - Tarabya muhtarı İsmail efen 
h fade etmiyen ve bazı mahalli yükaek de zengin bir adam oturmakta- didinin hanesine giren Mehmet eşya 

Buna mukabil az olan er şey dan bahisle demiştir ki: Şile kaymakamı Vasıf Bey i· memurları tahkir eden beyannameler buz çıkarılacak dır. Bu adaı:nm evi soyulmuş çalarken yakalanmışhr. 
ıibi üzüm ve incir fiatleri geçen - Şehrimizde bir sergi bina- le jandarma bölüğü yüzbaşısı athldannı yazmıf ve bu meı'ele ile a- Şehremaneti tarafından Kadıkö- bir çok kıymetli mücevherat sır 4 - Sabıkalı Sabrı Beyazıtta yan 
ıenelere nazaran yüksek bulun- sına ne derece ihtiyaç olduğunu Heci ve Ömerli köylerine teftişe lakadar olmak üzre Aydın'da evrak yünde 50 tonluk bir buz fabrikası ,... . . . j gın yerinde Ahmet efendi nammdr 
naktadrr. Piyaaada fazla talep yerli mallan sergı"sinde çok his- gı"derlerken yolda otomobil bir muakkipliii yapan Niyazi efendi na· ptmlacakb. Fakat Kadıköyünde ya- kat edılmı~tır. . bir şahsın so lirasını çalmış, yakalar. 

ınında bir ıab• ile polislikten matrut ptlacak fabrika ile buz itinin bir el- Uzun muddet yapılan tetkı- mıştır. 
·ardrr. settik. Tabu bir sergi açmak hendeğe düşmüş ve iki defa tak iki kişinin tevkif edildiğini ilave et- den idaresi kabil olamayacağından kat neticesinde htrsızhtnn Ka-

Geçen se~e 42-45 ~ş~ için Galatasaray lisesinin tatil la !'ltmıştır. ,,· k. bu fabrika için de yeni bir kadro ya- litarya'da Kamil Kam Hüse-
--o-

n!1amele goren en all uzum fi- zamanını beklemek do - ru ola- Içindekilerin bu kazadan sa- Bu saçma beyanname meaeleıi Cu- pılma11 zarureti haıtl olacağı ve bu- · H ld '- j 1 
ttı bu sene 50--58 kuruııtıır. . . g . lim kurtuldukları dün Vilayete ma ıeceai gene tekerrür etmiı ve nun da maarah mucip olacağı nazarı yın, arım 0 ugu an aşı mış , Zl95 numaralı otomobil Takoimd< 

Taksim de bir cerh 

Teşrinisani ayı son istatistik- maz. Sergı bınası yalnız yerli b"ldi .lmi . Aydm'ın muhtelif ıokaldaruıa Vali dikkate alımnıt ve bu fikirden ııarfı ve yakalanmışlardır. 1 Fikri beyin garajından benzin alırkeı 
erine nazaran mevsim iptidasm mallarını teşhir edecek değildir. ı n ştır. Hüsnü beyin şahaını tahkir ve teıhir nazar edilmi,tir. Bunun yerine Kara Bunlar ifadelerinde bu sir- Otomobil mllfterileri kahveci lsa 
dan Teşrinievel nihayetine ka- Binadan aynı zamanda herse A k J'k--0-k • e~er .mahiyette çir~n yazılarla dolu ağaçta 50 t~nluk .bir fa~i~ yapıla- kati Kostantin1n şöförü Şakirin m~nav 8_abri ve 3 arkada'' çıkan bir 
'ar pı"yasalara ~s.000,000 kilo ne bır" kaç defa sergı· arAn res- s er 1 omısyonu yırmı otuz kadar k3gıt attlmıttır. caktır. Fabrıka bına11 ıımdıden 50 teşviki ile yaptıklann:ı söylemi mımzaa üzerine benzin 'ffml All Ol-
J T :s-- Beyannamelerin gerek yazdarı ve tonluk yapılacaksada bu sene içine . 

1 

n:ıanı bıçakla 3 yerinden yaralayıp fı 
·izüm sevkedilmiş ve bunun samlar da istifade edebilir. Ser- Askerlik komisyonu toplana- gerek ifadeleri evel.kile,·ine tamaınile ancak 25 tonluk malône konabilecek şlerdır. rar etnıl§lerdir. Kahveci lu yakala> 
40,648,674 kilosu satılmıştır. gi binası emanetin şehir işleri a rak vaktinde askerlik muayene mütabehet arzetmektedir. Bu nokta tir. 25 tonluk makine de gelecekse- Şoför Şahir, Konstantinin e- I JDJ§tır. 

Mevsim iptidasından şimdiye rasmda meşgul olması lazım ge sine gelmiyen bazı kimseler için ~iy~ ef~di ile arkadqlarmın ya bu ne konacaktır. Bunun_ sebebi tabsisa- vine yedi bin lira götürdüğünü -o-

hr 
ceza kararlan vermiştir çırlôn hadı~de masum. oldukları ve tın ancak bu tarza kifayet etmekte biliyormuş. ı Kadın yüzu-nden cerh 

'<adar i aç edilen üzüm mık- len bir meseledir. Emanet Tak • yahutta hariçte daha hır takım ellere olmasıdır. Bu hesaba nıızaraıı mev- . .. . . 
darı 34,412,108 ki.lodu_r. ııimde konservatuvar binası yap -o- malik oldukları rivayetini tevlit etınit cut fabrika ile birlikte piyasaya bu ıe Şakir, şofor muavıru o~an Topkapıda oturan HGse;Jin Hlb· 

G e h k d Üç aylıklar veriliyor tir. ne 100 ve gelecek sene de 125 ton İsınaile bunu açmış ve bu da nü Ef. Sofulardan geçerken Siirt! 
. eç n sene aynı tan. e .. a .. ar trracağına bir sergi binası yap- • Zabıta, aalıiplerinin ahliksızhğııı- buz çıkanlacaktır. diğer üç kişiyi bulmuştur. lsmail ve Refik tarafından çevribnl 

pıyas.aya 33,566,000 kılo uzum tırsa daha iyi eder. Eytam eramil ve mütekaütler üç dan batka bir_ ~ye delilet etıniyen İ ·1k1Ja' p mu·· esı' Bı'r gun·· Konstantın" ailesi i- ve çeneıind~ yaralanmıttır: Bir b 
gelmiş ve bunlardan 31,436,270 -o- aybklarmın dünden ütibaren tediye- bu kağıtları klimilen toplamıt ve me- ' " . . , _ dın meıeleıınden çıkan milnJIZB!l bt 
kilosu satılmıAtı. h • • 1 aini baılamruıtır. Tevziat 12 kinıuı ... sele etnfmda ehemmiyetle tahkikata inkılap müzesi komisyonu dün de le birlikte Halkalı ya gezmego vakaya sebep olmuttur. Carihler der· 

ı y Se rımıze ge en ve veı perıembe günü hitam bulacaktır. t . ._ k · · · d .. ·· t f.. s hi d 
ncir fiatlen· muhtelı" f pı" yasa "> baılamııtır. op ... nara yeniden alınan bazı e•ya- gıtıruştır; onuş e ŞO or ,a r est edilmi,lerdir. 

Gününde müracat etmiyen maaş sa- 1 ' 
!arda 90-95 kuruşlar arasında çıkan ınallar hiplerine maaıları tevziatın hitamın- -.o- nın tasnifi e meşgul olmuştur. kasten otomobilin tekerleginl --O-

cereyan etmektedir T" bo 929 . . da merkezden verilecektir. K d 1 d ' a ',· Seyrüsefer nıe ·I,ed mü- bozmuş ve yolda kalmışlardır. Polise silah çekenlerin 
. . . · . ıcaret rsası senesının -o-- onya ağ arın a ı· · l B d d ı· ·b· 

Mevsım ıptıdası~dan şı~di:l'.e dokuz aylık ithalat istatistikleri Konya civardakı yiikoek dağlara ( 1 rıyet O ına v acak · - u e~na a. a p ~ mucı '.n~e tevkifi 
kadar 18,473,901 kilo kuru ıncır . "km 1 tm" tı" B . . ik Vali Muhittin B. bugün ..__ • Seyrii•efcr metk • ~ .. d .. t digerlerı Kalıtarya da Kastının . 

2 266 30 
kil h d . . nı ı a e ış r. U ıstatıst - , ....,. yagmıştır. " ezanın mu ırıye e e · · ·· lard Sirkecide otelci Süleyman efenlli• 

ve , , 4 o ur a ıncır sa 1 ·· d k · d An d Yalava)'a gidıyor Kıı günlerine bas olan soğuklar ~lbi tasavvurun~n b~se~lmekte vını soymuş. ır. öldürmek kaaılile ıillllı atan ve ke~· 
tısı yapılmıştır ere gore 0 uz a~· çın e a O Konyada büküm sünniye başlamış- ısede .bu haber dogru değılclir. Ema- Eşyanın bır kısmı meydana dilerini yakalamağa gelen komser m" 

,Geçen sene ~yni zaman zarfın lbud_andaşeh6rirnıb. "ze33333 bin 772 ton din t;!:Y'i,';;'g.':!.,"yJ:~Yv:':~ecegıM~~dçl- tır. n.et bır taraftan .ta•~rrufa ç~hıırkcn çıkarılmıştır. avini Vephi, Nevzat beylerle polisle 
d 22 077 825 k"l ku ki ug y, ın ton mısır 81 •· Arada sıraila yağmur da y...ğnak· bir taraf~n ~ ~ç bır !.~be!"" kadro --o-- re de ayni ıekilde ate, eden Eıkit< 
a ' • ı o ru se z . . betle bugÜn kütat reımi mukarrer o- tadır. sunu tevsı nıyetinde dcgıldır. Esasen B. h t . bir otelcisi Bursalı Abmetle ko.rdeı 

yüz seksen iki bin 395 kilo hur- ton bakla 72 ton mercımek 3bın lan Üsküdar Haydar paşa tramvay ~yrüsef~r;in bu günl..i.i_ kadrosu da ih- ır ırsız çe esı izzet hakkında albncı müatantiklil« 
da incir satışı yapılmıştı. 12 ton fasulye gelmışrir. Bun- ":attının resmi kütadı tehir edilmiş- --o- tıyac_a k::!ı gelmekteJır. ' ' yakalandı yapdan tahkikat bitmit, ve her il. 

