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NUSHASI 6 KURUSTUll 

BUGÜN 
:t IDCll aablfedeı 

1- hrı kadınla bey&E kadın 
aruıada mUtblf rıkabet Yari 
2- Son baber. 

1 llaçU eabllodeı 
ı - Korkanç Ye feci bfr llta: 
Deliren fOförlerl 

4 llacıll ıablfede: 
1-felell, 2-Roman 

ıı inci •abllede: 
1- Şehır habefıen--;-kOmtıer 
Ahmet efendinin mubakemeıl 

6 ıncı aabllede: 
1- Sinema tıemı 

• 
ır vazife karsı ında • Vata at -- .. , .,,.. :. . . . . I · ~ 

--------------------······ ----------------

Paramızın . son g·· nlerdeki emevvücü 
üzerine hükftmet kat'i tedbirler aldı 
~-~--------------~ ........................ ~----------------~ 

l\fenıJekette lıer nc,·ı iınl{an ,.e vasıtalar vardır. Biitii11 halk111 l)t1 ıııesai<lc lıükı1mcte mıızah~reti 
şarttır. Bu giinkü vaziyet içinde bu ı11uzalıeret Ti.irk vataı1da7ının eı1 vatani bri vazifesidir 

------------...,.--··················---------------
Evvela her ıene harice ne kadar para veriyoruz? 
Harice ecnebi pa?"aııı olarak tediyemizin miktan 

nedir? 
Bunu bulduktan aonra bir deviı muvazenesi do

Jayısi!e bir ithalat :ve ihracat muvazenesi tesis edile
cektir. 

Bu neticeyi elde etmek için gerek resmi ve gerek huıuı 
bazı mübayaatı tutmak, kısmak lazımdır. l,te hükumet bı 
karara varmıthr. 

Kat'i ve tehiri kabil olmıyan bazı mübayaat istisna edilir 
ıe başka mübayaat yapılmayacaktır. 

Bundan batka mahallinde tedariki mümkün eıya ve leva 
zımın hariçten celbedilmemeıine çalıtılacaktır. Bunun tabi 
neticesi olarak aanayiimiz inkitaf edecek ve yerli mallarır 
revacı temin olunacaktır. 

Şimdi bütün reami daireler bu karann tatbiki için emir a.• 
mıt bulunmaktadır. 

Her halde hükibnetin bu devis muvazenesinde karan kat 

Mahalleler 
Yeni teşkllllta glJn 

Mahallelerin vaziyeti 

idir. Çünkü iktıaadf muvazenembln teeuüatl bu •ua bağ 
hdır. 

Bütçe muvazenesini t.mu ettiğimiz gibi bunu da temir 
etmek mümkündür. 

Bu milletin •e hüldmıetin kat'ı ve vatani bir karar halindf 
bataracağı bir ittir. Bunun tesirini pek yalanda ıörec:eiia-

Bazı mahafilde rivayet edildiği gibi ithallt tacirleri le 
hinde kısmi bir moratoryom iliııı haklmıda hiç &ir ihtima 
mevcut değildir. Büyük iktıaadi meselemizin halli menul 
babi..tir. lamet pqa hükllmetinin bu noktadaki amü ve ka 
ran kat'ldir. Buna hal için -ıekette her nevi imkiıı ve va 
artalar vardır. 

HükUmet kendieine düten vazifeyi yapacaktır. Tam mu 
hereti tarttır. Bu maaaheret hirinci derecede yükaek bir ima 
ve itimat ile batlamabcbr. iman ve ll!•nevl kuvvetlerini muhı 
faza etmek bugünkü vuiyet içinde Türk vatandatmm en va 
tani bir vuifeııidir. 

MAHMUT 
r Siirt Mebusu 

Gazi ve inkılap 
' Sllrl Metusu M•h•ııl 

Yeni Tilrkigenin slgasl veç
hesi gayet açık ve vazıhtır .. 

Bizde ne fatihin, ne Selimin, ne S1Jle11man ve 11a Ba· 
yezidin mütezat ve keyfi ılgaıetlerl golıtur, Jlf'ni Tür-



t MILLlYET CUMA 

ARİÇTEN ALDIGI iZ 

Tokyo sokaklarında sart ve beyaz hanımlar ara- ı 
sında kıyafet tezadı .. 

japonya'da aile çaylarında Avrupalı erkekler yer
de oturur ve böyle bir alem yaparlar/ 

Sarı ve beyaz hanımlar arasında 
süslenme rekabeti müthiş! --------···· )?er yüzii11de süsleı1ıı1el\'.. için en çok vakit ve nakit 

sarfede11 kadınların Japon kadınları 
olduğu anlaşılıyor 

6 

H 
KANUNL:l':VVEL fQ29 

Türkiye - Rusya -

·~;:;:; S'on 

Para 
-~~ -- -Haberler 

vaziyetimiz 
1 ••••••• 

Isı11et Pş. I iz. btı lıafta ıııeclistc 
izal1at \ crecel< 

i~te Çelme bl" ı, . '·r _ 
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stanbul'da 
' iye kaza 

de -i söförler var. ve •• 
yapıyor, bir çoklarırıın 

bunlar bi_l_e bi-le~ -istiye 
hayatına kastediyorlar! 

zhar Osman Bey ortaya korkunç bir hakikat attı: deliren ve cinnetlerini 
ır f eden şöförlerden baz~sı 'imdi tımarhaneye sevkedilml' bulu uyorl rl 

Feci, korkunç ve şaya- Darüliünundabirleş-
nıhayret bir itiraf! tirilecek kürsüler 

. - .... 
. . Onu seviyordum. Balbukl bana temagti/ elnılyordu. 
içim kıskançlıkla burkuluyordu. Bir glln arabama 
onu aldım, alablldltJlnıe koşturmağa başladıaı. Nlge-

tlin arabayı bir gere çarptırmak onu da, 
kendlnıi de parralamatı! ... ,, 

lhazhar Osman Be diyor ki.. 
"" ... Ga:zetelerln ve alakadarların dikkatini ko. 
rkunç bır hakikat U:z2rlne ehemmlyeUa celbet
mek isterim: Şi>för~• ... J!raaın<1a daUler gittikçe 
çoQalmaktaıJır. 8G•i r;,,nlerde içki neticesi da• 
llrerek, bir l!JuJtı-an ~ı..-asında mUttarlslnl bile 
bile yaraladığını aöyleyan solörlere r11stladım. 

Bunların adedi bir iki deOll 1 •• ., 

tespit edildi 
Hukuk ve Fen fakülte meclisleri 

dün toplandılar 
Lağvedilen 

kün,üler 
Uzun münakaşalar-

Mazhar Osman Bty d k 
ih . he __ , . .,_ il . eli an sonra ne arar 

tilU ve vcuenn...... en s yor. 
Bir ıayanı dikkat mesele daha : Verildi 

Memleketimizde frensi yüzünden 

8 .. ·ı • • h . . . . . . I / 1 ki · ki · d ğil f" ayn ayn paviyonlarda barıruy-;,rla; delirenler artmııtır. Evelce bizde u k .. ,t !JO k"- Ü _,,. 
ugun kan erımıze ıayanı a- . Bunlardan bırısının ıtıra ı . e ne gırece erı e , §O or o- .. .. . · fr...,...;d delir nl ktu. Halb ki ııU u.. a ıu-S on uur-

k lru b. h be · . 1 1 d "6 d b .. k Sonra halk ı:oruyor ki hastalanna 1- • -~- en . ': ~ yo u _, ıı; d 29 kü Ü 
t ve or nç ır a r venyo Songünlerde içki netıcesi de- an arı a "" ay a u ere mu . b kıl e içle . d b' ki ıundi frengı delilen Avrupada (%4) ue, .ren e rs on 
: İatanbulda marazi saikle bi- ıı·rerek bı'r buhra•ı sıra da müt tahauıea muayene ettirmeli, İÇ· ~f 8 ıyıor ovr 1 İşntn Baenkı ırk .. ço han e incliKi halele bizde tedricen artarak ikiye indirildi 

~ • ' . .. ki f kull şı ayap o uy ... e r oy as· (o/ı 15) . bul tu B . d•• .... 
bıle kaza yapan esrar ve ko- terisini bile bile yııraladıg"ını sö- •esrar ve mor ın anan fO- tanesine rag"beti arttıran sebepler 1 °k b. 1 'kmdauıd r.

8
.u ı~ed.uınlanunu-

~ · • .. 1 B l f" 1 · ' tt h t · ece ır mı r ır. ız ıım ı o 
n delıııı tofor ~r var. ~narı yliyen ~oförlere raslamışımdır. or ~~ •ıın:.a an . ~en mene • Zaten dünyanın ?er yerinde biınar 1 da en aon usul olan malarya usulü Darülfünun Hukuk"' Fen faküJ.. 

ıfaıı_ bazıl.a_r.ı ~e b!lhassa bı r ta- Ve. . bunların miktarı bir iki de melıdır. Gorecekaınız o zam~n haneler mevcudu bızden kat kat _faz.
1 
i!e te~avi ediyoruz ve muv.ffakryet· te meclial~ ~ün ayn ayn ı"'.'~f

~ı sevdıgı bır kadını elde ede- ı ğildir. Hele içlerinden biri bana kazalar ne k_ad~r azalaca~br. lladır. İtaly~.hen;ıen .her ~ehnnde li neticeler alıyoruz. lar ve lasvedil~~. y-!'ut 1*"1eı~· 
llıeyince onu arabasına alıp bile · · . f b 1 d . Bu müthıt ıftaatın alakadar 1000-2000 kışılık bır bımarhane var- Bu sıralarda artan morfin, kokain lecek derslerle kürsulen tea,._ etmif· 

'le I I k · t d' •.. şu ıtı ı~ la u un u. . d makamatı ikaz edeceğine tüphe dır. Almanyada iıe - dam altındaki ve alkol delileridir. Bu kabil delile- lerclir. 
ld ~ası . P.a~ç~ ama ~s ~ ıgım - e yaı;aymı, ıevıy~r um. · ktu delilerin adedi (200,000) ı bulmu~- rin en bariz evsnfı kıskançlık ve ıüp Hukul. Jiakllltesl 

ugu gıbı ıtıraf etmıştır. Halbuki o bana yüz vermıyordu. mız yo r. tur. he olduğu için çoğunun elinden bir Hukuk fakültesi meclisi öğleden 

Bunu bize en yüksek ilmi sa- içimi kıskançlık bürüdü. Bir Delilik muayenesi yapmalı.. Çogaltmak . lazım.. cürüm çrkınaktadır. . . e~el ~aat o?da fakülte reisi Tahir be-

biyetile Asabiye mutahasnmız gün araooma onu aldım, alabil- M h 
0 

B b d B H b. .d beri h kBunlkardan mad aldila ?'emldıeketimiE zde yın nyaartinde toplanmıı ve uzun mil Neşet Ömer ·B 
,, .. .. d•.. k • b I d N• az ar sman . un an sonra a· ar ı umumı en er yerda pe ço esrar e en var r. ırar naJıaıalardan sonra fakültenin eaaa · 

~azhar Oıman bey ıoyluyor. ıgıne oşturmaıı:a aş a mı. 1 kırköy bimarhanesinin mevcut deli- bir misli hastane daha açılmı•tır sa/ deliliii, memleketimize mahsus bir kadrosunda b ı 30 kü - d- Roma hukuku - Bu küraü yene 
u kt . . ı · ba b" k .. , • :I' • • • u unan rıu on or Mi V t ef d" taraf da 
o or, dıyor kı: ye ım ara . Yı. ır yere çarpıp O· !ere kifayet etmediğine dair olan ha- · ırkoy mc~le~et ıhtıyacatına görü- nevı delılik olmak itibarile huıualyet ele indirilmiıtir. Geride kalan 16 k'.i.r- fon en ora en ı m n .,. 

G t .1 . d'kk nu da kendımı de parçalamaktı. berlerdcn bahsederek demiştir ki: yorsunuz ki kifayet etmiyor. Fakat! gösteriyor. esrar yüzünden deliren- aüden bazdan ilga edilmit bazılan kut~a~tır. 
~ıı7k ~ze ecb_erhn .:~za~ 1

. a Halbuki oimadı. ikimizde hafif - 14 milyon nüfusa 1000 yataklı ·~ vazifesini yapıyor. T~~liko~ ~ ler, katiyen iyi ol?'uyur, ab~ııl ve ah da ders haline ifrağ, yahut .İiier kür- . ';:"ıhı. h:!;:k - Yuıuf Ziya be-

!)ı 1 or. unç ır a at uz~rıne bi er ara ile kurtulduk bir deliler hastanesi elbette yetipncz dehler sokakta kalnuyor. Tahıı hafıfl mak kalryor ve bımarbanenın demir- aülere ilhak olunmuştur. yın u tcsın ır . 

. eınmıyetle celp etmek ııte- r Y .,. Evelcc halk hastalarını mezara 90• 1 ler ayakta ~e ~er zaman kontrol al- bat Cfyaaı meyanında pia piı sürünü- Fakültede yapılan tenkisat yalnız ~~':' dcı:_ıler: . , . 

. tıı: Şoförler arasında deliler Delilere hastane dar geliyor j kar gibi timarhaney~ sokar bir çok- tmd~ tedavıl~ ya:.ıhyor: yorlar. küraiilere münhaaır kalrnamııtır. Hu- (A '. 
1 ;dlT~~l fhkıf» ~f.e 

ittikçe çoğalmaktadır. Bunla- Müptelalarına §edil !,ıskançlık !arı evlerinde alıkoyarlardı . 'o zaman' d Düny~nmb. ıçh " yerkınde bu ka- : Son sliz.. kuk falcülteainde mevcut 29 dersten tü{'ii.~ü ecezaiys:n(R~i~) y~t tb"lcau 1" 

• . k l"k k 1 • • • • i '·· h ar ıeasız ımar anc yo tur . Mazh O n. -• la yıılmz on ycclia'nin Ü takil !arak ' -. ' a ı ı 
eksensınde esrar eş ı , o- nöbetlen geçırtcn bu ne·YI cınnet l ...r tımar ane mevcudu 600 kadHdı. · ~ sman oey, •0 n aoz o · . . 1 

. !° •. 0 •. hukukiye (Cevat) Tatbikatı cezaiye 

inomanlık ve alkoliklik netice lcr "ok tehlikeliılir. Ben hastane 
1

. Halbuki gittikçe ihtiyaç çogaldı. Frengi yüzünden delirenler rakB-~~k!dr lrih: . . ...L- iki' dıdameakıı kabull ~edil"· di.ğkıer on t ıki (Kenan )beyler. ' 
• . " Hastan • b · h ı ld · H d I .... ır oy aatanesmın ....,.. •• smen a,. • nuı, amen av• . 
1 cınnetlerin envaı görülmeğe ye getirilerek müşahede altına. b" e ""~1 ;r da c fıe .~· ~va ar çoga ıyorl.. yüz yat.alı: iliveoile tcvaiine çalrııyo. hit ve ilhak edilmiştir. Feıı foklılteslnde 

'_!lamıf~ır. Bil'haaaa frengiden k~mul~n bu kabil hastaları ~es-! S:~ı y~~~a;c: ~i;re~· cd:~il~;or. ~!:: Bu _ka.dar ~_bir. va>ıta i_le bu ka- , ruz. Fakat eaaa ~apı~aıcak ıey, Man! Meclis er~ı ve_ m~derrialer ka- ~en. fakü!teainde, Hamit Hü~nü 
ııtevellıt felçler toförler arasın pıt edıyorum. Fakat temcnnı o-! tanede 8 h 1 1 ki h dar buyuk bır ihtiyaç teınm cbnel<I sa ve Harputtaki bunarhanele..deki lan ve lağvcdılen kürsülerle deraler beyın nyasetınde toplanan fakulte 

\ g" d .. t 1 k. h"k" t f' l"k e l 1 1 be zf' ~·- 8.ar, sa n asta·
1
ancak Bakırköyde çah,an arkadaı· yat.alı: mevcudunu çoplbnak olmalı- hakkında çok ketum davranmaktadır meclisi mevcut 21kürsüyü12 ye, 12 

-~n en gune arıyor. unur '-1!-~!...._!~0!.~_!i..~ !.. .. !: .. ~!'... •• ~.ş!'.P-~'!'2.~".r, larunm şubelerine kartı merbutiyet dır.11 lar. Bu huıuata harice hiç bir mıılı'.i- dersi ona tenzil ebniıtir. Gericle ka· 

Evkajıla K d • • A k -- -·~-..,.. - mat aizdmlmamaaına bilhaua itina lan dersler ve kürsüler k.smen laive-

a astro ışı n ara kıırsu Du·· nku·· 81·8 ecli~i ... nimen ~an kllr·ül~ ve clilmi,, k··~ .. ilhak oıunmuıtur. 

