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Anlıara caddesi, No 100 .. 
ıı .. 

Telefon numaraları: 

lşıanbul, 8911-3912-3913 
GtJzrll' .,,. mtJtbna a nıt hu~uslltr irın 111ıidirıyete mlirocarrf ed/lmtlldU~ 
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Flit NACİ· 

bayramımızı 
ruz 

-
Toptan bir cevap! 
Emanet ne iş yapıyor 

Sehircrr1jni ~lu- J 

hiddin be in ıııÜ-ı . 
hi111 })e' anatı 

• 

Emanet kabili tahak
kuk olmayan tasav

vurlarla değil hastane, 
değirınen, firın, ha
ınanı, tiyatro gibi a
meli teşehbü ferini ba-

arma la ıe guldur j 
Şelırenıiııi ve Vali vekili Muhiddin' 

B. l stanbulun İmarı itleri hakkında 
dun ltir mulıarririnu e atideki beva· rem.rıl 
nat Ye izahatta bulunmuıturı ~llh ırı 

ŞEHREMiNiNiN BEYANAT! de (500) mil 1i -t kkıf 
- Şehrin umumi surette iman için ı.· b fon ~aya ~.u ava I~ 

lazımgelen tahsisat yoktur. Binaeııa- 1 ı elı:u parl al o madıglınalmgo~e yap~lab • 
Ieyh tatb"k ah ıkamı ak ec •! ere meııru o agı tercıh •· 

, ı ı aıına ç yac ta... diyoruz. 
savvurlardan bahsemenin mana11 ol- E lan! • · 

c1ı· k · d · 1 b lda . ouen yapı ar umunu unan 
mak gr. ana~til n. eyımd ·, ıbtan . u. ~~r doğru bir adım, bir parça demektir. 
ısını ımar ıı erıru er u te ıçın mu· ( M b ... .. ·· · 

racaaı eden grupların çok kuvvetli a adı uçuncu sahıfede ) 
ve namusJı.t olmasına rağmen, kendi·· 

1 
:e: L>:.:::==m:::::::::::::ı• 

ıerile ırörüımeı.ıe olduğumuz meseıe- Gazetemizin tatili 11
1 ler neticelenmeden bir teY IÖylemeği 

muvafık görmiyorum. 11 Cilmhuriget bayramı fi 
DEG_lR~!'-N, FIRIN VE HAMAM il milnasebetlle Milliyet H 

Şımdılık baıtane, değirmen, fırın, :ı tahrir ve tertip ailesi 
hamam, tiyatro, konaervatuvar ve hal : 
binalannı yaptırmağa imkin aramak- bu giJn calışmıgacak-
1• mqgul oluyoruz. Bir bç sene ,...._ lanndan gazetemi;,, dl-
fında bunlBl'm vücucle getirilmesi 
muhtemeldir. i/tlr rllfekamı:ı gibi, ga-

Bunlar (10) milyon liralık iıtir. rın intişar etmlgecelttlr. 
lıtanbulun umumi iman ise belki .. ··-·::=.-:-·•·•-·--· .. ·-••••••n• ..... ·····-·-···------'''"'"'''···············••nıııuıl'nıınıııı------···- 1111111 .. , __ _ 

Değişen belde 
Yaluva'da neler gördük?. 

Cazının kUf alhndan gUnaae çıkardılı bu kap
lıca sahrinde bas dUndUrUcU bir taallyet varı 
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iktısadi H. ,;::::;::::::~:::::::,:~:::aı:;ıa:::m~~-----=-~-----... 

111
,,, . . ~ ..... ...., .. --.li--.... '• I -~k S~~Habe_~l~ 

Dünya şeker istihsalatı 
artıyor 

HARIÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
~~---------lll!ED~~sm!~~~~~::Dllm:~~JJ T. İs bankası 

(C·~nıiyeti akvaın) iktisat koınisyonu raporu; 
l ic; t dfış ıı<.'sine ınani (llnıak için fazla istihsa
lütııı öııü ll. geçıneği tavsiye ediyoı:!.- Şeker 
kaınış1 ile pancar nıilcadelcdedir.- Ingiltere 

lıar11 şekeri işlenıeği tercih ediyor ---

Fransada 

Vergiler _ .......... -
Azaltılabilecek mi? 

Memleketimiz şeker istihla- Netekim, Çekoslovakya hü- • -
katının mühim ve en büyük bir1kumeti, şeker ihracat resmir.i )Yeni hiikumet her şey-
kısmı ~enüz maalesef ithalat~- tamamen ~ald.ı~a~a mecbur den evvel buna 
le temın olunmakta<lır. . Bu ı- olmuş oldugu gıbı hır kısım re-
tibarla; dünya şeker istihsalat smi de iade etmiştir. çalışacak 
ve istih~akatı bi~ de alakadar' Bu sayede harici piyas<>.lara PARİS, 27 (A.A) - M. Da-
«"tmek lazım gelır. rakabete muvafafk olmak için j ıadir, sabık başvekil M. Briand' 

. İşt:'. k.arilerimize .. kısaca bil ayni zamanda şeker ithalat re- ın yeni kabineye dahil ol~ağı 
dır~ceg~mız ş.eyler dun~a .~eker simleri de bir taraftan tezyit o- kabul ettiğini saat 18 d~ r~dı~l 
v'.lzıyetıne ~a~r ve bugıınwı de lunmuştur. j sosyalist grupuna bıldırmış-
bır meselesıdır. Almanya İtalya ve Cekos- tir. 

~eçen ay. Cemiyet! Akvam Iovakyada h~p bu sayede. ~ker 1 YENi HOKOMETlN 
İktısat komısyonunu ışgal ed-1 istihsalatlarını tehlikeden kur- SlYASETl 
en bu mesele oldukça mufassal tarabilmişlerdir. PARİS, 27 (A.A) - M. Da-
bi'. r:ıporla.d~_ya _ef~rı umu- şu izahattan kolayca anlaşı- 1 ladier'~n harbiye ~ütçesi?~e 
mıyesıne bıldınlmiştır. lır ki Cemiyeti Akvamın tavası 600 mılyon franklık bır tenzılat 

Komisyonu meşgul eden me sut~a rağmen anl~mak ve iti_lyapmağı kabul ettiği rivayet o
selelerin başlıcası meyanında laf etmekten çok uzakta bulunu j ıunuyor. M. Daladier'nin vergi
şeker istihlakiıtınm istihlak tan yorlar ! . . l lerde umumi tenzilat icrasına 
fazla artması ve bu ~zd~n ar- Halbuki, şeker istihsalatmın mat~f bir siy~set, fikir .ve kana
tan rakabetle şeker ımalatmın istihlaki tecavüz etmesi fiatle-1 atlerı dolayısıle mahkum olan
z.~rara çalışması~ıa m~.i olrr..ak rin düşmesine yardım ederek 

1 
lar ~akkı::_~ affi .. um~i ilanını 

!uzumu. bulundugu gıbı şeke~ zarara çalışmak ve bunun neti- teklıf _et~~ de soyle_'.lılıy~r. M. 
kaı:ı:ıışı ıle ~ancar ~asrndakı. cesi olarak ta bir çok şeker fab ~a~adıer mn ~~şvekalet ıle da
e.skı ral:abetı makul bır hale ge-ırikalarının kapanması tehlike- 1 ~~1ı!'e nez~retını de~h~e edece-
tınnek varchr. sini meydana getirmektedir. gını, harbıye nezaretını M.Paul 

Hakikaten p:ı.ncar yetistıren C . • ti Ak IBoncour'a, Maliye nezaretiniM. 
memleketlerin çoğu, sek~r ka-1! .. emık e . 'h~~ r~poruna Vincent Auriol'a teklif edeceği 
mısı müstahsillerine rakabet e-

1
gore, şe er ıstı a at~: dar~t~n de rivayet. olunuyor. Lil mebu

demcmckte ve kendilerini an- bsonrak n:1ubcn~zamd an yuz ke < ~rt su M. Calangro ile beynelmilel 
.. .. . 1 . 1 uçu nıs tın e artma ta; ıs- • k f d k. 'b' M cak t;ümruk manıa arı sayesın t'h 1• . .. d 

9 7 
. b . mesaı on e erasyonu atı ı . 

de muhafaza edehilmektedir.1; s~ a~ 1r yu~ ed.' nıs etın-ıJouhaox'nun da yeni heyete da 
Halb~ki; şeker kamışı zeriya-' e zıya e ~şme te ır. . . 'hil olacakları söyleniyor. M. Da 
u çok tekemmül etmiş ve tabi-' ~albu_kı,_ h~rp.ten evel, ıstı_h- ladier'nin radikallerden M. He
atin yardımına mazhar olan sal.at v~ ıst~hlakat.her sen~ yuz rriot, Chautemps ve Montigny 
müstahsil memleketlerde ka- de 

1
3 nısbctınde zıyadeleşıyor- 1 e bi.rer nezaret.~eklif edeceği ve 

mışın maliyet fiati de çok aşa- du · • · . . • .. . gen ye kalan dıger nazırlıkları 
ğıya elde edilmeğe başlamı~tır.! Şu halde, ıstı~s~ıa~ın cuzı 1 da so! c.enah gr~plarına_~ensup 

Bu : ~kabetler karşısında pi artmasına ~u~ab~l . ı~tıhsal he- bazı az<l;ya teklıf edeccgı mebu
yasasını müdafaa}'a mecbur ka-' men ~unun _ıkı 1?1'ıslıdır. san kondorla~d.a _bcy?'n ?lunu 
lan memleketler muhtelif ted-1 Mustahsıllenn anlaşma ıne- yor. M. Daladıer nın bır tıcare
birlere müracaat ediyorlar. Me-1 selesi ise şimdiye kadar hep ti bahriye ve birde srhhau koru 
sela i ngiltere ı 928 Nisanından l sözde kalmış ve şeker imalatı 1 

ma müsteşarlığı ihdas edeceği 
beri, hun şeker gümrüğünü in-ftarihi, kamış ve pancar müs-,·mervidir. M. Daladier yarın sa
dirmiş ve mamul şeker resmini tahsilleri <ı::asında bitmez t~- at 11 de Elize'ye gidecektir. 
olduğu gibi muhafaza etmiştir. kenmez mucadele safhaları le SOSY AJ..ISTLERlN 

Il'naenaleyh, bugün İn~ilte dolmu~tur. V AZIYET1 
rede ham şeker işleyenler ço- Şimdiy~ kadar, _bu mücade· PARİS, 27_ (A.~~ -. M. Da-
ğalmış ve zürraın de menfaati 1 lelerde daıma galıp gelen ka-ı ladıer, sosyalistlen ıktıdar mev 
haleldar olmamıştır. mış müstahsilleridir. ~ini~ mesuli~etl~rine _ad_ilane 

Fakat, şeker imal eden eli- Şuraya kaydettiğimiz bir kaç bır nıspet daıre~ınde ıştırake 
ğer memleketler bu tedbirdenjistatistik bu iddiayı gayet sarJresmen_davet ettıkten s~:mra ge 
zarardiclc olmağa başlamıştır. ih bir surette ispat etmektedir. ce vaktı parlamentodaki sosya-

D .. k · t'hsala'u• list grupunun murahhas heyeti-
unya şe er ısı • .. l.k' ı B Bin ıon üzerine) ne mu a ı o muştur. u temas es 

Yüzde nl•beti nasında M. Daladier buğday it-
Scn• l.;tıhs:ıl Kamış Pancar Kamış Pancar halatının inhisar altına alınma-

190'!· 3 CJ'Jl.JO ,\890 6,010 39 S 60 7 sr, mim müdafaa tahsisatının 
11~12-110.~ 12.~06 lı,177 6,8,858991 48 3 51 7 ve masrafının azaltılması ve iç-
., "' f 5.S'>i G.70lı • 4.l 9 56 1 . A • 

fQl8 ırı ı.1.48.'i <ı,fıO"! 3,883 71 2 28 8 tımaı sıgorta meseleleri hakkın 
I<ll-1·.?.'i :.?2.IJ6ıı ı.ı,; 50 a,.ıı6 tı2 2 37 8 da sosyalistler tarafından soru-
ı•ıı;- !R .?-l.lıı~ ı.ı.018 9,149 bO 5 39 5 lan bazı suallere cevap vermiş-
llJ!ı; ;.<ı l!:'i.417 1 ;;,ıı.ııı 9,579 62 4 37 6 tir. Sosyalist fırkasının parla-
.Bu istatistiğe nazaran, pa.-ı-ı \"a.;•ti flıt mentodaki grupu bugün top-

c.;r nbbetiııi, (1918) den i•:lıa- .ene Şılink nisbct lanmış ve 12 reye karşı 36 rey 
ren kaybetmeğe ba)amıştır. 1922 ıs 3 1/2 128 ile M. Daladier'nin teklifini ka-