Bu sene m~lıtelif Avrupa dan başka 919 ton nohut .;3 ton tır. Balıkesir<le ktz ı l Buyuk !)entte çat a ı;- . . . .. . . kardeı isticvap olunduktan sonra k•• 
memleketlerine ı 9,480,786 kilo bulgur 10 ton badem 333 ton Maarifte Balıkeıirde kızıl has:alığl hüküm 1 k l Lıman şırketı mufettı§lennden clilerinin mevkufen mahkemeaiıe lü· 
incir ihraç edilmiştir. fındık Anadoludan şehrimize sürmektedir. Aldığımız malamata na 1 yo { Şükrü, Seyriselain memurlarından zum göriildüğünden tevkif edilmİO' 

Aldı Müfettişler A vrupaya zaran teşrinevel ayında dört kısıl mu Belgrat ormanı içindeki büyük Halil, Şeker inhisar ~emurlar!1'dan tir. 
ğınnz malfunata nazaran ithal olunmuştur. ıabma tesadüf edilmitkcn ge;en bir bent muayene edilmi~ ve çatlak ve ~~hmet ve Muhtar Halıt beylenn eJ/· -o--

bilhassa İzmir ve Manisa hava- Anadoludan şehrimize sevke gı· dı·yorı·· ar rfında '-· k' . d"I . .b. b. t 1 dığ .ennden çalınan eşya meydana çıka- B' ı. 1 . . -
a~.... ' on ....... ".a a tespıt e 1 - ·~~ ~. 1 .. ır ~ mevcu .o"!" 1 rıl ır po ıs mev {il ınuret 

!isinde mühim mikdarda hurda dilen tiftik mikdan da 33 bin mış bu vak aların bırı de maalesef ve- gorıılmuıtur. Bınaenaleyh hıç bır leh mıştır · . . . , 
incir vardtr. Fakat bu incirlerin 680 balyadır. arifAvruüf_PaY? ~ihdecekl kollan 3 mda- fatln neticelenmiştir. Teşrinisanicle like mevcut olmadığı tespit edilmit- - Ar~bacı İsmaıl Mu~taf.a ısmmde dl- tebatı değiştirildi 
"h dil .. . m ettı~ı azır ı arına e · Edremitte de dört kızıl vak'aSI vukua tir Tamirata deva medilmektedir ger hır sabıkalıyla bır şırket aktede-
1 raç e meyen kısmını muskı- Şehrimize gelen pamu:b."ta 4 tm kt eli 1 M"'fett"şler -elmı"ıo·r · · rek muhtelif yerleri soymuştur. Fail- Polia müdürlüğü Unkapanı polı 

t . h" "d . ..b ed f vam e e e r er. u ı ~ . E tt d b K .. k 
ra ı!1 ısar ı aresı mu ayaa e bin 95 balyadır. A yon mikdan bu hafta nihayetinde hareket e- mane e evam leri meçhul kalan bir çok aırkat vak- merkezine mer ut üçu pazar me 
"ektır . 1151 dıktır -0-- curnalı alarmın bu arabacı İsmail tarafmdanl kii mürette!.'bnı kamilen değiştiril-
• . .ıse san • deceklerdir. 150 b ı· n ı •. ral 1 k yapıldığı anlaşılımşbr. mi, yerlerine baıkaları getinniıtir. 

• • Müfettişlerden Hasan Ali B. 
Kambio Bor.·eası 51121929 Şehremaneti memurlarının munta- R f d"( k ( 

o Parise, Reşat Şemsettin K, Ber zaman iılerine devam etmeleri için e e 1 en arar ar 
lıt!lrll d•h.ı.ı,, ıslKRAZl.AI ~•' 6 ı•so TAHVILA.T line, TevfikB. Isviçreye gidecek suı· ı·stı·mal dün yeni bir tamim teblii edilmittir. Aıı· karar . ' b"'yük: ··--" 'h. 

•• A cıoı } ı T 11.l!U di ş · eli kad nala bi ima heyeti riyasetın- nn u · taarruzwıua ı tıyar 
lltJ""• •cvıhlılde l9t 75 ~·'! • i i. 87.50 ler r. •m ye ar cur ta tutu • ıı- b" . k'I . 
JlıU.l)tll dtn.lr ynJa 1 i 

76 
• . 1. 't WOO - yan Emanet fUbe müdürlerile müdür den: gına maen genye Çe 1 emıy 

~LNICTl.r.R Tfi••I ılrkctl •.SS.00 Sark orta mektebi lzmir gümrüklerinde çuval suiiati- muavinleri de curnala dahil edilmq.. Kırvlen ve filen amali milliyeye el'Ck bizzarüre dahilde kaldığ 
ll•kttrtt ıırttU • as,oıı mali ıuuıu altında bir yolsuzluk vuku lerdir. . muhalif olmasından dolayı hey- ve fakat Fran111Zların hareka 

1~ fl•l'l'at:ı 
AHdolu dtmlr yol• 
J. 1 rınvay. Ş. 
! ' l'. s. Şlrk.U 
l. il ~ırterı 
T. Hıilc A. ı. 
!. D•llrmen S. 
~- l>tUrme:a ~ 
A. Çimento ~ 
l. 1 <ltlon Ş. 
Ş. ~. 1'.cu Ş 
~. Hıyrt)C 

12 
24 
15 

88 
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75 Rıhınn şırt<tL 17 :ıo Kapatılacağı yazılan Şark or- bulmuıtur. Ahiren bu meı"ele güm- Seyrüsefer kadro.5unun eti mahsusaca ademi istihdamı- ve teşkilatlan baklanda mın 
15 H. Paıo ıı ... ıtrtttı ta mektebi hakkında alakadar- riikler umum müdürlüğü müfetti9le- Kad ak k danl l' 
00 

lar di d - ahki ri tarafından bütün teferruatiyle tet- tevsii na karar verilmiş olan rköy t a uman anna ma ı: 
12,

00 
nez n e yaptıg~ t . - kik edilmiı ve lzmir gümrüklerinin irtibat komiseri sabıkı Beşir E- mat verdiği ve bir suretle Fra 

50 ÇllLP.:I\ kat bunun asılsız oldugu netıce 1926 senesinden bu tarafa bil'umum Şehremaneti sey.rü sefer mua fendi mütaroke senelerinde ec- sızla:ra hizmet ve onlarm ama 
as IAıdu ıııo oo.oo N•wJort 0.43 96.87 sini vermi~tir._ Salahiyettar bır ~~d'!iyat maameli~ı. t~tiı. ed~miıtir. melatını ıslah ve tanzim etmek nebi zabitasile irtibat vazifesi l- line tebaiyet etmeyip kavlen ~ · 

IO,OO Pırı. ıı ıs , so Aılu sa 90.oo zat demıştır ki: ' ;;-- 1 •~.ede çuval •ı:ıı~tim:ılı .. vuı'~t v_e üzre büyük bir gayret sarfedi- ·-· .. filen cüzi bir şekilde amali mı' 
:ıo Ctnnra '2600 .ROAI• 08 39.00 - Hiç bir mektep kapanma- !UIDW peyda etmıf~· Müfe~flenn or fa exıe~ıl?' muddet. zarfı~da a- liye aleyhinde bulunmadıg-ı m 
so Biilu'f 27 so oo AJRııcrdam o "h · aı· d b ·· · · ..ı:w<turn • ..ıttuk!arı yuzlerce sahifeden Y · malı mıllı ye aleyhinde bır gQ · • • 
75 Brill<"l : 14 00 Solyı ~ ~,·00

75 mıştır ve ı tını ı e ugun ıçın mürekkep tahkikat evrakı yolauzlu- Şimdiki halde seyrüsefer mer , . ddi ve manevı hidemat ve mU!i 
" yoktur ,_ bi kı la d b 1 k . . . .h . na akval ve ef alı mesbuk olma- ett b 1 d - i _ 

h•ı ı4 B<lOO lhtlla 1 83,so · .. ta r son memur nn a u un- ezıınızın memur ı tıyacı kıs- b"rk:i Ad d bi ven e u un ugu resm ve g~ 
Vı · ' "' 3 ı J.75 -o- ma•.1 sebebiyle elyevm idare heyetin- men telafi edilmek için kışın işi yıp 1 a s .. ana an ecne yri resmi icra kılınan tahkikıı 

75 
O<J 

- - --- Tarl'h encu··menı' dedir. 1 Adal H. y .kö. zulmü taarruzundan kaçarak ·1 b .. kt ld -
H . . . "-da fazla az o an ar, ısar, enı y İ b 1 lm" 1 bi k tı e te eyyun etme e o ugun 
azıneyı 150 bın unı n za- b 1 di d . 1 . de 10 . , stan u a ge ış o an r ço d h kındak" k f''~ 

Daru··uünun Edebiyat fakülte kan b ' ı akında AdJi.. e e ye aıre erın n zaur.a '-' 1 . ku . . "I"f" d an a ı ararın re ..., rara ıo u mes e e Y • b led" alın k .J<J.mse en vayı ıtı a ıye en .. fikan ·ra· 
Sı.ndeki tan"h encum·· enı·nin Anka yeye intikal edecektir. Son tahkikata ı e ıye memunı ara sey akl k 1 b" . mutte ı karar ven t. 