C · ı • d • ı • deralerm ıunlar oldugu kuvntli au- Kalan kürsüler ıunlarchr: 

anıl er ta mır e 1 ly O r - ·· retle tahmin edilmektedir: Tahriri riyazi, Mihaniki riyazi, He-

ı Maha /leler nasıl tah- Mülki kaymakam!ara Gene segrllseferl t'!.~e::t:'i!:;,u~:.r.~~~r- ·~i~ı.,ri~=~:!i ~:;: J;:.~ 
ılk• b •• •• k ~ dit ediliyor? konferanslar Veriliyor alt ÜSt etti :terden (Ebüluli, Abdurahman rı '. ra,. ~ayvanat, Nebatat, Tabakat, 

) llYll Cailll- ._ ı· lıtanlıul Tapu dairesi kadastro K bu''tu··. . • '~ 
. • f reisi Rüttu bey kaclaatro fuli eti onferansları veren ıevat J?il? .-~ ~. ;re ~ cler:'ler: . . . 

Ilın taınlrı hakk da bir lıarririmize . Y kimlerdi ? ıehn aıa utila etmiıtir. Sıun kesafeti Nebatat, kimya, fizik, kimyayı uz.. 

ti ın . . mu ıu isa.ba- r ve müddeti devamı, bu sene ilk defa vi, tatbiki kimya, tatbiki elektrik, 

vemııftir: . ANKARA, 5 (Telefonla) - An- vaki olmuıtur. Sia evelki ıece aut 9 'Cebri ili, Hendeaı:i tahliliye, mad• 

b . .- lıtanbulda kadastro faaliyeti kara vilayeti dahilindeki kaymakam. da batlamıı, ıece yarısına dofru ke- niyet ve Petroırafi. · 

~dfrneye iki mi- l 1~.•u~ cere~ ~tmektedw. Birin- lar için bir kura açılmışbr. Bu kura aafetini arttrmuıbr. Bu yüzder evel- Fakülte meclislerinin mukarrera-
l CJ.aı t : •uretileclir. lıtanbulda tah bilhaua idare me- ki ıece ve dün sabah deniz aeyrijaefe- b daha Darülfünun clivanmdan gec;6. 

mar gitti elit -;ı.l.len mahallitm mlktan (128) murlannın memu- ri tamamen inkitaa uğranuıtır. Bol•· cek Ye ondan sonra mahiyeti kat'iy&-

~ultanahn1et camisinin 

tan1iri nchalde 

': ~t 0"!'~trur. B~nlar .Ti~y~t mec- riyetlerl müddetin- ziçlnden ve Kaılıköyünden hiç bir va- yİ kazanacalrtır. 
li~ı um~ıaınce taatik edilmiştir. ~ah ce h.,,. zaman te- pur ııelememit ve bu clırıır halk iti• ' • "H • ' - -

~ıt heyeti ta;~mda? Beyoğlu cih&- sadüf edece~ri Yine vaktinde yetiıememiıtir. Sia y;ı. Kazanç vercrisinim 
tinde mahalliti tahdıdatına batlanmıt · " d Um daki tahmil talli • ..., 
(64) mahalle tahdit edilmittir. Bu •ıler araamda · zu~ en an .. ve ye'' tadı (İ 

mııh llel S .. tl.. · R li hl müıküllen·nı· haU len de uzun bir muddet durmuıtur. 
a er u ucenın ume ıan· c Bu-~ı. --" r ..ı-: ---'- M li k'" · ka 

na kadar olan saha dahilind ki al' debilecek idari . >:- •""':'er •mana .. ~~~yo:n:s . iıisnl1 Hamit 8. Tahir 8. a ye ve .ueti zam; ver-
E:dirne'de üç terifell Cami namı1e e emv 1 m, hariçte demırlemlılerdir . gı· • d 1 k h. 'h l" 

~ıı.f eski camii Şerifin con caınaat gayri menkuleyi ihtiva etmektedir. lümatlarmı takvi. T' eti bah • üd .. z ki B nıp1 Sanerhol, Ahmet Samim, Ham .sın e yapı aca tas ı at «• 

l'hbelerinde mevcut mühim Çatlak- ~aalliyetle~d.cn iki~ai . parçaların ye ııayesini iatih- aialr ;:'..ıarda .f.~:C.: .,:,.; ~U:. Adil Beyler)- Abdurahma~ Münip, ~ıhas~. tamamen tespit etmiş• 
;"in tamirine heyeti nkile kararile tahdıt ve tahnrı auretileclir. dal tm kt d' ler hakkında deıniıtirı Ahmet Samım ve Hacı Adil beylerin tir. Layıha gelecek hafta heyi!< 

~ buçuk ay evel tamirine baJ!annuş lstanbul cihetindeki yeni mahalle- e e e ır. - Sisin tesirinin izalesi mümkün kalmalan tahmin olunuyor. ti vekileye sevkolunacaktir 

. Camiin tamiratını kontrol etmek lerden betinin muamelitı ikmal ve ye Kura konferans değildir Ceza - Bir den ve bir kürsü ile 1 t • 1 , • t • 
&~ latanbul evkaf müdiriyeti heye ni defter ve senetler ile çaplan ihzar teklinde mesaisinde ATn· B Sia düdükler· vesaire ile Avrupa- idare olunacaktır. Küraü tabir, den r IŞn ayı ıa Si 

~!tnniyesinden mimar Hakkı ve mi· 0};narak defterleri Tapuya verilmiı- devam etmekte ve her ıün öğle,İen da mahzurun önüne geçilmeite ça11, 1• Vehbi beylerde~. .. . İrti~a ile maznun memurla. 

~ Sinan B. ler dün Edirne'ye har ti · •'?nra saat on sekizde cemiyeti bele- lıyoraada, en doirusu deniz aeyrijıefe Huku~ eaasıye ve am~e-küraa. nn tabı olacakları muameleye 

etmiştir. b - ·-. · -- --· dıy~ salonunda verilmektedir. Vili- rinin tatilidir. Beynelmild miiaademe 1• t~t olunmaktadır. Mitat bey"• dair layihanın heyeti vekileco 

, Sultanıılunet camiinin tamiratına edhah kı~seler ~:ıra~mdan çı- yetimiz dahilinde.~ulunan bütün ka- ni~eai de kesif sislerde ae~· rİ~are·-Küraü ipka olunmaktadır muamelesi ikmal edilmiştir. LA 

~"~aın ediliyor. Biiyük kubbenin kuı. kanlan şayıalar uzenne bazı ~akamlar kura ıçın merkeze celbe- aefenn durmaımı tavalye etmektedir. M lih' . Adil be clri d · ·h 1. k d"l k . 

k. ı h b k d 1 dılmiıtir Kaymakamlara ıu :zevat Gemilerin aiate ae-''ıefer etınel&- ua ıttin Y te sata evam yı a mec ıse sev e ı ece tır • 
• ~ ferıiyatı hitam bulmut ve timd ımse er atta azı a ID ar Ve lr nf • • kaza] • '"u . • edecektir Jtfi • J v· 

... ~1çiik kubbelerin ferıiyatına baıla· garsonlar bile biriktirdikleri bir 0 .erana vennek~edir.' n • ıırıı ~e.be~ıyet verebilir.,. lkti t - l'-' '-'' il il 1-'-- ol • aıye menlUr arı l-
•ıı. İ 1 apu vtı evrak ıılen hakkında Ta- Ögrendığiınize nazaran, ala malı. sa ., ıoura e ..... e u ~ d "} 1 • 

•ıtır. kaç kuruşu sterline tahvil et- pu umumi müdüril AtH, B. İdare ı.,. zurunun milmkün mertebede izalesi nacak, Münilr"' Fazıl beyler okuta-, yana ya gon erJ ece ;:tır 
Guraba hastanesi mişlerdi. Bunlar lngiliz.i efe<ti! ni hakkında Mustafa teref, Adli ka- için, tahlisiye idaresi, limanm muay- cak~. . • . . Şehremaneti itfaiye için di· 

\ Güraıba hastanesi ameliyat- alarak çok yüksek fiatlarla sa- :~nlar ~iti~ h~nda K~eli meb' yen yerlerine alı .~~dükleri koyacak- K......:ı":'ı:..:!'d'":.t• ı.:;.:m~~ fer bir mütahassıs celbinden 

~~esinin tamirine baıılanmış- Sıılranahmeı camii tın alıyorlardı. sew!i~e=u':.ıU:: h':J'::i!•:,W: :;.:-;~ 'i:u1:!U..kl:P:\':r.:1::: ılera ve lı:iintl halinde idare edilecek· sarfi nazar ederek ihtisas ic;in 

r. Bunlar bu gün çok zarar gii- tya meb'uau Abdülmuttallp, z.ı.~ kilerini ve yoDannı bllclinnete yarar. tir. Hu~ huaualyel düYel-Muam Viyanaye itfaiyeye mensup bir 

'Yeni bir vakıf han lan büyük bir apartmanın te- rüyorlar. K-:ndilerine acıma- m':'8'1i hakkında Eakiıehir meb'ıaau Tahlisiye idaresinin bu sibi tedbirle- lid. ~ıt 1:'il~dan kilrail .... ,kaç kişi göndermeğe karar ver· 

G 1 kul dib
. d kaf mel kazılma ameliyaUna bas- mak kıtbi! değildir. Türk para- Faik belediye itlerllc huaud idareler rl bir an evel ittihazı temenni olunur. n H~ U umiy~ diive'- Meh- miştir. Kimlerin gönderilme<>! 

~. a ata e ın e ev . 'k' bö'l" •· h kk hakkında da Erzurum meb'uan Azlıı m f ,_ 1 ğı b 
'Qd' . . . d"l k 1 1 t sının 1 ıye unecegı a m- be 1 " K 'da 1 Ec n b. 1 mat Reıit bey tarafından okutulacak- muva 11' o aca u gilnlerde 

ınyetınce ınşa e 1 ece o- anı mış ır. d k 1 . 1 .. . y eraır. ura 1 re memur ll1'lllllS e 1 er . l k 
a çı an an ş~yıa ?r uzenne için çok faidell olduiundan merı.- tır: tespıt o unaca tır. •• k '- t • t d b • 1 • alman bu İsterlınlen es;>;;en çok de bulunan devalr memurlarmm da Hıilk ____ ·- __ _ 

U Um e 1 n e 1 r e rl yüksek .fi.atla aldıklarmd?n sa- it~rak ~~·in!n .muvafık olacaiı -- dmetten matlup 
tarken ıkı defa zarar etmış ola- vaıre bifclinlmıftir. larmı nasıl alacak? 

-----11111mıms:ıı:. =-. --.. 111:1-ll!!ill .. caklardır. • Maliye vekAletlnln def· 
(Birinci sahifeden mabat) 1 Malıye must;ş~rınr;ı dunkü Milli bankalar kambiyo Fenerbahçelıler Muha- terdarlıklara tamimi 

,llttı ve nihayet 1073 kuruşta kal .. • m_eşgulıy:_tı . . . • arzediyor . fizgücü ile maç yapıyor Ecnebi tebaasına mensup o-
~l\dı. İsterlin dün 50 puvanl"'~ H~kumetın_ aldıgı tedbır~en ~ıllı b~kalar esasen ötecl.en Fenerbahçe birinci takımı lan ve sakıt hükfunetten alaca-

•ır tenezzül göstenniştıi ki bor- ta~bıkle meş~ul. olan l'ı!~lı;_e ben .. ka~bıyo a~~:~ekted~r .. vuku bulan davet üzerine bugiin ğı olan eşhastan muhtelit mah

~ tarih' d b' .. d b k d muşteşan Alı T'ıza ve Alı ıktı- Bugunku tenezzulun sebebını Muhaf z g·· .. ·ı ak kcı:neden karar alanlar hakkın 
~nez .. ;n .. e .. lır gu':ı C: u a ar sat meclisi katıbi umumisi Nu- daha ziyade ehaliye tam emni- üzre A~k ucu ı ~ı:a~lyapm da yanlış muamele yapılmak~ 
~~u goru memıştır. rullah Esat B. ler dün öğleye yet gelmesinde aramaltdır. a· d fra~a lgı. H~' r. olduğu anlaşıimıştrr Maliye 

~Uti.i ılli banka~:ı~. d~ lng.ifr>:in kadar tütün inhisarında meşğul Şayia çıkaranlar elbette Türk dafıi ~;~;r F~~~ ~~n~ ::n- Vekaletinden Defterdarlığa bir 

lııi 1n temevvucunu takq> et- olmuşlar ve bundan sonra bor- zab;ta ve adliyesi tarafından ce- . R t,'Sad' R. ' Y h, ~a tnıir gelmiştir Bu emre göre 
§ erdir saya gelereık 1 1 b _,_ 1 k vın eşa ı, ıza, mu acım · 

· . . ;nuame e sa onun- zasız ır-.ı mayaca tır. z ki Al~ M ff F'kr N. bu gibi ecnebilerin alacakları 

Borsa önünde izdiham da vazı~eti bızza~ ve Y~d~n B~~lann Tür.k parası yeri- y;zi: Şab~n ~:~bt~t:ıntka~: hakkındaki evrak eskisi gibi 

!)·· uzun ;nu?det takıp etmışlerdıı-. ne lngılız vennesıne gelince. ri antrenö N . b le d' tasfiyei düyun komisyonuna 

'r~ un borsa d? ~alebe. ~a~aran · . ~lı Rıza bey öğleden sonra Bilirsiniz ki her sene ihracat r ecmı ey r ır. gönderilmiyecektir. Mahsubu 

it~~?~ fazla ıdı. lngılızın te- mıllı ba?k~larla t_emas etmiştir. ve alvire satışlar Mayışta baş- Fırkada konferans umumt kanunu mücibince dey-

~~uıu esnasında halk bo~sa 1-lı .~ıza .B. ın beyanatı. lar. Her tüccar bilir ki ihracat ".Kinunuevelln oeklzincl • nin tasfiyesi için hükumetçe u-

~tl e to?lana;ak sukutu dık- Dunku vazıyet hakkında ıza- başlayınca Türk parasına ihti- nii akşam - dokuzda C=i~t su!U dairesinde çı'karılcak olan 

~l~ t?kıp edıyo~u. B~ ~al~- hat almak üzr.e kendisine mii- yaç hasıl olacaktir. O vakit ls- Halk Fırkaaınm Cıialoilundald mer- tasfiyei 'üyun tahvilatı hakkın 
~Cteı n1h~yet seyru~eferı ıhla! ra~a:ıt ed:~ hır mu~arr_irimi;:e terlln satarlar ve bu satış de- kez ~., aaloıılarm.da müderris da yeni talimatname gönderi-

it ,_ k bır hal aldıgmdan zabr- Malıye musteşan Alı Rıza bey vam eder. Bunun için bundan e- Aynı ~de Hasan Tah~ın bey. tarafın- lecektir Em· d b •t H 
ı.. "UVVetil halk d • t l l .. 1 · · dan bır koııferana venlecektir Mev · ır e, una aı e-

Q 
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flayııltH •~alı "' daime a .. 
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''tı:b . ~ ın agı 1 ması şun arı soy cmıştır: , vel bankalar Türk paraı;:ı yerine zu wnumı alikaclar eder "Koo. tiİ yeti Vekile kararma intizar edil ı Hrr nuntd• baluıım • 
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ABONE ÜCRFTLP.IU 
Türki~t iç/JI Horiç için 
41XJ AuruJ /IOO kuruı 
7't.! ,, 1400 " 

1400 .. 2/00 " 

MiLLiYET CUMA 6 KANUNUEVVEL 1929 

Canel efendi, ömrünü mey- geziyor, geceleri gözüne uyku 
hane peykesinde tüketmeğe ah- girmiyordu . 
tetmişti. Sabahleyin, gözünü a- Nihayet bir akşam karısı: 
çınca meyhaneye gider, gazete- - Senin canın sıkılıyor, dedi, 

.
!eri orada okur. Ög"leye doi!ru arkadaşlarını davet etsene. Tav ÇORLUDAKİ frrkaya teslim edilmek şartile 14000 kilo sa-

Gelen l \rak: ıttrı vertlmez ~ b k · / / "hi ·f · · 
Müddeti ıeçc • 

1 
ushalar ıo turaıtur. ıştah açar deye bir iki kadeh yu IA, domino, ıskambil oynarsınız. un omısyonumuzca 7 12 9~;; ian ne müsadı cumartesı gü-

Gazcıc ve mothaıya alt 111., lçl• v?rlar. Bir iki lokma yemek ye- _Sahi karıcığım. nü saat 14 te pazarlıkla mübayaa edilecektir. Taliplerin pazarlı 
mttdur" <'< ıuürucat edilir. dıkten sonra biraz dolaşır, ak- Ve erte. si gün, iki _arkadaşını ~ iştirak etmek üzre vakti muayyenede komisyona gelmeleri ve 

I k b 1 d daha evel şartnameyi gelerek görmeleri. 
Gazetcmlı t!An l -n ıncsu!lyctlnl kabul etme• şam Üstü gene ~eyhaneye ~i- davet ettı. • . : .s am 1 e otur U= * * * 

BUGO ... KÜ RA VA !erğ ta;ıaİ ıs~ambıl oynar ve ıç- ~;;d~~~a;ı:~s~~ir:~~;~ı~;r T~kird~~daki krtaat ihtiyacı için _480,0?0 kilo odun kapalı zarf 

Dün hararet en çok 11 en az 7 

derece idi. Bugün rilzg!r lodos ee-
cek havı açık olacaktır. 