Kamış zeri yatında harpten 1923 25 9 2161 bul lehinde bulunmuştur. Yarın 
sonra yapılan fenni islahat yür.- • !~~: ~~ : !~!\ fırka:"'n milli kongresi bu husus 
ele otuz kadar istihsalatı bazı 1926 12 3 UJ ta kat'l karar vermek için içti-
mıntakalarda ziyadeleşt;rmiştir 1927 13 9 115 1ma edecektir. M. Daladier, mat-
Bu tarakkiden mada Avrupa 1928 ı ı 7 ı /2 97 buat mümessillerine vakı olan 
ıııilletlerinin (1903) itilafı me 1929 9 3 77 iıeyanatında siyasi mahaiile 
vcot değildir .•. bu itilaf nıuci- Demek ki, {1909) a n'.lZaran,ımensup bir çok dostlarile göriiş 
bince eker istihsal ve ihracatı fiatler yüzden 77 nisbetinde düş 1 müş olduğunu söylemiş fakat 
her ti.irlü resimden muaf idi. müştür. Bu sukut, bilhassa ge-1 nezaretlerin tevcihi meselesi 

Hüliisa, istihsalin artması fi- çen seneden beri başlamı~tır.lhakkında tafsilat vermemiştir. 
atleri ele berveçhi ati dlrıünnüş- Hemen dörtte birden fazla bir KONGRE DAGILDI 
tür: düşüş!.. REİMS, 27 (A.A) - Radi-

Londra piyasasc: Bizim gibi şekeri pahalı yi- kal ~osya~ist kongres~ ı:ı:ıüzake-
\"a-:satı fiat . yen bir memleket bu fiat düs- relenne nıhayet vermıştır. Kon 

1909-13 .;ılink nısbet mesini şüphesiz memnuniyeti~ gre tarafından kabul edilen bir 
1909-ın ı,ıı 77 31/42 ıoo görür ve fiat inisinin pi\'asamı- karar suretinde mecburi tahkim 

~ ıoo · · j l" .. k b l" ·ı F 1913 9 8 314 81 za da si ·ayetini temenni eder. usu unun a u u suretı e .' ran-
1921 1s J ı 2 153 ALAEDDİN CEMtl ·ısa ve Almanya arasında hır mu 

!'-'-------;...--~~~---~~~~~,;,_~~~-~. karcnet vücude getirmek için 
]Jtaar/fle CERRAH PAŞA PAVYONLARI kongrenin bütün gayretini sar-

1\1
. J 1 k Cerrah paıa hastahanesı pavyon- fedeceğini teslihatı tahdit yo-
l et llle ·teplerı· !arının dahili tefrişatı ikmal edilmek 1 d • • . 

• üzredir. Yakıı;ıda ka'"'·olaİa da k _ un a mesaı sarfetmekten gen 
C l . ., r ona d v A . 'h 
unıa a \!jHllll ıncrasıın caktlf. Pavyoi'lun tamaınile asra bir urmayacagı ve vrupa ıttı a-

lc rıç ı.1 c·ık ş~kil alması için her türlü fedak.lrlık dına doğru ilk merhale olarak 
. ' ~ ' .• . y~pılrna~t r. P<ıvyona a+aıı>i şµbat gümrülf itilaflan aktiııe c;alışa-

MLl t hi kt p rı Cum·ı gunu ~k- nıhayct de . 'a ta kalıu1Wıe başla a- - b 1 • 
şamı büyük mcrasımle kü~• edilecek caktır. 

1 

c_ag_ı eyan o unmaktadır. Da!;ı 
tir. Mill•t mckt.::plerı talımatn:!mhin HiLALi H lı sıyaset sahasında fırka\ ergı-
Jeki mer sım ve §e ılık!:• İst;rn':iı.:l'da H·ı•ı h A MEfR f!ALOSU !erde tenzilat yapılmasını, içti-
d ya la k• ı d ıa m ... r tnen aatıne h""r une .. . 1.. .. b' . . 
a Mr ca kır . verilmekte olan Balonun Kanunueve 1 mat stgorta usu unun tat ıkını 

ı. 1•t me ı hı olanık a•,ıan her · · .. . . . ·ıçiftçiler'n f ti · d 
mektep baynıklarla susleı•e<:e'<, -.:i;len lıf1 ~.6 ı~cı g':'nun~I miıı:adıfkaPerşembe 1 faas ı ~1e?k a~ arın! ın ır.u a~ 
celer tertıp edilecek ve mcktcı> hoca· g.unu ~ şamı vcrı .mesıne rar .v~- . m.ı ':'e ~y~. anun aım ternı 
!arı tarafınd .. cı Millet mekteplerile İs· nim.ıştır. Hamıyeomendan aha_lının nı galıbıyetını ıstemektedir. 
tıhdaf edilen gayelerin ne olduğu emru hayra matuf ııbu baloya g<ister FIRKALARIN FEVKiNDE 
anlatılacaktır. Ma.rif idare•i tarafın- mekte_ olduğu rağbe~ şükran.isi ol- PARİS, 27 (A.A) ·- Teın·>s 
ılın bütün ilk mektep mufotti~lerine mak uz~e ba!onun ~ır -~t da!'& ':"u- . . H l 
merasimlerde hazır bulunnıalan için ~emmelıyyetın ternın ıçın 9ımdıden gazetesı ~a~ıyor · aZ'trlann:1a~-
emır v<-rilmi§tı<. ıatihzarata başlanılmrıtir. ta olan butun eııtrıkaların, ihtı-

Müfetti !er ayni gece Miuet mek- MOFETIIŞ SABiT VE 
1 

rasların, ümit vı- ihanetler in fev 
t plerini teftiş edeceklerdir. BEYLER SABR kinde hakim ou· f;ıür vardır ki 

Bu mekteplerde kayıt ve kabul de M-lki .. · . od F M P · ., · tmckt d B kala u ye müfettitlennden aabit ve a ransanı.ı . oıncare 11111 
vam e e ır, azı mmta rda Şükr- ı.., ı A •--- d ·11· · · 192" · d 't1ekteplere fazla tehacüm olduğu _ ~ Y. er n.....-a an tebrimize mı ı sıyasetını o seııesın en 
dan l uralarda yeni şubeler açı laca:.. ~t)ı~erdır. Badema burada çalışa- beri istemiş ı·e l 9L8 senes:ndc 
t r _ • _ ar ır. bu siyasete sadık olduğunu illin 

Dr. BLUM GIITI iSTiKLAL MADALYASI etmiş otm.~s'.~ır Bu si."a~et ge-
M•mlekctimizin irr: r iıleri hak· . ~ ikl.il madalyaaı alan zevatın İs- çen Salı gunu 327 rey kazanın~ 

unda tetkikatta bulunan Alman mi- tıkt.'il madalyaları bugün merasimi tır. Fırkalar, hali hazırda cür'
marr Dr. "Blum., dün Berline gitmit- n_ıahsusa ile Vilayette tevzi edilecek- etkarane bir safsata ile ve ernni
tir. tır. yeti rezitane bir tarzda sui isti-

• 

italyada 

VonBülov 
Dün Romada 

vefat etti 

' 
Japonyada ~1. İzleyin mühim beyanatı 

1 1 

Suı. kast İş b nkası, bütün teşebbüsatında müken1n1t eı 
n1uvaffak olduğu gıbi Türkiyenin iktisadi ıa· 

--····- - yatında pek nıühim ve pek faideli bir rol 
Başvekile hançerle ifasına namzet bulunuy ... r nk•"' 

hÜCUffi edildi ANKARA, 28 (Telefonla)- - Türkiye it banka11nın '' ıerİ" 
-·•·•· iş bankası tarafından davet edi lıt•nbul n lzmir'deki -~".fr~ 

J B 1 'J' · l 1 B k S ... .. d .. 1 · d vaki ziyaretlerden banka rnu ~biİ,ı 
apon aşve <ı ını ö,- Men I 

1
an !1d15 k.mu u

11
r ~rın en run az zaman zarfında bu t•~,:,,ı.p 

dürnle ete ~bbüs eden 1 • z ey, atı ~ 1• S•Ua erıme fU yüksek derecede inkitaf rttJ JI 
Y Ş . . • 

1 

cevapları vennıttır. muvaffak olduiunu ve ~ı j 
OU adanı delımıl - Büyük bir tasarruf temin ha _ziyade .. i~.itaf ebnei• =~~;:;.;, 

TOKYO, 28 (A.A)- Bugtin ,eden hesap makinelerinin ban- d~gunu.l!.or~um. B•nlıa u~I 
öğleden sonra başvekil M. Ha- kal1rda istimalinden hasıl olan b:;;.:rılat ile d kontr;!ı,::.;:iil ·~ 

ı mayuchi aleyhine olduğu zanne 1 ide •hıkkında ne mütalaada bu- ~ir ıiıt:.i::ıı:..ı.tadır. Bir ~ 
dilen bir sui kast vuku bulmuı- lunuyorıunuz: tan taaanuf ve emanet banka•~ ı}' 
tur. Mumaileyhin ikametgahın- 1 - Banka itlerin rı ve muame taraftan ticaret Ye itibıu" ~,,ı..~i" 
elan çıkan bir otomobilin basa- litı sahasında yaptığım uzun rak lı bankası Türki)'CDI~.:~ 

• mağma elinde hançer tutan bir 1
1 
ve ameli bir tecrübeye istinaden mübimk fik~diaali~ib~ay•l~fd• _::u .ıa1"' r 

ı d 1 d f"' d h . "d ki . h b 1 b'I' ve pe aı e ır ro ı aı-a a
1 
m .a: a'!'ıt~a a §O or er al , sıze atı e ıza atta u una ı ı- dilmittir. . __ k 1, 

yo u aegştınnış ve mütearrızın nm: - Türkiyeye ilk defa o~__; 
teşebbüsüne mani olmuştur. Yazı. he11p makinelerinin iı- liyorıunuz, memleketimiz bal<l"'Jı! 
Kaçmağa fırsat bulamadan ya- timali ile vasi bir esaı dahilin- ki ihtiaaaatıruz ve iob'ba01ıs 0 

kalanan hançerli tahsm aklında de daha ziyade makul bir siy nereleri .. gö~ünüz? • ılk ~ 
hafifl"k ld • d'I' 1 sist · d h • .. · b" - Turkiyeye nlıi olu _ıif" ı o ugu zanne ı ıyor. emı ve a a ıerı, muesaır ır tım' d L-- 1 ttii" · .-L.ı..-a ıv tf --•-+- lf .. 1 1.. . k e ...,., e mı ıntIDa' ·ıe 

MADAM KORI AMERIK.ADA ~~~ usu u teaıı ~tme. mü~ size diyebilirim ki yeni baY81 1 ~ 
Von Bii/ow ~~SH1~GT?N, 28 (A. A.) _ künd~r". Bu ?'~h~elıf ~aıdelenn kisi anıoınclaki !arlr !-'de f~,ıil' 

Bul Fizık alımlennden Madam Küri en muhımlennı zıkredıyorum: ve unutulmaz bır te .. r buıul .,...,,ıı 
ROMA, 28 A.A. - Prens ow Saint Lawrenz darülfünununda tesisi 1 V k' · ·ı . mittir. Memleketinizi, az ~_.,;}" 

saat 6,50 de vefat e!miştir. oluanan kimya müessesesinin ar.ılıs - .a. ıt. ve me?1uı ıtwarı- büyük terakkil..te tezahür etuo·ıJı· 
[ Bernhard Heınrıch Kari Ma~tın resmini icra etmiştir. Bu münas~bct le az_amı ık~ısa~, bır bankanın kanıyı ziyuet eden berk.-. ~ I" 