·· · ı be · ·· f k dr · s ama ve on ara ırer vesı- . . . Yunan sefiri dün hari-
raya nakli hakkında encümen <:. ~~". ~t~1 vd'aı~ v~ Y"; an. dyyıfub ~se er a osuna ılave ecıut.ce.I! ka ihzar ve İngilizler tarafın- 336 senesı evaılinde Beykoz . 
zalan ademi malumat beyan et- rırıye ' e ev et azıoesın en - tır. d ku . · ıı· .. b. . akın eden akıncı müfrezeler· 

zul•n para çeken zevatın adedi kırka an vayı mı ıye mensu mı . nkff . . k . . "b t 
mektedir. baliğ olmakta ve bunların ekseriyeti- Haliç kısmen hanelerinin taharri edileceğini nın te .. 1 ıçıın uv~yı ın.z~ a ' 

Bu haberin, Ankarada orta ni Museviler teşkil etmektedir. Ayni t • I J istihbar ettiğinde kendilerini j. yece mufrezeye teıiık edılıp k. 
ciye vekilile görüştü 

• 

B'dnd •• h;feden mabat muallim mektebinde teşkili nıu Y.?lsuzluğu yapmıt olan bir kaç Türk em iZ en ece { kaz ve haberdar eyledği ve A-ı' vayi milliye efradına karşı h<t 

aret eden Yunan sefiri. m. üna- mı.· ş _oldukl. arı hayattan dolayi . karrer olan_ tarih enstitü~ü·n· d.e.n tuc?kı' ~a~~·dıı~k·I~ hare~et. et- Emanet Kasım paşa Karaağaç nadoluya geçecek zevatın firar· rekattıa bulunmasından dola) 
leb t h kk d d d k b b 

. l t ld _ b t me ; erını soy ıyere zunme erıne .. l . . . l ' h t" h d • · tı"h 
a ımız a ın a e ı ı: ır ırlerinı mütekabilen tanır- ga a o ugu ve u ens ıtunun teretli.i ;> eden parayı derhal iade et- on ennı temız emek için 200 bin lannı teshil edip Anadoluya es- eye ı ma susaca a emı ıs 
- İki memleket arasında bir lar, Şunu teyit ve tavzıha cür'et Türklüğün eski devirlerdeki ta- ır.i şlordir. liraya ihtiyaç olduğunu nazarı liha ve mühimmat sevki husu- damına karar verilmiş olan İr 

m~arenet eserinin vücude gel- j ederim ki bir arada geçmis olan rihile meşgul olacağı muhtemel . ithalat ?'";P~dan bile ihr?'ç edi- dikkate alarak gelecek sene büt sunda muavenet ve müzaheret tanbul polis memurlarında 
ıı:ıesıne matbuatın yardım etme asırlar, iki milletin kütlesi ara- görülmektedir. lıyo"'.':uş gıbı mb~~errer ddepoz,ıto ak- çesine tahsisat koyacaktır. icra ve bu suretle kuvayi milli- Mehmet Tevfik efendi hakkıll 
sı ç k f d 1 dı çası aunınası ta JJ umur an o muştu. h" . bk 1 d" - . . . . 

0 ay a 1 r. smda mütekabil bir hayrihahlık 0 I l il ) t' f ' Divanımuhasebat ta bu işle.alakadar .Bir sigaranı 11 cezası yı;_ye ızmı:tı se • ~y e ı gı res- d.a ıcra kı.~ıııa~ ta~ıkat ne~ı~r 
Eser, o ?erece lüzumludür ki ve hürmet hissini yaratmaktan oa < {a ar <OOpercl 1 1 olmuştur. Bir defa ihraç edilen çuval . mı ve gayrı resmı ıcra kılman sınde : mumaıleyhın kuvayı ır 

ı:uun sah~~ husule çıkmas_ı ha- hali kalmamıştır. Mazinin kan- Bakkal!?:' kooperatifi tarafından lara ait vesaikle on. ?n beş defa para beş lıra tahkikat ile anlaşılmakla hak- zibatiye ile teştiki mesai edere. 
lı haz.ı: muzakeratının neticesi- li ihtilafatına rağmen iki millet petr".1 tevzıınd.~~ ~arıra .başka mad- almak ?""'~esef. kabil olmuıtur. 8~ Emanet sinema ve tiyatrolar !andaki kararın ref'ine mütte- kuvayi milliye efradını tenk 
ne baglı olama İki l k . .. delerın de tevzıı ıçın tertibat alınmak hareketın bıttabı memleket mahıula- . .' . f"k · · · ı • • 1 

. .. z. mem e et arasındakı mukaremet adeta ga tadır. Kooperatif yakında makarna bna da z d kunmuıtur. Çuval, da sıgara ıçenlere 5 lira ceza ver ı an karar verılmıştır. ve efradını haps ve sılah arını.; 
ıır:ısındakı muza~e~atan. bahset- yri şuuri denilebilecek bir su- ve müskirat tevzüne başlanmııtır. ancak ma:~:::-'ün ~olayhkla ıevki için mektedir. Sigar-a içen temaşager Kavlen ve filen Amali milli- müsaderesi hususunda hiç bı 
mı yorum. Bu gıbı muzakerat rette kendiliğinden tessüs etmi . . . . .. __ . - bilaresim ithal ediliyor ve ihraç za- lere müsamahakar davranaıı ti- yeye muhalif olmasından dola- dahlü iştiraki olmadığı ve es~ 
cereyan etse bile bu1_1lard.'.1?- ~i- ştir. Öyle ki Türk milletimin bulduğu zaman neticeye giden manında depozito akçası e-eri verili- yatro ve sinema sahipleri de ce- yi heyeti mahsusace ademi is- sen vazifesi Beykoz merkez~r 
~ ba~setmck bana aıt degı:dır. - halkın büyük kütlelerinin yol üzerinde yürümek için ne yor~~: .. bü .. t "t dil za göreceklerdir tihdamına karar verilmiş olan de masa mükayyidi olup harır 

e 0 amaz. Bi~t:ıbii mü~a.k".r?t demek istiyorum - Yunan mil kadar uzun bir zaman sarf edil- eliği :~::'~aye~~d;:ah:eti~ r:ı,0; _ • • Cebeli bereket heyeti merkezi- taki1bat işlerile alakadar olııl< 
~~kkında ~arıcıy~ vek!lınız~n Jetine karşı hiç bir hüsumet bes diği ve iki memleketin siyasi törü bulunan umuru hukukiye müdü- Turk- Bulgar tıcaret ye reisi Hacı Hüseyin Efendi dığı ve böyle bir vazife de aı 
bıze vermesın.d~ faıde görecegi lemediğini düşünmekle aldan- ve iktisadi menafii hakikiyesi- r? Bürhanettin, e-üm.rük müf~ttiıle- muahedesi mücadelei milliyenin başlanğı- madığı ve yalnız merkezde yr 

eyanat. kendısı tarar.m.dan ya- mamış olduğumu zannediyo- nin gösterdiği yeğğane büyük ~~den Fadıl ve Tahsın beyl~nn tab- cmda kııvayi milli yeye iltihak zılan zabit varakasına orada lı 
pılacaktır. Fakat ben ıkı memle rum. Yunan milletinin ihtiya- yola sapıtmazdan eve] ne kadar "". mütialarını alacak olan ~dare .~e- . ~"!1~~· 4 .. (Apo.?. -:- Sofy~.dan ve o sırada müdafaai hukuk ce- zır bulunmasından dolayi usı' 
ket aralarındaki mü I'h . . . . _. . ' yeti karannı ça'buk verecektir. Gum- bıldirildıgıoe gore Tnrkıye Tnrk • . . . . . . . _ zk~ 
d .. s. 1 ~e ve cmın d~ aynı merkez de olduğu çıkmazlara gınldıgının hayret rük idaresi de hazinenin matlubunu Bulgar ticaret muabedeainin feıbini mıyetı teşkil ve rıyasetını de- len ınıza koydugu ve me ı 

ostane ~unas~?a~ ınkişafm- nu temın edebilirim. Yalnız le görüleceğine şüphe etmiyo- hükmen tabtil için aynca dava ikame talep etmiıtir. ruhte ve defaten kisei hamiye- : çetenin de esas itibarile kuva) 
da fevkalade mustefıt olaca~Ia- bu duügulann en küçük ve e- rum." Bundan sonra yeni sefir etmiı.tir. Bu paradan ~os Torbi- • tinden 600 lira iane ita ve beş milliyeye mensubiyeti meşkO 
nnı anlamak v~ efkan umumıye hemmiyetsiz bir sebepten do- Proye gazetesinin son bir ına- Y~ ti~tlıaneai zimmetinde ~7,031 Etrandmanı meselesı altı ay kadar bu vazifei vatani- '. olduğu ve amali milliyeye rıı.1 
ye anlatmak luzumundan bahs- layi ihlal edilmemesi için hüs- kalesini _ Rumca gazeteyi ö- ~r ..ıy~ ve ~liaz:S :ı~Y':· ticare.t- Hayvan borsaaı kiıtibi umumiıi yesini ifa ve Malatyaya adamı halif hiç bir hareketi de göri.i 
ediyorum. Bu munasebat sık- nü nezarette bulunmak v~ elik- nüne alarak satır satır terciit:ıe ~h: ~:: e · d., 20,539' unyi.: Cafer ~ahri B. görülen lü~.wn üzeri- mahsus izamile esliha ve ceb- 1 mediği tahkikat neticesi anlr 
laştıg-ı n· t d d , k 1· d M . f' . . .. .. care neıım ' ne vekiıletle temaa ebnek uzre Anka . . ·1 k ı lm lm hakkınd. ki k' 

. .. ısp; ~.e erece e yenı at azım rr. uzmır ıkn bu- etti - Goruyorsunuz yal ne ka- Amado ticarethaneainde 11,016, Sa- raya haraket etmi tir. Cafer B. Anka hane ve saıre celbı suretı e u- şı ış o akla · a : 
yenı tuccarı. munasebet olac.~k lunmıyan, itimat ve emniyetle dar hüsnüniyetle kaleme alın- vol Be!'IDBy~r ticareth~nde25,912 rada diğer bazı ı.!rsa itlerile meıgul vayi milliyenin esliha ve iaşesi- : rann ref'ine müttefikan kaf• 
v~ bunlar tıcaret ve sanayıın dolu olan bu açık ve samimi te- mış bir yazı. . . Y~~nı.die. ticarethan<;11•111n ~31, ~ol olm.ıkla beraber bilhaısa vekaJetçe ni temin eylediği ve Fransızla- verilmiştir. 
bılcümle suabatına dolbudak sa lifi beyı'n ruh ve zihniyetinin Sefir cenaplarından müsaade F1 ıhbez~ ticaretbanesının .~ı~tidn tetkik edilmekte bulun.an et randmanı m11111111111111111111111111111111111ıı.. ..ı1111111111111111111111111111ıııı 1•ı:ıf l k · B. d d -

1 
425 lira para vardır. Dıgerlen e meselesi hakkında ·zah t kti ı:ııııı11111111111uıııo111111111111111111J' "'111111111111111111nı1111111uııı .,. 