FELEK 

e e aş ar ı.. !erden ikram' etti usulıle munakasaya konulmuştur, ıhalesı 18/ 12/ 929 Çarşamba 
Canel efendı otuz seneden C 1 ef d" . · . fi k günü saat 15 dedir. Evsaf. ve şeraiti anlamak istiyenlerin her 

beri işte bu hayatı sürüyordu. b 
1 
an~ğ' .end ının mdısat 'dı::- gün ve talip olanların mezkftr gün ve saatta (Çorluda) frrk;:ı sa 

E " 1 d. öl"' u ettı mı uyan eş os' ...,- t alın k . .. 1 . ger ev enmesey ı, unceye tUl T l' d . ·skarnb·ı ın a orrusyonuna muracaat etme en. 
k d d ·· kt" er. av a, omıno, ı ı 
· a ar a surece ı . rfl · y ld R kı masaları . * * * 
E~et dediğim gibi, Canel e- ~~~!~~ .çoga ı. a Davu~ paşa kışlasındaki k?,lo~u topçu taburunda 17 adet_ hay 

fendı, 52 yaşında iken, 48 sene- Ü d tl .. 1 van densı 8/ 12/929 pazar gunti saat 14 te satılacaktır. talıpler 
UÇ TELAKKi dir koca bekliyen bir hatun ki- ğ ldıç kiay sonrak, osd akr .?Yüke ço-l arzu ettikleri takdirde mezkftr derileri mahallinde görebilirler 

. a yeme o ası uç ge lık · · akti d k · ı k 
Bir ahbabım var, eaki dediniz şıye aşık oldu ve evlenmeğe ıo;. b' 1 d A daki du ve pazar ıçın v muayyen e orrusyonumuza ge ere pazar 

kalk~ı . mea. e a~ 3: ı. ra varı lığa iştirak edebilirler. 
mi içi görünür, onun nazarında K ld . yıktılar, ıkı odayı biT yaptılar... * • • 
•ünü geçmiı gazetelere kadar ız razı 0 u, yalnız bır Şart Can 1 efendı· odanın bı·r ucuna 
• koydu: . e , • . Davut paşada topçu kışlaası tamir ettirilecektir. 7/12/ 929 Cu 
her ıey antikadır. Bir çubuk, bir «Canel efendi meyhaneye bırkıadtezkal h ~dud, rakıb. ıçbz:neyen martesi günü saat 14 te pazarlığı yapılacaktır. Taliplerin keşifna 
papuç ve bir kitap kabı önünde • ar aş ar ıçın e ır ıra tu- m · ·· k lı" k ·· k · ·· ı 
_-aatlerce hayran kalır. Kaç ker artık ayak basmıyacak.» lumbaaı aldı... Fe ~ormtl e Mve Mpazary ı tapma 

1 
uzre~ omısyona muracaat an. 

lre yolda bir Çetme yahut mezar - Doğrusu meyhane köşe- Artık Canel efendi geceli 10 1 1 scı 10 C) ıncı oını'SJODU ı'I§ncıtı 
1 taıma bakarken çiynenme tehli ~~~= e~~eak~laeymip. sar.hoş olan a- Dgün0sdtliıar":dıü, dmıos.stalafır·rmkıagbeutırl: eı.dyı0"yrovr8• 1 1 1 U U U U U 
, keıi geçirmiştir. Bu bir telakki "------------------...!-------' 
1 

dir ve zengin, kadirtinas bir te-- - Ben hıç evlendıkten sonra bu dostların da dostları geliyor. Ankarada inşa edilecek peksimet fabrikası makine ve bilcümle 
likkidir.. meyhane".'e gider miyim? Oyuncular arasında Canel efen- tesisatı mevcut münakasa şartnamesi ve şeraiti fenrıiyesi ve esas 

1 
lki gün eve! Aksaraydan tram V~ hakikaten gitmedi. Ev- dinin hiç tanımadığı kimseler plruuarı mucibince kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhale-

: vayla köprüye inen bir arkada- lendıkten sonra sözünde durdu. de bulunuyor. si 16 Şubat perşembe günü saat 10 dur. taliplerin mevcut esas-
tım söyledi. . . Artık meyhanede görülmez ol- Bütün misafirlere hizmet e- lan görmek üre Ankarada merkez satın alına komisyonuna mü-

' Genç bir hanım kız kadınlara du. den karısı: racaatlan ve münakasaya iştirak edeceklerin münkasa kanunu 
mahsus olan iki ön auada otu- Fakat günler geçtikçe iş kö- - Nasıl, diyor. . . Dediğini mucibince teklif ve teminat mektuplarını• makbuz mukabilinde 
ran yetmiılik bir ihtiyar erkeği tilleşiyordu. İn'San, otuz senelik yaptım ... Kocam artık meyha- mezkftr komisyon riyasetine tevdi eylemeleri. 

1 zorla kaldırıp yerine otudmut··· itiyadından biraz güç geçer. E- neye gitmiyor. * • * 
Bu bir telakki tarzıdır. Ve fena vin içinde, sekiz kanş surat asıp M. M. İzmitteki krtaatın ihtiyacı olan pirinç kapalı zarfla milnakasa-
kadimaıinaı bir telakkidir... ya konmuştur. İhalesi 23-12-929 pazartesi günü saat 15 te İzmit 

Türkiyede adıhat ve hayat bil ";;"J"L'-L"'"ı'uy'"'"E .. uT"""ı"N'""-u•uE .. ,G ...... Lu-E .... N .... -C ... E'-"L'.E'""R ... -
1
- te fırka satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin mez-

ııileri saçan unıurlarm başında J:•l kur komisyona müracaatları. 
ııelen Beıim Omer pafa Tıp fa- • • * 
külteaindeki derainden açığa çı- Niğdedeki krtaatın ihtiyacı olan Ekmek münakasaya konmuş-
karılmıı ... Belki yaılıdır diye.. tur. İhal~si 9 Birinci kanun 929 pazartesi günü saat 14 te Niğde 
Bu da üçüncü bir tarzı telakki- de asken satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin Niğ 
dir .. Nasıl bir telakkidir onu siz dedeki mezkQr komisyona müracaatları. 
takdir edin! * * * 

515 ! Adanadalri krtaatm hayvanatı ihtiyacı için 929 Kanunuevel bi 

Sis olunca bana bir başkalık 
ııelir. Kulağım ağırlaıır •e hav 
ealam darla~ır. . . Yalnız mem
nun olduğum bir şey vana etraf 
ta olan bitenden haberim ol-
maz .•• 

Dikkat ediyorum, içinizde, 
tıpkı benim ıiali zamanlarda his 
ıettiğim şeyi hiaaedenler var şu 
farkla ki onlar bunu ıiasiz ha va 
da da duyuyorlar. 

CAMI HIRSIZLARI 
Araaırı; camilerden balı, Şl&Jll 

dan, kandı! gibi şeyler kaybolu 
yar. Bunlarcla."l birinin fai li ge
çende ele geçmiı, yapılan istin
tak c:nası..;da şöyle bir muhsve 
re geçmif •• . 

- Yahu, haydi ötekinin beı-i 
kini l evinden çalıyorsunuz, ya 
camiden, Allahın evinden çalını 
ya utar.maz mısınız? 

- Bizi bu hale getiren o de. 
ğil mi? Fit olmak için aldık. .. 

Bu eıınkll yeni 
bllmecemız 

Soldan sağa: j 
1.- Hane (2) Başlık (3) Oö 

rülmesi Hiznn şey (2). 
2.- Lehim (5). 

3.- Elifbeden bir harf (2) 
İsim (2). 

4.- Üstü susamlı hamur (5) 
5.- Sert, kuduruk (5). 

Ollnlı:ll bllmecemlzla 

dayetinden 930 senesi Nisan gayesine kadar beş aylık KURU 
OT 24/11/ 929 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle kapalı 
zarfla münakasaya vaz olunmuştur. Yevmi ihale 14/ 12/ 929 ta
rihine müsadif Cumartesi günü saat 10 dadır. Taliplerin evsafı 
ve şeraiti öğrenmek için her gün Adanada askeri satın alma ko
misyonunda görmeleri ve iştirak edeceklerin dahi vaktı muayye 
ninde teminatı muvakkate akçelerile Adanadaki mezkftr komis
}' ona müracaatları. 

halledllmlt 9elı:ll 1 
Yukardan aşalı: LİR AŞK RUYASI 

1.-Çocuğa meme vermek(8) L Miibdll 
2._- ;acı gemilerinin oturdu FRED NIBLO 
gu şey (3). 

3.- Bir şeyin tutulacak yeri 
(3) Nota (2). 

4.- Yaşı, kurusu olan yemiş r 1 (5) Büyük istasyon (3). ZSOLNAY JAN~ ve OLAH 
5.- Boyun aksi (2) Çivi (3) SANDOR'un Macar orkestrasının 

Tepcbaşı ti -
yaırosunda bu 
giln matine 
saat 1 5.130 da 

6 A ·1· k · (5) D • (J) ahenkleri arasında diin akşam 
7.- Dost (2) Nida (2). .- 81 ın a .~1 ogru 11 , 

<4> Ni- ra~~;(~antel oren şey (
3

) Be- Maıık sıneınasın~a 

ve akşamı 

saat lll/30da 
Çllte keramet 

3 perde 8 - Para konan yer 
da ( 4 ) . 8.- Dost (3) ~ 

,, ......... y,.. .. J .. f " l ' "' • il · • -~ gostcr en 
11111111 

Nakledon: 
Reşat Nuri 

Bey 

i Ri:'~t~;;~~~~~~:ıK ~ 1 B~~,,~,~k.~~~~ ~~~!,~!~!~!!~~~~~~!" 
=====·=·= ası münakasaya konulmuştur. İhalesi 29-12-929 pazar günü sa-

Ml~lH ~EVDlll 
(Çingene kralı ) 

filmi gayet parlak bir muvaHaki
yet kazanmıştır, Bu muhteşem filim 
her gün saat 16,1 /2 ve saat 

akşamlan 
pılmıştır. 

Her cumanesi 
için fiaılarda tenzil!t ya· 

Zayi: Tatbik mührümü zayi ettim 
Yenisini alacağımdan zayiln htik r ü 
yoktur. Cihangir camisi kayyumu 

Hüseyin llu~ün sa.ıc ı 8,30u matine olarak at 14 te icra kılınacaktır. İtaya talip olanların teminatlarile mez 
kur gün ve saatte komisyona müracaatlan. 

Fransız tiyatrosunda * * * 
me1hur viyolonist 

.TAN KUBELİK in 
veda re,it•ll verilecektir 

Mevcut evsafı veçhile üç adet beygir mübayaası münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 29-12-929 pazar günü saat 13 te icra kılı 
nacaktır. İtaya tali olanların teminatlarile mezkur gün ve saatte 

ı 6, ı /2 matineleriyle suvare e o ynı 

.~su.re~t-lem~aom'stmemrllmmmemktaemdlmr ........ a 

1: 1 !1 tMiil!t;n:1I 
Doktor Kokolatos 

l~mrazı dahiliye (Göğü<, kalp, mi
de) mütehassısı, Bcvo~lunda Sakız 

a~acınd1 3~ No. hanede saot 14-16 

Pazar gününden itibaren : Şehzadclıa~ınC:a 

HİLAL SİNE~1ASINDA 

Bu glln emulsiz proğram 

Asri Kazanova DüztabanteBastıbacak 
HAl~Ri LiTKi ANAFORCU 

tarafından iki canciger komiğin son temsili 
Her iki protram birden · Duhullye 25 kuruştur. 

Matineler: 1 1/2 , 3 1/2 , 6 1/4 ve gece 9 114 de 

OPERA SİNEMASINDA Bugün 
gösterilmekte olan 

• 
ÜÇ iPTİLA 

ıe1ll fllm. Mümeıııllleri: iV AN PETROVIÇ vı ALlS TERi 

Aynca prolrama lllveten seıli varyete, Çocuklar BIJ• 
tarken ve Hayalimde aradığım adam. 

18, 1/2 matineslle 21,45 suvarelerlnde 

EOlJARDO BİANKO .. 
• 

l 3 ten itibaren 

Sesli ve şarkılı filmlerin en güzeli 
müessiri NANSi KAROL ün ve 

KARi KOPER in temsili 

GOnahkAr Melek 

ve 

filmi Revulers Juz müzikasının terennümau arasında pek yakıuda 

ELHAMRA sinemasında 

- · EtHAMRA • 
sınemasının 

Her seansta hlnca hınç dolu salonunda 

Broadvey Melodi 
filminin Irae•ine parlak muvaffakıyetlede devam olunmaktadır. 

Saat 1 1 de tenzilAth fiatlarla matine 
·. , · · - ....... z"" ·"!;1:~ - · ~ '· 

Bugün eaat llS 1/2 ve 18 1/2 madnelerile saat 21 ,30 suvareslnde 6 
dilber ve bllyUk yıldızdan mürelclcep ARIZONA revüsünün skeçleri, 
beynclmllel modellerini ve lapanyol şarkılannı dinlemeğe gidiniz. 
Hamiş; Yarı geceden sonra supe. Meşrubau küuliye içllebilecektir. 

Bugün mutlaka görmeniz l!zımgelen şaheser 

M Et EK· 1 i N EM l ~ 1 N O l 
lrae edilmekte olan 

M~NTE KHilT~ 
sllper filmidir. Bugün umumi diihullye 45 kuruşa olmak üzre saat 
l 1 de matine. Diğer seanslar 12,3'4, 14,3/4, 16,3/4 ve 18,3/4 dı r. 

II!veten Spor ve Gençlik serisinin 3 üncü senesi No. 1 Suvarede 
ROSITA BARIOS ve dört kastrn gitaristi, 

FIATLAROA ZAMMIYAT YOKTUR. -·· 
Mümesslli Mllme•slll 

DDGL!S FAiRBANKS DUGLJS FAiRB!NKS 
Sesll fillııı d' 

...... aıı:ı ..................................... .,, 
Sesli [ilim 

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

"Mllliyet,,in tefrikası 

komisyona müracaatları. 

