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lstanbul, Ankara caddesi, No 100 

~- 4 üncti 5tnw '\'11 13.l'.! 

'~ı mımnml!!lfflmuııır:ıııııııııııımırn . 
Abone 

Gazetemizde çıkaıı 
Abone şartları: 

ve il9n Ucretleri 
yazılurın hukuku mahf.ız 1ur 

'--~ 
Telvaı ııdresl: ı; Telefon numaraları: 1 

1 · nhıı, ~TILl.IYET li btanhul, S91l-3912-3913 
(jn , ı ı mathaava oıt hususltıt için müdir(relt müracaat tı1ilmtlıdir. 

1 .\' üdt'rli R•'ı l'tJ nu::.holnr 10 kuruştur. ·oeıen evrak gtri vtrilmtz. 

3 ny/ıf!ı 
6 

•• İlan tarifesi: 
il 

Türkıv• Hariç 
-ti)) k:t. 800 ku. 
7!JJ • /41.)(J • 

II 6 ınrr ı;;,ahı/eth . .;arıtımı 
if 5 inci • lt 4 üncr1 • 

12 • 1400 • :!f{)[) • .. 2 ln~i.. ,.. 
1' .... ""ha•• a H:...--• .__ __ l'W-lllhftSI & x-.--•&a.r 

Balkanlarda sulh l t b l 
~~~~~:ı~~ı~a~~~aas~nı;;:~~=ı s an u un asayışı 

• • iyidir, evhama lüzum yok ... gayet 
. Ve ıktı·adi sahalarda bır an-

ınıanın lüzum ve ehemmiye-ı v ı · 1 . .. d .. u·· 
~~~:ı~1~~k ~~~~ı~:~~:ng- a ı ve po ıs mu ur Yunanlılar istemiyorlar 

~~si::~~~~.0~~:: ~~~=~~:~ Beylerin gazetemize 
, e >u fikir hakim oldu: Millet-

Cemiyeti akvama 
gidiyorlar mı? 

Trikotajcılar müra
caat ettiler 

~- arasında umumi ve geniş bir be t 
~ti~at yapabilmek için, mınta- yana 1 

Vı (regional) itilaflardan baş 
~ak daha ameli bir yoldur. 

-·-
Hazırlanan nıektup C. 
A. uınuıni k~'ttipliğine 
verilnıek üzreyn1İş 

·->-
Oktn1va alevhinde 

~escla, tarihi husumetlerin, ya l l ırs 1 zh k. karrnan 
1 Ve kanlı bir mazinin tesirin 

1 Fırka nıüfettiiJiğincde 
nıüracaat yapılıyor 

~n henüz ku~ulmamış ~!ar 
~ ikan milletlerı arasında sıya- yolactlık. sarho~

lıık ızaıı1 edile

ATINA, 26. (Anek) -Ankaradan • 
buraya gden tclgı-afnamelerc göte Dün tirikotaj fabrikatorları Halk 
Yunan maslahhtgazarı Tevfik Rüş· Fırkası müfetti,i Hakkı Şinasi paşa
tü Beyi ziyaretle Yunan vapurlarının ya müracaat ederek alınmakta olan 
uğradıkları müıkUlat hakknıda dos· oktruva resminin kaldırılmasını is:-

Ve hatta iktısadi sahada ol
n, Oir uyuşma, büyük Avrupa 
~ meselesini çok kolaylaş
lı rır. Balkan ittihadı veya itila- ('( 'k 
ile llıcseıesi ortaya yeni çıkını 
~ldir. Zaman zaman ileriye 

o-ihi t" dt"~·ildir 
ta?e bi~ teşebbüste bulunmuştur. Te- !emişlerdir. _ .. . 
vfık Ruştu B. baz mevaitte bulun- Bunların anlattıgına gore 10 lıra 
muştur, Salahiyettar Yunan mahafiJi oktruva vermesi 13.zım gelen bir mii-
bu mevaidi müphem buluyorlar. esseseden tahminen 200 lira gibi bir 

len bir fikirdir. 
!tt~~vcut muahedelerin tespit 
~1gı vaziyetten memnun olaıı
trıeıa, ~n?an şikayet edenlerin e 
'd lerını aynı zamanda tatmin 
"h11ernek yüzünden bu fikrin 

0 
akkukuna imkan bulunamı-

r, 

, lstanbul'dan sonra Sofya'ya 
r~;.aYan Beynelmilel Sulh cemi 
ı!a 1 erkanı, A tina ve Istanbul' -
lıı Olduğu ".bi orada da Balkan 
bu~rın birleşmesı temennisinde 
s.ı1Unnıuşlar. Bu münasebetle 
~r[a gazetelerinde çıkan yazı
lır a ınuahedelerin Bulgar mii 
!erıne Yüklettikleri ağır külfet
ıı~ebebile pek acı bir şikayetin 
~ıa Bı kolaylıkla seziliyor. Va
tu~1t'_ulgarların tabi olduğu bu 
ıı u şartlara bakılınca onla
~u0t1nbozanlıkla itham etmek 
~ ldir. 

bırleeni Türkiye, Balkan'lılarm 
~e e §ınesı meselesinde en açık 
~dec~krnüspet bir politika takip 
l{orııs 1 Vaziyette bulwıuyor. 
IQPrak~ arırnızdan hiç birinin 
~tııin annda gözümüz yoktur. 
1•rıııu 0lnıak isteriz ki, komşu
~ott z dc.ı Türk diyarının hiçbir 

tl tası ıçın gizli ve haris bir e
taşımıyorlar. Onun için 

· ,b~~!Ye en halis bir hisle bu te
~ k Use muzaheret etmekten ge 

\'alacak değildir. 
'lıtd alnız şu noktaya işaret et
~tr en bitirmek istemiyorum: 
t, tı·lllenılektte halk, ha} alpe
t;~ 1kten bıktı, usandı, hatta 
~~d ıarar gördü. Uzlaşma işle
tııd~ mUşklUlt çıkaran halk de
ııı,kır. Mesuliyetı halka yüklct
~fk~Steyen devlet adamlarıdır. 

ilıtıı a_rı umümiye karşısında 
·ı. g~lıYet» vahimesinin arkasın 
~t iZienmek isteyen ciplomat
~ artık onu bir politika vasıta 
~!kPtnaktan kaçınmalıdırlar. 
k·~n memleketleri arasında

~~Ç~k ihtilafıarın cesur bir 
itbj e ıle bitirilmesi, halkı sulh 
'Ilı ~atile dolu olan nutuklar
.ıı.' ltı.akalelerden ziyade ıncm-... , Cd . 
~ . er. Işte, Balkanlar uzlnıı-
ıı biışınde her itibarla mütte
'tck r cephe halinde yürüyebi
~~ıı Vaziyette olan Ankara ile 

bia arasındaki küçük ihtilaf-
~ b türlü halledilemiyor. Hal 

h ~ i in bitmesine, Atina'
<lsıt bir kararı kafi gelecek. 

Siirt Mebusu 

- MAHMUT 

~ Sui kast mı'? 
lıit~'" York, 25 - Amerika Re 
~lb~hurunun bindiği tren Nev 
~ lıo ıde_n geçerken yol üz.erin
~ tr § hır otomobil bulunmu§ 
~tek t~ın zamanında durdu
ı, • hır kazanın önü alınmış 

~ 'r 'ı>ılan t hkik · · d 'il· ~, . a at netıceaın e 
ı. ı k,ııcı tevkif edilmiştir. Bir 
~~le~ vukuuna i~timal veril
;'li~i k etaber zencıler otomobil 
~ ~ 11 a:zaya uğratarak ıigorta 
tı~, ~~a _almak niyetinde olduk 

dıa ediyorlar. 

BUGÜN 
l' 2 lacı •ahlfemlzde: ., 
Snn 'JOtlır· 

llbe~'er 

Sokaklarda sarhoş 
gezenler bilhassa 

şiddetle takip 
edileceklerdir Vali ve Şehremini 

Muhittin Bey 

\1ukucıt \~oğalnıı7 <lcğil. µ;eçen 
aylara nazaran azaln11siır . . 

ATlNA 26 (A ) y para alınmaktadır. Haber aldığımıza 

1 
' k • po. _ --;: , unan va· göre trikotaj fabrikatörları ok· 

pur arına çı arılan muşkulat hakkın- t ı · hakk d HalkF ka 
d Y h''k . . C . . k ruva mese esı ın a ır ıı 

a unan u umehnın emıyetı a - .. f ttİ · H kkı ş· · b ·· 
vama müraca~:lnamesi hazırlanmııtır. mtahu ~ şıd a Ü ınaıı pdafaykla du~un 
M ·· k • . rıren e m racaat e ece er ır. 
uracaa~n~me pe Y~da C~_ınıye!ı SANAYi BlRLlCINDE iÇTiMA 

1 
akvam katıbı umumılıgıne ıronderı- H be ld • ·· b il 
lecektir. 'kid asra .'gb':""I.~ gdoreh ug .n.dsaat 

ı e anayı ır ıgın e eyeti ı are 
ATIN~, 26. (Anek;). - Yunaniı- içtimai yapılarak 928 seneıi muame-

tanın ye. ı ı.. ra sP1ırı M. Polihro- le verğiıile oktruva hakkında eveke 
vaki olan müracaabn tekidi etrafm. 
da müzake .. de bulunulacaktir. 

Tngiliz lirası 

Ankarada gerit resnııne ıştirdk edecek izcıierden. 

Cumhuriyet bayramı
na hazırlık 

latanbulda hn-srzlık, kö.rmanyolacılık ve srahoşluk vukuatının 
arttığı son günlerde sık sık yazıldı. Zabita vukuat raporlarında 
nazarı dikkatı celbedecek hiç bir fevkaladelik olmamasına rağ
men, ortaya atılan iddianın sık sık tekrar edilmesi bu raporlar 
haricinde, intişar etmeyen hadiseler olduğu zihabini vermete 
idi. 

Dün gene «t041))e kadar 

çıkmak fırsatını buldu 

Dün İngiliz gene yükselmeğe de
vam ederek yükseldi, yükseldi 
10,41,S kuruşa kadar çıktı. 

Polis taburu dün 
akşam gitti, İzciler 

bugün gidecek 
-~---

En biikiiy bayramımı
zın Istanbul'da en par

lak şekilde tesidine 

çalışılıyor Şehirde bu kabil vukuatın artıp artmadığını, fazlalaştığı bir 
hakiatse buna karşı ne gibi tedbirler alındığını öğrenmek için 
alakadarlara müracaat ettik. Y aptığıınız tahkikatın verdiği ne
ticeye nazaran hırsızlık, karmanyolacılık ve sarhoşluk vak'ala
rımn arttığı iddiası mübalağakaranedir. Tev}ik ROştO Bty 

DUn sabah İngiliz borsada 10,30 
kuruşta açılmıştı. Bidayette düşecek 
gibi bir vaziyet arzeden iıterlin faz 
la talep ka11111nda yükselmeğe baş
layarak öğleye kadar 10,39 kurut o
tuz parayı bulmuştur. 

T eırinievelin 29 unda yapılacak 
meraıim içln Vilayet, Emanet, kolor-
du, merkez kumandanlıJı, Maarif .. J. .

1 
. 

VALJ VE POLJS MÜDÜRÜ bu nİ•beti daha azaltmak için tiddet- n.y~di• dün' Beı:attan gel~it ve ha-
BEYLERJN BEYANATI li takibat yapmak, eıaslı tedbirler al- ";'Y:.:~f'~1 kk!'a~et~ezahTurk1 - Yu- !sterlin öğleden sonra da yüksel

meğe devam etmiştir. Nihayet bir a· 
rahk 1041,5 kuruşa kadar yükseldi
ği bir sırada milli bankaların arzetti 
ği kambiyoların tesiri1e tenezzüle 
başlamıştır. 

manati ve Halk fırkasının iıtirakile ~cı u dü.~ da falım/ere devam tfııltr 
bir proğram yapılmıştır. Proğramınl cıler buır~ poıta tr"n!-1• hareket .. 
tamamii tatbikı için alakadarlara emir deceklerdır. Bu merasıme Buna va 
verilmiıtir. O gün yapılacak olan ıre· lıtanbu! liıelerinden 580 izci ittirak 
çit reilnİ için tehremaneti tarafından · edecek~r. B';' kafileyle 20 muallim de 
yeni tribünler yaptırılmaktadır. Cıım ~Ankara ya gıdecektır. 

Polis müdiirü 

mak suretile mücadele ediyoruz. 0 8 .~ 1h 8 
•• n 8 1 at a mıfbr. 

Sarhoşluk vak'a)arının çoialmaıı u ~un . arıc!ye .nazırının nezdin .. 
daha ziyade bir içtimai mesele teıkil ~e .Pol~r~n!ıi, ~". D!y":mandopulo•un 
eder. Zabita lllrhoş mütecavizlerin Ifhrakıle ıkıncı bır ıçtıma yapılacak-
hadiseler çıkarmamasına, sarhot oldu tır. . . , _ .. 
ğu halinden belli olanlar hakkında ta- M. Polıl: • vadıa cuma gunu bu
kib~t yaparak kanun ahkamının tabi- rad;m Ankaroya haı-cket ediyor. Kt'n 
kine yardım etmektedir. disine veril te.llınat lıta~bulda 

Yene tekrar edeyim. Şehrin asayi- z~n müddet kalmıyarak Ankaraya •· 
ti her türlü şikayetlere mani olacak zımet ve derhal mükalemata batlama 
vaziyettedir. sı merkezindedir. 

İngiliz lirası akşam 1036 kuruşta 
kapanmıştır. 

Cemal Hüsnü Bey 

huriyet bayramının şehrimizde fev- lzç!lere umumi müfettit Selim ~j,.. 
kaliı.de bir surette teıidi için humma· '! B. rıyase.t ~d':cek. ve bed~n terbıve
lı bir fealiyetle çalışılmaktadır. Ev- •1• ~ursu mu~uru Nızamettin B. ken
kaf müdirıyeti umumiyeıi önüne :ıa· ~sıne _ muavıl1 o!arak yardım edectk· 
rif bil' ak apılmıttır. tır. Dun Darulfunun meydanında\ ya· 

lluıuıı muessesatta da l'ece ten· prlmeu ..Jaluvrur eden t lirnltt h,.v ı· 
viratı için hazırlık yapılmaktadır. O nı:ı bo .. ı, olm_ası ~olavu e yapılma
gece Vilayet konağında ve Türkoca· mııtır. Mamalı Selım Sırn B. dun 

POL!S MÜDÜRÜ NE 1-NKARA, 26. (Telefonla}- Maarif vekili dün akşam ğında birer balo verilecek Beyazıt mektepleri ayrı ayrı gezmi, ve izçil .... 
DlYOR? Atına gazetelerinin Türkiye ile . , Taksim, Şemsi pafa ıribl' muhtoliİ ri tfti' etıniıtir ·, . 

Y Ankara a gitti meydanlarda muzikalar çalacaktır. zçı!er Ankara da orta muallım 
Diğer taraftan polis müdürü Şerif unanistan arasrnda mubade- ' Y mektebınde yatacaklardır. 

bey diyor ki: le meseleleri hakkında cereyan POLİS TABURU GİTTİ BURSA İZCİLERİ GELDİ 
H 1 k a1· ku tı d 1 . Maarif vekili Cemal Hüsnü B. re· 29 Teırinievel Cumhuriyet bayra· . . . 

