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cocuklarının ölümüne set cekilecektir .. , 
' 

Mahallelerde annelere 
nasihat yurdu açılacak 

ı s tat ıs-

1•11111111111 ııe 

ı l Gazi Hz. · ı 
1 

iş bankasında 
Gazi H:z. diin .411kara

da iş ba11ha ını teşrif 
etmlşleı· ı•e im milli mii
es.~esemlz hakkında m em
nuni11elleriııi izhar hu -
yurmuşlnrdır. 

/ TafslUU .~on haber -
/erlnılzdedir. J 

•11ııııl1ıııı• ................. . 

Niçinçekildi '? ··----Tariht~n "yeni sahifeler 

BUGON 
2 inci aahlloml:ıde: 

Fen babl~ J c; 
Son haberler 

3 Uncu aabllemlzde: 
1- Et fiıtt lan daha &lyıde ucuzlara -

nıaz m ı? 
2- R.lonoınl 

4 ancın aabllomlııdeı 
1- Hı•• raporı 

t- Felek 
4-lloman: J.fk ghıJI 

1 

.... 

Ford, lstanbul'da ne 
işler görüyor? 

İlk oton1obil ne 
• 

zaman fal)rika
dan çıkacak? 

~·abrikada şimdilik 500 

Türk işçisi çalışıyor 

1 

lngiliz 1034 e kadar dü,tü 
Hf'.li tabii avdet etmige başlamıştır, hükı1 .. 

met ve komserlik ne tedbirler aldı? 
Dün borsada İngiliz lirası l 040 ku tahassısları, dünki vaziyet devam et• 

ruştan açılmış ve 1040 kuruş 20 pa- tiği ve fevkaltde bir hal olmadıfı tafc 
raya kadar yükseldikten sonra tedri- dirde İaterlinin cumarteai ıünlin4 
cen düşerek 1034 kuruşa inmiştir. kadar 1020 kuruşa düımeaini muh. 

Fakat bu vaziyet te çok devam et- temel görmektedir. 
memiı ve İngiliz lirası 1036 kuruşta Borsa komiaer vekili Hasan B. i14 
kapanmı9tır. Borsa komiserliğine g~ · mürakipler dUn ecnebt ve ~ ban. 
re, muhtelit yerlerden ve hatta t..mır kalamı mııamelltınr ve kambıyo de1 
piasasmdan kambiyo gelmiş ve der- fterlerini tetkik etmişler ve borsad~ 
hal borsada tesirini göstermiıtir. cereyan eden kambiyo iflerinin n4 

Dünkü kambiyo tenezzülilnde ve dereceye kadar ihtiyacamüstenit ol
vaziyetin yavaş yavaş seliha yür tut duğunu tespite çalışınıılardrr. 
masmda bilhassa milli bankaların İa Hasan B. ıreç vakıt telefonla va. 
terlin mübayaa etmiyerck bil'akiı ziyeti Mfiliye vekaletine bildirmiş v4 
imkin niıpetindo kamlflyoanetmeleri yeni talimat almıftır . 

Ford tesisatının umumt madara büyük bir ~~il olduğu bey~n • .dilme- Henüz ihtikarın vukuu resmen tet 
ktedır. İhtıkar yapan gayn Turk a- pit edilemediği için fevkalide bir tedı 

M. Col/ins nas•.•:. bu hus~staki . neş.riyat .~• komi- bir ittilı.azına lüzum görülmemiftir. 
Ameleden 'başka, katip aınıfına •~,rlıg~.n tahkıkatı üzenoc dun telaşa Mamafi tahkikata devam edilere• 

menıup epeyice i, talipleri de vardı. duşmuşler ve aralarında top!anarak spekülasyoncuların metum faaliyette. 
iŞ iSTEYEN ÇOK ıhtıyatla harek.~te karar ver~ışlerdır. rinin meydana çıkarılmasına çahJılt 

B . k d ka 1 .. d .. Son temevvuçler dolayısile bazı maktadır 
eş. ;;pı kn d rtı ıya~ ı_nu. ur: tadrlerle bir kısım borsacılar mühim · 

- unld kyed ad.arf keıtyuz 'f.Ç'ı· tve zararlara uğramışlardır Kambiyo mu ( Mabadi iifüncü sahi/ede) 
memur a ı , . e ı, a a on -:nıı ı a· 
lep arz vardır. Artık memur almıyo
nız. Bundan sonra te!'İsab r~zmele 
baıladık. Şurası iyice anlatılmak la· 
zımdır ki tophanedeki F ord tesiıab 
bir fabrika değil, bir "toplama yani 
kurma1, teıisatıdır. Amerika, lngilte.
re ve lrlanda'da imal edilen muhtelif 
parçalar sandıklar içinde buraya ge
tirilmekte ve kurularak otomobil me
ydana gelmektedir. Teıisabn en ıa· 
yanı dikkat k11mı "toplama hattı., de 
nilen ikiyii.z metre uzunluğunda elek
trikle müteharrik bir yoldan ibarettir. 
Bu yol, iki metre kadar genitlikte 
çelik traverslerden mamUldur ve mü· 
temadiyen yürür. Hattın baılan1ricina 
otomobilin ilk kısmı konuyor. Bun
dan sonra bu kıaım müteharrik hat 
üzerinde yürümeğe baılıyor. Hattın 
iki tarafında iıçiler ve bunların da 
yanlarmda bir otomobili teıkil eden 
aksam ııralanınııtır. 

OTOMOBiL NASIL 
YAPILIYOR? 

ilk k11ım hat üzerinde ileriledlkce 
her itçi bir parça daha ilave eder. 
Onlıet yirmi metre ilerileylnce oto-





kıh ~• m t Esat B. ef ı ~-. Cı::. '-U 
riyet müddei umumilerıne hitaben i· 
rad ettiği çok heycanlı ve kıymetli 
nutuklarıdır • 

''N llMDl!St ".lftıl.LIYl'!T. m 
<J Ttiılrunıl ım 

Büyük Türk mılletinin b11 .ıdelet 
lağıtan ğayyür tlmaallerinin arkala-
'·'· 'a l>1·aktıkları ~ fer ilelcrinc 

BUGliNKÜ HAVA 
llii,, b•rareı azami fıO aıgarf 14 
~t ı~L Dogiln rüzgar lodOi 
'tt•-' 

""' · Hava bulutlu olacalıur. 

<·•n~ ı>•k çok müvaffaıcıyyet seyırleri 
ummedeccklerlnde ıiıphe voktur. 
Biıyük rehberin Cümhuriyet adliye
-imi~ ,.,nttı.lt Bu derin inkillbm 
Büyüklüğünü Büyük vı idil kanun
luı önünde Bat elenler anlamışlar-

F
::"---.~~~~~...-! dlT. 

ELEK Tllrk inkillbınm kamlelerllt ortaya 
konulan muaıum eııerlerlnln bir •· 
fiııi daha medeniyet tarihi ıllrmedl 

l);ı YlNE Ol ve ıörmiyecekl... BUyWc Gazinin 
t.: 1~kat ettiniz mi? İki ıeyden ulu mefkGreainhı bize hediye ettiği 
"i " 1 bu kıymetli Cümhiıriyetin idameai o
~ 1 

' tikayet ederiz: Biriıi nun temiz Prensiplerine uymiyan 
tııj I •Üpürücüler şirketi» di- tesirlerin, hareketlerin, 2ihnlyetlerin 
a~ ,nıiliz lirası». · Boğulmaalle mtimkibıdUr. İtte tllrk 
~ •ki teydcn hemen hemen adliyesinin tekfımillü, ıliküttan yal-

l~y bahsederiz. Lakin her ye nız iııtipdat ve zulmün h"!llanmaaın
' b dandı. O vatandaşlar Bahtiyardır
ıı ııe bu mevzuu tekrar te- larki, bugün Cümhuriyet adaletini 
.esuna ı kd 'lele 1 .r

1
; 

1
• . . h en gizli ve karanlık kö~e ere a ar 

!~. ngı ız ırası ıçın er çı- daş~jrliı:iaiir.İlll••mm•••ııu 

~ihtikar! Deriz! Bu söz o 
'h_çok söylendi ki insanın 
lıık 1:Yo Borsa&ı önünden ge-
111 eıı İçine bir ürkeklik ııeli· 

' or,y · ı· d 1 1 • b· ı gız ı o ap ar çevrı-

l!ı filh :Yer olarak görüyor •• E
"ıl al bu çıfuşlar hep ihti
~'11 ı::ıunbais ise muhtekirle-

Kemnıçıc k in bir çorap 

ihracat Ticaı·ethanesi 
tnühlm bir ıicareıhıne için 

mı!bayaau derubre eder - S. 
Kemniç rumuzu tabanda IJl&."lbul 

' ~ 0nların hilesile meydana 
deıı' olan yuksekliğin vücudu ••-•••••••-
h kaldı ılmıvor? ihtikar ___ ,.., .... - ... --... ~-
İe~} .i~e ·~a.dıık) komiser· 

i·tılat nı a.rd·ete gelme· 
· .i Yar. y ret ır. Çünkü 
~ lira ıo :> d&. Bunun 

L "; • .ııı l- lı• vc · • bıze da-• ""ı · ' ' •.!.o;!: an ıyor 
ı)'J\~E T ~ ESNAFLIK! 
'aı Hamıdi de Şehremini 

da eşit Mümtaz paşa zama-
tel t~apJ nn ibtikarına kar 1 
~a/ _ılınek için Emanet, et 
J •erı ar~ B ·· d · •bit _,.. • .ıştı. ugun e aynı 
· •ı' hutun bayat ihtiyaçları
t etyaya tatbik emek üzre 

\"fi il.neti 1 milyon lirayla İ· 
,.· İ?acakmıı. • • Bu tedbir 
e~ elediyelerce tatbip edİ· 
'l a.ı:ıı~ti çaredir. Bu mü na· 

~•t' tnıaı:.et mahafilinde tet 
il \ ulunan bir arkadat Şe .... · n endi le görüşmÜ§: 

-e !ıa. elefen<li, ne zaman tica-
B.~ .Yora nuz? 

~ iıı.sa.t•nı iti ticaret değil bal· 
'rtnak 'i~ eanafın elinden kur
~~l Çlıı biraz esnaflık et. 

~E:,n 2İYade hangi emtiaya 
li•Yet verec;ekıiniz? 

~~,.alkın en muhtaç olduğu 
-.... V Meseli yağ gibi ••• 
l? eresiye satıt yapılacak 

ı a~ . 
ı 1

•. 'llale cevap almamamıı· 
aı~ 
()~ coc·).AfY A SUALi 
~·~· Illmdan biriıile görü
~ balı •t.Gbulu iyi tanıdığım
'!) settim, hemen sordu: 
~ 0 he~ek Iatanbulu iyi tanır 
~tbit~ ~~ bana Istanbuldaki 
~İıı ~ 1 dukkanlarım rya bilir 

~ lıir~f 
.~j) ederim ki bu auale der' 
t t· Ce"ah v edi r .. _ı,·· 
~ ılr!·· b erem m. _.....,u 
t. l~ ~':' u dükkanların yerleri 
t.'. bu 1~ edemedim. Karilerinı
"l~, Ususta bana yardım e-

~ekkür ede~ELEK 

~ 
•\dliye vekilinin 

ı, .. beyanatı 
~,,..,. 

· ~~" haftanın 4 üneülüiüııli 
~lisesinden 103 H. Nuri 

'"• h,f · Bu yan gudur: 
"'<ıı ~. ta haberleri araamda en 

;;" §a.yanı dıldaıt olanı; Ciim-
' t-n "C kı tli adli e ve-

Tepebatı riya- · 
ttost:,da bu ' 
akşam !ati 
21,30 da 

Kumarbu 
5 perdı 

Cuma gUnleri 
matine 1111 
3,30 da, bor 
cumarıuı ak
tamlan için 
flaıl1rda ten· 
zildt yapılmış
ıir. 

Mllll flllmler haftm 
Kadıköy sareyya ılneınasında 

bu günden itibaren; 1 - Ankara 
postası. 2 Gazi çtfıliğl. 3 - Ge· 
zlmlzln J~anblıla teşrifleri intlbeı. 

Millet tiyatrosu bu lkflm 
Şevkı Jl. temsilleri bu aqam Istan· 
bol Çıpkını komedi S perde. Sine· 
mada ( Gece esran ) son devreleri. 
Duetto, varyete, dans. 

KadıkOy Kafdlll Hllll tlyatroaanda 
Bn akşam komik Cevdet 8. (Hır

""' Simon ) dram 3 perde 11 tablo 
(Üç aşık) komedi l! perde, varyete 
danı ve saire. 

Etibba muhadenet . 
ve teavün 
tinden: 

cemıye-

Etibba odal&nnın teşekkülü 

hasebiyle cemiyetimizin vaziyeti 
hakkında bir karar vermek üzre 
önümüzdeki cuıra günü fevkal
lde içtima ııkdolunacağından 

azayı muhteremenln saaı 1 O 
buçukta teşrilleri rica olunur. 