--- kamaralar az geliyor.~·-- Salonda bir İngiliz __ vaı:: Kol- kad~~· her şeyi kiba;:- - - leniy~rdu. Y ~ın değil, hatt~ u-- -.=_-Benim~~ _yanımda!. s_~z~~ ~~ 
* * * tuklardan birine gömulmuş, ga- Mustesna bakışları var, de- zak akraba bıle olmadrklan bel- tabınızı Şefıgın pardosusuıııı 1 

Kamaranın ne demek olduğu- zetesini okuyor. O, çoktan uzak dim. Ayni sözü tekrar ediyo- liy~i. Aralarında kaı;ı müna~:- cebine k~~-uştum . 
nu, kamarc na girince anlayı- !aşıp gitmiş... rum. Evet, müstesna bakışları betı de yoktu. Fakat ınsan hırı- Bey guldu: .. J 
verdim. Pazusu kuvvetli iki ko- * * * var. Göz bebekleri, bir filtre gi- ne baktı mı, ötekini de görüyor- - Ayol, ben de pardösl!ııı 
!un, sıkıp köşeleyiverdiği dört ... Düdükler öttü, halatlar bi. Etrafına bakarken, göz ka- muş gibi oluyordu. valize y~rleştirdimdi. Açmalı·, 
d_uva~; _ve bu dört duvardan bi- çekildi, kulaklara motör, demir, pakla~. biraz yumuyor ".e. dün İkisinin de yaşlarını şöyle bir - İst~me_z, ben Ni~:t. ıarı~. 
rı_ne, ıkı kuvvetli yumruk, şedit zincir sesleri geldi yayı suz':1P: haddeden geçırıyor, tahmin ettim: Otuzla otuzbeş ~a, 'bemmkılerdcn bınnı ..,e 
bırer darbeyle, iki yuvarlak de- Kalktık . hayatın ıyı taraflarını alıyor, arası. rım · . ·ıı 
lik açm~... Akdenizde bir limon kabuğu fena taraflarını baş'kalarına bi- • * • - Okumaz ki... Birin•Z

1 
• 

..;~1111!;:.!~~-.L~=:=;.;:'~'-~~== Bu dört köşenin içine, koca- kadar kalan Gülcemal, hafiften rakıyor ... Tam manasile erkek Üç yol ukada:pm, bir vapur- beğendiği kitabı, ötekinin 01<
11

• 

V b. d... .. k b" d d 
1 

b lan kasım- man bavulumla beraber nasıl yalpalıyor. güzeli. Ama. kadınların: «Ne salonunda ne k;.Jar rahat otur- duğunu görmedim ••• .Anlali5a 
apura ın ıgım gun, ar ~- 1 ır an •. 0 up _oşa ' d 1>1ğacağnn? * • * güzel erkekb dedikleri tip de- mak kabilse, o kadar rahat o- nız ne olur sanki? 

da s_ol~ı:, sarı, yağmurlu hır caman bır otel bınasuıı an ırı- • • • 1
, 4 Hareket etmeden evel, gözü- ğil. Her hangi bir hanrmefen.I turmağa gayret ediyorlardı. Nimet gülümsedi: __ 

İzmır bıraktım· 
1 

b 
1 1 

Y0~· 
1 

.
1 

d" kl . ..k .. Sığdım, sığdık ..• · me kalabalık görünen vapur, diyi «Acaba beni geğendi mi?» Erkek, bir aralık sordu: - Bir çok noktalarda :ın!ıı• 
Ufuklarda ~op ~~ dudu\ ar .. a~a arı~ ır~ erı, -~: y~- Bavulum biraktığım yerde bir.den-bire tenhalaşıverdi. Bi- kaygusuna düşüren erkeklerden - Valizleri açacak mısın Şa- tık ya? 

kapkara, şehnn ustun e 0 , a- zune eyec sa~ ıı:'-• ~o ' 0 a durdu ama, ben duramadtm. rinci sınıf yolculardan, görünür biri. diye? 1 Şefik, derin bir nefes alır ı; 
şanlar ~rımtıraktı. Isla~ ka.~ı- dar bulutlarla yükluydii, 0 ka- Güverteye· fırladım. de beş on kişi var. ~~d~nla.Im: iki~i de esmer gü- - H~yır canım; valizdeki eş- bi oldu: 

~n:n~'."r .. oyle parlıyordu kı, gok dar alçalmıştı · Yolcular, gidecek olanlarla • * * zeli ıdı. Bırbırlerıne çok andırı- yalara ıhtiyacım yok. 1 - Evet; bu da ne mutlu!. . 
"YUZunu bu k~ldırımlar aydınla- . . ~- • • kalacak olanlar, küme küme top İki hanımla bir beyin, biraz Y_Orlardı. Fakat,_ bu benzeyişi ta- Bunun üzerine, ötekine dön- Şefik diyorum, Şadiye d, 1';~ . 
tıyor zanııettım. Keodımı, küpeştede bulunca, lanrnı~lar. Ama konuqrruyorlar ötelerine oturdum. nf edemeyeceğım. Mesela, göz- dü: ı N' t d" çıı:ı··" 

·- . erın ır ne es a rm_- · · a ~ Söyleyeceklerini söyleıtıişler, Bey güzel bir erkek. Güzel ve e~ .a~as~. a. ~uşabehet yoktu. - Sen Nimet? yol arkadaşlarım, aralanrırl::ı ; .... • * • • d . b' f ld F k t "' "' . t d .. lrum, ıme ıyorum. ı,:.ı 

.. G.~lcem:;ıl._İstan?,u~ lı.~a~ında 1 kamaral~r~n bulundugu kata ı- s?~ s?z_lerini b~tirmişk.-. Hep- ~üstee~a _b~~l~n var. Ta~ı B_~nn~ g?~l~n ke~tane, öbüı:ü- - Benim de yo~... nuşurlarken, kendilerini tak• ·, 
g~zume kııçuk gorunurdu: İz- 1 nerken, ıc;ıı:ı_ıe g~e kaavet bas- sının ı~ınde aynı sabırsızlık var: kıbar, gıyınışı kıbar; tepesın- n~~ e~a ıdı. Agızlan d~, _bi_r- Sonra yanındakı hannna sor- etmiş oldular. Fakat buna ~ r~ 
,mı:-dc, Per;:ı - Palas, Tokatlıyan tı. Vapur gozlenmde ufaldı. Oy Vedalaşmak, vapurdan çıkmak, den tımafma kadar, kravatın- bırınınkınden baş-kaydı. Bırının du: men, kim olduklarını bilrnı} 
;y .:ıt - Kliib kadar büyüdü. . j le kalabalığız, ki merdivenler ayrılmak, ayrılık meaeleıini bir dan 19karpinlerine _ kadar; IÖ~ dudaklar• rakik rakik gülümsü- - Şadiye hanım' ,kitapları ne nım 1 

• · · · · · · · ..-.,JeWıjndfll _li" .... Y~. yor. öt"ri0inlri~. ~etle~· reye kovdn.i.u;? _ • B1TMı:,:.V 
uş er 
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· lktuıadi ı 

Rusyayeı ihracat işi MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 
1,a iıııatııaıne J)u güı1lerde Anka-

radan gelecektir Emanette VlllJyette nan katil Hüseynin sabık ni-

lerd~uı:I,i~a!k~:.t~~=~egÜ.:. ~ata~lı va~~lar~an Gazi köprÜSU Muhiddin B. Eyip oflu Hüıef.:!!!..~!.~ınedj İ~!~~n~!brahim'in mubte· 

ııün veya yann Ankaradan gelecek· gumruk resmi ıstenıyor p ,; iJ d 1 dün devam olundu. HacHoenin mev· lif tarihlerde ika ettiği 20 ıirkat da 
tir: Talima~nam~ ırellr .. gelmez ·~rat- y..,; ırümrük tarifeoi mucibince 'FOJe m d eti ay 1.fl biterse bugiln Ya- zuu ıudur:.. . . Vllll da bu dava.ile tevhit edildi. 
le ihracat tırkeö tee11ur edecektir. yata.kL vaıronlar ıirketinla TiirklJ'e· nİhB yetinde bit/yor fı /tJ, . L Nakkatkoyünde etraftan bır Sadık Ayrıca lbrahım ile arkadaıları a· 

Portakal ihracı zameoı ı•' I"~ ye ilk defa ıriren vaıronlanndan reılm (İstanbul ayarile) OVBYB f{ eCBH onbafı ve onun da biri kızından dife- leybine Amerikan banka11run oalıte-
ılea iatical etilmektedlr. almacaktır. M. PIJo Galip B. ile lstanbul 1200 m. 5 Kw. Paaarte I " hrl I ri oflundan olmak üzre iki t?runu var çek dava11 oldufu anlaıddı. Bu dı 

~ Yataklı vaıronlar tirketi TllrkiJ'• 17.30 18.30 Saz heyeti. Borsa ha 8 
llB ıe m ze av- dır. Sadık onbatı Ayte iomındeki bir diğerlerile tevhit edildi ve diler mıı.a 

Borsada vaziyet ye ıriren vaıronlaruı burada kalmad.. beraber geliyor berlıeri. deli muhtemeldir kızı eYVela kızının oğlu Hüseyne ni- nu:iliırın celbi için kaldı. 
tını iddia etmektedir. Bu vaziyet kar G · k"" .. .. . . . 20 "" J O k İstanbula raptedilen Yalova ıanlar ve bilihare bu nitanı bozdura- --o-

Dün borsada Albn 9511 liret 8,39 da tfrk tlıı da 100 bl lir d n azı oprusu prOJesını tan· 18.30 .JV azz-ban. r estra: k d k'k b l k rak oğlunun ofluna verir. Bundan K · • • Ah 
kurutta kapanmııtır. Dilyunu mu· :;.:~ •llmrJk ..:.!:.ı venneıl icap• :. zlm etme'kte olan M. Pijo ile E- Suppe, Poete et Paysant .ausın a .te~ ~ atta u _unm~. muğber olan Hüseyin büyük baba11 omıser ınuavını -
ahhid 196 ku .ı ı;,. d · • ) 'bo lk M tizre şehrimını ve Valı vekılı Sadık ba . .. .. . .. c d' · 

•.. .. e ruıtan muun • ır • '"7v. YataHı vaaonları ntranııit -1 manet arasın akı projenin tan- ouverture. Zı u a. ar M hldd" B . 1 • . b" . d'.. on ııyı bır ırec• oldurur.Dun· nıet eıen ının 
muıtur. olarak kabul edUme:.Jıln kumpattya zimi müddetine ait bulunan tin, Valse Sakso-solo.Ver- u . ın ',. 1§ ennı ıtır ıgı kil muhakemede Ayte dinlendi. Ayte , 

~- tarafında nnafla ~· . 'ye v~etl• mükavelenamenin müddeti bu di. Aida, htntalsie. Violo-ao- takdırde bu ~un Yalow'"•a ~ıd~- Hanım vak'ayı fiiyle bikiye etti: nıuhakemesı 
Tuhaf ıye pıyasası riae ır. . .racaat eclılmlttır. Maliye ve- ay nihayetinde bitece!ktir. Ay- lo. Lehar, Zeunerllebe, pot- O:ktlr. Va~ B. Paza<tesı gti- -;- ~8 Y•tm~yım. A'!"~ .beni iki Korniıer munini Ahmet elendiniıı 

d 
lı:atetl taılfede 91uaflyete t...U6k eden · 1 h kk _ _, kik . T _,_ nu şehrimıze avdet edecek betı bır arada nıtan hedıyeeı ile buna davasına dün devam olundu Dünkü 

urgun maddenin B. M. meellolnden tefıirini nı meııe e a ıuua tet atta pourn,. an o""'eetrası. · lind Ü-"-''d H d verdi. Bunun dedesi babamı balta ile mubak d -•~·ı '· _,_,,. 
· • tir bulunmaik ti k··~··lll- Uh 20 30 22 30 S h · A d 1 ve aynı g e ""u ar ay ar k ....., e m .... ,u v•-ı •-..ı 

Tuhafiye mafazalarında kqlılı: ıatenmıt • zre Ol:"" ...,.r m en . . az eyetı. na O U h tt kü . eomiıti. Ben katillere varmam de- Ekrem Bey Alımet efeoıdlııin evveta 
mallann oatııında büyük bir durırua· Anadoludan gelen disi Galip B. de bir müddet evel Ajansı haberleri. kaş~tl a mm şat resmı yapı· elim ve niıanı boadum. Bir ırilnde ika etmit oıdufuna iddia ettif1 ilrl 

luk vardır. b .>'r-d 1 Parls'e gitmişti. Gelen haber- -o c r. Hüıeynin amcuı lhoan efendi beni cinayetini ıu telı:ilde anlatb: 
Bunun batlıca ıebebi bu mallerin U6 ay ar lere nazaran 15 • 20 gtine kadar Belgrad 429 ın 2 5 Kw -o- üvey annemegötüreceilm diyerek kan 1 - Ahmet efendi Oıkildar blbar-

reçen ıeneye nazaran daha pahalı ol- . ~ir hafta içinde Anadoludan ..,ı_.- M. Pijo ile Galip B. şehrimize 1 ı.30 Gramof~ · • Sadullah B. Yal ova ya dırdı ve bunun evine ıretirdi. Bundan ri.~i .~ea adı: ... flrarioi Alımedl ü--
-11dır. nmıze 2 bin 301 ton bufday ırelmit- l klerd' p . E ln K . . ıonra ellerinden zorla kurtuldum. An koyuncle tatlı tarlada öldürmilttilr. 

Pahalılık kartııında halk maırafını tir. Anadoludan ıel• habere ırllre ge ece ır.. roJe. manet .,,- onııer. gıtb n- beni oonra batkaıile evlendirdi 2 - Kızıltoprakta kıdemli çanıı 
kı1m11tır. plyaoamıaa aevkedilecelı: daba ıolr tarafmda tetkık edildikten son- 21.- Mllli Tiyatrodan naklen y 1 ad ılan . h k AJ't• hanımdan oonra valdeoi Fi·~ Süleyman Fehmi J'İ lıatletmiıtir. 

Alikadarlar mevcut tuhafiye tica· mal vardır. ra inşaat münakaşaya konacak- bir opera. k da oval~yap ınkşaat e.ni den hanım dinlendi. Şahit ifade.ı:. Maznun bu ild cinayeti hatırlaya. 
retanelerinin ibti,.actan fa:ola olduiu Şimdi en zİJ'&de Pulatlı Eıldıelıir tlr. --o-- ın a m wuat verme ve ye deı madıfıru söyledi. 
au oöyliyorlar. Bu nevi mal .. tan ti- mmtıdı:alarmdan mal ırelmelı:tedir. Fi- -o- Berlin-Köni usterhaus işler hakın<ia da direktif al- _Ben aılan ıribi delikanlı neoi var Dava bu iki cinayeti.. tahkiki için 
caretanelerin kendiliiinden tahcllata atlerde ıreçm haftaya nuaran bir d,.. E k f I "d t 163f ,. l{ en ma:k üzre bir hafta evel Atıkara diyerek kızımı buna verdim fakat bi- 16 kinunuwele talik olundu. 
.....,z kalacağı anlqdıyor. c;,iklllı: yolrtar. V a su arı varı a 1 m. 3C w. ya giden Seyrlııefaln~ umumi lahare intihar ederim teldindeki teL- -<>-

• • • 13.- Gramofon cildi ü eri · bo · Ik" tah il 
Kamblo Bonaaı Şehremanetine devredilen 14.- Gramofon müdürü Sadu_ııa.h B., dün An- z ne.nıta':" zdum., dedi. ı s memurunun 

ıı ıslıtRAZLAR /f / 12~~!!!.r sular varidatı Evıkaf idaresin-117.30 Lliypzikden naklen kon- ~aradan y~hri~ h ge~it ve nun8;:;m':.6::f.u.":1'!'.em;.nı'd".:.; davası 
hllkru dahıı 1 O'J6 ııı,5o Aaodol•} ~ J: 87,llO den tahsil edilemediği için bu ser. emen ova ya are et et- celbi için kaldı. Dün ağırceza ınabkemeıinde iki 
DtyHa ıruvahhlde 106 00 n. T. ., t. .f};·~ varidatın miktarı tespit edilin- 21.- Ak~am konserl. mlştlr. --o- tahıil memurunun dava11 rüyet edil-
llraa•lyell d<mlr yı~u 6 78 k -'- • bl D' 1 f • k } eli M C 'I Y-'-· ef 

Thıl ıırttd t,81,00 ceye a~r Se?CV'I muayy~n r --o- IVQilYO U tara lan- 2Qslr at e maznUOU · aznun emı ve aaup endi-
SKNt:Tl.ER ıı:ııttııtt ıırttd < ııs,oo para verılmesı için Evkaf ıdare- Bildapeşte 550 m. 20 Kw. 'ri ler maliye tahıil tubeıi tetkik memu. 