ı -- ırsız 1 ve e..,ı 1 .v'! a n e en muta aaları · varıd · değil- fakatinde husuıi kati'DIP,.: <'~,-il B. C mh t ba ti ak arttıgından zaman zaman ;ıkayet e- dir ·" mında Ankarada yapılacak olan bü- u unya yramına .1t r , e~· 
diliyor. Gazetelere verilen vukuat ra· · . • . olduğu halde An- yük merasimde hazır bulunmak üzre mek llzr~ Bur.sadan muallimlerı ~lı 
porları tetkik edilsin,hakikat meydan y enı selır geldıkten sonra karaya hareket et- ıi lstanbulun muhtelif merkezlerinden Rıza B. ıdareaınde lıtanbula ırelmı~· 
dadır. Gazetelere verilen raporlar ha· doğrudan . doğruya Hariciye mitlerdir. Teşyide 500 poliı memuru dün akıamki trenle ler ye E~kek ':"uallim mektebine yPr• 
ricinde hadise olduğu ve bunların veklJ.letile. . temasla. . muallak BeB h~et, müfşettit Ankaraya gitmittir. le9tırllmıılerdır. 
gizlendiği şeklinde bir iddia çok kıy. meseleleri ameli bir yoldan hal ea~m MR~şlaki~ °"'.: HAKKİ ŞİNASİ PAŞA SİLAH MoZESİ 
metıiz olur Sarhoıluğun artması doğ . ıettin, u ye mu 

· ru değildir: Elimizdeki İ•tatiıtikler ka_bıl olabilecektir. Hükumeti- dürü Hamit beyler Halk fırkası müfettişi Hakkı Şi- Topkapıda açılmaaı mukıırl'er olan 
göıteriyor ki aarhoıluk vak'aları art- mız gene sühulet gösterece/Vn- ve Darülfünun nası pafa Cumhuriyet bayramı mera· sili.h miize<İnin hazırlıkları bitirilmdı 
mamıı, bilakis eksilmittir. Münferit den itil~! Yunanistsnın sami- müderrisleri hazır siminde ve B. M. Meclisinin kütadın- üzeredir. 
vak:aları ~ütün ıehrin asayiıine tamil mi yet derecesine ba/!lıdır. bulunmuıtur. Va- da hıuır bulunmak üzre bugün Anka· Bütün eıki, kıymeti tarihiyeyi 
ıekıl~e gostermek mubalağadan bat- kil B. hareketin- raya ;idecektir • hai:ı, ıilihları muhtevi olan bu dikl<a· 
ka bır fey sayılamaz. iZCiLER BU GÜN GiDiYOR te f8yan müzenin reımi küfadı Çnr· 

Sık sık yapılan teftitler ispat edi- Mekfenliler den evel yanında Ankara'da Cumhuriyet bayramı tamba ırünü ıaat onda icra edilecek-
Şeri/ Bey yor ki meyhaneler ve içki satan yer· 'I:' sabık maarif emini C. Hüsnü B. reımi ıreçidine ittirak edecek olan iz- tir. 

Vali Muhiddin bey bu huıuıta eli· ·ıer tahdit edilen saatte kapanmakta- mllsabakaSl Behçet B. oldufu halde Darülfünuna --.. ·--................ - ... - ...................... ,_,,,, .... _._ .. __ _ 
yor iri: dır. Sarho,ıuğun tesiri altında hadiıe gibni, ve müderrislere veda etıni,tir. Deliler artıyor? 

- Şehrin asayiti mucibi memnuni çıkaran, yahut bu istidadı ıröstennler Cemal Hüınü beyi dün latanbul • 
yet bir haldedir. Hırsızlık ve karman hakkında, iıtirahatı umumiyeyi ihla- 24 üncü haftanın mllddei umumisi Kenan B. ziyaret et· 
yolacılıkvukuatının,iddiaedildiğigi- le cür'et edenler aleyhinde takibab miıtir. Türkı·yenı·n Raspotı·-
bi arttığını zannetmiyorum. Vukubu· kanuniye yapılmaktadır. neticeleri 
lan ufak tefek hadiseler her hangi lıtanbulun asayiıi, emin olmak ti- K k R f 
bir noktadan ehemmiyeti izam edile- zımılır ki ayni kesafet ve büyüklük- M kt rl ü balı 2 aça UID • k • ? 
cek neviden değildir. Mamafi biz ıeh· teki emsaline nazaran çok mükemmel. . , e ep 1 ~r. ~. sa . ~81 4 n 1 1 m • 
rin kesafetine nazaran çok olmayan dir. ~cu ~~fta ~ı~ncıliklerın! ~ıra- Gizlı"ce memlekete gı'r-0···-............. --................. _._. ..... -....................... _. sıyle ısımlennı kaydettiğımiz ... 

Hadtaegi mnteaklp tevkif edilen şoflJr polisin yanında 

Şoför kurbanı: 70 yaşıdda bir 
kadın çiğnedi ve ... öldü 

beyler kazanmışlardır: mek isteyen bir 

1 - Galatasaray Lisesinden Rum yakalandı 
960 Ragıp B. 

1 - UkUdar orta mektebin-
' den J(J8 lh:Jan B. Çandarhdan İzmire Kosti oğlu ls-

tirilmiştir. İspiro Samsunun Hacı !s-
3 - Darünalaha Li:Jesinden mail köyünden 23 yaşlarında genç 

233 A. Sabri B. bir Rumdur. 
4 - Galatasaray Lisesinden İspiro; bundan üç sene eve! mem-

68(J ômer B. lekctimizden teb'it edilerek Yunanis-
j D il l h L. . d tana gönderilmiştir. • 
-. a~ şşa a a ısesın en !ıpiro; gene Tür ki yeye girmek i-

Senelerden beri din kisvesi altında 
muzır propagandalarda bu!unan 
biri tevkif edilerek Tımarhaneye 

götürüldü 
ııhhat meseleli haline ırelmiştir. 

MAZHAR OSMAN BEY 
DlYOR Kl: 

jg Emın Süreyya B. rin Sakız adasına gelmi• ve orada bir 
M • ' Dr. Ma.ıhar Oıman B. dün bir mu· üsabakayi kazanan bu Bey- müddet oturmuştur. Sakız.da bulun-t barririmize, bilhaııa son zamanlarda 

!er bu günden itibaren gaaete- du.ğu. müdde~ce s~i~o; gece gündliz artan sinir hastalıklarından bahsede-
miz idare!llne müracaatla lkra- 1'.urkıyeye. gırme~ 1~ 1-~ çareler ar:ımı5 rek demittir ki: 

. . . . . nıhayet elıne geçırdıgı kayıkla bır ge • f b Jd · diki hald 
mıyelerını alabılırler. ce Çandarhya kadar gelmeğe muvaf- - atan u a şım e hiç 

25 İNCİ HAFTA fak olmuştur. Fakat burada ı·andarma bir sari ve İntani hastalık yoktur. 
En çok görülen sinir hastalıkları· 

25 inci hafta perşembe günü n n gözünden kaçamamış ve derdest dır. Sinirlilerin çoğu kendilerinde ,;. 
başlamıştır. Önümüzdeki per- edilmiştir. nir olduğunu akıllarına bile getirme-
şembeye kadar devam edecek- lspiro verdiği ifadede şunları sö- dikleri için uzvi ve büyük bir ha•ta-
. O .. ak k ylemi,tir: lık mevcut zannile konsültasyon yap-

tır. gun şama adar gaze- - Ben Samsunun Hacı tımail kö- t • d d' · ırmagı a et e ırunışlerdir. 
temizde çikan haftanın en mü- yündenim. Bundan üç sene eve! kö-
him haberini seçiniz. Cevaplar yümde müılllman olmuştum. İlmİm BOŞ YERE DOKTORLARA 
cilmartesi akşamına kadar ka- de Ahmet ol'?uştu. o.zam~n _yakala- GlDENLER! 
b 

. k . narak Yunanıstana gonderildim. Fa- Sinir zafı yüzünden gözünün 0 .. 

-
u_l ed •• ı.l.~~!:.._ tt.,,r_. ··--·--·- kat orada barmamıyaca. ğımı anlaya-

~ı\Uncıı ıııblfem'2de: 
~ ,ıe intibaları . "' 
il 4 llncıı sahifemizde: 
b 

1
"' raporı 

reJe( 

\!_··~~~iye 
~an. Aı< güneıı -...;.;..::.;:::.::.... ___ , 

Dün saat (16) raddelerinde Çen-1 Vefata sebebiyet veren ~oför Ah
berli taşta Ahmedin idaresindeki met tevkif edilmiştır Haber aldığı
(2263) numaralı otomobil dava veki- mıza göre Feride Hanım Zat işleri 
li Hamit Şevket beyin büyük kayın muhasipliğinden maaşını almak üz
validesi (70) yaşında Feride hanı- re oturduğu Beşiktaştan Istanbula 
ma çarparak başından ve kulağından geçmiş ve Çenberli taş civarında di-ı 
yaralamı tı Kadıncağız alclıgı ya. ı;rr kaldı. ıma geçmek istemiş, işte 

ranm tesirile hemen ölmüştür. bu sırada şoföre kurban olmuştur. 

-·- -- rak Sakız adaaına geldım. Maksadım nünde sinekler uçtuğunu ırören ve 
~ ,. k . yorğunluk teıirile sözünde ağır bir cm· 1), • • ı~ Uı~·c· ı ora~~t~~r;;r;~e g~~~r:;;;;., kayıkla Dr. Mazhar Osman Bey hastalık tevehhüm ederek göz hekim 

!'i f k Q da d L-j ]erini dolaşan, aağır Olacağım diye ,.,,v ı.J! . . ı . Çandar ya çı tım. •ak Ua ya .... a- Mutaha1111 doktorların tetkikatma senelerce kulak mutaha11ı'slarına mu· 
1 ...., dılar ve i§te buraya sev ett er. Beni .. mi k · . d . · h 1 • d · · · 

Pek yakında zengin Yunanlstana göndermeyinfa. Demiş- gdore,ta möe" e etimilınız e. •.ın~r._ asta ıbg.' rac~!kim~ eln .sınırl~erdpek çoktlurd. 
• tir a e nune ıeç eaı ımKllllı.ız ır erı en zıya e meşgu e en-

münderical ile renkli ola- ·Bu kurnaz Rum ilk vapurla Yuna- aalgıa ıribi hemen her tarafa girmit ler ıinirliler olduğu halde ciddi ha•· 
rak lnllsara başlayacaktır. nistana gönderile~e1'ti~. ··- .,hemmiyetle mücadele edilecek bir ( M abadi üçüncü sahifede) 
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Mithat paşanın ilk 
teb'idi 

« Persecuteur, per~ecute» ... Sultan lbrahim torununda 
bir rrıonomani. - Lala Yusuf Bey. - Prusyalı Emin 
efendi.- l\1ektebi hukuk hocalari.- Münif Paşa.- Hasan 
Frhmi Paşa.- Köy bakkalı: katrandan kaftana kadar.
Bu var im'aam; bu var bak'kaal.- Yanyalı Kazım Paşa.

hicviyesinden bir mısra.- Z1ptiye mektupcusu Tahir 
efendi.- Sait Paşa.- Tosun Paşa.- Sıdıka hanım.- l\lit-

MtLLIYET PAZAR 27 TF.SRl~l~~VF.L 1929 
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~-------------:m::ı -= ı::Jm:":.r.:"._-.:::;.=-.:====,,, "J{~_so n Haberler ~ll 
~-H_A_R•İ•Ç•TmE;mN-ı:ı::ııA•Lı:::ııDr.·-'G-IM_ı_z_H_A_B_E_R_L_E_R_J Ank~rada Cumh~rfy~t bayramı hazır1tkl~:;1 \;: '.J ANKARA, 26 (Telefonla) - Cumhuriyet bayramında > ıdi. 
••••••1S11••••ll!'l'!ı:ı:ıı:=====ımi!m•-'!!!!!'!!'.'!!ll••••••••••••• lacak resmi geçide İ§tirak için deniz efradımız bu akşam ge fli> 

Fransada önlerinde muzika okluğu halde caddeyi takib~n ordugabl"'°' Arsbistanda 

Araplar 
Büyük bir kongre 

tophyorlar 
Suriyeliler Aman'da bütün 
arap mümessillerin iştira

kiyle bir içtima yaptılar 

Atina nıektubu --- - --·-
Donanmanın 

ziyareti 
Yunanlıları mem

nun etnıedi 

M. 
Buhran ._.__ 
Daladier 

Briand ile 
görüşüyor 

gittileı. 

Türk maarif cemiyeti merkez heyeti 
ANKARA, 26 (Telefo:ıla) - Türk Maarif cemiyeti ı:rıed'.1 

heyeti Teşrinisaninin ilk haftası içinde içtimaa davet edi!rn•.şt~ 
M Cemiyet idare heyeti merkez heyeti ictimama arzediirnek ut 

• 3 Aylık faaliyeti balanda bir rapor ha;ırlamıştır. 

İdman cemiyetleri kongresi toPlanıyor 

Kabineyi en sonra kim 
teşkil edebilecek 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Teşrinisani ayı içinde tepi~ 
cak olan idman cemiyetleri umumi kongresi için hazırlıkla~ f1 
lamıştır. Idman mmtakalarr senelik faaliyetleri hakkında!<• ıı 
porlarr peyderpey göndereceklerdir. Kongrenin ne zaman toP 
nacağı hazırlıkların ikmalinden sonra taayyün edecektir ~ 

Geçen senelerin verdiği tecrübelere nazaran teşkilat ııe~ 
umumiyesinde görülen zaafların izalesi için nizamnamede 
mühim tadilat yapılması muhtemeldir. 

Istanbuldaki komisyon bu hususta bir proje hazırlamIŞtfl" 
Türk ocakları merkez binası . 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Türk ocakları merkezi Ufll~ 
binasının resmi küşadı Kanunusaninin birinde yapılacaktı!· 
yatro ve sahne kısımları ikmal edilmiştir. pi' 

Ocak tiyatro temsilleri ve sahne idare ve tanzimi için ;.'{fil 
dan Profesör Lange isminde bir zat celbetmiştir. 
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1: - ~ \ Mahkemelerde : 

'-l_M_i_L_Li_v_E_Tı_·N_ş_E_H_iR.~H-A_e_E_R!!llmL-ER_ı_J J; Sahiden can hazmı$ .. Ekon.oıni programı 
Son zamanda rkoııomi pı·ogramı meselesi mevzuu babı ?l· 

~tadır. Yeni hamle ile istihsal hayatımıza inkişaf vermek ıst'en ~ktısat Vekaletimizin, yıllara ayrılmış bir program vücu-

Müteferrik H. Emanette Oğlundan nafaka istigen 

Maluller Asfalt yol! Bu; oğlundanı:~~~~~~ g~~~~~=~=dı. Fakat mat. 
&etı .. eceği söyleniyor. . . _ . 

L.. Şüplıe yoktur ki, genç cumhurıyetımızın dayanacağı en 
""'VVetli temel millet ekonomisidir. Bu temel aağlamlaıttkça, 
~uriyctimiz de kuvvet ve rasanet kesbedecektir •• ~att!" diye
~ıız, modern idare şel<limize, en çok hayat uaa~eaım mıllet e
"'!llOıniıi akıtacak, idare şeklimizi o beıley~ktır. . . . 

Ne istiyorlar, kon-
MaariJ!et mi? Bir Italyan şirke- kemede ne 8Öyliyeceğini, işi nereden tutturacağını bilmiyor. Bun. 

J • dan başka muhakeme liste•inde de galiba ismi yoktu. Adliye ki 

gre niçin kalıyor Bir kadını bir kaç 
tinin teklifi ridorlarında böyle zavallılara sevabına rehberlik edenler •anlıf. 

le . Nereden başla}' acağı. nasıl tekemmül edıp ·ha~gı 11tıkam~ 
lir ııdeceği meçhul bir ekonomi, beyhude kuvvet zıyaını ~~ıp 

·Halbuki, prngramlı bir ekonomi kuvvetten tasarruf ettı~r .. 
)e En seri adaımlarla ilerlemek tıannda olan modern Tur~: 
it.' elbette mevcut kuvvetinden tasarruf edecek, onun zerreaım 

'il etıned:-n (ileri!) fikri için kullanacaktu. . 
L:_ Bu ilibarladır ki, Türk ekonomiı~ni. ':eni ~ığırda feyy~. ın· 
~fla~a sevk elmek isteyen hükilmetımızın, bır program -~cu· 
·1ııııltthrmek azmini sükı·anla karşdamah, bu programın suratle 
1 aliııi temo!nni etmeliyiz. N. 

... 1· '(. 

GÜl~(TN İKTISADI HABERLERİ 

- ı yerinden yaraladı Enıanetle şirket mü-
Cemiyet idaresi Malü - k t r messili arasında mil-

lere karşı ne diyor ve aç ı. 
Dünkü nüshamızda, maluller c~- Dün akşam Abanozda bir kavga zakere yapılıyor 

miyetiheyeti idaresile, azaaras.mda ih olmuş, Nuri. isminde bir adam Aba- Hey'eti vekileden çıkan yeni yol-
tiliif cıktığmı yazmıştık. Mal~ old:' noz dilberlerinden Margariti muhte- !ar talimatnamesinde asfalt yollara 
ğu üzre, maluller, bir istida ıl~ Vı- lif yerlerinden yaralıyarak kaçmıştır. büyük bir ehemmiyet verilmektedir. 
!ayete müracaat ederek, cemiyetın ı- Sabıkalı güruhundan olan ve Ka- Yapılan tahminlere göre 7 - 8 se
dare heyetini şikayet etmişler ve bu sımpaşada oturan Nuri meyhanede ne zarfında bütün şehir ve kasabala
ay içinde akti Jazımgelen kongrenin kafayı tuttuktan sonra geceyi Aba- nn yollan ve başlıca şehirleri birbiri
de mutemadıyen tehir edildiğini ila- nozda geçirmiye karar vermiş ve gi- ne rapteden şoseler asfalt olarak ya
ve etmişlerdi. . dip Margariti angaje etmek istemiş- pılabilece~tir. . . . 

