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lstanbul, Ankara caddesi, No 100 • 
Telı;t_r~ _adr_e~: U Telefon numaralan: 1 

lsıanbul, l\llLLIYET Ü l•ıanbu l , 3911-3912-3913 
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Gazetemizde çıkan yazıların hukuku mahfuzdur 
Abone şartları: ı: ilan tarifesi: 

3 ay/(~.., 
6 

12 • 

Türkiye Hariç Ü 6 ı ncı ı.ahtfede ,santlmı 
4(XJ ku. 800 ka. it 5 incı , ,. 
7fAJ • 1400 • ti -1 üntrl • 

1400 • 2100 .. l! J lncı ,. .. 

25 ku 
~ 
/Ilı 

20J • 
Ga .. eıe vt matbaaya ait hususlar için müdirlyete miiraraat edilmelidir. 

1 Müddtli geçtn nushalar 10 kuruştur. Ot /en evrak gtrl Vffilmu. 
Nu.•h••• a K:u.ru. • .-... ~·ma.b._ıı:"._.l._~ll_.. me~·-~Wll. lltlAl:&:M_!JT __ -' l'lllıi'wa•b.BlilI 5 K:u.ru..&-.r -- w -- --

1 YUNAN 
murahhasları 
Dlyamandopulos Atlna
ya çağrıldı. Artık dön
miy&ceğl söylenlyor 

Mektepliler 
müsabakası 

23 üncü haftanın 
neticeleri 

Paşa Haz. 
buyurdular 

Dün Tayyare gemisi 
gezildi ve talimler 
yapıldı 

Gemiden tıçuşlar 
nasıl yapılıyor? 

Amiral bugün Cum
huriyet abidesine bir 
çelenk vazedecektir. 

Dün Vali konağında d 
bir çay zi)afeti verildi .. 

t 



! MiLLiYET PAZ:\ ll. '.W 1929 !'~ 

Jt .1"011 aberler 
tömbeki, puro ve pipo tütünleri itha-

latımız 896,233 liradan ibarettir. Fındık mahsulu Ma c Dona ld 
A L TIN, GÜMÜŞ V E D!GER 

MA DE N LER Basvekaletten 
Afganistanda Rusyada Almanyada Platin, altın ve sair her nevi m•- ' ...... 

Ç. k mu! maadin ithalatı 26,326,7 45 lira, lk:tısat 'l ekili htılıran hakk111da çekilmiyor 
lnıriliz sefaretanasi 1 ne ar~ 1 Tahrikata karşı ihracat• ise 3,738,871 liradır __ _ 

"' T Saat, gramofon, tibbi ve cerrahi a- 1· '",c'l l ıa• \re ı· ı· \rOl' Ottavııd3 

Do .. n-en askerlerin Reı'sı·cum hur alenen lat ithalatı 4,050.031. lira, ziraat ve ,,, L L ONDRA, 19. A. A. - ·ı r,ı:ail 
R Sla harbe saire makineleri 10,462,524 lira. oto· bulunan M. Mac Donald Daı Y. dO-

İt!CavÜzÜne uğradı u r - takbih etti mobil, vagon ve gemi ithalatı Buhran 1 ld . d"k" . d" gaz.etesine telsiz telefonla ~ıhh•U S'" _ -·~ d• k•ıd•ıer . 8,1.28,376 .. m_ilyon lira, last.ik ve muh- naSt 0 U, Ş I ID 1 1 vazıyet ne tr layısile avdetinde Başvekalette," et· 
1 P Çe 1 1 I f ı- kileceğinc dair olan haberi tekzıp 

,,. - 1 ,~, I• HARiÇTEN AL~._ıc_ı_M_ız_H_A_B_ER_LE_R_... 
~~;;;;;;.-----------------------~ 

Herg·ün birazdahaivi 
llllllİİllllll~-----
( Birinci salıifeden mabait ) 

.., 'AV""R 18 A A - Kabili BERLİN 18 A A H" d b te ı mamu atı 4•497·140 lıradır. Ve ne fedb ı"rler alındı ? • .• ı.-ı r. ' . • . ' . · · - ın en urg, MODA EŞYASI A R TIYOR miştir. 
c ıc etmek için yapılan muharebeler M, Müller i kabul ederek, nasyona-! ----••• 

__ ınd .. şehrin haricinde bulunan . MOSKOY~· 18. A. A. :-;- Ta• a- listlerin arayi umumiyeye müracaatı' MU? Bu sene büyük bir noksan gösteren fındık mahsulünün bu yüz IZMIRDE ASARI AT IJ{A 

1 u se arct.:ıe ait binalar ricat e.!· ıa~sının ~elahıyettar mehafılır~?eı" ~- için tanzim etmiş oldukları beyanna- Şapka, hazır elbise, boyun baf,ı, den muzayakaya düşen t acirlerimizin vaziyeti hakkında İktısat İ 1 M rif "" 
c bulwıan asker tarafından mu- dı.gı .malumata naza~a_n son gun er e menin basvekil ile nazırları hiyan•ti yakalık, korse ve eldiven gibi mod3 Vekili Şakir Bey bana demiştir ki: - Z!YI R, 

19
•· A. A .- "tar3lı'" 

tt ha ra ug· ratılm•~tır. Yal Çınliler Sovyet erazısı ve Amour ne- t . :1 'ttı'h d d" d" .. eşyası ithalatı 1 980 990 lira ihracat B f . b "k kaletı namına Selçükta Efez hafı>- 'ıı 
hi ~re -. hr' .. . d ki . fil k va anıye ı e ı am e en or uncu · · · « - u sene ındık mahsulünde mutat şeklıne nazaran üyiı !erinde cereyan etmekte olan ... 

bına uhafızlar tarafından] ı uz.erın. •. tıcaret osuna arşı maddesini takbih ve reddetmiştir. ise 67.948 liradır. Geçen sene mcm- tı" 
..'.afaa ci!illniş ve bunlar-j tecavuzlerını artıdıklarından ve_ So- NÜMA YIŞLERE KARŞI ı leketimioe 310,170 şapka girmiş olup bir buhran tahaddüs etmiştir. yatı icra eden asarı •tika h•Y.~ 1ı-

c _ bir taarruzu def ederken vyet topraklarına nkınlar yapmag« te bunun azlığı, yerli mallara ehemmi- Yaz yağmurlarının tabii haddin fevkinde mebzul ve sürekli miyesinden Almanyalı profcso ·~Lt 
r • , •ur Fral'sız sefarcthanesı şebbüs cylediklerinden Sovyet kıtaa- . BERLİN: 18· A .. A. - .!lfasyona-, yet verilmesinden ileri gelmiştir. olmasının bu mahsulün nüma bu~uğu aylarda bir aralık hiliifı yişman bugün İstanbuldan şe!ıt' • (. 

c . .ır t.ıratından baz. hasa- tı ve filotillosu mukabil hareket~ ~-- lıştler: aray~ u;;ıumı· ıydey~ md~racakatdla· ı ŞEKER KAHVE VE mutat gitmesinde bu afetin amil olduğu zannedilmektedir. gelmiştir. Efezdeki h>friyatın ~ 
( 

r 
, çerek Çinlileri takipten sonra Çıçıko rı netıcesın e er ın e şım ıye a ar • fakıyctle devan ettiği haber .• r 

, 
11

:-:t \r ıe geçirilmesine ra· ve Lahasondaki Çin kıtaa~nı. silah- 37 .. b~~.?60 imza t?.pl~mışl~rdır.1'.~li.sl .. ÇUKULATA , Bu sene istihsal sahalarında resmi ve hususi menblardan aldı- tır. t 7 mir müzesine nakle eıverl>'~ 
d k 1 

· b" de tan tecrit etmiş ve Çin fılotılho:nı muduru, Pazar gunü ıçın herturlu Must<mlekat crzakı namı a tmda gnnız malilınata göre fmdıklann belirdig" i aylardaki tahmin, Gi- ml)'an eserler irin Efc?dc bir ~ 
n ısı a enın ır · - . . . . t ı k h k k ' r.i•• 

1 
k"rtı.;.' cı;a ~uvaffak tahrip cylemişlerdc• Sovyet ~taatı numayışkrı menetmı§tir 0 P ~nan çay,. a V<, ı;c,. er, a "10 cu rcson mıntakasında asgari 300,000 Ordu mıntakasında 100,000 binası inşaSJna başlanınrştır. . r 

c u 
1 

aılc 
1 

c ır cdilmıştir. bu suretle tehlikeyi bertaraf ettıkten YENi YAPILAN GEMi ~ul~ a ve baha at ithalatı 20,453 61 kantar raddesinde idi, hafriyatı yapmakta olan prof•~ib 
:; Kl~IN TE$EBBÜŞATI sonra yine aynı gün Sovyet arazisi- VİLHELMSHAFEN, 18. A. A - ıra ır. - · , İdraktan sonra s.ayanı itimat tahminlere göre bu mıkdar Ordu den Rulten İspanyaya ınütev• ıcti' 

' ·~ A. A. - Bu <}a 
nazaran !-.ali firarda 

h Nadi\' h kar-
de r.ı c bilmek i
··alt:tindeki şe'-ir "' 

ı plarnaktadır. 
h ıbi için arkasında.".! 
kı.- ıta kar ~p şiddct!i bir 

• g • rmek üzre Babüssa
k inı ta'°·-;,,. etmiştir. 

ne avdet eylemiştır, Leipzig kruvazörünün denize i-rliril- Et:inu 12,600,ıJOO lıras. ş. er, yarrı şehrimizden hareket ed~~=i s: 
İ B 1. 4 500 000 !ırası •·-hvc ve 5CO oo lı mıntakasında 80,000, Giresonda 10 veya 12 bin kantar tahribat B d · t a-- ... BERL N 19 A.A er ıner mesine t ül d'l · t' H b- · · """ • erg:ıma a yapılan hafrıya ,_,.,0t•• , · cvess e ı mış ır. ar ıy~ a k , t . . . . t" B'"t l k t "t d'l · · ff&IPJ 

Tngeblatt, gazetesine nazaran, Ru· nazırı biı: nutuk irat ederek A.:nan ~ sı çu u,a a ıçı~ . gıtmı' ır. . u ~, o ara espı e ı mıştır. külapyon mabedinde muva 
syanın r.abık Paris sefiri Rakovski, harp bahriycsini hararetle methia""'a .hunlara karıııl~k ız,, b..: fasıld.kı Karadeniz m•ntakası fındık mahsulünün 7,800,000 kantar tah devam ettiği haber alınmıştır 
Siberyay2 nefi edilmiştir etmiştir 1 racatımı~ 1'• .arat, tabı h~lva v_e min edildigi sıralarda dahilde ve hariçte yapılan satışların mec- ANKARADA SONBAf{J\ll 
ALMAN TEKLiFi REDDEDiLDi CÜMHÜRIYETIN MODAFASI ~:~:~t~~ma< u~re I0

6
,000 !ıra an 

1 
muu altmış altı bin kantar iç raddesindedir. YARIŞLARI ıııJıf 

MOSKOVA, 18 .A .A. - Harıcı· .. BJ?RLİN 1?· A. A. - . Kabinr, ZEYTJN YAGI JHRACATJ Bu satışı yapmış olan tacirlerin fındık mahsulümüze tari olan ANKARA, 18. A. A. - S0!.'0 i•"' -tı 
ye komiserliği, Çin ve Sovyet hüku- cumhurıyctın hımayesıne aıt kanun AZA J afetten sonra pek müşkül bir mevkide kaldıkları doğrudur. Gi- at koşularının üçüncüsü bug~di ' 
metlerinin e•hası hususiye hakkında layıhasını tasvip etmiştir. L YOR f d"l · edilmiştir. Hava gayet güzel 

1 '.~~ • Nebati yağlara gelince, ith .it reson mahkemesinde tespit edildiği veçhile evelden keş e ı mı- h Bal" , 
ittihaz etmiş oldukları tedabireden rış ma alli kalabalık olup . .,, ' Fransada 3,550,433 liralık, ihracat 1,473,000 yen böyle bir hal karşısında tabiatile satıcı ile alıcının bütünmüş ı H ric•1 
mütekabilen feragat etmeleri hakkın- liralıktır. Bl.l fasılda ihracat zcvt 1 k"l' b f d •. . .. h . .. smet paşa hazretlerilo. a uııııı~r 
daki Alman teklifine verdiği cevapta · ı atı ertara e ecegım şup esız göruyorum. Dahiliye vekilleri de hazır b ııJıl ,~ 

O'>K?VA. 18. A .. A. - Termz· Almanyaya teşekkür etmekte, fakat Komünist tevkif ah yağından ibarettir. Bunun . ihracatı !ardır. Birinci koşu, üç yaş~nde ,,.P 
hı rıliyor: Nadir h.anın k.ıtaa-1, Çı'n hük' u'metı' kat'ı'yen teahhu"tlerı'ne 1927 de 7 mılyon !ıra kıymetınde ydı. Af • d • • d h" k k lı v ~•· PARİS, 18. A. A. - Komunist- Azalrnasinın sebebi iki senede bir ıç o~u azanmamı'J yer ıı>"'." 

•IDDETLI MÜCADELELER 

• ı tan ordusun_u takıp et~ış ve riyaret etmediğinden, Sovyet hükii- . gan a yenı ı are erkek ve dişi taylara mahsus ıı<,11' 
L b Şakini. id•resı altınd~kı kuy- metinin bu teklifi maalesef kabul e- lerın fesat tertibatı hakkındaki tah-' mahsulün az olmasıdır. fesi 1400 idi. Birinci Mazı;ar forrl" 

,, 'Kabilin 2J kilometre şımalu1de d . • . . b'ld' ··t" kikat devam etmiş ve neticede 60 ki-' KAGIT, KETEN VE "etı"mı', ı'kı"ncı· Rası·m efendıflfl ,.•ı 
. . . k k bil 1 emıyecegını ı ırmış ır. - 'ttih ltı 1 B 1 ı • v"' 

gl 1 tmışt:r. Bır ço . a e er _ --------- · - şı ı am a na a ınmıştır. un.arın! KEND!R T d · J f k l ·ı ~ d" ld · ~ · ri gelmiştir. ikinci koşu, üs "~.,,rı~· 1 

" im 'iden Na~ir. ha?a. ıttaata a- Atina mektubu arasında dört kon:ünist meb"us .var- Kağıt ve mamulatı ithalatı 5,385,500 ... a ı r aıı J n 1 ra ı a 11 e 1, ıg1 re s- yukarı halis kan İngiliz at ve ;o ~ 
l lukları" bıldırmıştır. d~r, !3unlar da halı hazırda ~ev.kıf e-1 lira.ambalaj şeklinde ihracatı 296, 765 !ara mahsus olup mesafesi ı.zb • .ııı"'. 

. l A AYIŞ dılmış olan M. Varty ıle hah fırarda lı'rad } •• k A • • b '}d • "}d · "':.~ 
KAB LDE ş MUHALl°F"'LERL~ b M D D . M 1 ır. ın en lll uınetıınıze ı ıı·ı l tre idi. Refik beyin Stafe•• ı-iı< 
Kov A A T ulunan . uclos, orıot ve . K t k d' . h ı• 5 051 '93 • Ş k ' b . S d . ge ı~ " [ O A. 18. . .- ermez· c· h" d' M-· h 1 . kQ e en ve en ır ıt a dtı , .o a ı r eyın ay as ı ikincı ""'Jı>I' ' 

n Jildiriliyor· Kabilde asayiş te- HU" KlJ~- 1\lET ıc ın 1 ~: utte em erın ye nu lira, ihracatı 10.320 475 liradır. Üçüncü ko•u dört ve dah• ~~"rf 
160 a balıg, olmuştur. Maznunlar, Ü Ü J J ' K"b.Jd h • • ••d•• •• j •ı • ksr•.,..• 

surette iade edilmektedir. - _, devletin dahili ve harici emniyetine' z M, NC .R .. V E. F_INDIK a 1 en arlClye mU UrU mzaSI e yaştaki yerli ve arap at ve ı ,ııe. 
SA.BIK KRALA DAiR karşı fesat tertibatında bulunmuş ol- Kısmı azam.ı uzum, '?.cır, fındık, 1 • • .... • • • mahsus olup mesafesi 2200 ~ ~ 

LO"IDRA. 18. A A. - Daily Mail Venizelos-Çaldaris makla ittiham edilmektedirler. ıbadc,bı. v~ hcevız olmak34u32zrle3:3eyı ·va harıcıye vekaletıne ıkı telgraf geldi ~~y~ğii~.int~i~~~%~~m:~ ~~~~ioi0 u· 
in P -~avcr muhabiri mahsusu bildi- Hümanite ga7.etesine nazaran meş ve se ze 1 racatımız • , ıra 
diy'>r: Beha Sakinin ne olduğuna mülakatı hur "ATEŞ" e~erinin müellifi Bar: i ~basına mükabil ithaiat 2, 785,598 .A~KARA, . 1.9 (A~-a~.o~? .Ajan~r gece .t~lefonla _bil~iriyor)_ - bcyyanı gelmiştir. ,Jı~ f. 
dair henüz kat'i ve sarih bir haber busse de komünist tahrikatı dolayisi- hradır. . . .. Kabılden Hancıye muduru ımzasıle Hancıye Vekaletıne çekilen Dördüncü koşu , Üç ve ~. st ti 
alm.:ımamı~tır. _ Biı;aenaleyh. teslimi- ATİN;:-;~(Milli et ) _ Geçen ki le tevkif edilen kimseler meyanında Petrol, benzın, parafın ve dıger iki telg raf aşağıdaki malfunatı muh t evidir · karı yaştaki halis kan tng•:~ ıı 
yctı:ıe v fıranyetıne aıt haberler ka- • .. Y .. eli . . bulunmaktadır. madeni yağlar ith aliitı 11,185,352 li- Ş h V 1. H .1 Şah M hm t k d. d k " Af d _ kuraklara mahsus olup ınes~ frİıı' 

d
. . . la l'kk' d'l k. N d' mektuplarımdan bırınde soyle ğımız rahk kibrit ve dig"er me adı infi!a- a a ı an ı e a u uman asın a ı gan or U tr .d . B' . . Ak'f beytn r> 