Rıhlllll şırteıı. 11 ıt0 sine müracaat edllml•ti. Yapı-' 13_05 Gramofon nın tenvi AğD'ceza mahkemeoi dün Ameri- ru iken icra memuru ıüıünü vererek 
/: l'aııtuı 12 75 

H. r..., Umu ılrbll " kan kız Koleji müdüreıi Mme lıkot' para almak ve mukabilinde para ver. 
Anadolu demir ıoıu U 75 lan tetkikat neticesinde 168 16.45 Resim neşriyatı. Divanyolu, Sultan Ahmet un evine ırirerek ırümüı oofra taknn- memek maddeoinden mubakem<ı edil 
1. Tun"·· s. 71 00 vakfiyede sulara ait varidat bu- 1 18.30 Fenlandiya musikisi mahallelerinin geceleri klfl de- larmı çalan ve derdeotlerine gelen mektedirler. Dünkü malılı:emede 
~: ~~ ~;,;~:tll 38 ııt.OO 50 ÇIJ.:Lıtıt lunduğu an1!'şılmıştır. Fakat 20.30 Operadan naklen Ban'.c recede tenvir edilmediğlnılen Belı:çi Gazi babayı ~aralıyan lbrahi~, E.~ü tab_ıil memuru lhoaı;ı B. 

r. Tlıtın A. \ ıı 85 Loadra 1073 oo,oo N•~ort bu vak:Myelenn ihtiva ettiği va-\ Bak operası. şikayet edilmektedir. ~~ ~haneoın muhakemelen- d.ın.len~~· Şahıt m~nunların vazif~&-
l - ' 0,46 oo,50 rid k d k Ş hr • . nı ruyet etti. Maznunlardan Ohaneı rını ıuustimal •tmıt olduklarını ıoy-
. ıırtırmon ş. ao.oo P .. ı. ı ı 54.00 Ati., 13 61,00 att'.111 ne a ar ıs~mın .su- 23.30 Slogan havalan. . e ema~~· tramvay !jırke- ild gün evet 200 lira kefaletle tahliye ledi. 

~. 1~~~:'ı~ { 3! ::; c .. .,,. 
1 84

·
00 :::.rdı• 08 er.oo larad.8;;t b1ubllunEdukğuf 1~e!nk. edıle- --<>-- tıle yaptığı ıtil!fta lambaların edilmiıtl. Ohaneo dünkü muhakeme- Mahkeme ırelmiyen ıabit Süley. 

ı. T<ltloo ş. !18 76 :::.'!ı 27 
iS,OO Soı,.ı : ::: me 16' g v a ue>resı sular Bilkre§ 324 m. 12 Kw. çoğaltılma11ma karar vennişti. Y• ırc•.,.ec!iiinden talep veçhlle kefa-ı man efendiye tepligat ifa11 ve dip ko 

Ş. M. rcıa ';j. 4 75 rr., ,: ~~.~~ Berlla 1 89,11 varidatı tamamll? tespit edilme 21.- Tagannl V I d k lot akç!si olan 200 lira hazineye irat çanlarının celbi için 12 kinunuevel• 
~ - Hayriye 18 oo vıva.. a H.So den evel maktu bir para vermek, 21.41 Konser apurcu ar a O tru- kaydedildi. kaldı. 

te istememektedir. Diğer tarRf- --o- vadan müşteki n ı · t 
Devlet ~emir yolları Ye ıı·ınanları unıuınl ı'daresı'ndog· tan ~manet her sene sular Için/Bre.rlav-OIAviı; 253 m. 5 Klt. Vapurcular bundan tiç beş r_,o_ıs_e 

U Uo ı mührm miktarda tahs~sat ayır- 1 17.30 Gram<;>fon sene evel alınan vapurlardan -

Konya ve Akşehir civarındaki göllerden eaydedilen taze balık <lığı halde buna mukabıl varidat, 19.15 Olayvıçden naklen konser oktruva resmi alınmasından şi- Topane ıı· o~ıund a sı·rkat 
ların 15 Birinci Kanun 1929 tarihinden Nisan 1930 gayesine ka alamamasını doğru bulm~m~-120.05 Konser k~et ediyorlar. Oktruva mü- & 
dar Haydarpaşa ve Ankara istikametlerine birinci sınıf ücretle tadır. Bina~naleyh ~ 1.şın bır j 21.30 Keman konseri. dilrlyeti yalnız bir vapur idare- E b k } · · Z · B · · 
nakilleri takarrür etmiştir. Fazla tafsilih için istasyonlarnruza and .. f!lllineüllnetı.ktcedel~nmesı !çın çare o- sinde 1500 lira resim istem~·.- S a şe 1fCll111ll _;}ya .lll eVJlle 
müracaat edilmelidir. uıı me ır. Katoviç 408 m. 10 Kw tedl h ) l . . k . d. 

--o- 13.05 Gramofon .;~purcular diyorlar kl:"Bun JTICÇ ll )ll' Sarı gır l 
Büyükada Rum kili- l7.20 Gramof~ , , dan sonra satın alınacak vapur- Üskiidarda Topaneli oğlun-\ bire büyümüıtiir. 

sesinin İstım}c\kİ 18.45 ~andolı~ konser!. lardan okn:uva resmi istemesini da sabık şehrimini Ziya beyin Hararetli bir kavgadan ıo~a Dl· 
21.15 Fılannonı salonundan na- kabul edelım kö k" lk" h .· Iran kulağının arkaımdan, Celil bey 

Büyukada iskelesi karşısın- klen konser. Fakat bir· ka sene evvelki .5 une ~~v~ 1 gece ı~ız gır- baımdan, kan11 parmaklarmdan ya· 
dakl nım kilisesinin istikamet --o- ç mış ve kilıtlt bulunan bır oda- ralanmııtır .. 

. . . . satın alınan vapUT"lardan da re- nm kapısını kırarak iki pardesu" 
harıtası mticıbınce şehremanl'tl MilAno 500 7 Kw · · -o -
tarafından istimlakine karar ve- 21.30 Konse:.r'~enfonİIC sım al,~nmasım pedc ganp bulu- çaldı&:tan sonra kaçmıştır. Fail Sahtekar bir Amerİ-
·ı · k fi ü ııı h yoruz. aranmaktadır. • 

rı, .mtlııı ve bel~ yelt ~ te
1
ved e- --o- Vapur sahipleri emanetin ok- --o- kalının derdestı 

ye nıe te 1 6 ed lmış ııe e mü Moravska-O!ftrava 263 m 10Kw tru t "f ·hak d ti h'b'I 1 · 
tevelli hey'eti takdir olunan 23.30 Pragdan naklea. kon,o,er. d va ~krı .esı -~"la ca~t o- Apartın1an sa 1 ı e {!- Dananiaııe iominde bir Amerikalı• 

ı\Tezklır fabrika ayrıca zaiflatmağa mahsuı 
kı . , . tir E asına ı twıat v""'" etne milra- d d.. .. Galatada Eftalofoı otelinde Avuıtur· 
yrn~te ıtir~ etmış • · manet -o-- caat etmişlerdir. racı arasın a OVUŞ yalı makinist Hanıa ait 160 llralıt 

kemerlerle sair her nevi vesait imal eder. 
çe kilıseye dört bin lıra kıymet Prag 486 m, S Kw. Sadık zade vapurları idaresi Beyoğlunda Aynalı çeımed• Ma- bir çeki çalmıı ve çek muhteviyatını 
takdir edildiği halde mütevelli 12.15 Gramofon h . d d . . kulyan apartımanı ıahibi Diran; kira· Felemenk banka11ndan alırken yaka-

Bu nevi kemerlerin mütehassm olın lstın· hey'eti burasının hazreti Yahya 17.30 Gündüz konseri. şe remanetın en ava etnıı§tır. cı!ı Celal .~yi çıkarmata teıeb.büs ct
1 
lanınııtır.Amerikalmm üzerinde Han-

zamanından kalma eski bir ma-1·20.05 Moravska-Ostravadan na- Dar~nafaka ~üdürlüfündenı mıt. bu yuzden çıkan kavga bırden· sın paıaportu da hulunmuıtur. 
hulda yeni Borsa karşısında 61 numeı·odı 

NECAT MAÔAZASINDA ve sair bu 
bet olduğunu iddia ed~rek 25 klen konser. ~cıv~rt ~erit kumaştan '..3 takım MAARİF- V-EKA~ LETI" 
b" Ji · t ktedl H lbuki 21 K harıcı elbıse ile 53 pelerin munakasa 