Kiralık ev 
Şlşllde Tramvay caddesinde 2J2 

No da ti odalı her türlü esbabı 
lsdrahab haiz mUceddeı ev kiralıknr. 
Gezmek \'e flar için Beyoğlu 958 
telefon edilmesi 

'--'''tı.t . ' ~ ........ _ • .:.:"~ı::;u:...::~;:d:,:e;:b.:.i ..:f::et:lr:.:Ul:::a::Mı:..;.:,;'l;;;.O_ 

MiLLiYETiN EGLENCELERI 

Ba f(lnka yeni 
bllmecemlı 

SOLDAN SAÖA 

1 - BUyük maymun (4) Denis 
orta11nda kara (3) 

DGakG bllaıecemlıla 

balledllmlf f6kll 
YUKARDAN AŞAÖI: 

ı - Kuru hıçkırık (5) Yük (1) 
ı - Çamarıırlan düzgUnll§tlren 

Alet {B) .a 

ı, ıık a 

Melek sinemasında BC AK~Al\1 

OPERA SiNEM S iN 
Proğramında bOyUk ve ınUblm ıebeddUllt yapılucaktır. 
lstanbulda ilk defa olarak meşh~r arıist erden DİKSi v 

ALMA VANE nln ibdaı sözlö ve arıulı gayet mQkcmmel 
ıesll TRiO. Bu bank.al sao'atı mUteakıp lfARRIS HEMŞiRE· 
LERİ nln C'EST TA FAUTE nam şarkısı teganni edllecea ve 
bilahare hUtUo temaşatı.araoı ağlatınca)·a kadar glildUrecek 
olan sözlü bir komedi gösterilecektir. 

EDUARDO BİANKO nun 
Mo,hur Arjantin orkestrası atideki mUthlf yeni repertu 

varile lcrı>yı ahenk edecektir. 
1 İLLUSİON: Tango Blaoco Melfl. Pettorosl - Blanko 

duosu tarafından tagannl edilecektir. 
2 ADORATİON: M. Blanco tarafından teganni edllecektır. 
3- SENTIMENTO CRIOLW: Tango Fantazla. 
4 NENA: Tango. Matmazel Asprella tarafından tagnnni 

edllecektlr. 
5 LORENZO: Tango. 11\öıyö Melin tarafından piyano. 
6 PEMBERE: Makslkı. Z - Zaman ( 2) Sallandırır ( 4) 

3 - Akrobat (6) 
5 - Yeııil pae (3) Kıyafet (5) 
6 - Lezzet ( 3) }laik (3) 

3 - Eeir __ olmak (3) Halle (5) 
4 - İl"~ ;(4) İnce kumaş (3) 
5 - İnce' kum (3) B 1 L L 1 O O V 
6 - Kuduruk {S) Rabıt edatı (Z) 1 H T 1 R A S 

7 ADlos MUCHACHOS: Tango. Mösyö Blanco tarafın· 
dan tagannl. 

7 - Cüce (5) Nota (2) 
8 - Az sıcak (~) Vakit (J) 
9 - Hindistan (4) 

7 - Sallandır (2) Nota (Z) 
8 - Dahi (2) Bir ıeyi sulamak llıırı'••-•f•ilClmllilllnd11e .. ımıı••• "emri hazır" 

8- SOLO DE GUITARE: MOayö Pettorosl tarafından. 
9- OLE TU GRACIA: Paso doble. 

10- POR DONDE ANDARA: Tanro. .Matmazel Asprella 
tarafından taganni. 

l 

9-:- G~ri kalan (5) Vakit (2) 

g·n 
Bütün müvezzilerden isteyiniz. 

TUrklyanln an gUzal mlz ht gazete 1 oldu~ 
junu tasdik edeceksiniz. 5 kuru tur. 

Operatör HALİL SEZAİ.,..,......,,,.. 
Basur memeleri, fistül ve sıracaları 

ameliyadı ameliyatsız elelmikle tedavi ve bilcümle ameliyatı icra 
eder, saat 1 ·7 Divanyolo Acı Haııı•ın ~- 20 ~le'!~!!~ 

Şişlide 

kiralık kagir hane 
Meşrutiyet lzzeı paşa sokıı

hında tramvaTa 2 dakika mesa
fede elektrik, hav3gazı, terkos 
tesisatını ha\'i 'a~ı bahçeli 6 oda. 
2 sofa, huvu" ~araça:, lı:ımam, 
ferıı'.ı matb1h ve sarnıçlı hane 
kirahkur. (,örme\: için mahalli 
mczkôrda ı;:,.y~üyan aparumanı 
kapıcısınıı m' .rııc.;a...;at;.;. ____ _ 

! Liseler Mubaia:ıt komiayonunclanı 

1
. Selçuk kız san'atlar mektebinde bcr
mucibi kegif yapılacak olan inşaat 
10/11/929 tarihine müıadlf Pazar 

1 günü saat on altıda ihaleai icra kılm-
1 mak Uzre kapalı zarf usuliyle mllna
kasaya konulmuştur. Taliplerin werai 
ti arılamak üzre komisyonumuza bü
racaatlan. - BiR TAVZiH 

··Aneksartitoı" gazetcainin 15/10/ 
929 tarih ve (622) numerolu ntiaha
sında Ku:nkapı Rum klisesi mütevel
li heyetinin tebrik için Patrikhaneye 
kittikltri ve orada heyet azasından 
Y orgiyadisin bir nutuk irat ettiği hak 
kında bir bent göriijmüştür. Kilise 

11- RODRIGUEZ PENA: Tango konı;er. M.~bur vtyolo· 
nlıt M. Ferra:zz:ona tarafından. 

Ve albayet dehakilr Vllma Banklnln temsili SEHER VAKTi 
lllmlnln gllrmektı oldutu azim rağbete binaen umumun talep 
ve 11rarı Uzerfne Opera Slaemuı mUdllrlyetl hakiki bir mil· 
cevher olan bu flilml bir ta, gtln daha lraeaine mecbur 

olmaktadır. 

MELEK 
ıineınası 

pek yakında 
Emll Yani 

babalar•n gUnahı 
filminde takdim edecektir Y 

Yarın alqam 

ASRI SİNEMANIN 
vuı ıiıonu bütün dünyada misli namubuk muzaflariyetlorl kazanmış olan 

---'T"~-...,..-~..,,....,,...,....,,' heyeti filhakika tebrik için gitıni§ ise MAGLUP OLMAZ SPA VEı~TA 
harikülade sUptr filmlnin möme~slll dcbakir alrtör 

İstanbul - Pa • 
ıs 

PAIE KOMPANYASI tarafından tertip edllmlş gayet "mı.-
salt şeraiti ha vl götürü seyahat Her türlıi ma!Cınuıt, için Kara
köyde Lauranı Reboul ve ştirek!sını miirac;aat ediniz. 

Telefon BeyÔğlu 209-204-1 ?ö!. 

DUD} anın bUtaıı diş macıınlannı 

TECRÜBE ETTİM 
Bunlann içlnde tercih ettllim yegbe diş macunu oksijen uya· 
sinde iltlhzar olunan (BiOKS) dur. 70 y~ında r 'mıma ral!meıı 
(BIOKS) dit rnacunu ve fırçası 11yeslnde dltlerim mükemmel 
oldutu gibi dlf etlerim gayet temiz ve ağzım da.ima hl kokar. 

w 

de orada Yorgiyadio tarafından nu
htk irat edilm,miş olduğunu ve bu 
bent m\lnderecatın-Lın nutuk hadise
sinin külliyen bjltfı h•kikat bulundu 
f"nu beyan eyleriz. MezkGr kilise 
mütevelli heyeti namına reis H. /\. .. 
ğniadis. 

iLAN 
"1pranos vapur şirketinin İstanbul 

L u· Ç Y AN O A L B E R T 1 N 1 yi 
soyretmek üzre şitap edecek olan azim kalabalığı almıyacak kad•r 
k~çük olacalror. Bu filimde Albertlıı.1 fayanı hayret blr cesaret ,., en 
vallyct göstermektedir. . 

MlZA.t".;SEı."\l GAYET ZENGiN OLAN bo filimde güzel vilcuılu 
ve &\ile dekolteli genç kızlar' arısıra arzr tndam etınckıedfr. .. 

• Ma.bkemei Asliycei Birinci Ticaret 
dairesince tasfiyesine karar verilmiş 
olmasuıa mebni ınezkiır ıirkete aı.·t 1 Bir çok yerlerden llldıtımı:ı 
Haliçte kalafat ıpahallinde bağlı bu- umumi 
lunan Turan vapuru hali hazrrı ile AN KARA llzerlnc 

POS-rASi·. bilmüzayede aatılacağından taliple
rin mcı:lı:Or vapuru mahallinde görüp 
tarihi llindan itibaren bir ay zarfm
da Pa•arteai ve Perıernbc günleri 3 
ton altıya kadar İ•!anbulda Fincan
cılar yokuşunda Aslan Frcako Hanm 
da 4, 5, 6, numerolarda mütetekkit 
tasfiye heyetine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

* * * lpranoıı vapuru 'irketinin İatanbul 
mahkernei asliyesi birinci Ticaret da
iresince tasfiyesine karar verllmİf ol 
masına mebni mezkftr ~ketin ala
caklı ve borçlularının tarihi ilSndan 
itibaren bir ay zarfında Pazartesi ve 
Perşembe günleri aaat üçten altıya 
kadar İatanbulda Fincancılaryolrutun 
da Aslan Fresko Hanmda 4, 5, 6 nu 
meroda müteşekkil tasfiye heyetine 
müracaat eylemeleri lüzumu ilan olu-

İlk Milli ve muazzam 
Şehzade başında 

HlLAL 

film 3 gün daha 
Ayuofyada 

ALEMDAR 
llnemalarında birden gUsterilmel• davam olunacaktır. Aynca 

programa illveten : • R1ŞAR ll:\RTFLMES • tarafından 

·KANLI DENİZLER 
Bllyilk ve merakı &Tor film dahi göaterilecektir. işbu 

henÜZ görmeyenlerin bu ıon Uç günden istifade etmeleri tavsiye olunur. 
Fiaılarda da tenzlllt yıpılmı~nr. Duhuliye 2~ kuruştur, 

!~Barik, hayat. ka1.a yp; ol(lmr:ıı ,;ı;.ırıa ırı .. t.. =~
Galat.ııa Üuyon hanında üiıı tnyon sigorta lmınpanya:;ıua ~ 

pyatmnız. i \ 
TASFİYE HEY'ETl Türkiyede bilauf:~aNknY mouanN1ele eımekta Ol.in l ı 

lö:::;ü'~·;:: 
nur. 

ÖksUrUk ve nefeı darlığı Kumpanyaınna bir lı:enı ııgramadaıı eıgorta yaptımıayııııs. 

için pek tesirli ~~~~~~~~T~e~le~fı~on~:~l~fo~.y~O~R~h~ı .::_-~200~2~~~~~~~ 
--· ilaçtır • ~ 
ı-~ olş TABiBi ::ım-••• lstanbul tica~et müdiriyetinden: 

Halı') I"JyaS lsıanbul, yorj!;ancı, hallaç, döşemeci, moblecilcr cemiyetinin 27·10-9'~9 
pazar günü saat 10 dan 12 ye kadar Çaıouıikcl>irde mektep wkağtnda 

lstaalnı.l Babıllf Ankara cemiyet merkezinde ve 13 ten I~ e kadar ını;ırı;ufm dahilinde idare ht)lll 

caddesi No 66 'ınti\ıabı ·a ılaca ıılik.adarana il~n ulwıur. 

boğmayı da bilecektir ve.. Bu - Mustafa Kemal.. İlk günden beri, Hatanm bana: - ihtiyar dünya son devrin- bakışlı bir çift gös. Zaten Mu~-
gelif boş bir geliş değil~r. Bu öyle bfr şey .ti ne? .• Sızı- - Korkma Hamra. Güneıiıı de tek bir baş yarattı: Must•fa tala Kemal çok üstün bir erkek 

A O • 4 Hazırım yı kesiyor, ümitsizliği kırıyor tekrar ıarktan doğacajı günler Kemal.... güzeli. Güneşin bütün rengi ·i 

ŞK G NEŞI Gazi bütün cepheyi geziyor. ümidi yükseltiyor, cesareti art;. geliyor. Mustafa Kemal Sam- Demekte çok haklıyız. Yara- alan bir teni; altın '.ia(ı•.ı, İJA'·k 
Bu sabah başhekim: rıyor, bayat ve heyecan ham- sunda... dışın bu en büyük eserin ·1eki benzeri saçları; başın bütün lw-

- Müjde Hamra müjde... lelerini yükseltiyor, yer yüzün- dediği gündenberi ona atıkmı. derinliği anlamak için uzun u- susiyetini veren geniş bir alnı 
Elem ]zz~I Dedi. de adı: Hasan dütünüyor ve iıtiyor- zun düşünmeye, bir şeyler ara- iki keskin hattın süslediği zarit 
~ - Ne var efend~?... . - ileri. Ve .•. Hareket... du. Muıtafa Kemal bütündü· mağa, ter dökıneğe !uzum y "'. bir ı;~nesi; alımlı, ıızunca, ka::ıı 

~ ._ Diye sordum. Büyıik bır he- Olan ne varsa sanki hepsinin ıünenlerin batı ve beyni oldu! Bir saniye onunla bir olmak he- kirpiği, ağzı, dudağı, burwıu, 
.~1!\oıSUn bu ne ince, ne ımi§, iz:ahat istemişler. yecanla: . . kaynağına adolan bir isim! in- Bu gün günqin altmda günqe ınencecik insanı o büyüklük ve hepsi birbirinin yakı~ığı giiul 
~ ~t h haYret veren bir düşü· O hiç telaşaız, gayet ıakin, - Gazi geliyor •• Gazı! •• Şı.m- san kulağına değil, bir taş par- eı olan tek bat yalnız odur !Ona derinliğin çarkına kaptırıp bir bir yüzü var. Sonra rrta bil'. boy, 
S tı:le11~apla yapıhruf.. fer~ v~.tatl~ ~onuş_an bir .~d~ di tele~o~ ~r ~erdiler..... çasmın ö~ünde bile durulup ta: atık olunmazda kime q.ık olu- zerre gibi eriti:\'~r; daha açık: b~r~ bir göriinüş, çeki~, iş/._,,. 