Von Bulo.w, _Alman yanın pek esk~ ve le madam Küriye fahri doktor ıımra_I mahiyet ve ınkışalına nazaran tin ittihat etmit kuvvetleri, •. ı-1" 
aBs.~ bır aılesınfe•.11ne mAensııptu. on nı verilmiştir. ı bu iktisat 25-50 arascnda tPha- vuifeoin ifasrna devam ettikld'.,ıı' 

u ow un ve atı e vrupanın en -- r l ed dird bn kta lan refah •• ,.. ... 
meşhur siyasi ima arından biri de Cumharı·yet ba ramı u er. ..nıe ~r. ~..._ 

0

za1ır 1mad•tr •• ;ı' 
hayata veda etmiş oluyor. Von Bülow Y 2 - Daha otomatik, dalıa se- 1 f' · j~~ .-aku b" 

0 zarn".,P y 
1849 da doğmuştu. Bu takdirde sek- B' . . sa!Ufed · ri, daha müessir bir kontrol b~ 1•1nı.;~ınafın by · ınld ır_ •--ft_.tİI' 

d b d k · K· ırır-.ı en mabat ır ı f ı aız o ugıa _... 
s~n_ yaşın .a ulunuyor eme tı. en· 13 M;:ı.: Vili ecli . • 3 - Umumiyet itibarile teş- im. ~ 
disı evvela ordud:ı bulunmuş, 1871 • ~.., yet m " umumı k"r d . . . Y l . ·1ı4ı111ıl";< 
harbine iştirak etmif, ondan sonra ~aı n e_ncü?"'oi ve. m~liı ~,ı.ati_I ı atın sa .. eleş.tırılmesı. ..- t. bankuınclaki t~tki ·ı.ıiV 
diplomatlığa girmiştir. 1889 de Al- bı Ye cemıy_eti wnumıyeı beledıye ~- 4 .- l!fuşterılere karşı ol11n Tu~~ bankacılı~ . .' fi!ıİ'I' 
man impJratorlugu hariciye nez.are- zas~ ve ~k'."'r f'.manet n ıua~!1• ı- vazılenın daha seri bir sıırette ~j'~,~·thıib~da ne gıbi bır 1 
tine getırilmiş, daha evci muhte!lf se- dariye .':1'udurle.!'ı b~k fır?sı, hıliliah ifası. . ' ~· ıliıt ~~ 
faretlerde bulunmuştu. V on Bülow mer, T urk oa.gı, hımayeı, etfal, tay· ı 5 J 1 - Billuıasa ırenç ne of":,, 
Almanyanın müstemlekecilik siyase- yue cemiyeti, baro heyeti üçüncü - Ş etme masralcncn az;l/- ~ayretlerile yükaelmelr ha•<IZ 
tinde en mühim bır amil olmuştur. ~ntıka_et_t~1:>8 odası beyet!eri.1:'1ual- ması neticesi olarak, mulıtelil ~!°'.ve saraılmaz i.r•d~i, 'ri ~ 
1900 senesinde de Alman imparator-

0
imler bırlıs:ı, ma_tbuat erk&nı, ticaret başka muamelat şeraitinin ifası. nızı ~yaret edenl?""' ırozle 

luğu Başvekaletine geçmiştir. k:u~ beye.ti .~e, h•r"an bor~ 6 - Bir banka müessesesinin tezabur ebnektedır. • ·1ı,.I ~ 
909 senesi temmuzuna kadar Bas- mıserlerı, ımtiymzlı ıırketler ve mu .. k. l . . . Son aeneler zarfrnda ı1b f,..c 

vekalette kalan Von Bülow yirmi se- esses.atı maliye müdürleri, cemiy•tı serı ın ı.şa 1 ıçcn ıcap.edeu ne- nan neticeler, aarfolunaıı JI .,ef 

nedenbcri iktidar mevkiinden uzak haynye. zaret ve kontrol noktaı ııaz&rın- f .. liyet daha büyük bir reiııb .,ı.' · 
bulunuyordu. Kendisi bir İtalyan Konsolaılarm tebrikab aaat onbet dan müspet bir esas. adet kazanmak için bütün !<',... 
prensesi ile izdivaç ctmi~. harpten bu~tan on altıya kadar kabul edile- 7 - Nizam ve usul gi~i se•ıe teılih etmekten fıarığ 0'-"~~ il_ 
sonra Romada ikamet ediyordu. Ken cektır. . nihayeti hesabatcnın ka,C'dnma- 1:•bii mahsullt itibarit.e senıı;,,ı~ 
disinin son senelerde yegane meşgak- Kıyafe!; fırak, 11y~ yelek beyaz • a : . bir memlekette bu yenı ku~ ... tı".. 
si hatıratını yazmaktan ibaretti. Bu ~yu.n bagı rugan fotin veya ı1kar-ısma aıt muamel tı~ t~Cilf. t~~rü neticesinde um~ ı,ıl'~ 
hatıratın intişarı, mühim bir hadise o- pındir. . . _ .. - .~t bankasrrun tmıdil'.~. kadar Ç~f. '!!arak ırayeye ılo~ • ' 
lacaktır j. 5. - Saat •I;<i buçuktan uçe kadar ırormut olduiunuz tubelerı uze ban ıukıin ıçınde yüriimelr ~ 

Von Bülow umumi harpten evelkı ~ a}i. beyefencf!. kolor~u, bm~k ~., I kacdığımız bakkrnda ne fikir verdi? bıuıkalara terettüp ediyor. 
Avrupa siyaset sahasında mühim rol- hıliliahmer, Turk ~°'! h~y~ı ~t 
ler ifa etmiştir. Oııun için kendisinin fal ve tayyar-: cemıyetlerıne ıadeı zr- Yenı· taıı·matnam eler .. ' 
uzun seneler hariciye nezareti ve yaret edecektirRESJf. J G J ı.l 
Başvekalet mev lüiı:ıdekl geçen za- EÇ T ANKARA 28 (T ~ { 1 ) Dahili k'I ' bi eff'Arl 
manlara ait hatıratı umumi harbı ha· 6 - Saat on birde Vali ve Şehre- • e e on a - ye ve a etı r ıl"'; 
zırlayan vekayiin tetkikinde pek b1- mini Ye tebrike ırdmit olan zent Be- zühreviye nizamııamcai hazırlayacaktır. Yeni şekildeki nİ "/ 
yük bir ehemmiyetle nazarı dikkate yazıt meydanındaki tribüni giderek mede bu günkü kavanin ve nizamata mutabakat esasları ııs 
alınacaktır. orada kolordu kumandanı.9 müli.ki dikkate alınacakUr. ıJ 
FAŞiSTLERlN YIL DÖNÜMÜ olacald•r ve on biri çeyrek ıı:eçe bat- Bundan başka bir cemiyetler kanunu bir de seyrüsefet et' 
ROMA, 2 8(A. A.) - Faşist ıJ-~ila- !ayacak olan ıreçit resminde hazır bu • h l S .. f • d ~Jd 

linin yedinci yrl dönümü münasebeti- lunacaldar~. . . . ma.tnamesı azır anmıştır. eyruse er talimatnames•n e ,ııv 
le vatanperverane mera1im icra edil- 7- Geçıt reADine ııtirak edecek lenn seyahatı hakkında daha çok teshilat ve müsaadekir 
miştir. --· bütün kı~t, m~tepler müfr~~ vardır. (1 
y AHUDI KARISINI esnaf ccmıyetlen aaat ondm D..-ülfü- lzmt/r Cilmhurlyet bayramı hazırtıJıl8 .t 

OLDORDOLER nun meydanınd• tam~- toplanm.~t JY 

Üs (A A) Saf . bulun•caldardır. Suretı ıçtima ve,..... 1?M1R, 28 (AA) - Cumhuriyet bayramının hers ene!,''!. 
K~D • 28 .. ·• '.. - . et te bir rüyüı aıw.11 kolorduca tespit •e tan- dalı ·ıjjll A yahu_d~ kansr_ru oldurd.~kle~ı~den do- zim olunacıütır. zaran a mükemmel bir şek.ilde tes'idi için yapılan bil rVı 

layı ıkı arap ıdama , diger ~kı .aıap ~ 8 _Alay "' te~pte hareket eM- zırlıklar hitam bulmuştur. Vilayet saat dokuzdan itib~efl ~ 
kurek cezasına mahkum ec'<lmı<lerdır. cektir kabul yapacaktır. Müstahkem mevki kumandanlıinnda ~ .• ıtl' _................ . . ~-- ~ 

T T. •• , A Kara ve deıuz ordu kıt .. tı. ca bir ~~?! r~smi ic~ kıl_macakUr. Öğleden ııonra Gazi ~ 
t' aran "'°• B Poliı taburu. zalxtai belediy~ mü nn. da buyuk hır resmı geçıt yapılacaktır. Türk ocag·ı saJoıl .,r 

V frezeıi. 1 ~ f rtJr Yunanlılar Çeşme c Cumhuriyet timaali. vı ... yet tara mdan bu büyük gün şerefine resmi bir balo te 

tö •• d l Ç Mehterhane muzika•r. dilmif_ir. 
mo rune e aar- D Darülfünun ve mekati'>i aliye. JIJrahim Tali Bey Ankaraga gel/gol~,.~ 
ruzda bulunmuşlar allf;,, ~:;:~~P~:~ :;a;;c· ı;:~k"::;ı:~ ANKARA, 28 (Telefonla) - İbrahim Tali Bey cUınlı~f" 

Yunan korsanlıkları devam ediyor. (mekteplerin izcileri izd elbiıeıiyle bayramwdan sonra vekillerle temas etmek üzre Ankar•Y" 
Türk kayıklarına taaruz eden deniz mensup olduğu mektep tatebeıinin D- cektir. 
haydutlarının cürctleri henüz kırıtma nünde bulunacaktır). Emaneffn b 11~ mışa bcnzeyor. Bir kaç gün içinde F itfaiye. 8hkhane rUSUmıJı> 
vukubulan iki taarruzu bir üçüncüsü G Eınaf cemiyetleri [Y•Y• oland: 
takip etmiştir. Midilli mübadillerin- iıtink edeceklerdir]. Cibayeti kanUnSUZ bulundaJ ,...-af_ 
den Şerif kaptanın idaresinde bulu- 9 - Alay Beyazıt, divan yolu CARA " ıv:."f. 
nan Çeşme motörü, teşrini evelin zz Sultan Ahmet, Sirkeci, köprü Şitha'. ANI • 28 (Telefonla) - Dahiliye vekileti hukU #"1ı11I 
inci Sah gecesi buğday hamulesile İz ne yokuau lıtiklill caddesi tarikiyle virliği Istaııbul Şehremanetinin balıkcılardan aldığı :Bıı ~ 
mire gelirken kuşadası sahilinde, Da- Taksim meydanına ıı:idecek ıı:eçit reı- rüsumunun cibayetini kanunsuz bulmuş ve keyfiyeti ısı ~ 
buğaz denilen mahalde beyaz boyalı mi onıdm hitam bulacaktır. Mektep- Şehremanet~ne ~il~~1:11ıi~?.r· • . 1~r. bir Yunan motörünün takibine ve ta- !er ve eonaf cemiyetleri Sirkeciden Hukuk muşavırlıgı, Duyunu umumıyee meselesi halle~;"''.J 
arruzuna uğramııtır. Yunan bandıra- itib..-en serbestir. <>'IJI"' 
lı motör daha yollu bulunduğundan 10 _ Alayın harekete tx.ıladığı den, bu rüsumun manet tarafından cibayetine müsaade e tıı'' I 
Çeşme motörüne yetişmiş ve kaptanr zamandan köprüye muvaoalatma ka- için yeni bir kanun Hlzım geldiği mütalliasında bulunmuş ,et 
Türk motöründe t~!ıarriyat yapaca- dar lstanbul cihetinde ve köprüden Dahiliye vekilinin zabıta erkanını zi}'B .A

1 

ğını söylemiştir, Şerif kaptan bulun- talniıne munoılatına kadar da Bey- AN_ KA_ RA_ , ;.-8 (Telefonla). _ Cumhuriyet bayr--."' d~.fA 
dukları noktanın Türk karasuları da oğlu cihetindeki tramvay lj'iizerıı:ahın aıw·· ,.•tı';#-
hHinde olduğunu ve bunun için tahar da tramvay arabaları bulunmayacak- resmır >!. ıştırak edecek olan Jandarma Zabit ve polis e~li ti 
riyatta bulunmaları muvahk olmadı- br. Ankarapa lasta Tc~rinievelin 30 uncu günü Dahiliye vekt 
ğını bildirmiş ise de Yunan motörü- 11 - Geceleri kara ve d•ni~ de iı- fından bir ça}' 7İyafeti verilecektir. 
nün on kişiden ibaı;et olan mürette- leyen bilumum vesaiti nakliye gece ADLI YE. VEKiL1 TEFT1ŞATINA OAlR J 
batı tarafından mavzerle tehdit edil- seferleri yapacaklardır. O 
mişlir. Mütecavizler' Yunan bahriyt 12- Temini inti7.am için kap C<lcn MAL MAT VERDi ı eı 
üniformasını ta yor!ardı. tedabir merkez kumandanlığı ve:><>· ANKARA, 28 (Telefonla) - Adliye Vekili MahıTlıı wı' 

Yunanlılar Çeşme motoru taifesin liı müdiriyetince ittihaz e.iilecektir. Bey bugün Başvekik İ'1l1:et paşa Hz. ni ziyaret ederek ıe 
den ikisini rehınt olarak motörleri- lıbu proğram davetiye ınııkamına haKkında malumat vermiştir. 