ı.n ra. ~s. eme l'. a . , .- onser ile yaptırılacağından talip olanların 
gl'ıi levızım satan mığazalardı bulunur. söylendıgıne nazaran bu kılıse 22.- Gramofon dans havaları. nümune ittihaz olunacak kuma§ ve 

~~~~~~~~~l!l!l!l!l!ll!~IL:-~·· ::===---- Bizans zamanından kalma bir -o- pey akçeleri!• bu ayın ıo uncu Salı 
:::: kilisedir. Bu vaziyet karşısında Roma 441 m. 3 Kw. günü saat 10 da Nuruosmaniyedeki 

Eyklll levıızını ınu" du"rlüln"odeo•, Emanet kilisenin istimlaki km 14.15 Radyo Künint ~i ma~felinde c.emiyetl Te~risi-
0 U U U hk .. k · G" .. . yeı İalamıye merkezıne gelmelerı. 

ma em eye murıacaata aı ar 18.30 unduz konsen. _ ... .._ ....................... ~ .................. h .. .. 

7 Kfinunuevel 92CJ Cumartesi 1 vermiştir. 21.02 Donna Jüvanitta isminde 21.15 Filarmoni Salonından na-

8 " " Pazar Eytam eramili --o- üç perdelik operet. klen büyük konser. 
rı " " Pazartesi iki fırıncının aleyhin- __,.__ ·-o-

ıo K~nunuevel 929 Salı 1 de takib, t" Viyana 5~6 m. ıo. Kw. Aleni teşekkür 
l I 

a 16.- Resım neşrıyatı İstanbul Türk Telsiz Tele-
r :ar<aınba Mütekaı"dı'ne A d 1 h' d t 16 3 G " " " ' na o u ısarın a ve stan-

1 
. O ramofon fon Anonim Şirketi geceki neş-

12 " " Perşembe bulda, şüpheli görülerek mua- 17.30 Konser riyatını, yıl dönümü münasebe-
. :afa mensup eytam ve eramil ve mütekaidinin Kanuııuevel yene edilmek üzre mühürlenen!2t.- Konser Havadan naklen tiyle bestekar Selan~kli Ahn·et 
ıla gayei Şubat 930 tarihine kadar üç aylık maaşlarının veriime- unlann mührünü ilci fırıncı boz- büyük konser, neşriyatın. Bey merhumun asarından bazı-
~ine 7 Kanunuevd 929 Cumartesi gününden itibaren başlanıla- muştur. Bu fırıncılar hakkında --o-- lanna tahsis ederek ibrazr ka-

-91111!~--------ll!lll:l--Y ENİ NEŞRİYAT 
Lise IH. üncü sınıf için 

l\lantık ~IIRsan ,\li ll~r,, 
Kozmoğrafya ''Ah Yar Rey,, 

Türkiye Cografya;ı "Faik Sabri Bey,, 

~1uallinı nıektepleri için 

Çocuk Ruhu "ibrnhim Aldettin Bey., 
Did:ıktika • · ı lasip Ah•nct lky,, 
J\lcktcp 1 lıfz ı ,;sıhhası "CdAl Ahdi Bey,, 
Armoni "Cevat :'>Jcm ,\ııh Bev,, 

caktır. hukuku umumiye davası ikame Varşova 1411 m. 12 Kw. dirşinası eylemiştir. Bu husus-
• Ma~ş 5ahiplerinin ba!ada ~öste~~en günlerde Üsküdar, Bey- edilecektir. Bu gibi resmi mü-

1
13.05 Gramofon ta kendilerine alenen arzr te· Toptan ve perakcııde 'atı~ için müracaut mahalli: 

Oglu, Istanbul Evkaf daırelerıne muracaatla aylıklamu almaları hrü bozanlar 3 aydan 2 seneye 17.15 Gramofon şekkür ve min.ıettari eylerim. DEVLET ~fATBAASl 
1fızumu ve muayyen günlerde gelmeyenlerin maaşları 20 Kanu- kadar ağır nakdi cezaya mah- 118.45 Mandolin konseri. Merhumun ailesi namma • · 

!;,u eve! 929 tarihinden sonra verileceği ilan olunur. kum edilirler. 120.25 Gramofon Damadı: RİFAT DERVİŞ SATIŞ YERi 

Kuruş 

IOO 
125 

250 

125 

ıoo 

50 
60 

l=:l~lt~ik~a]f :!n-!·r V-TLl·üL· 1·1-!1.. J-ı]c ~M·-ı· ~L :1·:·*·:1· -:~~:~:!~~a~::as~n~~nm~~ -~~~;~~~~a:~~y~~:ab~ü~~~~-1 ~~~ef s:~;:~~eh!~~:f~~g:krd . ayrı~1~tı:~~~ik!~:ti:~el dini ;~ee~~~a!~~;=:~;;k~~d~~ 
~~ 8 }l layı ızharı hayretten. ke~dini me at. edil~re~_.(20) ~ilyon rey te- dia edilmektedir._ Bunun n~ de- bir takım ~vamilin tesiri altında ıki fır~a~a:ı Lıberal fırkası ara-

- .... -----r-----ırı-----.. -•--------,,.,.-_.. ___ ~·,..-•-•"•_.• .. '- nedemez". Sovyet sıyası muha- mm edildıgı taktırde kanun ola receye kadar dogru oldugunu Felemenk ten ayrılmış, Fransa' sında ıhtılaf çıkmasına sebep ol-

Uzak şark' ta Rus silahları- şeklinde devam etti. Bu cidal, beratının bir hususiye~, açık li- caktı. bilmiyoruz fakat, layıhanın ka- ya teveccüh etmişti. F~' "'Denk muş ve Gaspar hükfuneti istifa 

:ıın n:ıu.vaffakiye~ Avrupa.dev-ıni~ayet s°".'1 zamanl:ı-rda, Çinli- sanla yazılmasıı:dadır. Her hal- . Birinci merhaled~ muvaff~- bulü halinde ç~ garip vaziyet- Protestandı. Belç~ka Kat~.lik~i. e~~tir ... ~:ral~n, Be~~i~a ~.sti~~ 
1Ctlerını ve Amewka'yı endışeye lerın aleyhıne tecelli ~tıniye baş de yukarı yazdıgımız satırların, kıyet kazanan, yanı reylenn !er hasıl olacagını kabul etmek Fransa'ya karşı bır temayul his !alının yuzuncti yıl donumu mu 

1iişürdü. Bu devletler ansızın !adı. Ruslar Çinlileri Harbine bu hususiyeti haiz olmadığı id- yüzde onunu temin eden Hug- lazımdır. Meseli bütün alıi.ka- scdilınesi tabii idi, ııaadiatile umum fırkaların işti-

ltei!ogg misakını hatırladılar ve kadar sıkıştırdılar. Bu vaziyet dia edilemez. enberg, şimdi ikinci adunda dar nazırların cinayet mahkeme Şimdi yüz sene ı;,onra miill raki1e bir kabine teşkiline çalı~-
~usya'ya bir takım nasihatlerde üzerine Çinliler bir taraftan u- * * • mağlup oluyor demektir.Çünkü sine verilmesi icap ediyor. Son- bir takım avamilin tesiri altın- ttğı bildirilmektedir.Fakat yuka 

Gulundular. yuşmak için Rusya ile hususi Alman meclisi, hafta arası, Alman meclisi 80 reye karşı 320 ra htikfunetin beyannamesinde da tedricen şimale :'oğru tevec- rikl izahattan Belçika buhranı-

. Çin - Rus ihtilafınm mahiye müzakerata giriştiler, diğer ta- şimdi Hugenberg Iayıhası ismi reyle layıhayı reddetmiştir. Şim iddia edildiği gibi, harici siyase- cüh etmektedir. nın bir lr.ııNne ~ ·,."ı:~ı~. 

·1 malfundur: Geçen sene Çinli- raftan da büyük devletlerin mü- verilen Almanya'nın harp mesu di üçüncü merhaleye varılmış o- tin tedviri vazifesi kabine ve Belçika'da iki millet vardır: ~tlac:•tmr. Rer hangi hükil· 

·c~ durup dururken, Ruslar'la dahalesini talep ettiler. Ruslar, liyeti aleyhindeki layıhayı ted- luyor: Layıha tekrar reyiamı meclisten alınıyor ve doğrudan Valon'lar Fleman'lar. Bu ikinci ~et llrtidar mevkiine gelirse gel 

Ctniiler tarafından müştereken esasen, esfti vaziyet iade edildi- kik etti ve tahmin edildiği üzre, arzedilecek. Eğer 20 milyon rey doğruya halka veriliyor demek- millet memlekette ahalinin ek- sın, mutlaka Fleman davasile 

~re edilen şark şimendiferle- ği halde müzakereye hazır ol- büyük bir ekseriyetle reddettl. temin edilirse, meclisin aleyhte tir. En geniş demokrasilerde bi- seriyetini teşkil ettiii halde, in- karşılaşacaktır.F.ilhakika intiha 
11l.e vazıyet ettiler. Şimendiferi duklarıru çoktan söyleyip duru Milliyetçilerin reisi Hugen- ki kararına raimen, kanun ola- le harici siyaset reyi amle ted- tihabat kanununun demokratik bat kanununda ıslahat yapılus:ı 

<İare eden Rus müdürünü ve di- yorlardı. Bu şerait altında Ame berg, layıhaya "Almanya'nm c- caktır. Araya müracaat menfi vir ve idare edilmiş değildir. olmaması dolayısile, Valonlar- mesele o zaman daha ba~ka bir 

{.er memurları memleket hari- rikanın notası fuzuli idi. Nasıl saret altına alınmasına karşı netice verirse, mesele olduğu Hugenberg layıhasının kanun ın tahakkümü altındadır. Fle- şeklalacakMemleketin ekser ııü 
1ıı.e çıkardılar ve Harbin'deki ki Ruslardan layık olduğu şid- kanun" ismini vermişlerdir. Li yerde kalacaktır. olmasma ihtimal yoktur. Fakat maniar, Fransız kültürüne meylfusunu Fkman'lar i:eşkil e»tiğin 
~us konsoloshanesini yağına et detli mukabeleyi görmüştür. yıha evvela ( 40) milyon kadar Araya müracaatin menfi ne- bu layıha ehenuniyeti itibarile leden Valon tahakkümünden! den meclis, Valon meclisi değil 
•ler. Çinlilerin bu ahitşikenane Dün gazetelerde çıkan Rus ce- Alman rey sahiplerinin onda bi- tice vereceğine şüphe etmemek d~ğil, garabeti itibarile şayanı kurtulmıy_a ~alışmaktadırlar.Bu l Fleman meclisi olacak. Ozaman 
1.a.reketleriAvrupa'da da iyi te- 1 vabı çok acıdır. Sovyet hükfune ri olan (4) milyon rey sahibı- lazundır. Esasen ilk araya mü- dıkkattır. * * * hareket gıtttkçe kuvvet bulmak Fransız kültüründen ve Fransız 
·tr bırakmamakla beraber, dev- ti "daima istediği gibi.hareket nın muvafakatine iktiran etmiıı · racaatte, lil.yıhıı., bin müşkülat Belçika'daki buhl'an, alelade tadır. i nüfuzundan ayrılan Belçika büs 

~le~~Rusya.'nın vaziyetini z.:ıif eden, ve kendisile resmi müna- ti. Bundan sonra Alman kanu- ile o.;da bir reyi temin edebil- ' bir kabine buhranından daha Son kabine buhranına sebep 1 bütün başka meseleler karşısm 
;0~duL-Je-.· -:..~:1 o zaman müda sebat bile idame etmiyen Ame- nu esasisi mucibince, meclise mişti. Diğer taraftan Alınan hü ehemmiyetlidir. Bu buhranın olan hadise, hükfunetin, Belçi- .da kalacak. Ayni zaınand.:ı Av

•!ıa e_ t t.-ıı~r:ı.şlcrdir. Çin - Rus rika Cemahiri mütahidesinin, arzedilmesi Iaznn gelmekte idi. kfuneti lay:haya karşı şıdd~tli Belçika istiklalinin yüzüncu dev ka'da mevcut dört darülfünun-' rupa'yı da yeni meseleler karşı· 
~ t,,_ı fasılalı silah mücadel,..si Sovyetlere böyle nasihatler ver Meclis kabul ettii,i tutirde li- bir vaziyet almıştır. Nejrodilen ri ııencviııiae te11düf etmeai de dan birini Flemanlara tahaiA ..t.' ••n<ts. hu,,.ın .. ,.ı,. A c 

.... .. ,.. 
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Mantt Krtıta f/Jmlndtn bir sahnt 

Macar Sevda ·.;ı ( Majı~te) 
Filmler Tardır ki muziW. ile bİr· ı 

kt&İjİ zaınan faYaDJ hayret nispette 
kıymeti artar. Buna hayret etmem•ı 
liyiz. Mesela geçenlerde gördüğümiD 
"Parisli ıarkıcı,, filmi sesli ve oöz.lıi 1 
olmasa hiç kıymeti kalmaz. işte 
"Macar oevda11., filmi de bu çeıit 
filmlerdendir. 

Polyanıki nm vakıfana adapta .. 
yonu ve Çigan muz.ikacılan nhümerli 
vo k!ıh f8krak kith hazin çalgdarile 
bu film çek dilber ve f'lh bir eser olu
yor. Dene bilir ki geçen sene gördü
ğümüz "Macar Rapsodisi,. filmi ka
dar tesir yapıyor. Film Alman ve 
Macar ve Rus artistleri tarafından o
ynllllllll§br. Artistler muvaffak ol
muılardır. Mevzuu basittir: 

Racz. Paly meşhur bir Çigan ke
mancısıdır. Hünerile milyonlar kazan 
dıktan sonra iıten çekiliyor ve ölmüş 
olan üç ı..... .. mdan bir düzine çocuğu 
olmasına rağmen pek genç olan yığe. 
ni ile evlenmek istiyor. Lakin o kız 
Paly nin genç oğlunu seviyor. Mem 
lekd hükümdarının vercl.iği bir balo-
da Palynin oğlu babaıma vekileten 
çalıyor. Baba11 mütehassis oluyor. 

Macar Stfdası fi/min~tn 

:'.1111.1 .n. f~ r < L .\L\ ti J{A, 'L'. Tf:V\ f:ı. 

Macaristan Ticaret ve Sanayi 
' nazareti ağuıtoı ayından beri film 
' ithalitı hakkında ıu kaideyi iroymuş
tur: Macariıtana her giren 20 ecnebi 
filmine mukabil, Macar filmi aatın 
almak mecburidir. Halbuki Macariı
tanda elyevm ancak 3 yerli film mev
cuttur. Şu halde Macaristana ancak 
60 yabancı film girebilmesi mümkün
dür. Halbuki hakiki ihtiyaç GOO filın. 
dir. 

• • • 
(La Hay•) konferanunda lngil· 

tereyi temıil eden İngiliz. Maliye na
zın (M. Snowden) in resmini ihti
va eden filmler Franaada sansör edil
mekte ve bu adamın resmi olan par
çalar keıilrnektedir. Fransa ıinema 
matbuatı bu hareketten §ilrayet edi
yor. Malum olduğu Uzrl' bu adam 
Franaa Maliye nazırına hakaretkar 
sözler ıöylemişti. 

1929 

Uç iptila ( ~~era'~a) 
Olis Teri, lvan Petroviç ( Sesli film ) 

"Müıtahit art~ıtl~r., tirketini~. Avı nüfuzu altında olarak ruhani mcılekc 
rup~~a. y~~tırdıgı fılmlerden. bı~ı ~ aülı'.ık ecl.iyor. Baba11 buna razı değil 
l~n uç ıptı~a'. Par~ At.~ ve Dı? ~Pti; J Gencin aevgiliıini oğlunu bu i ş te• 
la!annm bırbırlenle mucadeleaıru goı . • . . . 
t k • t" b" f"I d" F·ı ı· vazg~çırmeye memur edıyor, lakın o erme ıı ıyen ır ı rn ır. ı m sea ı . , 
iıe de sözlü değildir. Fotoğrafi güz.el da muvaffak olamıyor. Hatta her ıki 
olmakla beraber filmdeki "Tez,, tam genç bir ıalihhanede fahri hizmet • 
bir vuzuh ile hikaye edilememiştir. diyorlar. Bu sırada fabrikatör ölüm 
lvan Petroviç ve Allı Teri fena değil- haline geliyor ve oon nefesinde oğlu
dir. Filmin mevzuu fudur: nu istiyor. Oğlu geliyor Fabrikayı •• 

Bir büyük bahri inıaat tez.gihı aa- ameleyi ona tevdi ederek ölüyor. 
hibinin oğlu mektepte ki hocrının Film ahlaki bir filmdir. 

Bu hafta Trende sinema 

Tepede/enli Ali Paşanın idamı "Montt Kristo'dan,, 

Holiv~tl ta bir yangı 

Macar st11dası filminden 

"Üç lptlM .. filmindtn 

- Holivut'ta bir film kopyz 
fabrikasında büyük bir yangın 
çıkmıştır. Vukua gelen mü•ıatl
dit infilaklar amele ara5ınla 
panik hudusuna sebep ol•nus
tur. Bir kişi ölmüş ve altı kişi 
yaralanmışur. 

Hasarat büyüktür. ı:::; r çok 
filmler yanmıştır. Bu meyanda 
Doğlas Fairbanks tarafında,, 
çevrilmiş «Hırçın kız» isminde
ki filmin negatifi de yanmıs ise 
de ayni filmin başka bir rerde 
bulunan diğer negativleri vazi· 
yeti kurtarmıştır. Muhtelif mik 
tarlarda tahmin edilen hasaraı 
10 milyon dolar kadardır. 

Maruf Fransız boksörıi 
Jorj Karpantiye sesli film ı:evir 
mek üzre Amerikalılar tarafıa
<İan angaje edilmiştir . 

• 
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iNKIBAZ, suı HAZIM K•raciğer 

hamile 
ve bobrek hastalıklarında 

kadınların gısey•nında 

(.•..:niz tutmasında 

K•dıkiiyünde Yalet ecza 

MAZON MEYVE TOZU Almak pek nafidir. Cihaz h•zmın en 
lüzumlu bir yardımcısıdır. Meyv•ların 

ek.~eri h3.vası nafiasını camid.r. 

,,, '' 

B~f~K TAllARE rilA G~~u 
~ ·1 .~·~ ~~ i;_~!r l:~ 

~1 KANUNUEVVEJ .· 1929 
Büyü.k ikrami,~e: 

50,000 liradır 
Ayrıca : 

25,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık 

ve 10,000 » 13ir 
ikran1iyeler 

ınük·lfat 

lız lıneli baJat ınekte~i ınü~ürlü~On~en: 
Kız Ameli ha yat mektebinde 

hususi keman ve piyano ders
leri verilmektedir. Piyano mu
allimi, meşhur piyano mualli
mi (lskaçelli) keman muallimi 
A iman ya konservatuvarından 
mezun Mehmet Ali Feridun 
Beydir. Cumadan matla her 
gün saat 11den 14e kadar tale
beka yıt ve kabul edilmektedir 
- ---

Radyoda büyük inkılap 
FiliPS RADYO 

FiLIPS RADYO 
Dünyanın en basit en mükem

mel radyo cihazıdır. Artık akü

mu!Atöı, anod bataryası ve 

~aircye lüzum kalmamı~ar. Bir . 

elektrik: ütüsü gibi bu radyonun 

fişini cereyan prizine koyduğunuz 

zaman bütün dünya 

konserlerini ı.linlersi -
niz. 

Phlllps Radlo 

FlLIPS RADYO cihazları Londra 
telsiz telefon meşherinde en lıii

} ilk mükafatı kıızanmı~lardır. 
Türkiye umum! vekilleri: 

HELİOS MÜESSESATI 
Galata - Po,ta kutusu .ıoo 

Evinizin uapanımaıznuu 

daima teıniı: ve parlok 

kalmasını ve sizin de 

memnun olınanızı arzu 

ediyorsanız me~hur v~ 

muzatlı taaffün 

Poliflor 
N~GG~T 
Cilasını 

Kullanı.-ıanız ldzımdır 

Her yerde 
satılır. 

f l :ısan ve Zımın, depolarıoda, Beyoğlunda Velicanldi> eczanesinde liatı 80 kuruştur. Bıhçekapı Mazon Boııon ecza deposu. 

Değırmen yaptırmak isteyenlere ASRI MOBİL YE 
Konya isıaspnu d polıl"'nJa •nahfuz bulu"'n ve Lotr fabrikası 

mamul:\unJan olan tJm, mükemmel ve moriern hir dakik <lc~irmenine 

ait 100 beygir kuvvetind! motör, kazan, vals, silindir ve saire ve saire 

gibi al!t ve edevat c .ven liatle satılıkur. 

Magaza:ııızda her keseye uygun yatak, sıılon, yemek 
ve yazıhane takımlarile karyolal:ırımız rekabet kabul 
etmez derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı ispata , 

klliidir. Istanbuldu Fiı:cancılar yokuşunda No 27. Telefon· J J 
lstanbul 3407. • 

Fırsattan i>tiflde etmek isteyenlerin Konyada Merkez o dinde 

Aziz Beye, lstanbulda Galatada Ömer Abit Han ikinci kat No. \6) ya AHMET FEVZi 

:\lüesse~t.m yuıierce meztrn~atıniil :nuvs.ff1kiy tJeri ve içtim:ı.f 

l!ty!IU lbrA:ı ırııi~leır. m.:v:.i dol.ayısıle gurur hisseder. En 5on ve tn 
ıı.uıay ttttıı;,ıl. ııf\·J:Z He :·ı~; ..:.k::-; ~lmi.y111'l1en 6 ayda,. ~.a~ bjıeru~re 

;J ayda, ıuale~ rayrör, ,.. heyaz takımları teferrüatile mükemmelen 
öğretilir '° devir rnnunJa Maarifçe musaddak ıehadatname verilir. 
Mezun ol:ın bir çok hanımlar kendi hesaplarına mektep açmağa mu
v3ffak olmuşlardır. D"sler 20 kanunuevvelde başlayacaktır. Talebe 
kaydı salı, çırşanıba ve perşembe günleri öğleden sonra icra edilmtk
ıedir. 'lüdavimler pso !le gidip gelehillrler. Gedikpaşa B•lipaşa yo

kuşunda Vahram Asadon·an eczane5i fevkinde No. 1 Gedikpaı• Biçki 
ve dikiş dersleri 

\lüdürü i\ladam Noemi Asaduryan 

l\lüttehit Ermis Emniyet Kartal konserve Fabrikalaıı 

Türk anonim ~irketi Galatadaki idarehanesini JO 

T. S:ıoi 929 tarihinden itibaren zirdeki yeni adrese 

nakleylemiştir. 

lstanbul f.minönti meydanı köryrü kar~1'ı 

T defon lstanlıul 1 <)80 

1 

No. 12 

VALS H!~.! ~M~ı~-A 
Ak~•ıft ycnıcklcrindco evci (bir ve ya iki) hep alındıkta ' 

KARACIGERI. ~IIDE"rl ve BAGIRSAl<l.ARI TEMiZi.ER 

Devlet ~enıiryolları ve limanları unının iôar·esinnen 

.... . 

RUJ • 

1 

1 ::.AlHKZADE BlRAllEllı 
1 

LEH VAPUHLAIU 
KAHA DE. ·ız 

1 :\IU:\TAZAM YE LCKs 
POST AS [ 

Sakarya 
Pazar vapuru 

8 kAnunuevel 
günü akşamı Sirkeci rıhh· 

mandan hareketle (Zongul
dak, tnebolu, Samsun, Ordu, 
Glreson, Trabzon ve Rize 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Talsilat için Sirkecide Mes 
adet hanı altında acentahjtına 

müracaat. Telefo:Justanbul 2134 

~eyrl seiain 
-----

l\Tcrkez .ı\.çentı ı; G:1!1t ı ki lr.J 
bııın1o, Bevo~lu 2.162 Şıı'J' 
ıcent•sı: ~lıhmuJiye ilanı ıltıtJa 

l<tanh"I '!?40 · 

TRjazaı nrn~ ;i ronrn 
(Cumhuriyet) vapuru 9 kdnu 

nuevvel Pazarte>i 12de Gal:ıta 

rıhtımın<.lan hareketle İnebolu, 

Samsun, Gireson, Trabzon, Rize 

Hopaya gidecek ve dönüşte 
Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 

Trabzon, Tirebolu, Gireson, 

Ordu, Ünye, Samsun, İnebolu, 

Zonguldağıı uğrayarak gelecek 

tir. Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

ANTALYA POSTASI 
(Ana.farta)vapuru 8 Kanunuevvel 

pazar l Oda Galata rıhtımından 

hareketle lzmlr Küllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 

gidecek ve dönüşte mezkCır 

iskelelerle birlikte Dalyan :\lar

maris, Sakız, Çanakkale, Geli· 

boluya uğrayarak gelecektir. 

l 1/12 kA.evcl 929: Kadınlara 
14/ l 2 KA.evel 929: Erkeklere 

Türkiye seyrisdain idaresi 

mütekaidln, Eytam ve Era

milinin T.sani 929 maaşları 

balada muharrer ğünlerdc vc
rilecektır. 

Yükleme n Dofaltma mlıatansı 

Haydarpaşada eski istasyon civarında 182, 184, 186 ve 188 
No. lu dört dükkan ayrı ayrı kapalı zarfla müzayedeye konulmuş 
tur. Müzayedeye iştirak edeceklerin istasyon müdürlüğünden ta 
lep edecekleri hususi kira şartnamelerine 15 kuruşluk pul yapı~
tırarak teklif edecekleri aylık kira mıkdarını sarahaten yazmak 

surctile tekliflerini havi mektupların nihayet 8/12/929 pazar 
g ir ü saat 15 e kadar Haydarpaşa İşletme müfettişliğitıe irsal 

d·ı . l' d . ı, v;..j _. tev ı en azını rr. 
Müddeti icar yalnız bir sene içindir. 

------~-~-

Doğram?-cılara ilan 

Odol : dişleri daima sağlam 0 _ 

larak muhafaz:a eder ve ne • 
fese güzel bir rayı ha ·~erir. 

Her yerde satılır 

Türkiye seyrisefain idaresi 

İzmir beled; ye rı- vapurlarının tüccar eşyası 
yükleme ve boşaltma mdte-

vasetind an: ahhitllği için verilen fiat haddi 

Zonguldak Yüksek Maden Mühendis mek~ebi için 
1 :)eıın•ın·uıetı ıla•ı!a•ıl Belediyenin zührevi hastalık itidalde görülmediğinden ırü-

lar dispanseri ıçın muktezi ı nakasa 7 kil.nunuevel 929 
Şehremaneti Kadıköy .~ubei (Neo) ve (Mı"yo) salvarsanının h d tari ine tem it edilmiştir, Ta-

idariyesinden: mübayaası kapalı zarfla müna-
4 - Adet muallim yazıhanesi. (Kara ağaçtan san renkte cililı) 
4 - Adet bahçe rahlesi (Yeıilrenkte yaylı, boyalı.) 

imal ettirilecektir. Bu eşya tarihi ilandan itibaren (20) gün 

müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmu§tUr. 
lzahat almak ve şeraiti görmek isteyenlerin lstanbulda Şeh

remaneti civarında İstanbul Mıntıkası Maden Mühendisliğine 

müracaat eylemeleri ilin olunur . 

Ka~rköyünde İbra.him ağa kasaya vazedilmiştir. tipler ~artnameyi görmek için 

cadd_e~ı kaldırımının bır tarafı- Taliplerin şeraitj, levazımatın her gün ve münakasaya iştirak 
na bırık~n .s?ların akıttın!ma- evsafını görmek ve münakasaya için tarihi mezkörda saat 1 Ste 

sını temı~ ıçın )'.apıla~k mecra-
1 
girmek üzre 24_11_929 tarihin ı levazım müdürlüğüne milra-

hın bedelı keşfı 193 !ıra 31 ku-
1 
d . 'b 14 12 929 d 1 caatları. 

ruş olup 9 Ka., E. 929 Pazarte- en ıtı aren - .- .. a saat .,. ___________ _ 

Basur memeleri, fistül ve sıracaları 
si günü saat 14 te pazarlıkla ve-! 16 Y'.' kadar Bele_dıye muba~a,_at SOÇETA İTALYANA 
rilecektir. Taliplerin yevmi komısyonuna muracaatlan ılan Dl SERVIST MARITIIMI 
mezkfırda daire encümenine gel olunur. 

meleri ilan olunur. •----------.. (BRAZILE) va-puru 1 O ktnu-
ameliyatlı ameliyatsız elektrikle tedavi ve bilcüınie ameliyatı icra 

.... e.ler, <aat l ·7 Divanyolo Acı 1 lamam N. 20 ~-

lstan~ul Ziraat Bafikasın~an: 
Kary~si 

Kcmerburgaz 

" 

:'-tevkii No. 
Tur~u dere 2-13 2- l J 76 

2.4.40. 7.13 

Ayazma 36 

Cins YC miktarı 

llünüm bostan mahalli 
ile 102 Dönüm tarla, 
kuyu, ayazına . 
ahır, mesken ve '"''i mer'
ayi havi maa agıl ağaçlı 
çifli~i. 
Dükkan 

* * * 
Şehremaneti Kadıköy şübeil 

idariyesinden: 

E Biri Kadıköy vapur iskelesile 
Hal arasındaki deniz kenarm-1 

da diğeri Yoğurtçu köprüsü de-
re kenarında bulunan iki adet Yumuşaklığı ve dayanıklığı 
Bisuvarın 168 lira 92 kuruş keş- ile cihanşümul bir şöhreti 

ı haiz Tıraş bıçağtdır. 