\ •ltıır duramıyor. halile gozlenru hantanm uzen- Dedi ve ılive ettı: - Gazı... nur, hanai aevııi bu atktaki cea- Kendinden geçınyor! . mış bır endam. Daha guzel er-
'~~ da öyle olmuş ya. ne dikmiş, ~lile göstermiş: -Belki bir az sonra gelive· • Dense o taş,;n bile.Jı.:mıldadı- beyi v~rir. Biz •tin ne Eflatun- _G.~ş gibi, hava gibi, rontken keğe: • •. 
~"'ltı §alrn:ıya ba§.lamış , - Efendıler Yunan ordusu rir, Sen koğuşları dolaşıverseıı. gı, can buldugu, gerılıp hızlar.- dan dınleyenlerden, ne de atkı gıbı ınsan damarların,l.Jn ~u,11!1 - Beyoglu bebegı ... 
ı'~~. ~r Pulatlıya kadar İn· burada mağlup edilecektiı. ben de yapılacak bir kaç işe ba- dığı görülüyor. Bütün bir dür.- et sabtmda arayan ve tadan- ve beyne hareket veren bır t;ılt Derler. Tahmin etmem ki 
~a\lrıd~ Meclisinde top gü- Kürsüden inmiş, bir kaç gün kacağun. Arkasından hemen iç ya parçasının söz birliği olup lardan değiliz .•• Biz atkımı:ıda sert, keskin bakışlı mavi§ görü hiç kimse de öylelerine: 
~ 0 Ş"~ ohnuş. sonra alkış tufanı ve; hastalıklan _p~vyonuna doğru hep bir~en_: memleket havuım, memleket var. . _ Güzel •.• 
'ia1ı, ukru filan: _ Yaşasın Gazi Muı;tafa durmadan gıttı. - Hurrıyet ve ... Kurtuluş! .. kokuaunu, memleket lflgını katı - Benım · • . 

lıı.. <>rd u bu adam delirdi. Or Kemal.... . Diye haykırmalarında ki .:ıır h buluyoruz! Bizim için qk bu- Diyen adam bu gö?:!ere balcd· . Desın • Fakat n'e.sele bu 4e-, 
,:~hJ! ın?r~u ~amış. Avazeleri içinde tekrar 0 kür ~ütün _k?vu'1arz bir bar~~ da bundan başka bir şey mi?. ~r .• Kal!'imizi • ~ö~p k~n~- maz. E'!r~.küçüliir, e~it ~!ru ğil ·Mustafa Kcm~b? }"~dılı-
l'ldilerta 1~ saa~ oteye ka- siye çıkıp yunan ordusunun na- ~ ıçer gıbı hızla dolaştnn. ~u- Bilmiyorum •• Belki de bana •ıne hedıye ettiğimu: buyük lnsan yuzu_nd~ _dımağı, guncş şına_ b~ım • Bellıkı, .>arad1' 
i ~y~ .. Hili bu: buralar- sıl mağlup edildifini uzun uzun tun hastane duymuş. En agır böyle ııeliyor •• Ben onu her te- Türk vatanıdır. altında en ılerıyı, en soru g<;rt•ıı esennı O~Y~.~?yarken ona hu-
~ İıı.ıttttyz ve bu zatın asker- anlatlDlf! hastalar bile: yimden üıtün tutarak seviyo- Yaıa•m bu büyük Türkiye! okuyan bir çift göz! Hem de bir ~e;ınenın butun s.'rrmı ıLi ver: 

llıişler Oruz._ Muhakkak ki bu mucizeyi -Mustafa Kemal... rum. Ben bu ada Ye bu bata iki Akşam ..•. erkek için en güzel gözlerden. mıştır · ~oksa ha hır az ~ha gu \;; ~ı:~• işinin ba- gösteren adam dediği gibi :«Düş diyor ve srzılarmda bir gevşek- ' İnönü ve bir Sakaryadan soma Geldi, gördü ve gitti • . • • Gülen, gönlü ve gözil alan, şuh zel, ha bır az dahn çirkın ! Ne l 
~. mttlise getir- manı vatanın harimi iunetindeıı lik buluyorlar. ; aşık olan, tapanlardan değilim. Biz de onu gördük! tatlı, kandırıcı, sifall'ün vl' q!ıit (Bitmedi) ' 
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.. Ekonomi Em nette 

MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 
lngiliz galeyanı E t 1 

~i::~!in son on senelik dalgalanışını münhani üzerinde ta- Bayram Adliyede 
, edersek şu kaideyi koyabiliriz: B • h d • 

lngiliz lirası, Marttan Eylule kadar düşer, Eylulden Marta 1 r a 1 s e Tarife 
Bu sene et iatlarının g çen 

senelere nazaran ucuz 
olması lazım gelmektedir 

dar ~::•rTürk tediye bilançosu Marttan sonraki aylarda müs- Cumhuriyet bayramı BI k d dü 
t, Eylulden sonrakiler de menfidi~. tık defa ~eçen yıl h~sap ~t- • • r 8 in • 
;imiz bu bilançonun aktif ve passıf kale~len arasında, ıthal~t, lÇlil program •Üp bayıldı 1 

Gümrük tarifesi 

için suhulet 

Mamalı et fiatlarını yükselten rüsumu kaldırl1':: 
suretile halkın bu en mühim gıdasını daha zıya 

ucuzlatmak mUmkUn değilmidir? 
racat, devlet mübayaası, düyunu umumıye aynca nazarı dık- Ankaraya gidecek izci- Y • Ticaret odası vekalete 

,ti celp eder. l ı· l d Katli cezayı çok bulu• " t tt• Son zamanlarda şehrimizin! Amirala hediye ithalat, bu yıl, yeni gümrüklerden dolayı _bazı kale1?lerd~ er ta ım ere evam yordu, fakat maktulün nıunıca~ .~ •. koyun ve sığır muvaridatının 
ize 250 artmıştır. Böyle getirilen 80 milyon lıra raddesındeki edİ)'Orlar k ~e~ı ı:umruk tarıfeaınıı~ s~uletle artması tesirile et en ucuz gıda Field Cenaplarının . ı· k 30 ·ı -1.:ld' •• e göre kusuru için arısı... tatbıkı ıçın her yerde oldugu gıbı bız h ı· 1 . fi b 1 ek· 
zuli ıtha atın anca mı yonu ~. ıgın . ' ' Teşrinievelin 29 uncu Salı gününe - .. de de tarifeye dahil mevadm derecei a ıne ge ırlış ve sar yatta e em Muhiddin beye tef 
1 sonu ol?'ak münasebetile talep edılen kambıyo, son çıkıta tesadüf eden Cw_nhuriyet bayraı:ıında . ~ag~k't~ h~~ıina tecav~z ş~mul~ ve evsafına ı;öre_al~nacak re- mi~etli ~urette te.zayüt etmi~ti~. kür mektubu . 
smen vesıle oldu. yapılacak merasım ıçın bır progra!" e_dıp aile eglencesıne .. ıt~ak etm•k u sım nuktarını gösterır bır ızahname .:ıalahıyettar bır zat, et fıatı-

1 

. .. r.ııJlıid· 
ihracat, tam mevsimi olmasına rağmen, f namemul hadise tespit etmek üz~e dü':' şehre?"'netın• tiye~ kaoap lrfa~u .. oı~_ure~ ara~'. neş~i lüzumu hasıl olma.ktad.ır_. nin (55 _ 60) kuruşa kadar . Şch~emini ve Valı vekıu ı.ıda bU· 

d d I d ndur lstihsalimizin temelini teşkil eden Ü- de muavin Harrut beym nczdmde ~<'- H~lit ve bırade~ı Şu_kru, enı~tosı Şımdıye kadar bu gılıı ıhtılifat ha- d" . b'lh T k d 'h-. dın B. lngılız filosu ııman;~d ceııar 
r en ° ayı urgu • • • . • . lordu ve Merkez kumandanlıklarıle mil hakkında dun agırcezach karar kem heyeti tarafından halledilmekte .uşrnesı 1 assa ra ya an 1 ' lunduğu esnada Amıral Fıe ~ 
im, tiftik, fı?dık, afyon gıbı. ı;naddelen? ~afi mıkda~larda ~a· Vilayet, Maarif emaneti ~· !ırk~ mu- verildi. . . idi. Ticaret odası İktisat vekaletine, tıyaçta~ fazla ~~l. •. çık~rtln ~.- i larına bir ipekli seccade. ile şeb . 
lamaması, pıyasaya bol lngılız arzına ımkan vermedı. rahbaslarının iştirakilc bır koınısyon irfanın Halıt tarafından i<Atlin~ müracaatla tarife ha.kkında hir ııotl sın dan len geldıgıpı soylemış meyvalarından göndermıştı., eıırı· 

Devlet mübayaası ve devlet ari'angementları ve· düyunu toplarımı~ v~ bu babtaki proğram tes· Şil~r~. v.~ Ka~~l~n muavenel ve l:şY•~ i~pilikatif neşrinin. v~ umum· bir fih- ve !unları ilave etınişt\r: . Amiral Field cenapla~ ~ıl~c~ ı~ 
numiyenin vüksekçe tutan taksitleri, son zamanda ayrıca na- pit edilmtştıt. .. len go':"l?'edıgın~en beraetleıın-. ~a rıst ı:a~ılmasmın lazım oldtıc:ı:mı bıl- __ Trakyada kışın hayvanatı mızden ayrılırken .Şehremını 

. - 1 b·ı· Buna ~ıazaran o JUO saat 10 dan rar verıldı. Haht •F<e: kızını~ gec_csı~· dırmı~tır. I p. 'f d k mektubu gondermıştır. 
ırı dı~~~.ta a ına 11~·. • • • .. • • • 11 e kadar Vilayette resmi kabul ya-, de gıra'!'o~pn. çalmakta!~ ıkc_n ıç~rı Ticaret odası Gumriık ıstatıstık bes em.ge kı ayete ece. 0~ ve "A:-iz bcyfeı di Hz. ded<' 

Butun bu maddı amıllenn namusaıt tesın altı~~· k~lao pılacak, ıı i çeyrek ı:eçc Beyazıtta giqnek ıatıyen irfanın .gırmesıo<! "!a· müdiırü Mustafa Nuri B.in yapt:i:ı saman stoku bulunmadıgı ıçın G3nderdiğiniz ı:üzel secCll ~ 
'ürk tediye muvazenesi, birde ruhi amiller kateg°.:'sı_ı:ı~. gtren resmi ı:•çit başlayacak, kıtaat Beya·ı ~.olduk.tan w~a .. tekrar ~pının .o· fihristi kafi bı.;.:.-,amaktadı . sığırlarla damızlık hayvanlar Is dolayı .•?n dereee mıitehaHd ~ . 
lnş ve asabiyetin nefhaaile üflenirse, muvazene busbutun ha- zıttan ıtfbaren tr~~.~ay >'.?ıu.'. Su.itan nune ı;eler~k kufur. et~ıeaı 6.zerıne ---~ -- ~- • tanl>ula gönderilmektedir te,ckkırım. . 