1 ne almışlar ve badehu Çeşn.c mofo- kaimdir. - ,. , Q , a ı.ı\fl 
ründe taharriyatıa bulunmuşlardrr. ROZET DACITILACAK KREDi KOOPERATiFLERi YENi POSTA pUL pJ' 
Anlaşılan on kişi olmalarına ve dişi•· Bugün Himayei etiel cemiyeti ta- . 1ZMİR, .28 A. A. - Açıla? 45 kre- ANKARA 28 _Yeni po•1~<e 
rine kadar &'ahlı bulunmalarına rağ· rafından rozet tevzi edilecektir. dı kooperatıfınden maada dığer koo- 20 .. k d' . . 1 edilııt'.~ -~ 
men Türk motörüno girmcğe cesaret Bütün mektepler bayram münase- peratifler de bir ay zarfında açılacak· 1 gu~ a ~ ;~tıma JciJe<in• 11~#f; 
edemiyorlardı. Haydutlar motörü alt betile huıı:ün ve yarın tatil cdilmit- lardrr anaca ır. u ar es ki r•~ ·, 
üst etmişler, kaptanm kamarasında. !erdir . FEVZi P,. Hz. ANKARADA dir .. ~~ln~z _üzerlerir!d!ukeııt"'~·~ 
içinde para bulunan bir çekmeceyi ADLiYEDE TAK YAPILDI ANKARA, 28 - Erkanı harbiye re- değı9tırımıştır. Yenı k aeo•f 
kırmağa teşebbüs etmişlerse de mu- lıtanbul adliyesi buıün Cumhuri- isi Fev.i PJ. Hz. gelmiş, hariciye ve !arın bastırılması gelce• l~1 
va Hak olamam• ·tardır. Taharri yat bi yet bayramı münasebetile kapalı bu· milli müdafaa vekilleri ile askert er- mıştır. o~ı ...1 
tince Yunanlılar motörlerine dönmü1 lunacaktır. Adliye kapmnda bir tak kan, bir bando. polis ve asker kıtalan ORMAN UMUMi r.rtJD W(r 
!erdir. Şerif kaptan vilayete mürac~· yapılmııtır. Gece de •yrıu tenvirat tarafından istik hal olunmu§tUr. ANKARA 28 (Tecfon) • jjlU JI 
at etmiş ve Türk sahillerinde karasu- yaprlacaktır . TOTON INHISARININ REMZi . • mi ınU0 '"' 
larımıza kadar sokulan Yunan korsan ANKARA 28 T"t" • h' 'd vekaletı Orman umu · · ı.ııt'_, Y 

1 
, - u un ın ısar ı a- f be • 0 müfettışı p 

ıarınm sık sık ihda• ettikleri vak'aıar rti haller resi yeni bir marka teıbit etmiştir. ;.r Bn rm"':'. fettişi uın"!"~~ 
dan şikayet etmi ,tir. Bu marka tütün ve ıigara paketlerine ~nebc .rm~n g'°°man 0111utf\1 ~ 

Maliye vekaleti aabık tetkiki he- konacaktır. 1 .. ~ .. yılın •. ı' · takarriif t ~ 
mal etmek suretile bu hakikatı sabat hey'eti reisi ve Divanı .f<luha- MÜFREDAT PROGRAMI ugune ecayış erı ft.AV· er. 
tahrif etmeğe teşebbüs ediyor- sebat Mürakıbr Hüsnü Tahsin Bey ANKARA, 28 - Mektepl~riıı müf SEFiRLER ANKA iiO~U 4 
lar. Fakat bu hakikat, siyasi en- müptela olduğu hastalıktan kurtula- redat programlan tebliğ edildi. J>rog ANKARA. 28 - ~~g ..;ut>'::/ 
trikal.ırın boş yere kırmağa uğ- mıyarak evvelki gece tahtı t•davide ramda birinci, ikinci sınıf derslerinde pres!• sefirle~le muht~ 11110 ,..iıtfl 
raşdıkları bir kuvvet halinde bulunduğu hastanede irtihal eylemiş bir çok tebeddü!At vardır. komısyonu Turk ~eyetı ıoil•'· 

ve cenazesi dün ihtifalatı lftyikıı ile Eski programda divan edebiyatı reisi Tevfik ~imıl B. ,f.e T••fi~ 
kendisini cebren kabul ettirmek kaldırılmıştır. Ailesine ve d<>stlanna 4 sene okutulurken yeni program mu !er yann ~anclye ve~eclidJrl•'' 
tedir. beyanı tazivet ederiT.. olhinc• yalnız bir sene okutulacaktır. tU beyin ınyafetine da 



~kOrıoHıı 
ik Repu 

• Ra.bbıı.ni theokrat r jim millet servetini sarhotça •avurdu 
-~ İçin yıkılclı. Yerine ku..:ılan tek kitlenin hakimiyetine müa 

-~ Plutokrat me§rutiyet, millet servetini daha iyi idare etme-
deıı •ilindi gitti. 
~ Bu!tün, republ!k _devrind~yiıı. Tam . ~uad~l~ olma!.arak 

d lıllriyet) dediğımız, ve mıllet ıervetını, bılınen reıımler 
it h~ tıı iyi koruyan bu rejimde, millet, mutmain gözle devleti· 

abifir. 
!'ti Ei.er, hürriyet aşıklarının Namık Kemal vari apologielerle 
~etı tnganni ettikleri hayalli ideologie zamanlanodan uzak, 

l\h rejimlerin muhasebesini, reşit millet şıarma layik vekarla 
ı ·~. raa.k, görürüz ki, republik diğer rejimlerden esaata aynh-

l\ULuYeT 29 TL il~\.~,, . l il 'IJ -1 

MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 

Emanette 

Ne yapıyor 
Bevoğlu belediyesi 
Bu daire bu sene için

de ne yaptı? 

Şimendüfer 
kongresi -·--------

Toros ekspresini ihdasa 
ve grup halinde seya
hatıarı tefkl için %20 

tenzilat yapılmağa 
karar veraldl 

Beyoğlu' belediye dairesi Varıovada toplanan Beynelmilel 
kendi mıntakası dahilindeki şimendiferler kongresine iştirak eden 

lnhisarlarda 

1-.ütünleriıniz - _......,.._ -
Nefaset itibarile dün

vada emsalsizdir 

li tamire muhtar kaldrr.anlann, yataklı vagon kumpa~yası Türkiy~ 

Bir Amerikan grubu 
reisinin mühim bir 

mekalesi \ .u rejimde, ne bin bir gece masallarını tanzir eden fanta&- '! • mumessili Sadık B. dun hır muharrı-
l ı~0tık. İsraf, ne •uurdan ari beyhude tecrübe var. Ba•tan bata, parke caddelenn ve lagamlann rimize atideki izahatı vermiıtir: - - • - -
., ~ % tam' tın h · tle devam TOROS EKSPESl Bundan altı ay mukaddem Amcri-
l• .rınıiz, kıı•ıbolan tekinsiz asırlann timşek çabuklug"u ile ıra a e emmıye kad b b' d 

' •ıısı • ' · d d M il ku etmektedir. Bu hususta evelce - Kongreae Avrupa ile İrak ve an uraya ır sermaye ar ınır.ıp 
l. ıçın, millet servetinin hamlelerile olu ur. i i vvet- Mı ·· kar k 1 b' gelerek tetkikatta bulunmuş ve tütün 

ı "il re·· d · • • • 1 T ki ·ı hazrrlanan projenin en mühim •ıı: m~ . atnun mü emm~ ır inhisar idaresile de avansı kendileri 
"'iı'- · Jıın e en ıyı ııtıımar o unuyor. azyı a mı yon zerreye ak . d'l . b 

1 
• lıa.le ifragı ıçın u Şubattan ibbaren 

iL '-n ınıı.ddi ve manevi Türk kuvvetlerini tekrar toplamak ve samı ıtmam e 1 mış u un "Torotı,. ekspr(U unvanile hususi biı· vermek şartile kendi hesaplarına ya
. 'Q\'vellerden en fazla nema almak, ancak bu rejimde mümkün maktadı:. . . . tren ihdasına .karar verilmiştir. Bu prak tütün mübayası esası üzerine 

Yor. Beyoglu beledıyesının yap· tren haftada uç defa Haydarpapdan bir mNukavelkte akteyklelmi~l.ekrldi., B_unkla-
E • k .. b l d • "hi · hareket edecek ve ayni ıı:Unlerde Av- rın ewyor a teş ı ettı en şır e-

'ııı-d ııer, çemensiz sathında ölüm oraklan asırlarca ruzgir sa ma uzr~ . u un1 ~gu mu °:ı ış: rupadan f,elen yolcuları alacaktır. tin meclisi idare r~isi beş ~ydan b<:ri 
la..~l~ıı sonra, aziz vatan bir rJln tenlik ve yeıillik görecekse, lerd~n bın de stiklil cad esı Bilhasııa rak murahhaaları, bu ıervi- ";vrupanın muhtelıf ş?hırlerı~de v~ 
~ republiğin yudımile görecektir. üzennde bulunan kartılıklı so- ain bir an evel açılmaaını iatemlt Ye bilhaısa ı;.<>ndrada tetkikatını ı~l 
• Onuıı iç"ındir ki republik, Türk tarihine ve Türk idealine kaklar arasına, tramvay cadde- Nu.eybindeııj)criai için Baaraya lra- ederek ahiren Nüeh~ork,a._avc!et.etınıt 
• ~Y • üz · d k 1 f t- dar bütün yol vcaaitinin huır oldu- ve orarun en m ıın tutun me.muası 

Mahkemelerde : 

z, bıtaya a ar et 
(~iiri."ın1 Si:~hit ol<lu 't> llttİtf'CL ,-jz 

sarhoş n1al1l,tın1 edildi 
----

.. 

Cı.irum, zabıtaya hakaret maddesine temas ediyor Vak'anın 
faili kim? hakarete uğrayan memur kim? Bunlann bize lüzumu 
yok. Y alruz, itin mahkemeye ıevkini icap ettiren, dediğımiz gibi 
bir polis memuruna hakaı·et edlmeaidir. Hakaret eden adam bir 
sarlıo,, elinde bıçak!: ona buna ıaldırrrken bir polis memuru önü 
ne çıkar. Efineki bıç.ağı almak ister. Fakat, herif azılı, silahı tea 
lim etmedikt<'n batka küfre de batlar. Ama ne küfürler. Onu, şa 
hidin ağzından diııliyelim: 

- Efendim, l ev dedi .•. 
·-.Şey Jedi iİe ~lmaz, ııe dediğini söylemeli! 

.•.• , ye dedi •.• Kulağımla itittim, böyle dediğini ••• 
- Polis efendi ne yapıyordu? 
- Hiç efendim, kendisini karakola götürmeğe çalıfıyordu. 
Diğer ~ahitler de hep memura kartı tecavüz vala olduğunu 

söylüyorlardı. Neticede Mahkeme bu hareketi aabit olan adamın 
ceza ka;-unwmn 266 meı maddeıi mucince bir ay müddetle hap 
sine karal verdi. 