Heyeti idare ile, aza . a.rasmdakı tir. . Son gunler?e bır İtalyan. şır_k~tı 
ihtil.ihn ve kongrenin tehın sebeple- Fakat gahba yanında paraıı yok- de Emanete muracaatla şehnn butun 
rini ö~renmek maksadile, cemiyet ki- muş, talep edilen ücreti tediye etmek yollarını parasın' 30 sene zarfınd~ 

Türkiye ipekleri her tarafta tibi umumisi röntken mütehaHısı lz- istememiş, hu sebeple kavga çıkmış, mukassiten almak üzre asfalta tabv~ı 
- zettin B. ile temas ettik. İzzettin B. Nuri hiddetle Margariti bir kaç yerin edebileceğini mümessili vasıtasıle bıl 
rağbet buluyor şu izahatı vermektedir: den yaralayıp kaçmıştır. Margarit dirmiştir. Şirket Emanetten b~na mu 

il I ... - Nizamname mucibince, teşrinie- Fransız hastanesinde tedavi altına a- kabil büyük bir bankanın tcmınat sc 
• il •ene mevsim bidayetinden beri bilhassa Japo!t pamuklanmn ngııız ve! içinde yapılması icapeden kongre, lınmıştır. Nuri zabıta memurları ta- nedini istemektedir. Bu asfalt cadde-
~tun giden koza ve ipek piyasası pamuklarına olan rekabetıdır. heyeti idarenin kararile 29 teşrinioa- rafından aranmaktadır. terin beher metro murabbaı 20 liraya 
~n bire canlanmıttır. ı\LTIN 905 BUÇUKTA niye bırakıldı. Bu teehhura sebep şu- mal olacaktır. 

'biıı llıınun en mühim sebeplerinden Dün borsada altın 906,S kuruştan, dur: . ALACAK YOZONDEN Tetkikatını şirket mer~ezine. bil-
~ de Amerikanın fazla ipekli istih liret 8 ,98,s kuruştan muamele gör- Kanunu medeni mucibince ~am- Beşiktaşta Ihlamurda bahçıvan dirmck üzre Romanyaya gıden şırket 
1cııı!' karııaında piyasadan fazla ta- muştuür. name tadil olun':"'.'ftU, Kongrenm '? Etem ile çırağı Mehmet alacak yüzün mümessili )'.akında avdet. •?erek . E-

l .. bulunmasıdır. .. hh'd d İ 'tiz' t nizamname mucıbıncc yapılması la- den kavga ctınişler, Etem, Mchme- manete kan şartlarım bıldıreccktır. 
"'arsil . d 1 al·' Duyunumuva ı e e ngı Ut e- N' h .. h"kQmeı d' .. b' d M h ltıata ya pıyasasın an ge ~n m ~- ff"" .. 1 "k 1 k 1014 ku- zımdır.• ızamname e~uz. u . din beş ışını ır en kırmış, e met -

loic naıaran Hint koza ve ıpeklen re uu tesınde kyu se ere tarafından tastik edilip bıze ıade cdıl- Etemi sopa ile güzelce dövmüştür. iTFAiYE MAKINALARI 
b •tzolınasın ağmen eyi bir fiat ruş on para a apanmıştır. · · B · · k greyi tehire t f · b k' 1 d aılllaktad T~ rk k !arına da bu" iKTiSADi TETKiKAT memıştırk. ldunkunl\!çılnılllon ndakı' ~ . " b it aıye abora al ve ma '.n~.ar_m aln l'iil bir 1;. , ur o.a _ : mecbur a ı . ·~ ~r ar:•• BAKIR HIRSIZI . a:ı:ı a~ınr? z_u ~'.'§ ve çuru"".uş o -
ı.ı, la ragbct vardır. A~ustos, E~ Ali iktısat meclisi azalarından Veh bazı kımseler. cemıye~ın magaz~sın- Üsküdar Evlıya hoca mahallesı_n- dugı_ı ıddıa cdıldıgınden .ı:nakin~ları 
ıp.ğ{ • rında 950 harar Turk koza ve bi ve Raif Nejdet B. !er Bursa ve ha- dan veresıye olarak. yuzlerce lı.'alık de Fatma hanımın evine hırsız gır- tetkık ve muay.~ne etme~ uzre ,mute-

''" atılmıştır. valisinde iktisadi tetkikatta bulunmak mal alınmış ve henuz para. ve~ılm~- miş 18 parça bJkır kap çalmıştır. hassıslardan mure.kkep bır hey et teş 
D..NYA PAMUK PlYASASI .. b .. B 'd klerdir miştir. Mağazanın tashyesı netıcesın Şüphe üzerine Selim isminde birisi kil edilmiş ve tetkıkate başlanmıştır. 

'llıi U?ya pamuk piyasasında ehem- 'g.~e bugu~. ı::,:;ı:y~ gı ec~ k 0~ de bütün bunlar meyo:lana çıkacaktır. yakalanmıştır. Tetkikat neticesinde bozuk ~kin.a 'atli tenezzüller görülmektedir. 
1 
or~ eş g°:: ti . rd e~a~ e e~ hb' Biz hiç lıir malulün hakkının kaybol- •=="""" görüldüğü takdirde bunlar tespıt edi-

liatı U teı:ıezzüle şimdiliic Türk pamuk an .seya a erın e aı ve e ı masına razı değiliz. SARHOŞLUK VE TAARRUZ lecek ve ne sebeple bozuldukları.arat-
l'ıtııı ~ıl değildir. Çünkü pamukla- B.le~ bılhasaa Karacabey haralarında Maluller, tahsis edilen i~hisar. m.ad J{aragümrükte Uzun Yusuf mahal- trrılacak, ve ademi dikkat ve ihmal 
ııı; z IUndilik cihan piyasasına ehem tetlrikatta bulunacaklardır. delerine ait yüzde iki beyıyc ıatıh- leıinde oturan balıkçı Saim dün gece gibi sebeplerden dolayı bozuldukları 
Yrl~ ~rzedilmemi,tir. Bu seyahatten .avd~ttct büyük bır kaklarının her üç ayda bir maaşlarilc Dotapderede Nadide hanımın evine anlaşılırsa müsebbiplerine tazmin et-

Çirj ngılız pamuk tacirleri buhran ge- içtima yapılarak şı~dıye kadar ~azır beraber tevziini istiyorlar. HükClmel taarruz etıniş, yakalanmıtlır. tirilecektir. 
Yor. Bunun sebebi Amerika ve !anan raporları tetkik cdeceklerdır. çıkardığı kanunla bu istlh~a~ların se Merdivenköylü Tahsin dün gece = • 

"' "' "' ne nihayetlerindc verilmesıru kabul sarhoı olduğu halde Kadıköyde Ku- TEHAOTLER DE ZAM ALACAK 

Kambio Borsası 261101929 
25,00 

25 
70 

TAHViLAT 

AaıJolu} ~ f 
D y s. T. 

3o,GO 
36,00 
JROO 

etıniştir.• yulu sokakta Lutfiyc hanımın evine Cemiyeti belediye_ Emanet memur-

TORK
' YEM-~EKLERI tecavüz etmiş, zorla içeriye girmek !arının maaşlarına yil~d~ IS zam ya-

istemiştir. pılmasına karar vermıştı. Bu zam E-
Alman müsteşriklerinden ve Müs- Sarhoş Tahsin kapryı tekmelerken manetin mütekait memurlarına da 

teşrikin cemıyeti reisi M. Koh eski yakalanmıştır. teşmil edilecektir. 
Türk yemekleri hakkında tetkikatta .._=- .--

Bunlardan biri kadın:s yaklatlı: 
- Ben öğrendim. eledi siz daha istintaka gelmemi~siniz. Öat

ce istintakta dinliyecekler, ondan sonra .•. 
Kadıncağız bu cevabı alınca hasta bir ördek gibi hazin haııiıt, 

biı· kaç defa: 
- Vah, vah, vaah! dedikten sonra: 
- Amanın oğlum, ben buralara gelmit kadın kiti değilim. dl 

di Artık, her ne muamelesi varaa sen yaptınver. 
Adam, kuru kemikli ellerini oğuıturdu: 
- Davacı ben değilim ki hanım ••. dedi. Evlat aenin •• Da,,.. 

yı sen açmı~•ın. Ben ne yaparım senin itine..» 
Ses biraz daha yumuıadı: 
- lstidanc!a ne df"dindi? 
- Ne diyim, nafaka istedim. 
- Oğlun ne işte? Esnaf mı, mamurind- mi? 
Kadın, gizli bir sır tevdi eder gibi kulağına efllcR: 
- Canbaz .. Canbaz .•• At puannda c:anbazlık eder-. 
- Sana bakmıyor mu? 
Kadıncağız burada cotlu: 
- Üç evim \'ardı, dedi, birinde oturuyor, ötekilerini kira,.a ~ 

riyor, nameı·dc muhtaç olmadan geçiniyordum. 
Oğlan, damarıma girdi: «Gel, fU evleri satalım, yerine Wlfit

cek bir arsa alıp üstüne depo kuralım. diye tutturdu. Drıpolal', 
timdi ~k kuançlı imif. (1000) liralık depodan ayda 100 lin' 
irat alınnıtız .•• Hasılı beni kandırdı. EYieri sattık. P .......... 
da «Bu giin on ver, yarın bet veri» yedi bitirdi. Şimdi adımı lıik 
aoı·muyor. Bir aralık izini de kaybettirdi. Güç halde U&J'IP 1ıuJ. 
dum. Hiç olmazsa bir yudum ekmek parası vene. • Y okl o clr 
yok. .. 

Vak'a oldukça firaklı imif. Etraftan akıl 61retenler ol•ı 
- Hamm, bu adeta alacak da•aaı .• 
- Ceza mahkeme-sine gitmeli idin •• 
-- Çatır cabr •lının. Durma istidayı cla,.a ••• 
Deminclenberi kadının söylediklerini can kulalile dlnlly- sat 

iae biç bu fikiıde delildi: 
- Boıuna yoruluyorsun hanım. . Bu amıin oğlma sahi"- _. 

bazın biri imit ! .. .... 
GÜNlJN ADLİYE HABERLERİ 

n •• ı ılrketl 

Elektlrlk ılrkall 
Rıhtım ~lrlı:eU. 

4,50,00 
< 50,1)) 

17 :ıo 

bulunmak üue şehrimize gelmiştir. SUSTALI ÇAKI iLE MEZBAHA HESAPLARI 

Kız mektebine giren hırslzıar 
mahkemede M. Kob Bolulu ahçılarla konuşarak Şehremininde amele Osman ile Cemiyeti belediye tetkiki hesap en-

yemeklerimizi o_ğrenmektedir. Fahri kavun almak yüzünden kavga cümeni dün toplanarak mezbaha he- Arnavutköyünde kız kolejine gi- .Müteakiben her iki dokt.,. müva 55 ıı 

2J 80 
00 

H. Paµ llmH tlrted KADIN MECMUASI etınişler, Fahri sustalı çakı ile Osma- sabatını tetkike devam ve tetkikatını ren ve kendilerini derdeste gelca cebe edildi. Dr. Nasım Şakir B. aile 
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Kadın birligi tarafından yakında nı bacağından yaralamıştır. ikmal etmiştir. Encümen bu hususta- bekçiyi yarahyan meşhur sabıkalı- doktorunun anlattığı mara.d balltı 
kadın sesi namile bir mecmua çıkarı- k.ı mazbatayı hazırlamaktadır. !ardan Ohanes, Arnavut Muharrem öğrendikten ııonra zafı ruht olduiu-
lacaktır. NiYE KAVGA ETTiLER? - --'jt-- ve İbrahimin muhakemelerine dün nu beyan etti. • 

ÇF.KLU. 

IOJti 00,!JIJ 
JI 9.iSO 

t 42,7~ 

'25 37,50 
3 JK.~;, 

15 l):),00 

J .lti,00 

Newyorlt 0,47 On.25 Bu mecmuada kadınların belediye Eminönünde Fıstıkçı Haydar ve Maarl e 3 üncü cezada başlandı. Mahkeme bu hususun ve yqınıa 
Atlr.ı 3b 21.00 i•lerine karıtmaları fikri müdafaa edi- Aptullah ile ııofJr Ali kavga etmişler, d' d O kada k k resmen bildirilmesi için Tıbbı adU 
Roma 08 98.50 • iki fıstıkçı şoförü güzelce dövdükleri Ha ıse şu ur: ç ar ş ız o k . d 'im . • • 
Amot•rda:n Ol 17,,; lecekmiş. ,,,....,....,.. gı'bı' tabanca rekerek tebdı't etmişler- Maarif emini lejine girerek öteberi sirkat ediyor- ykc tez. ere Tgön .er• ~11 ıçınkmuha-> 
So 

• d" ı k bek · Ah t cmeyı 30 eırınuııınıye tali etti. 
!ya M ı.J.50 TEVFiK KAMiL BEY d' tar ve tam oner er en çı me 

Berua ı 97,7~ Muhtelit mübadele komisyonu ır.Eminönünde Balıkhane iskelesin- 1\luzaffer B. işe baş\adı ile karşılaşıyorlar. Ahmet bunları ya KADRİNİN ÖLÜ tt 
Türk heyeti reisi Tevfik Kamil bey de sandalcı İbrahim ile Hüseyin kav- Mera§ meb'usluğuna intihap edi- kalamak isteyince tabanca ile yara- Geçen Tc9riniaaninin 12 inci gece 
Cumhuriyet bayramı ve meclisin ga etmişler, İbrahim kanta ile Hüşe- leıı Behçet B. den inbilil eden Maa· lıyor ve gelen polis kuvvetlerine ıi- ai Hüseynin mavnaamı aoymap pt 
küşadında hazır bulunmak üzre bu- yni başından yaralamıştır. rif eminliğine Darülfünun Avrupa n lih atıyorlar. ti~lcri ıırada . aralannda çıkan bir 
gün Ankaraya gidecektir . · Türkiye tarihi siyasi müderrisi Mu· Muhakeme bekçi Ahmed'in yara- mlinll;"aıı llzonne arkadqr U... 