ac~ ttr. un an a sag am si- münasebatı müstakbelede tak- alarak ayrılacaktım. Bir şey da bunlar gibidir. 
1 

a verece r. 5: ANADOLU ~ 
ya1.ı, revabıt~n doğması umuru viyesine ihtimam ediniz. Sıkı ha öğrenmek istedim. Mubade- Bir muhtelis Sakızda 55 5 
tabııye~endır. . . ve geniş bir anlaşmanın asıl ve le komisyonunda yapılması dü-r Jl.1 .ı..ı ı·ı 1 yakalandı :: : 

Denızden ve karadan ıki su- eyi fikrinin tohumunu saçınız. şünülen tasfiye hakkındaki mü lrJ.eH ep f er .. .. . . 55 i: 
retle komsu olmamız dolayisile Ve bu tohumun toprağa derin talaasını sordum. Yavaşça: .. b k ı ~wnruk.te bir oalıte~r~ yapar~lı: 55 SiGORTA ŞiRKETi : 
tu··ccan' mu""badelenı·n ·nk· f - .. ..1 . G 1 . . h b musa a ası zmırden firar eden guınrük komıa- •• ~ 

: 
1
• . . 1 ışa ına gomu mesıne ve mümkün oldu- - ayret erımız ep u mas yoncusa llyas Bahri efendinin Sakız :: : 

~azım olan ikı·~~s~a m.~lik bu- ğu ~ada.r. erken. s~mereler ver- raflard~~ t~~amen ku~lmak 30 uncu hafta bitti da y~and_ığı baberalınmııtır. llyat §3 f1trklye ,, Bankası tarafındım teşidl edtlmlştlr. E 
l~unuyoruz,_.stı a .e munaseba mesıne ıtına edınız. Bunu yap- için degılmıdır? ... dedı. Bahri efendi Sakızda dolatırken Yu- :: , e- : 

1 
tınızın! yegane emın, nazın ve tığınız takdirde iki memlekete Yunan sefiri 17 de hariciye 30 uncu hafta bugün bin. Haf- nan memurlan taraf~ndan tutulmut 55 Yangın • Hayat • Nakliye • l\aza - Otomobll - -,es ullY : 
rehben olacak olan bu umumi, büyük h" tt b 1 1 kT . . tm" ti M.. tanın haberlerinden en mühimini paıaportu bulunmadıgı anlaşılınca :: maliye Sigortalarını kabul eder. : 

h tt 1• _ .. d k ; _ ızme e u unmuş o a- ve ı mı zıyaret e ış r. uza- 1 1 1 k na k d tahkikata baılanmış mücrim olduğu :• 1 : 
ana a. ~asa ~o~ e;ı aybet-ıcagını~ı size temin edebilirim. kere zemini hakkında kat'l bir seç p cumar- es 1 şamı • ar tebeyyün etmiı ve Türk konıoloıha· 5§ Adres: 4 Oncll Vaktf han stanbtıl : 
memelıdır. ~er ıkı mıllet te a- Husulu arzu olunan eser bilaha ketumiyet muhafaza olunmak- müsabaka memurlugumuza gön· nesine teslim edilmi,tir. Ya.kında Jz. :: Telefon: lstanbul - 531 Telgral: imtiyaz ııi 
sırlardan berı yan yana geçir-! ra mes'udane bir ıurette vücut tadır. deriniz. mir'e e-etirilecektir. •ııı:n:ıı::HH::lllll:ll:llllllH::~ ~:Ulllllllllll:llll:::::::::m:::ııllfJ 
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BÜYDl TAYYARE PiYANG~~~ 
YEDiNCi TERTİP 

5. i~Cl KEŞİDE 
11 KANUNUEVVEL 1929 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

Ayrıca: 
25,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık 

ve 1O,000 » Bir 

Maaril ve~aletin~en: 

ikramiyeler 
nıükafat 

l<ayseri, Maraş, İsparta, Erzurum, Çangrrı, Maarif müdürlük 

<eri münhaldir. 
Yüksek mektepler mezunlarından bu vazifelere talip olanların 

terek şifahen ve gerek tahriren müsbet vesikalarile, Maarif vekil 

tti ilk tedrisat umum müdürlüğüne müracaatları iHin olunur. 

Deniz satın alına koınisJonunôan; 
2000 kilo süt)münakasai aleniye ile ihalesi 5 Kanun E. 929 

7500 kilo yoğurt) perşembe günü saat 14 tee 
~0200 kilo sebze)Münakasai aleniye ile 5 Kanun E. 929 per

şembe günü sat 15 te 
M üdafaai milliye vekaleti deniz kuvvetleri iaşesi için balada 

~uharrer erzakm hizalarında muharrer gün ve saatta ihaleleri 
1tra edilecektir. Şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün 

'ermek isteyenlerin yevmi ihalede ve muharrer saatta Kasımpa

lada Deniz satın alma komisyonuna müracaatları. 

Deniz saınalına koınisJonun~an: 
3000 kilo sabun: Aleni münakasa ile ihalesi 19 Kanunuevel 

929 Perşembe günü saat 14 te 
Deniz kuvvetıeri levazım anbarı ihtiyacı için üç bin kilo sabun 

~Ukarıda yazılı gün ve saatta ihale edilecektir. 
Şartnan1esiııı görmek isteyenlerin her gün ve vermek isteyen

lerin ihale gününde tayin edilen saatta Kasımpaşada deniz satın 
~a komisyonuna müracaatları. 

Devlet ôeınir yolları ve liınanları uınuıni iôaresinôen: 
Nohap şirketi tarafından inşa edilmekte bulunan hatlara ait 

ilimantasyon tesisatı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 11-12-929 çarşamba günü saat 15,30 da Ankarada 

Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar Umumi müdür

lük kalemine vermeleri Hizımdrr. 
Talipler münakasa şartnamelerini ve merbutatınr kırk lira 

ltıukabilinde Ankarada, Malzeme dairesinden, Istanbulda Hay

~aşa mağa?.asmdan tedarik edebilirler. -------------

Devlet ôeıııiryolları ve limanları uınuıni iôaresinôen 
Nohap şirketinin inşa etmekte olduğu hatlar üzerinde inşası 

tukarrer beş adet demir köprü - Kapalı zarfla münakasaya 

onmuştur. Münakasa 23/12/29 pazartesi günü saat 16 da Anka 

tada Devlet demir yollan idaresinde yapılacaktır . 

[ 

Miinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvaK 

at teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi: Müdür
ik kalemine vermeleri lazımdır . 
Talipler münakasa şartnamelerini 50 lira mukabilinde Anka

'alla, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasın-

01n tedarik edebilirler . 

lslan~ul ,onırükleri ha~ nıüôürlülünôen: 
Gümrükler için mübayaası mukarrer iplik makineleri hakkın

'la 28/11/929 da yapılan ilan ile talip aranrlmışsa da müracaat 

"aki olmamıitlr. Bu kabil makineleri olupta satmak isteyenlerin 

51121929 perşembe günü saat 14 te teminat evrakile birlikte baş 
ltıiidürlüte komisyona müracaatları te~raİ' ilan olunur. 

hvu<turv• lnbrikal•n he?.aran sondallycleri umumi sanş depos;lstanbuldıuı 

l\atırcı ojtıu hanında 46·47 numaralı joz. N. Aclman telefon lstanbul 2409 

lııınlş; aynı depoda envai çeşit perde ve döşemelik kadife hare ve fantaz · 

~unıaşlar, mütenevvi ıstur, perde mister, tül; keten perde, önüler; m•roken 

ttileri, piriç korniş masif pirinç ve lake kaı;·olalar ile çocuk kaı;·ol•lan tabflı.a 
f' . . 
••tına toptan ve porakende satılmaktadır. Fiat maktudur. ilandı a<ansor vardır 

Müttehit Ermis Emniyet Kartal konserve Fabrikaları 

Türk anonim şirketi Galatadaki idarehanesini 30 

T. Sani 929 tarihinden itibaren zirdeki yeni adrese 

nakleylemiştir. 

lstanbul Eminönü meydanı köprü karşm No. 12 

Telefon lstanbul 1980 

OKSIMENTOL 

VERElfLİLlltl, $/RACALILAltA, llZ'll 
ve KCN!lt .IAY"UKl.ARINA, NA/lt/LI 
lfE siir 111111# llAOllfLARA. ÇOCUll.tA-

11/N BiiYUl'ICS/NC, ICClllK lftlilKLIK~ 
lllNA. HASTAllKDAll ICALKANl.ARA. 

VELU1'A ~ABUNU en tıfıl dır KEfAL.llN 

OOl<TORLARA SOPUNVZ 
SAF TRlı<Aı..$1N 

1(0MPRIM€,l\A~l.TOZ VE GRAN0LE 

Günde 3 edel yehot 3' kdflk 
ocul<!srs nısıf'. 

, 1930 senesine mahsus• .. ITAvıLzAu~, ~tı·sr\I•'A °' ve bırader erı vapuru · AKSIM MEYDANI 
l\na 

1 Muhtıralı Takvl•mı• Ragıp Mıırıtazam Ayvalık Ekspresi Şehrem..n tinien: Taksim 

S ga~of me:ı;d nınm tanzim kapalı zarf-
U Uiı la münakasaya konulmuştur.Ke 

şif bedeli 63957 lira 54 kuruş-

Nefis bir surette tabı ve neşrolunan bir küçük cep takvimi ayni . va 1 )lJ ru tur. Talip olanlar keşif evrakını 

zamanda her kese lazım olan f aydah malumatı, ayrıca Kanunuevelln Sinci l'er~e:nbe ı<i!· ve pilanlan görmek için her gün 

muhtıra ve acenda kısmını havidir nü akşamı saat on yedide :\lrkcei fen işleri müdürlüğüne müraca-
rıhtımından hareketle Gelibolu, atları ve teklif mektuplarım da 

Ecza fiatı 25 mücellet 35 kuruştur Çanakkde, Küçük kuyu, Altın oluk birinci Kanunun 26 mcı perşem 
' Edrcmi; Burhan ive, Avvalık ve ])j. be günü saat on beşe kadar leva 

Taşra bayilerinin sipariş bedellerini peşinen göndernıeleri kili iskelelerine azimet •ynı ıskete- zım müdü.lüğüne venneleri. 

muktezidir. !ere uğrayarak avdet edecektir. * * * 
l\lahalll milracaat : Yemiş Tavil- Şı:hremanetinden: Heybeli 