" " . 
GÜNuN ADLlYE HABERLERİ 

&un rejimdir. ıı ~nn e san par e er .erşe , . . . 1 dir olan (Tobacco loef) cer idesine tütü- F · ı · d ki K •• oX. • d T •• k d • } 
~!Ve onun için de buırün, Türk takviminin en büyük aünü- mektı:. Bu san park~lenn ~u: ıı:un~~~~ 15 tubattan 15 ıe_rimizin nefaseti bal<kında iayet mü 1 lID e Op"'Otll a illa Uf emtŞ er 

• lundugu yerler caddenın her ~kı Mayısa kadar olan müddet zarfında hım bey~natta bulunmU)'Ur, . . .• Dün ü~üncü ce .. ada ~eni_ bir TUrk- layı Te~~ 4 u~u c~;ı ır.ahkemC'Jli-
~n büyuk gl\nü kalacaktır! N. Y'.1Ya ka~d~ı arasmd~, gelıp İrak ve Mısır tariklerinden yolcu nak kadBubişırdketfybakıkn zamancla AmcTrı~ ıu1 gudtahkir dava111Un rüyetıne devam nin .vkedıfı. ade~ mC9 uı~ydeüt ~aCrorını 

• • • gıdenlenn bır tarftan dığer ta- liyatı fazla olduğunu nazarı itibara a- .. a . '. .• a rı a. _a~"'.'kmış .. Ü· o un u. . . .. tas~ etıni§ ve ıımcma mu ru evat 
rafa geçmesine tahsis edilecek larak eeas itibarile buna muvafakat tunler~ızın .ne_fasetını ;;urutmek ıste- Maznunlar filım_ tü~carl~ım~an ~yı tahtı nezar~te aldırmak '?a~d•-GÜNU"' N İKTiSADI HABERLERİ . . kli b k etmişlerdir. "Toroı,. ekspresine (10; yen rakıblerımıze karşı bo~ dunna- Avram, Mateo ve Hüseyın Huınu e- sınden de beraetine lrarar vermıııtır. 
ve ve~aıtı na Y~. :ı sarı par e- yataklı vagon tahsis edilecektir. dığımızı bir daha göstermiş oluyoruz. fendilerdir. . . ~ki .müddei umumi muwini ve 

\ll'I- ı ler hızasma geldıgı zaman as- 4 GÜNDE ISTANBULDAN (Tobacco laef) in makalesi ~ndur; Davanın mevzuu şudur: !4aznur- ikincı ceza azaaından Balla B. iae Xa· 
6 ıay fiatı düşüyor. Hug·day ve un stoku gari sür'atle gideceklerdir. BıJ • BACDADA "Türk tutünlerinin n9 senesi va- la~ bir ç~cuk._filimi g~tiriyoılar. Ilu ~ıköy •inema~ hadise~inden. clolayı 

. k" · "k" mı"s}t"dt"f suretle Beyoğlu caddesindeki Bu suretle Cumartesi günü Hay- ziyeti evsaf itibarile çok şayani .nem- fılımde hır. k~ı>ek ve ~!r .~e maym~n ıs.nat olunan fulde_? tecil ve :Mıtat br.· geçen Selle lfilll 1 1 · d'h d t Ir't d k _ darpaşadan hareket eden bir yolcu nuniyet olup 1928 senesiue nazaran vardır. Kopegın adı Turk,. :lemıt yın mahkum oldugu cezanın tat\>ılri 
~u&day fiatl . d h fif olmakla 1 Ordu en fazla ihracat yapnu•tır lh- ızalı am aı; eve u_ e endda Pazartesi sabahı Hak be varacak ay· ehemmiyetli bir terakki göstermekte !er .. 1 Köpek filimde bir Ç•)k ıı:ülünç noktasından nakzı üzerine c•zanın 
.., erın e a • · z ara manı olunacagı ve ca e- · ' · ti d b ı b tı b' kı lnd' ·1 k il ·ı "ük tıı. lllunt2..,,m bir tenezzül mü- raç edilen fındık içlerinin ekaerisi ge- . . . • ni günde Nuseybınc hareket edecek, dir. Bilhassa İzmir havalisinde malı- v~~ıye_ er _e u unıyor ve u sure e ><. ..stnı .'n me suret ~ te~ı , 

{ b,/dilrııektedir. Fiatler yumu-' çen senenin ıtoklarındadır. nın bır tara~mdan dıg:er tarafı- Salı 1iabahı Nu~eybin~cn otomobıllc su! miktan bir az az ise de evsarı çok Turklük eglence mevzuu oluyor. munun tatbılnne karar nrilmi~tır. 
~ ~ gday vasati ıo 5 ve aert buğ- Eylı11 ayı zarfında da muhtelif na geçmek ısteyenlenıı maruz Musul V< Gerguk'e gıdccek ve ora- revkaladedır. Bu sene Düzce tütünle· Geçen celsede maznun vekili fili- TEZVIRA T OLDUCUNU 
' a:ı:ıu 16 kuruş 0~ paradan mua- memleketlere 4,550 çuval yani 36,400 kaldıkları müşkülata set çekile· dan trenle Çar§8!"ba güniı yoluna de- ri de büyük ümıtler vermektedir. Bu min tedkikmı iatemiıti. Müddei umu- SOYLÜYOR 
B ~~ktcdir. lrilo fındık içi ihraç edi_lmiştir: . ceği tahmin edilmektedir. vam ~derek aynı gunde Bağdada mu tütünler tatlığı ~e .~endisine baı gil- mf muavinlerinden AbdUrTahman B. G~yvede Türltlüğli tah.kit ettiği 
ttıııa ızdcki buğday stokonun • Alpullu ıeker fabrıkaaı ıatıhııa- B k l k' f 'kt vaı>alat edecektır. zel kokusuyla buyuk talepler kal'}l- ve maznunlardan Avram ve Mateo lddaaıle ağırcezaya göndenlen 1ske'l· 
~ut diy~n artmasının da fiatler !atı - Alpulb şeker fabrikası bu ıe- ~sarı par e e~ .a 1 .r:,11

• ar- A~rupa )'.Olcularnu _Y.•ni Asya ek- sı_ndadır. Hele Samsun. tütünle;i~e ile ter~eman olarak avukılt Hüsnü derle anası Fatmanm mubakemclcrı· 
~de llluhim bir tesiri olduğu mu- neki pancar kumanyası tamam oldu- da Vıyanadan getırtılmı~tır. spresıne yetıJtırmek ıçın Semplon hır dıyecek yoktur. İnhısar idaresının beylerın huzurunda ve 1113hkeme aa· ne dün devam olundu. Goçen celsede 
~r. Geçen sene bu zamanda ğundan bu seneki faaliyet devresini Diğer cihetten belediye tami e~spresi hareket tarifesi değiştirılmi~ 1928 t!itünlerinin işletme hususatı !onunda tedkikat yapılmıştı. Dünk'.l maznun, aleyhine dava açmasından 
\ılld de 16,570 ton buğday ve un bitirmiştir. re muhtaç mahalleri tamir ve tır. . . . . dereceı kemali bulmuştur. İskeçe, Ka muhakemede bu rapor okundu. Ra- müteessir olan komiser muavini lb-
~ğu halde bu sene ayni hafta Alpullu fabrika11 hu sene geçen bazı erlerde tesisat vücuda e- Aı;nı. tarih.ten ıtıl>~ren Avrupa ek: vala ve Makedonya tütünlerinin i~le· ~rda köpeğe ••Türk ... adı takıldığı ve rahim beyin bu teniratta bulunduğu 

in 33,940 tonluk bir stok b~- seneye nazaran bir ay kadar daha faz . Yk d' B d ~ _ spres~ şımdıkinde.n bır saat evci yanı me, usüllerinin Tür_kiyede teessüsüne bır_çok yerlerde tahkıri ı_nü.~z:-1:nmm nu ıöylemişti. Mahkeme böyle bir da 
~ 'lı ~adır. Bu miktar her giln bı- la calışmıştır. t~rme te ır. u meya~ ": e saat ikide Sırkecıye gelecek ve bu· amıl olmuş olan Tiırk mubacırlerinin kelımeler bulunduğu bılrinilıyordu. vanın açılıp açılmadığını mahalli 
ı Cc tezayüt etmektedir. Fabrikanın bu sene istihsal <ttiği şıktaş ve Azapkapıda çop ıske- .1Un yolcularını alacak olan •·Toros .. tütün merkezlerinde yaptıkları i.ke· Muavin Abdürrahman B. evrakı o- müddei umumiainden aörmağa karar 

ltıu 01tn h~fta içinde şehrimize sırf ıeker ~ikta~ı henilz kat't olar_ak he- leleri tesis olunmuştur. ekııpr.esi ( 4) te kalkac_aJ<tır. Asya ek- çe ve Kaval~ usulü işletn:e _tar.larını ~mak i~t~~iğinden ~a~a iddian:ıme- vermiJt_İ·. Dünkü mubakeır~de cevap 
hfıııiıtlllak uzre 3.908 ton buğday sap edilmeIJ?l§Se de _so.o~ ton mıktann Şimdiye kadar Beyoğlunda spresı saat ~~rıı;na dogru Haydarpa- görmek hakıkaten gayanı ınşirahtır. nın serdı ıçın 30 ıeşrınıevele talık o- gelmediğı anla§ıldığından bır d;ıl-a te • ıı.;:· da teker istıksal edildığı kuvvetle tah F 'k" Ş""l'd t t şaya kelecegı ıçın buradan Avrupaya Bu muhacirler Türkiye Cumhuriyeti lundu. kidine karar verildi ve muhakeme 4 
~~edilen fındıklar - Ticaret min edilmektedir ki bu m!~tar m~m-ı _en oy ve ıg 1 e .mecra al- ı;ıdecek ekspresın .. saat 3 .• 2~ de hare tarafından en mahsuldar yerlere is- SiNEMA DAVASI BiTTi teşrinisaniye talik olundu. 
·~n 19 Yaptığı bir istatiıtiğe na- leket ihtiyacatınm onda bırıne müsa- hıratı, kaldırım tamıratı yapı - ket etmcsı tckarrur. etnuşu~. . kan edilmişlerdir. İki sene evet Opera siremawnda MAHKOMU KAÇIRAN BiR 

nilıa 29. ••nesi hidayetinden Ey- vi bulunmaktadır. . .. .. . mış, Galatada Salh<>ne cadde- Konfer~ns heyetı _umumıyesı ~~ Bunlar Trakyadan muhaceret ettik bir hadise olmut ve 3 mü~dei umumi ÇAVUŞUN MAHKOMIYETI 
~ J.•~e k:ıdar ls~anbuldan ok- Şe.k~r fabrikaları müduru ~umı sinde parke kaldrrrrn bozukluk· h_ususta ~ost rdiklerı ter;lıılat. ve ıtı- leri zaman tecrübclerile birlikte en mua~inin .n~tice ~tibarıle mahkeme- f~ta~bul üçüncü ceza mahkemesin 

lllıdılr. {~~ııt sur~ble ~0,875 çu- muavıru Ha.yılar B. hesabatı,ka~y~de lan düzeltilmiştir. Kasımpaşa- l~fperverlık dolayısıle Turk dcleg~le- nefis tohumlan da berabergetinnişlec ye veril;mesıru mucıp olmUft•~· Bıı ~a· de bırhr~ra sebep olmak davası rü' 
ı... Cit 5 8 Çı ihraç cdilmlttır En çok bulunmak uzre Alpulluya gıtmıştir. d bo d d' k ld rınc beyanı tetekküre karar verınış- ve az zaman zarfıııda tskeçe ve Kava va lzmıt ağırceza mahkemellllde ın- yet edihnittır 
··pıJ • 2s T ·. Müdürü t H dd' B de a çarşı yun a a ı a ırım tır - . . 