1 
go~ 

·ld•t 1 r. Ahmet. Sal~ım ~".gut, K".pru, Şı~ha- p!~[a olduren H~lıt ıın !!a:v,rı .taa~ F ord ı uessesesı Fakat bu s ne Anadoluda V8· _Bon bunu dauna.bız.e kar~rlii:1" 8 0
. u , .. ah b k d h d ~ ·r d ne, Tepebaşı tarıkıle Taksıme çıkacak: muden kasten katılden mucn"!'yetı• . • 'd' ıe .. ı n rczaket ve masafırpel"' tı<'" Nıtekim, bu gtıne kadar r atına •8 an, ~ a ııg~ 1 a e ve buraıJa dağılacaktır. ne karar 'l>erildi. Muavin Cemil B. zıyet ıyı ır. ve unutuimaz bir ziyaretin ,hl- St9' 

e ketmedilen bir .. mülahaz~ ile (elbette ıner!) dıye kam~.'Y~ al- Saat 12 de muht~lif mevk.ilerden tah?idi cczas:nı istedi. Mak~ulün z.e~ (Birinci ~ahifede'I mabat) ~r~~rwnda et sıkı~tı~ı kalma· o!m~ üz~e ~uhaf.aza e?ecel"':'eı 
1 
.. 

ıayıp bekleyen tuccarın, bırden çıkan barometre cı_vası onunde toplar at~.ca.k, aym saatte .. l~man~~ c~sı g~-~n aefer kanına kan ıo~edığ~nı §ası de buna il,we edilerek yolunda dıgı ıçın geçen kış gıbı p_a~alı-, ca_de ıl~ bırlıkte go~.derilen. f!11 

el8şa kapılması ve asabiyetle borsaya koşması tedıye muvaze- bulunan but':'n gemıl~r ?u?uklerını ıoy~edıııı hald~ b~ se~cr. taznunnt U· devam ~der. ı~i!ıııyet hattın sonun.da Iık olmıyacağı tahmin edılıyor. · mıtL_r .'~ınde pek muteıefıkir~yıırf' 
· n naho tesiri yapmıştır. çalmak .suretıle merasıme ıştirak ede· tedı. B~. lale~ ren Lutfı B. . . otomobıl kendi. ke!'din_e müteham~ Mama fi harp an evel de oldu . Şı,zın ve lstanb_ul hal~m~ •0,..ıı• 

.emıze e . . ş.. Jh' k k f ceklerdıt. . - Done döne pazarlık olmaı: dıyel oldugu halde bıtnıış bır halde gemş _ . . ·'fi tımızı b·~ kadar eglencelı bır .~,. 
Hadıseyı. şo:ı-:Jece te. ıs ten sonra, le rar .etme ırs,tını Gece de her taraf tenvir edilecek-[ rek ~edJetti. Bundan •onrR _cıh<'h ce- bir salona çıkaı·. Bu top! nma ameli· .gu gıbı kışı!' masat 1 n artmas~ gcçirr.ıcmiz için ya;>tıklarını~ ıııii;ı.;ı 

ılla.rııı.- ve derız ~ı, en g~~ ve hayretbahş şe~~e'..' ya!>1?a~ta ~ud- tir. f r.~ıye kararı oku1'du t Evvela, 1~ •ene yesinde her amelenin raptığı iş ~~·· ve .. m~l. getırme~ h.usus'!nd~kı 1 bil hiniyatııru.z~ ifad" ctm~.gı ~~i ~ 
c. g' stereo ve nıce lngılız galeyanlarını kopuk gıbı sondu~en ANKA:RA'Y A 560 İZCİ ! agır h~p~~ !" m. utea_kıbetı .ta~r~k ~"· h!'~eketten ıbaretti,., Kinıısi yal~cz. b.'r muşkılat dolayınle fıatlerın şım ı buluyo_rum. Sızı te.kraı· ~~rll'aıııi,,U' 
fLrk illetinin, asi bir kambiyoyu itaat e.ltma alamamasına ım· GİDECEK ,. bul ed1«lıı;ınden nıstı tenzıl .~dıldı ve çıvı ok~;.' ondan sonra gelen çıvmın dikinden yüksek olması zaruri- dostlu!!'u~uzu t~cdıt etmegı 1 

• k 29 Te ·n·eveldc Ankara'<la yapı-, 7 buçu~ •ene aış.r hapse, mue~be~cn !>aşını eger. On darı sonra gelen yıne di yetle umıt ederım. do çol> 
.an yo .t':'r. . • . etmek, hem tarihi 1 k bil ~'.~ 1 

e it resmini lstanbul 'hidematı ammec!en memnumyetın.e ayni küçük bir i,i' yapar. r. •
1
, Rufekanız v. sıziı:ı hakkını% 

Bu ıtaatı en yakın bır zamanda temın ~ca . yu . g_ç k d k . .1 . . 1 ve ceza müddeti ••nasında r.ıalıcurı- HER /Ş ANINDA Yalnız bu sene Anadoluda bı samimi leme niyatımla· n 
. h k 'k b' tt' ı • N. lıselerınden ıştıra c ece ı.zcı erımız I . . d 1 • boll " it b 1 · flE'-" ıır şeref, em e onomı ır zarure ır. hazırlıklanru ikmal etmektedirler. Bu yetı kaı:ıuruye alt.ında bulun uruma- YAPILI O nı~pe ugu aza an a~ ~ca a~ 

,. ,. "' d t b 1 r · · .. ~ ka 1 sına karar venldi. Maznun bu karar Y R mıl Rusya ve Halebe küllıyetlı ' ..,, 

I • meyan e stan u ısesının ;,a rya,, .. · '·ka h k ld be} in Her i~çi dalUkasmda kendisinden h 'h I İTFAiYENiN ISLAn ı' 
GÜ. rf"N İKTJSAD HABERLERi ?Y:"ağı da dün talimler. yap':'! .. ve :::~~n:u sö;~rdu~a:ızınakt:İun zev- bekl~ı:ıcn işi yapmadığı takdirde oto- mıkdarda ayvan ı racatı yapı İhsan B. İn itfaiye miıdürili~v". 

ıntızam şayanı mcmnunıyet aorut- . ·ı k ba ılı• mobılin o kısrru r.oksan kalmak teh· masıdır. tayininden sonra itfaıyede baZI 

l.k k"l t' f d k t'• l k d• muş ~· . . . . - Haksızumş ••. Aılan gibi kocn- lıke11ne maruzdur. ununa era er orta a en ı- hata lüzum görülmüştür. ,.ka' 
.. tü cesı ag ıyara gır . . • B 1 b b d d' ı 

tlSat \'e a e 1 lfl 1 UCCar arının en 1 t~cil~n\fızA 2~ Tı;trın~eve.~ ~umda- mı köpek ölüıü gibi sokak or~sına Hat ne kadar uzun oluraa okadar §eyi mucip olacak bir tehlike Emanet ıslfilıat için hiç bir ~ıP· 
l ı f k .. d •• ertesı ı; n n raya art e e e- yatırdın. faz!~ otomobil toplanabilir. Tophane oktur l 1ıktan çekinmemete karar "r"-ıe~· 

araıfirtilda an aşma arını mu va 1 gor U. ~ekl~r~ıt. İstanbulda.n bu sene ~60 Reis her ikiıini de diıarı çakardı. fabrikaımda günde 80 otomobil ku- y h' . . • Kabili tamir olmayan itfaiye ul>" 
ızcı ıştırak etmcktcdır. Hırsını teskin edeıniyen kadın mer· rulacaktır. Toplama daha doğrusu Şe re?'anetı~ın aldıgı mezba ı zımı yerine de derhal yenileri ıo 

İktisat vekaleti bu sene fın· TOT0~1;.'i.,~~N ET~~~L' \Si Vl/Ayetle divenlere düıüp bayıldı. Ayddiktaıı k~a ~eliyeıinden maada otomo- ha r~mı çok ~gı~d.ır _v~ bu ~a-j yaa edilecektir. 
lık mahsulümüzün vaziyeti Ü- sonra da teıkin edilmemitti. Tev~· biller ~u~ne~.e~~ boyanacaklardır. kul bır had~e mdınldı~ı. ~k~~r- .,~ ....... - 00 tl'll>t: 
:erine evvelce alivre satış ya- . 1:'ütü1:' inhi~ar kanunu. mu~ibince Zam fafebf haneye giden mahküma yolda yebfli. Bunun ~çın buyük !mnlar yapılmq- de derhal pıya1ada te11nnı eoı· SEY~.OSEFER MERKE~ 1<1-JrO' 

.. d • inhısar ıdaresı eşhasın elındcki ve de Bir türlü dinmiyen hırsını tatla tes- tı~: !esısahn hususa rıhtımı vardır. terecektir. Seyrusefer baş memurlug~•ıer fll' ıan tuc_car~ar hakkın a umurnı polarda bulunan tütün mıktarını dai- kin etmek iıtiyerek tatladı. Jandar· Buyuk vapurlar bu nhtmıa Yan&!· Ş' d' ti b' h I k ıunda bazı btcayış ve tebeddU• 
•e şamıl bır karar vermekden- mi kontrol edebilmek ve veznetınck Muhasebei hususiye malar mütecaviz kadını menettiler ve makta ve cümriik muamelesi y•pd- mı 1 vasa ır. esap ab o- ku bulmaktadır. et il 
;e tüccarların kendi aralarında bakkmı haizdir. İnhisar idaresi de- arabacı Haliti tevkıfhaneye götürdü· rnalumn yüklerini botaltınaktadırlar. yundan alman resım okka &fi· Seyrüsefer mühendisi Raf .,,4ttı 
mlaşmalarını müvafık görmüş- polardaki tütünlerin bir teşrinisani- memurları istiyor ıer. Şimd!y~ kadar altı bin sandık parça na (15) kurut tutuyor. Bu, 5 ku makina şubesine makina şııbtsı eırr 
·ür den itibaren tartılmağa baglanmaaına Müh b · h · ARKADAŞINI ÖLDÜREN gelmiıtir. rup indirildiği takdirde timdi- Ka?r! B. '!'übcndisliğe ve ~eyril~ııı-1'! 
. Esasen bir çok tüccarlar ken-1 kar .ar vermiştir. Halbuldkiğ'imdid' tlldtün· lacı h:U:!d~ ~=:::~r:::;ı~: ÇOCUK MAHKOM EDİLDi ŞiMDiDEN VERiLEN ki piyasa fiatine eöre eti (40- kAtibı. T~~t B .. ıe de Emanet :;'c.r" 
r l d l • l dir erın yaymil zamanı o u un an en- . . . . . Kendiıine fena tecavüzlerde bulun SiPARiŞLER SO) kuruta ıatmak kabil olacak gu?ea! katıplennden Ata B. 
ı ara arın a an aşmış ar • kler dağınıktır Bu yüzden imalitın nununm tatbıki ıçın tetkıkat ya- duiıı için arkadaıı Hamdi' yi öldüren Bu parçalar tasnif edilmekte Ye edilmişlerdır . ,.__. ~ --
BALI~ IHRACATI ARTMIŞTIR sektedar olacağı muhakkak olduğun- prlmaktadrr. Vtla orta mektebi liaeıinden \4 Yaı- yerli yerine konmaktadır. Şimdiden tır. . . ETIBBA ODALAR! 5ıtı' 
Son gunlcrde Av.rupanm rakm yer dan Ticaret odası bu tartılma ameli- Dün Vilayet idarei hususiye larmda Sacid'in muhakemeal hitam Beyruttan parça için yapılan ııparİf- Şehnn l.azı uz~k yenennde Etibba odası .idare heyeti d~ !"'. 

erme muhtelıf şekil ve ncvılerde ba- yesinin lmalitın durduğu Kıınuniaani memurları Vilayete bir istida buldu ve karar tefhim edildi. ler gönderilmektedir. kaçak olarak keaılen hayvanla· hiye müdürüyetinde Tevfik Salılll ıfl' 
hk ı:ihrac~.tımı~ ~0~5 arttnı;tı: 1 k .. _ ve Şübat aylanna talikini istemiştir. · l haki da ha m S~ci~ efendi tehe~v.üren katilden Ford ıirkcti amelenin bayatı ve rm piyasa fiatinden ucuz satd- şanın riyaseti altında ikinci iç~f' 
deriı:i ~urn 2 

parti a ı gon Tütün inhisarı bu teklifi kabul o- ve~ş er ve arın d Ere ~ ıncı madde m~cıbınce 1~ .•;.ne ııhhatı ile ala.kadar olmaktadD'. Mıi- ması da bunu teyit etmektedir. yapmıştır. Dünkü içtimada d~~uv~· 
BOR~ADA ISTIKRAZI DAHiLi derek tartıyı Şubata talik etmiştir. tateık olununcaya_ ~a ar ma- agD' ha~ı~ ve tahrık ~b~I edildigın- e11esenin hizmetinde bir doktor var· Mezbaha idare meclisi azası- olarak alınacak (10) lira".'n ~tr. 