--Naşiri: Kanaat kütüphanesi-• zade biraderler. Telefon lstınb 1 Ada su hazinesi inşası depozıto 
2210 - ı su olartk 3 Temmuz 929 tarihin 

H d S l '11 S } } [T de 483 yevmiye numarasiıe ema 

U Ut ve a 11 er l 1 lat 1Il1UITI Q , neteniratkaydedilen450liraıı:, 

l\ıtiidiirliiğii miifettişliğiııdcn oOJPİSelain ~:ı~~~~:a:xt ~:tğo~~ 
Hilyükdcre sahil sıhhiye idaresi 

m :ifettişlik dairesine müracaat 
Bo k b b k Ah 

nur. 
r ~ti 1 sa ı met Vefik Beyin Gahtada sahil sıhhiye merkezinde l\lerkez Acenta•~ Gelıtı ıcoprB • * • 

etmesi IAzımdır. hşınd!, Beyoğlu 2361 Şube Bayazrt dairesinden: Sultan 
Ahmette park karşrsmda (20) 
No: lı dükkanda kallveci Nuri e 

·~ • • 

Buick 
,. ,.__ . ,.... - - ....... ... ..... - ..,.... 

mühendisleri tarafından iınal e· 

dilen Buick'ten biraz küçük olan Market O· 

tomobili, yüksek hassaların hepsini 

mezcetrn iştir: 2 arif, harici 

kendinde 

rahat-görünüş, 

"" 
lık. rakibsiz kabiliyef 

Kız lnıeli ~aJat nıekte~i ınü~ürlü~ün~en: 
Kız Ameli hayat mektebinde 

hususi keman ve piyano ders
leri verilmektedir. Piyano mu
allimi, meşhur piyano mualli
mi (lskaçelli) keman muallimi 
A iman ya konservatuvarından 

pıya•aya çıkalı .az bir zıınıın geç
miş oldugu holde herkesin heve

sini uyandırmış olup gundcn gılne 
ytizlerc·e peresli>knr knzonınaktadır. 

Bunll hayret etınc.\·inizl tlu arıtba 
Buick arabasının 11nali11de f'fde e
dilmiş olan 25 senelik ıecnılıtye i• 
tinaden yeni bir ,ekilde vticııda 

getırilmiş hir eserdir. Yüksek kaiıili
yeı hassalarile Bttick ayarında iıir 

makin& olan Market oraiıosı ken
dine yeni has bir şolısiyele mııliklirj 

• insanı hayreıe düşüren kabiliyet, 
çeviklik, yokııt lırmanmak hassala. 
rt ve kullanışlılığı sayeıınde en ka. 
labalık ve gilç yollarda iıile bu a,... 
bayı gayet kolaylıkla idare edebi• 
lirainia. 

Dört tekerlek Qzeri ne mevzu fren• 
leri dahilden inbisaılı ve olonıalik 
ayarltdır. Pedala urak bir tazyik, 
arabayı bir anda, •essiz ve gıcırtısız 
durdurur 

lluick aceıılasına mOrncut edip 
•İzin için bir tecrübe gezinli•i ter
tip etmelerini lalep ediniz. General 
Molora goranlisi lıukkıncla kendi!~ 

rinden iıahal isleviniz.,, 

lll'IU<-MAl\l\ET (MAl\Ql'F.'rrP.1 
GENERAL M<;lTORS MAMUL..\TI 

Umum Türkiyr Acrnta., ı 
OTOMOBiL TiCARETi T. A. lj. 

O. T. T. A. Ş . 

Bcyoglu l.ı.klil Caddesi No. s:Jıı 

Tdd. ll O •84i!i 
• 

---
Fatih icra memurluğundan: 

ıcenteaı: Mıhmudlye Hanı altıtda 

lstanbul 2740 

T 
h ·~· • 1 fendinin {344) kuruş gramofon 

rauZOll lllllCI pos ası :~~~nb~:~:~ge~~~~~~~i;e:'. 
[ JZ~11R] vapuru 5 KMu- na 7 /12/929 Cuınar.tesi günü sa 

nuevel perşembe akşamı at 14 te mahallinde satılacağın-

Galara nhttmı'1dan hareketle dan almak isteyenlerin mezkur 

Zonguldak lnebolu Sinop gün ve saatta mahallinde hazır 
Samsun Ünye Fatsa OrJu bulunmaları ilan olunur. 

• • * 
Gireson Trabzon Rlzeyc gide-
cek ve Of Sürmene Trabzon A. Hisar dairei belediyesin· 

den: Dairede mevcut (10) adet 
Polathane Glreson Ordu Fatsa çini soba ilan edildiği halde ta-

Sam.sun Sinop lneboluyı uğ- lip zuhur etmediginden toptan 

rayarak gelecektir. veya birer birer satılacağından 

-..,
1
-----------• taliplerin Kanunuevelin yedinci 

Zınl'r sür'at postaeı Cumartesi günü saat ıs te daire 
O encümeninde hazır bulunmaları. 

(GÜLCE.MAL) vapuru 6 kl- * * * 
Fatih dairesinden: Elvan za

nunuevel Cuma l 4,30da Galata 
rıhnmından hareketle Cumar- de mahallesinin yeni çeşme cad 

desinde bulunan 20 yeni 3 eski 
tesl sabahı lzmire gidecek ve numaralı hanenin icara raptı 

Pazar 14,30 da lzmirden hare- mukarrer bulunduğundan talip 

ketle Pazartesi sabahı gelecekdr. olanların Kanunuevelin 25 inici 

Vapurda mükemmel bir Çarşamba günü saat 14 te daire 

orkestra ve cazbant mevcuttur encümenine müracaatları ilan o 
lunur. 

(Ana farta) vapuru 8 KAııunuevvel 
pazar !Oda Galata nhnmından 

hareketle İzmir Küllilk Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 

gidecek ve dönUşte mezkl'.lr 

iskelelerle birlikte Dalyan Mar

maris, Sakız, Çanakkale, Gell

boluya uğrayarak gelecektir. ......... _______ __ 
SADIKZADE B1RADEH

LER VAPURLARI 
KARA DENiZ 

MUNTAZAM VE LÜKS 
POST ASI 

Sakarya 
Pazar vapuru 

8 kAnunuevel 
gUnD aktamı Sirkeci nhtı

mından hareketle (Zonrul· 
dalı:, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Olreson, Trabzon vt Rize 
lalı:elelerln• azimet vı avdet 
edeı:elı:tlr. 

Tafsilat için Slrlreclde Mee 
adet hanı altında aceııtalıtJa 

mDracaat. Telefo:lnstaabul 213 

• • • 
Şehremanetinden: Bedeli ke;i 

fi 1169 lira 40 kuruş olan sebze 
halinde yaptırılacak adi kaldı
rım pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Taliplerin 9 Ka. E. 929 Pazarte 
si günü saat on beşe kadar leva 
zım müdürlüğüne gelmeleri. . ~ . 

Sinema f !imleri 
hakkında 

Halkın okuyabilmesi için ya
zılan havi olan filimlerin Türk
çe kısmı için beher satır başında 
bir buçuk metre filim istimal e· 
dilecek ve dekoratif yazılar isti·· 
mal olunmıyarak 24 puntoluk 
harfler kullanılacaktır. 

latanbul Mahkemei Aaliye Oçiinc:U 
Hukuk Dairesinden: 

Fahriye ve Emine ve Talat ve 
maide hanımlarla Apdullah efendile
rin müıtereken mutasarrıf bulunduk
ları Un kapanında yeşil Tulumbada 
Haraçcı Kara Mehmet mahallesinde 
tekke sokağında kain ve 4 Oda ve iki 
hela ve yük ve dolabı ve Tulumba ve 
miktan 1cafi bahçeyi havi 1200 lira Darülaceze müdüri-

Evkaf Müdiriyetinin Silleymani
yede Kaptan İbrahim pap camiı itti
ııalinde kiin mektep tahtındaki ma
ğaza sahibi olup hayat ve mematı 

meçhul bulunduğu bildirilen Hacı 

HU.eyin efendi aleyhine açılan akit 
icarenin feohi ile müddeabih mahallin 
ahare teffizine karar verilmesi talebi· 
le verilen dava arzuhalinln bir ıuretl 
tebliğa usulen gönderilerek mahalli 
ikameti meçhul bulunmasından bilS 
tebliğ şerhile iade k:ılı!Ulllf olmakla 
mumaileyh Hacı Hüseyin efendinin 
hayat ve mematı hakkında malOmatı 
bulunanlarm ve yerini bilenlerin bir 
sene zarfında Mahkemeyi haberdar 
etmeleri için dört defa gazete ile ila
nı takarrür etmi şolmakla birinci de
fa ilin olunur. 

kıymet muhammineli ve bir sekaf al- • 1 
tında ayn kullanılan 15 ve 17 No. yetınGen: 
bir bap hanenin İzalei Şuyu zımnm- Metro 
da bilmüzayede furuhtu tekarrür e- 400 Kordon 
derek 8-1-930 Çarşamba günü saat 100 Kordon 
15 de birinci ihalesi icra kilinacağın- Ad t 
dan talıp olanlann kıymeti muhammi e . . 
nesinin ve yu·· zde on nisbetinde pey 300 Pır.ınç Duy Hazine namına mazbut ve Haliç 

300 G f iakelesinde mahfuz on dört adet ıhla-

mezun Mehmet Ali Feridun 
Beydir. Cumadan matla her 
gün saat 11den 14ekadartale
be kayıt ve kabul edilmektedir 

akçasını hamilen ve tafsilat almak is- n . 78 d t del.k ka k k 
tiyenlerin 29-358 No. ile Fatıh İcra- 300 Arnyat abaJOr mur a e ren ı ya cı eşca-

n 3000 adet şimşir kaşık ve 680 adet 
sına müracaat etmeleri ilan olunur. Müesseseye Elektrik tenvi- kayın keresteıile 800 edd kebir ve 

rat için muktazi balada cins ve 1100 adet <ağir kayın dolap ile 200 
mıktan yazılı malzemenin 26 adet ayaklık ve 100 adet tek ve 150 
Kanunuevvel 929 Perşenbe saat adet çift tezgahlık tahta cam'an 9 ı... 

on dörtte kapalı zarf ile müna- lem onn_:>n_ ~vali ~ Kan~.nevel 92.s 
kasası icra ile teklif varakaları, pazar gunu ıhale edılmek uzre mu· 