TRAMVAYDAN ATLARKEN Wfer B. tayin edilmit ve diin alııam Janmaıında katil kaıti görülmllf ve Kadrı'yl. öldllren Us Alımed'la mu 
ticaret ve Zahire Borsası26110/929 

llutcıay l AZAMI ASGEll. Birinci ICrt l'l'ZS.00 1150,00 
~. 1. P. 1(. .P ikinci 0000,00 0000,00 
•, "•ı•~ 17,1' 15,10 Oçünco 0890.00 0!!90,0ll 
' ı.ıer Rumol 
l\ılılcı C O ı o .. 'lıl 15,SO 
!ııt o.o lttpıt 
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YENi SENET~R' Bebekten Eminönüne giden 1039 elan itibaren vazifesine bqlamqtır. maznunların sabıkaları da oldutun- hakemesıne dün devam oltıdtl. 
Y ~ni haı:fl~rle tal;>edılen tapu ae- numaralı vatmanın idaresindeki tram Muzaffer B. dün saat 17 de E-- dan müıeddet ceza verilmesi icap ot Koraan Kadri, Us Ahmet Ye ar-

netlerı g~!'rıi~tır Eaki harflerle olan vaydan erkanı harp mektebinde emir meYkiine ırehniıtir. tiğinden mesele ağırceza dairei .. ıa kadqları ile birlikte Unlııapuı N 
senetler uzc~nde . muam:ıe oldukı;a ber Ahmet atlamak iıtemit, muvaf- hiyctinde görillmllt ve evrak iade e iakeleeindell blr kayıla lıinerlw ft 
bunlarla tebdil edilecektır · ..,,, lak olamıyarak düşmüt. başından ya- TÜRKİYAT KONGRESİ dllmittir. Yomlt önünde yatalı kllaeyaie- -

AYDA BiR LiRA ralanmıttır. Beynelmilel Türkiyat kongresi ge MEKTEPLİ FllCRETIN auını ooymala pderler. Fakat bir 
Etibba odaları azasından ayda uc- lecek sene şehrimizde toplanacaktrr. MUHAKEMESi arada aralannda bir •'"'';9.zt3' 

ret alınacak bir lira için doktorların KASIMPAŞADA B~R KAVİGA. Kongrenin içtimaı ile Darülfunun • E nkliyilnde Bedia 18imli kısı 111· atılan bir lnartunla-... ft 
itiraz edecekleri yazılmişti. Haber al- Recep, İbrahim. Ali han, amaıl Türkiya~ .~n~.titi;iıü m°'ıı;ul o~ca~. dürer: Feyzi Ati llaeıinden Fiknt' rullU'. 

dı"unıza göre bu baptaki karar Hey' ve dig" er iki "'·i dün gece Kaaımpap E tıt turkiyata aıt tetkikten ve Mllddei Hnı•1 muavbıl c...n B. " ..., · . ns '.' in muhakcmeıi dün a "ırcezada ..... ldd · ilini d ıı, ıo Hubub•t eti vekileden geçmi! olduğundan tadi da kavga etıni9ler, polıslere •ililı at- neşrıyatı ile bu sahada \Jeynelmllel " "vı•n•mc enrme...,..yıı,.•"' etti. Jtııu. 
Jı.oo .w.20 Kuncml ıo." !to.IO li için gcneHey'eti vekileyc müracaat mışlardır. Kavgacılar yakalanmışlar- bir mevki elde etmi9tir. Enstitünün rüldll. Dünkü celsede maznunu mu- ati vlcdanlyeyl temine lılfl d9lltl 

•1t;ııı\;tı11ı 

Un edilmek icap etmektedir. Bu hususta dır. şimdiye kadar yirmiyi mütecaviz eır- ayene etmiı olan Dr. Nuım Şakir bulunuaadılmdut Us Ah dla lıe 
~l·ı,, Fk.,,, oı:oo.oo 0000,oa bir teşebbüs olmamıttır. ri vardır. Bu eserler Avrupa darülfU- B. dinlendi. Nazım Şakir B. masnu- rutini lawdl. 
e '" 1 ~5o,oo 11;0,oo OTOMOBiL ~LTklNDkAI nunlan neşriyatile mübadele edilmek- nu bir defa muayene ettiğini, a•bl Huan Ultfl beyin rlyuedndelıt 
~ncı ıuınuıak IJ~.oo ıı••ı.o•ı l'A ti Kasımpaşa iskelesı ayı çı arın- tedir. olduğunu milphede ettifini ve fa- mahkeme heyeti mununwı lıenetl-- ____ VI af B 6 dan Mansur dün Unkapamndan geç- Bilhassa Haydelberg darülfünunu kat zafı ruhiye mllptell olup olma- ne ve derhal tahlly..U.. karar YrdL 

l e tt DEVREDİLECEK İHTİRA mekte iken 1-875 numaralı otomobi- Londradaki M. Kip müeaseseıi türki- dıi!;ı hakkında bir teY eöyliyemiyece RAHMiNiN MUHAUMUI 
'O Q.fi!l e BERATİ Karar bu gün !in altında kala~ak yaralanmıştır. yat enstitüsünün laaliyetilc daha ya- ğinl bildirdi. Bunu müteakip aile Btiktat'ta mBrettlp Noban llldB-

..... rlin-d•' ·,ı· k .. ,, .. "n bir "Petrol çamur (Kaya - Shale) ZAVALLI KADINCACIZ km~ alikadar olmaktadrr. doktoru olan tamaU Kenan B. din- ren Rahml'nin muhakemesi din a-ıı:a,. v u ,.., ldareİ hUSUSİye me- . . . . Türkiyat kongresi geçen sene R.em lendi. Kenan B. Fikretin irsi zah ru- fırcezaı!a rüyet olundu. Fakat pblt 
t leri yahut kömür yahut müma- Fat.ıhte ~akkal tbrah~~ efen.ı:::ının briçte toplanmıştı. Bu kongreye muh- biye müptela olduğunu söyledi. celbi için muhakeme talik edildi. 
ayY<l"I' ~y.\i günde sili mevattan petrol takdirine murlarına zam zevcesı Semha h~nım un acar telif memleketten iştirak eden mu-------------- -- -- ... _ _ _____ _ 

1 1 I idi k.ardeşle~ cadde~md~n ge~erke~ şo- rahhaslarm adedi yedi yüze baliğ ol- Ü l le İ . 
i)iı _s il •• bu a ge ait usul ve .~ehaz hakkınd~" on Vilayet daimi encümeni barem ka- for Tevfık. efendının ıdaresındeki _?to- muştu. Gelecek sene toplanacak olan e l f Rf l y 0 f 

•oL .. il ılk defa olııPak Berlinden ha- beş sene muddetle Sanayı Mü- nunundan istifade edemeyen idarei mobıl Senıha ~anıma. ~arparak vucu- kongreye Almanlarla Rusların iştirak 
;~ ed , . hususiye memurları hakkında bugün d htelıf yerlennden yarala 1 K · li w.~ c~ı oır ı\l~a~ poıta tayy.are- düriyetinden 26Teşrinisani 1927 tetkikatta bulu;ıacaktır. unun mu - edecekleri anlaşı mıştır. ongrenın (Birinci sahifeden mabat) 1 miiUeri hiç bir vıılııt eluilı olmııılıiı 
~--.mıze gelını~tır. Arodo •11te- tarih ve34376 tahtında bir ihti- mıştır. • toplanma günU henüz tespit edilme- talıklarla maliil olanlar tedari,.e çolı halde!.·· 
'-."e •.aatte 179 kilomtero kate- . . . MERKEZLERi TEFTiŞ miştir. defa lakayt ka""aktadır. Biz haıtanede bu adama Tiirlıiy• 
ıo...- tayyare hiç yere inmeden 16 ra beratı ıştı?sal kılınmıştır. EYelki ak .. m Taksim, Be•oilu .. e Evka ''a ~ EN ÇOK SlNIRLlLER nia Rupotiai imıini ı.o,.duk. 
'1';_11e B..rlinden lıtanbula gelmittir. Bu kere mezkur berat fruht ve- p it ,~- rk ıen· tefti'·, edı·ı. I'' BiRLiK MÜSAMERESi I I "" .-·T~· .

1 
h A'--I .. 

1 
•. d .• angaıpoıomeez 'd NEREDE?... SNRHASTALlul 

·""'ın pı otu me9 ur . mora ya ıcra ven ecegın en ıştırası- mit ve bazı memurların vazifeleri ba- ·ı ı · Halk birliğı emeği tarafından ya KiMLERE MUSALLAT 
...._ n il F Ş d c1ir A 500 mı yon ıra kında büyük bir müsamere verilecek lotanbulcla her haaıri bir erin ka-
"'"' ı.. 0 • '! 0ı;ı ure e~. ; Y· na veya isticarına talip olan ze- tında olmadıkları görülmü,tür. Bu --• ·••'- bir ._ __ ııinirli- OLUYOR~ 

...._..,.. ınakınıst bir de ra11ti vardır. at n İstanb ld . t h memurlar haklarında muamele yapıl- _ - ·- tir. Bu müsamerede bir musiki he- pmnı ..-oanız muuaa -.. . 
...._....., aaat 'k'd h · · elen ta v ı u a yenı posa a- . . 'imi 1 Yunanı"standakı" Tu""rk yeti t~rafmdan halk ""rkıları çalına- ye teaadiif edeninia, I • • • • .Eokiden zannedildili. gibi ş..t.ta ;,..,. 8 . ı ı e ,e rımıze 8 "I k d A f d' k.. .. mak üz.re polıs dıvanına ven ı er- ~ Yal l t--L··l da .1-ı:.:1 .a::&.• ft L __ ... _,_.__,__ ..1.-..11..:Ll.l- •---
ıı....__·. ~ınden bir günlük gazete ge- ne ar asın a şır e en ı utup- clir. caktır. Ayrıca bir heyet tarafından nız • ~ -u - · .._ --~ u --· -
~'lir B Beri' Tok h · k ğ d T · k' H k f k" t" halk oyunları oynanacaktır. liyetlerde de 11mr hutalıklıın pelı _., -dwyetle ölçmalı hatadır. 
~..,eti·. u tayyare. . ın. yo anesı so a m a iır ıye a- ev ft Ol 11 ıyme 1 Bundan başka konservatuvar he- miintqir ~halde~. .. • FlKIR YORGUNLUGU 

nı }'&pmalcta ıdi. nında ıs - 22 numeroda mlıkim Tı"caret odasında budur yetinin Karadeniz ve şark vil.iyetle- Şark vilaye~ennde benuz ... ~ Hw fikir ,.orgunlafu da ............ 
b • vekili İstok efendiye müracaat . rinde topladığı şarkılar okunacaktır. ~~atın~n ye~ ~damt ,.erlerde lıile teni olamaz Buacla cllıııoaim ,...,...... 
"eŞİt Savfet Bey eylemeri ilan olunur. --·· Yunanıo~da ne kadar. vakıf em- Müsamerede Karaden~ oyunlarının sınır ekoilı: deiiJdır. da mukavemetaizlitin ;esiri ......ı.r. 

t. Meınurlarııı ikrainİyesİ lik varsa bütun ~~ut .kayıtlar sineması, Erzurum ve Erzincana ait DELiLER DE D-tı hilb-uif alaalar ılaluı ı.. 
l'iltı,~eli meb'usu Reşit Safet bev l • T- ve Evkaf mu~iirl'!lden .. ta~n- manzaralar da gösterilecektir. MÜTEMADiYEN ARTIYOR la,. ııiaire tıatalayor. Filıri yorgmahıılı 
:Iıft ~e hakkında konferans vermek DEVREDİLECEK İHTİRA nıese es, da~ çı~a~ılm•ı .-e lııteaı Hukumete .__.._ Her halde Balıırkö,. lıimarhaaeııi- taa ..;,..de çalııpnanm uauliinli iıiı-. 
diltııi uıya ve Finlandya'ya davete- BERATI Ticaret odasında memurin ve müs venlrm!ti~. Yapıla~ hesaba. ~n MiLLET MEKTEPLERi nin bet on miılini dolduracak lıaclıır melı, ~itı -1ıı yormalı ve lıilhuo 

it '·ve Moskova'ya gitınişti. tahdemine verilmesi mutat olan ikra bu emlakın kıymeti 500 milyon lıra- Dün Vilayette toplanacak olan -beıt dediler de mevcut olcluju...,... • manevı yorgunluk dediğimiz iiziiıı 
'İııt~ıt Saffet B. Leningrad ve Hcl- "Hararetle çalı~an tahrik ter- miye bu sene henüz verilmemiştir. dan fazladır. Millet mektepleri komisyonu toplana- hııkkaktır tli daha kolay ıinirlendiriyor 
lql't ora darülfunularında "Yeni Tür- tibatma ve yahut bunlara dair Bazı rüfekamız bu sene ikramiye EVKAFIN ISLAHI mamıştır. Bugün toplanacaktır. Hali hazırclıa BalıJrlıöJ' müeaaeae- D/OER BiR SEBEP 
ttdi~;n•vzuu hakkında konferans islahat" hakkında onbeş sene verilmemesinin sebeplerinden en mü Evkafın ıslahı hakkında mütehas- HARKOF KONGRESi ıinde (1200 1) kadar mecnun vardır. Nevraıteniyi hazırlayan diğer bir 

det Cd en sonra tekrar Moskovaya av "dd 1 S · M"d" · · himi olarak odadan her hangi bir su sıs M. Leyman taraf.~n~~n t~nzmı e: Harkof ••rkıyat kongresine i•ti- TÜRK/YENiN RASPOTIN/! sebepte a"- haıtalıldar 11-:-..L..:-. 'l'u,L ectk ve 'Foyer dcs Savants .. ta mu et e anayı u unyetın ·ı E k f d t ..- ' •u ..,..... __ ~ıer h k . rette ayrılan ın•murine bol bol veri dı en rapor . v a. mu ırıye 1 umı_ımı- rak eden edebiyat Iakülteııi reisi Bu ay ;r;nde al.ırca bir ciirüm •ap Kan za.n•tmın ela m"L'- te•:..: y•-
"•.•···ıc. a kında di~er bir konferam denl7teşrinısaniı927tarih ve524 · kik d ı kt e et tat ~ ~ ' ,_ llllUD -· --,,, t - len ikramiyelerden para kalmadığı- yesmce tet e ı m~ °. v. ~ur ı lü zade Fuat beye Avrupa ve Türkiye bitı için mü-eye ithaline liizum dır. Kadınlıırcla elııeriya nevruteai-
~ıdeeoıc ~~~ B~.ndan. sonra Har~of'a numero tahtında bir ihtira bera- na hükmetmektedirler. biki hakkında .çarele~. d_uşunulmekt~: tarihi müderrisi Ali Muzaffer B. ve- göriilmlit bir baıtanm miitahedeaini nia sebebi kan ayiatıdır. 
~ır bulun~~~~~rıkler kongresınde tı isti~sal kılınmıştır. Bu .kere Vakıa bu sene od>dan aynlanlara dir. ~ap~rdai? en mühım madde mu- kfilet edecektir. Kongre münasebe- tetkik ederken dikkate ıayan lıir ba- SiNiRLi DOOAN 
~tCCAN-l ·- - -- mezkur berat fruht veya ıcara ikramiye verilmiştir. Fakat bu oda teve.llile!ın elınd~ . bulunan Evkafın tiyle dün Mesut Cemil ve Peyami kik.at meydana çı~ını1_hr. • ÇOCUKLAR 
C. SERBEST DERSLER •

1 
•• d . . nizamnamesi m.ıcıhınce ve heyeti taslı}·es~-~esel~ır. Safa beylerden de şu mektubu aldı~: Memlekette dın lıineaı altında T bii bu ti teaik ı... 

·~na Uzel :an'a•lar birliği müdü-lü-• ven ecegın en ıştırasına ve~·a idare kararile yapılmıştır. İrtİ hal "Gazetelerde bizim Harkof Şarkı- gayet tehlikeli ahlalmzl~ propıığan- mnıa:.ıan dü:;~;:,:ı:;uçoculdarıa 
sikr Du , n Edrblyat, tiıoatro,, isticanna talip olan zevatın İs- Dün .ıt• me,el · hakkında oda kii.ti yat Kongresinde hazrr bulunmak ü- dası yapmı1_ v,c bu propaganda11 es- asabı 0 kadar sağlam olamaz. Ne.. 
,. 