Y ı ıntıyat te a 1 e ı ce tı~. a !r üzere Yu nanistanda belediye intiha- BiR SUI IŞTIMAL MESELES.I kiye 'ithalatı 572,281 lira, ~arifede tem su Teşriııievelin onuncu gün ü K a bili istirdat etti. Bece Saki ef- ~~u ~~n~i ~~Pc~i p1a•anın .~-" 
!lanın •ıh•u tacı elde e tmesınc rng- b .. V · 1 h "k t ' PARİS 18 A A E t • " "'=< men .>ymlar ve igtisaslar devaın e- • ~tının netay_ıcı . enız~ os u ume 1 • • • : • • -:: .. _conmıs e sil olunamıyan eşya ithaliitı 4,7 16, 163 radı ailesi ve erkanı m emurinden bazdan ile birlikte firar etmiş, gelmiştir. Beşinci koşu dört f1 •'" 
diyor. Ken~isine son derece düsman ıç~n mem~unıy~tı ~ucıp kol~an:"ş~r. de Parı~ _gazetes~~ın muduru, e~a~ liradır. ord usu efradının bir kısmı kaçmış, diğer bir kısmr teslim olmuş- yukarı yat taki yalnu hali• J<8111eı'1~ 
olan kho<t havahsi kabile.lcri Şimdi Bır çok e emınıyet ı mer ez eroe e- ve tahvilatın sun ı surette tenczzülu- SlNEMA FJLJMLERJ at ve kısraklara mahsus oluP 1.01 $ıil 
K'' .. .. .. kt d 

1 
M nizelosa muhalif olan namzetler bele- ne bais olmak suretile devletin krc- tur. · 1800 "d" B" · · }ia·1;,.b r 

h:~~~~~:;r~esJ~r:::eıa:n~\i';:"avd~- diye reisi intihap edilmişlerdir . O za- disini ihlii l etmiş olmakla ittiham e- B NE KADAR? Nazırlardan ekserisi bizzat teslimi nefsetmişler, diğerleri de ~~yin R;:'ş~t~~ ~~nct~~ctzeytııP" 
tine ~a~ar Af.ganis_tan ~a ~zun bf :::,~~~~: ~~~!~::;n~:~daa';,,u~ı:~:~:~ ~~;~kF~:~~~ °!~~;ş~!~ik~:v~~v~~: ve s~n:;:: fr~r.~nd~.i~~İu~.:;:~~ ta~riJ~t:.Z~::'a':I~v~:!e~:ie=~~~;rından İzhan nedamet etmek fendinin Yav:':\~=~~- ~ --
anarşı evresı ~eçırecc · manu • rin mühim bir ekseriyet kazandıkları tını düşürmek için Paris borsasına he dır. · 
lCa~ hk~rukn ad".~e~ı mevbzuhu bahsolamaz. anlaşıld ı. Mamafi bunu muhaliflerin yecanbahş evrak tevzi ettirmekte idi. Bu fasılda ihracatımız 890,786 Ji. tedTırle~. . li be . d B . Malı N d " H K ' b"l HAYAT 
.. un ı en ısın:n ve a usu~ ~e~ccsı- cumhuriyet idaresine karşı bir teza- radır . eşrırueve n on şın e eşır mut a ır an a ı e 

mn a!.afrangalıgı Afga n cha~ısının be- hürleri şeklinde kabul etmek mun - lTALYA-FRANSA MÜZA':ERATI. 11 1,303 lira kıymetinde 6,467 ki- muvasalat eylemiş, sadakat ve parlak hizmetlerinden dolayı mil- ucuzluyor 
lk~ >:uzd~ doksamnı aleyhınc çevir- fık de ğ ildir. 'f'.ARİS , 19. A.A.,-:-,. :S.ahrı t:ı~didi lo dolu film, 19,?88 lira kıymetin li Afgan mümessilleri tarafından kral ilan ve kendisine biat edil- ( 
mıştır Bununla beraber Vcnizcloıçu ma· tcslihat hakkında goruşulmek ıçın .İ· 3,067 kilo boş filım gelmiştir. . t" - dıtll 

J. 
- _._.d hafi! bu neticelerden az endişeye dü- tal ya tarafından vuku bulan davet u- Boya, • ıriyat ve eczalar ihracatı mış ır. . . ' . .. • . Et flatı 55 8 dUft.i gı .ır aponga 8 . . B ' t M v . 1 . t zerine hariciye nazaret i bu müzakera- 10, 187,835 lira, ithalat 7 187 835 li- Afgan Harıcıye Vekaletı telgrafında Afgan hukumetı namına ... " ~ şmcmıştır, ızza . enıze O•Un e . . • iim b l d ğ hil ' ' h"" k' . . l d 1 k .. b . . kild mahrukat muntaZll"'of 

rafında bulunanlar ve başvekilin ta- t~ gı~ı~mege . ade u_u,n u unu . radır. Bu fasıl ihracatının mühim bir tı u~etımız e me~cut. ost.u m~ı:ıs.e atının en ıyı. şe eve dit 
raf ta rı olan baz ı gazeteler bu muv•f- dırmış ".~. tng ııtere harıcıye nazaretı- kısmını afyon, palamut ve meyan kö en sag lam esaslar uzennde ıdamesıru ızhar etmektedir. ratta tanezzUI 8 ~ 

TOKYO. 18. A. A. - Japonyanın fakiyetisiz l iği Venizelosun şahsi nü- ne v~rd~g ı cevapta ~n~ra konfe ra'l- küdür. ---- •ı iıl! 
bahri konkransta takip edeceği hat- fuz ve itibarının aza ld ı ğı ta rzında te- sı?.a ıştırak e~e_cek ~utun dcvletle~le MÜCEVHERAT, CAM VE k b k Ticaret Odasının aon y•P~~ yl': ~'• tı h"eketi tarif eden J apon hariciye - bat h oldugu 1 ou·· n gece •. o s maçları 11

"'' ı<' lakki etmekten de geri kalmamı,tır. munase a. gırışmcgc azır. Ş ŞE tiatiklerdc lstanbulda ha ,,,et 
nazın M. Shidehara, Japonyanın sa- k k k d 1 • b ulu · 1"' Mamafi bunu Venizelos k in tam bir nu açı ça zı r ve ay ey emı, - c · k ı · yav .. fakat muntuam bit J. 
ı-:-ıimi surette sarf edeceği mesainin s d .. h t 1 t am, ayna, şışe ve ıymet ı taşlar ~ ., 
diğer hahri devletlerle teslihat masa- muvaffakiyetsizlik addetmek de dog- ugunu a ır ~ mış~~K ithalatı 6,00 1,316 lira ve buna mlık~- 1 •ı• ) l f dl b cuzladığını görüyoruz. Ol '~.JI 
minin t nkisi beyan etmiş ve konfe- ru olamıyacağıru söylüyorlar. Sebebi A LI bil taş ihracatımız 210 155 liradır ngl iZ er e yapl 8n ye maçtan e- İstatistiğe nazaran tcneı:Il'erl''dı " 
ransı Japon milletinin öteden beri de Venizclo•un belediye intihab2tın- ??ARİMS, 19._ A. A. - b BbaşvhehJ<:ll et Kömür ihracatı 1,6S0,450 lira, .it- yadc mevadı gidaiyc fiatl",i ,_.,~,,. ~ 

da te.m.amile bitaraflığmı huhafaza et- daıresi . Brıand m. ·~ a I Si _ıye- halatı 1.094,639 liradır. şı·nde bokso·· rlerı·mız gaıı·p geldı·ıer dir. Hakikat da bu ucusıu.u ... ,.,,,,J' t 
en ziyade a rzu etmekte olduğu bey- d d d 1 kı d t f d - w· 
nelmilel sulh münascbatının ve hüs- mcsı ır. e~ 0 ayı ya n '.' 111 a. c ece.~ıne BUGDAY VE HUBUBAT İ olsa - bize kendini hia ~ tipi t 
nü amizişın inkişafını temin edeceği- ~el;diye int~ab.atının bu neta} ici ~~~ olan haberlerı tekzıp etmekte- MESELESJ D ün gece Fransız tiyatrosunda ngiliz bahriyelileri ile Istan- dir. et fl'ııe~ 
ne itımadı bulunduğunu soylcmistir. yenı bır şey degıl dır. Bunu haurlat- bul v e G. S. boksörleri arasında hararetli yedi maç yapılrruştrr. Bilba&1a son ,untcrd• ,tttfl ~ 

--- -• · maktan maksadımız parlementonun Ci d Bir senede 8•763•576 liralık huğ- Tiy a t ro lebalep dolu idi. • İatanbulda uzun hır ınUdd f11f 
Belı,:ikada a~ı~ası .Yaklaştığı cihetle !i rkaıa."? n e day ve diğer zahire ithalatı yapılmış Yed i martan beşi Türk boksörlerinin galibiyeti ile, ikisi de görUimcmit bir fiata, 55 kil -" 

bır~ırlerıne ~~şı .olan vazıyetlcnıu DAHiLi ve bu mevadın ih racatı 6,147,023 li- i " dar dUtmUttür. rtJ1'~ 
SEFi RE SUI KAST tayın etmek ı ç ındır. HARP raya baliğ olmuştur. ngilizlerin galibiyetile neticeleıunlştir. K ldlğinden acbııe o ııııV""r 

BRÜKSEL, 19. A. A. _ İtalya se Vcnizclos bundan evelki beyana- ŞAN?HAİ, 18. A. ~· .- İtima~a Balık ve et ith aliitı 7,631 ,853 lira Bizden galip gelenler şunlardır: çeki:!.c\c U..Ct"cdlr. Fakat bOıı:e ~ı. 
fi rine kaqı vuku bulan sui kast teşc tında muhaliflerin parlemento haya- Ş~~:'n hı.~ mcnbadan . ıst~abar edıl- ihracatı 1,381,537 liradı r. Lorenzo, Melih (G. S.), Selami, Saranga (Sayı hesabile) ha- bil k.~q:idaları kuru faıo!Y81,ııet1• 
bbı.i s_ıi hakkındaki rivayetler izam e- tın~~ a~.tık faaliyete .iştir~ etnı eclik- dı~ıne gore Feng~uhsıa~g ın kuvvet- • • sımlanru mağlup ettiler. Küçlik Kemal (G.S.) ikinci rauntta tca fiitlcri geçen ıencyo f1 ,ıt 
d ıl"."ştır . Hakikat halde hadise ha- lennı ~o.ylemıştı . Fılhaki~a .Yunan ~·~· Chengchov şımendıf~r hattının Tayyare gemısı hasmını abandanne ettirdi. cuzdur. eıııl'~P" 
sıttı r Kırk kadar ş:ınıa camları kır- başvekilı son senelerde m~e~sı~ bir ıltışa.k noktasını zaptetmış _?lup Han İngilizlerden de Makkinley ve Lang galip gelmişlerdir. Mar- Patatca bu sene gerek f.,o~~ J' 
"!'şiar ve ~tcı etmışler, ve polis vıı- muhalefete tesaduf ctmcksızın ış ba- nchrı ~yun7~ H ankova dog;u ılerle- . • . . " miz gerek hariçte mc~zul 0 

tJO 1, ıO 
k ~ mahalline gelince hemen firar et- şmda bulunuyordu. <:_ener.al. Goıı.atao- mektedır. Dıgcr taraftan ası cencral ( Bırıncı sahifeden mabat) lar çok heyecanlı ve hararetli olmuş, boksörler çok alkışlanmrş· en oyi clna patatca bılc to~1 ~.JI 
n:uşlcr~. Zabıta, bunların izleri üze- kı 9~2 de Yuna.'.' ?ezı~etını takip e- Changfak demir keburga tesmiye cdi- tayyare inşa edecek kabiliyettedir. lardır. rup satılmaktadır. Ort• ef1 · ~ı~ 
rındcdir M. Hyma~ı, s~bahleyin t. den ihti_Jild~ muhı~ bı~ ~ol OY"."Ya- len askerlerile Kvangsi den çekilmiş Courageoua gemisindeki tayyarelerin " kuruşadır. Faıuliya a. ll'~ı '' ~61' 
talyan aefarc~c~ın.c _gıderck efk.i- rak maglu?ıy~t ~~ınea~nın. crka":'nı olup cenup tarikile Hankov ye dogru beheri 5 ile 10 bin İngiliz lirası kıy- Divanı Alt yakında kararını veriyor kıtlığa rağmen bu sene iO•ıoe 
rı umuı;ruye.nın •";fıalını uyandırmış 1kurşuna dızdırmıştı - Y'!'dı Venız~- ilerlemektedir. Kat'! muharebenin bir metinde olduğunu dün bir zabit •öy- pctcn ucuzdur. Fiatleri ~ir· /. 
o.lan muessif had11clerdcn dolayi ae ~· ~arafından ge.ne huku~ete getı- kaç gün sonra Hankov da vuku bul- lemi tir. NKARA, 19 (Telefonla) - Divanı Alinin Mahmut Muhtar 40 • so kurll§ perakende 1'İ ~'.~ıi' 
fırc ~cCMuf ve teeasiırlerini beyan et- rılmiştır. Halbukı bu vazıyet mem- ması mütemeldir. J · · · b"tl · paşa davasına ait Seyrisefain idaresinde yaptırmakta olduğu tet Pirinçin aon umanl3rd.a s pil'~ 
mı~t1r . lekcttc muhalifleri çok kızdırnJ1 s.tır ourageous gemısının za ı en ta- d "km 1 dil k . T kika ğ J(I d E eyi cır1 ett''~~ 

FRANSA _ BEL İKA Muhaliflerin rcisı Çaldaris ile ba{, •. · Y ACMACI LIK BAŞLADI rafı~dan .. dav~tli~er~ çok ~safirper~ kikat bir kaç güne ka ar ı a e ece tır. et t yapan hey- u rna ~ ur. n u g.,ç111U~~ 
B~ÜK~EL, 19. A. A~ _Fransa- kil ara.sınd_a bir mülakat vukubular~k , CHAN".HAY, 18. A. A. _Nan- ver.lık ı::ostcrı!mış!ır, Her uç be~ ~ı- etin Eskişehire avdetini mliteakip Divanı Ali kararım nihayet ~r~a~~~~~ ~~t~~u~u sen• 

00p~ Belçıka tıcarct itilifnamesi tasdı"k c- muhaliflcrın parlcmentoda fealiyettc kine 60 mı! mesafede bulunan Vuhu safırc hır zabıt mihmandar verılmış ayın sonuna kadar verecektir. h f d b ğday !Jol ol~.~ı.;_.,. 
d 1 

. . b k" d k ' krt b hah . k 1 d k . . er tara ın a u "'" ,,:ıv ı mıştir. ulunmaları meselesinin halledileceği mev na e ı aat u sa ısyan e- ve gere uçuf ar a gere gemının Müteakiben Şurayı Devlet heyeti umumiyesi toplanarak mü- la k dı F'atlcrirt dd"" 
TEESSÜF EDiLDi aöylcnıyordu. Malümdur ki muhalif derek yağmacılığa koyulmuştur. Nan gczmesin<ic bu mihmandar zabit mi- zakerata başlanacaktır. Müzakere edilecek meseleler meyanında ucus d~ tağ. r. ~akkak ' rİ 

BRÜKSEL, 19. A. A. _ Hüku- olan chali firkası parlcmentoya işti- kin milli hüklı.mcti vaziyete hakim safirlerle mcşıul olmuştur. Davetli- &ar~ uıecc 1 
mu . '{a'(;J rf 

met Gortan in idamı munaıcbetile rak etmemek kararındadır Venizelos olduğu iddiasındadir. İngiliz kadın ve !er gemiden saa~ birde iyi intibalarla tapu müdürlüğünün yaptığı tebdili emlak layıhası vardır, t~~ k t fatlcri geiiııc•~f1e~e ,r 
Faşiştler aleyhinde yapılm•• olan artık muhaliflerin bundan vazgeçerek çocuklar berayi ihtiyat bir İngiliz ayrılınışl;lrdır. Istanbul maarif emini kim olıyor? f" ti rlr~ ab l n• geçen s ıı•"'~f 
nümayişlerden dolayi İtalyan konsa- P~rle.mentoya iştirak edecekleıi üıni- gambotuna alınmıştır. Diğer İngiliz HALK GEMiLERi GEZDi . .. .... z:ra~ .:'.~. :ıd'::'ğu gcçeıı 5:c1 ' 
!osuna teessüflerini iblağ etmiştir. ~ıru ızhar_ ct~iştır. Nihayet başvekil gambotları da vak'a mahalline gel- DUn öğleden sonra halkımız sa•t ANKARA~ l9 (Telefonla) .- Ist.an?.~1 sabık. Ma~rıf ~?d':1:"1 ni a flatlcri karşılaftırı11 r.t!' 

l l 
ıle muhalıflerın reisi arasında bekle- miştir. 14 ten on yediye kadar "Qucen Eli- Mustafa Beyın Istanbul Maanf Ernınlıgıne tayın edılecegı soy- im kt d f o~ :,.ı•"' 

ngf terede n.~n1 mü!1~1ta:t vukubuldu. Fakat şunu ASiLERiN SiLAHI ALINDI zabeth., zıhlııını gczmittir. leıunektedir. 
1 

İtn: a~ kömUrü 6 ktlu~ode 1 
.. ,. 1l; 

soy eme ı kı bundan hıç bir netice ha VALi KONACINDA - .. .. Ü ınaba ıı'ii- \ Tutulan hırsızlar sıl olmamıştı r. Çaldaris oyle hiı ta: CH~~<;'~Aİ, 19. A. A. - Vuhu . • ÇEKOSLOVAKYA BİR MlL-ı ENiS B. ANKARADA dır. Araba komur ·er ~6 j<I 
kım vaitlerc kapılarak kararından vaz dan ~ıldırılıyor: Hük!lmcte sadık o- Akş~m saat ~ıte .devalı ko?agm: YON TÜTÜN ALIYOR ANKARA, 19. A. A, - Mezuncn 5•5 kuruştur. fiatlar. ı;;gS ' 6cJf 