.. t . . • AVUSTURY REJi HEYETİ net memurlan gıbı, maaşları- den 51 ancı madde deJaletile msft ten dır. Bu doktor daimi olarak ıirket ta· ld ki .. I k ki' •İtte alınmasına karar verı!Jn!Ş b•' 
. Dun borsada 

811!<1°'1" .dahılı lOO A na zam yapılmasını istemişler~ zil edi.ld.i ve Y•tı _14.olup 18 .i ikmal rafından tesis edilen klinikte bulun- nm a 1 arı ucret ~y 1 te ın- Oda meclisi, şimdilik. iıaft~~iıı9 
liradan Duyunu m~vaJ;ı.hi~e 208.50 GiTTi d' M l b"t . • oldu-un- etmedığınden 54 ıncı madde ıle 2 se- makta ve iıçileri tedavi etmektedir. de olup devam etmıyen azanın giin sıhhiye müdüriyetinde. ıç 6ı· kuruştan mua1melc gonnu~tur. Şehrimize mühim tütün mübayaa- dır. D e~~lt u Je k-1f\· b~ld'- ne ağrr hapse mahkum edildi. Sonra bir. de lokanta inıa edilmekte· ücretinden her içtima için (25) karar vermiştir. Perşembe guıı,u ı;Jk' 

AFYON P Y~SASI _ÇANLANDI tı için gelen Avusturya reji heyeti .an a. 1 ye e a e ıne 1 1 İMAM EF. BU İŞİ NASIL dir. Lokantada itçiler ve memurlara lira kesilmektedir. leden sonra üçüncü içtiııı· vapu• 
Bir kaç haftadır durgun olan afy. dün ekspresle Avrupa ya gitmişlerdir. rılecektır. YAPMIŞ ucuz yemek verilecektir Müeuese E ki • · h tır. 

On P. h 1 ti' b' tı' · .. · .. .. .. D" b' · · h k k h 1• • . • saseo yaptı arı •tın e em- ---ıyasası e emm ye ı ır par nın Heyet Avusturya re1ısı muduru umu- un ırıncı u u eye ı umumı~ şimdiden beı aünlük haftayı kabul • . . .. .. • -- • ı •••• • ı - fl 
ll!übayaası ilz~rine y~~iden canlan- misi M. Dorek ve reji' erkanından M. Frugf Hz. yeıinde ıayanı dikkat bir dava rüye~ etmiıtir. Şimdi Pazar ve Cuma gün- mıretıne "«; tehrın buyuk tırket Türkiye-AfO'aniStil 
ıruştır. Son hır_ ha.rt~ ıçınde 30 san- Yunan Zaley, Alak, Sekel, Bellis, olunmuıtur. Ma~nun Kasım~a!" ı !eri çalııdmamaktadır. fakat teıioat lennde venlen hakkı ~u~~rlara b 
dık ':"."! ıevkcdılmıştır ... Geçen hafta Hankey ve Rasi den mürekkeptir. • • , • mamlann~ Alı Kernı:' ef<ınd~dır. J. bitip te otomobiller kurulmağa baıla- nazaran Mezbaha meclısınm al- •• b tl 30 §llin~en muame~e ı:~ren yllzd~ .12 Dün Tütün inhisarı idare heyeti Iran sef ırı dü geldı marn efe~dı Ha!"ebolıı lu_ ~a~ıce ha- dığı zaman Cuma ve Cumartesi gün- dığı çok mudur?.. munase a J(i' 
;:'.~~:~r:~~m";~!~:;~~~:tl~r~~ ~!t~ taraf~n~n ~eyete bir öğ~e _'.'iyafeti Bir müddetten beri Avrupada bu- =..,.~:'1v:ı:;~";i;;:h::·~~t~t~ !•"af':i! g_~nleri ?la~tır. Şimdi her Emanet bütçesinde mezbaha ANKARA, 22. A. A. - iiftıİ 
ziyade yükseleceği limit edilmektedir. veht~. Z~r"ğf~t çok. sa~ımı olmu~ lunmakta olan lran ıefiri Frugi J:lz. mekten muhakeme ediliyordu. 1:; ''çı er tesıoat ıle meıııuldur- varidatı ( 1,250,000) lira olarak blldcı hariciye vezaretine: .r ~ 

RUSYADA ZAHİRE MAHSULU ve ldit' tudncudüu mu~un vdrupba.~~ki d.ün Pariaten ,ehrimize avdet etırut- imam Ali Kemal efendi bu itti- BUIŞINBIZEFAYDASI' gösterilmittir. ye hariciye vekaleti, erk.a~ qel 
BU SENE AZDİR met' n en nya pıyasasın a utun tir h .... d k d' . · ti .. . k b'I f • . . T rııtıe 

Gelen malümata nazaran Rus aleyhteki propagandalara rağmen • Fruği Han bir kaç güne kadar ıeh d::.o:~f. e en ısını ıu ıure e mu· llk otomobilin K.iınunusanide kuru· Bu~a mu a ı • m.asra ' ·~~aat zaretın~ ~4 . ".e 16 eş rııfJlll 
h · ı · d k b ahsU!fell - gördüğü rağbetten bahsedilmiştir. rimizden Ankara ya gidecektir. H d: h ba ld' I . larak meydana çıkacağı zannedilmek ve te8laat kısmı ıstısna edılırae, 929 tanhli ıki kıtaa tclg ... r ı· ır enn c gere u sene m n 1 H . , - a ıee anını na ge ı. zın- , ıli M"d" . h k (l40 OOO) r d 'b • . 

1 
ld ğ iı•-

eksik olmasından ve gerek §imendi- ;Avusturya reji•! Beşik.taşta bir Mü'!11al b_~lunan ra~ !'"~ıye name gösterdi ve ipraz ettiği nüfuı I c ~· u ur .te"1sat a kında uzun .! ıra an ı ar.ettır. memnunıyet e a ı ını 
fer münakalAtının eyi temin edilen tütün deposu da tesıs etmıştır. nazaretı ~rugı Hana tekl~f !dil~ıtıE kağıdında la.kire olduiu yazılryordu. : malumat ver_dıkten sonra bunun mem Agır mezbaha reamı bu mas- le kesbi şeref eyler. . 

3
,e-

memesinden kıtlık hükünfermadır. * lzmirden ne miktar üzum ihraç d-; '!'umaıleyh kabulden ıotinkif et· Ben de nikihını kıydım.,, lekete ol~cagt. faydalar hakkında da raftan değil, tehrin belediye ib- Müstakil Afganistanııt ıd ıti 
Bu vaziyet karşısında Sanyet mer- edildi - İZMİR, 22 A.A. - Şimdiye mııtir. Muavin B. nakzen gelen bu dava- ıunlar~ '0J.ledı: 

1 1 
tiyacından dolayı kabul edilmit sinde istikrar husülünü ket'.'Y', 

kez icra komitesi <halinin amele ala- kadar gelen üzümler 30 milyon kü- da temyizin nakzına ittiba olunması· !-· :I~~ un çahııına v~ ~a ıft~a tir • . tl d TilrlP..t, 
ra1ı: mecburi istihdamına dair bir •· sur kiloyu geçmiş. bunun yirmi beş Bor -ada a"' 'yer nı söyledi. Mahkeme evr~ktn tetkiki usu u unyanın er .tar:ı ·~ a numu: B h E fed ki ~amunıye e arzu e er. k' d<F' 
mirname ısdar etmıştir. Rus köylerin milyonu satılmıştır. Mevsim iptida- ~ V ,,} ~nnnında batka güne talik edildi. 1 ne 01:"'ı:!'21~~I <:t'::;ıştı~ Evvela u u~ustakd'mdanet • a. dr: ıki memleket arasında _1J.iıı1 t' 
do ve ist.ısyonlarda buğdaylar anbar sından şimdiye kadar memaliki ecne- •• - ·-•- - mt. esaı 

5
n merı. a an . rayal ge. lık yaptıgı ta ır e resmın ın ı hık münascıbatınm en sag .he' 

ı -1 la . • . • PQ ~'fj J ırıyoruz. onra n1uedıe.af:rnız ya nız · ı • b • · kt .. . rfltlil'" ,. ;roıa ve vagon. rda d~!u olduğ'.' hal- bıyeye bervechıaltı ıhracat yaprlmıştır (Birinci sahıfeden mabat) ( 7"/li ~ . otomobil motörü Jcğil,her "evi maki- n meaıne ır manı yo ur.» saslar uzerıne mevcut . kişi 
11 e b~rı şehırle.'.~ gotur~~k ımk.i- 12,722,000 kilo Almanya ve şimali Komiser vekili Hasan B. dünkü · j 1 ne için. bir mektep olacaktır. Eıa•en dat dairesinde temadı ve 1~ f.1' 
h~l~rd~~eh t~~esı~ "tme~mden şe- Avrupa memalikine, 5,199,000 İngiI-1 teftisat ve tahkikatın neticesi hakkın · ·burada iençler için bir mektep ~çıy.>- UNKAPANINDA HAL fı halisane temenni edere ·ıııı' 

TerrJ 
1 
.:ıd·ğ·~ tı çe ektedır. tereye, 417,000 Fransaya, 3,503,000 da n:ıaıümatına müracaat eden bir lan Türk gençleri memlckotin hor ta· Jnkapanı civarında yapılacak hal gan hariciye vezaretiniıt 1 ıef· 

Rusyadan •ah. 
1 ıne nazaran bu sene İtalyaya. 114,589 Mısıra. 436,584 muharririmize şunlan söylemiştir. Po}ı's JTIU"du"ru" rafına dağılacaklar ve makina zihni- ile taksimde inşa edilecek olan tiyat-

1 
d'"' h' . t 'ştı'rak e~...; 

z tte geçen seneye nazaran muhtelif l'ma ı k. 22 38 k 1 ti' · T" '·' ' · k" 1 . • d b' b' Al f da ey e ıgı ıssıya a ı '"'1. 3,5 milyon to k 'kt' . 1 nara ı ceman . 4, - Milli ve ecnebi ban alarm a ış ye nın. urıuye nın O} erme <a ar ro. ınası ır man grupu tara ın n T"rk' Cüınlı.,. .. 
ne sı ır. 774 kilodur.. veriş işlerinde bir gayri tabiilik gör- Seı-if Bt>\' hU<Yllfi ~mmıimüne yardım cclecekler. Ma- yapılacaktır. Emanet, bu hususta da H t~ .. ~ 

• • • medik. • t-. - kına asrında Y•ıııı<>ruz. Makina zih- Alman sermayedarlarının mümessil- ar cıye 
Vaziyet hali tabiye doğru inkişaf. et- geliyor m!_yeti_ ~~il~ batlı bir z~hni:ı:.etıir. !erile temas.cdiy~r. . . . Ankara gar• Kambio Borsası 221101929 

iSTiKRAZLAR l' 'il\ 11 Al' ~i~~~ ,~ n • 
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mcktedir. Fevkalade bir tedbir ıtıi- Polia müdürü Şerif beyin bugün Tur.k. ııç~s~nı!' b':' lıusu.~ta~ı yuksek ~!'."an _şırkctı, her .'ki bınayı. da . ; (ell 
hazma şimdilik lüziım olmadığı ka· Ankaradan Şehl'imize gelmesi muh- k_abılil'.etını ~ırn~ı~en gordıik ve tak- kredi uze.rıne ve vere11ye olar~k ınşa A vrupadan getıı 1 • 
naatindeyiı. Vakıa nizamnamemizde temeldir. tir ettik. lıçılerımızden p~ mem!'~- edecek, ~ıyatro >'.?Pıidıkça keşıf mik- ~ h ['k(I 

~:;~ heyeti vekile kararile borsanın kapa- KÖMO O ı T=EKi PARALA. R T~.~ H~r haldeT.~ok.·d .mur;ueses~m~ tannka gı°re vahe ~utçe~e he_r sene ~o- muta aSSISIO l I V' 
~~ 00 tılabileceğine dair bir madde varsada RL K u ye ye ve ur mılletine mıifıt naca o an t sısat nıspetınde verile- I foıt IJ ~ 
4,50,00 şimdi böyle bir tedbir alınması mcv- Kadıköyünde İbrahimağa mahal- olmasına çalapcağız. Bu, yabancı de- cektir. Bu seneki bütçeye 200 bin ll- ANKARA, 22. (Te ~ taSVoJI 
• şo.oo zubahis değildir. lesinde 1 numaralı evde oturan 60 ğil milli bir müease•enizdir. ra tahs!sat konmu~tur.. . Ankara şimendifer . ıs j-0 ft' 

t• 1• Esasen ortada borsanın kapatılma- yaşında Havva ismindeki kadın dün Halın maırafı~a gehnce, ın.şaat e- mesaili için davet edıleıt 1' 
sını mucip bir fevkaladelik yoktur." Kadıköy polis merkezine müracaat bandralı Terore vapurunda çalı~ıı a- s~smda Emanet ~ıç para verrmyecek- sör Blan geldi. ıtd~ 

Komiserlik dünkü teftişah esnasın etmiş, bir sepet naktiye ile 70 sarı mcleden ~chmetdm .. ba~'.na vınçten tır. Fakat Hal bıter bttmez temın e- T k'k l ·a basla A\' 
· · · ı k d kurtulan bır sandık du Meh t dil k k' ' .. "k b' k · et ı at yapı mag ,. da bilhassa son zamanlarda ıhtıyaç- a tınının, evinin üst atın a kiracı ımuş. me ece arın "uyu ır ısmt ınşaa~ .. . soıtfll ..d 
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tan fazla kambiyo mubayaa ettikleri Arif tarafından çalındığını iddia et- bayğın bir halde hastan•ye kaldırıl masrafına karşılık konacaktır. Yem Profesor tetkıkattaıı 
1 
y•r:. 