~~~~i~~ :~t~bi~~1;~~a~l~~~ Her ıerde sgtılır 
E. 929 Pazartesı gunu saat 011

1 U U 
beşte daire encümenine gelme- -•••im•••••••ml 

32-34 l iane maa ahır 1 · ·1· 1 
., " 49 1 11 en ı an o unur. M··ı H b' N t" d .. d.. il 

Pendik Bagdat caddesi ane + + * u g_a ar_ ~l'.e ezare ı o_r unc 

Gayri mübadillere ait balada evsafı muharrer emlak ve arazı . . , . ş~be muhendısı ıken elyevm ıkame~-
. -

1 
k 'h 1 1 · l l/l 2 929 Ç b .. .. .k. Şehremanetınden . Fatıh gahı mc~hul bulunan Mahmut Azız 

kıraya ven m_~ ve ı __ a e en , arşanı .a gu~u saat ı ı- yangın yerinde Çırağı Hamza beye 

de yapılmak .u.zre muza:redeye çr~arılmı~tır. T~ıp~~rın pey akçe mahallesinde 43 adada 1294 ha- J.tanbul ikinci icra Memurluiun-

lerile ve tafsılat almak ısteyenlenn dahı yevmı muzayedeye ka- ·ta 1 12 22 t .. dan: 
.. 1 

rı numara ı , me re mu- D 0 · t ba ka - nın 28 Ma 
dar bankanııza muracaat arı. - .. oyçe rıyen n "' -
-'---------- rabbaı arsanın metre murabbaı- yıs 1918 tarihli bir kıt'a senediyle 

Maarl'f veka" letı'nden ·. na 350 kuruş kıymet takdir olu- zimmetinizde matlubu ikiyüz kırk li-u il narak satılmak için açık müıa- ranın 27 Ağusto• 1918 tarihinden i-
yedeye konmuştur. Taliplerin •ibaren 9 oo ve 4 T. Evel 1926 tari-

Kayseri, Maraş, İsparta, Erzurum, Çangrrı, Maarif müdürlük sartnameyi görmek için her gün hinden itibaren 5/oo faiz ki tarihi 

leri münhald{r. • .. d . k . . 'h 1 mezkure kadar tutarı bulunan 455 1 
~~z-~ye eye g;rme ıçın ı a e dörtyüz elli beş liranın bankada mev-

Yüksek mektepler mezunlarından bu vazifelere talip olanların gunı~. 0~~n 26 Ka. E. ?.2~. p~~~~ıı- cut tahvilatın rehin tekkisiyle ve reh 

gerek şifahen ve gerek tahriren müsbet vesikalarile, Maarif vekiı be gunu levazım mudurlugune nin paraya çevirilmesi suretinde va-

nuevvel salı 18 
de {Sitmar Le
vant Ekııpres ) 
olarak (Pire, Na
poll, Marsilya ve Cenova) ya 

gidecektir. 

SARDENYA vıpuru il kl
nunuevel per~embe günü ( Sit• 

mar, Soria Ekspr~s ) olarak 
( Rodos, Mersin, lskenderon, 

Trablus, Beyrut, Hayfa, isken· 

deriye, Mesino, Napoli Ye Ce· 

nova)ya gideeektir. 

İZEO vapuru 14 kAnunuevel 

cumartesi ( Köstence, Odesa, 

J\lovorosisk, Batum ve Trabzo
n a g;idecektir. 

Taf<ildt için Gala•nda merkez 

nham h~nında umumi acante

sinc mciracaat . Td: lkyoP;b 

771 - 7-; ı ve ya lkyo,.. uııJa 

P~rnpalas nlnndıı :\att:ı \'asıo-
leti ilk tedrisat umum m~d~rlüğiine müracaatları itan olunur. gelmeleri. ki talebi üzerine tınzi~ ].<,ı,,~,11 iine-

- , -:r_.ı rıırL is turi't a.,'l'n~jveı 

P t 11 al loyaz Dl ınu"du"rlu"nundeo· me emri ikametgcihiııizin meçhoi~ os a ve c ~r () 1 u y u ' Adapazannda acele hasebiyle teHiğ kılınam&dliıüdan.... Ttlefrııl 3eyn.~lı. ı>:ı; "fe ya 
. satılık CV yft.yetin ılanen trbliği suretiyle ~I lo-kAl~tfA; P;~t"lSıf'rtİiı ~..:.j .... ;;i'ô::-c"; 

Ankara telsiz istasyonları ıçin kapalı zarf usulile 40 ton gazoyl karagir olmuş ve olveçhile icrr. vt if.
1 

münakasaya konulmuştur. Münakasa 21 '12/929 tarihine müsa- İstasyon caddesinde ~k şerefli lia kanununun rchnin paraya çeviril-

dif Cumartesi günü saat 14 te icra kılınacağından taliplerin bu bir mevkide, geniş bahçeli ve gayet mesine mıitedair maddeye tevfikan' 

baptaki şartnameyi görmek için her gün ve münakasaya iştirak kullanı~h ıiç ~dalı bir ev, Adapazarı ne,ir ve ilan edilmi~ oldui:u ve t~yin 
ıcra daıresıncc acele satıhktır. Istan- kılına nmüddet de ınkıza ve murur 

için de tarihi mezkfırda Istanbulda Yeni postanede levazım mü b ld G 1 t d M k R ı t H d 1 
u a, -~ a __ a a_ er ez ı 1 ım a- eylediği halde borç tesviye kılınma ,_ 

yaıak.h vagun kumpany,5ıu~. 

Tel: Bernl':lu 2.l,10 ve yahJt 

İst»nbulda F,mi" ıniinJe lı"llr 

soknıtında 8 !\umar.ıda ncente 

dürlüğünde müteşekkil mübayaat komisyonu riyasetine müra- nında _dord~_ncu katta kapıcı Ahmet ğı gibi bir itirazı kanuni dahi sert ve 

caatları. Efendıye muracaat. _ ityan edilmediği cihetle tarihi ilandan ·r 1 1 • 1 --!\ c ,ınn.ıu , . 

t • b l d · • • d . . k• itibaren üç gün zarhnda. ~o_rcunuzu ---•pm-;:;::;:::ırı:zı;s•llllC~ 

vekiline ıınir:ıcaat. 

zmır e e ıye rıyasetın en Tanınınış hır şır et vermediginiz ve yahut bır ıtırazı ka- Dr. Ihsan Sami 

r'elediye kimyahaııesine muktezi aıat ve edevatı kimye- Uıulü muhasebeye vak1f ve hizme nuni dermeyan eylcmediğiniz taktir- o·· k~L·ı·ru"k SLırubtı 
viy~nin mübayaası kapalı zarfla münakasaya vazedilmiştir. ti askeriye ile allkesı olmayan bir de bermucibi talep gıyabınızde olarak _ _ 

. . . . . .. TürkJencıi arayor. rehnin paraya çevirilmesi muamclesı- Öksürük ve nefes dar'.ı ı 
1553 !ıra bedelı keşfı olan bu levazımatın şartnamesını gor- T laıı1 (F M..) il ne tevessül kılınacag· ı mali'ımunuz ol-

... k kl"fl . . k .. 26 929 p o arın . rumuz e 
mek ovsafını ogrenme ve t" ı erını verme uzre - 11 - ı.tanbul Yeni poetahane 17ö nume- mak ve satış ihbar varakasının tebli-

tarihinden itibaren 16 - 12 - 929 da saat 16 ya kadar İzmir Bole- rolu kutu adreaine tahriren müraca- ği makamına kaim bulunm;k üzre i-

diresi mübayaa t komisyonuna müracaat etmeleri ilan ıUunur: atlan liinı key~iyet olıınu:. 

için pek tesirli ifil ;tır 
Divanyolu S. \lohm : tırhcsi 1 'Q 
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BİN SÖZ 
BiR RESİM 

BaJfiar~a~a oeınıJollar nıa~a ınü~ülü~üo~eo: 
Aşağida yazılı malzeme paarlıkla saun almacağından talip 

-ılanlanıı 9 12 29 pa.ıartcsi ııünü <; dan 12 ye kadar isbatı vücut 
!tmeleıi ve fiat verme!~ ilan olunur. 

~ Kg Y~laıı:ıa ıçin yün fitılı yerli (nüm•me) 
ı Adcı Kııt.ltn cam elması 

300 « Yaba 8 dişli 
150 < Ot kaz.ması 

10 « Yuvarlak zımpara taşı kutru 130 m•m 
20 Bag bag teli telgraf için 
ı O KP,' Tal c «pudra» 
20 Ecıg tel telgraf içi 
50 Tararmış kendir 

1 Adet Mahruti başlı Amerikan maıkap kovanı No: 2 
1 « Mahruti başlı Amerikan maııkap kovanı No 3 
1 « Mahnıti başlı Amerikan maskap kovanı No 4 
1 « .Mahruti başlı Amerikan maskap kovanı No 5 
1 « Mahruti başlı Amerikan maskap kovaru No O 
1 « Mahruti başlı Amerikan maskap kovaru No 1 
l' « Mahruti başlı Amerikan maskap kovanı No 8 

20 « Yaylı kırma tahta metre 1 metrelik 
10 Ke- Renkli ambalaj sicimi 

2 Adet Boya ezme el alatı No 6 
1 « Bakır tencere (küc;Uk) 
1 c « « (Bilylik) 
1 c « « (Orta) 
l • « Tava (Orta) 
1 « Küçük mutbak kepçesi 
1 « Kevgir süzgeç (kilçilk) 
1 « Et satırı 
1 « Saplı orta bakır kaçorola 
l « Mutbak bıça~ı (küçük) 
1 c Mutbak bıçagı (orta) 
1 « l!°:kmek bıçağı 
1 c Doima bıçafı 
5 M Bezli Jastik lavha 2 m/m 
5 il Bezli lastik lavha 4 m/m 
7 M Bezsiz lastik lavha 4 m/m 
5 M Bezsiz !istik lavha 8 m/m 

ıı Adet Kan kesme sarfıaı (lAstik) 
36 « Miiselles askı 

6 « Yapışkan yakı 
U Jı( Karton bitüme 

'000 Kg Yuvarlak demir !6 m/m 
500 Adet Kızılcık varyoz sapı 

2 c Ambuvatmanlı dökme boru man§OnU 200 m/m 
ıoo c Adi menteşe 70 m/m 
ZOO c Pomel menteşe sağ 100 m/m 
ıoo c << « aol 100 m/m 
31 « Lastik damga 
~ « Etajer (hesap makinesi altı i<;ln) kroki 
3 « Koltuklu sandalye 

25 M Transmisyon k11.yı9ı tek k11.t 100 m/m 
ıs « « « " cc 110 m im 
13 Kg Elektrik için izole çatal çivi 

200 Kg Neft yağı 
ıs Adet Maşa 
1 S « Ateş küre ti 

200 Kg Otojen için dökme kaynak çubuğu 8 m/ m 
200 Kg « « << « ; ı l m/m 

2 Çift Lastik çizme 
l Takım Fransızça çinko rakkam 0-9 (ntimune) 
1 Takım Tilrkçe çinko kalıp A-Z (nilmune) 
1 Adet Saatçi mala paftast 
1 « « çan tası 
4 « Düz yivli mahruti rayba 3.S m / m 
4 « « « « 4.S m / m 

G2S Kg T• z ruhu 21 22 Bome 
30 Adet Tel bükeceği 
50 « Kurbağacık 4 mı m tel için 
12 « lıole saplr pens 160 m/ m 
12 « « « « 200 m m 

6 « Kar,~a burun 80 m/m 
6 « « « ı 00 m 'm 

« Helezoni burgu 14 m;m 
6 « « « 16 mim 
6 « « « 17 m/m 

50 « Feri pili kömüril 
ıs « Mikrofon kömürü lavhası 
30 « Bant izole 1 O m/m 

100 " Füzibli telefon siperi saikası için 0.5 amper 
120 « H_ara~et ~akarası telefon siperi saili:ası için 
24 « Sıperı saıka tertibatlı izolatör 
30 M Füzibli sigorta teli 

6 Adet Mikra telefon anahtarııız 
5 « Milli amper metre (katalog 121044) 

35 « Telefon paratoneri komple 
1 « Om metre portatif 

20 « Komitatör suis katalog 15291 6"' 6 çubuklu 
3 « Telefon santral mukassimi No 25 
1 « « « « No 50 
5 
5 
6 

« 
« 
(( 

« santral fişi 
« « çağırma nuır.arası kapağı 

2 adet 
6 D 

Sofra çatalı (adi) 
Bliyük yemek tevzi çatalı 
Çorba kaşığı (arli) 

2 
6 

l) 

)) 

6 » 
1 :> 
1 » 
2 )) 
6 ,, 

1 » 
1 » 
2 » 
6 )) 

1 )) 

1 » 

6 )) 

1 )) 

1 ,) 
6 » 
2 » 
4 » 

16 » 
14 » 

1 )) 

Büyük yemek tevzi kaşığı 
Sofra bıçağı (adi) 
Kristal çatal kaşık meııncdl 
Nihale 
Konserve açacağı 
Sl.irahi (kikiik) 
Adi su bardağı 
Emayye kü<;ük çaydanlık 
L~stik tarih damgası 
Numaratör 
Çav frncanı tabağıyla birllkte 
Çay süzgeçi 
Sekenlan 
Çav kasığı 
Cf'z"e iki fincanlık 
Ce?.ve tfort r ncanlık 
T< ba~lı kahve fincanı 
K ıçük madeni tepsi 
Yü•ı ~iltc 

'" ı kıt~arıiye 
Bcıs yastığ' (büyük) 
Krıma t;thtası ( Qrta) 

lllilliyct 
Bı.:yoğlu ınalnıüdürlüğünden: 

:Semti meşhuru \fah•llui S.,k,ğı , o. . 'evi K•)'O c·ı 

Beyc>ğlu Kam<rhatun Scrgls ~ llaıe nısıf hissesi ~000 

" .. 5 • " " 3250 
.. J() KA • h e • ~ 1) 

1 Bilmüzayede furut ed•leceği haren bir ay zarfında paz~rlı.lı 
ilan olunan Bfılada mahcılleri suretile intacına karar verıl;ı.ıŞ 

ive kıymetleri yazılı Uç hah ha- olduğundan taliplerin Beyoı;:.ı 

1
nenin bir hafta talık mııddeti Mal müdÜrlüğilnde muteşc!.;kı 1 

dahi hitam buldıığun cihetle 6 satış komisyonuna müracaat eV 
Kanunuevvel 929 tarihinden iti- lemeleri ilan olunur. 
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...---~-~,... 