şark Malt hUlasası 
~ 

( 
. . . zayedeye konulmuttur: 

açılacaktır. Talıplerın temınat' ı h t 1 k ıı ·· k 
• • • 1 Z3. a a ma ve ma arı gorme 

akçelenle muracaatları. 1 iateyen taliplerin lıtanbul orman mü 

•• 
Oksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

lstan~ul luz in~isarı ~a, ınü~ürlütün~en: 
Kasımpaşa tuz anbarlarmdan taşra anbarlarma sevk olunacak 

birer kiloluk sofra paket tuzlarının vaz'ma mahsus olmak ve be

heri 70 ve 72 şer paket tuz istiap etmek şartile bin beş yüz adet 

maa kapak sağlam kesme şeker sandığının mübayaası tekarn.ir 

ederek münakasaya vazedilmiş ve 9/12/929 tarihine müsadif 

pazartesi günü zevali saat 14 te ihale icra kılınacağından şeraiti 

anlamak isteyen taliplerin balıkhane binasındaki tuz inhisar baş 

müdiriyetine müracaat eylemeleri i!Ş.r ... ıunur. 

lıtanbul Mahkemei Aıliye lkinci cliriye~le Haliç orm~n. muamelat me· 
Ticaret airesinden: 1 murluguna ve yevnu ihal dede saat 

Müflis Şirin yan Efendiye ait ve 1 ;ıu buçuk~a defterdar~~k binasınd~ _k'· 
Sultan Hamamında Kendürüs Hanın· hale komısyonuna muncaatları ılan 
da Menaşe Kuzen Ticarethanesine _o_lu_n_u_r: __________ _ 

merhun bulunan Saten kadife pilat~, Llakal 50 hissey malik olup hey' 
Panama kaput kazanya ve saırtd("n 1· eti umumiye içtimaında ispatı vücut 

lştiha, kuvvet ve sıhhat için baret mütebaki manı~altura 1Emteası- etmek arzusunda bulunan hissedaran, 
nın açık artırma suretı e satı ması mu · t' d b. h ft 1 h' 

en milesAlr devıtdı•. BllOmum k ld • d t ı· 1 · t . ıç ıma an ır a a eve ısse senet 

eczahanelerde bulunur. Umumi 
depolan: Bomontl fabrllruı. 

Telefon: Beyotıu 583, ve lıtaD• 
bulda Ekrem Necip ecuı deposu. 
Telefon: lıtanbul 78. 

arrer o ugun an a ıp erın sa ış ı· . . . . . . 
çin tayin olunan 10 kanunuevel 929 l~nnı şırketın merkezıne tevdı .et~<
Salı ıı kanunuevel 929 Çarşamba ve hdirler. Hısse sencdatı tevdı rılıldıg.-
12 kanunuevel Perşembe ve anı müte ne dair Bankalardan vaki olacak işa· 
akip günlerde aaliftizzikir Kendürüsı ret merkezi şirk. ete tevdi edilmiı gibi 
Hanındaki ticarethanede hazır bulun addü itibar edilecektir. İstanbul 3 k~ 
'llalan il~ olunur. . .ııunuevel l.W, 

• 
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BİN SÖZ 
BİR RESİM 

mekteplerinde o 
i d r e ha 

Naiınc Halit nıualliın Ahnıet Halit 

Kıraat 
Uyku nedir? 

1 

• f 
1 ada kalkıştı 

~·· cayı ele verdi. Bu 
2000 liradır. 

---<r--

{üya - l ':, ıda gezinıneler -Telkin ile uyutma 
" /stanbul halkı 

soyuluyor,, 
Uyku muvakkat bir za elverir. Çocuklara daha çokl Geçenlerd~ ~ahpalknan So

1
n· 

· · d" ·ı l"k k J" d Ç" k" b aaat gazetesı a aoyu U• an ıçın unya ı e a d a- uy u dZinl ır. un u un-
1
,, d. b" 

zın kesilmesidir. lar bilyüme devresindedir- yborş. h ıye ırt.yazb 1 yazrnıd ş· 
Uyku esnasında kulak İ· ler. • e remane ı, u Y.azı an 

.. ·· · · ı 1 dolayı Sonsaat aleyhıne da· mez, goz gormez, sınır er Çocukları erken yatırma ı t D · 'ki · 
emez beyin sükun ve is- ve sabahlan kendiliklerin- vaahaçk 

1
• ~vad 1 

.. ~~lı cekza ' . ı m emesın e goru ece • 
·ahat halınde bulunur. Fa, den uyanıncaya kadar ya- --cr-

.t kalp çarpar, ciğerler ha- takta bırakmalıdır. /ngilize karşı tedbir 
alır, mide yemekleri haz- Çocuklara sıcak havalar- H"l-"- t 1 ·1· li 

UKume ngı ız rasının 
~der. Yalnu: bu. işler uya- da gilndilz uykusu da lazım yükselmeaine karşı kuvvetli 
~ık esnasındakıne naza- dır. . . . tedbirlerine bugiinlerde baş 
n çok yavaş olur. Uyku vilcudtin en büytik lıyacak. İngiliz lirası dün de 
Uyku ihtiyacının neden gıdası olduğu için uyku sa- yükseldi ve ı ı ı ı kuruşa ka
ri geldiği bilinmiyordu. atlerini hiç bir şeye feda et- dar çıkb. 
.- çok tecrübeler sonunda memelidir. -~---------
lışarak yorulma neticesin Sinirlerin en siikunetli ol- 'tc:!:ı"s;:~~,:::! ~"::~:>;01.~;~'. 
kanda bir takım zehirle- duğu zamanlar yatağa girip ae ve muallim mekteplmnln kı:ı ve 
b • ·km · b k • fi erkek meccani talebesi için me•cut 

ı ın esı ve eyne a uyumalıdır. Heyecanlı za- nümuneleri •eçbile alınacak harici el 
;ktarda kan gitmemesi u- manlarda yatıp uyumak ka- biıeye mahsus gri ve !Acivcrt kumaı 

'h • d ğ d ~ ile fotin ve iskarpin n elbiae imaliye 
.u ı tıyacını o ur ugu rışık ruyalar görülmesine se si, ayn ayn kaimelcrle ve 29-12-929 
!aşılmıştır. bep olur. Sırt tistil yatmak tarihine müaadif Pazar günll saat on-
ıiesela: bir köpeğin boynu . . . . altıda ihalesi icra k•lnımak üzre kapa 

ta aynı netıceyı verır. lı zarf usulile münakasaya konulmu, 
n yanlarındaki şahdamar Ru a _Uykuda beyin SÜ tur. Taliplerinin ,eraiti anlamak ve 
"J bastırılsa bir müddet kün' y d' F k t 00. l l nilmuneleri görmek Üzre komisyonu-

.. • ette ır. a a y e o • muza müracaatlan. 
nra kopek uyuklam~ga makla beraber beynin bazı 1 D k k' b k Haliç iskelesinde mazbut 1000 ki-
Ş ar. eme 1 eyne an kt J uyanık kalabilir lo met• kömürü ile 6 çeki mete odn-'k' b" .. k d no a arı , 
nderen bu ı ı uyu a- b d has l olur nu ve 20 adet köknar seren ve 76 a· 

b 1 k b · d k un an ruya ı ' det köknar gönderici cem'an dört ka-lr ası ara eyın e a- R d k' f'k' 1 . b' .b. . uya a 1 ı ır erın ırı 1· lem orman emvali 26-12-929 per,cm-
1 azalması uykuyu getı- . . • be günü ihale edilmek üzre müzaye-

rıle hıç alakası yoktur• deye çıkarılmıştır: mallan görmek ve 
İkinci tecrübe: On saat Bazan ruya görülürken izahat almak isteyenlerin lstanbul 

' · d · l orman müdiriyetlne ve Haliç mua· 
kusuz bırakılan bir köpe- hareket cıhazları a ış eme- melat memurluiuna milracaatları ve 
1 kanı gilzelce uykusunu ı ğe başlar. uyuyan kim sele- yevmü ihalede aaat ikide defterdarlık 

1 • Ö 1 d · w • binumda ihale lı:omiıyonunda hazır nış bir köpeğe şırınga e- rin kendikendıne s Y en ıgı bulunmalan ilan olunur. 

se köpek evvela sersem-' ni,. • gülümsediğini, elleri lstanbul ikinci Ticaret Mahkeme-
. sonra uyuklamağa baş· ve ayaklarile hareketler yap sinden: 

w .. .. .. .. d" B ' Mahmutpaşada 103 numerolu ma-
tıgını gormuşsunuz Ur. ~- ğaza hazır elbise ticaretiyle meşgul i-

Bu tecrilbe de uykusuz zan bu hareketlerde daha ı- ken ilanı iflasına karar verilen Apo~ 
1 h k d b • leri giden yani uykuda iken tol Palaviçini efendinin meıkfır ma
an ayvanın anın a ı-,. • ğazada mevcut hazır elbise ve palto-
en zehirlerin uykusunu 1 kalkıp dolaş~nlar da vardır. !arı 9 Kanunuevel 929 tarihine milsa 
nış ha anın kanına geç- Bunlara (somnambol) der- dif Pazarteıi ve ikmal edilmediği tak 

• yv w )er. dirde müteakip gilnlcrde saat ondan 
~sı uykuya sebep oldugu- B' d b k telkı'nı' itibaren bilmüzayede luruht edilece-.. • ır e a:;; asının . 

1
. k' gosterır. . ğınden ta ıp olanların ycvm ve va ıt 

B·ı· · · k' h h • b' ıle uyumak vardır. Bu, ya ve mahalli mczkfırda hazır bulunma-\ ırsınız ı er ang1 ır . . . 1 1·· ·ı· ı \ · dıkkatı yorarak yahut gbz an uzumu ı an o unur. 

Jlilliy~t 
l 

PERŞEMBE 
5 K. EVEL 1929 

Dua lktıHt encümeni meclisi Mustafa Şeref boyla irtifa IAylhasını tetkik edecek olan adliye encümeni Mustafa 
_________ rı..:.y_a_s_e_tı_nde lçtlma_e_ım_.:if:.._t_ır_. --------~-----F_e..:.y_z_l _b_~.:...y_ın_ri..:.y_a_s_e_ıı_n_d_e_iç.:...tl_m_a_e_ı_m_ı.;..şt_ı~r. 