llııştır, ~uval olarak nyC9teye umum ay_re ın. · . l ak · O ~ tütünlerine müsavi tütünler yetiş- taç ?l~~ş ve m~el~ tem~ mah_~e . ~fıthane lı:aralrolunda, Mumin 
llu doku gelece! sen~yc alt bazı l§ler !çın Pa- ve .?1~cra. ta~ı;atı y~pı ~r. TREN CRETLERINDE tırmeğe muvaffat olmuJlardır. Tür- mesıne ıntıkal etmıştı. Temyız d ·r- 11mınde bır masnunu muhafazada ıh 

2 aylık müddet sarfında rioe ıı:ıtml9tır. "Buz tesıeatı ılave edılmıştır. . . TENZl~AT! . . kiye ve Yunaniotan arasındaki muha- düncü ceza mabkemeıi bu huausta mal ı&tererek lraçma11na oebep oldu 
• • • Mevcut projeye nazaran Be- . Şımendif nakliyat~ hafiflcdı- c ret bususatı tetkik edilirse Türkiye kararını vermifti. Fakat temyiz nmu · tu iddia olunan llehmet Ali 'i"vuıuıı 

Ha b • B 28/10/929 şiktaşta Ihlamurda bostanlar gı ~·:'limleı:de ı;ruph~lind~ scyah~t- nin tütiıncülük noktai nazarından mu mi heyeti davayı iki gllr. cvd ver.\:ıli muhakemesi, kendisi mahkemeye gel 
~ m lO OTSB•t arasındaki dere üzerine bir kö !ar ı~ın bu~n fım~d_ifer ücretlerın- baceret dolayısile daha çok kazandığı karar~ lı:at'i •~rette intaç etmişt~. mediğinden, gıyabında görfüdü. Neti 
t tı, d lsnKRAZl.AR . TAHViLAT a.;,oo .. P de yuzde yımıı ten~ılat yapılması _v; anlaşılıyor. Muhaceret Türk tütüncü- Heyeti umumıye muavın Hayrettın cede otuz lira para uzası alınmasına 
ıı,:~ .::~ı:hhlic 1 1 ~~6 00·~ J.0~d.J_1•} ~ 'l'tT: 86.00 ru yapılacak • Pangaltıda Dere bunun yataklı vagonlara da tqmilı lüğüne kat'iyen halel ge•irememiş bi- Şakir beyin sinemaya girmekten do- karar verildi 

·•<Jı «o.ır yola 6 70 ~ sıı oo Eşref efendi ve Bekçi sokakla- kararlaştı?lmıştır. Paris'le J•ta~b~I liıkis Türk tütünleri dah;. nefis ohnut · 
Thıl ılrketl 4,50,00 nnda kaldı:ım ferşiyatı yapıl<:- arasındaki tren ·~rahat~ mııddctının tur. Toptan bı·r cevap 

ı ~n • ..:n.t• ıı • ~· • 11 • •o oo • kısaltılma11 •ımdilık mumlmn olamı- T"' ki ·· " 1 · . · ·~ - " e.ıı.~ ıır.ı •" • cak ve mecralar temızlenecek- •. 1 '1ın b b k. ur ye tutun erının cıns ve evsa-
ı., ı.., ~5 Jl.ı~um Şirketi. 17 ııo • yaca_gı an aşı ıt ve .. u. a!'ta .. tet ı- fının ıslahına fevkalade gayret ve i-
l t~lıı dtnıır yola ~ 80 H. P°'" lisıu ılrllll tir. . .. . . kat ıcra11 muvafık gorulmuştur tina eden yegane memlekettir. İnhi- Birinci ııahifeden mabat 
1 >oy. < Beledıye butçesınde tamıratı TRENLERDE BANYO sar idaresi, müşterilerin arzulanna • .. . . • . 
~ !, ılık~ 70 80 mütemadi ye masrafı olarak do- YAPILACAK . tevfikan hususi surette tütünler de iMAR MONAKAŞALARI ı kopnı ıçm denur yollar ı~ıile mu· 

'l ı1ııtı1 31\ H,00 MI ÇtlCl.ER kuz bin lira tahsisat bulunmak- yakında el.apre~ trenlerınde ya· işletiyor. Böyle buausi işlenmiş tü- ETRAFINDA tahıl< kaldık. Banwa bedeh~n yamı· 
l l l1Jı0 >.. , d p k al' .b' ) taklı va.,on kumpanyası furl!onlar• l- tünleri Amerika piyasasına da arztt- C'.nnel•de lıtanbııluıı umranma ?J Emanet, yaruuu da dmur yolları 
1 ~'lııııı .. s,' 09 fı5 Lo•dra ı035 oo.oo Nell'}'ork 0,47 ıi,W ta rr ... ar ev~ ems ı gı • ma.- da banyo tertibatı bulundurmak üzre meğe başladı. Yalnız Ncwyorkta muh dair f1'an yazıları .taki~ edir~rum. !clarai .v~ •• öıı~~deki Hne 
l ç:lııııı10 ~ M.511

75 
Put.o 11 %,OO Aılaı 16 28•00 zeme ucretlerıle amele yevmı- hazırlıklara başlanmıştır. Yolcular telif stoklar bulundurmakLl !irtifa et- Gayrı mea'ul zevat 11tediklerinı söyle- ın§a edilecektır. Bu lıöpruden tram· 

, .
1 

.... \o • 5 Ccau,. ! 42•75 ııoma 08 •Q,oo yeleri bu yekunun ho.ricinde bıı- bu banyo odalarına sıra ile kaydedil- . kti El t ullü yebilirlet". vay hattı ela ıreçecektir. 
ı ~ı.ı.,. t l9 40 Btllırtt 25 31 .ro Aıuterd&11 cı 17•75 lunmaktadır Bu paranın nısfı mek suretile muayyen saatlerde ıı:ire- ~ıyec~ 'üt yevı_n ~.aye 1 ıum lıtanbıılun belediye itibarile ikiye ANA YOLLAR MESELESi 

•ı, ~ "1 73 8rtikHI a ~6.75 Solyı 64 75.00 sarf d·ım· b.ulurunaktadır M bileceklerdir, ır ço. m enevvdıiln':"°t.uneBer e~zarı ayrılmaııı fikrine ırelince, ben bütün Yollara aeli"""- tehrin muhtelif 
ıı'l'r • ~ 4 65 Pr•c ı; b2 oo l!erlla ı 96,7~ e ı ış , a- B' k d "A ka 1 . umumıyeye vaze mış ır. u numu- 1 tanbul yn1ma ile · üriil • ---. 

'Ye V 3 .l4 00 fi • . •, t h l ır _aya a ar n ra - . '!'111'" neler üzerinden aipari§ verecek olan- a . uıı, a .". n • ~n aluamıru birbirine loailayrıcak ana 
•:...- ıs °" ıvau · ma ıcap ettıgı ve zarure ası trenlennde yataklı vagon servısı haf- la . 1 bil' 1 ki lra la d yerlenn ele Şehremım olmak ııfaüle yollara bütce zarureti clolayıaile daha 

ı:...::::::=.-::::::::::::::r.:r.ı::a:::mns:n::::::nr.::n:::::m:n:u:auauuaıı::s3 olduğu zaman bu hususta, di- tada ikiye iblağ edilecektir. Yeni ge- T~ eki~n .. 0tun.~ inhır ~r "b' ~ddinı:ıb.a bir mutali.a beyan ehnekte mazurum. çok eh~vet •erilmi•tir :: o U j: . . . 1 ki 1 be H d d ur ye tu ıaarı g• ı cı ır ya1nız· h bir cih • . • '. • • 
l.:.: ııliiiil •• ıı. lf- 1 ğer beledıyeler tahsısatın~an ık eckel er e r~berk (a

5
y0)arpala ı~- ya- müessese ile iş yapmak fırsatını bu- fikir' 

1 
.. o~. 

1 
enlet var: ela k .. ~oırazıçım Beyoğlu~ rapt~cl~r 

n ~ !il tisat edilen paralardan ılaveler ta ı vagon mı tarı ye .. a ıg o- lacaklardır. . .. erını aoy ey er araım en buyuk yolun aafaltlllı latinyeye ındn 

ij ··· 1 k . k" d hl' d b 1 lacaktır. dilerırun evvelce yapmadıkları tefle- mek üzre yiz. 
••.::::::::::::::::::ac::c:::::cı::::::ı:::-..::::::::ı:::ı:mm=:=::-.:::::..::::m: yapma ım ttn a ın e u un- 15 Mayısta? itibaren Berlin .. İstan DiVANi ALI HEYETi TETKI- ri nasihat ederek kendilerine reklam Büyükc!ere, Bakırköy 10 temmu• ll '• k •• f tb ı tl t' maktadır. bul arasındaki eksprese.~a!t_ada (4) KATiNi BiTiRDi yapanlar var. Eaaıen bazılarının he- caddeai, Hüriycti ebediye tepesin• 

r- gun u u o ve a e ızm TAKSIM MEYDANININ defa yataklı vagon servısı ılave edile- Divanı fili heyeti, Mahmut Muhtar aaplarında yanlııhklar vardır. Mama.- Şitliden aideıı yol (Kartal - Yakacık) 
\ı l TEVSll cektir. Bunda? başka Prağ'la İstan- paşa ile Seyrisefain arasındaki dava fi hunlaı; Emanetin ~o~yelerin~e ~~· yolu katranlı yapıldıl;ı ıribi, Kadıkö a atasaray - Vefa muhtelitile Bey- Taksim abide meydanının tesvi- bul arabsı~dakdı selferlekrde de yataklı ile uğraşırken, Seyriselain evrak ve !unsun, ıcap ederae ... tifade edilebilır. yünden Maltepeye kadar .,.:.; Baj;-

k 
· d d' H ı ·· 't vagon u un uru aca tır. defterlerini tetkike lüzum göstermi' PARAYA IHT YAÇ ÇOK clat yolu da katranlı olarak yap•lmrk 

h yesı evam e ıyor. ava ar musaı Yatak) bilhassa A k ' . . . - 'h ı d"I · • · oz Beşikta~ mu tel iti maçı giderse meydan ve civarının tesviye- l vagon 1 n .ıra ve arasından intihap ettiği bir heyeti ~eb~_çok paraya ~~Y.•CJ va:. uz.re J •• e ~ ı .. m.ıi~·. . .. 
• .. \ - T si nihayet 10 teşrinisaniye kadar bi· h_attında çok nğbet. ~ulma.ctadır. s.~ İstanbula göndermişti. Heyet mesai· F_akat t?Tidilik b~u .t~n _ıçm ye"! 1 Tca~ıyeı turab;ye~ bitmııtır. 
t;' ı. merak uyandırmaktadır tecektir. rı.~~. (v~g~?-lı/ servısınde .d~ te;ıayu. sini bitirmiştir. Haber aldığımıza na- hır Vet'lrl çıluırmaırı duıunmıyonız bj. Yedikule' Balurkoy aafalt yolu i· 

"lı. Et f d ki · ı lbld • · gorulmuştur. stanbul vazıyetı ıtıba- zaran tetkikat neticesinde, Seyrise- le! hale eclilmiıtir 
~ ~..,t~ı. · · 1 b'"d' El · k' b" " . _ ~ara ın a. ze~ın a ı;a ıgı ı- rile bir tranait merkezi oldug· u i•in f · d f · · elanı • h l T · ~-1 ";"'a merkez heyetının yet ta. ıı. ır. venr_ _ı utun.at çın abıdc evelkı zemındcn 1 20 metro b d .. k" 1• , k d f 'ı am evrak ve e terlerınde bir ıey Takım> mey mııaabna ava a- opkapı - Çebııue asfalt yolu Ja 

q,., ) k ' ura an mum un o "ugu a ar az a .. "I · · H Eski h ·· d · · · ele d edi ihal edilmek ·· edir H- · · 1 ı.. ·.'.Yet bayramı münasebe letlenrruz bun ara ıştıra etsın- daha yükselmiştir. Meydandaki tesvi- 1 . . . 1 goru ememıştır. eyet şe re av- nn musaa e11 nııpetin evam • e wı• . unyetı e ••· 
\ıı-;,ıı~ için bazı spor tezahü ler. . ye ameliyC9i bir taraftan devam c- yo cu geçmeaını temıne ı;a ışıyoruz ... det etmiştir. Divanı ali önümüzdeki lecelrtir. Meydanda topraiı kaldın· diye tepeoinden DarüPiıc:eze, Ok me-