LON~RA, 18. A .A. - Bir zaman gcçmemiıtir. Şimdi bunun ne netice ı~.n kitaat, .. sür'atle Vuhu üzerine yü- da ~°'.ırd ıcrefınc bır çay zıyaf•ti ANKARA 19 (Telefonla) • Çe- İstanbulda bulunan Atina Elçimiz E- .. Bunlar topt~~k 0ıors• 1~ -~~I ı!l 
d:'n ben ~ndrada pek clirctlıtranc vereceği meıak cdılecek şeydir ruycrek dun mezk\lr mahalde çık- ve~h"f.1::tRIYET ABiDESiNDE koslavakya hUk!lmeti yeni yapılan nis bey hariciye Vekaleti ile temasta cülı;::dc~ alın':nız odonl• ~eP': ı'1 
sırkatlcr ıka eden ve bu ınakaat için * * * mış olan karg~.şa.lıkla.r: bastırmıştır. .. . . Modus vinandi ile b;; mil on kilo bulunmak üzre Şehrimize gclmittir. ap.,. • ama~s . 'kUtüI<lef ,1<1
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yalan otomı;>bil kullanan . Asilerden 500 unun stlahları alınını _ BuJtUn sabah saat (11) de İngılız .. .. . . .. Y HARBE KAR nu denen buyük dııfluo S .o 
keli hır h ruz t . d gayet tehli· ATİNA, 19. A. A. - Yağan yağ- tır. Diğer asiler, şehir haricine tardş- bahriyelileri tarafından merasimle :;c- Tur~ . tutUnü mubayaasını taahhut ŞI HARP sabahı kesilmiş o v< tıY.ıı 
bil yar~;., an~r~~ı :. e: hır o~omo- ~ur!ardan .dolayı, nehirlerin seviye- dilmişlerdir. Gam bota ilticll ctmi ~- lenk vazedilcccktir. Merasimde Aml- etmııttr. . ~OND.RA: ~ 9 A. A .- İzçilcr tet- kuruıtur. terıile'. et J'.'.r 
kipten sonra yaka { canlı.bı.r ta· ·~ yüks.elmıt ve Soufci yalanında bir lan İngiliz kadın ve çocukları mcıten ral cenapları da hazır bulunacaktır ANKARA ETJBBA ODASl kilatı. ~uessısı Ceneral Baden Povcl Kı§tn yaklaş'?~sıblr faal•Yr ıı~r 

NEHiRDE yı e c vermııtır. şımendifer köpriısunü ıular alıp gö- !erine avdet etmişler<. , Bugün Amiral gemisinde bir çay ANKARA, 19 {Telefonla) • Anka· kcn~ısıne Londra fahri hemıeriliği clbiıc aatanlar ıçın heSSPta ef1 "~ıl 
N iSTiFADE türmüştür, Bu yüzden Sclanik . İs- • · z!y~feti verilecek ve filo akşama doğ- ra Etibba odaaı heyeti idare riyaaetı· t~vcihi .münaocbetile Belediye daire- si açmıştır. Yal,'tlan ınin g~~' 1' 

L01'.JDRA, 18. A. A. - Scvcren tanbul demiryolu münakalltı kesil- CENOBI AMERIKADA ru lımanımızdan ayrılacaktır. ne Ankara-Sivas hattı ıcr tabibı dok- sındc hır nutuk ırad ederek izçilik teş sinde giyecek flatle~ tt• b• 
ne~rlnın ~ulan y~ kısmının bir miştir. BUENOS _ AİRES, 18. A. A. _ tor Vehbi ~y. katibi umumiliğe dok- kila~ına yarım milyona yakın gencin kinin ayni oıduğuınr ~1 r. 
ş~lale halındc takrıbcn yüz metre ir- Dün akıam reisicümhur İrigocn in ta lNGILTERE iLii. tor Hı.iscyın Enver bey muhaarp ve dahıl bulunduğunu ve bir ıulh tceı- zül olduğu anlaşıl ~ .~ 
!•fa~n ~vaya a~,.k için 25 milyon CENUBi KUTUP SE~ AHATI raf tarları ile lilcyh tarlan arasında bir DOMINYONLAR vczncda~lığa <!3 doktor Vefik Bey in sıiı~ olan bu teşkilat içinde yetiıece- sif' 5IS pi~ 
'.ngılız hraaı lllrfilc muazzam bir bent KAP, 111. A , A. - Sır Douglas mijsademe olmuş ve yüz kadar tüfek LONDRA, 19 .A .A. _ İngiltere tlhap edilınıştır. k!.erın ~~be kartı harbedcceklerini DONKÜ J(E ıı•· S~vr"'.f. 
ın'!'l olunacak~. Bu ikinci Niyagara Ma".son, bu sabah Dcscovery namm- ateşi teati edilmiştir. Neticede bir ki- ile Dominyonh r kavaruni csaıiycıl- ALPULLU FABRiKASINDA soylcmı, tır. Dün sabah Jiınanı~basl" ~ tııı;f 
dan bir kaç milyon k~ovat kuvvetin- da~. bal.ın~ avcılığına mahsus vapu- şi ölmüş, bir çok kişi yaralanmıştt". nin ve bunlar ar.asındaki muahedele- EDİ~E, 19. A: A.-:- A!pull~ şe FRANSA· İTALYA İTİLAFI Adalar havalisini ve bı:,.sı ib

1
, ~Jl 

de elektrik cereyanı ıştlhsil cdilecc- ra b.ınmı~tır. Mum:ıtleyh, kutbu ce- rin tefsirinden çıkan ihtilafları tetki- kcr fabrıkası senelık faalıyetıne nıha- LONDRA 19 A A Bah , k kesif bir sis tabab .ıat11ıf .a>;,~ 
kt' nu ıde bır sefer ıcra etmek b HAYVAN SERGiSi · lli F brik iki' f ' · · · - rı on rayı k rŞI a. a~ '·"I'"'" ır. d f • .. ve u ke ve halle memur meclisi haı Kana yet vcrmış · a a ay zar ın- fcransa gitmeden eve! F İ tir Sis sabaha a . t'r v · r 5• 

AVUSTURAL YA lNTIHABATl :~ :aı.~:'ı'.:rınm"::~c~elerde ?ul~n: ED.l~NE, 19. A .. A. - Gazi haz- da kanunu csasisindcki, ayan mccli- da 47 5 vagon eker istihsal etmiştir. tal ya hükilmctlcrinln ar:~~:d:e bi; mUddet devam ctın•ı:,İerif1l İftlf' I' 
LONDRA,. 19. A. A. _ Avustu- ve Avusturalyan.;, ::~up h:;:~;re.sı?ı rct~rını~1h•!"~yel.erındc ve İsmet pa- sinde intihap edilecekler hakkında TRAKYADA FAYDAU YACMUR itilaf aktcdeceklcri hakkındaki haber Buğaziçi, Adalar s\aybC1faıl 

ralya intlhabatı Amele fırkasının goa· topografyasını tetkik etmek t~s:rının ı~ ;re a~:~nın h;~yasetle~ı;c ~üyük kullanıl~n zevat tabirinin kadınlara EDİRNE, 19. A, A. - Bu ekin za- dolayislle M. Mac Donald bu itilifm vapurlar intizan;;~
1 

hiç bir 
lebeaile actfcelenmittlr. . d d vvu- ./~ . al'.v ı e ıyc scrgıaı tat e- d.a ş!mıl bulunduğ~na karar vcrmiı- manı yağan feyizli yağmurlar, Tra· konfcranaın hüınü ıuretlc neticelen- dolay11ilc li~a!' 

run a tr. ' m"'tir tir. kva çiftçiılnin yüzünü guldürmtiıtilr. meılnde yardımı olacağını aylemişlir. kua gclmcmııttr 
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-~-~~=::;::~~==~~ Mahkemelerde: 

İtilaf mı? 
MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERi 

Şarlo, mahkemede ... 
Donanma sennaye müdafaaııı: içindir. • VllAgette Emanette 

!() .Sermaye arttıkça, müdafaaııı güçlefiyor. Bu~ dritnot~ar 
~tııilyon liradan aşağı: Çiknuyor. Daha Kntvuor, muharnp, Te~vikl sanayi Emanette zam 
~uy;e gemisi, tahtelbahir var ld, bunlarla bütçeler delik dqik T 

Feci sukut ~ ~nun için Avrupanm eıı. sll!ha merakh milleti İngilizler Nasıl ve hangi fab- Eylül maaşından iti-
atııarak Amerikaya gidiyorlar. ttiw istiyorlar. rı·kalar ı'stı·fade haren emanet memur Nasıl itilaf? Hüsameddin merdi-

~ .Bir kerre dritnotlar halı:kmda 5 - 5 - 3 niıpeti var. Yani, ederler? venden diJşerek bar- }arına verilecek ~ beş dritnot yaparsa, Amerika 6, Japonya ~.yapa~ B_u kl d 
l!Jıi'- 1?21 de Washingtonda tespit ettiler. O gun bu gundür Teşviki sanayi kanunu mucib.i~ce SB art ışartga Şehremaneti memurlarına yüzde 

" edıyorlar. • • deri fabrikaları muamele vergısın- fırlamış 1 s zam icrasına Cemiyeti belediyece 
it F'akat, ne Kruvazör ve muharrip için, ne de tayyar~ ~emııı den -İktıaat Vekaletinden alınan karar verilmişti. Bu zam Eylul maa-
~- ta!ı1 tclbahir ı'çı'n bı·r anlaşma olmadı~mdan, bu nevı ınşaat primlerle- tecil ve mahsup muamele- __ .. alle- şından itibaren tatbik edileceğinden 
''<tı h g si görmektedir. . Halıcıoğlunda Tul'§uou ",." geçen ay;ı olan zam fazlası bu gün anı Yürüyor. Aneak fabrikaların yanındakı de- sinde oturan Hüsamcttin sarhos · ,. !erde verilecektir. ~İııd·İşte, son Amerika - İngiliz mülakatı bu inşaatı durdunnak poların da ayni muamele göreceğini duğu halde gece saat yirmi dörtte e- ==-.. 
i\ 1•r. Telgraflar fonnel bir itillf olduğunu, hatta Fransa, İtal- ve bu yüzden bazı ihtillflar çıktılı vinln merdivenlerinden çıkarken ay· 433 VESA1Tl NAKLiYE ESNAFI 
t.ı~ aPonyanrn davet edilerek bir intemational konferans yapda yazılmııtır. alt kayarak dud'şmilf, karnı patliHy~~ CEZALANDIRILDI 
•tııı biid' · Defterdarlıktan aldığımız ma!Qma rak ba~şakları ışarıya. çıkmıttır .. u Seyrüsefer merkezince yapılan bir 

B ınyorlar. ta göre depolar fabrikalar gibi ayni samet1tın Balat Musevı hastane~ıne istatistiğe na~ar.an g~en. ~ylQ~:yı ~akalım ne çıkacak! muameleye tabi değildir, esasen bir yatırı mıştır. zarfında şehrımızd~ vesaıtı na ye 
~tı e zaman Anglo - saksonlar arasında bir mesele çıku he- ihtiUlf da oktur. 

0 0 
idar~ eden şoför, vatman. arabacı, 

Şu formül ortaya atılır: y SARHOŞLUK Y Z NDEN CERH sandalcı gibi esnaftan 433 kiti hakkın 
Blood is thicker than water İSKANDA Boyacı köyünde sabıkalı kalıl:çı da mühtelif cürümlerden dolayi muh 

D Bahrı İskanda yapılacak teıkilat için gel Muharrem ile Macit arasında sarhoş· telif cezalar verilmiıı ve bunlar bir ~i . Ctnek istenir ki, Amerika ile İngilte~e arasınd~ . - miş olan tski.n umumi mildür mu· luk yüzünden bir kavga çıkmıı. ne- liradan 25 liraya kadar cezayı nak
-. d:~ su kesafeti, bu iki ırkın kan kesafetı kadar degıldir. Ya- avini Necip bey ile diğer memurlar ticede Muharrem. Ma~idi sol kolun- tiye mahkQm edilmiglerdir. Ceza gö-

tıiz kardeşliğe mani olamaz. temlik işlerinin nihayetine kadar bu dan bıçıkla cerhetmıştır. renlerin kısmı azami şoför olup bun-
A.vnı söz bu sefer de ortaya atıldı. rada kalacaklardır. !ardan 110 u Karnesiz, 14 il caddele-

:ıı larF~kat ~caba, bu seferki mesele, kan _ve su arasındaki. kı:_sa- FAZLA İSTİHKAK BIÇAKLA KALÇASINDAN ri işğal 12 si müsteriden fazla para 
itil - daki - YARALAMIŞ almak, 28 i kasketleri numarasız ol-~ fark e alakadar mıdır, yoksa dolarla F!ing Narasm agır- Kadıköyilnde bir mübadilin istihh Usküdarda Valde bağı kuruluğun· mak, 23 ü mühürsiiz saat kullanmak, 

lndan mıdır' · kından faala emlak aldığı anlaıılmııı da Veysel beyin kö,kiinde oturan su- 15 i memnu caddelerden g~mek ve 
'f. 'f. 'f. ve emlak istirdat olunmuıtur. cu Hikmetin karısı 28 yaşrnda Ay- 23 ii de ehllyatnamesiz olmak fiille-

GU" NU'· N 1· t. 'flSADİ HABERLERİ şe hanım evine giderken önilne Meh- rinden dolayı ceıa görmüşlerdir. Ce-
L"- MüfelerrlJı H. met çıkmış, Ayşe hanımı bıçakla sol za görenler içinde 21 tane de ehliyet S I' kalça•mdan yaralartıiftır. namesiz arabacı vardır. Gene Eyl<U 

J\Teşhur Şarlo n1ukallidi 
n~ler aıılatıyor? 

.$arloyu dün mahkeme kapısında gördüm. Ne o? Hayret mi 
ettiniz, Şarlo'nun Istanbulda ne işi var mı dediniz ... 

Öyle ise siz Istanbulun Şarlosunu tanımıyorsunua. Hani şu 
sinema camakiinlarmda türlü taklitler yapan, Şarlo mukallitliği 
ile hayatım temin eden artisti tanımadınız mı canım? 

Evet, işte bu ııat dün kan koca davalarına bakan altıncı hukuk 
mahkemesinin kapısında beni görünce, hemen derdini dökrneğe 
başladı: 

- Ben bir kızla evlendim! Ama nasıl evleniş .. onu hiç sorma
yın. Evveıa bir sürü şeyler istediler. Para, yiyecek, giyecek eş
yasr .. Döseli, dayalı bir ev, yüz görümltiğü .. Dosta düşmana kar 
şı şatafatlı bir düğün .. Ben bunları yapamam diyince nikahlı 
zevcemi benden ayırdilar. Kız da anlaşılan (fit) e kandı, şimdi 
ayn yaşıyoruz. 

Ben mahkemeye müracaat edince !!İmdi de başka şey tuttur-
dular: • 

- Kendine iyi bir iş bul! diyorlar. Sanki benim işim fena mı~ 
Hayatımı komiklik, mukallitlik yaparak kazanıyorum. Mukallit 
lik bugüne bugün sanayii bediiyeden sayılır. Haklı değilsem 
söyleyin .• " 

Biraz sonra Şarlo mahkeme salonunda vekili vasıtaııile kansı
nın "'Österdiği ikametgaha gelmesini, boşamak için bir sebep ol
machğıru ileri sürdü. Mahkeme de mtiddcaaleyhaya bunun için 
ihtarda bulunulmasına karar verdi. 

Koridorda gülüşüyorlardı: 
- Şarlo'larm kadm yüzünden talihleri yok. • Amerikadald 

Şarlo'nun talak davalarını gazeteler az mı yudılar? 
Şurasını -antr parantez- arzedeyim ki bu aatırlar Istanbul Şat 

lo'sunun muvafakati ile yazıltnı1tır. 
:r. e "' . ehrimizdeki buğday stoku geçen Vı"la""yetı"n idaresi iN E 1 ı MUŞ ayı zarfında vesaiti nakliye 10 kl§lyi 

• • , , • • BiR KAD T RZ Y VUR yaralamış ve 15 i de birbirile çarpıı-Sene kının ıki mıslı fazladır Kadıköyünde Mumhane caddcainde nırştır. 'ııı ş,lırırıı , * ftikl • . 'bet 3Z numaralı dükkanda müıtereken llunda.R başka Martta 441 Nisan- l . d dil d .. .. idil 1~<lıa ;.;~ef!~?:~~~~~~:~o~a~",;. Lonr~p;r;.-:..~ndane~~e ~":erk;.; Emanet ile Vilayet icrayı sanat eden Tilrnaz isnılnde~ da 530, Mayısta 166, Haziranda 99, Gazete erın avası n e goru 
S'.'ndan •krne'ing daha fazla nazaran bilUınum yapalı fiatleri ~\ı: nasıl tevhit edilecek? kadınla klraıı ylizünde.n kavga e~ıt Temmuzda 2?7• Afustost~ da 223 ve- Dün ikinci ceza mahkem.eıindelbul etmiyertlı aaYmlflar. lrfan bunun tıı ,_ •ne intiz gd'l kt d' G du"'•üktiir Yalnız Türk yapaı<-.Jan fi- !er, Tumu makasla Silreyya beyı o- salt! nakllye ıdare eden kimse muhte !rti 
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't .... '-'katın gız· H !berine küför o~e hatlar Bu sua• 

GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 

, -t:rı ar c ı me e ır. e- :r • &.. • • • • d ar 1 tı llf 
1 1 

.. ·• 
1 

di p mese es ne aı uu.ı.a.ı ~ 
'.loo ı: bu günlerde şehrimiz.de a~eri çok ~kaok ve müıtakardır. B .. M. ~~cliai dahıliye ~?cilmenın- mu.run an y a amıı r. suret er e ceza gormuı er r. safhalarını yazmaktan dolayı ~ava e- da üç akraba soka a çıkıyorlar ve lr 
l2.Rso n •tok bulunduğu halde ııın- Bilhassa yaglı Anadolu yapağıları ce tadil edilip muhtellt encumene gön MV Ay KA KiLLİ p ARKE TAŞI MESELESİ dilen gazetecilerin muhakemo11ne de- lanı Hldilrülilyor. ua-rin Cemli B.id.-
• 1 . ton buğday vardır. çok rağbet görmektedir. Yalh yapa·· derilen belediyeler teıkilltı liyıhall· TRA ZALARI . . • vam olundu. Dünkü celsede vekilimls dia11nı dermeyan ederek Halld'ln fa. 