çaresı 

·e tutul ~:ı~unuzu ıı.:ıc _t.!er et n"ı dert ıl 

EM l LSIOi'ı SCOTT u alınız Bu 

nıqJ,ur muk&\'\'i öksürültü nezleyi gribi dtr· 
hal i"le eder Uzvh-.ıi kuvveılendlrlr. Ciğer

leri sıyanet ve sıhhati iade eden vitamlnlerl 
ıemin eder. D•ima tabi! vitaminle ve muk!v
' i wzlar itibariyle gayet zen,;in olan hakiki 

Suryedekl Türk eml4klnln vaziyeti muhtefl fih bulunmakta "dl. Bu emlak mesaillnl haledecc:k 
TUrk-Frensız komisyonu azası bir arada 

E:\ll 'LSİO~ SCOTT u isteyiniz. 

Amerikanın en birinci ınaınulatın~an 
Yazı nı~~ineleri~in ınıv ~ı M~kine~ 

en ınukeınınelı ..... ~ ı~ ~! ~dı'r 
e 1 n - """"""' ......... ıııt., , '! • 

umu~r~~~~ıası: KB. KHO~BJLKJJN Ga.:~::r:~l:!t~e)~~~lu 15~; 
1 

Dalton ve Moroe ve Odhner hesap makineleri dünyanın 

en meşhur, en mükemmel ve en metin hesap makineleridir. ·· 
VllAyıtıa müsait şeraiıle ıcentalık isteyenlerin Jıranbulda umumi acentalığa mOJacaat eylemelerl. 

~-==.:.:~~~~~~·~~~--~~--

1 • Et iskarası 
6 ıt Kebap şişi .. 
1 » Et makinesi No 5 
l » Et tokmağı tahta 
6 » Çorba tabağı 

12 » Yassı tabak 
2 ıt Beyzi yemek tabağı (biiyük) 
2 adet Salata tabağı 
1 » Biiyiık c;orba kasesi kapaklı 
1 » Ekmek tabağı 
1 » Tuzlıık tam +akım 

1000 » Lamba şişesi T. 5 
1000 n Lamba ~işesi Samafor için T. 6 

l adet Voltumetre portatif (lti>oki) 
150 Kg. lspermec;cı mumu 
6 » Elevatör için la~tik hortum 

2000 » Para lıağlamağa mahsus lastik 
10 » Kanape 111 inci mevki için 

100 '> Demir gaz borusu iç kutru S/ 8 pus 
80 » Demir gaz borusu dirseği Sı8 pus • 
80 » Demir gaz borusu T S/ 8 pus 
12 » Su muslııgu 5/ 8 pus 

6 » Vidalı rakorlu tevkif musluğu 5/8 pus 
2 » Yazıhane evrak koyacağı tahta (yaylı) 
2 » Yazı takımı kristal (orta) 

15 » Karpit el Jambası büyük O,SOO Kg. 
2 » Dalga kıran feneri 
l » Takma toına vida (takrm) 
2 • Eğri keski pens 100 m / m 
2 » Saatçi çekici 
2 » Hle:zoni el nıaskabı 2SO m m 

SO » Demir destere laması iki taraflı 20 x 300 
1 » Saatçi destere kolu 
l » Saa tc;i Baskısı 
1 » Saatçi örsil 
1 » Saatçi Pensi 
ı » Saatci pertavsiz 

100 Kg. Sert bakır ttl (silisyo 2 mim) 
'· ı··~.ı ıı '"ana 75 kutur 

,.... - 1 ·• · ... ., ı.pas furçası 

100 Kg. Asit sulfirik 
1 "r olvolin marka) 

~ ın u ın bakkallara 2 adet Abonoz kenarlı ressam gönyesi 25X4~ 
1 » Perğer takımı tam (orta) 

24 pus Üç köşe inc;e diş eğe 4 pus Bakkallar cemiyetindefl 
36 » Üç kôş"' ;nce diş eğe 6 pus - ı 

6 adet Saatçi ya55, eğesi Ticaret odasının 929 kayıt müdet 
2 ıı Elektrikçi çakısı hitam buluyor. Odaya kayıtlı olan '' 
2 » Uzun Jamah elektrik torna vidası 250 m/m olmayan esnafın 930 senesi için ser· 
2 K K · mayeleri nispetinde kayıtlarının yal'" 

g. opılya 75 ' 2 tırılması hakkında resmen müracaat 
2 )) )) 120 ~ 2 edilmesini hey'etl umumiyece kara' 

3 adet Tek kollu komitatör üç vaziyetli verilmiş olduğundan bu bapta cemi: 
1 » Çift kollu komita tör üç vaziyetli yetce haıırlanan deftere isimlerin• 

100 m Balata kayışı !00 mim yazdırmak üzre ne•dlnde Ticaret O· 
5000 adet Tazyik edilmiş clclu tuğla dası hüviyyet varaka1r veyahut 5ait 

6 .» Kayık ki.ire6· l' ~Pdal için) evrakı olanların nihayet 5 gün zarfııt' 
9 » Yııvarlak d.::ı- ı ~· saplı zımbası 15 m/ m kutur da cemiyet merkezine getirmeleri >• 
9 » Yuvarlak demirci saplı zımbası 20 m/m kutur müracaat etmeyenler hakkında bilıi· 

lS m Peşe! porusu 14 m/ m hare cemiyetin bir güna mes'uliyet 
12 adet Varka küregi (3 metre tulunde) kabul etmeyeceği ilin olunur. 
20 » Karpit el lambası (kü<;ük) 0.2SO kg. Bakkallar kooperatifi tarafında" 
SO Kg. Asfalt verniği bobin için Neft Sendikat vasıtaaile tevzi edil<" 
2 arlet Havin (adi) halis Batum gazı tenekeleri ve bom· ~ 
l takım Keten perde 2,20 tul ve 1. 70 arz baları üzerinde kooperatif etiketin• b 
3 adet Muşamba pantalon dikkat edilmesi ve etiketsiz gazlar ~ 

50 » Ha'd renkte diki~ ipliği No 20 (numune) hakkında kooperatifin mes'ul olmaY3 

2 » Si fonlu pezasi t armudi şırınga lastiği cağı ilan olunur. 
1 » Butonlu dahili masa telefonu -------------e- ,: 
2 A b tm 1 1 .. k b d" .. IOO ; lstanbul üçüncü Hukuk Mahk " » m uva an ı ( o me oru ırsegı m. m . •• 
1 A b t 1 d"k k b d" k''I mesınden: 'l » m ııva man ı o me saca orusu a ı u o- 1 b 1 E k f M-d·r1 · · ·ı.ı· 

tu 108 m/m I s~an u v a u '. yebnın ı ,. 
A J J r·k 1 · -- metgahları meçhul Mesut ve Sa • 

1 » ın mvatman ı l o __ me aya.k ı dırseg~ 100 m m . Molla efendiler aleyhlerine ikame e'/" 
4 metre Ambuvatmanlı dokme boru 110 m. m Jcdiği noksan bedel davasından doW ~ 
3 adet Otomatik tarih damgası yı yevmü tahkikat olmak üzre 9 J{i' 

10 » Bilet pensi (daire delikli) nunusani 9a0 tarihine müsadif pcr· 
50 » Demir testere laması 300 m im şembe günü saat 14 olarak tayin k•· 
6 Kg. Kopilya 5 40 lınmış olduğundan mumaileyhimaı>1~ 
1 adet Portatif voltiimetre lSO volt ceryanı mütemadi ycvm ve saati mezkurda tahkikat 1ıa· 

S.500 !(.g. Kopilya (10 130) kimi nezdinde hazır bulunmaları ,e 
15 » Kopil ya (14 60) aksi takdirde haklarında muamelei gı 

500 » Arap sabunu yabiyeye tevasaül edileceği tebliğ ııı3' 
1 adet Ti\rkc;e <;inko kalıp kamına kain olmak üzre ilin olun~'· 
» Goc;uk (bekçi için) 
metre Kordon (numune) lstanbul Beıinci Hukuk Malılıe" .. - 1 adet Kurşun pensi lokmasının hakkiyesi 

1 
20000 

15 
ıs 

meainden: 
adet Tuvarlak lokomotif camı 0.36 X 0.003 beyaz lstanbul Evkaf Müdiriyetinln ;k•' t 

1 
l 

J\bononıan kaıneleri ve ihtiyat bilet dolabı (krcki) 
A\ııkat çantası <adi) 

2 Kg. Matbaa hucufatı (kurşun anterlin ince) 
3 )) 
1 )) 

500 )) 
2000 " 

Matbaa hurufatt (kurşun anterlin kalın) 
Matbaa hurufatı (10 puntoluk dört köşe başlı'< 

(Kadars) 
Lama demiri 90 2S ve ya 100X2S 
Gayri müsavi köşe demiri 40X60X7 
Karne dolabı (kroki) 
Adi karpit memesi 10 litrelik 
Nebati hldan paspas (küçük 73 - S7 c/ m eksi'< 
Eğe sapı no rn m 

Ampul bayıınet 12 - 16 volt 10 vat 
Ampul bayıınet 12 - 16 volt 20 vat 
Duy bayunet normal 

» Yııvarlak lokomotif camı 0.27X0.002S beyaz kır- metgahı meçhul Evkaf tahsildarı sa: 
mızı, yesil bıkı Mehmet Ali efendi aleyhine ik3 

2 " Donanma bayrağı (orta) 1.35 . 0.90 me eylediği matlubat davasından d~ 
layı yevmi tahkikat olmak üzre 30 

7 Kg. Yağlama için yün fitil (numune) nunuevel 929 tarhine müsadif Pazar' 
40 » Diiz freze başlı demir ağaç vidası 55'>(2S tesi günü saat 14 olarak tayin kılı0iı 

mış olduğundan mumalleyhin yevıfl, 
Saat !'..' den sonra fiat kabul edilmez izahat almak isteyen- ve saati mezkurda tahkikat hakiıfl~ 

1

. ler cumartesi pazar günl~ri mübayaa kısmına müracaat etmeli nezdinde hazır bulunması ve aksi ta 
ve mümkün olan nümüııeleri beraber getirilmelidir fiatlar cet- dirde hakkında muamelei gıyabi}'}'e-. 

ye tevassül edileceği tebliğ makaıfl' 

1 
velde gösterilen vahidi kiyası üzerinden verilecektir. na kaim olmak üzre ilin oıu:::.:_.,, 

ı Kasnn~a~a ~eniz satın alına ~onıisJonu ilanahl ı Bu ~~~~e~;;~Iii~;u:a~:~·1·~ 

5 :ıdet 
so )) 
15 )) 

300 )) 
20 )) 

20 )) 
40 )) 

2500 " 
50 m 

Cimento karo 30 • 30 
Yangın tulumb;ısı için 

1 63 kalem ecza ve malzemei tıbbiye. Münakasai aleniye ile iha-J h F~NSI_~ TIYATR()SIJND~vaf• 
lesi 14 kil.nunuevel 929 Cumartesi saat 14 te. ey_eıı ~emsıhyenın en buyuk m 

rakorlu bez hortum, ya~~ı Millf mfü1 raa vekaleti deniz kuvvetleri eczai tıbbiye mMfart. ~=~ ~ ı,.a. - ~ 
için lüsum\: .an 63 kalem ecza ve malzemei tıbbiyenin h 'zaem. l ~ _. '16i1tt 1 •i•. ,J haMe 77 ın. ·ın 

250 adet Kışlık haki ~apka muhtelif numara kumaş 
nesi var) 

5 » Seyyar demir karyola 
70 Kg. Erkek ham anahtar (büyük numune) 
50 adet Bilya krafit mikrofon için 

3 » Yan makinesi masası 
t 6 » Çam kapaklı şişe (100 dirhemlik) 
4 » Tırnak furcası 

i23 » Muşamba caktt (sarı) 
5 » Muşamba caket (siyah) 
9 » Şimşir damga 

300 Kg. Laı.na clemiri 5 18 tn 1m 
100 » Laına demiri SX20 m.lm 
300 Kg. Lama demiri S 40 m,'m 

(nunm- da muharrer gün ve saatta ihaleleri icra edilecektir. Şartname-! Bu a~lı:n saat rt,15 te ~au~ '?•k· 
.sini görmek istiyenlerin her gün ve vermek istiyenlerin yevmi nin en meşhur vodevili ı;;G 
ıhalede ve muharrer saatta Kasımpaşada deniz satın alma komis CHERI DE SA CONSIERG 
yonuna mürac? r. . ı) 

-· --- --- lstanbul Mahkemei Asliye Birı~ 

t'knıe), • ~ schze ınu"nakasası• Ticaret Dairesinden: ğ'lı 
IJ ~ \ ..ı 3dy U ı Ha~:~api:~~~0t~:;~~d:ım~:~:~ ;. 

ilanı iflasına karar verilmiş ofan 'fır· 
fstanbul nafİa fen ffiCktebi ffiÜbavaat kotaj ve çorap~ıhk Türk Anonırıd 

J ketinde mevcut cmva'in pazarlıkl~;J 
konıis,. ·on undan: perakende olarak mahkemece sat• lir 

. . . . . . sına karar verilmiş olduğ.unda~. tadı 

(5.5 ila altı :netroltık 11n tane olacaktir). 

Mcktebın 930 senesı ,Mayısı gayesıne kadar ıaşe ıhtıyacr olan olanların 10-12-929 tarihıne musa aı 

ekmek ile. yaş sebr.esine yevmi ihalede talip zuhıır etmemesine 1 'ialı ı:ii:>ü saat ı O da ve .. kabil oı::::;~,ı 
binaen 29 ı 12, 929pazar günıi kapalı zarf usuli.le yeniden münaka 

1 

ı:• t ıkdırde "1 1ü1teakıpl gun.1
1
c,rde fıJn''' 

k ld • d ı· J · "h 1 ·· ·· lındc hazır JU unma arı ı ,,n o::::;,;; 
saya onu ul?un an ta ıp erın ı a e gunu saat 13 te mektepte ·~ 

trıolanan komısyona teminat makbuzlarile müracaatları. Mes'ul müdür: Burha-ıettı 200 » Müşavi kiişe dem;ri SX40X40 