•'ilz l V f h l derken diğer taraftan yeni yollar a· ~ Pazar günü içtima edecek ve dava lan yerlerin kaııalin•yoııu yapılmak- Jclanı telsiz iıtaoyonile karaağaç me>:· 
~ rr adığmı dünkü nüsha- Galatasaray - e a mu te ıt. çılmağa başlan!Dl§tır. ~.~ R_rlY. _ hakkında kat'i kararını verecektir. tadır. lnıaat dolayııile ıreçmelı huıu- bahasına kadar ıricleıı büyiik yolun 
~~ ~ilzmıştık. ile Beykoz - Beşiktaş muhteliti Şimdiye kadar Şişliden gelen oto- lj~.IJl#Jfj _ -·- - · -- · ıunclalô mÜ§kilatı izale için muvaldııat puke olarak ihaleoi 7apıhıııt ve inta· 
~ h~tliıı de bu hususta mmta- arasında yapılacak olan futbol mobiller, Taksimden Tarlabaşı can- Fakat Ali Ekberi hudut haricine bir parke kalclmm yapmaia lıqI...... ama bqlanmııtır. Vilayet yollarından 
llı~('ttirıden aldığımız atideki müsabakası her keste haklı bir desine sapmak için Taksim hastane- çıkarmak kabil olamamaktadır. Zira ınııtır. (Malte~e - Tuzla). yolunun in~unı 
'l~-~ercediyoruz: merak uyandırmaktadır. yeni sinin mukabil lıötcaindeki çeşmenin Ku'' rt Hu·· snu·· . pasaportu yoktur. ASFALT YOLLAR ela. te~ etmelrteyu. Bu sene ihale 

·"'llb önünden geçiyordu. Şimdi meydanı İran aefarethaneai, •'bu adam İran Şehirde aafalt yol İllfUl için vuku edilecektir. 
~t · ul Mmtakaııı heyeti futbol heyetinin lik maçlarına doğrudan doğruya katedecek bir cad- tebaasından değildir, senui olduğu bulan teklifte ltanııi yolların yapıla· Beylroz - .Oılriidu yolunun tatlan 

(g b~~esinden: yakında batlatacağı kuvvetle de açılıyor, bu cadde 160 metro uzun Kolumdan kurştın a için tabiyete kabulü ihtimali de yok- caiı teapit edilmit değildir. Bu blı haxırlaDIDlf, kqfi lı&baittir. Buıriin· 
h~l'trıci Teşrin Cumhuriyet muhtemel olması karşısında, Is Juğunda olacalr, otomobiller ~ arabs tur, bunun için pasaport veremeyiz,. milyonluk inşaat itinin ıeraiti husu· lerde münakaaaya çdıaracaiız. 
~0 1 rtıünasebetile Taksim tanbulun birinci kümeye men- !ar dolaşmadan doğrudan doğruya yaralı o)arak demektedir. Halbuki Ali Ekber t:ıhi· sunda mutabık kalınıraa yapılacalı. Üaküclarclan Şileye aiden (75) ki· 

. h.'!1Unda icrası mukarrer sup dört talmnmm mühim un- Tarlabatı caddesine gireceklerdir. k d iyetimizdrn iskat edildiği için kendi· yollar teapit edilecektir. Bu bir nevi Jometrelilı: büyük yol • yakında bit< 
~~' 1 b' d .. . :t;ıundan başka yeni bir yol daha ya alan I ırine Türk pasaportu da verilememek iıtı.'laaz. mah_iyetinde ol~tuncla~ cı;· c. eı. ve Üoküdarclan ŞiJeye otomobil. 
IJı;"ttı programı a§ağıda ya sur arını ır ara a gormek, ıd- açılıyor, Müteaddit hırsızlık vak'alarından te, bu itibarla ~iç bir devlet merkumu nııyetı belediye ve Dalıilıye veı.aleti· ıle Hyalıat mümlrün oı.c:at.tD". Gele-
~ ~t. Futbolcu ve atletlerin manian ve kabiliyetleri hakkm- Bu yeni yol, eski Taksim kışlasını dolayı hakkında tevkif müzekkeresi h~dutları dahılinc kabul etmemekte- nin tasdikine iktiran ettikten sonra cek ıene yapdacalı: yollardan timdi 

llııt1t on dörtte Taksim Stad da bir fikir edinmek hiç te faide katedecek ve §İmdi garaj olan bina- bulunan Kürt Hüsnü dün sabah Be- dır · yapılahilir. hah.., lüzum ırönniyonım. 
11tıı b <l Spor levazimlerini ha- siz olmıyacaktır. dan Takaim jandarma karakolu bina- yoğlunda Bostanbaşınd;ı göriilerek Bu ada~ .hakland.a Y'.'Pılacak mu- Biz, loilhaua teltrin yol ve köprü Yollarııı temizliğine itina etmekle 
ı~O Ulunınalan mercudur. Hatta diyebiliriz ki takmılar aı yanma kadar temdit edilecektir. zabıta tarafından yakalanmı•br. Hüs. amele Dahılıye Veka.letınden sorula- inııaatma çok ehemmiyet veriyoruz. beraber kanalizaayon ;""""" bitme-
1,ıs 80o metro iyi teşkil edilirse, futbol mevsi- KÖPEKLER Ç'tFTE iLE nü yakalandığı zaman koiunda bir caktı;.OLIS y ARDIM SANDICI yapılması miiıukün olan f">'lerİD bep den bu temin edilemiyeceiii kanaatin-

loo « (seçme) minin başında, dört takımın ay ÖLDÜRÜLECEK kur~un yara•~ olduğ~ gfüülm~ş ve se- . . .. - . si yapılmıfhr. deyiz. . . 
F Emanet köpeklerin eh' 1 k bebı soruldueu vakıt Pıç Alı nam<n- Po~ ta~vun san~ıgının semıayt" YENi YAPILAN KÖPRÜLER Kanalızasyonu ıkına! edilen yel'le· 
f Utbol (Galatasaray-Ve rı ayrı kuvvetlerini bile az çok öldürülmel~rlndeki müş~latı; e~::ü da bir~ tara.fınd.an yaralandığını soy· clO• hın li_raya .. bal•ğ. ~lm':1ştur. Her Basmahane,. yoğurtçu, .. kü~ü~·'!· rin yollarının k3tranlamak ıuretile 
; llluhteliti ile Beykoz- tahmin etmek kabil olacaktır. ve bir çifte satın almıştır. M~cadel: lemış_tır. J:Iusnu hastaneye yatırılmı§ polıs ".fendıye .yuzd_e ıki faızle ve altı Büyülrdere ve latin:ı:•. köpru~erı bıt!•-. kıtın c~murd· n ve yazm tozdan kur 
eşiktaş muhteliti ara- BiR TEBLIC memurları hangi semtte köpek biri- ve Pıç Alı de . tutulmuştur. Hadıse aydıa odemek urre ilrrazat yapılmak- ği ri~ Göksu köpriıni de bıtmck u- · taraearız: . . . . 

8lllda) Fenerbahçe umumi katipliğjnden: kirse oradaki köpekleri \ifte ile oldü- hakkında tahkıkat yapılınaktadır tad r. • . . . zereclır. .. - .. . . . 1 Evvela Turbeden Sırl.eaye ırıden 
1 SOO metro Müessisan heyetince verilmiş olan rüyorlar • ALI EKBER HUDUT HARiCiNE 

1 
Sandıgij';ı •e~y~~ı ~200• bıill lira Kitane aiinnet lroprusu ıle Sılihta-ı yolları bu ıurctle yapacağız. 

IOo lı:a.rara trvfikan Fen•rbahç•1'İn bu EKMEK VE FRANCALA ÇIKAIULAMIYOR 0
• unca po er ıçın_ ır 00!"ra te- rağa lröprüaiiniin keıif ve pliıılan bit 1 lıtanbulun au meıeleıini Nafİ;ı ve-

( « (final) ü kü ı · Polis, Ali Ekber odını taşıyan bir sıs edıl~c~.ktır. P~lıs sandıgı her ta· mit ve münakaııa açılmıştır. ihale e- kaleli intaç etmek üzeredir. 
~ 3so X 1 O) Bayrak yan- g ~ at e~_ızm müsabakalarına. isıi; Şehremanetinden< T. Evclin 29 cu İranlı hakkında t~hkikat yapmakta- rafta buyuk takdirler uyandırmakta- dilmek üzredir. Biz kendimize ait sularla bütçenin 
~" §h raki müm.ku? olamıyacagı ~e dun hır Salı gününden itibaren Ekmek ona]- d r k " · Iiııl ela bi 
'tcb gaz.etede ıntışar eden davetın F. B. at tı kuruş ve francala yı'rmi u"r kuru<- dır. ı ·M .. ki t. h' 'da . d bö 1 Gazi öpruau p arı 'tmek müsaadeıi nispetinde meşgul oluyo-• b lig' d " "l l 'k 1 k • · > < Bu adam serseri güruhundandır. . us ra ın ısar 1 ~esın e Y .• üzeredir. ruz. r r, >ı._ 1 e goru en at etı etızm aptanlıgı ıle alakası olmadığı tur. b dık yapılacak polıs sandığ I 

t i~ ""<! a h tavzih olunur. _ Vaktile Türk tabiyetinde olduğu hal· ır san . b'k dil ~ı- Artılı ıtanbul Ye civarında köprü- Bentlerin tamirine ehemmiyet ver• 
1,.4,ı ~ ltoş 1 r en eyecanlı olabi FUTBO LHEYTINDEN: FAHRETTIN KERiM BEY de İran tebaasından olduğunu iddia zamnameaı aynen tat 1 e ece r. ler bir mesele olmaktan çıloruftır. dik. Biz Evkııftan aldığımız ıuların 
ı'Jr t fed 

11 
ardan ibarettir. Fede 2 T . . . 

929 
C , .. Tıp tahbeainin İtalya seyah•bna etmiş. bunu ispat eden veeaik göster- FORT FABRiKASINDA KAZA Yalnız ömerli ve lrva üzerinde yapı- ıılahile uğra9tığırnız halde henüz bun 

şı·.,, ~~re olmıyan kulüpler . t ef;~ısanı F tbol u.ı;a~~ı:.. gu- nezaret eden ve oradan tetkikatt tıb- mi~. nihayet He)-eti vekile bu adamı Topanede Fort fabrikaımda aıne- laealr: mühim köprü Nafia vekileti larm varidatından bir santim bile al· 
:~ ıı 'ti . , katara iştirak edebile ~~ saa hh e 1 u Mı e a a dar biyede bulunmak üzre İsvi~rcye gi- tabiiyetimizden iskat ederek hudut le lsmailin batına dün büyük bir ka- proııramı- cla1til olup bo oene ihale mak kabil olmamqtır. Bu vaziyet ku 
',. 1 ııı böyle olması da ga- k ~ m~ra ·nas.arı~': 

1 
ıntaka rner-J den Dr. Fahrettin Kerim Bey ş•hri· haricine çıkarılmauna karar vermiş- laı dÜfmÜf, İsmail ehemmiyetli ıu- edilecektir. ııaıncla Evkafın mirasını beklemek-

ezıne eırı en te g 0 unur. mize avdet etrnİ§tir. tir. rette yaralanmıştır. J.layclarpa9a sttidinde 7apılacak t.,. batka care kalrnachğı anlatılıyoı-. 
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BPGÜNKC HAVA 
Dun hararet ' m' "') as~ad 17 

1 derece ıdi. Bu guıı rıizgılr Lodos 
ı <secek Hava bulutlu olacaktır. 

FELEK 
TUTUN lNHlSARINDA 

TUHAFLIKLAR ! 
Ba rflnkll yeni 

bllmecaml:ıı 

SOLDAN sAeA : 

Dllnkfl bllmecemlzln 
ha lledllmlf ~ekli 

YUKARDAN AŞAel: 

Bir kaç zamandır b~z~m . t~
.un inhisarının paketlerının ıçm 
den garip garip şeyler çıkmak
a olduğunu gazeteler yazıyor ... 
; ütün içene hitaben yazılm:ş : l. Hayvanın ağzına takılan ( 3) 

1 d b Şüphe ( 3) . 

ı. Meydanda ( 4). Alfabede son 
hafr ( 2). 