N••1orı 0,<7 ,,.,,5 söylenen bazı ecnebi bankaların vazi- ıniştir. Havva kadın bu parayı otuz mıştır. bele.iiye kananunda bütün seoze ve manyaya gidecek ve pi.art ıt• f 
Allr.ı ili 21.00 yellerini tetkikle meşğul olmuştur. kuruş yevmiye ile bahçelerde amele- BILMEDICI fşE NF. KARIŞIR? mey.vaların haide m~amele görmeden caktır. Profesörün tetkıatı falı'' ~ Vt~fraıtı j. 

A. ~lmenıo ~ 
1. T< <IOD Ş. 

75 
20 

Roou oıı •-.so Bugün de tefti ata devam edilo- lik yaparak biriktirdiğini. bir gece Unkapanında oturan Mehmet Fe· satı~ını menedecektır. · d kalacak. 'fg!' 
An !ter-hm oı ı•.~O cektı'r So''ylenclı'g"ı'n• ao .. rc •vclce faz- .... l"kt 1 k A T Bu itibarla halden büyük lıir kar re g.~r )'.enn e "I . tadilat . - ,, •' gomur u e para _arı sa.yar .. en .. rı ın him efendinin oğlu 13 ya~ında Vec- . d'l k. hat uzerınde mu um 

~ ~ .• lcı.a 1\ 
i'S 
75 

.~ .ın . .!:'i Sor~.. w b'l.50 la kambiyo alan ispekülatörler. bun- pa~anın .~akla~dı.gı yerı ,..gormuş_ ola- di dün büyük babasına ait tabancayi temın e 1 ece tır. . . , il' 
u xs,oo "''.' ı "<ı.7> ları borsadan çekmeğe kaü para bu- cagını soylemıştır. Polıs tahkıkata kariştırırken tabanc> ansızın patla- d'l ~~~aıılarlaa kaıık1nu~avele ~mzt~ be- pılacafktı~. Y planııtl l~ı(· 

prense lerındcn Şivekar 
vazo hah vtsairenin 

SATlŞI:\TA 
25 ıncl <'c,ma giinü "llşantaşındaki lona~ndı de>am 

ı.1ule~ail Har~ ınalôlleri cenıiyelin~en : 
25· lO <ı2Q da akt· mukarrer olan ko!'grcnıı hazı re\ akNn 

ı m•I edilmeme ınc;, mebni 29·11-929 tarihine tai:kınc zarı.ret ha ıl 
olc1"6U ilan olunu 

lamadıkları için, tediyatı tehir ettir- başlamıştır. _ mış, çıkan kurşun sol ayagına isabet ı aı en sonr ~u ave c ccmıye ı c Pro esor ansen ktav 
· mek üzre bin İsterlind• 270 kurus PARA BULAMADILAR DiYE... etmiştir. Vecdi hastaneye kaluml- lediyeye sevke<lılec::tır. hassa göz oııünde tutnı~ rıtıuı11 
1 hesabi le repor muamelesi yapmıştır. Yenikapıda istasyon caddesinde o- mıştır. yeni garda bir askerı ı;tıf• 
Bazı kamLiyo mutahassıslan, bu mu- turan Kerim don gece Langa bostan- ~ ...... __ OPERET HEYETi YAPILACAK ki' . t h ttı yapılaca ,1 
a_melen.in ih.t_ika·r· m.ahiyetindc ol.du- BİR GENÇ KAYBOLDU MI? ve na. ı:ya ~ l k ıı1tJ! .. ·. !arı arasından geçerken onüne ild ki- B J . U - • 
gunu. ı.p~lmlatorlerıı:ı korkması uze. şi çıkmış üzerir.; ramı•lar para bu Askerlik işinı tekip etm•k üzr hr D l ır YO SUZ ti 
· k 'i..J~ .... • b ' ~ c' :ı: '. • bundan ıo " 1 A k d 1 Şe ema:::t geçen sene Jru ace-1 _, ' ,,.,,.. 1..1t r.ne rcporım yu •· aıı:ını ve unun lamayınoa Kerimi gü.r.Jce dcivdiikten . n gun eve n 'fa "" d k . h b d • k'l d ı ANv \RA 2" (Tckfo u .ı r • 

k b' sukutunda amil oldug· unu . an bul~ •cleP u · '" hm B ı "" e ' se ır an osunu .eş 1 e ""' "" - . ııa~• ı<" .~mi ıyokt d' M'kt 15 ki ide . $0rT'l. k çıp gıtmı~ır r;y• gddikt n mr 1 ~ ey ': gc el ·cıc b• "per t heyet. te<ıcü ni•kiur.•tı llllaat ı,l rıle ., .. ~ ,r 'j..ıı 
•b'oy emelde ır. ~ "1 rı · küşl t~ •1·ICİNGENE KAITTSININ MARiFETİ ç'ın ~·aı .. ·~ya g ·~ı ' mb 'di, d·. "ıu f ·k t sonra '" ımıhklı( 

1 
müteahhit tanıfın<lan vak•hC 1 h•i 

aret o ugu şayı o an ıspe a Ol e . .. ' vva ~ ve ır -·· y ı 1 d f , " . N • . af ınu 
r !'. ellerinde kambiyo taleplerine te Bursa tuccarından lbrahı'll Sırrı <- det et nemi•t;'· İştanbulda Küçiık pa. sebep ete Lıu l "" <ar ı nazar ' ·'~' nn. ~ ı. a 'b.. l nanıştır• 
l<abül edecek kada• p3ra bulıınmadı-1 fendı dun Haydarpaşada vapur ki· zarda Y nı lş:~k sokakta 44 nu!l"a- tı. Ema T kıı' d b O b' kında t~ırrs zABtTLARI J3 ıı'· 
ğı halı 'azla kambıyo ;ılma1'• te- sesinde bilet alırken içinde 285 lira~ ra'. hanede v Hı:-,; Mün•vv•~ ve te- . net a _ımd c b~. 1 Pe_r~ hına: ANKARA 

22 
(Tedefonla) •t~~,,. 

· a ı b• ' ''1a " d · k ı · A-'-! h 1 y ıı ınşa ettıtcccgın en oy e .>ır ey •0 e • şebbiışleri sayanı dikkat görülmekte- s ~· n cuz L-· çmgen an arın yzesı "-"' et a ~ ar alovaya ka- t' t . 'li I"· h' t k d' M . d rin Hn bu S• • · ı .. dan sa' < 1ı Selime taraf -·fan ı d id k 1 la d b e ın eşıı:ı .... umunu ıs e me te ır. . ın e memu • ktir -~•· dır. spek. ' orlerden b ri lıu tarzda ça ın- ar g ere , gene amı rsa a u. Opera ve ya operet hey'etinin ne ğrafi kursu tevsi edilece t ıııtP"ıe 
açığını kapat~a.c i~in 112 000 lira mış~ır. 1 Iamamışlardır. . . suretle teşkili münasip oltluga hal:- Bu sene stenoğrafi lle no ııarfl'' 
zarara uf:radıgı •ayı olmuştur. Altın BiR KAZA -~Jı,m Fchmı beyın aılesı ~~ln'.aya kında mutahassısların fikrine miıra- kabil olamıyacağından eski 

ı 90S kuruştur S nandrada h~ ~· buluna-, İtaly&, r:ıw -ıcaat etrnıf.tıt caat edecektir • tutulacaktır. 
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Gayet taze olarak rel111l1t1r. kilo. 
lak fişe 100, yanm kiloluk şişe 
60 kuruştur. HASAN ECZA DEPO· 
SU toptancılara bUyUk tenzilat . 

. IC_ İRALIK AHIR.. Üsküdarda Haci Hasna hatun mahalle- KİR.ALIK EV: Beyoğlunda Firuzağa nı. ahallesinin. Bey~ğlu Mağazamızda lıor kuey• uytan yatak, salon, ynıak 
!)j dd d 33 .. T ı bık ka-'--lhan .. , el k ı 'H yazıhane takıınlante karyolalanmız rekabet kanı 'n~n Pasa limanı caddesinde Sakıt hanedan azasından Mehmet ca ':5'-n e .~o: usa .. '~ e .,.?~sı, se~ ı . arası 
Seıl!Jı efendi 't k" k "şteınilitından tahtani bir go"zlü ve 300 liradır. MU31lyede 3 teşnmsanı 929 tarihine musadif puar etmez dcrccad• alrfttıdlr. Bir ziyaret iddiamızı ispata 
' · ye aı oş mu· ·· .. 14 n...f~-'--lıkta ıl ktır 968 r. fatnbııkla f1ncaDCllar 701nıfvBCtıı No 71. Tılefoa: ıır-,...~·• ·Cl!ııni çiment d" emeli 10 beygır' istiabma elverifli matbah gunu saat · te """' '"""" yap aca · · latm .. -• ~...... .. aJı o oş . . * * • _, -· 
9 lr olnıak üzre kiraya verilecektir. Senelik muhammım kirası ·· FEV:Z 
6 !iradJr ~ 7 teşrinisani 929 perşembe günü ...ı 14 te KİRALIK BAHÇE: Beykozda Tokat aıevkiınde Tıiiaat 4ie; 
~fttr~bk1;a -ı....a.ı..+~ 998 ğinne belıçesi namile marufdur. 3 sene miiddetle kiraııa wriJıe.. 

r-~· • • • celı:tir. Senelik kirası 70liradır. MUzayade 3 te11rinisanill29 .tıat.: ------------------------------------
: Ba1mumcu anmi dahilirıde büyük dere hine m" dif pazar günü aat 14 te Deftsdarlıkta M ' '" 

.. · · araziainin ağ ı:ıerm.mde tabmiıı-en Sdö tır. 185 

~~ · \ıindt: aywlı ve meyvurz ağa.çilıııı vvdır. Smalik KlRALlX AHJR: Topka; ;.:yı dahilinde Kadri bey,t\~ 
~:· kiaMı 65 lira, müzayede 6 tepiııisani 929 çarpmba mesi ,.,., __ ,,_.__, --liik kirası 35 liradır. '.Müza. yede 3 te•rini· l\İi saat 14 tı: Dııfterdarlıkta yapılacaktır. 995 .. .......,...., ~,~ ,. 

• • • sani 929 tarihine miiııadif pazar günü saat 14 te Defterooııu. 

ıu ICtRAI,m: BAHÇE ve 'I.&.RLA: Cııııderede B~ ,otu ~s- yapılacaktır. 9l3 • • • 
i ·~de Ber:es lrenıeri ymmda 8 dönüm sebze bahçeı11 ve 15 kile KİRALIK D'OKKAN: Tophanede FeJZiyame ~ 
:ıUap eder 3 parça tarla 3 &ene müddetle Jt!raya verilecektir .. ~~ mamış kmnındıa No: 402, ~elik kirası 90 liradır. Miaa~ .3 
~ it kit'llsı 58liı;a, m~de 6 teşriniııanı 929 çarpmba gunu teşrinisani 92!J tarihine müsadif pazar güqü saat 14 te Defter-
~t 14 te Deftı:ırdm:hkta yapılacaktır. 993 darlıkta yapılacaktır. 955 

• • • * * * 
t l<lRALIK TARLA: 'Cl'sküdarda Uzunçayırda Haydarpaşa KİRALIK DÜKKAN: Tophanede Topc11lar eaddesinde mek-
S~ddc_ı;inde 90 diniimıtiir. 3 sene müddetle kiraya .~rilc~elı:tir. tep altında No: 407, 417, senelik kirası 120 liradır. Müzayede 
t ııe1ı1t muham.ım:a kiram 50 lira; müzayede 6 tcşnıusanı 929 3 teşrinisani 929 tarihine müsadif pazar güııü saat 14 te Defter • 
. ~rşarnba günü saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. 992 darlıkta yapılacaktır. 967 