1
; ~ı~ccanı se,!:ıcst ~ersi< rin. 1o

1 

tanlıulda Yeni ~sta~a:ıe arka-. bi umumisi ~em>' 11. bir muharriri· Müstantik Hikmet Beyin ped~ri zre Rus~aya hareket ettiğimiz Y.az~- naımda Sdanıkte ve ıonra Çatalcada · dah · d erlıelıl d - • 
ııı.~ iste tle L 1 ·ı· cd .. r. ıe.vaın et sında Asır Efe•vh kut~phanesıl mize rlem,.~ır k: . . maliye memurluğundan müte~ıt lıyo~. Mukerrer defal.ar dav:e~ cc!ıldı- tevkif edil~iı, en büyük heyeti sıhhi- i':t.:dmlard:'~..;:lmelıte.li'r.e, ıden 

lıııı- l " h ' ' ve heylerın kay- k • d T" k' . H d 1 _ lkramıyenın ne wrımesı ne de Nail Bey dün akşam vefat etmıştır. ğımız bu kongreye gıtmek ıçın Maa- yeler ve divanı harpler karımna çı- FRENGiNiN TESiRi 
·~•Y. u r · .. _ t , so agın a ur ı:,e anın a . . h .. . . .. · B 'f v k"l · · k b ki' ola b d ı d L. Cuktan . . .'. ~.n aa on a.tı· 1 _ ? , " .: _ venl~eme,ı akkınua henıız verıl- Cenaıesı b~gun B.omontıde ulgar rı . ." a etının .3rarı.~ı .. 7 ıyoruz. karılmq n u a am ıen~ er en <>e- " • • _ 

ıı llıetha;;ıb:" :.r . G.ülha~" _ba.hç~ 'ı- 1 18 . ~- nuı 1~ ~l~rda .mu~· l .1 mış bır. brar. >:oktı.ır. _ . . carşısın~.a~ hanesınde~ kaldırıla.rak Henuz hare~et etn:ıc;,dıgımız~n muht7- ri mecnun olduğu balıle kimsenin na• T~ı.emmuııı ve fr~d:"'lerilcle- ._ .. 
'ııiıraca 

1 
~d l:ı '>ırlık mu-'urlugunc vekılı İstok eıeı.rlıyc murac ... Jtı Belkı m.clısı" b:r karanle ıkramı Eyiptakı aılc makberesıne defncdı(e .. rem ga•etenızlc ılamnı rıca ederız zan clildıatini cclbetmemi!tir; Hatta len oınırler claluı çok eı. • -

at erı 1 1 1 . · ı· l . . . f d' " • . ----'- luau- • · ey eme erı ı an o unur. ye verılır.• cektır. e en ım. memlekete Ye ......,.,.ete m.....- t•• 1
-· 
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Sıh. İ bahisler jl<irle telllkla olunmamalıdırlar. 
Kaıı tazy kı bilm k gerektır kı 

I) 1 d oldukça tuhaf bı.r tuyıktır; bir hıç oam af ar 3 t3IlC::lVQil nu alçaltır, yuks tır. Y=ck ç'.aba.:a-
mak,nc!sa;.u tazyık uzen ıe tc korkusu sıreder. • • 1o bunları t irıl 

ki H kk tansiyon bırdcrbıre yükselıvcrı.r. Bu 

a&oma...a., 

... • 

"' [ 
)eni büyük muvııfiakıyeıl 

~ z , 
3 üncü sesli filın 

Yazan: Dr. llusçu U B . 1 cihctle ılti tansıyoıı adedını birbirile ı 
Bılmıyorwn, Anatol Fransm soy- mukayeac etmek ıçin aynı aletle a- ık ğ ı 

l ra azami IR a gar! 9 Jemı olduğu gıbi herıeyı ıılu fıkı a- yni aaata, ayni vuiyette, hatta diye ya m ur ar 
vvll raştırıııak bir giinfilı.rıııdır? Her halde bileceğım ki ayni hekim tarafından Mllmeselllerl: LOPE VALEZ, dtrc ıdL K gün riiz~!r milttha şuphe yok ki bir tetbiraizliktir. Bunu ölçulmelidir. KU 

1 e 1 !la bulutlu olacaktı kmmzı kan daınarlannda tansıyonun Hepsi bukadar değil. Yaş tansi- - Theodore de Banvllle ·den VILYAM BOYD, JETTA • 
L------------11 artması mcaclesinde tecrübe ttmek yoıı bahsında hemen her ıeydir. Tan- B 4 L dans edec kle, ,arkı Ql\y· 

~ ·ı ki h h kes bununla meı d "ld' 1 · · · kad · ' J "' 
6 IıELEK miımkıindilr. Bu mCKle o kadar umu &iyon çocukta, gençte, ihtiyarda bir İlk yagm" urlarla beraber hemi di. Feci bir daüssılaya tutul- ,,·..,ece .. ler ve Aonuşııcaklardır. 

mı cştı emen er . egı ır. nsan uzvıyetı~n, . ın ı- kalın, hem de effaf bir sis oı- muştu. Yag· mura yaamurlu ha- 1 
gul oluyor. ve hatta bazı kimaclerın çın olduğu gıbı, erkek ıçın de bir buh . . .. • " B.C.A. Fotofon ~esil mal.ıne er. 

UCl}Z G ., f k d , lıp obyor. Bir çok kim !er ıastik hır şına gclınce, hiç bir hastalıga delil- leştıgı kadar da guzelleşır. yagmur yagmaz, yagmur yag-
, AZETE MESELESi bu yuz den rahatı, huzuru mun~~· ran ya 1 b dönüm yeri olan elli ya· talıgı kaplayınca, .:ı'ans ~ırkın-ı val_ara muş taktı. Oralarda ~a, !~!!~~!~!!!=~:!= 
Bı mem kan lel :ırd 111 b" ~15 bazubent ile bir kac r d ıbartto- Jet etmediği halde tansiyon yüksele- Yollarda, cehennemi gölleri dığı zaman da kadınlar sokağa 1 

lstanbul gazete ;nn eHn ırı lan dl tı mahrazala«ndan çıkartr.p kol bilir. Saçların beya larunası, yahut andıran bıcık bıcık çamurlu su- çıkmaz. Oı nn deki çarşamhı ak mı = •• Hugun gıdılec"k )< 
kuruşt n 3 e ındı. • . • r ~ey larına taktırtrııadıkça raruatedemıyor dôkülmesı ııispctınde yukseldigine la b" .k'. . l d S 1 rd k k 1 d 

_L 1 1 d k lngı'liz !ar lıtiyorlarkl hckım onlara titrek 1 h 'k' 1 b'll lh. 1 ki d.. r ın ır, tramvay ar yay an tora ora a a ço a ama ı, MELEK SlNEMAS'ı ', B t L L 1 Do v un pa.11 a ga m y e er en, · • u um o una ı r tıyar ı a a:.a ıkm .b. . 'd k p · d · İ "l · 
lira 1 n liradan yukany4 çık- ııenın ka~ran ustünde gos~erdıgi sayı ziyade )-Ükselir yahut olduğu yerC:c ç ış. ~k gı ~ geçıp gı er, a- .~~se ~~ .. et ettı. yı eşmemış, 

"k b" t ~·mdi 3 yı ııoylenn, hatta oynak ıneyı kad- kalır. işte yaşı takdir edecek bir va- plan gıbı lekelı arabalar dolaşır, butwı butun hastalanmıştı. j tcmsUi 
mış ı e? ır .gaze e~İn bi~ hadi- !ran. wıtünde kendi gôzleriyle takip ııta ... Herkes kendi yasıru nüfus yayalar kaldırımdan kaldırıma Bir yağmurlu gün, bacak pe- -ı ı H T •ı R A 5 
kuruşa ınmesı mera. 

1 ı. d etsinler. Bunu yaptıktan soııra kor- tezkcreBtnde ı tarihle hisapcdcr, ha- seker şinde dolaştıktan sonra bir çu- 't 
sedir. Bu 3 kuruşa men ar a a lıuııç diifüncelcrle hekimin yanından kiki yaşını kimse bilmez. P · . . l h k k d t E · .. ' k ld 
tımız «İkdam» refikimizJir. ayrılırlat.; Kendi ~u~untularına g~rc Işın fena tarafını alalım. Damar- anste'. Y_agmu~ u ava, a- ura UŞ u. rtesı ~. ~. rr: 
Arkadaşımız Slruruta aatış ya yaklaşan akıbeHermı beklerler. Çun- !arda tansıyon artinJ1tır, bu neye de- dının zafendı~. Yagmurl1:1 hava- dılar, ~?st.?haneye goturduler, 

t 1 • halkın okuma ih kü inenin goatcrmiı olduğu sayı, on- l!let eder? Tansiyon neden artrruştır da kadın takip etmek bır zevk orada oldu. 
~an gaze e e~ın • • . . !arca çok yüksektir: Çünkü damarlar iptida onu anlamalıdır. En mükem- olur. Gözleri arkada kalmadığına e-
tıyac.mı tazy~k ettıgdını yazıyo_r. ~ tans!yon artmıttır. ~'te ,bu ıuretlc mel tansiyon al~ti bunu size söyleye- Ben, kadın takibi uğrunda ö- minim. Çünkü Stora, hayatta 
Bu bır noktaı nazar ır ve mwııp bir abıt diltiinu beyinlenne sapla- mC%. Bu ancak ince bir muayene, de- . . . İ . · b.. ··k k' · · d k 
1 1 d • d Mlkdamo ••lıtı nrr •-•- O düııinc...,; kolayca atam- rı· uh k · · d nl ··'·b· len bınnı tanının. smı Stora ı- en uyu zev ını tatmın e ere 0 up 0 ma ıgı a. - uu.. .,. • n m a eme nttıcesın e a a..- ı- . İ . .. .. .. c '"ld" ki d hrum ima 

nın on misline çıkmasile anl1l4ı azlar. lçlcriııden gelen bır tahalı:lrü· lir; yok yeı-e bc:ynınizi yorar, kendi- dı. şı guçu yoktu ;şıır yazar ı. o U, zev n en ma o -
lır E .. ~ ç k b"ır zatin mün mağlubu olarak ateye beriye baş nizi Ü•crcaiı;ılz. Tansiyon ölcüsünün Üstü başi peri•an, pabuçları yır dı. 

• • ıasen gozu a 
1 

• l · "••'- ba lra h irimi tan ·· d"· · d • · N kled .. ara a azete ı urur ar, ~-. 1 e .er.e . - goatcr .'gı sayı ııoyc elölet eder, o- tık, paltosuz gezerdı. • a en: 
fU gunlede 1~ P Y cd~lmektç ıııyonlarını olçtürilrlor. Bu 61çülerın nu, sızı böyle sıkı fıkı muayene tder K d tak"p d d' Gözleri SELAMİ İZZET 
karacağı da nvayet ı e. hazw yiilaıck. haz~ı al ak bulunduğu hekiminiz anlayacaktır. a ın ı e er ı. • 
Refikimizin bu mevzu üzerinde için yokyerc lizülürltr, kcııdilerinc Tansiyonun artması bir çok sebep ayaklarında, .. bacakl'.'"~da, sa- Meklefli'Pr ıncgaba~m 
yazdığı yazının en doğru kısmı sükün ve itminan gelmez. !erden ileri gelir. Bir cok ahvalde, me bah akşam, oyle, ı~ındı, ge_ce, _;...;.ı_.._"====;;.;;. 
m a,ağı dercediyorum: Bakınız neden' Ukin, bunu anla- seli, bobr~klcrde kanın dönüp dolaş· bulafasila kadın tclı:ıp ederdı. D h ., .... • t•k 

«Bir gazeteci için eaye, çok mak için evveli da?'arladaki tabii masınrn bır_cngele musadif olmasıca Mahalle mahalle, sokak so- 8 1 I IS I f8Z 
k ak d ~·ı kurd v taıwyon hak~da biraz malumat ver atf olunabılır. Bobre.kler. vuçt_ıdumu- kak kaldırım kaldır.m, k dınla 24 üncu hnflaruıı 1 incili"" i Ga-ı para azanın egı,,... _ugu mek Jilırngclır. Kan, kal denden şa zda kalan muzır, zcbırlı ş~ylerı dd ve ' . la . . gııı 

kürsünün ve neırettığı fikirle- yanı hayret tulumbarun basıp itme tardeden bu nazik suzg< lcr lıozJI- nn pesınde clolaşırd• Yagmur-, tuaray lıseoınden 960 R11e-ıp B. ka-
rin etrafında mümkün olduğu siyle damarların ıçiııde döııer dolaşa. muştur, içinden geçenleri süzemez. lu havalarda, kadınların ctekle-ı' zanıtı'::: Bu, Y~ ıu.du~ ıktı 
kadar çok insan toplayabilmek- ~·~P ~e.r defa sıkııtıkça, balık ağı ~uvvetli hır tulum?a darlıersi iater rini kaldırmalarından. is;ifa~e daha~ y~s~l~y~:. ~:lliy:i: tu ı:r~ 
tir.• örğüs~ .e•bı bcderu sarrnışolan. damar ~. eı;ı.gcle karıı gel~n, kalan tortuları ederek, kah bir mavı, kah bır, taki nushaları arasında bu haberi o-

lanıı ıçıne vilcudu bealeyen bır kan sureun, çıkarsın. Bobreklcrden başka b b d - b m · k dd.. d b 
Zaten hangimiz para içı·n ça· dal ..... ·· B dal 1 ...... L bo . bir •ey kan n d • 1 1 pem e cora ın sar ıgı aca ı uyunca tere ut etme en unu en 

g .... ıurer. u ga '""'.. nı gı • 1 everanına enge o a- • d.. ,. k, .. · ıder , mühun haber olarak alı oruın. Çün-lı,ryoruz? Yalnız hatırıma g:J· hi .!um~k ~rlarrn ci~arlanna maz mı? . pe ı";e uşe e :ı:-urur, g ~ kü; hep'miz biliriz ki isrımızda iti 
di: Bu kürsü etrafına mümkün mühım bır tazyık ıcra der, bı.r snret· Damarlar bır çok tessurlcr aluııda kendinden g (erdı. Onun ta b:w an ak para le kıymetini çogal 
mertebe çok inıan toplamak i- te ki darnarlann cidarları o tazyıktan ı~kışara.k .çaplarırun daralmasila içle- nnn <lığı, a inası olmadığı ka· tır ~e ~lt.r. 0.,;.ilı ıstıkrazın sen • 
· lkd b" k d mtttccasır olarak ı:crılir Bu cihetle n_nde donüp dolaşan kanın cevclanma dm yoktıı. Amma kadınlan yıız !erden ocrı asıl kıymetınden atagıda 

çı~ « •. am~ ır erre e onun kan tazyıkı ile damarların gerilmesi bir enge ?hı_rlı;r Damarlarııı sıkııma !erinden de "il oraplanndan bulunması mali kuvveti.mızın mükem mueasısı Ahmet Cevdet B. tara (tansiyon) müteradif tabirlrrden dir. sında uzvıytımızın hor türlü işlerine g ' ç ' mel olmad b' d nd Halb ki 
fından 3 kuruşa indirilmişti. Kalp sıkıştıktan sonra dinlenir. Kal- har kctler~n~ karr~an hususi bir sinlı bacak1?.r~?dan tanırdı • • On- bugün m 1'.~~~ct:~ go~'yo~uz ki ~r
Şimdiki sahibi olan arkada,ımız ~ dinlenmesi ~~kikatı ha!de ~.ir sa- n:ıenzu'!"esıru buyuk sempatikin te~i- !arın ~7Un~ pek. ender bakardı. tık bu eksiklik tc ortadan kalkmıştır. 
onu 3 kuruıta iken eline aldı. ruyenın onda hın kadar bir mud~et rı ~e hısaba ~atılır. ~.°n~a. ıfraz ~ttık Çok begendıgı bır bacak olursa, Milletimizin ma!1 itib.,rının yiikseldi
H h ld kü Ü t fmd top sonra damarlara ıureceğı kanı ı.;ıne lcrı ~ddelerı vücudun ıçıne dol<.on ilerler hayalini itman kin ka- ğine emniyetle kanı olabıliriz. Diğer 

er 
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e « rs e ra a . almak içın kalbin genişlemesi demek- şayanı hayret bezler var ki büyük d ' ·· 
1 

• · · · • bıtl. taraftan Borsııda İngı ız rası etra 
lanan h~lk11 ı;ıek gürültü etmı' tir. Bu Btlulıp genişlemeye, bu tekal- sempatikle muııascbette bulunuyorlar mm goz erının ta ıçıne ar- fında cereyan ed~n muaınc!dtrn t ı 
olmalı ki fiati 5 kuruta çıkar- lüsve inbisata lralbin h rcketi. dev- ~~ bezler h~kkında bu munascletle dı. ziminde hükılmctimizin gôsterdigi 
mııtı. Şimdi eski fiate rucu e- rci kalbıyc denir. Htrkeıin bildiği bu ~oyl~nccek ao~l~~ var; bunların içııı· Giizel, ~iineşli günler, karan- ciddi alil:a ve tedbirler milli banka ve 
derse bunu eski bir itiyada ham hareket dakikada takriben yetmiş iki e .bilhassa küçuk damarlar üztrine lık odasın kapanır, hayalinde, müesseselerin terfie mani olmak içiıı 
!etmek pek manaaız olmaz. d~a tc.krarlanır. Kolaylıkla anlaplır tes~ e~e!'-1.er var; Fa~la oı.~.rak sem- yag· murh günlerin hatıralarinı külliyetli kambıyo arzına gayret et· 

ki lıalbın hareketi canasmda kan taz- ı_>a ~ .kal!? uzerıne ~ogrudan do • . meleri, böylece iktisadi işltrin yaban 
GEMILERD_EN _OKT_RUVA? ~kı ve binıı~ce damarların gerginli- gruya tcaır ediyor, kal~ın ahengini canlandırarak ~ur yaz~d~ er haria ellerden kurtarıbnaaı ileri i-