1lQ ~ fabrika . ~ !ibresi 9 pensten aatılmaktadrr. na göre, Iatanbul belediyeslla mo.hal 1 - Bebekten gelmekte olan 2086 nu Ki1H.p3 rke tatı yapmak ıçln Ema- İsmail 1 "CümhQriyet" vekili Ha- ili aılt •e dlğerlerinln foran .ılmethal ~ • .llışaatı b' açılıyo~ - ~u ay ı- Tiftik hususunda en çok muamele li idarosl birlettirilecek, Iatanbul be- maralı otomobil Beşiktaıta hilviye- nete muracaat eden Macar grupunun dar Rikt ve diğer gazeteler vekili olarak ve esbabı muhafflle nanrı '<ı)ullır; l<:uıg ıtecek ıki f~br~kaç va{"1 yapan Londra piyaaaıında tiftik flat- lediye riyasetini Vali ifa edecektir: ti meçhul bir adama çarparak ağır teklifi_tet~ edılmekt~ ~lup nY_Mün~- lrfan Emin beyler hurr bulunuyorlar dikkate alınarak teodyesinl lıtedi. 
ll nd•ki Vej~tn~~kta, d_ıgen en e !eri gilnden güne düımektedlr. Belediye mecliıi ile vilayet mcclı- surette yaralamıştır. İfade veremlyen !er mu~endış mektebın e tetkik •~il dı İrtiıa tahkikatına ait istintak ha- Maktulün vereseai maddi tuminat ~q"nlarda b a ın labrıkası'.11'. Buna rağmen Türk tiftlklerine si umumisine kanunlarla ve~en hu- mecruh ZükQr hastanesine yatırı!- me~te.dır. Tahlıl rapo.ru ff:'a~e~ ı:o~ ıclıniiğinden beklenen karar sureti istemediı;n~- kanlarına kan istedik· ~1ı .. ;,nan k n aşka Balatta ınııasına karp bilyiik bir rağbet ve talep var- kuk ve venü belediye mec\ısı azala- mıttır· derıldıkten sonra müva .. g '. ece .. d ·1nı · t' Ayni zamanda Cum !erini söylodller. Munun Halldin velıt;~nın ~t~n fa.brikası vardır. B~ dır. Ankara malı tiftik 19 pense •atıl rile belediye hududu haricindeki vill: 2 - Pangaltıda oturan :Maksut 1\- olur•a .b!". fabrik.a ın,ası ıçın milzake- f~~ ~~ı .=:.:·aleyhine yeni bir da- klH müdafaaımı yaptı. Mahkeme ka• ~ır. ş sı hır kaç ay sonra bı· maktadır. Bu ~ene Bey. puarı m~lı~a yet meclisi umumiıi azalarından mü gopyan isnıin_de altmış yatında bir reye gırışılece~ır. va i'~gtr. Dava polis müdüriyeti rarın tefhimi için talik olundu. 
~n~ık R•l • çok rağbet edılınektedır. Sarı tiftik rekkep olarak teıekkill edecek. olan ihtiyar, Harbıyede bir tramvay altın . Şehr~manetinde ~n zamanlarda~ tarafından ve "hırsızlık çoğaldı, polis BERBER CEMİYETiNiN YEN[ ı,., •nrla fııı;;'"R~ ~ladı - Sene libreıi 24 penıedlr. Istanbul meclisi umumisine venlecek da kalmıştı. Bu adam Beyoğlu zükilr pıce münhal me_murıyet _bulu?"'a mildürü Iatanbulluları teyakkuıa ıla- HEYETl IDARESl 't~ latıtıar ık uzennden yap'!"n Tiftik piyasasında vazyet durgun tir. hastanesinde ölmıiştür. ısede buralara kimse tayın edilm~ye- vet edi or" s •rlevhalı yazıdan dolayı . 

. ~: dair ~:~e suretle itfa edil~- olmakla beraber pyaea şayan mem- Istanbul meclisi umumi~i ~iltc~yi, r~k tas&n!if olunmakta ve ve~ü e- efkirı iehyiç 've musanna neıriyatta D~ .berberlerin. s~n~llk boyetı !· 

. 'ile tıııştir. t( •t ~rannı benli:" nunyet gö~ekte~r. .. biri belediye varıdatını ıe~r itl•~ne METRUK BiR ÇOCUK ~ektedir. _Bı_ı suretle .sene nflıay~- bulunmak iddalarile ikame olunmuş- dare ~tihabatı Emınonündeld cemı• <!ıı lıafındılc ı:cı:"~fı geçen hafta ı- *. ~byo fiatlerı - Dun borsada diğeri vi!Ay.et varida_tıru. v!IAy~~ IJI~- Gece saat dörtte, Gala tada Kara tine kadar mü hım tasarrilf temın cdi- tu. Mahkeme bu davanın diğerlerile yot bınasmda l'.apı~tır. ·~ıı,kfta 160 çu ege başlamııtrr. Oe- İngıliz lira1I 1027 kurut on parada rine, tahsisı mecburıyetını gosterır Mustafa paşa caddesine bir aylık bir lebilecektlr. tevhidini kararlaştırdı. Bundan eon- İdare heyetıno ıttlfakla C. H. F. l!ı İ!ı gclıniştı "~l fındık 177 çuval açılımı 1028,S ta kapanmıştır. iki bütçe tanzim eder. çocuk terkedilmittlr. İami Feriha Şü- ~ONSERVATUAR BINAS[ ra mahkeme heyeti istintak bakımli- namzetleri İsmall Hakla Kemal, HU-lı '-ç ediJlni.r .. unlardan 2110 çu- Düyunu muvahhide 204 kuruı on Müşterek teıkilit ve vazıfeler içİ!' krü konulan çocuk darülcezeye gön- • . . '"ne azdan tezkerenin tekidi ve Cüm seyin Hilmi, Kemal Recep, Ahmet 
'it 

1

•hsaı h §tir. parada kapanmrıtır. her iki bütçenin varidatından tahsı- Konservatuar ve asrı tıyatro bı- f' . Y t • 
1 

üdürü Agah beyin Hamdi, İhsan, Ziya Lütfi B. lor intl-U~~ sa tıı<1 allerlnde de doğrudan Altrn 902 ta Liret 9,04 kuruıtan sat tefrik olunur. Meclisi umumlce derilmiştir. nası inşası için Emanete müracaat e- h::~\u%":d~r:.':ma1t için davayı l hap edilm.ittir. tış yapılmaktadır. "' ,. m'!:mele gönnuıtur. 8 ki§ilik bir encümen teıkil edilir. YARALANAN ~DINLARDAN den Alman grupu ile müzakerata de teşrinisaniye talik etti. Berbor mektebinin novakrııı ikmal 
Encüm belediye encümenleri bu- BiR[ ÖLDÜ vam edilmektedir. edilemediğinden moktep gelecek aent /(, b/ B 191101929 kuk ve vezaifini haiz olarak ifayı va- MEKTEPLİ FlKRETIN kiitat edilecektir. ı.,,, 1_8m 0 OFSalJl zife eder. Azadan ikisinin belediye Dun yazdığımız vecihile Fenerde KAÇAK S'ORETTE HAYVAN MUHAKEMESl Mektepte 

30 
talebe olacaktır. Bun ~'ıı 

4 

ı•hıııSTII.;ılAZLAR TAHViLAT hududu haricindeki azadan olmaeı Tahta minare mahallesinde 36 numa KESENLER Erenköylinde Bedia hanımı öldll- !arın 
15 1 

kadındır. 1"1::.~•••hblde ı •:. 00·!: ADJa'll>l• J ~ J: 33
•
50 

mecburidir. ralı evd~ hane sahibi madam Atına Mezbaha haricinde bazı yerlerde ren Feyzi ati Jiaesinden Fikretin da-
• t.., " 1: ~~·~ Her daire reisi kendi dairesine ait sabah mısaflr gelen Elenl, Fatına, Se kaçak olarak hayvan satılarak Top- vaaına devam olundu. Dtınkü celsede HlMA Ylil ETFAL BALOSU 

11 

Ynla ö 
65 

Tla. • 1. ' .,.,, 00 müzakere sırasında encilmende bulu- her, Fethiye, Milkerrem Hacer Mü- kapı n saire gibi ıehrin kenıır yer- ··"'tler dinlenmiıtlr. Himaye! E~al baloau (20) ıubatıı. " it•· 'TL ti f[rtod """' da k .-... h- dilınl tir' ı."•ı.., "~ ER llüUıü: tlrlıatl 4 50.00 nur reye igtirak eder. eyyet taraça n. manevre yapma ta !erinde ucuz flatle satılmakta oldu- Şahitler Fikretln asabi olduğuna te ır e 1 • 

1"'<1ıı 11 60 a.ıııım Şlıteı&. 16 n olan İngiliz tayyarelerini seyreder- ğu-anlaşıldıfuıdan bu kabil kimseler ıehadet etıniılerdir. Maznun tarafı CUMHURlYET BAYRAMINDA ;}••a,,~tııııı YOia 65 H. Pop ııau f[ıtod ZABITANA BEY DENİLECEK ken taraça çökmüş, hepsi yere düş- hakkında tiddetle takrbatta bulunul- bazı müdafaa falıidi gÖ•terdiklerin- Cumh . b dlf ~ s. •· Ş_ :~ 00 B. M. mecliıi müdafaa! milliye en- müşlerdlr. İçlerinden biri Balat Mu- ~11 için allkadarlara emir verilmlt- den mahkeme 36 teırinievele kaldı. (Jg) T-':t:.'f:eı ~'!..ıı::~ :::..": el r" •· ~•teıı cümeninde mevcut bir liıyihaya göre sevi hastanesinde ölmüştür. t ·• a~• yı '""1,_•tıı n,oo ÇULıtR b' ~ ır. SABUNCU HASAN MAHKEMEDE Etfal tarafından rozet tevd edilecek· ' ,. 33 50 badema binbaşıya kadar za ıtan ve 
b'lı .\.:ı_ mensubini askeriyeye kaymakamlar 8 HIRSIZLIK VAKASI KANALiZASYON TAŞLAR! Hamal Osmaru öldüren eabuncu *'· 1 L•tı~'•Ş. 09 80 

Loadra 1028 so,oo Ntw-,ort 0,47 37,50 gibi (bey) denilecektir. ı - Galatada Yolcu zade mahalle BEDAVA HALKA VERiLECEK Hasan'ın muhakemesine dün devam BAYTAR MODORlYET! \ı "''• $. l4..IO Pull il 04,50 Au.. 16 35,00 sinde Muatafanın evine aabıkalı Muı Emanet, kanalizasyon hafriyatı e~ilerek. maznunun mabkumiyetile ne BINASI t,~••ıo :ı. 5 llO C..tne 
1 

44.25 lloaa 09 04.50 SiGARA YA 10 MiL YON LiRA tafa girınit eıya çalarken yakalanınıt oana1rnda çıkan tagları Sultan Ahmet ticelendL Baytar mildiriyetl bina11 p• harap ~. ;• ~ :: 

35 

Bltr" H 06,l6 Amntrdım oı 17
•
50 

• VE~DlK tır. .. _ meydanında toplamaktadır. Da".'a":"1 ':""'."zuu ıudur: ;A-ğu~t?." olduğundan müsait bir bina buluna-lı ,;1:•: 1 4 
75 

Brlbol 
3 38

•
75 

Solya 
65 00

•
05 Şehrimızde bır sene zarfında sar- 2 - Bakır koyde Mek~ep •~kagın- Mt'ydan tagla 0 kadar dolmuştur sun 8 ıncı günü maznun Yenıcamı o- rak daireııin naı.ıt İktisat veklletln• 

h - . - 18 ~ Praı ı6 9S,OO BtrUa ı 99.~o fedilen sigaranın kıymeti 10 milyon da 6 numaralı İhsan beyın .evıne cı- ki Emanet bundan sonra çıkacak tat· nündı sabuıı. sat~rken maktul hamal den bildirl!mi§tlY, 
'lifd Vlyua 3 36.00 liraya baliğ olmaktadır. ki?en ~izmetçilik yapan Hıkmet gir !arı nereye yığacağını bilıniyor. Osma~ sırtın:~yuk o~du~u hal~e ora HIMA YEİ ETFAL KARTLARI 

'11 IJOda-- T.apada Tütün inhisar idaresi bat müdiri- m!§, hır çok kıymetli eşya çalarak Bu ta larm satıiması dilşilnülınil• ya g .. hr v.e ı •"!"• ıst•~: asan 
l yetlere bir tezkere göndererek hangi kaçmıştır. kş. { k hal •

1
• buna manı olmak ıster ve mumanaat Himayoi etfal merkezinin yaptığı eın ·ı:--;:. 3 . · 'd' • fakat na Iıye masra ı pe pa 1 0 - -- -· d kam ile Osmanı öldüriyor kart tal k 1 k · 1 hal ••ısı J k l sigaraların halk tarafından daha zi- -. T~ksıınde Mecı ıye so~agın: duğu için satın alacak kimse zuhur o0~~nkli~ 1 

da ah' 
1 

di 
1 

di B · pos o e sıyon ve ev arın-·~ - -~r, onser er Kadastro mektebı' yade içildiğini, sigara sarfiyatını ar- da derı tuccarı Nişan efendinin evı tm . tı' un ce s7 e' ~t ~r. nen. - un- dan bir kısmı şehtimize de gönderil-
.. _ . . h · · 'ki t · 'ki 1 e emıı r. !ar vakayı ızat ettıXımıı şekilde an- - t" Bun! ahla tıia k \,0 • tırmak ıçın neler yapılması lazım gel- ne ırsız gımıış. ı en an t pa to Bunun için Cemiyetı Beledıeden la 

1 
Tahk'k "b- . tı' ,... . ınıı ır. u seyy ra sa ca • 3 

~I k • f 1 d'"' - almı•tır ttı ar. ı at ıtmıg . ı-.uavın t K 
1 

ks-
1 

hal d b[ ..ı v f etı tara IR• açı mlS, tlr ıgını sorı;n~ştu. . ç ' • . . · - bir karar istenilecek, eğer Cemiyeti Cemil B. iddiasını demıiyan oderek ır. 0 e ıyon ve av ar an r 'tl:lrı Şark vilayetlerınden gelen cevap- 4 - Şehretnınınde Seyıt Halile Belediye inşaat yapmak istiyen hal- .. . . t .. di k kısmı Turing klübe verilmiştir, lı bonelerine Tapu ve Kadastro müdüriyeti .,_mu !arda köylü sigarasının pek rağbet mahallesinde Ali Osman beyın evine kı d da. b d t 1ın 
1 

maz?.::;'.?11 ;:"nga~~ ~':'mu n. a_s IHSAN ABiDiN B. 
' "er"I nıiyesine merbut Kadastro mektebi görmediği bildirilmektedir. hırsız girmi~. üç battaniye elbise ve n ~.eydan tınn e ava aı a ta :larır- t~n ° 

4
=
48 

.e :• madd esm :bn. tecrımhı-~,1-. v 1 ecek - y . .. . !mı na muaa e c ezse o .zaman a:ı nı ve ıncı ma e mucı ınce ta ~ Poznan sergı"sine gitmiş olan İk "''.:<ı, 1 . dünden itıbaren tedrisata batlamıştır. azılan rapo_rlarda k?y!u sıga~ası- çamaıır ça f~1~: • Emanetn vesaiti ile denize dökülecek- tidi cezasını istedi. Mahkeme net'ıc•- t • ,~,il_ • Cleıon •irketi müdürü Mektebin bu sene mezuları sıtaj mü nın sert olmadıgından !tkayet edilme 5 - Bakırkoyunde bakk~ Mehme ti d H 15 - ha 100'0 tisat vekaleti milsteşarr haan Abidin 
,.,.,_ "'nad 1 • dd tl · · "- ı k .. A ka ktedir din dükkanından hem.,.hrısi Tevfik r. e asanı sene agrr pse ve bey şehrimize gelmiştir. ,..._~ite 

0 

Uda yapmakta oldu e ennı Ll<Illa etme uzre n ra, · . '" Mamali Cemiyeti Belediyenin, in- lira tazminat vermeg· e mahkum etti 
.,.,. n a d · B İ · . vil" ti k - w otuz !ıra çalını• kaçmıttrr . SANAYi MODORO \.~eı~' edil .• et etmiştır. ursa, zmır ve saır .. ye ere ta - POLiS MODOR MUAVlNl ,. · h şaata başlamış olınak gartile istiyenle .\~İli~ı dıği.ne nazaran telsızde sim edilmiftir. . 6 ---:- Beyazıtta Kalender a~e ma- rin bu taşlardan Belediye mühendisi- KARAGOMROK CiNAYET! Sanayi ve mesai müdilril Ktzıırı ~--~a .. -er goreceg"iz Ezcümle Bu efendiler sltaı' milddetlerini ikmal ANKARA, 

19 - İstanbul polra halleıınde doktor Şevket boyın evi- · .. t ğ' 'ktarda beda a al Karagümrük'te kaııap İrfanı öldil- bey Ankaraya gitmiıtlr. ~ ... ı ~r:f . müdür ınua .. Hil Ü be . ba k h . . im tır nın gos erece ı mı v .. ~ ••neti ••tl~rinden bazıları- ettikten sonra memurluklara tayin e- . . vını. ın . yın § a ne ırsız gımıı§, •§ya ça '' · masına müsaade edeceği zannedilmek ren arabacı Halit, biraderi Şükrü, e- SANAYi B1RLIOINDE 1 

'urcııe 
1

•ının edilmek üzere- dilec~klerd!r. Bu sene mekte~ 70 e- bır v:zıfeyRae nakil ve _Y•rın~ Gebze ka- 7 - Şeh~adebaşında F~rah apar- tedir. nift~i Kiimil efendilerin muhakemesi B bah Sa . B' 

1

.

1

. b _ 
~~r - tneıhur temsillerdon fendi girmıı ve fen şubesinı d~ ilk ~ amı gıp beyın tayın °!unac~.- tımanında Sınan efendlnın odasına ne dün devam olundu. . . u aa nayı ır ı ınde eye ~ r. "• ınonoloflar dinlen!- defa olmak üzre Behice H. namında gı ali~darlar tarafından tekzıp edil- kapusu kmlınak suretlle hırsız gir- SEHZADEBAŞI - UN KAP ANI Hadise mayısın 17 inci günü Halit • ıdare toplanacaktır. 