•• 

~ 1 

lı 
1 

... 

Devri alem 
c.zip v• mu. ıem 

Vcnedik şehrinde bile 

Everşarp 
kalem ye kurşun kalemle
ri g!\zol 'c rahat vazma• 
nın kıymetini takdir eden

lerin kalplerini 

/ı 
te>hir etmiştir. 

- l\lürekkep buru-
su kat'iyen ho

_,/ zulmaz. L:cun 
hafifçe kAgtdaı teınasile 
muntazan. ve mtisavi mü
rei<kep damlalan akar. 

- İstanbul defterdarlığından'. 
Kiralık mer'a ve mandırt' 

Ayasağada 5000 döniim mıkclB 
rında mer'a ile içindeki mandı· 
ra, 3 sene müddetle kiraya vt· 
rilecektir. Senelik kirası 5~tl 
liradır. Müzayede pazarlık su· 
retile 19 Kanunevvel 929 Per· 
şenhe gUnü saat 14 te defter· 
darlıkta yapılacaktır. 

Ticaret lıleri Umum Mildürlüj'Ül1 

den: 
30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanıu 

hükümlerine göre Türklyede lf yaP
mağa izinli bulunan müseccel ecnebi 
şirketlerinden (Kredi Liyonc Bank• 
aı) bu kere milracaat ederek 'irk•' 
sorınayeıinin dörtyilz ıckiz miJyOI' 
franga çıkanldığını bildirmiş ve li 
zım gelen kağıtları vermiştir. Keyf!· 
yet tetkik edilerek muvafık görülmill 
olmakla ilan olunur. 
~--~-------~~ 

. • ..... NAKiL ~-
~--=~-=-=ı::!I 1 Dr. ROBERT ABIMELEK 

~--------~------------------~--:---------- Deri ve zührevi hastalıkları 
İstanbul Mahkemei Adiye ikinci mütehassısı Beyo~lu Tepe-Eınvaliınetrute ınü~üriyefin~en: 

Semti Sokogı Jlio. 
Bebek Bebek caddesi A.78 muke'l'tr 

c. 124JI 

• • 

• • 

• 

• 

A. 78 mükerrer 
c. 1~412 
. 80 mükerrer 
c. 12814 

Ada ! larita Zırıı Kıvmetl mukaddere<I 
3 23 235 iSOO lira 8 tak>itte 

3 24 238 2500 • • 

36 43!1 2(-00 • • 

• • • A. 80 mükerrer 5 44 2500 • • 
C.l:l44 

Bal~da evsafı ve kıymeti muhammenckri muharrer arsaların 
bedelleri >l·kiz tak itte tediye edilmek üzere 7/12, 929 tarlh~ne 
mlisadlf cumartesi )!;linil saat 14 re tcmdiden mü/.ayedckrl mukar
rerdir. Taliplerin ° o7.!I hcsalıile teminat makhuzlarıyle Emvallmd· 
rukc satı~ komisyonuna m ~racut eylemeleri. 

Ticaret Daireoinden: 1 başı 20 Pedrelll hanı No. 3 
Mahkemece ilanı üiflaıma ve mua-, .... Tel, B. O. 6()6 ~ 

melatı iflasiyeıinln nyon ıurctiyle -:=;:;.. ____ ..,.. ___ ....;=:;:;;... 
tedvirıne karar verilen (Vahram Su-ı İ L A N 
buhyan) efendinin sül~ı hi11esi~".~u Üsküdar Hukuk Hakimlijinden• 
tasarrıf old':'ğu Bc>'.oglunda Buyuk· Hasan Basri Beyin Selman A, • 
dere caddesınde A~~k 115 ve ce?1\mahallesinin bostan sokağında18 No 
26~ numerolarla murakkam v~ ilç \hı hanede aakin olup harbi Umumidt 
kıta senetle tasarruf olunan kadımen askere sevkedilerek halen avdet ctrtı• 
tevsi intikalli ve iki kıt'a araa ve maat yen Kemal efendi bin Yalrup &aipli· 
~ç~ ahır, ve arabalık, elycvm yek-\ ğine karar itası talcbile ikame ~ledı· 
dığenne m~klup m~~ a~sa, ve ~ır bap ği davadan doayı gaip olduğu ıddıa 
hane, ve hır bap dukkanı mu~temlıl edilen mumaileyhc berayi tebliğ ır 
ve "Subuhyan apartımanı,, namıle ma kılınan arzuhal sureti ıelerberlikt< 
ruf bfr b~p apartımanın sülüs hissesi- 1 tahtı silaha alınarak hayat ve mem~t 
n.ın ~~uzayed~ furuhtuna karar ~~· meçhul olduğu şerhilc bila tebliğ ı 
rılmıştır: Mezkur .apartıman her ı.kı J de kılınmasına binaen l>ittalep mahl-• 
~.araftakı bahçeler ıle beraber cem ~n 1 mece kanunu medeninin 32 inci ma<l 

107 !,. metro murabbaı arzlye .. malılı: 1 desi mucibince mumaileyh hakkında 
oldugu jtlbı apa~tım~n bınaaı .53~,, 1 malfımatı olanların bir sene zarfıı\cla 
ıı_ıetro mürabbaı ilzertn~ tnıa edılm~ş- mahkemeyi haberdar eylemeleri 2ı.. ~ 
tır. İşbu mıktarda muflısın pylen ış- mmda ilanat icrasına karar veriJmı~ 
gal eylediği hane dahi dahi! old.uğu 1 olduğundan ber mucibi karar bu ıı.p· 
halde mezkur apartımamn bırlncı ka- ta malOmatı olan kimselerin mü « 
h dokuz oda, bi.< banyo, ilci hali, ve , ti mezklıre içinde mahkemeye bilını.i 

ı bır mut~akı ?avı olara.k 1 ve 2 nume- ncaa beyanı hal eyi meleri zıılım 
rotu daırelerı ve ikıncı katı aynı tak-, keyfiyet gazetelerle ilan olunur 

\sima ti havi olarak 3-4 numerolu daiJeple uykusuz kalmış kını -
• . yuvarlağını bastırarak yapı ZAYi: Namıma muharrer Galata 

1 erde evvela, baş donme- . gilmrttğünün 37571 numero ve 12-3· 
i başlar di.işünce durur lır. Bu suretle uyutulan kını 929 tarihli beyannamesiyle muamcle-

kl 1
, .... 1 · B" ' seler, uyku esnasında tama- si icra edilip tarafıma ver~cn 34336 

Pariiin • >\.KLı\ \ ~:RI,, nin lcatkerdcsi zayıllattcı 
ve !~~tiki maynkcmcrlcrl, lük> korsaların "'n rrO· 

dellcri hazır ve ı marlama, taklitlerinden s,ıJ.,•rı· 

n·7_ RuUin 'fUrk ye için ycgAnc milmes~illerı Be\ 

op;lu No. 4:l7. 

IJUVAGl:\IYAi' BIR.\DERLER 

releri ve üç!incü katı aynı taksimatı - [)r. Ihsan Sami 
haiz olan 5 ve 6 numcrolu daireltri G k k A 
ve dördünrü kat• aynı taksimaı1a 1 000 O SiSi 
ve 8 numerolu daireleri ihtiva ettiği 1 

gibi b şinci katı dahi beşer odalı 9 , 
v~ ıo numerolu iki daireyi haiz işbu 
dairelere mülhak olmak üzre ayrıca 

llclsop;ukl ıgu \C ihtılaıatına 
kar~ı pek te>lrli ve tıır.c ıtşıdıı 
Divanyolu Sultıııı ,\lahmut 
turb<-si kar~LSında "o 1 lJ "ı ·~l~İY••~1,.j0••f~A~•• .. ı camaşırlık ve hizmetçi dairelerini ih· 

.l\. .. 1\ tiva etmekte?i~. Apartımanın bod.rumj 

i ve katında h~r ı.kı daırey~ mahsus bır o-1 Mahkemei Asliye Birinci Ticaret 

fi ama ar goru ur. u- . . . numero ve 12-3-929 tarıhlı depozıt 
l bunlar be 'd k • men kendısını uyutan ada- makpuz senedini gaip ettiğimden hük 

ynı e anın a . ı .. 1 d • ·1- 1 M h t . mm iradesı altında kalırlar.. mu oma ıgı ı ~n o unur. a mu pa· 
rr.ası ve kanın zehırlenme şa Abııt Efendı han 38 numeroda A. 
letı·c s·d· u k .. d" Hatta uyandıkları zaman bi Haydar. e ı ır. y u vucu u _...:_......;. __________ _ 

İLAN rahate kavuşturur yor- le bir vakit uyutan şahsın 
n adaleler • etler u;kuda kumandasile hareket eder
.lenir, hayat faaliyetleri ler. Bunların uyku sırasında 
izama girer. ·geçen hadiselerden haberle

Uyku için en iyi zaman ri olmaz. Bu şekil uyutuşa 
edir. Karanlık ve gece- (telkin) ile uyutma derler. 

SiNEMALAR f dun ve komur mahallı ıle kalorıferj dairesinden: 
......... _ ............ , • ~ dairesi v~ tesisatı ve kalorikre mah- s. s. c. t. Ticareti hariciye banka 

Emniyet Sandıiı müdürlüğünden: Ftrab sinemada 
1928 sus komur depos~ ve ~ezalık apar~ı- sı vekili lsak Sagcs efendi tarafındar. 

Madam Ester tarafından 30 Haziran Bu ak,•m komik Gt~det ti. llafız ~~ru~ sağ cep~esınde uç adet.kuçuk
1
veni cami karşıaında Çapalı kundura 

' sessizliği rahat bir uykıı Manyetizm bu esastan a-
temin eder. lınmıştır. Bu suretle uyuya-
3ekiz saat temiz ve mun- na (medyum) derler. Buka 
am uyku büyükler için biliyet herkeste yoktur. 