Oktruva diye bir resun var- ği, tanaryon ıki derecede bulunur: bi- hulandır~yor, karu ilerıye sürmek Stora, bt• ugurda bınbır dert çin beslediğimiz ümitlcrın tecellisi 
.,a •• Şehremaneti hemen hemen riııi azami dir kı kalbin Bikışınasma kuvvB~tıü?' art~yor. . sahibi oldu. Bronşit, grip, bo- hususunda büyük birer Smildiu. 

dil • d'" · ı d ki ka b' ut n cfalı hayatıyemiz· · t d'•• her teyden alıyor. Hatta lima- !"~aa ur; .•gen asga~ ır 1 ın ın· haki · . . ın ıs e '!? g" az hastalıklanndan hiç kurtul- • 
• • 11tirahatmı, ınbraatmı ışarcder, g ı mı ola.n bu sınır mcnzomesı- • • . . • 

DlllllZa l'.enı kaydolunan genıı- Karun dtvriniıı ne halde bulundu- ~~ heyecan ve ıntibah veren sebepleri mazdı. 1 ıhayet dtlı tutulmaga . . • 
lerden hile! Yalnız geçen tene ğunu öğr nmck Ye tevttünin derece- ogrenmelı: hususuna gelince, bizimle başladı. Avukat BENSIYON OALIMIDI 
brakıfta lim•p• • ıelea buzlar- ııini anlama ı. için aami ve asgari de- be_rabe~ doğan ~iicudümüzdeki ehem- Eş dost haline acıdılar. Para Ef. , Dili tabibi Dr. MORDO 
dan bu rdim alma-·•t· •• rcceleri eöııterca n.kkamlann ildsiııi, ~~~daehemmiyct8İz -~-~ ye nok- topladilar Stora'yı Kan'a yolla OAUMJDI El., Moıyo ve Madam 

Xiinlı:ü'" lıual bun farlan hatta buıılarm lıdcrrüatmdeıı ibaret _,....,. n tutunda ıeçırdıgımu has- ' . 1 1 I 
L-1.!__ • ~ _ı_.. a ,,. cıWa bir llÇÜlleiisünil •ııla-ı•k icabc- ~k. bildin bir llmre süren firenği dılar. Koca sersen M~nako, MO Z M RAH ve M1aııdamlan, J& - ._.. 7- '-t eler. Bu iki adet arasındaki aimpetle- ~ intanlan ve her tUrlü keyf zehir- Gen, Kan araı;mda gezmege bil§ Madam Dal MAR LEVI ve 

r • sitmifler. Şimdi rin ehemmiyeti vardır. o ıUapetleriıı lenne; ~ korumak huauııun- ladı. Fakat yüreğinden yaralı i- kerim•I (Pıute), Dottcır DANON 
&nD•löı leıi 7eai lıir pmi aari1ı dcl&letinden bazı aıillıim um- ~ her lihıldi ihmal ve taeyyüplcri- Ef. ve Allnl, Htdı .. BOHOR 
olı:truwadan kaıtuhmk i- &ler çılıarlı1mıftır ki burada cwıJenıı - ba •~ler eümeaine girer. Dil- aelmit tansiyonu dllflirmck ~ oit- ROFE El. ye AUesl, MARKO 

böyle lıir ...._ d ,_ t.. tahıDine ikam &llnuedlııı. Yalnu a- :::-::: lrerre cliııiıdeki tanııiyoo npıamabdır. Hekim !ıanp tuıııiyo- OJALVO Ef., BEDALAHMf ve S. T t ~ ıı., __, tansiyonla meyuJ ohnalı: yarı rıılrbmı ile bu kadar kar nmı haatalılı tqlıil cttilfııi ve lıahu-
91r ,=·s=, ~. - JOlcla lıalmak demelıtir. ~ ~tık •bepleriıı içinden rıka bi- aua tanııiJOııu hamleden aebep tlzeri- HABiP Allelerl ve llCltb akr• 

ra .... deairi,......._ • • Damarlarmda tansiyonun arttıjm- lincruz. ııe mutlu aiR l. · · ne milcaalr olabileceifııi .. · aııladılı balan, pederler!, biraderleri , 
4llııni lııaztardan alnntlar. dan dolayı heyecaııa dilçar olaıı me- ~rııiııia ki, •ebcbi ııe ohırııa olaun zaman onunla mücadeleye Iİrifİr· btlJllk pederleri olan 

FELEK :rakbya kCllCll tıuıııiyen derecesiyle tanaiyoııun ~ugu haddi zatiııde Yüksek taııııiyoıılar vardır ki haya Beh 
!"'"' ________ ....;,.;..._ mu1taycsi eıme.ı için. mflıyu addoıu- korkunç değilmidir? şüplıcaiz öyledir; b mtizam altıııa ıılmak. ve mııııtıızıırn Haham or 

Yeni n-n ı naNlecek • .- ftrilebitirdi. şa 1ıa te~ıerlni aaymalıtan çcJıinİrim. bir tcğaddi tarzına tabi tutu1ma1ı1a GALİMIDt Ef. _,....;._.;.;..'Y;;..ı.;;.;.ıll;ı:.B~ dar ._ Jıi , • ede hararet ml.kya LAlıin bu tclılı1re!er ancalı ifrat ad- dllftlveıirler. Bazılar da tedavi De dil-
.Muhit - ' • • ...._ ., l ettiği gibi lıat'l dolanacak dcrec«le ~I. twiyoıı şerler. Pelı yilkaelmlt tanliyonlar da 

ııurettıe sıbatı &"M: w _...,_ mlk- v~da t!aah11r e_deb~. Helriııı vardır ki ııe yapıl• dUfDICite yUz tut Vefat etmif olduğunu kemali 
Bıı ay çıkan 13 üııcii 8aYlll ü 4umm ayJıııi lml-.ıcıa fikirler he-

0 
k 1':a ar •çın ° tchlikelcrı takdir et mazlar. Wrin uzun bir ömürle kabili teessllrle Dln ve !7 Teşrlnlevvel 

• • bi · · nllz hirlqcmmıiftir. Fuıoa teuiyon me mıdır. teliftirkr. . 
sen~nın nncı ~ alcUııin ıöaterdiii aayılar ecııit au- Ta~yo11w1 ifratı bazı defa tch- Netice: damarlarda tansiyoııwı ar- 1 929 pazar günü saat 14,S ta, 

~.J:iıe~emlelretimis-bu cid- rette tefsire müsait oldulılan ıibi bu :!:ı:§kıl et~ek: ?erabor, Lıitün va- tması bir araz, bir alamet. nihayet bir Galatada, Büyük Hendekte, 'Ceııeset 
. . çıan huauııta kunamlan muhtelif aletlerin . ~.değil~ bile bir çok ahval- rakkam; bir uyıdır. Taıısiyon aleti- Is · . 

yüksek, aıle mecmuası, mat itar ettikleri adetler de birbirleri ile de hır ıyilik ~ibi tellüi olunabilir. niıı öeterdili bu 
18 

ııizi telife, he- rael Slnağonunda ıcra edilecek 
tınmın bir şaheseridir, kabiH mukayese olmaması hu tefsir ~hl~tc:_ıı g~ .&!1mekle beraber bu ycca~ dütömıeıııeJ:r: çüıılıti bunun cenaze merasimine lftirake sizleri 
Aınca Gui HazretJeriııiıı saJınnn dalıa riyade ecnitletir. Me- 1muz ogru bır fikir ore kanaattir. 13-. tabii olup olmadıp lıeatinnek iJn. davet ederler 
diye kadar matb t aJemjn- acil mqlıur net.at (Paten) iıı mı.kya- • ııedeıı: lUıı damarlarmcla tan- kiıwzdır. Hanci pait altında, ae p. ' 
-göriUmeırı; l»zua =+ w ı&terdili· bir adet aılıata deli- ayon artınq bir kiımede ba JıaJ edıa- bi amaya 1ıartı &ebaelı: için wbmım, lstaııbul 2? Teşrinievvel 1929 

-1ne 
1 ==--= lette kt ettlii lıalde (htaa) llÜ)wwiıı :. ~bu lıal~I~ ı&terir:ı.t anJayamuımız Tanmyon illçüaüıılbı işbu ll&n hususi davetiye yerine J.....,.... __ l'al aynı adet iyi bir ııılııi ifade etmez yuıe llZTIJ'etin Ata. lıarp tdadc &ıı.tadili adedi yahua hekim, 

ograflan ilive ol-* ~ (Papm) lllilıJmiJie talıil olan bir ;.. ıelme.tı llzre tahiatm sa"'-lrta ol- sizde, lıu noltt.ai .ııazarclaıı mtılıim bir kelıMlr. 
• det (valıu) in (Iqoaı) m aletleri p. ~tunu da ea.tcrir. Bıı itibarla tan- FY buluna, mıı+lak ııid 1ıaberdar o- CeJlue ...,_.., 

$ahife yiizdeıı fada relim. tıl alapeteu Jelli o1ıınlrm &&~ ~ ~rtmlf b11hınnıer balia, yazi.. der: çlhılıU ıııhatmızı iade cdebilmelı D D· .. ,.,~~-• .. 
' ramaıı, fiir akttialiııe teri adeti e • m =m±ıı:ye yeun ıc. n •. ~ dütcr. Yipnnm1f için ııiıiıı de kat'l \urette 7ardmuım • nıT!llfnUn 
50 ' maldaç lıir ...t,et tha.a ..ıerter. A- lıir unıyet ıçııı ylilıaek taııaiyoıı el- tlnmdır. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!detl!!!!iJer!!!!bu!!!!ra!!ıla;!';! r-e bir fi- zan bir §Cydir. Bu cehetle her .. k- Dr. RU UKLU HAKKI 
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obn•-ka (1). 

ı lar k, •• ayal. lraza ve otomıı.,ıl sigortalarınızı 
Oalıtada 'Onyuı hlMldı 1ıilıı 'Oıı.JOP ...,_ kwııpta~ 

pJatırmz. 

TOrkiyede bilafasıla icrayı muamele e&mekte ollll 

ÜN YON 
1 

'Ji • li te:dl kJ11M11: 7.J Ba alev çeabain içinden fJt- pa gazetelerinden alıyor. Lcıit da hudatlan içine alan Btlylik karmııdım. Y aV8f yavq yiiıii- ~.!' ö~ t .. ledj~' ı.nıı; .,. 
knn atet ruh elbette ki bir ya- Corc: Yunaniatan artık bir emel delil dtim. etti- - illı 06I • El 
nar daiJıı sürekli lavları gı'bi - Türkiye 9C Mustafa Kc- bir vair•edırl - İt vaktiDde buDlu bara- FU. i!'ili de bllli clrlr 
arzın iUerinde Uıımna chının mal . • Diye bir fCY tannnıyo- Bunları okuduktan aoma: de ne anyvdar? . ma lııic 1ıir .., b-- ,,.. 
~ şeyi yabnık, yılata~ eri- mm. Bayle bir fCY J'Olr. , . - Zavallı K~tantin.. L-Öylcdar "!'";7!: ili ~~ ==·~=r~d=~ 
tip yok ederft aıtUP pdecelı:- · - Ahn•k Lcıit C....., ... Ditti .. _, .._........ ........_. fılı:: 
• Demi§. Yunaa imalı Kona- . = • - ... ·" dinledi~- faıkwa 1ıiJe var· ra ,.m.. andım O ._; ~ tirKmtuJatharlıi Jlmtafa ~ tantiD de "Taymia" muhıılıiriae Bıle _demete iit~I. gwdılar. M~er beni çeklfdri- ncldll lı_a: Söyli~ _ç•• ..... 

. nıaH..,;,, bir yiizüdfir. O.. iaa- bir ııürii tcYler 9Öjlemif • Diyor - ~~ Yımaııi8tml lıir ı. yorlanmş ! 1ftrtlvvet diyor ki: recek, lllÇlll lııendi• plııi ,::;; 

V~ :ı!~~;n=:ı~ '!':Z-ckw ı.:t'- i; ;=;·~~-= ki~ Türk ontuu hiç bir ıw. ,.ı n;ı:~,~-~ büyük bir nt ı: iat:,ai:-=,. :W-em;- 1111- :~~.:;.~:::.:r:~ 
erin tunç ııesi yer yer yübe- Yijpfwgmm lııa lltet. he ec:an çok tcYler var ili.. kette iaılnabi'-ıek balde cJe.. Türkiye var mı yok am?. &nine: i ~lllta=mlif.. x-.;. , 'r' 

iıt>ardıı: 've ihtira dolu a6sleri o 
1 
cliJls - Ha,ai ileri... lildir. Askerin aç, balı 11nm, Bunlan •• yer yüzünde gti- - Vay •- Onma lııDca ... 1'ID do!m • - Sönyle iD ~ 

y/nilnt "-''* .· -n hnıMıı denberl Jmlağmıdan ptmiyar. il Te-." bitkin ve bezgin bir halde bu- neşe et olan tek bq ve .. O tek aine?. Kendili koca... n . . ~ danm • 1 ıiilddt ili' 
.rua ~~r>Wı..,,. _,.,, Akhm, fikrim hep bımıml• oya- Gene aııDı lafmm da harp la- lunduğumı öğrmiyonı&. Ordu- imanlı. batı tqıyan ~ ı&ıte- diyor, ilave ediyor: :::;:! ~qcr ..,,.. 
-lwır TlUH.. tı.lia ,_. lamyw. fmm da ardı ~ lr.eaildi. lanmm Anadobldan çıbrabile- ~ektır. '!nrıa~ya bile geçen - Ona he ı '7 bile: Ba" ,.', harp vallılan ~ 
•~- - .t hlaf. Hin ; c&, hi"'ıek, diı,&ıa- Tnul Hiç yem bir fCY, yeni cek biç bir kuvvet yoktur. Cep- bir tek Türk sosu vardır: jlıis- DiJW)..-. His k•1•• bm- den ~ öteye beriye ı1iir" 

. . . mek; bilerek, hj edeıelt, dtifii- bir haber yold . benin caa daman olan Afyon- - Aı beklemekle yol yüri- ııerliji var mı? BrJrM1ıır1e erkek DlCICymi§ bu kadanlll da , 
•ura1a ıc....,.... • ...,. 8Cl'elıc iat "'* Bnnclım daha Bablnn ne olacak? bnhiardaki tahkimatımm meltle almır! pbi dfifüll' ~. Bis de b- celt deJilmitlerl KOC"'...,, 

a ':!ıs -'- AL kuwet1i ne o>m•r. Demelı: ki ıs Tnıaıu.. yenip geçebilmek için biit6n 14 T• dmıs !-. bileyim. Brlaık gönlük lıı&adıı'eri fChit dHpniilo ':...-
,... •- t/a. dava \

2 

nıbt " A ...... T .uu bu L-..1-- olur .._ 111ii elinııır a:vaiJnm h8ıa zangır • 
1

"' - ~ y.,.ı • •·kpm ... olmdum Her· dünya ordulanm bir araya ge- eaauıu _.. • ,_. aı de haat8Mh• 051 -· #." 
. . . Deme ili llıfwıet ifa x.,....ınn dm de buraya bdar geil!bilmit • k lizmıchr İ . . F bahleyin bahçede pııiniyor - mgrr titriywl Ne ola reae ka it edinebiJmit. Bu biitt1D ... 

~.,..,.,. •11 '.r" 1
1 'h biJinen, hl :fleav ....., Tmı bir aylık guetıe. ~ ~ltal --.:._~~aıı-t dıµn. Baktım: BiiyUk ÇDW1ll dl~ '!Mm, erUlr •kek.·· nenleriD 1ıir iSrnefi. ~Jdl 

• s •• r Kıs ııiilln ve i...,,.._ bir ela oJınui cepheyi gadifini tı.her . auı. yan c--- op binde ikisi de bat bata wımlıt melni de fu1a .&,lıt2nw1iın fedecepz,kurt.anbilece 
, . Biz haf' 's, h' , ..W:, w •. Yum larallJ'Ja, ı..:'1l: iman lıir heJ'et tetkikat :vaı>- lronupyorlar. im de t.sta be - hımfn omusana dolamdum: danm kartAıraaığul F.,,_ I' 

, . al B•• .. • · • ~ WMıa lıir •llet te 1111 dl can da•• ı k YIPV'lı Mit p + 11111ı bu .az1erimi kuvetlendirerı kıa.. Erzincanlı Emine ile Ay- - Ne i11J1is var 1ıi1ia lıunıda. mn için bütün ümit bu ı;). 
laiwla Mallıl)W •• nuın lıltlnaaldtlaU tUırP ""ıııtiyh'!ltıilııiAwa- newlar~.l-.ıa•ıboha dJah llihilvvet! Hiç seııimi çı-1 Hutalvıld._....._l fBitt11 
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\orveç~ranın halis Morina balığı 
ba~ınahslılii alc111şiiınul n1arka ...... . BALIKYAGI 

Gayet taze olarak gelmiftlr. kilo. 
luk şlfe 100, yarım kiloluk şişe 
60 kuruştur. HASAN ECZA DEPO· 
SU toptancılara büyük tenzilat. 