\~t '1<1ı· bir hanım dahil olmuıtur. mektedır. _ mit. elbiseleri çalmıftrr. CADDESi 500,000 LiRAYA efendinin evi önilnde cereyan ediyor. FUAT B. GITl1 teı ı:~ın~~ nazar~ llcyof- Bin ~direk mahaH~ ka~tro ELEKTRiK TARiFESi . 8 - Tepeba§l?~a Lülılenburg ote- TEVSi E~ILECEK ~t efendi Ja_zını evlendinn!f ve b.u Himayei etfal rebi ve Kırldarell ~"'-"e ~ dıdıJe Darlilbcdayı çapları ile kuyudatı ıbnal edilerek YOKSELECEK MI"> !inde oturan Lwnın odaaından 18 11- Unbpanı semtınde istimlike de- münasebetle bir ejlenct tertip •tmit meb'uıu Fuat bay Dlin Ankaraya ıtit· 
\.'tt-f qt da llaerleri dinlemek. için Tapu idareaine deviredilmiftir. Şimdi Ü d b. . dnır: k raaı ve saati ç&lınmıftrr. vam ediliyor. Şehremaneti Fatih-&- tir. Bu eanada kasap İrfan gelerek. mqm ~~ teııe .ıııevcuttur. Geçen ac- de Emin Şinan mahalleıinin teııçil ç ay.• ır .tan;ı:ını e . ~ te 0

• dlrnekapı battı için 200 bht lira is- bu aile mecliaine ittlrak etınelı: iftar. • ETİBBA ODALARI 1 
:den birile bir tccril- ve tapu acncdatının tanzimine baş- lan ~le~rık tarrfesinln tcspıti sıraeı ZEVCESiNiN EŞYAlU ÇALIN- timlik bedeli sarfelmİftl. Halbuki Ev sahipleri bu valdnız ınlaafiri ka- Evelki gün DarUlfünun konferans t~ tetatbelde endikaiyon ce 1anllllftrr. gelmyışkttır.d t il k . t 1 MIŞ DiYE iNTiHARA KALKIŞTI Unkapanındalıi bina arsalarının met- salonunda toplanan heyetin etibba ttı.. uk ~ d'""-d O O O a n a ar e omıayonu op a- · · · bbaı f" · · ır-.... d ld TARABYA İSTİNYE YOLU 1\ • -~ 'terıııe . ;;'e ı,.~ en TAPU M D R narak yeni tarifeyi tespite çallf&cak- .v ~zneci!erde ma!Ql g~z~lor CCIDI- re mu.ra . ıa~lerı Edıme._ı a - odaları hakkındaki kararını dilo ya.ı lı-,t • 'Sİll ııııı.ı. "1lf · hmir<le citmit olan Tapu mildiiril tı Elektrik t 'f . t . dili k yetı bınaaında oturan malulınden Me- arsa fratlerıne nııpcten 10, hatta 15 TAMiR EDiLECEK mııtrk. Istanbul Sihhıye mildüriyetf tı::'ıııı.,.~,.. :Se ~ bir tel çeki- Ati! B. ile fen heyeti mildilrci Halit k~;.,ilr ve am~~ ~~~e:~ e r ~n cit efendi Bu~eadaki zevceainin eıya- misli daha pahalıdır. İld sene e .. eı yapılan İstinye - Ta- tarafından bu karar Vekalete bildi-~~~ or:;.g~unda nereden Ziya B. bu hafta içinde tchrimize ge ve kambiyo nazarı dikkat.'na;::."ı.:~ !ar! çalınmasından ~ütee11i.~ olarak • S.elu:a~e~ -,U:n!'&panı ~·~ rabya katranlı tot~ıi boaulm~~~· Bu rllmittir. 

, ~-ti h•klaıı~nacak.tıc. . lcceklerdir. tadır İngiliz lira "k ld'ğ' d ıntihara karar vermı' ve dun Sultan kimilen ıatiınliki ıçın 500 bın lıra yüzden çok mütküllt çeklldıgınden ____ .....,,.._._ __ ~·: ll. bir ub ~a.dy!> mil- Jelrtrik tarifea· . "'lu ·":. ~ ın .e~ e- Ahmette kendisini bir tramvay araba sarfetmek libım geliyor. Bu seneki Emanet bo.ulan kıaımlan tamir et- SEFAININ KONTROL VE (~hı.. . nı llrl1riıniwe de F k f f I b korkuluyor. ının ° yu e meaın en sının önüne ;ı.tınıt isede kurtarılmış- ~üt~ ile ~u ~anın ancak yıanaı ia- tlrccektir. MUA YENESi NE BAŞLANDI .~,;"-111tı la - 8 r 8 e e tır. tımlak edilecektir. ....... 
. Ol~d, da tanbuJda ol~ıtgıı Maarifte Bnalarm yıkılma"' için de aynca EŞEK ETİ PASTIRMALARINA Ticareti bahriye müdiriyeti bir he-li,;~~~•l.l A •ccnta tctlı:i~tı , "' • ALACAK MESELESiNDEN 5~ bin lira ııarfedilecektir. Bu esasa ETl~T ~ONUt:ACAK yet taşkil ederek limana mukayyet ~~. lCo nkaraya afttim. Hılalıahmer yardım M "f kflf KAVGA gore Şehzadebatı tesviyesine 1930 se Etek etınden imal edilen pastırıtta selainin kontroluna başlamııtır. Gc-~:~t "e :Su ııya, A~, İz: aarJ Ve Tavuk pazarında kahveci Niıamed- nesinde başlanacaktır. !arın piyasada satıl~ıg?'ı yazmıştık. milerin, tekneleri, makineleri ve bil-i;~:: •ccııtaraaya .ilttiın. BU- edecek din ile müıterisi Abdurrahman ara- Unkapanmdan sonra Eyip lıattı- Emanet eşek etıle ınıal edilen pas hasu tahlisiye vesaiti tetkik edilınek ~ı ••• ~tıaları~~lcilltı yaptık. . . Dün Emanette sında bir alacak meselesinden dolayı nm inşasına başlanacaktır. t~arı tahlil .e~_ecek. x~nilınesinde tedir. Heyet, bir geminin kaza vuku-ı...~tlt ~ır. ucw: ce tak Hili\iahmer, mekteplerdeki ra;.,ir kavga çı~, neticede Nizameddin EMANET KONTROL bır mazarı;at g_orülmedı~ takdirde, unda ne gibi levazıma ihtiyacı varsa 

> ~tt tf Vt C I çocukların iaşesine batlamak üzredir mesgul oldu bıçakla Abdurrahmanı yaralamıştır. SAATLERİ ALACAK tıpkı beygır etınde oldugu gibi, Üzer- I t . h" 
1 

.. ,'>~,~!İri 1
•
1 DENLER Bu sene 4,000 kadar çocuk i.1ş~ • •• ~ -- !erine etiket yapıştırmak suretile sa obn artı temktıned, vapur sa ıp erını mec-

" "'" e A.inıa k ı dil k · ki - ZÜLEYHA H KENDiNİ Halk Elektrik ve Terkos • · t tılm il d d k · ur u ma a ır. t;,_ ,a tit . . n on-.olo•u e ece tir geçen seneye nıspetle • • ,ı_ 'e • asına m saa e e ece tır. T tk'k t 'h . k d d 
\..'lt ~'et •1111ttır. I yüzde yirmi yedi fazladır. Maarif vekili Cemal Hüsnü B. dün DENiZE ATTI !eri abone saatlerinin bozukluğundan e ı a .ay n_~ ayctı.ne a ar e· '\)~~ leh ltıuıneaaiJj iJ s Maarif Emanetine gelınig ve Sütlücede oturan Züleyha lıanun sık sık şikayet ediyor. Şehremaneti, BOY ALI MEKOLA T SATILA- vam cdecektır. Suratle ılerleyen faa-ı,:ı-ı-u~elrn~şti,'.rp a-i V~REM SANATORYOMU orada meşgul olmuştur. Vekil B. isminde biri dün Karaağaçtan kendi- bu mahzuru refetmek için abone saat MIYACAK liyet netic~in~e bir. çok ~eıı:ıilerin ~~ ; - -"::: 'URSU Y_~nı ı:e;em sanatoryomunda gün- öğleden evel eshabi mesalihi kabul et sini denize atmak suretile intihara te- leri~i kontrol eylemek üzre kontrol Avrupadan gelen konserve ve sair muayenelerı bıtmıştır. Gemılerın tel-

.--.. lı:ıı~'b _ de yuz kışı muayene edilmektedi:-_ ti. Müteakiben Darulfünun Emini şebbus etmiş isede baygın bir halde saatı mubayea etmeğe karar vermiş- yiyeceğe ait şeylerden bazılarının bo- siz tertibatı da dikkatli bir muayene-
-"'" . , "· t~n~ısarı- H?s.tal~rdan_ ı:,n~htaç o1anlara Jıaf- N~şet ~mer B. de or?ya gelmistir. kurtarılarak hastahaneye yatırılmıs- tir. Bu saatlerden kafi mikdarda ah- yalı oldukları görülmektedir. Şehre- den geçmektedir. Kazaların çoğu hep •Şian: ı_ada ıkı gun Hılahahm.e~ tarafın.?~ Dtı~ kıtapçılard~n. bır heyet vekil, tır. İntihara teşebbüsün sebebi tahkik nacak ve lstanbulun her semtindelci maneti. her t~lü boyalı mevaddm aa telsi• vesaitinin yokluğu ile korkunç 

} umurta ve ekmek verılıyor. -'--~' zıyaret ctmıştır. 1 edilmekt dir. •aatler sık sık kontrol edilecektir. tıpı menol:llıiftir. facialara meydan vermektedir. 
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iLLiYETiN EGLENCELERI 

llil iy~t 
ASRIN UMDU! •M,u.fYl!T. T1l 

20 Teşrinlevel 19i9 

BUGÜNKÜ HAVA 
Dün buareı azami 19,S ugııl ti 

1 

Zifaf günü •.. gecesi 
derece idi. Bugün rii%glr miltebnvll Saat yedi - Çalar saat. Erken liyor. Yemek kt'kuau. Pasta ku 
esecektir. Havanın açık olmuı kalkmanın can sıkmusı. Halı· tusu. Gelenler. Kalabalık. Sağ 
muhmııeldir. nm üstünde çıplak ayaklar. el hep uzanık. Bel hep bükük. L----------- Ense koltuk alu kaşınması. Ge Tebrik. Ter. Yağmur yağıyor. Ba cllnkQ yeni Dllnkil bllmecımlıln L.,ELEK rinm~. Pencereden bakış. Yag- Saat sekiz - Yemek. Sofra bllmecemla halledllmlt şekil 

J.' mur yağıyor. örtüsünde rakı, şarap, şampan-
Saat sekiz • Kolalı gömlek. ya lekeleri. Yanaklar al al. Pud- SOLDAN SACA: YUKARDAN AŞAôl: 

RENK v.: RENK Düğmeler büyük, ilikler küçük. ralar düzgünleşmiş. Dil şakala- ı - Siyah bir böcek (9) 1 _ Zulmet (B) 
Dün aon baharın biraz nemli İskarpinler tıpaUp. Yırtık fa- n. Kahkaha. Şarkı. Hannnlar- 2 - Çocuk doğuıtan (3) Sallan- 2 _ Yapmak (4) 

nünlerinden olmaaına rağmen nile kolu, aceleden. Yag·mur ya dan birinin gönlü bulanıyor. dır (Z) 3 - Nota (2) Bir maden (5) 
., B · b - d d d 3 - Nota (2) Naklede:ı (5) ( ) erken bahçeye ç.lrtını.. izım ğıyor. Çorba ta agm a on unna. 4 _Lüzumsuz (2) Büyült dett(4) 6 - Su (2) Setreden şey 4 
«Yıldız» i~mini verdiilmz «dal· Saat dokuz - Caket. Eldiven. Kahve fincanında çorba. Hazmı 6 _Bir içki (5) Törpü (3) 5 - İlim (3) Kalın ip (5) 
ya» ıar büyük bir revnakla en Şapka. Daha erken. Bir saat sızlık. •İstakoz ağır geldi».Yağ 7 - Cildi ka;mdıran ot (7) 6 - S~ (2) kır(')ı (2

) 

güzel reuklerini ortaya dökmüt var. Gazete. Ekmek çıkıyor, İn· mur yağıyor. 8 - İğri gagalı lı:ut (6) Azamı... 7 
- Bır ~u_maı 5 

'd ( ) 
• • •• :ıı. li · · · l Saat on Çarlston Sonra gene dan biri (l!) 8 - Meyillı ( 4) Nı a 2 

lerdi.. giliz .Y ..... ıe yor, suı ıstıma • - .. ' . g _ İ2Zeti nefis (2) GiUel (3) 9 - Katiyen (4) Geniş (4) 
Tabiatın bu zengin renk ha- Yağmur yağıyor. Çarlston. Bufe. Şampanya. Lı- _::~..:::..=:..::.:.=.~:...::.=.:::....:..~------'--------

zinesini derin bir rağbet ve bay Saat on - Otomobil. Toz t~~ mona.ta.'. port~kalata. Kafe gla- -~ Jlarik, hayat, kaza ve otoml"!~Ü s.ı;L rıa lnnı1.1 ~ 
1 

Allahm bu renk rak. Sarsıntı. Bozuk yol. Kotu se. Likor .. «Bır şey almaz ınısı- ,-Galatada 'Onyon hanında kAin 'Onyon sıg.ırta kuınpanyırnnıı. 
ret': ~ttım ve H N t' kaldırım. Sel. Çamur. Şemsiye, nız efen dım?• Bulantı. Sızıntı. tmıı 
taksımınde de oca asret ın . . y - y,,a.nur yag"ıyor pya ız. 

b -·ahede ettiği t• ı~ye ve şemsıye. egmur ""'s··· 'ki ç' 1 Türkiyede bilafa~la krayı muamele etmekte olan 
D!er .u~un ~u~ _ .. yagıyor. aat on -ı - ar stoıı. •• 
kil e nıspebızlı~ gord~ ... ~u Sat on • bir • Belediye daire- Saat iki Çarlston. u N y ON 
iki aylık çiç~k_t~ki zengı~ v~ goz sL Nikah memurlğu. Kalabalık. .. ~.aat üç - Supe. Kirli, lekeli 
kapnn renklılıge mukabıl otede Bir alay insan. Sürü sürü demet ortu. Yanaklar al al. Podralar 
at kestanesi ve meıedeki renk· li. cKüc;ük hanım»ın elleri buz düzgünleşmiş. Dil şakası. ıKumpanyaeına bir kere u~!I'atlan sigorta v-ıpl "IDAY:Wı.:_ __ 
aizlik ne idi? gözleri yaşlı gibi ... Masa. Ka- Davetliler bulut ... Çiçek va- · --- · - Telefon: h1ıyul:'ı• _ 2002 

VEFASIZLIKI lem. Defter. Şahit, Saz. İki im- zolarınd~ §ampanya. Şampanya =--:.-:.-:__ __ -_____________ . 
za. Valde hanımda sevinç göz kadehlennde et su~.. H~- iLAN Güzel sanatlar nk· lemlsinden: 

Cwr.a günü Istanbul spor lt!f lık N d d h eli 
k 1 b. yaşlan, burnunu siliyor. Gü- BiZ • " er en ye ım 0 ın - Erunı'yet Sandıg"ı müdirlig"in- Fındıklt a Uln C < an'atlar kilii.m çok geç a mış ır u- '! B - y · -

mumi kongresinde bulunabil- lürnsemeler. Tebrikler, Ter. Sı- yı » aş agnsı. agmur yagı- den: Zehra hanım tarafından Akademlılnde ınş1 edilecek aıelye 
mel ıçin erkenden yola düttüm. kıntı . . S~~ el hep uzaruk. Bel yorS. d" Gidi Ot bil 14/10/929 tarihinde Sandığt- ile yapılııc:sk ıamirann kapall zarf 

hep bilkük. at ort - f· omo . b'rakıl 'çı'n verilen 
U ı. d ld'g"ı'm ı'çı'n K" ··k h · · d y rnıza ı an para ı z mça yer en ge ı Yağmur yaaıyor. • uçu anım» ıçın e. or- 4428 1 bo yu kaybet-
k .~.,renin muayyen vaktinden .. b' .. . h numara ı no 

~.. Akşam - Tokatlıyan. Çiçek- gun, ıtap, mutecessıs, eyecan tiğini söylemiştir. Yenisi verile-

usuliyle milnakasısı ve tem edilecek 
laburatuar için mübayu edilecek 
alin fenniye ile yıptınlac.ıı: olan b'r buçu.'< saat sonra geldiğim ler, kutular. Garsonlar koşuşu- sız. ceğinden eski bononm hükmü 

halde nısabı ekseriyet teıeklcül yor. Valde hanım burnunu si- . S~t .~ • Yatak odUL Leke- olmıyacağı ilan olunur. masa, res!m tahta" ve aaJre demlr-
etmediğini gördüm. Geçen sene - - · -- - .. ---- li, sokük esvap. Damat beyde ----- Laı ..şyanın aleni münııkuası teşrin! 
}erde 90 • 100 kişile içtima eden kal yalan zamana kadar ditçi nefes içki kokuyo:r; sigara ko- Istanbul beşinci hukuk mahkeme· evelin ylıml birinci pazartesi günU 

k ed k 15 ki • k idi. Bilmem hali öyle mi? kuyor, meze kokuyor. ıinden : btanbl Evkaf müdiriyeti· sıaı wı diırre Akademide icra edi· ı 
bu ongr e anca fi a- M' d bul B ağ nin Beıiktatta Köyiçindc bostan 
dar vard~. Bunların da beheri YENİ ŞEKİL! .1 e antısı. lif rilll. ııolı:ağında 18 No: Ju hanede Hacı leceğlndeıı evrakı keşflye ve şannı-
ikişer üc-. er rey sahibi addedil- R f k ızd baz 1 Dizlerde derman yok. Haean efendi vcreeeaindcn zevcesi meler! görmek Uz ere taliplerin Aka· Ü e anı an ı arı, -Al. 
dikleri halde yine nısap olmu- d · Uyku arzusu. Şerife hanım ve evladı Mahmut, Ah- demi kir!bct!ne müncaatlan. 

Y
ordu. lah ziya e etsm- yeni makineler met Kemal, Muatafa, İbrahim bey· ----

Hain etle devam 

1 PS 
y 

ALEMDAR 
ehzad• h ı da 

EllLAL 
sınemalıın ı anca' •ıç gün daha gösterileceğinden henüz gör 
memiş e' ""'•rın istical etmeleri tavsiye olunur. • 

Kız~ erkek bilfımum mektep müdürlel'l 
ve n1uallim Beylerle talebP- efendilere 

bir cemile olmak üzre her iki sinemanın yarınki .11at1nelerıııd' 
yalnız 20 kuru) ücretle kabul edileceği tebşir olunur. Sdt 

O 1 
ALEMDARDAı gundü% saat 2 v. 4,5 '11. -eee ~!...ı. 

yun ıaıı erı: HiLALDE • 3,5 r. 5 'ı, ,,.,-::; 

aıt& 

ıJAl•B ~ 
· Jhıba.ların 
Gunahı 
acı.-.--

SARI ZAMBAK filmınln 
dehıkir mümusllesl 
BiLı/ DOVun 

muzaffer oldul' , en son tabeaerl 

• • 
ID.TIJRA~ 
filmi önüıırllzd•ki çsrş•mba 

akşımındın ltihsren 
MELEK SINEMASIND 

lrae edilecektir. 