"' * • • •• 
t .l\1RALI:ıt ARAZİ: Usk:üdarda Bulgurlu ~yesindıe Uzun- MÜŞT~tLATtLE SATILIK ~~İR .Dli_'.POL:AR: .Y~ t11rda 50 dönüm üç pınar araziyi 3 sene müddetle kira.ya veri- kıi~ede Fatih sultan M~~et ~al_ıalles~~~ dıbaghancı ~dit :so-; 
~tektir. Senelik kirası 60 liradır . .Uzayede 7 tcşriniaani. 929 kagında 1 ve 3 No: lu uatunde ıltlşu buyük salonu ve odası ~ 

l'ı.hine ınüsadif perşembe günü 1111at 14te Defterdarlıkta yapı- !urum iki depo muhammen bedeli 20,000 liradır. Müzayede ~ 
~t<ılttn-. 9fJ'9 :r.rrlik suretile 4 tep'ini.sani 929 p;rzartcsi günü saat 15 te ~ 

• • • bul Dıııftmıiarlığmdaki komisyonda yapılaaktır. 394 
1 IC U TUGLA HAR'MA!lll: ~ğada ~ . -dıra * * * 
ahi· s djmjjm ısraziai 6: Sı lik '8hmin edjlım kiraııi SATil..Jl( VAPUR: Haliçte ayakapı önünde demirli rıx:q 

Dio li~ ... :ıım 1 teyriai':*=i m P"1"""1:ıe günü mı: 14 te muhafaza idansine ait ıos arzı 19 umku a kadem eJ> ............ .-._,1 
efter ılacakm: o 294 tonilato ı:ec0metinde bulunan 3 No: lu -vapur, mulıaaıwd 

yap • * * • bedeli 13,960 liradır. Müzayede pazarlık suretile 7 teşriniaıaıli 
(J3S.4.'l'II.IX OTOMOBİL ve TEFERRUATI: Feriköyünde 929 perşembe günü aaat lSte Defterdarlıktaki ihale komisyonun 

'ı : İıl j ! 1 i ·, r,
1 

1 . 1 1 

•• ,, 

ııı ~.lt.1YE) Garajında mevcut 6 kişilik Berliye markalı oto- da yapılacaktır. 1z1. • 
lito ıl tcfcrruatiyle beraber Slltlhktır. Muhammen deli 2000 S K SİTİMBOT d .. "k k hallin Haydarpaşa ile Ankara arasmda yolcu münUalannın artmq 
, .. a<hr. Müzayede 7 teşrinisani 929 tarihine müsadüf perşembe ATILI : Ayakapı a gumru ızalı: ma , oldu""•nu gören Devlet Demlryolları ve Limanları Umumi idaresi 
~~nij 8 de Na: S tahınin edilen bedeli 1500 lira, müzayede pazarlık su- &u 

aat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. 950 retile 31 teşrinievel 929 pıerşcmhe günü saat t4 te Defterdar- her gün Haydarpaşadan saat 20 de hareket eden 10 numaralı 
S4l'Tr n, • * * . . lıkta yapılacaktır. 773 katarla Haydarpaşayı saat 8 efe muvasalat eden 9 numaralı katan 

lalını· -.-, TAŞLAR: Çubukluda karakolhane bınasma aıt ,.. ,. ,.. 20-10-929 ıarlhinden itibaren Hayıiarpqa - Ankara - Haydarpafa 
~it·:~ 2160 çeki mıktarında~h!olo~.~~;:~~ 

1
1
1
0
7 
lim~o SATILIK EV: Bqiktaşta Şmlikdede mahalılainin K~ .oğ~ arasında işletme~ bar va '; I•. 

"liiz<lte anaıa t~lar ~at-ılıktır: ~ .? e ~ e 
1 . .~a · lu sokağında yeni 24 No: lu 2 odalı ve müştemilatı saireli kaa· 20-10-929 tarihinden itibaren Haydaı:paşa Ue Ankara arasında 

l~ tc ~e 7 teşnnsam 929 tanhıne mwıadif perşemı.e günu saat ev satılıktır. Bedeli 4 senede ve 4 müsavi tabiıte Yerilmelc: ljlllr her gün ~lcyecek olan üç katar şunlardır. 
fterdarlıkta yapılacaktır. 1018 tiyle tahmin edilen kıymeti 1075 liradır. Müzayede 9 teşriniwa Posta Sür'at Mub f 

l<:t~lı. * • • ni 929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te Defterdarlık- Hııydarpaşadan hareket: 13 19 iO 
ltagir .. LIK EV: Anadolu kavağında Macar ucildi::sinde No: 77 ta yapılacaktır. ıon1 Ankaraya muvasalat U,33 
t~dır uç .. odası ve 600 arşın bahçesi vardır. Semıliiı: i::iııası: 10 li- • * * Ankaradan hareket: 2~:=~ ,:·1>5 ll,35 

t ·1 ~Uzayede?teşrinsani 929 tarihine müsadif pef1Cmbe günü T AMIRA T MtlNAKASASl 1 Ha "--··- Mal 4 te l>efterdarlıkta yçılacaktır. 1002 Çemberli taşta mııhtıelit hakem mahkemelerinin bulunduğu Y~~r· 111111'\< at: l4,28 9 1 
S • • • mülga maarif nezareti binasının keşi.fnameai mucibince 1190 .li- Posu katarlarının teehhürsÜZ seyrü sefıtrlertnl lftıı 

~."-l'lLIK ÇERÇEVELER: Ba.y.azıtta Mülga Maliye Neza- ralık tamiratı münakasaya konulmuştur. Keşif ve şartanaınele- badema ~hu ka~a fazlı ır~ba llAve edllmeyectRt.ndm mevaat 
~İl~ bahçesindeki garajda 7 parça çerçeve satılıktır. Tahmin e- rini gönnek isteyenler her gün DefterdarlıkHey'eti fcnniyesine mevkUere göre bilet verllecektır. 
t'iin.~ bedeli 105 liradır. Müzayede 6 teşrinisani 929 çarşamba ve münakasaya iştirak eylemek içinde 27 teşrinievel 929 tarihine ·-.. ·- ·,;;~;;:y:;;;:-~:;ıı;-:-:;-:::;:::;--::;;;:y:;:;;=;;~;::;;;:;İİ 11 

saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. 1000 müsadif pazar günü sat 15 te Defterdarlıkta müteşekkil ihale Leylt ve nehari 

!et • • • komisyonuna müracaatları • * ;007 ı·stikl •ı ıı·sesl '.ll\~ ~LIK EV: Küçük pazarda Kerestecilerde Deniz kena- G 
Scn.:U •iti ~th altı odalı eski gümrük binası kiraya verilecektir. Üaküdar malmüdürlüğünden: 
t~t\ü it kirası 600liradır, müzayede 6 teşrinisani 929 çarşamba Mevkii Cinıi No: Dönüm Evlek Muhanımencei T•m devrelldlr. BUtUn sınıftan mevcuttur. 

Baat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. 997 Lira Talebe kaydına dOY- olıııımakudır. Her gün müracaat 
le • • • Tophaneli oğlu Tarla 4-2 7 2 600 Şehzadebatında polla merkeı:I artut.nulıa. <!cııo ~IK AHIR, SAMANLIK ve ODALAR: Beykozda Su Balada evsafı muharrer Tarlanın 15-3 hiııseıi yirmi gün müddetle oa- Telt;fon lat. 

2534 ~kt·su. civannda yer odalanyle ahır ve samanlık kiraya verile- tılmak üzre münakasaye vaz edilmiştir. Bedeli defaten teıviye edilmek ... ___ ... ------ .:__~~~=:::::~~~ 
~ır. Senelik kir s 102 lir müzayede 6 teşrin' ni 929 şartile taliplerin %7 buçuk pey akçelerile 3-11-929 tarihine müaadif pazar o 1 1 dn • il I' 1 A 'd • d 

lıa g\İnü saat ~4
1 

te Dcft:X:darlıkta yapılacaktı~~a 994çar- günü saat 14 te Üskü~a: malmüdülüğünde müteşekkil aau, komisyonu- ey e IRilDlf JO arı Ye ıınan arı uınnını ıuaresıuucn: 
• * * na müracaat eylemelerı ılan olunur. 

•. lct..,. _ . • • * 400 tahta kar küreği ve 00 çift keçe çizme kapalı zarfla mil· 'li.!ıııd''&LIK ARAZİ ve BİNA: Ayasagada Kebır mandıra da-
1 

il. . 
0

_,._ da 
1 

_ M" k' . . . nakasaya konulmustur. 
~ 1.· C 5 dö " · ki karak Ih b' 3 .. dd ıtanbul V ayeti .,.. ... r r ıgı u ınde 7 oda ve müttemılıltı saırell M" . , . . 
~ .Qra n~m ar~ı ve es. o ane ınası_ se~e ~u .. et- dürlüğünden: SATILIK KÖŞK VE kötk kapalı zarf usuliyle satılacaktır. unakasa 7 2 ~ncı Teşrın 29 ~erşembe günü saat 16 da Anka 
• Cı!c 6l'a venlecektır. Senelik muhammen bedelı 60 lıra, muza- KOR Ü "d d K k d Bedeli def'aten verilmek ••rtile mu- rada Devlet Dcmıryolları İdaresınde yapdacaktır. 
>'q t"~ · · 929 b .. .. 14 D f d l k U, sku ar a uzguncu ca - h .- . . ~la. -,,nnsanı çarşaın a gunu saat te e ter ar ı ta desinde eski 27 yeni 86_86 No.lı sa- anınıen k.ıymeti lS?OO liradır. Talip Münakasaya ıştırak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak 

Caktır. 991 kıt haneden azasından Mehmet Sellin lerktıızs 1!ralık t~mınat ~a~a ve ya kat ter.ıinatlarnu ayni günde saat 15,30 a kadar Umwni Müdür· 
I.> * * • . . me uplarile teklifnamelerını 12 te9- lük k 1 · 1 · l~ dır .,"-l~ATIK DÜKKA-N u B d s v· . ~fendıye aıt etrafı dıvarla ~uhat ve rinisani 929 tarihine müaadif Salı gü- T li~ elmıne "vnakcnne en azım ı .... ki lir k b'linde A-ı...:. 

""t\i ~ . : zunçarşı .:3-şm a . aın:ın ır~ uç masura tatlı suyu muhtevı koru ve nü saat 14 te Istanbul defterdarlığııı-J a p er mu ~sa .şartname ennı : a mc a ı _ zu ..... -

~ li~allesınde No: 106, 303! seneliık tahrnın edılen bedelı 7. od_a 2 salon ve .bahçe ~erununda 1 d~ müteşekkil komisyona verecekler-, rada, Malzeme daıresınden, Istanbulda Hayd.:rpata magazasuı-
~te-.rh · Müzayede 7 tcşrinisanı 929 perşembe günü saat 14 te lıncı katta 2 oda ıle 1 araulc ve fev- dır. (10CH)! dan tedarik edebilirler. 

l'dartıkta yapılcaktır. 989 - ---·~---·-·---·--
~! • • * '\ ~I\ Galata Karaköy 

.~reın. ~IK TARLA: Fener Bahçede Zühtüpaşa mahallesnde Poğaçacı fırını 
~ t •nı sabıkı Emin beyin işgal eylediği arazi yanında 30 dö- lttisalindekl 
~~la 3 senemiAldetle kiraya verilecektir. Senelik muham- mahallebicinin 

ile a&ı 60 liradır. Müzayede 7 teşrinisaııi 929 tarihine müsa- üstünde 
l'§ernbe günü saat 14 te Defterdarhkta yapılacaktır. 977 

s1ı. • • • 
~tlt~IL~K OTOMOBİL: Harbiye Mektebinde mevcut (poh) 
tqe 6 

1 hınek otomobili, muhammen bedeli 120 liradır. Müza
~ bert teşrinisani 929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 

erdar!ıkta yapılacaktır. 961 
~ltt~ ••• 
'l>islıaı!"IK BAKKAL DÜKKANI: Sultan Ahmet Umumi 
~ t'ı.ışlı.ı1t enin Bakkallığı keşif ve şartanamesi dairesinde 56,424 
\ liatj Yapı yapmak ve mukavele bitince kullanılabilecek hal
·~-.l'tıüd~e)fe bırakılmak şarrtiyle ve senevi 120 lira kira ve 3 se
~ij~a.Jfe etle kiraya verilmek üzre müzayedeye çıkanlmıştır. 

te b d~ 6 teşrinisani 929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
e terdarlıkta yapılacaktır. 898 

• a1ı.l'1 . • • * 
~e Lll{ ANKAZ : Beylerbeyinde kısmen milnhedim kara
~· ~Uz atılı:azı satılıktır. tahmin edilen bedeli 366 lira 57 kuruş 

t ı~ ta'Yede 6 teşrinisani 929 tarihine müsadif çarşamba günü 
S e Defterdarlıkta yapılacaktır. 942 

ı\l'ıt * * * t~aıa ~K VAPUR: Haliçte ayakapı önünde demirli ruswnat 
,~S2 to~d~esine ait tulü 130 arzı 32 umku 9 kadem ebadında 
\ ~eli Iato ces~etinde bulunan 1 No: lu vapur, muhaın
\ıeı 92g l0,400 liradır. Müzayede pazarlık suretile 31 teşrini-