~en~ 

~ metle~li 
tuın~aran 

far ını1 

Her baba çocuğunu 
mektebe verirken 
ona bir de kumba-

ra almalıdır. 

Kumbara hem ço
çuğu aburcubura 
para sarfetmekten 
kurta nr , hem de 
ona istikbal için 
hazırlanmayı öğ
retir. Her halde ço
cuğunuza bir kum-

bara alınız. 

Türkiye lş 
Bankası 

BE HAR 
markalı 

TIRA~ Bl~AllJIU 
dünyanın en iyisidir. 

Her yerde satılır. 
Bir lı:erc tecrllbe Jtafldlr. 

Deposu! Bahçe kapı 1 inci vakıf 

Han No 14 Tel hL 3949 

iLAN 

1 

lzmir - Bandırma hattı üze
rinde bulunan kırkağaç da Hakkı 
bey ve mahtuınlan pamuk fab
rikasındaki dizel ve nasyonal 
motorlarını idareye muktedir 
ehliyyetll bir makinist aranıyor. 
Taliplerin evrak ve vesaiki lazı-

1

, ma ile kırkağaçda mezkO.r adrese 
m Liracaadan. 

..... ııııiiiiii ... ı .................. ~ 

OTOMOBiLCiLER •• 
Paranızı yeni MİLLER lastiklerine 

yatırmak kazanç demektir. 
Yeni MİLLER lastiklerine verece

ğiniz para mukabilinde şimdiye kadar 
başka lastiklerden alamadığınız neti
celeri elde edeceksiniz. 

SAGLAMLIK, İKTİSAT, 
EMNİYET, RAHATLIK 

Bütün bu hassaları kamilen YENİ 
MU..LER lastiklerinde bulacaksınız. 
Bir otomobilciyi tamanıen memnun 

edebilecek yegane lastik 

MiLLER 
dir. 

Her boyda lastiklerimiz vardır. 

Otomobil Ticareti T. A. Ş. 

O. T. T. A. Ş. 
Beyoğlu istiklal caddesi No 239 

Telefon: B. O. 2866 

~ .......................................... ~ ......................................... . 
1 

~Ytaı uınuın uıü~urınnuo~en. Kartal malmüdürlüğilnden : 
ı\ Y 1 Mevldl Solcığı Ona! Rakkamı Kıymed MUftemelltt 

tl;ı 11karada Çocuk sarayı caQdesinde 385 numaralı k~dm ve er ıbvabı mohammeneal 
~ı~ ~re rnahsus Şengül hamamı namile maruf vakıf çıfte hama- kanal HUkCmer Alıfap 25 650 Ura ıahCllll (i) odı ( ı ) olur ( 2 ı 
'ıiıı '~.sene altı 3ylık icarı 20/ 10/929 tarihinden itıbaren 25 caddeli Hane hela (1) mutbak (!il ) lnclkac, 
'ti 1~Uddetle aleni müzayedeye konulmuş ve 16/11/929 Cumar (4) oda (1) hela ufak bir sofa. (8) iineU kar, nacımam 
tlı etinü saat 15 te ihaleai mukarrer bulunmuştur. Taliplerin be tavan uuı (2) odL (800) zira bah~. 
• ~ ıı1uhammeni o/o 7 ,50 olan 900 lira teminat akçesile o gün ve Ballda cinsi v• kıymeti muharrer ve emvali metrukeye ılı bir bap ahfap 
~tta .. Ankara Evkaf müdiriyetinde müteşekkil ihale komisyo- hanenin '.1'ülldyed •tk'.z senede ve sekiz müuvl taksine ödenme~ Usero 