1 

ELHAM.RA 0.A 
MORlS ŞO\ı.ALyE ~ 
P ARİSLİ ŞARKIÖ 

filminde ve RAKEL ~ 
en son t•rkılannda göt" cıoJr 
işidın 6000 :rtfinlıı dlllııdt 

;;;İi.üL!DE ptB 
ıs " Ba gün ilk mıtine saat 

Bu hafta 

MELEK Sinemasıı~ı 
irae eJilmekte olıın t~f 

MARI ASTOR ·ı• j1ıJI 
ROLA.\lll in teru IU .,.,f tJ 
ENDt~LÜ~ Gu.., ı1 

filmlle Arnoldl Zlritln brk:,~ 
ve cazbandı amıımun ıak 
alkışlarını ihraz tmckıedlr. 

ASRI 
S1NE1\ı1AD~. 

Bu günkı1 pazar giJtl .. .. 
y~~6.t~Ai~ 

PROGRAMI 
getirip yeni tekiller alıyorlaı·, Ayaklar buı. Jerlo Fatma ve Nuriye hanımlar .ve; EMNİYET SANDICI 

g.ft~ha'İ~•İ ~!ıd~. 0k:~g;~d:: ;t~:ı.:.ın·~::::ı::ı.ar·oku~:: :~:~b:~utta titreme ürper :~~~;aı:::deç!~~1:;'!~!~:'~~:~ MÜD~RLüCO~~EN inkara Su İileri ınü~Urlü~ünden: çıldı, sessiz, aadaaız tıpkı yetim ruz y • kild 12-24-32 • efendı mahdumu mutevefla Şakır c· Musa Kazım efendının 17139 Y • ,ıj 
b' ·--'· I 'b ıldı · ep yenı te eA I - me. fendi zevcesi. Hadiye ve Jı:erimel.eri iter~ numaralı dcyn senedi mu l - (58154) lira (26) kuruş bedeli keşfi olan AhiJl1 ""' 
ır çı~ açı ır gı i aç • Ha. 68 sayfa çıkılacak! la ikin Esneme esneme üstüne. ~ikmct ve ~·ı:ıı•t ha~.ıml~r aleyhır.e cibince Emniy.et Sandıg·ından is mal kanalı ve imalatı rmaiye ameliyaU inşası 14/10/!lıf ~.J 

zin bir eda ile bir müteveffanın kariin aradığı teY yeni tekil ve ılı:ame eyledığı dava uzerıne olbapta 'kr 1 d' •• bl". k b' d . "b 20 .. · d<l ti k lı rf ulile nı~ 
imalinden bahıederceaine ııe- çok Myfa mı acaba?! Zifaf. iatibııil eylediği 14 -Mayıs- 929 tarih ~ az ey '! ıgı me ag mu a ı- en 1dilrni~ a:e'! gun mu e e ve apa za us • 
çen itlerden bahsedildi her kes FELEK Yağmur yağıyor. ve 58 No: Ju ilamın temyizcn tet· lınde Sandık namına merhun vaze ştır. . . . . ~ 
bu ölen itin vefatından pek mü· I ~ı. IR ı .. b.~ "-tı:-ı J--·• lı:iki Müdiriyeti mumaileyh& tarafın bulunan Erenköyünde Nerdi- 2 - Müteahhit evel emırde ( 4362) lıra ternmat tııfiııl' 

lı11P ııl iNi nlSI - - .....,. dan temyiz edilıniı vercaenin ilı:a· ven karyr.>ınde Çeşme sokağın- hükiimet bankasile sermayesi ınilU olan bankalardan 
teeuir görünmüyorlardı .• Za- ınet~ı ıneçh':'J ol~uğu .m~~dde· da eski 3i, yeni 45 numaralı ve falet mckrubunu iraeye mecburdur. . 
ten onun aon demlerini rören- Bir tezat Dok' tor ma ılanen teblıgat ıcra edıldığı hal· .. .. . b . h 3 _ Müteahhit bu gibi i~ler yapıldıg"mı daireyi teıniS' 1 d · batr vü t etmediklerinden an- yuz arşm arsa uzenne me nı a ' 1 
er tezkiyı:_sine gelmemitlerdi bi Melı:tepliler miiubakasında 23 ün- Ja~ı~ış ve ;:r m1!cibi ~lep evra~ı Ş~_P iki ka~ ibar~t ~!r .. taşlık fenni vesaiki ibraz edece~ir: .. . .... ..,.!_~ 

le. • Sağlıgında onun hakkında cU haftanın birinciliiini Ticaret mck- C l / R • temyiziye suretlennin ıli.nen teblı· dort oda, hır sofa, hır kuçük oda 4 - İhale 3/11 /9~9 tanhine musadif pazar ~u edil""".3 
S•atlerce, günler«' SÖZ aöylenir tehi talebesinden 745 Adnan B. Jıa. e a. asım gat icrasına ili.zum görülmüt oldu- ve aynca yüz arşın arsada bir Ank;rrada makamı vılayet mektupçuluk odasında ıcra ,O lf" 
ken evelki gün bir saatin içinde zanmı§tır. Bu yan ıudur: ge hıutanesl clldlge ğ~ndan tarihi ilindan iti~en on mutfak; bir ahır, bir dönüm üç den proje ve evrakı keıfiyeyi görmek iateyenlerin Nafi• . /. 
her it batta tereke taksimi bile 23 llncll haftanın en milhim lıabe- IJe zilhnlJlge miltehanısı gün zarfında mah~emaheye mura.eaat- evlek iki yüz arşın bahçeyi ha- müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. ~.J 
bitti herkes da"ıldı. Sanırdım ri Akd~niz fil?9~nun memleketimizi la mezkilı' ıuretlcrı zetmclen ve . h • d . h' ~O"'ı 

" ziyaretı bahendir. K d E k k akai taktirde evrakı davanın mabke· vı anenın tamamı va esı ıta- İ DIGI dU'·ı·~- h enfn 1~ 
ki d la d h ef 1 - a ın· r e . . . d bo ·1 . h EMN YET SAN maa ıuuuı an 'J onun oat rı a a v a ı ç!- İnciliz hükUınetinin Akdeniz filo- • - meı temyııe ııevkolunacağı tehlıi mm a rcun ven memesı a- .. rlt Ü ü"ü EN rihin elif Bil ~ 
kacaklar... Aldanmıtım: Şaı- au eumarteai günü geldi. Kumandanı Cilt, frengi, belııoplı:lutu makamına Jı:aim olmak iUre illn olu sebile müzayedeye çıkarılarak muD RL u ND ta e ın~s~ r fi/) ,J 
rin dediği gibi: merkezi hilkılmetimize &itti. Gazi ve idrar yol• haııtabtlannı nur. 505 lira bedel mukabilinde mliş· Müzeyyen Ayşe H. tarla Ta- Ç&r§edaın~ ,gı.ı;tU tekral'~ 

Hazretlerine arzı tazimat etti. Baıve- ı tll ıı t · · ·· · d l 23 10 929 ' zay esının ıcraıu ve '1J 
"Görd~m ki giden gitmif. Jı:ilimlı: tarafından kabul edildi. Şeref. en emn yo uu er ve en D kt r A kutiel e~s·. uzen.ı:ı e? up - - .. lip Ef., vasisi Hacı Ahmet B., sinin ikmali mukarrer '*' 
Dür ban ela bütün dağlar. !erine müteaddit ziyafetler verildi. elverifU ,.rtıarla tedavi eder. O O • t~~h!°,<; musadıf ça_rşanı~a gll· nin 11326 ikru numaralı deyn ğundan talip olanlarıl1 . .il~ 
Devran yine ol devran Hm• Az' · f' 1 • · Tü k Adres: Be•""'u, Mis sokalı . rı· ıe be'•·"""khı.., 'dflf nu katı kararı çekileceğınden . . . . S il"' . .ı w.u; ız mıea ır enmız; r ,....,. Elektirilı maltla<·• Y ,..,,;:"'"._.•::.._.._ talip olanlann yevmi mezkQrda senedı mucıbınce Emnıyet an- günde nihayet saat orı_-_J,. 
Alem yine, ol Alemi" milletinden kendisine has bir miufu No 11 telefon Beyo~lu 730 her darb2ı, pıoa!ılt, adellll••-'· ..., ,. ..... I d • d . 'kr l d'kl · . . d ~..J 

perverlik gördü... gün sut 8-10 14-20 u~ elit ve firenglyi ı~ıaıı ll<l•vt ~- saat beşe kadar Sa.ıdık satış A- ıgm an ıstı az eye ı en me dar Sandık ıdareaın .~ ,ş/ 
DIŞ T AB1PLER1 MESELESi Bu ziyaret; aulh yolunda büyUk hi !<arai<Oy:I~ Bö~kçl !ınııı aı~ :ı.ı. Jmirliğine müracaat eylemeleri blağ mukabilinde Sandrk namt- lunmalan !Urumu I~ 

Bu günlerde lstanbulda bir zmetleri dokunan ik~ d~vlet aras~n~ Usküdar_ hukuk haki.mliğinden: . - ilan olunur. na merhfun bulunan Tarabyada ~.~.~ 
•Mektepsiz dişçiler» meselesi yapıl~ığından huıusı bır ehemmıyetı Anadolu Hıearında mukıınler Me· lıtanlıul Bqincı Hukuk mahke- ve caddesinde 202 ve yeni 194 Jı-ııuJ 8 inci lcnı ı:ı-"" '' 

K' ··be I I h' d haizdir. IAhat, Fatma, Hanımlarla Mehmet meaindenı GALATASARAYDA tNnHAP Bir d in mini ıstif"'_...ı" 
~r ..• j 11h1, ·n nnn a ey ın e, Bu ziyar.etten sonra, bir 1:lirk ol· Ali bey tarafından Şadiye ve Nev· İstanbul evkaf müdüriyetinin Çen. GaJatuaray kul6bü Konsra riya- numaralı ve 105 artın aru üze- eyn te ~ 
mısı e ınde. Ben tamamen ınak hasebile aklımıza gelen ilk ıey, hare hanımlar ve Hüsamettin ve berli taşta evkaf müdüriyeti sabık setinden: rine mebni ahşap üç kattan iba- de mahcQz ve furuhtu 111 ~1 

yabancısı olduğum bu meaelede - biç şüphem yok ki - pek az bir Atrf ve Rıfat beyler ve saire aley'ı· tahsildarlarmdan Hüseyin Avni e- 18 birinci teşrin 929 tarihinde fev· t d"rt oda iki sofa bir mut- NO marlrali 163!17 aıcıtO' .wJ l!"f. 
fikir beyanından hazer ederim. müddet evci Avrupaya gidip bize ka- )erine ikame olunan mülk ve vakıf fendi ileybine ikame edildiği ınatlu· ki!laJe olarak toplanan Galat~earay re 0 

' .. bir adet müatamel ot~ r 
Yalnız ala b . • rljI İngilterenin mu%aheretini temin mahallerin teıbiti ve olıurctle kay- batı davasından dolayı ilanen tebli· killübü Kongraamda Riyasete Nee- fak, altmış, arşın bahçe ve mu- ınahf<lı< bulunduiu O~~~ 
len _ ~ ::ıh • )' dİ~- ·~~n do~t ( 1) Yunaniatanın başve· dının tashihi hak~n?aki . davada~ gat icrasına .rağm~ evrak ıure~leri· me~ Sadık, Unıuml ~tipliğe Eşref ştemelatı saireyi havimaa dük- b~ Derealnde C~JJ.le~ Wıı! 

sozu ç. a abrıma ııe ır ... kili Venı.ı:elosun bu muvaffakiyeti. dolayı dava arzubahnın hır auretı ne cevap verilmemıt ve fıer ınucıp ta Şefık, Veznedarlığa Alı Haydar bey- km bir hanenin tamamı vadesi raıında ve kesalılı •1~~ 
Ben çocuk tiren İptidai mekte· nin kendi lafına münhasir kalınıt ol- müddaleybten Hüaamettin beyin ilı:a lep yevmi t.ahlı:ikat olmak üzre 18 te- Jer İntihap edilmişlerdir. h't d bo 'im . mahcuz ve furubtu 111 ~~ 
binde ballkalhk eden bir Rum maıııdır. metgibınm mecbuliyetinr binaen şrinisani 929 tarihine müaadif Pazar. İkinci Reis ve Muraaeheci İntiha- 1 aınm a rcuı: ven emesın nan kanyola, yatak ve "':.'"'fl'M 
vardı bu d bakal Yoku bi%, Amiral cenaplannm ela tebliğ edilememit ve iliııen teblicat teei günü saat ondörtte tayin kılın· bmda ekaeriyeti mütlalıa baııl olma· den dolayı aatılıga çıkarılarak ret otel <tYaai dahi O~~ 

• ! I d'a fiün a~ıra rd B pı oöyledikleri vecihle; hu ziyaretin eu icrası kararkir olarak Java arzuha· mıı olduiuJıa dair tastir ~an dave- dığmdan yalnız ikinci Rei•i ve M.u. 600 liı;a bedel ile müıterisi na- ma Tapnda Şile oteJiııde_...,)11 I 
çagı 1 e. '.'. • ç a~ı 1• en aen eyi .oı..n Türk • İ~ mllııaae- lin1!1 bir -?reti n;'l'b~eme divanba- tiye ınabkeıne divan haneaıne tabik haaebeci İntihap e~ilm~Jı: üzre. Gala· mına kati karan çekilmiş iken tqrinievelin 23 .Iİ!'cU ?'cı:; ~tll 
mektebi bıtırclikten bir kaç sene ba~ bir kat daha takvıye edeeepne De8me talilt edılmıı olduğundan Jı:ılmnut olduiundan ycvm. ve valı:ıt taearayhlann 25 ~cı teırın 929 bukere yüzde on zam ile başka uat ondaıı on ilı:iy•~~rl 
-ra onun bakkalbfı bırakıp eminiz. . . mllddaleyb Hiiamettin he:r tarih meıddlrda mumaileybHilaeyiııAvni e- cuma glbıU saat ondört buçukta Be· bi Ü . k k üza ed yede funıht oıwıacaııno-..J 
ditçiliğe batladığmı ıı.x... dim Bütün gayCll! ıulbçululı: olan bir illndaıı ıs gün mllddetle cevap ver- fendinin bilzat mahkemeye gelmesi ve yollunda Galataııaray Terbiyei Be- bedr mı· ş~en çı1 . ara .bml~. Y l e larm ycvın n uat _...... ... 

. . .,.. ~ • millet için bundan daha bliyUJı: bir -.illi takdirde balrlı:ıııda gıyap lıa- yahut tarafına muuddalı: ııenedile bir deni ye Jı:ulllbll binasını tqriflerl rica . e mı 660 ır~ya . 1 .. g ey e- ili müııayedede buir ~ 
ayanı ha rettır ki bu eski bak- ı:evk ve muvaffalı:i et olabilir mi?" rarı ittihaz oluna ı ilin olunur. vekil ıınderıneai lüzumu ilin olunur. olunur. . mı olması cıhetıle mezkm memure müracaattarl il@! 

"ıtllligf't" in edebi te/rfba :67 retini muhafaza ettifine İ.Dan· vetler bir araya toplama nafile. konuşturacağım da. serpilmiş. Battan bap giyindiği Dedi. Harnra: ..d,r;_~ 
mak ıüçtür detil mi?. İnan ari- Onun için balltaneye düten bi- - E .• Yüriiyeliml beyazlar içinde belki de bu ~ -Çok tetelddlr ~ ,ı 

AŞK• G ON EŞ 
1
•. zim inan hiç kimee Hamranm rinin iyi olup çıkması en bilyük Doktor emir neferine seslen- neı yüz .. Mehtap gözler sahid elim. Teveccüh f 

tımağma bile dokunamamıt. bu tey. "Cepheden bir tek kişi ek- dir bir dal Manolyadır. nıız. • . ,,,,,ı-
na meydan bulamanuştır. Ben silmemelidir. O bile lımirl a!;ı. - Ali.. Uıul usul yemek ıa1onundaıı Diye ilerledi, ~· '-
naaıl istemem ki benim lmmı bilir bir Türk kıymetidir" di- içeri girdi, masanın ileriline nma gitti. ~...ıtl'!..İ 