* "' * 
Gilniln havadisleri 

928 tarihinde Sandığımıza bırakılan Ahmet i .ı;inema (;en~ kız kalbi senesi 1 dukkaiı ve ze~ın katı~~an beşıncl ~a 
1 
mağazasında doktor Tevfik bey ale-

para için verilen 54873 numaralı Billi D v. Aynca varyete. Pedlngton ta kadar asansor teşkılatı vo elektrık yhine ikame olunan davadan dolayt 
bonoyu kaybettiğin! söylemiştir. _ • beynclmllel ve su tesü~atı mevcuttur. İşbu apartı-: mumaileyh namına irsal ed_ilen arzu· 
Yenisi verileceğinden eski Bononun Bu akşam Pangaltı tiyatro unda mü~abakasında ma"'.n muflı~. :Vah~am Subuhyan ~- 1 hal ve mUstenidat sııretlerı bila teb-
hükm~~~aca~.!!_an olunur. Komik Şe,·il il. hcy'eıl tem<iliyesl QMEGA fendiıre aıt sulus hısseıl, bulu.n.dug·uıliğ iade kılınmış olmakla ilanen vukU 

K 1 mevkı, tarzı ınşa, ".e malze~~ ıtıbarı- bulan tebliğata rağmen de cevap. ver· 
Ticaret lıleri Umum Müdürlüğün tarafından Aşk Vırtınalan. anto ar, kronometrosu birinciliği ve dl- yl_~ ve t~mamına nı~petlc 66,~66,. memiş olduğundan hakkında gıyap 

den: düeıolar. ğer bir Ometa ikinciliği ihraz Turk Lırası kıymctı muhammıneyl' karan bilittihaz hukuk usulü muh•· 
30 ikinci Teşrin 330 tarihli kanun HiMAYE! HAYVANAT haizdir. MezkOr apartıman hissesi bir kemeleri kanununun 141 nd madde• 

hükü~e~ne gö~e tescil edilmiş olan CEMiYETi etmiştir. Omega saati herkese ay. m~ddetle .mevkii ~~zayedeyc vaz' si mucibince ilanen tebliğine karar ve 
escnebı, 'oırketlerındeMaan (Pd~o, Ş'Okryt~) Ökse ile ku• tutanlara karşı şid- elzem olan saattir. edılmış oldugundan ıştırasına talip O-' rilmlş ve emri tahkikat 31 Kanunue-
anayı, rman ve ın ır e ı • t Aeerta ve depıııiıerlcrl : !anların ve daha fazla mallımat ile a- vel 929 Salı gUnil saat 13,50 de talil< 

bu kere müracaat ederek şirket his- detli bir mücadele açmkılş ·~· k ki htanbuldı r·aT'uyuk, birde par_tımanı g,, ezmek ve görmek isteyen kılınmı• olmakla yevm mezkurde f11 11 aedarlar heyeti umumiyesinin 2 Ma- ı K_üçilk kedi ve k~pc .. erı so a ar- " ' b hk • 
928 ta 'hl' . . d be 'J da bırakmak mucibı mucazattır. Bu Hıığos arapyan le~.ın u ~uddet zarı:nda ma .. emede maileyhin ademi icabeti halrnde vak•• 

t I i d .. l y11 rı ı ıçbmaın a ı mı yon . . k zine birak mutcşekkıl masa hey etme muracaat- aları ikrar ve kabul etmiş ad oluna' lrU Ş n en ruş Vet 
1 
Ş! an. 50-60 bin lira para ye- franktan ibaret bulunan §İrkct ıerma hayvanları ccmıyetın mer e . . !arı aynı zamanda kıymeti muhammi- rak bir daha mahkemeye kabul edil· 

I • ho.mıyo E l b• t • l•k yesinin iki milyon frRnga tenziline vel malıdır. Fukara ehali ha>:v.anları ıçın, ZAYi: Galata ithalat gümrüoün- nenin yüzde on nispet. inde P•.Y akça la meycce"i ilan<n teblig" olunur. mese esı '< r • saa 1 Jr emız l n'ızamnameru'n 6, 7 Ve 41 u"ncu" mad- her gün meccanen tCdaVı il, e m, eşgul D & 

1
. ' 2 3 ·1 l" C den almış olduğum 402 numerolu be rrnı mahkeme veznesıne tevdı eyleme . . . 

• • d .. t ld k ıçın • mı yon azımnıış. delerinin tadiline vesaireye ve 28 Ka bir baytarımız vardır. cmıyetın mer yan!'amenin sıra numcroou 5 emane? lcri ve ih~ki ~vve.liye için .ta.yin kılı-! . ~stanbul ~~kemeyı Aılıye Bırı 
arut ışın en ruşve a 

1 
-o- nunuevel 929 tarihli diğer bir içtima- kezi: Şişli Osman bey Ahmet Bey aynıye sıra numerosu 8, B-6-929 tarı- nan 13 kanunısanı 930 tarıhınc mu- cı tıcar~t daırem!den: , 

için tahkikat yapılan Kalkan Dariilfünun ·~da .dba_ sefrmaycninkiki
1 

milyon yü~ 'sokağında numero 84· hli 260 liralık emaneti ayniye makpu- sadif Pazartesi günti saat 14 te mah-ı Türk1; .. ııanayı ve maadın banka~ 
ıselerin ki.ğıtlarıru mus- •• •• · yırmı ın _ranga çı anma•~~ ven!· Doktor KokoJatOS zunu kazaen z~yi edildi. Yenisini ala- keme _iflas odası?da ispatı vücut et· t~rafmdan Beyoğlumla Asmalı Mc• kursu/eri l zamnamenın 6 ıncı maddcıımın tadı- cağımdan zayiın hükmıi yoktur melen !uzumu ılan olunur. cıtte 19 numerolu mağazada mukıl!l 
tik Ankarada Maliye ··e· l line karar verildiğini bildirmi' ve la- 1 . Ferhat Zadeler. H. Her.man Berleman ve Voyvoda. 

d di D lf d b h 1 · Emrazı dahili)• (Cıığus, kap, mı-
11 etine gön er '. arÜ ün un a azı oca- zımge •n veaaıkleri vermiştir. Keyfi. lstanbul yatımektepleri mubayaa caddesınde Voyvoda hanında 20 rı 

1 k kü• "I • k Jk w yet tetkk edileref< muvafık görülmüş de) müıehs sısı, lleyoğlunda ~akız komisyonu reisliğinden: marada mösyö J. Berkman alcylcrio
9
c 

--o- ı rsu erı a acagını olmakla ila"n oJu,.ur. ~ d n., ' h•nelle saat 14·1fi Doktor k' N ·1 'k l zı9 a~acın .1 •'" 
0

- Gazipaşa Dumlupınar, Ha ımiye- 929-527 o. ı e ı ame o ıınan . . Ha/iye vekilinin yazmıştık. Bu kürsüler kal- - - - timilliye yatımektepıerinin 31.s.93o liranın tahsi!i davasını~. icra kı:.-.-- ~ 
kınca tabii hocalar da kadro Devlet ~eını·ryolları ve lınıanları uınuın"'ı ı·~aresı'nden·. Celal Rası·m tarihine kadar ihtiyaçları olan ekmek ta olan tahkıkatında muddaaleyhı"' sözleri u 1 ile kaıarpeyniri, tereyağı, mercimek, maileyhimiı1 lkilillttgabı hazırlarını ç ıharici kalacaklar. Kimlerin kurubezelye, battaniye, Gazipaşa, Ha bul bulunduğu anlaşılmakla H. usıı 1 laliye vekili İzmir tica-~ kadro harici kalacağı bugün 9 'l/ 930 tarihinde müııak.:ısası icra edilecek olan Ankara - Bahriye haslallesl cildiye l<imiyetimilliye yatımelctepleri tolebe- hi mııhılı:eınelcri kanunun 298 re 

odası umum katibine çok lerde anla,..ılacak. ~van Ö· F kılı · b rıe zü!ıreı•lye mDteha.•sısı sine pardesülük kumaş kapalı zarf u- maddesi mucibince on gün zarfır. · " Kayseri lıattıuın a istasyonu su tesisatına muktezı oru ve ıuliylc münakasaya konulmuştur. J. cevap vcrm_ek üzre ~unuı:ı mez~if 
a gidecek bir söz aöyle· nümüzdeki pazara toplanı· teferruatı mfuıakasasmın görülen lüıum üzerine tehir edildıği · -Kadın: Erkek- haleler 19-12-929 da Ortaköyde Gazi- run 141 ncı maddesıne tevfıken 
"Bazı vergı·lerin kaldırıl yor. 1·ıa·n ol.ıntır. paıa yotımektebinde müteşekkil mu- malı müdetlc ilanen tebligat ic~sın~ 

" Cilt, frengi, belsoğukluğu bayaa komisyonunda yapılacaktır. karar verilmı ve arzuha! sureli m" ~mı bile düşünüyoruz --O- ve idrar yolu ha tahklannı Taliplerin c c 7 5 niıbetindc muvnk- ı keme divanhancsınc talik kıl: . .-,ış 
Bir tahsildarın Pcrtcvnlyal vakfı rniııc\ dll kaymakamltğı~dıın: en emniyetli usuller ve en kat teminatları~ı yüksek mektepler j dugu ilF. ~~·n-=o~lı:i'·~uir~:;~;;!~;i-mariçeti Pertevni>al Vakfı mütevelli kaymakamlığından: elverlfll şsrtıarııı tedavi eder. 1 me .. ul muhaıipligine vercr kalacak·, .-.~~W''l'11C1ı:S'~ 

I' Ak d ak p · J V Jd S 1 " ·r· · d" il l \1 1.:rı makbuzları hklif zarfları i~ine • a -3 ,lf ilgon lazım Bakırköyde bir tahsildaı· saray a v 1 ertevnıya a e utan camu şen 111111 or Adrc<: ey..ıJ!; u. 1 0 '·· 
1 
koymaları la211dIT. Şartnameler, ku- ..;•;.a.a.ıu.;ıl~~~~!:!!J 

düncü müezzinliğı milnhal olduğundan talip olanların birinci o 11 ıcld•tn llcyo~Ju .. ıo h ımaş, battaniır • bezciye, m rcimck • , 
faliçin, tem~zlenm~i işi,80.n 15 g~nlük ta~~ilatı ~· Kanunun 10 uncu Sah günıı saat 13 te Istanbul müftiliğ111e mü gün saaı 8 l'l ı ı 211 nümunderi komisyon katipliii;inde gö • • • • • • • • • • • • . 
türlü berP.rıf,.rnedi. Anla saya teslım edec gın cebı- ra aat evlemeleri ____ .., _______ _. rülebilir. Mes'ul müdür: BurhaneUıD 
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