~\iracaııtlan. 23 teşrlnıevel 929 tınhlnden itibaren (21) gün müddetle müzayedeye ıııka· 

~~~~~A~A~~nnnnnnnnnnnnnn~ 
( Yarularıoıza en iyi gıdayı veriniz ) 
( Y avrulann11.a en iv! en muğaddl ve aynı zam•nda mukavvi ) 
( ve sıhhi bir gıda vermeğe itina ediniz. Yavrunuzun kemi· ) 
( klcrine ve adelAtına kuvvet vermek için bilcümle •nuın ) 
( muhtevi olan (Glakao) yu veriniz, Dünyanın her tarafında ) 
( milyonlarca gürbüz yavrulann hepside (Glalrso) ile bt3· ) 

lenmişlerdir. Zira (Gtıılı:so) en ımükcmmel ve en sıhhi ) 
( çocuk gıdasdır. Her yerde satılr. ) 

( ) 
r > 
~ ' Nllmunellklerlnl umumi acantalan bulunan 

j.V. VITAL ve ŞÜREKASINDAN latoyluh:. 
Posta kutusu : lstanbuJ 62 

~R'IŞEHIR ÇIFÇI BANKASI :\IÜOÜRLCCL'NDEN: 
'tn8 •enesı bilınçoslle bankanın vaziyeti umumly,sınln tetkiki lüzumuna 

'liııı tıcarec Kanonunun madde! mahsusa<ı ahlctlmma tevfikan fevkalAde 
""• 

1 ıktol~naca~ından 9 teşrlni;ani 929 cumartesi günü bilumum hisse 
J. Dllı L'.k , 
"'' 01 """ ,ehı•dc klln bankının merkezinde aut 14 de hazır bulunmaları 

t.ınur. 

nlmıt ve hitamı müzayede 12 teşrinisani 929 tarihine milıadlf salı günft 
ıaaı (13)ten (15) şe kadar Kanal mılmUdürlüğifnde müte,ekldl müzayede 
komiayonunca bedeli haddila-,ık görilldUğü takdirde ihalesinin keşldesl mu
karrer olduğundan ııllp olanlann yıvınl mezkOrda kıymeti muhammenenln 
0 ,de 71!', nlsbctlnde temlnadarlyle beraber komisyona mUracaaılırı ilin 
olunur. 

AMATÖRLER 
Çok defa muvaffak olmadığınızın sebebini araşnnyorsunuz. 
Lüks ve gösterloli bir fotograf makineli ve bir çok flliınler 
aldığınız halde çek.tip fotograflann hl~ blrlılnde muvaffak 
olamıyorsunuz. Buna yeg&ne çare, ıl.ıi tamamlie memnun 
edecek ancak meohurualem KODAK makine ve fillmlerl 

olduğunu hiç düşündünüz mü? 

KODAK - makine ve fllfmlerini 
kullanmak; iote muvaffakiyedn sırn. 

Her yerde aragım:ı. 

Beyojtlunda Tlınel meydanında !\odak şirketi fotograflannızda 

muvaffak olmanın temin için daima sizin emrinize amadcci,r. 

~eyriseiain 
.\1erkez ,\ ı •' '"t; ( ;Slll~' kö"lrtİ 

başında, Be• , 2,\fi ! Şu'>: 

ıcenıea: Mıbm~Ji'° l lını alutda 
htanbul 2740 ------- ---

TIJBZH BraiJCi l'lllTU! 
Cumhuriyet vapurı 2.~ te;
rinevvel Pazartesi l 2de Galata 

nhtımından hareketle lnebolu, 
Sar , Gireson, Trabzon, Rlz 
Hopaya gidecek ve dönüşte 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmen 
Trabzon, Tirebolu, Glreson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebohı, 
Zonguldağa uğrayarak gelecek 
rlr. Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

blalyı imli pastısı 
(MahmutŞevketpaşa) vapuru 

u sefere mahsus olmak üzre 3 
eşrinevel çarşamba 12de Gala 
nhtımından baretle lzınlr, kül
lük. Bodrum, Rados, Fethiye, 
Antalya, Aıaiye,Merslne gidece 

ve dönüşte Silifke, Anamor, 
Alliye, Finke, Fethlye,Bodrum, 
Külhlk lzınire uğrayarak gele
cektir. 

A vvalık sür'at postası 
(:\1ERSI'\') vapuru 29 teşrin

evvel salı 17 de Sirkeci nb
tımından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre
mit, Burhaniye, A yvalığa ,(lde

cek ve dönüşte mezkur iske

lelerle birlikte Altınoluğa uğ. 
rayacak:tır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

K. Z. A yelı:ta vapurlan 
Muntazam Akçqehlr - ada 

haftalık poswı 

İnönü 2 
vapuru ıeşrlnlevelln 28 inci Puan..ı 

güntı akşamı Sirkeci nhtmından ha
rekede ( Akçafehir, Alaplı, EreRU, 
Zonguldak, Bartın. Amasra, Kuruca
şile ve Cide ) iskelelerine azimet 
ve avdet edecekdr. 

Müracaat : Eminönü lzmir tokalı: 

No. 1 l Ahmet Y akta npurlan lda
reıL Tel. lsL l 399. 

SADIKZADE BİRADER
LER VAPURLARI 

KARA DENIZ 
MUNTAZAM VE LÜKS 

POST ASI 

Sakarya 
vıpunı p 

'l7 tefrinlevel azar 
günD alı:tamı Slrlı:ecl nbtı· 

mından barelı:etle (Zongııl· 

dalı:, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Glroson, Trabzon n Rize 
lslı:clelorlne azimet Ye avdet 
edecelı:dr. 

TalııllAt için Slrlı:eclde Mes 
adet hanı altında acentalıtıo 
Oracaat. Telelo:lustanbul 21 S4 

KEFELIZADE HAMDI 
YAPURLARI 

Bartın sür' at Postası 
Blrinai. ve lldnci sınıf k : • 

maralarile gllvertt yolculan için 

mahfuz mahalleri havi 12 mil 
ıür'ata malik 

HiLAL 
Pazartesi npuru 28 

teşrlnievel 

günü akşamı Sirkeci nhtımından 
hareketle Eregli, Zonguldak, Ba
rtın, Amasra, Kurucaşile, Cide 
iskelelerine azimet ve avdet 

edecektir. Yük ve yolcu için 
Sirkecide yeni banda 1 numrolu 

acentesine müracaat Telefon: 
İstanbul 3105 

.... M.KORİS .......,.A 
KÜRK MAÖAZASI 

Beyojtlunda lıtlklll ca<ldHI 
No. 409 Ha:ıır ve ı~marlama 
her n1vl lı:llrlı:lerln on ıon 
moda ve müntahap ç•fltlert. 
Fiatlar reka et k 1 e z, 

! "Hacı Yakup z:ı;VeŞ:iki l ~hremaneti il·inlan 
Vapur Acantalıtından: I ·l"'-

(aradODİI illi fi sir'al poslası Şehremanetinden: Fatih yan 

G vapuru gm yerinde pirinçci Sinan ma· erze 28T.evel Pazarte l hallesinde 2396 ve 2405 harita 
alı:şamı saat 18 Slrlı:ecl nhtı· numaralı arsalar arasında 39,62 
mındaa harakctle (ZonıaJdalı: metre murabbaı arsanın metre 
loebolıı, Gerze, Samawı, Ordu, murabbaına 3 lira kıymet tak
Gireson, Vakfıkebir, Trabzıın, dir olunarak satılmak için mü
Rlze, MapllTII, Puar iskele· zayedeye konmuştur. Taliple
lerlne azimet ve ayaı iskele- rin şartnameyi görmek için her 
terle G6reıeye utrayaralı: avdet gün müzayedeye girmek için 
edecelı:tlr. ihale günü : olan 16 teşrinisani 

Tafallat fçlll Slrkedde Yalı ' 929 cumartesi günü levazmı mü 
l{o,ıı:ıı caddesinde l(OçDlı: ı<ır dürlüğüne gelmeleri. 
z.ade Haıuııdakl acantaaına * * * 
mllracaatlan. Tel: lst, 3118 Şehrcmanetinden: Emri em· 
Tllccarana teslılllt rıısterfltr. anctpenahi mucibince eshabı 

~iiiiiiiiii;ı;l;j;jmmİİİİİiiiiiiiiii;ı;i; zuhurunda verilmek üzre teva
TAVIL ZADE MUST,\F.\ rihi muhtelifede otomobillerde 

b. unutulup şöferler tarafından 
ve ıraderleri vapuru merkezimize teslim ve hıfz e· 

Muntazam Aynlılc Ekspresi dilmekte bulunan bazı eşya a· 

Saadet leıusuı polis emanet dairesine 
teslim olunmuştur. Keyfiyetin 

vapuru ve badema otomobillerde unu
tulan eşya ile seyrüsefer mer
kezinin alakadar olmayacağı ve 
binaenaleyh doğruda doğru 
ya polise müracaatları. 

'l -.rinievelln 281nci pazanesi gün· 
akşamı sut on yedide Slrkci nh
nhtımından harekede Gelibolu, 

ıklule, Küçük lroyu, Altın ol 
Edremit, Burhaniye, Ayvalık is-
kelelerine muvual.at ve çarşamba Liseler nıuba7ut lıomİ•J'OD111 riya• 
günü mahalli mezkardan ıvdede •tinden: Ortaköyde Kabataf Lise· 
aynı iskelelere utrayarık cumı gil· sinde yaptınlaealı: olan tamirat 1 7 / -
nü Jsıanbula muvualar edecekdr.. 11/929 tarihine mü8&dif pazar günü 

saat 16 da ihalesi icra lı:ılınmalı: üzere 

1 Mahalli mfirlcut : Ye~ Tnil- kapalı urf usulile münakasaya k<>-
zade biraderler. Telefon lıtanbul nulmUftur • Taliplerinin prtnamc ve 
2210 lı:eıifnameaini görmelı: üzere komis-i- - yon kitabetine müracaattan . 

' ' '' 

BUYUK TAYYARE PiYANGOS~ 
YEDiNCi TERTİP 

4. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNi SANİ 1929 
Büyük ikramiye: 

45,()()() liradır 
Aynca: 

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

ve 10,000 ,, Bir mükAfat 

Emniyet Sandığı Müdürlüğündeıı: 
Vasfiye H. iı.. Ahmet ağanın 15252 ikras numaralı deyn se

nedi mucibince Fnıniyet ııandıfmdan iırtikras eyledikleri meb
lağ mukabilinde sandık namına merhun bulunan Anadolu hisa
rında Gôk su mahallesinde eski Oölı: su yeni kuyu solı:ağmda 
eski 7 milkerrer .,,. yeni44numaralı vcı 112 arşm arsa üzerine meb 
ni bir buçuk attan ibaret üç oda ve bir sandık odası ild sofa, 
bir mutfak, .575 arpn bahçe ve mliştemilAtı saireyi havi bir ha· 
ne tamamı vadesi hitamında borcun verilmemesinden dolayı sa
tılığa çıkanlanık 200 lira bedel ile müşterisi namına kat't karan 
çekilmiş iken bukere yüzde on zam ile başka bir müşteri çıkarak 
müzayede bedelini 220 liraya iblAğ eylemiş olması cihetile meı 
kQr hanenin 30-10-929 tarihine müsadif önümüzdeki çaroambı 
günü tekrar son müzayedesinin icrası ve muamelesinin ikmal' 
mukarrer bulunduğundan talip olanlarm mezkQr günde nihaye; 
saat on beşe kadar sandık idaresinde hazır bulunmaları lüzum•i 
i!An olunur. 

VOIGTLAENDER 
11caretbaneslnln yeni otomadlı: 

fotoğraf malı:lnesl 

BUyUk bir aUr'at ve sUtıuletle idare olunan 
bu makine bUIUn mUpledllerln kullanmaları 
Ulzım gelen bir makinedir. 

Bir kere basmakla " BESSA ,, hazır olur. 
ikinci kere basmakla çıkaraca§ınız grup 
vaya manzara tespit edllml' Olur. OçUncU 
kare bas1nakla resim fllm Uzarlnde çıkar. 

işte kolaylık ve sür'at 

"Bessa,. Volgtlaender1, 7, 7 
anastlgmat ile mücehhez 
pak dakik haklkT bir Volg· 
tlender maklnasıdır. 

FotoOref maklnaları ıı.atan 
butUn maOaaalarda bulunur Wii:..iiilil~ 



Bl~ SÖZ 
BİR RESİM 

f.IN iNE: 
)lilliyct 

--------~ ...... ..----------------~---------~, 

Dünkll nu•hamızda Oul Hauatlwlala Haldmlyltl Mhllye matbauıaı dyaretlorlal yazı'lıfhk. Gazi Hazretleri Hakimiyeti Milli) = 
matbauıada Ofaet 9eflndea izahat alıyorlar. 

Oad Ha:ıretlorl Halı:lmlyed Milliye matbaasında tertip makinelerini tetkik buyuruyorlar. 

!ııtanbul mahkeme! asliye 3 
UncU hukuk dairesinden: 

929/ 1004 

~- ----. 

KonJa encümeni vilaJetin~en: Türkiye I~ Bankasıo~an: 
Fatma Hüsniye hanımın Fe- Çiftlik hayvanat şııbesi icin liizumu olan mevkii münakasaya 

rlköyi.lnde Erğenekon caddesin- vaz olunan bermııcibi şartııame: 

Cümhuriyet bayramına mtisa
dil 29 Te~rlnie,· vel 92<J salı günil 
Bankamız kapalı bulunacaktır 

de 12 numaralı hanede mukim ( 43709) kilo arpa, (34 788) kilo yulaf, (25289) kilo bakla 
iken yedi sene mukadem Alma- (11070) kilo kepek kapalı zarf uııulile mübayaa olunacağındaı; 
nyaya giderek elyevm nerede taliplerin 20 teşrınisani çarşamba günü saat 16 ya kadar encüme
mukim bulunduğu bilinemeyen ni vilayete müracaatları. 

Veresiye kürk 
\Iuhtert:m mü~le · 

ıilerimize sühulet 
olmak üzre geçen 
~tne gibi hu seni.' 
iahi valııız 1 ~gıin < 

kocası Ahmet Ziyaettin Bey a- T"' k" . --b--k-- 1 .. "d . d 
leyhine açtığı boşanma davasi ur Tıve zıraat an ası mec ısı ı aresın en 
ü~~ri~e ~üd~ei a~eyhe layi~~: Türkiye ziraat bankası heye- ! ve mürakıpların raporlarının kı 
yı ıı~tıdaıyen.ın ıla!1e? teblıg~ ti umumiyesi 26Teşrinisani 929 • raati. 
te!1sıp edılmış • ve ıstı~a ~uretı tarihine müsadif Salı günü İda-! 2 - 1928 senei hesabiyes 
Dıvanhaney~ talık edılmış ol- rei merkeziy e bina sında saat on bilançosile kar f: zarar hesabı· 
makla . 3? ~~n zarfı':~~ cevap- dörtte sureti adi yede olarak a k 1 nın tasdiki. 
n'.11°es.ıı~ı gondemıedıgı ve tan- ti içtima eylevecegiııden Vila- 3 - Meclisi idare azalarını~ 
kıkat ıçın tayııı olunan 28 - 11- yat murahhasları B.E.lerin meı hakkıhuzurlarile 1928senesi mü 
929 Perşembe gün~.?aat l~ te kur günde ve muayyen saatte rakıplarının ücretlerinin usuleı: 
ma~~.emeye g~lmedıgı t~kdı.;d.e bankayı tesnfleri rica olunur. tayini. 

- ~ SUS o(mjk •J Z< 

e 8 ıak>it l e 

Kürk man
tolarımızı 

Ui>-:)lun 398 ncı maddesı mucı- R · .. k b ' 4 -1930 senesi için iki mürz 
bince kanunen lazım gelen mu- h" "t~zd·-ı:ıa.meı muza erat erveç-

1 kıp ve iki yedek mürakıp intiha: 
am 1 ·r 1 ğ . 1~ ı a ı ır. 1 

e e ı a o unaca ı ı dn ve te- .. . . bı. 

\tresı ye olarak 
ına~azamı7.da ve .. 

rilmektedir. 
lsıanbulda mah

mul paşada Kür· 
kçü Han bliğ olunur. 1 - Turkıye zıraat bankası-

nın 1928 senesi hesabiyesi mua 
melatı hakkında meclisi idare 

Türkiye ziraat bankası 
MECLİSİ İDARESl İLAN 

Zldekl listede muharrer zevatın 
28 Teşrinievel 1 <ı29 tarihinden itiba
ren onb~·~ gün zarfında Cuma ve 
Pazar günl<r;ndtn maada her gün saar 
ından on iki}e kadar . ·ovlyeı 'osvah<t 
•Cumhurivetleri ittihadı lsıanbul Cene· 
ral konsolo hanesine müracaat eıme
lerl rica olunur. 
P0:\1ER:\c-;Tsı:v \lark Bernudol'ıç 
PlSA'.'1;1 Georı;y 1 larlampoviç 
YAKOBOŞVlLl Bens!on lzr&llevıç 
YAKOBo,·vrLI Semen lzrallc\"iç 
HAC!:\\; Aygrapeı Peıro.-iç 
RAYHEŞT~:Y:-; Semen Yakovlevlç 
REYFH:R \1oisey Solomonoviç 
~M:ERO\ Solomon '1'1arkoviç 
PON \\L\Ri': 'KO l\lck<androviç 
K,UTO\ A . Petro~ Kirkoro,·iç 
\ ,\ KOi\! >, \ IU Somnll :\libıvlovi<' 
l'Oll~:~.l!:.l~IY. \ ladimir Terenı;e"ç 
KU:-1. l A 1 I~.\ Pal'cl h·anuviç 
,CERŞKO\ lÇ Yıkov lsakovıç 
·SEVTS f' 1 u~unov f' ya PetrO\IÇ 
ZIZI \ \' 1 \t.ııscv Davldıvıç 
AH LEDı ı ZIGIZ I Sadreddin 
TEVEKK~ • • 'iefer \ op;lu 
Kı\RET'iK \ eksanJr 'ik la. vıç 
l\llHA \LU\ \ ladhir ' k ı vev., 
i{ı\Kl Lllll \ ırda n C:r6.ıı C\iÇ 

'\i\ ·u \ lı.1 \ren 
Kl .\111.F\ 'Ç" \ ı \l nduho, ıç 

G. BEYKO 
Tele!on lstanlıul 1685 

Ticaret işleri umum müdür 1 hınarak avdet etmemiş ve elyevm 
lüğünden: •ayat ve mematı meçhul bulunmu§ Üsküdar ikinci suİh hukuk mah-

Esas mukavelenamesi ma- ~lan Mehmet Mazhar efendi aleyhine kemesinden: 
ikame eylediği Gaibliğin davasından Fatma Hanımın Üsküdarda hacr 

halli kanunlarına göre tanzim 'olayı mahkemeden sadıı olan ve Hesna hatun mahallesinin paşa lima
edilerek usulen tescil kılınmt! ' numaileyhin gaibliğine ve tarafeyn nı caddesinde 18 numarulu hanede 
olan ve 30 ikinciteşrin 330 ta- rasında nikahın feshine dair bulu- mukim Tevfik efendi zimmetinde be 
rihli kanun hükümlerine göre ?an 2 10 929 tarih ve 626 numaralı deJatı icareden alacağı olan yüz on 
tescili istenen İngiliz tabiiyeti- ·ıamın ikametgahı meçhul bulunaıı iki lira ile mezkiır hanenin müddeti 

. h . mumaileyh Mehmet Mazhar efendiye inkızasına binaen resen mecurun tah 
nı aız ve bir milyon İngiliz li- ilanen tebliği tensip edilmiş olduğun liyesine dair mümaileyh Tevfik efen
rası sermayeli (Di Nort Britİ! dan mezkur ilamın bir sureti mehke- diye leclittebliğ irsal kılınan ihpama 
Rubber Kompani limtit) şir~ m,.e divanhanesine asılmış olduğu me ve ödeme emrinin zahrma mılma-
ketinin vekalete verilen evraki ılan olunur · ileyh Tevfik efendinin mezkur hane-
tetkik edilerek muvafik görül- 1 t b 1 İk" . T" yi tahliye ederek bilinmeyen mahalli 

s a? u ıncı ıcaret Mah- ahara nakl eylediği beyaniyle bila 
müştür. Bu evrak arasındaki u- kemesınden: tebliğ iade kılındığı mübaşiri tarafın 
mumi vekaletnameye göre şir- Müflis Jakop Nüfusi efendiye dan musaddakan' ".erilen ı;ıeşruhat
ket namına yapacağı işlerden ait olup İstanbulda Fincancılar tan anlaşılmış_ oldugundan ıcra ~anu-
1 ;; k d l d ·· dd · k d C • nunun maddeı mahsusasına bınaen 
< o'."aca ava -~r .. a .. mu eı. yo uşun a _ avuşoglu Hanı al- tarihi ilandan itibaren bir ay zarfında 
mudd~aleyh ve ucuncu şahıs sı- tında 6 N umerolu mağazada dairei icraya muracaatla sarih ikamet 
fatlanle hazır bulunmak üzre mevcut elbiselik kumaş ve sai- gfilıın irae edilmediği takdirde teb
tayin olunan (M. James _ Cey- reyi 31 _ 10 _ 929 Perşembe ve ligatı_kanuniyenin tekemmül etmiş 
'"Tlıs - B. J enner dir. 2 - 11 - 929 ve 3 - 11 - 929 ve olacagı ılan olunur. 

Keyfiyet mezkur kanunun ye 4 - ı ı - 929 tarihine müsadif Dr. hsan Sami -
dinci maddesine tevfikan ilan Cumartesi, Pazar, ve Pazar- Gonokok ASiSi 
olunur. tesi günleri açık artırma suretiy 

k . le satıYacağından talip olanların 
st:ınbul Aslıye m.: 1 emesı uç..ın- .... 
huk.ık dairesındenı eyyamı mezkurcla saat 10 dan 

'VI , , eiye Mahbube hanımın kaca-l itibaren satış mahalline gelme
c~up ha. ':ıi ;ımumı~e askere •tvk leri lüzumu iliin olunıır. 

Bebo~uklııjı;•ı \e ,hıilı\ra•ıra 
karşı pL·k tc>irli \C taze aşıdır. 
Divany11lu ~ ııltan .\1ahıı•ııt 
t(irbcst karşı,ı·"la :-:o 189 

-~-

cumhuriyet bayrnını yakla~tığından şehrin her tarafında taklar kurulmaktadır 
Evkaf mlldUrlyetl öı . fJndckl tak. 

.. 

Dun Çenberlltafta bir otomobll facıası olmuştur. Facıanın kılrbanı olan kadıncağızın 
nakledlldlği eczahane önünde biriken halk. 

Krtal malmüdürlüğünden : 
Kariyesl Sokıtı Cinsi Raikımı 

tb\'ah• 
Zıraı Kıymeti mıı 

hımminesl 

K. 

Kimden meuuk olduğu 

-\lemdat Karye deruni Arsı 71 400 4000 ... gop oğlu Kirkor 

• • • 41 21!5 2250 Kolyanı binli Mızlumyın 111~ 
66-67 900 9000 Ağavnl Eskohl binli Nilmgos k•~oı • • 
58-1 t 60 6000 Klrkor kwimesl Şlnorik Tonik 

• çorbacı kerimeleri 

• 

• • 

• • Harap kahvehane 78 4500 Ogida ve hissedan 1~ 
Am 59-S9- I 500 ~000 Kirkor kerimeleri Şlnonk vı To~ 

• • 
llosıancı Po111 caddeıl Arsı 29·9 160 13000 Bakkal Ldzo ve hlısetlan 6 111' 

Ba!Adı cins, mevkileri ve kıymetleri muharrer em,·ali metrukeye ait yedi parça emvali gayn menkulenln 2 JJl 
ınievel 929 tarihinden itibaren 21 ~ün müddetle mlllklyctlorl müzayedeye l'ıkarılmış ve .-erilecek bedel b• ıl· 
:lnk goriildüj!:ü tal-dirıle 16 te~rinisani <i29 tarihine müsadif cumırıe•i gilnü saat 13 ten ili ı• k•dar Kartal t1I ıı> 
müdürlüğünde müteşekkil ~ atış komi.m•nunca ihalesi icra i<ılınaraj!ınd•n ıalip olanların yevmi mezkClrdı loY"' 
muhammlntnın ' de ,7 5 ni sbetinde ıemınat maklıuzlaryıle koml!yona müracaRtları illn olunur. ' _.-/ 

1 

- - - ,, 
l~n1 Tl i ~y t't s~~ 11 d ığ~ "'l ii d ı·, rl iiğii il <.I t•ı1_: 1 i""1'itA.~~ÜLAF

1 

Çelbon Namer Ef.nın 13970 ıkraz numaralı deyn senedi mucı- ! SiNEMALAR ~ 
bince Emniyet ~andığından istikraz eylediği meblağ mukabilinde tu u u • u uu ...... 

11 
ıf' 

sandık namına nıerhuıı bulunan Ortaköyde Taşmerdiven ve Şe- T•peb•d,bo 
kerci oğlu sokağında eski 25,27,18 ve yeni 25,27,14 numaralı ŞEHREMANETi yaıro•U~ ,,ıı 
ve 150 ar~m arsa üzerine mebni bir kattan ibaret 735 arşın arsa- m ~ akŞ~ d• ,. 
yi havi bir mağazanın tanıamı vadesi hitam;ında borc~n ~.eril- ;i!~y o,~~ 
memesinden dol~yı satılığa çık~rı~arak 800 !ıra .?ede! ıle muş~e- s P' u~I•', 
risi namına kat'ı kararı -:ekılmış ıken bukere yuzde on zam ıle Cuııı• g ı•' 
başka bir müşteri çıkar.:ık müzayede bedelini 880 liraya iblağ 1 1 mat1g•01. ıı: 
ey !emiş olması cihe_tile ır.ezkur ~a~azanin 30-10-?29 tari~iı;ıe !~;,,,,~ı :çi~ 
müsadif önümüzde~ _ça~~amb~ gunu tekrar son ı:ıuzayedesın~n 1111 şanılat11 1,~~ 
icrası ve nrnamelcsının ı.rmalı mukarrer bulundugundan t~lıp 

11111111 

fiatlırÔ ııııı;1ı 
olanların mezkfir günde nihayet saat onbeşe kadar sandık ıda- JAı yapı 
resinde hazır bulunmaları ltizumu ilan olunur. 

Galatada topçular caddesinde 258 No dükkan 
Kapalı çarşıda ha~ı Hasan sokağında 16 No dükkan 
Balatta Hızır çavuş malıallesinde 143 No dükkan 

" " " « « 143 N o dükkan üzerinde 2 
No hane 

Zeyrekte Zenbilli Ali efendi mektebi 

vilayet daimi encümeninden: 
Balada muharrer emlal! icara verilmek uzre 17 11/929 Pazar 

günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. Talipleriıı 
encümeni vilayete nıür.::~aatları. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Bedeli keşfi bın altı yüz yetmış beş liradan ibaret Istanbul Si

livri tarii üzerinde çanta 'töprüsü tamiratı 171 1ı , 929 Pazar gü 
nü saat on bire kac r mfü1akasaya konulmuştur, Taliplerin encü 
mene müracaatları. 

KARON 
------ - ---

Alman kllaphanesl 
Beyoğlu Tünel meydanında fi\13 

ş91 
l{adıköy Hllt\I sınelll 

( Kllnlsmark ) 
1 

P 

Hökr Döflö ve Jak !{ıt t 
t 2 Kısım BtrdeD 

rıtlS 
Kuşdili hllAl cıyacrosu \'lrı'~ 

Ko ik Cevdet Bey. Ran• ıııı~'r 
Hanım mü.,ımeresl Suza~100cır~ 
piyesi 5 perde. Komedi ' 
bu akşamı mahsus \'aryeıe · , •• ~ 

·ptıı 
b "ka•• ı 111t t· 

Akyazı kereıte fa _r• , 1500• ııı~· 
için k_a~ah z~rf usulı 11~0 nıetr• sJ}1 
re mu kap Koknar ve. 5 nıun•"" gZq 
kap çam kalası mevkıı . i saPI • 
vaz edilmiştir. 14 Te_ş~ı~a ıc1ıın•ıı-O' 
tarihinde ihalei katiyesı 1~; ı11• 11,.ıı 
aından talip olanların ye • l<Y" ... 
" . !"ki• ,, ııı· de pey akçelerile bır ı h5usın• 
fabrikada komisyonı ına 
racaat etmeleri ilcln olunur' ' 

dd' 
9;;rh3ııe 

MESUL MUDUR: 