Elem hUJI da böyle olmaım ?. yor. Ne denin sen bu mantı- - AJi • • doğru hem ytıriimeğe başladı, _ Çocukluk ~ .._, 
~ - E •• Doktor ıel p km bi· ğa?... - Efendim... hem de etrafa tatlı, neş'eli bq he arkadqmı ~1 

zim binbaP.ya alalnn. TUUt'IJll • • • • - Biz yemete iniyonuı • Te- ıelimlan verdi . Bey ~ 
bir kız filAn •. Diyince ben Ha-,navya ile cenup lnıtpa kadar dejil mi. Ozdemiri?. Gayet iyi Saat tam on ikiyi vururken lefoııa bak.. Bq hekim, yanında oturan _ .. • • "'rır 
lide onbaşı gibi bir züppe, ya- uzaklık var. Biri ne kadar Zl!p- çocuk. Genç aevilen bir erkim- Aziz Bey: - Bq üstüne Efendim! • • miralaya: _ ~ ~ 
hut ta Kara Fatma gibi erkek- pe, gösteri§ düşkünü ve hafifse harp.. - Hadi miraliyım yemeğe * * * - İ~te Hamra. : • re. Kızını. 
lik iddiaema dlifen biri zannet- bu o kadar samimi, alçak gönül- Doktor tatlı tatlı gfildü: inelim • . . Güneıten bir yüz .. Mehtap ben- Dedi ve seslendı • T ş Ş :) 
miftim · lü, lleAİZ, tatafatsız, diirüst ve - Hah •• Hah .. Hah . , . Dedi. İkisi birbirlerinin zıddı. zeri gözler, . Çiçek gibi güı:el, - Bonjur Harrır~nım . . - ... ·; .··~ ~ f 
D~! llllllki karf.ıımıda iri kendi halinde bir k.ızcağaz. Yü- Sonra oınuzlarmı ırilkerek ili- Miralay şişman, doktor zayif. sevimli, taze ve cana yakın bir - Bonjur Beyfendi •. , aretl' bir tJallİ'_;,f' 

~~~defi! de kendiııiniıı- zünü görsen melek dersin. Son- ve etti: Miraliy genit. şen kahkahalı, vucut .. Uzun boy .. Bahan an- Yemek salonundakilerin hep-ı Har ~ ~~-ti 
~n .~bütün. akııin.i ııöyter- ra kadınlığından da hiç bir şey - Evlenmiyor kil. tirin; doktor sinirli, titiz, dar dıran bir ten .. LUe renginde ıi doktor, Eczacı, idare zabitleri kon~~ Batan~~ 
mış ~bı gene bırdenbire parla- kaybetmit değil fakat ayrılı- - Neden? • ylirek bir adam. Çabuk çabuk dudaklar.. Asil, göz alan bir ·yabancı yok- Baş hekim kanun 1 sıl yat'1" .. harareti' 
dı, yüksek sesle: ğı nerde biliyor muı\Ul? En azı- - Ben kardqime almayı dil- konuıuyor, ilridebir gözlüğünü görünüş .. İliklere işl~ye-ı Phe· kor gibi bu usulu koydu. Çok na~ı e Muhsin sıY 

- Reddederim. Hayır, ha- lı erkek bile bu kızcağazm kar- ıündüm. Sonra bizim operatör düzeltiyor, kalın kaşlarını ası- nkli bir seı. mühim bir teY olmadan herkes ' olu~ u. f geınatde" 
~··Bu _kız namına heykeldi- şısmda bir saniye içinde olsun Mu~ıt istedi. Topumuza birden yor, kırpık bıyıklarını dud.:ıkla· Bu hiç değişmeyen Hamra· mutlaka saat on iki de yemeğe ~ da ;s.; ~: ~ 
kılecek bır kız ıniraliymı ne di- aklından bir acaba geçiremez . lzmiri ıöatercli . A.zi.zim ne di- nnın arasına ııkıştmp her şeyi dır . Hasana: oturmaya mecbuı·dur . j yor' e kaburtı• ııi' 
:orsnn> Ben doktor Aziz;-~ B~ meydan bı~an eda y~ bu kıı IJ!r Alem. yüksek sesle söyliyor, - Gitme Huan seni ıeviyo- Haın:a sandalyesine oturur·ı - Monşer ~?' 
~~ 1 ışlı, okU?1uş: dlinya gor- nedır? Bunu keşfedebılıyor mu- Bır def'a tzrnır alınmadan bn- MiralAy sordu: rum • ken Aziz Bey: rılmı~. knf tfrafı•t -'' 
,. adam Halide ıle Hamra~rı sun? Halbuki, bir kızın bu ka- nun için ne koca, ne servet, ne - Doktor, Hamra hanımı Dediği ve peıine dlifÜp v:ıpu- - MiraJiy Beye şimdi sizden

1
zsa bir.hafta 

8 
.,. 

;ıyıramıyacak kadar b;;~ .. "- · ~r maı:era geçirdifini dinle- hiç bir py. Bildin dtillya güzel- timdi ıörecejia değil mi?. ra kottuğu gün naıılsa gen-: öy- bahsediyordum. Böyle buyur- Dedim, (JJI! 
yüm? Arada daiJ.,. t ·a kadmhğuım beki- likleri, saraylar, ksratW, - TabU •• Tabii •• Hem seni le. Şimdi belki daha güsel, daha ma.z mısınız .•• 
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. - MILUY&T PAZAR 20 ffŞR1NtEV EL 

Norveçyanın halis Morina balığı HASAN BALIK YAG"" 1 
başınahsulü alemşümul marka 

Gayet taze ol~rak ge!n1iştir. kiloluk şişe 100 • yarın1 kiloluk şişe 60 kuruştur. HASAN ECZA Of POSU _toptancılara büyük tenziJat 
=== =~iiiiiiilji--~~:--~~:iiiii-=-~--~...:...;:.....:"'!"'"~~;i;;ii;ii~;;;.;.;;.;i;;;;;;i;;i;;;i;;;m...;;. ________ o:-"~~~~.;;..~~~~~;;._--~......,. ..... ---

Bltül TAHARE PiYANG~S~ 
E nı la~ ve E~anı Bankası ~nıuın MO~OrlO~ün~en: Maarif vekaletinden : 
Mevkileriyle evsafı mahsusası aşağıda yazılı bir parça emlAkln satışı müzayedeye konulmuştur: 1035 Numaralı kanunun birinci maddesi ve buna müteferri 

talimatnamenin ınaddei muvakkatesi mucibince l/l/ı930 tari
hinde Istanbul giızel san'atlar akedemisinde mimarlık ruhsat
name imtihanı yaplacaktır. Ona göre imtihan vermesi lazım 
gelenlerin vesil:alarile birlikte 25 kanunu evvel 929 tarihine ka
dar vekalete mürac:;atlan ilan olunur. 

l - Müzayede kapalı zarf usuliyledlr. ihale 28/ 10 929 tarihinde idare meclisi huzuriyle icra 

YEDiNCi TERTİP 
edilecektir. Talip olanlar beher mülkün hizasınde gösterlien miktarda teminat iraesine mecbur olup 
bu teminat varakasını teklif mektuplariyle beraber makbuz mukab!linde bizzat veyahut ihale mecll 

sine yetişmek üzere taahhiitlü oiarak postaya te\di ederler. 
2 - ihale bedeli peşin olarak istifa olunur. 4. ÜNCÜ KEŞİDE 

11 TEŞRİNi SANİ .1929 
Büyük ikramiye: 

45,000 liradır 

3 - Talip olanlar l<tanbul yeya lzmir ~ubclcrimize yahut merkez emlAk müdiriyetlne müracaatla 
mufassal şartnamemiz! müta!Aa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nushasını bir lira mukabi Piyanko tehiri 

Bilalia~nıer lslan~ul ınertezin~en: 
linde alıp imza ve teklif mektuplarına raptetmelcri icap eder. 

Um. No. ':\levki Ye sem- Nevi ve ma- I ludut ve kıymet ve teminat m!kdarı . 
tı meşhuru hlyctl müştemilAtı Lira 

800 Hilaliahmer sanat evi Ayrıca: 
20,000 
15,000 
12,000 

167 lstanbul Bakırköy Ve- Tarla 54, l 2 elli dört 

licfendi ve Çırpıcı buçuk dö'li.imdür 

10,000 Liralık ikraıniyeler 
"e 10,000 .. Bir ınük'ıfat 

li aat ~a ~ası lstanbul ~u~esin~en: 
li t ~- ı suK '\.GI No. Cl:\SI l\JIKTARI 

n Ra3ım ef. 209 Arsa 240 Z. 
., Bağdat ., ısı ,, 

" Yeldeginıeni A 9 ,, 2400 ,, 

" B2ğı:lat l 63 ,. l -13 ,, 
" istasyon ,, 5 60 ,, 
" \" cmm·akl ., 217 ., 
" istasyon ., 3 l O ,, 

Ba~eat 

Ta~lıb~yır 

Rasih ef 

A ı9 

A 65 

" 
Tarla 
Arsa 

" Postane 585 Hane 

76 " 
4800 " 

150 .. 

mevkiiııde 

~eyrise ain 
l\lerkez Accnt'-'1; Galata köpril 

ı.ışınJa, Beyoğlu 236~ Şube 

ıcente91: :\fahmudiye ilanı aitıtda 
lstanbc: 2740 

-----· 
TllUZO~ BiRiN~i rosnıı 

Re'lt Pa'a vapuru 21 teş
rincvvel Pazartc.i 12Jc Galata 

rıhtımıııdan hareketle lnebohı 
Samsun, Gircson, Trabzon, Rize 
1 lopa ya ıridecek ve dönüşte, 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 
Trabzon, Gorcle, Gireson, 

Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldağa uğrayarak gelecek 

tir. l iare ket günü yük kabul 

olunmaz. 

r;~ . Y ddegirmeni i29 .. Köşk 1 J V a [Ik S Ö r' B 1 p 0 S [ a31 
•ıı l~da vaıılı emval kiraya verilmek uzere muzayedeye çıka- (Mersin)vapuru 22 teşrinievvel 
ı 11

; t•r fı2C) numaralı köşkün 20-10-29 da ve dlgerlerinin de Salı J7de Sirkeci rıhtımından 
ı ııaz·ır g~mi saat yarımda ihaleleri yapılacaktır. Taliplerin hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

'•ç lcrilc • .ılc s<1atine kadar bankamıza müracaatları. Küçükkuyu, Edremit Burha-

~~~\ \ d • il ı· 1 - 'd • d niye, Ayvalığa gidecek ve 
uenıır Ja arı ve ıınan arı uınuını ıuaresınuen dönüşte mezkOr iskelelerle bir-

ltıkara v . . . kil · · d h tikte AlrunoluğA uğrayacaktır. 
ı '1' • ~aysen hattının 242 ıncı ometresı cıvarm a azrr 
• ıc''~ :aoo M kadar balastm hat kenarına naklinin yeniden Gelibolu için yalnız yolcu 

·au~\)Urettc ınünakasası 9-11-29 uncu günü saat 10 da An- •·alı-nı•rıııi'•y"u ... k_alı_n•m•az-·----·• 
ı:. evlet Dcmiryolları münakasa komisyonunda yapılacak 
1 ................... . 
· i lk.ısaya iştirak edecekler teminat akçeleri le birlikte ayni 

• •1at 10 a kadar mezkur komisyonda i.sbatı vücut etmeleri 
' ~ 

t~1 Plcr ınirnakasa ~artnaınelerini 50 kuruş mukabilinde mu
F' ~t daıresinde~edarik edebilirler. 
,~Kl~~:ı llll ~·tFÇI BANKA_S_I -M-oÜ:-D-::0:-R-L"""ü"""C"""ü-ND-EN--: ---

1 •cne,ı hilanço>ile bankanın vaziyeti umumiyesinln tetkiki lilzumuna 
n t". 

1 
careı kan~nuııun madde! mahsusası ahkilmına tevfikan fevkal!de 

'•n ktoluna~ap;,ıdan 9 teşrinisani 929 cumartesi günü bilumum hisse· 
ın f' 

0 . ..,kı •hır.!_ k.lin bankanın merkezinde saat 14 de hazır bulunmalan 
un ur 

~~~ıel ~emir yolları ve limanları uınuıni i~aresin~cn: 
la1t;ı~ tahta kar küregi ve 00 çift keçe çizme kapalı zarfla mü
~·· aya ko'ıcıTınll->tur. 

aı <1 ~akas<ı i 2 inci Teşrin 29 Perşembe günü saat 16 da Anka 
fııtu. evlet Dcmiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

'<t teııakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak 
'Uk k~ııı~tlarmı ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi Müdür· 

1'ati eınıne vermeleri lazımdır. 
~•ı!a, ~ler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka
:-"ıı ted al~eme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasm-

!ııı;ı~e;~J~ilin ıe linıanları uıeuıeı i~msin~eo: 
lıı.ışt~ il. eşya tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla münakasaya kon-
~ · r. 

ı,.,~~asa. 9/11, '29 Cumartesi günü saat 13,30 da Ankarada 
. l.tuna eınıryolları idaresinde yapılacaktır • 
~~~at tkas~ya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
ti~ k;ıte e~ınatlarını ayni günde saat ıs şc kadar umumi Müdür-
l' alillllllıne vermeleri ll.ı:rmdır • 

~ıl;ı, tf er münakasa ıartnamelerini ilri lira mukabi.linde Anka· 
'-n teıı al~eıne dairesinden, İıtanbulda Haydarpaşa mağazasın-

~!ı~i.~iij;ııan 11 ııeaa an ııenmı i~msio~eo: 

SADIKZADE B1RADER
LER VAPURLARI 

KARA DE l\IZ 
MUNTAZAM VE LÜKS 

POSTASI 

Arslan 
20 te~d:.~~eı Pazar 

gllııU akşamı Sirkeci rıbtı

mındaıı hareketle (Zongul· 
dalı:, lnebolu, Sameuıı, Ordu, 
lekelelerlne azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mes 
adet haııı altında aceııtalığınal 

_'.'.lnracaat. Telefoıı:lstanbul 2134 

KEFELIZADE HAMDI 
VAPURLARI 

Bartın sur'at Postası 
Birinci ve ikinci sınıf k -

maralarile güverte yolcuları için 

mahfuz mahalleri havi 12 mil 
siır'ata malik 

HiLAL 
Pazartesi vapuru ~I 

teşrlnievel 
gilnü akşamı Sirkeci rıhtımından 

hareketle Eregll, Zonguldak, Ba

rtın, Amasra, Kuru.:aşile, Cide 

iskelelerine azimet ve avdet 

edecektir. Yük ve yolcu ıçın 

Sirkecide yeni handa 1 numrolu 

acentesine mtiracaaL Telefon: 

lstanbul 3105 
~a~llı~ adet vagoııet madeni aklımı kapalı zarfla münakasaya 

Devlet :· _MUnakasa 12 tctrlnlaanl salı günü saat ı 6da Ankarada 
tt l\fllnakınıryolları idarelinde yapılaçaktır. 
~ llıfıı•tlan -.aya lttirak edeseklttln teklif mektuplarını ve muvakkat TA YIL ZADE MOSTAF A 
' 1•ıııın, 111 aynı günde saat 1 S.SO l kadar umumi müdürlük: ve biraderleri vapuru 

1'1ıı ••rıneleti fhımdır. Muntazam Ayvalık Ekspresi 
;•ıı-, ~~ münakasa şartnamtltrlAt (ıo) lira mukabilinde Anka- Saadet 
~:rle~~reslnd•ıı. lstanbulda Haydarp8'a mağazasından 

~YI t d vapuru 
?o .L uemıryolları VB linıanlan uuınnıl i~aresin~en ~~::ıie;:::n o~l~~~i~:2~7;~ ~~Ü 
~ tn•'- 'tYa vagonunun H. paf&dan Samııma nakli kapalı nhıımındın hareketle Gelibolu, 
"l\iı,.:;\Ulalra lı anıkkale, Küçük kuyu, Altın oluk 
~vJ.~ 38

af,d ONDlı!ltllr ' Edremit, Burhaniye, Ayvalık iı-
1-t~t l:>eını. S i .19 qacşanba günü Hat 16 da Ankarada kefelerine muva .. lat ve çarşımbı 

ilt llıı~r Y~ l~ İdaresinde yapılacalı:trr. günii mahalli mezkftrdan ıvdetle 
·~ ~~tı!a ıııtırak ede1ı:lerin teklif mektuplaruu ve mu vak- aynı iskelelere ufrayarak cuma gii-
1' ~etnine l'lnı ayni güıı.'1e saat 16,30 a kadar Umwni Müdür nü fstonbula ınuvaulat edecektir. 
ı illıpler venneleri laz1111dır. Mahılll müracaat : Yemif Tavll-

ıtı ~. llıa.Lze:~nak.asa. şartna!llelerini iki lira mukabilinde Anka zade biraderler. Telefon ıeunbul 
tedilrik d da~resınderı, !starıbulda Haydarpaşa mağazaımı- 2210 

e ehıl - C'. ·----------· 

16 ııa 27 tesrinlevvetde 

150 TUrk liralık 

ikramiye 
takdim edecektir. 

Bir şey salın almak 
külfeti d; yoktur. 

Bazar dö Levan 

Beyo~lu lstiklAI caddesi 

Rize J. e(rat M~. M~. tin~en: 
Ekmek, e~ erzak:, sebze, oı, saman, 
arpa, gaz, odun kapalı zar[ milnakasası 

Kilo Kapalı zarf münakasası 

90000 ekmek Isıanbul il inci ıyvan
sar~y ve yahut Trabzon il 
inci unundan 

15000 Sığır etl 
7000 koyun eti 

kilo 
Aleni erzalı: mlinakuuı 

c:iıısl 
5~ bulgur 
5500 nohut 
3000 ••de yat 
~500 mercimek 
3000 taze fısuly• 
5500 kuru çalı fuulya 
500 domatls 

3000 patlıcan 
200l ishınak 
1000 pırasa 

1000 lahana 
2000 patates 
l 500 ku:u aogın 
1800 tuz 

50 ·kırmızı biber 
l 800 zeytin danesi 
500 kuru üzüm 
400 şeker toz yeril 
800 g., yagı 

100000 odun 
l 500 savun ıyvılık 

l COO pırinç tos ya 
12000 arpa 
5000 saman 
700() Ot 

1000 bakla 
500 domatis salçası 

1000 taze bımya 

Yukarıda cins ve miktarı ya

zılı erzakı mütenevvia l/ I0/929 

tarihinden itibaren 2tı gün müd
detle münakasaya konulmuştur. 

Münakasaya iştirak edeceklerin 
mezkOr tarihden itibaren komis

yondan alacakları musaddak şart
namelere nazaran bedeli muham-

minin yüzde yedi buçuk nisbe
tlndekl teminatı muvakkata ak

çasını ve yahut kıymeti muhar -
reresl üzerinden istikrazı dahili 

tahvilatı veya borsa fiatından 

yüzde on noksaniyle diğer millt 

esham ve tahvilatın mll sanduk

larına teslimini havi makbuz se
nedini veya banka kefaletname

sini hamilen kapılı zır! için 
28/ I0/929 Pazartesi günü öğle

den evvel saat 9 dan 12 ye ka
dar ve aleni münakasa için de ay

ni gün öğleden sonra saat 13 den 

18 e kadar Rize Ja. Mp. Müdi

r yetindekl komisyon mahsusun• 
rruracut eylemeleri !Azımdır. Bu 

hu~usta izahat almak İlitcy<a:crin 
ihale! katiye günü oı.n 281 ıo/ 

929 tarihine kadar her gün öjt
leden sonra müraçaatları ilAn oln
nur. 

eşya piyankosunun ke-
ı1~ehren1aneti ilanları .d . le T . . . 020 
· şehremanetinden:Köpriıta'ı ŞI eSI d eŞrlnlSanl 3 ~ 
i ~i~~r~~r~~~~n;üa:::~!~~:k ko~~ tar·, h ·,nete h ·, r e ·ı ı m. -t·ı r 
! muştur. Taliplerin şartnamey.: .. ~ • 
1 görmek için her gün münakasa- ~ _ 
1 ya girmek için ihale günü olan 
i 10 teşrinisani 929 pazar günü 
j levazrm müdirliğine gelmeleri. 