' ltoınrerşembe günü saat 15 te Istanhul Defterdarhğmdaki 
S 8Yonunda yapılacaktır. 772 

ı"a. ı\ 1'ıLil{ * * * ·~~ ltoıu arka ANKAZ: Eyipte Abdülvedut mahallesinin 

Hanım efendilere : 
Pardesüler (ıcaşa) 

her renkte ve son moda 

14 ~ liradan itibaren 

1 Pardesüler (ırench-coaı) 
ı\ bej ve i&clvert renklerde 

2 2 ~ liradan itibaren 

Muşambalar (tp•lcll) 

her 131 llradaı 
renkte 2 itibaren 

Beyefendilere : 
Meşhur M111derberg mırlı:'1ı 

(ırench - coar) r111 bej ve Itclvırı 

Pardesüler 

2 4 ~ llradan itibaren 

Bey etendilere: 
Spor kostümleri 

16 i liradan itibaren 

tnglllz k " 1 
biçiminde ostum er 

14 ~ liradan ltlbaren 

Çocuklara: 

~~~~Muşambalar 

5 ~ liradan itibaren 

Erkeklere: 
Muşambalar 

8 ~ liradan itibaren 

Erkeklere: 
lnglliz p d ·· ı 

gabudininden ar esu eı 

14 ~ liradan itibaren 
2 

Tiftik Paltolar 

I2i ıiradan itibaren 

Kadınlara: 

Fanıızı Muşambalaı 

9 ~ liradan itibaren 

lsınarlaına koslüınler 
3 O liradan itibaren <it a.l>ede 9ında baraka ankazı, muhammen bedeli 60 

Is te bazarlık suretile 3 lteşrinievel 929 perşembe 
efterdarlıkta 420 Tak&Jtle de muamele yapılır. 

BÜ.YÜK 
ELBİSE 

FABRİKASI.._ 

lain 
Merlı:ez Acentaıı; Gr.1111 lı:öpril 

bqında, Beyo~u ~1 Şube 
ıoenıe•: Maıı.udlyı Hem alııtca 

lltan~ • .ı t7.40 

lxıir sor' at ~oslası 
( Gü!emıal) Yapı.ını 2 5 T eş

rtıtlevel Cuma 14,30 da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar-
11111 hı lzmlre gidecek ve 
Paar f4,30 da lzmlrden hara 
kctle hıartai sabahı ıelecektir 

Vtıpıala mükemmel bir 
orkestra n cazbant mevcuttur 

slısı 
[ IZi\tlR ] vapuru 24 Teş

rinievvel perşembe günü alqamı 
Galata nhnmından hareketle 
Zonguldak lncbolu Sinop 
Samsun Ünye Farta Ordu 
Glıeson Trabzon Rlzeye gide
cek ve Of Trabzon Polathane 
Giraon Ordu Fatsa Samsun 
Sinop lneboluya utrayarak 
gelecektir. 

• YELKENCi 
lm dn~ llb " sl~I 

VATAN 
VUPURU 

~~:ş::·çarşamba 
günü akşalllı Sirkeci rıhtımın 

dan hareketle doğru (Zongul 
dak lnebolu, Samsun, Crdu 

Glreson, Trabzon, Surmenc vt: 
Riz.: ) ye gidecektir. 

TafsllAt için Sirkecide yelken
ci hanında kAln acentasına mü

racaat. Tel lstanbul 1S1 S 

SADIKZADE BlRADEll
LER VAPURLARI 

KARA DENiZ 
MUNTAZAM VE LÜKS 

POSTASI 

Sakarya 
vapuru p 

'17 reşrinievel azar 
ıunu akşamı Sirkeci nhtı· 

aııncfan hareketle (Zongul· 
dak, lneltolu, Samsun, Ordu, 
Glreson, Trabzon ve Rize 
lslHloterlne azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için lrkeclde Mcs 
adet hanı altında acentalığına 
Uracaat. Telcfon:I taabul 2134 

M.KORİS~ 
KÜRK MA~AZASI 
Bıyoğlunda lstlkIAI caddesı 

No. 409 Hazır ve ı~marlama 
har aevl kllrklerln eıı ıon 
moda ve mUntahap çefltlcrl. 

atlar tkabot kabul etmez, 



HİN SÖZ 
RlR RESİ\f 

Blytlı: Mllt.t Mecllal "et•I Ktz1m P... •azredert Ankaraya mııvualtt etmltl•rdlr. 
istikbal merulmlao alt bir latlba. 

iN 
)Billiyct 

• 

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

ÇARŞA~lBA 
23 'f.E \ EL 1929 

Erlı:anı harbiye reitl sanısı Aaım Pa,anııı Antıraya muvaaalttı 
ve lıtlkball intlbaatından 

lf baukaıı tarafından davet edllmıt olan Soıyete de Bank SulS1e'ln mlldDrıerlnclen ve orıanlzatllr 
M. Waltor lsell ve refikası şerefine evelkl gün iş bankası tarafından Marmara kllfkOnde 

Adalar maf müdürlÜgünden 
'ieıleli icar sabıkı 
Ura k 

-
OTOMOBI LCiLER ... 
Paranızı yeni Mll..,LER lastiklerine 

yatırmak kazanç demektir. 

Yeni iVIlLLER lastiklerine verece
ğiniz para mukabilinde şimdiye kadar 
başka lastiklerden alamadığınız neti
celeri elde edeceksiniz. 

SAGLAMLIK, İKTİSAT, 
EMNİYET, RAHATLIK 

Bütün bu hassaları kamilen YENl 
l\ıllLLER lastiklerinde bulacaksınız. 
Bir otomobilci tamamen memnun 

edebilecek yegane lastik 

MiLLER 
dir. 

Her boyda lastiklerimiz vardır. 

Otomobil Ticareti T. A. ş. 

O. T. T. A. ş. 
Beyo~lu istiklal caddesi No 239 

Telefon: ·B. O. 2866 

Ankara numune ~aslanesi ~a~ la~a~etin~en: 
1 ~O 00 Büyükada Çınar caddesinde 58 l\o; Ahşap atik hUkômeı konağı 
Bırincl kıt 4 oda 1 tatlılı 1 hı!A, ikinci kat 5 oda ı erfa ı ~alA, üçtin.:ü Hastaneye muktezi 106 kalem alatı cerrahiye ve laburatuvar 
kat 4 oda 1 sofa 1 hala ba~çesl. ı · 

:Vlülkiyetinln furuhtunıla tahliye edilmek şartlle balada muharrer binanın ma zemesı 3 teşrini evvel 929 tarihinden 23 teşrini evvel 929 
~1-J0-929 tarihinden itibarın bir hafta müddetle mıizayede,ının ıcmdidine çarşamba gününe kadar 20 gün müddetle aleni münakasaya 
ve ıalip zuhur ve teklif edilecek bedel muvaf·k goı üldiığü takdirde konulduğundan talip olanlann yevmi mezkurde saat ikide ko-

bt_ı' çay ziyafeti verl~mistl_r..: _Resimlerimiz bu ziyafetten iki intibadır. 

' 

mekteb1 ·Yüksek orman 
rektorluğundan: 

Mektebimiz 1 teşrinisani 929 tarihin~~ 
küşat edilerek tedrisata mubaşeret olunacag 
ilan olunuP. 

. ' . 
. . . .... ·- . . . ı-· 1 ...- KELEPİR! 

1 
\ ' aniköyunde kargir iki aparııman daırc,ıle bir ktiçilk haneyi 

,.e ayrıca alunda bilytlk odaları hııvi fabrika ve depo ittihazına 
elvirlşli bir mahalli ve ana muttasıl bir antrepo ve eşcarı müs
ınireyi havi b!iyük bir bahçe ile dağ mahallnl ve alafıranga 

hamam: kArgir su depoları ve ıu tesisatı ve ayrıca üç dört ma
sura mailezizi kayıkane, telefon ve mıikemmeJ . . ağlam rıhtımı 

bulunan yuz bin lira kıymetinde büyük bir sahil hane 1 5000 

liraya sarılıktır. 

ehremanetı 
·· ıı sr" 

Şehremanetinden: (Y~ t1 91• 
balarının tekerlek bandaJ a oııı1' 
tısantimetreden dun arzdaeıı dııl 
yacaktır.Altı santimetred 11dıV 
bandajlı tekerlek kU~3:ıı tıııl' 
takdirde beheırunehal la\a.i tı". 
daj kollanılacaktır.). z~b197 jJlcı 
!etliye talimatnamesının .1 e?': 
maddesine bu kerre teıY' tıı.rıtıl 
len işbu fıkra hilafınd~Ulı srJ" 
ilandan altı ay sonra Y 118ıı!ı~ 
bası kullanan arabacıl~r ıa.tJıt 
da muaınelei cezaiyenın ıııaJfıll1 
olunacağı alakadaranca KagirsatılıkArdiye 

Bıhçekapıda ph .,. . erinde gayet metln ve mükemmel bir ardiye olmak üzre ilan olunur· 
gayeı ucuz saıılıktır * * * ı1et'1t' 

Satı/ıh miihemmel otomobil Şehremanetinden: $ıııı el~ 
d 

. .. lere yaptırılacak 253 .. 81ıssıi ve eniz motöru bise kapalı zarfla ~un şıırtJI 

B • k k • Hem açık ve hem kapalı g•· ı konmuştur: '.f aliplen.~ ıeva1 
UI mar a. yet ıuks bir otomobil ııe me almak ıçın her guıı. ıeı:1 ıı 

1 
müdürlüğüne gelmelefl ·· ola 

35 beygir kuvvetinde gayet lüks ve kıvmettar bir tenezzüh k 1 d "hale gUn11 
"1l' · .. me tup arını a ı _...,bB ~;r 

motörü 11;ayct ehven satılıktır. Hasan ecza deposuna muracaat. 13 teşrinisani 929 çarŞ"';;,eıJ:~ 
•I nü saat onbeşe kad~r 

B~tlll TlYllRE Pif lNG~~~ 
YEDiNCi 1'ERTiP 

4. Ü CÜ Kl~ŞlDE 
11 TEŞRlNI SANI 1929 
Büyük ikramiye: 

45,000 liradır 
Ayrıca : 

20,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık ikramiyeler 

ve 10,000 ,. Bir ınükafat 

müdürlüğe vermeJerı· Jil' 
. ... ... Jjİ( 

J:11ıl" ~-
Sehremaneti mezat e•'/9 ;,, 
- •. ~ • ~v 

ğünden: Satılmak uz ııal< c. 9, 
besine bırakılan E_~e 111ııJ:1~~ 
diye ait bir adet ~ı~Ş eıı oıı:01• 
sı ilan tarihinden ıtıbar ta ı:e· i 

. f d .. acaııt 1 ı:ıı gun .zar ın a mur 1 hı.sil !il' 
rılmadığı takdirde a ~ !liıl 0 

' müzayede satılacağı ı- ~ 
nur. ____..-;;-~rııı' ve şe 
Hacı Yakup Zade dıırı: 

Vapur Acantalııtın ttlı;I 
• poS Kara denız ,.,.ar 

vapurıı pa'' ,, Gerze 21 ·r .• veı ,ı ,,~ı ~ 
sırıcc ~ıdJ 

akşamı saat ıs ( ıong d~· 
mındaD haraketfC rıısllll t O~ır • 
fnebolu, Gerze, sa vaıcfı~t ,rcıJ 

oıırele ' pııt e' Glreson , 11vrl • ı~~ 
Trabzon, Rize, 1"0 P ve s.}'111 ~ıır• 

, iskelelerine azırıı:~det edc'~·11ıı 

1

1 lelere uğrayarak Sirkecide j{ıl 
Tafsilat için ı(ltÇUIC ı:ııU' 

Köşkü caddesinde ntasın• 

• 

dakf aca 8 
zade ttanııı . ıst, 31 I itf'' 
racaatıarı. Tef. hlllıt gö•ıet ıl 

27· 10 929 pazar günü saat 14 ıe ihılel katiyesl lcrı kıf,~ıca9;ından ıalip misyona Ye liste ile şartnamesini görmek için de her gün öğle- KARON Alman kltaphanesl 
__ oı_~"_'_rı_ı_\ ,.' .ı '•' •m11:aı-.m_ü_dü_r_ıa:.gw_·n_e_m_ür_a_c•_u_ı._n_i_ıa_n _c_ı_""-"_:r· _____ :.,;':_:J";.:,n:,.~:;,:o;,n::,r:,a.;.id::;a;,;r.;;;e_:m:em:;,;u;.r;.;l;.ug:;.· u;;n;a;.,m:.;ü::,;ra:;c;:a:at:.:l:ar:_:ı ______ _ _ ___ ~_.=.._-=...:_ _ _:Be~y~u~~J~u-Tünel mt:ydanında 52 3 

TUccaraııa tes · 1dd 
....:==~~:::-;;~. BieurJısP 

MESUI. MUDUR· 

• 