. * * * 1 

Şehremanetinden: Ü sküder 
dispanseri hasta nakliye otomo 
bili için lüzumu olan 765 -105 
eb'adına 7 iç ve dış lastikleri a
çık münakasaya konmuştur. 
Taliplerin şartnameyi görmek 

için her gün münakasaya gir
mek için ihale günü olan 10 teş
rinisani 929 pazar günü levazım 
müdirliğine gelmeleri. 

.......................... , 
! .... ~:~~~~~~.~~ .... 

Tepeb~ı tiyat
rosunda 

bu akşam 
sut 21,30 da 
Zehirli kucak 

4 perde 

Cuma gOnleri 
matine sut 
3,30 da, her 
cumanesl ak
şamlan için 
Hatlarda ten· 

zlltt yıpılmıştır. ------Kuşdili HllAI tiyatrosu 
Komik Cevdet Bey temsilleri 

Ulı: defa olarak pazar akftrnL 
FedakAr Aktris Anjelo 

4 perde dram Sarrlfın tazı komedi 
2 perde varyete dilet monolot ve 
şaJ!a 

H E P Sl N DEN 
t 

OSTUN 

Her nevi 

i
lin :bazda, sui hazım, ekşilikler 1 
Safta ve sanlık dolgunluğunde, Kaseyan, karaciğer ve böbrek butalıldannda 

Yanm bardak suya bir kahve kaşığı 

MAZON MEYVA TUZU 
almak pek nafidir. lstanbulda fian (80) kuruştur. 

•İyi bir muhasip aranıyor 
1 iyi bir muhasip arayoruz. Mufassal ter-

i cümeihal varakasiyle Galatada Bahtiyar 
Hanında Alaiyeli zade Mahmut beye müracaat 1 
Tahlisiye umum müdürlüğünden: 

İdare müstahdemini için mahfuz te icra kılınacağından taliplerin ıart 
numunesine tevfikan 200 ill 220 çift nameleri görmek ilEere yevmi mez
çizme imali aleni surette mlinakaaa- k<lrc kadar Galatada Rıhtım caddesi 
ya konulmuştur. İhalesi 31 teşrini ndeki idarei merkeziyeye müracaat
evci 929 perşembe günü saat tam 14 lan. 

KARON Alman kllaphaneal 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

Eczacı Ye ni~~i ınektepleri nıüoürlülün~en: 
1929 - 1930 senesi tedrisatına 21 Teşrinievel 929 Pazartesi 

!j::::::::::::::BEYO ÖLU:::::n•·•r: gün ti mübaşeret edileceği Eczacı ve dişçi mektepleri hey' eti 

ıı Bavagazı ~irteli i! talimiyesi ile talebesinin malumu lmak üzre ilan olunur. 

fi !! IBelsoğukluğu frenğı' Isianbul viüyeti Orman Baımü-ı: Şirket müdiriyetl, taleplerin !! düdüğünden: .r •• 
:: aynı zamanda tehacilmünden do- !! olanların nazarı dikkatine Hazine namına mazbut Haliç iı-
!! ıayı boruıarı hen uz ana hattına ıı Dr. Horhoronı' keıesinde mahfuz·35o adet köknar taiı 
!i raptedilemeyen veni abonelerine !! tası ve 3160 adet kayın fıçı tııhtast 
11 l . 1 M :: Fennin en son usuUle kat'i ve 90 adet kayın hamut ve 4 çeki ~ !I arzı tızar ey eL üdiriyet, ınıe- ii yın, s çeki meıe ve 76 çeki maMi 
il liyatın bir an evvel hitama erme- ı: olarak eski ve yeni belsotuklu~u, sel odunu ve 1776 atik kıyye mah-
li si için azami derecede sarfı ga· il frengi, idrar darlığı, bel gevşekliği lep ve 500 adet kayın semertahtall 
ii yret etmekte olduğıınu beyan ii ve mesane ve bilcümle kadın n· ve 10 demet kıaılcık kamçı aaplığı 
!l ve muhterem yeni abonelerinden ii bıtsızlıklın tedavi olunur. Beyoğlu 1 ve 150 adet köknar lata ve 262 adet !l nöbetleri gelinceye kadar sabret- :: Tokatlıyın yınında mektep 111klk kayİn çifte dolap ve 9 demet kestane 
il melerinl rica eyler. No 35 Tel: B. O. :ııs2 çubulu ve 72 adet kızılcık çubuğu ve 
l, •• '. Tesisat tıleplen· I L A N 3274 kilo meşe kömürü ve 2936 adet m·uhterem kestane çubuğu ve 2000 adet şimşir 
i! yeni abonelerimizin sayfiyeden 1 LI B!NU~I kaşık ve 445 adet mahlut ııaplık ve 6 il avdotlerinden evvel vukubulmuş OSM N adet köknar seren ve 73 adet kayın, 
!i olaa idi bu tehacüme meydın 13 adet kestane direği ve 26 adet 
iİ verilmemiş ve arzulan kolaylıkla 1/ 0 5 faizl4 1918/1334 tarihli köknar ve 8 adet meşe kerestesi ki 
jl is' af edilmiş olurdu. istikrazı dahil! tahvllltının, 1 teşrini- cem'an 2 5kalem orman emvali 7 /le~ 
ı! Tashih: Cuma giinkil Ulnda sani 1919/1335 ve 1 tefriniHnl rinisani/929 perşembe günü ihale 
·• 1 h !Ol olunmak üzre müzayedeye çıkarıl-ii ( raptedilemeyen ) kelimesi sehvi 1924/1340 tarllılerindo vıde eri u mıştır. İzahat almak isteyen taliple· 
;: tertıp o ara rapte i meyen şek- 1 rın ıtan ut orman bat müdiriyetine •• · ı k d ı ~ edtlp ı teşrinisani 1924 mihlnd• . 1 b 
!j linde dizilmiştir. Tashih olunur • tediyesine blflanan 4 ve 14 numa- ve yevmü ihalede saat üç buçukda 
:. m. MUdlrlyai J ralı lı:uponlınndan şimdiye kldar defterdarlık binasında ihale komis-

lbt1z edllmiyenlerin 1 teşrinisani yonuna müracatları illn olunur. 

Maarif Emanetinden: 
Darülfünunla Liseler Mühendis 

ve Ticaret mekteplerinden Av -
rupaya gönderllece talebenin im
tihanları 2l/IO1929 pazarteli 

günü yapılaaağından namzetlerin 

ye'fmi mıalrorde saat sekizde 

Darillliinun konfraıu salonunda 
bulun malt.rı 

Beyoğlu sulh icra dairesinden: 
Mahkilmubih bir deynin temini isti
fası için mahcuz ve furuhtu mukar

1929 ıariblnede Tlirkiye hükumeti 
lehine mururl 21mana tabi buluna
cağı mezkür ıahvillt hımillerinin 

malömu olmak Ozre illn olunur. - rer olan Fiat markalı 10976 numaralı 
ma müştemilat müstamel bir otom<ı
bil 28-10-929 tarihte pazartesi saat 
14 te Şişlide tramvay şirketinin eski 
ahurları mahallinde bilmüzayede 
furuht edileceğinden talip olanların 
yevm ve oaati mezk(lrde mahalll 
müzayedede hazır bulundurılacak 

Istanbul icra dairesinden: 
Bir deyni mabkOmu bihtın bol•yı 

mahouz kapalı ve ful iiıtrüen mar
kalı ve 3/llll~5 No lu otomobil işbu 
ıeşriniıval!n 27 inci p121r günil sut 
10 dan itibaren Taktlmde bilmüza
yeda saıılatllll llln olunur. "'1emura müracaatları illn olunur. 



BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Dlln bu sene erkanıharp mektebini itmam eden zabitana diplomatevzll merasimi icra edtım4tir. Resmimiz; bu merasime alt iki intiba 
dır. Aşağıdaki resim, diploma alan zabitandan bir guruptur. 

Gayrimübadiller 
TA HSiLAT TEVZİAT komisyonundan: 

Semti Mahallesi Sokağı o Nevi Oosya 
2 
fı 

24 
26 
194 

813 
892 
854 
302 

34 
. ı~ 
122 
102 

97 

117 

063 
·12 
188 

Beyoğlu Asmalı mescit Caddeikebir 61222 Sarif barakası 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• Tepeb~ı 37 Mıodı şarap dükkAnı 
Eczacıçıkmazı :' Aparuman daire 7 

Şabkulu Yüksek kıldınm 623 Nısıf dükk:ln 
Hüseyin ağa Tırlıbaşı altın 2.<; 21 Hane 

Asmalımescıt 
Hoca Ali 

bakkal 
llacopulo Pasajı 13 15 
Cami çıkmazı 3 32.l 

'!t Asmalı mescit Clavni 20 

KAgir hane 
Apartımın !\o 5 
KAgir hane 

Lokanta barakası · ultan hamam llıcıköçeı.. Cami 21 

Halitığa 
l lacopulo hanında 

21 Ahşap hane Kadıköy Osmanağı 

• • 
l Beyazıt Çarfıyı kebır 

" 2.'l .. " 
Heisoglu 2.i -J.7 OükkAn 

• Emin lley 
1. Aksarıv l\urkçiıoaıı 

Adal. 1 lc,bclinda 
l'sküdar Selman.ğa 
Hoğaz•çi Kandi lı 

l lasanpaşa 2J 25 ! iane dükkdn 
Yeni mahalle CAtmaca ) 28 Hisseli hane 
Yılı '>tı 1 l>llkkAn 
Bülbüldere 95 Klgır dükk.n hüsesi 
Mektep 7·1 llanc 

Amarntkôy Yeni mahalle 1.1 1'.~igr hane • 
• llüyilkıyazma 32 \h;ap hane 

Ba!Ada muharrer em!Ak bılmılzayede bır sene muddetle ıcara verilecektir. 
falip olanların iha ı cı kafiye ~iınü olan 26 teşrinievel 929 cumartesi gıinü 
>aat IO da yuıde on pey akçalarile birlikre Bcıoğlunda imam sokajtında 
ıo 'o lu dairede hazır hulmmalan ilAn olunur. 

~------·------111!1!111------------A MAT ÖR LE R ! 
Güzel günler gidiyor! Sonbahar aylarından müstakbel 'aadednlz için 

hauralarınızı teobit ediniz. Bunun için de muv~ffakiyetiniıi temin edecek 

KOD AK 
Makina ve Filmlerinizi kullanınız 

Her yerde arayınız. 
Bcıo~lundı Tunel meıdanında Kodak ~irketi fotoğraflarınızda tamamile 

muvaffak olmanız için daima emirlerinize amadedir. 

Tıp fakültesi riyasetinden: 
Tı!' fakültesi tedrisatına \! l te>rinievel pazartesi glinü başlanacaktır. 

...- KELEPİR! 
\ aıııköyüncte kargir iki aparuman daire>ile bir kUçlik haneyi 

ve ayrıca altında büyük odaları havi fabrika ve depo itti· 

hazına elvirlşli bir mahalli ve ana muttasıl bir antrepo 

ve eşcarı müsınireyi havi büyük bir bahçe ile <laf 
mahalini ve alaftrangı hamam: kılrgir su depoları 

ve su tesisatı ve aynca üç dört masura mailczizi 

kayıkane, telefon vf miıkemmel sağlam 

nhtıını bulunan yuz bin !ire kıymetinde bü-

) ük bi r sahil hane l 5000 liraya satılıktır. 

KagirsatıJıkArdiye 
Bahçekapısında piyasa yerinde gayet 

metirı ve mükemmel bir ardiye 
gayet ucuz satıilktır. 

Satılık mükemmel otomobil 
ve deniz motörü 

Buik k . l lcrn açık \ C .hem kapalı K•· ma r a. yet lüks '' ir otomo:.ıil ile 

35 beygir kuvvetinde gayet lüks ve kl\·mcttar lıır ten<zzüh 

motörü gayet ehven >atılıktır. 

HASAN ecza deposuna müracaat. 

•• . ' ' , ' ': ' . T -~ ıı- , • 

Devlet Mamaası ınü~iriJelin~en ; 
\latbaamız dahilinde rnbalar kurulacak ve üç adet te yeni >oba 

alınacaktır. Kurmağı ve vermegi deruhte edenlerin 20 teşrinievvel 
per~cmbe günü ~aat 16 da matbaaya müracaatları .. 

Yapılan ıetatletlklıre gllre 927 ıeneılac nazaran lbracatımıaıa tezayüt etmekte oldul11 

gllrlllmektedlr. Reamlmlz ıtımrüktekl faallyetl göstermektedir. 

b ııırd' Bu günlerde et llatlarında taynı dikkat bir tenezznı müşahede edllmektedir. Bazı ma a 
55-60 kuruşa kadar et eatılmlktadır. __./ 

Türk Gayri mübadiller cemiyetinden: 
Türk gayri mübadillerden emval \'e emllklerine kıymet takdir ettirmek 

üzre şlmdiy.e kadar Bcyo~lundı imam sokağındı 20 numerolu hanedeki 
Takdiri kıymet komisyonuna müracaat etmemiş olan zevaun bir an evvel 
mUrıcutlan menfaatleri icabından olduğu iltn olunnr. 

M.KOR1S 
KORK MAÖAZ~~: ... 
Bıyoğlunda lıtlklal c;1.-ı• No. 409 Hazır ve ıRlll ,ol 

her nevi kürklerin eOıd•,ı. 
moda ve müntahap qet

1111
,.. 

S •• Flatlar rekabet kabul • ure yy a paşa 111ıruııı, a..----.----~ 
k B ı .... Dr. hsan saı:_111:.ıSl 

~lerısucat ~ahri ası, a at ifü Gonokok ~.,o' 
Dokurrıacı arıyor mıınımı Belsoğukluğu ve thdlıll•'Jır. 

BiOKS 
tualet 

SABUNU 
Bal, lanolin ve gliserin 
sayesinde istihzar ve 

Fujer ile ta'tlr 
edilmiftir. 

fiü'RANI 

karşı pek tesirli ve caıe 8:ıııvı 
Dlvanyolu Sultan ;\!~9 ,\'1alatya vih'tyetinden: türbesi karşısında No~( 

1.- Sultan suyu harasına ait olup ı:ılıi 
Arga kazasında merkezi kazaya se- Kiralık apartıJllı:l ıııı' 
kiz ve Maıatyaya otuz kilometre . ıJtab•o ..,r . 
ı: .. ı;afedc bulunan Aziziye mevkiin· 1 Jer türlü esbabı ıs ıırıJı•-;ıı 
deki binada yapılacak tamirat ve in- apartımanlar mıisait fiatlarl• 10ı0l' .~atı fenniye projesi mucibince 1/ 10 Galatada Tünel karşısında 
1 929 tarihinden 21 1 10/ 929 tarihi· . c~aa~ 

l J. Sasson dendi'. c mura ne kadar yirmi bir gün müddet e mü· _ 
nakasaya konulmuştur. tı11JV' 

2.- Münakasaya iştirak edecek ta DEVREDİLECEK 1 ~ 
!ipler bizzat mimar veya mühendi• BERA Ti •. ıj ~~ı 
veya mimar ve mühendis ile teşriki . . ııa"' 1,ıı . 
mesai ettiklerine ve yahut ta bu ka· "Vezniyet devrıyenın d• ~· 0~ 
bil işleri evciden yapmış oldukları- tezviç (kuplaj) cehazla~~111cl•~aıi1'; na dair evrakı müsbitelerile birlikte bunlara dair isliihat ha . Jl(U • v 
komisyon riyasetine müracaatla şart- beş sene müdd~tle S~na~~7 t_'riJı tı'~· 
name suretlerini bedeli mükabilinde tinden 1 7 Teşrınısanı . jJıtır• ,~.ıt 
almaları. 623 numero tahtında bır }<ert ııı'.~· 

3.- İkinci maddede gösterilen şe· tı istihsal kılınmıştır. Bu veril•' 1;ıı9 
raiti haiz taliplerın ihale günü olan berat furuht ve ya ica_ra. 3rı~ J'°stı 
21 ; 10/ 929 Pazartesi günü saat on den i~tirasına ve ya ıotıc<fellı P~ı· 
beşe kadar Malatyada hük[ımet ko- olan zevatın İstanbul1:ndi J<ild• 16 

nagında baytar müdürlüğü dairesin- hane arkasında A.şır .e e f{a~'~ l•ıol'. 
de inşaat v e tamirat komisyonuna nesi sokağında Tur kıy vel<İ!ı ·ıjı> o 

22 numerolarda mukıın 0ıerı 1 
müracaatları iJan olunur. __ _ efendiye müracaat eylelfl . 

DEVREDiLECEK iHTiRA lunur. . 11 cıe11 j BERA Ti . dair<sı tf'' 
"Tayyareleri uçurtmağa mahsus Beyoğlu sulh ıcra u ıııulı' .Jl'~ 

vesait ve usuller ve bunlara ait isla- Mahcuz ve furuht JltO· 1. ,,ıı 
hat'' hakkında onbeş sene müddetle beğir kuvvetinde 35~81'e§rill~11~ 
Sanayi Müdüriyetinden 19 Teşrinı- markalı otomobil şehr•14 1'0P <Jlı 
sani 927 tarih ve 647 numero tahtın 22inci salı günü .saat

3 
araııac',;ıı> 

11 da bir ihtira beratı istihsal kılınmış- bostan başı sokagınd lu gır iııcl' 
tır. Bu kere mezkı'.lr berat furuht ve sel efendinin 18-20 Jlto~dileC'ı ,.o~ 
ya icara verileceğinden isticarma ve bilmüzayede furuht saat ııı'b"ı~~~ 
ya iştirasına talip olan zevatın Istan- talip olanların yemv ~e hazıl' ı iJI 
bulda yeni postahane arkasında Aşır de mahalli müzayede ··~acaat1•' , 
Efendi kitaphancsi sokağında Türki- durulacak memura nıu 
Ye Hanında 18-22 numeroda mukim l r o unu. •• vekili İstok Efendiye müracaat eyle- Bii'"" 
meleri ilan olunur. MESUL MUDUR· 

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

ıı orta mektebinde an:ı, ille, orta jl 
1 sınıflara k11, erkek talebe kaydına •! 
i! de\"am olunmaktadır. trait gayet 1! il ehven olmakla beraber terbiye, ~ 
!. ıahsıl iaşe mükemmeldir. Adres: i! 
iİ Ncsaray • l!aseki caddesi. !İ 
lli!ili• Tel. Lt 3886 Gmll!! 
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