2. Masset ( 2) Kasabın sattığı (2) 
Ağaç kolu ( 3) . - Zift iç! gibi şey er en aş 2. Güzellik ( 7). 

ca l!ecende bir de hacıyatmaz ! 3. UsUI (5) . 3. Burun silinen şey (6). Rabıt e-., 1 
mı ne çıkmış. ·· · 4. El (3) genişin aksi (3). 

Gülünecek şey ama bir resmi 5. Tembel (4) Kuş yemi (4) . 

datı ( 2) . 
4. Sıfat edatı ( 2). Lüzumlu (5) . 

müessese haysiyetile telif edil- 6. Nebati bir macun (5) . 
'Desi müşkil hafiflikler. · Acaba 7. Tavlayı oynatan (3) . 

5. Körpe (4). Dahi (2). 
6. Nida (2) . Amik (5). 

her paket kapatan ameleye pa- 8. Yapıştırılan bir ilaç (4) Cera-
ketin üstüne yapıştırmak üzre hat (4) . 

7. Mum dikilen şey (6) Nota (2) , 
8. Derinin altı (2) Haya (2) Hmç 

(3). 

birer etiket verseler nasıl olur? 
O zaman kimse böyle bir şey 
yapmaya cesaret edemez. 

GARiP BiR TELEHHUF ! 
Dünkü gazeteler Hayvan ser 

giıinin kapandığını ve hayva
nata mükafatlar tevzi edildiğini 
yazıyordu. 

Bir dostum bunu okudu ve: 
- Aşağı bir insan olmadansa 

yüksek bir hayvan olmayı ter: 
cih ederim .. Hiç olmazsa serııı 
lere girer mükafat kazanırdmı !. 
diye hayıflanıyordu. 

SUR'AT REKORU! 
Kuvvetle ve kadyetle iddia 

ederim ki, htanbulun bilbaaaa 
Beyoğlu taraflarında seyrüsefer 
nizamlan iyi tatbik edilmemek
tedir .. işte size iki misal ki kim 
se tekzip edemez. Evvel&: Her 
ıün ve bilhassa her aqam cad
delerin en kalabalık zamanında 
T okatliyanın önünde bir takım 
otolar durur, kimse -..ldırmaz 
halbuki bu yasaktır. 

Saniyen: Dünyanın cadde iti 
barile en dar, kalabalık caddesi 
olan istiklal caddesinde otomo
bill~r büyijk süratle geçerler, 
bunu da meneden yoktur. ltin 
fenası oralarda daima bir keç 
zabitai belediye memuru piyaaa 
eder ... 

AMAN DiKKAT 
Şehirde köpek artıyormuf ..• 

Mesele mühimdir. Sonra Kadı
köy, Feriköy, Yeniköy, Bakrr
köy, Karaköy elhasıl köylsde 
çomaksız gezemeyiz. 

Bunu müı.bede ec1- Emanet 
bunları çifte ile öldürtmeye ka
rar vermit ve keyfiyeti erkim 
Emanetten pek aevclitimiz, ve 
Feleiin çenberinden geçmİf bir 
zate havale etmiı: 

Bu zat: 
- Ben çihe atamam! diye i· 

tizar eyi-ittir. 

9. Yanık 4). İstifham 

Önümüzdeki perşembe akşamı 

MAJlK SİNEMASI 
Bütün Avrupa sahnelerinde cm>alslz mu vaffak:lyetlerl ihraz 

etmiş olan mıruf eserden muktebes • 

CANBAZHANE PRENSESi 
fUml lrae edilecektir. Mümessilleri HILDA RUŞ ve HARRI LITKI 

dir. KALMAN~ nın ltyemut eserinden mHlhem olan ilimin müzikıısı 
cidden bir harika! Hn 'artır. ' 

SESIL B. DOM.iL in f&lı eseri olan 

fOtGl MlllftMtlRI 

GEÇ KALANLARA!! 
OPERA sinemasında 

icrayı ahenk etmekte olan 

EDUlRD~ BilN~~ 
nun meşhur Arjanıin orkestruıru 

&OnUııllz blmışor. 
Son mitine ıuı 18,5 ta 

itltmek için ancak bu gönükü 

Galata dhalat gümrügü müdiriyetinden: 
Cinai eşya · adet Nevi kilo 
Kuru kabak çekirdeii 793 çuval 23678 
Ballda evsafı yazıb F-er aatrepoaunda mevcut bili sahip et 

yadaa olan kabak çekirdejin beher kiloıu bir hafta müddetle ta
libi uhdesinde olmakla daha fazlaıile talip olanlann 4-11-929 ta
rihinde ıabf komisyonuna müracatlan ilin olunur. 

_________ F_E_L_E_K_ ve Maliye veklleti tara(mdan alman 1 kambiyo terlerinin tetkikatına göre: 
YENi ÇIKAN ESERLER tedbirler, bazı ban~ların hllldlmete bu tereHll bir takım ecnebi bankala-

MUHİT müracaatla bu gayrı tabii ha!fn Ö· rm, bilha11a gayri Türk anasır vaaı-
Muhitin son nüshasında Reisicum- nüne ge~ilmesi huau~unda vakı. m~- taeile kambiyo üzerine ispekllliıyon 

rıur Hazretlerinin gayet kıymettar , racaatları; . bu haber~n ehe~yeti yapmalarından husule gelmittir. 
enfes bir renkli resimleri · Reşat Nu- hakkında bıze bır fıkır verebı ır. H h ide h"" k ' t" .. . . ' er a u ume ımızın ; 
rının son romanı vardır. . hb · · ı ht · · · · d ğ ld • Bilhassa re erımız o an mu e- haberlerın hangıstnın o ru o ugu-

lekleplillf müsabakası rem gazeteninzin bu hadise ile ciddi ! nu tetkik ederek tedbir ittihaz edece-
• İ ~i; s~rette alakadar oluşu ve t>u~ubn ! ğ i ve bu halin önüne - yakın lıir za-· ı· ı· ıçın sütunlar dolusu yazı va zması u •. .• . . ngt lZ tfaSt haber mühimdir .. derneğe kifayet .,._ manda - geçeceg ı tabııd ır. Zı_ra t>u 

Mektepliler müıabakasında 24 ün- der. mesele haddi zatinde pek mühımdır. 
oii haftanın birinciliğini Darüııafaka . . . . kik" Fakat Türkiye Cumhuriyeti :,undan 
· · 233 A Sah • B ı.. Borsa komıaerlıgının tet ıne .. . • .. k .. 1 ııesı . n ey .... zanmııtır. b lf "' ba t . 1 in evel tesaduf etmıt oldugu en mus u 

'3u yazı ıudur : nazar~n: ~ t~r~ u z! . acır er . .. .. . .. 
·•tt k 1 f d d"kkatl gümruk tanfesının tatbıkinden evci mesclelerı nasıl buyuk bır soguk kan 

. e; es ara ın an ı e ta- ldukla · r r · thalatı . . . 
. ıp edılen ve son günlerde gayri ta- yap~"~ '~'il~ ma

1
. nı ~ktu ad 1 kam !ılık ve dahıyane tedbırler vasıtasıle 

., .. b" t ·· ·· '"1 iliz r dola,- au ıyet ı mı tar a -
-~' ır ed~e~uç gosteren ?C. ı- biyo talep etmelerinden neşet etmi•- halle muvaffak olmuşsa bu meselenin 
.u.:ı., ha ısesı haftanın en mühım ha~ . ,. 
>eridir. tır. de önüne geçeceğinden yüzde yilz e-

Reami ve a ri resmi maka.mat Di .. er taraftan bazı bankalar Hı miniz." 

1929 

MUtEN RUJ «MÜZİK HOLıı 

URYKrK, nnno, BE,D, SINEMl, DlUiN& 

HER GÜN VE HER AKŞAM 
allelore mahsus fevkalade lublyat, bllyllk orkestra 

Cllodllzlerl saat 18 den 20 ye kr.dar 

ÇAYLI DANS 
Mllkemmel çay ve Patlseri büfesi 

içkiden maada bllQmum mıfrubııt 

Yarın okşam 

..... '( 
\'I 

ITJ 
7. 

''· 

PARA KuRDU 
JORJ BANKROF'l' 

Satılık 
Amerika sefaretine ait olup 

bir yangın neticesinde kııınen 
Yanan motör bu kerre ınüzkaye-k 

·· ıe 
deye çıkarılacak ve e~ Y~ktİr· 
fiat verene ihale edılec · 

'reJl• 
Tekne, motör ve aksamı 5.aı de 
nin muayenesi için Is!!nye at 
NOLÇ destrrahlarına rnurrfl r 

1 
edilebilir. Y apıh.cak ter.; edi'. 
kapalı zarf usulile ve tek 1 h•· 

·ten meblağın mecnı~u~'4ret 
mil olarak Pazartesi gunu k dar 

OPERA SiNEMASINDA Büyük muvaHakiyet!er ihrazına 
A Ş K Z A M B A G 1 

namzet 

rinisani 1929 saat 12 ye aedi· 
Amerika Sefaretinde kabtrfler 
lecektir. Vuku bulan te 1 del 
şayanı kabul görü lmezse •tıifle 

' mek hakkı mahfuzdur. 'fe . e 
ri ha"·i ola.. zarfların ;,ze~P 
"4Teşrinisani pazartesi gün~ •• 
çılmak üzre yapılan teklif" ıta• 
reti sarahaten yazılması lid~ 
dır. işbu zarflarr lstanbul • 00 merika Sefareti mubasibine 1 
dermeleri mercudur. 

BEŞİKTAŞ 2 nci Sulh Hui<Uk 
.... 

kimli~inden: . 111'. 

Üçllncö aesll Dllm kae edUecektlr. Bu ,aheserin mlimet1Ulert olan LUPE VALEZ, VIL YAM BOYD ve 
JETI A KUBAL hartlculade bir ıurette d.tns ediyorlar, farb ıöyllyorlar ve konuşuyorlar. 

R. C. A. Fotofon sesli filim nıak:lna!ın 

Arif Hikmet B. ile lstavralri rııt 
di efendinin şayian uhtei tasartl~ 
da olup i.zalei şuyuu zımnında f ret 
tu mukarrer bulunan Betiktaş~ ~ 
vikiyede, Çinar sokağında. ~ır,. 
fı Akif bey hane ve bahçesi bır ~ 
Rifat Bey menzil bahçesi ve taraf• jll 
tarik"am ile mahdut bir nurrı•r:ı,b 
murakkam iki yüz otuz metre ıo eti'" 
bamda, derununda bir kuyu \"e~ 
fı HaıtBiz ve temel taşlan nı ıııJi 
1852 lira kıymeti muhammineU 1111' 
bir kıt'a arsa paraya çevrilmek~ 
mUı:ayedeye konmuttur. tıan. t•·:...ıı 
den itibaren altmıf gün hıtaıo;G
yani 5 Kinunusani 930 tarihJııe ıtıı" 
sadif pazar günü aaat 15 buçuk!S ~ 
lei evveliyeai icra kılınmak ~r~ yil' 
olanların bedeli muhammlneııi"!" ..;ııt· 
de onu niabetiade pey akçesini ı· 
tashiben Beşiktat icrasına mıırac" •• 

Loııdıa ve Nevyorkta verdi~ konserler için her kolıuıu ÜÇ INGILIZ 
LIRASIN A satılan cihanşümul bir şöhreti haiz BARiTON 

TlTTA RUFFO 
Y annki çarşamba akşamından itibaren 

ALHAMRADA 
~lf.;Ç9,:°'N ~;N TAGA.\INI F.DECEKTIR. 

\"ei-leriu zi evelden tedarik. ediniz. 

81: gün Cumhuriyet hayrımı münasebetile 

MELEK SiNEMASI 
Suı ' lf.l/2 mıthtealnden itibaren dehaUr 

EMİL YANİNGSin 
• en aon şaheseri 

. Babaların Günahı 
!Umiııt lrae edecektir. 

Para111unt fllmldlr. 

Cumhuriyet baynımı ~erdim· gar~· ınııst.:5na bir Program 

GELİN OU\' AGI LOJ{A ASKER 
BİLLi DOV laralıodan L< >RA LAP LA T lnralındaa 

14 kısım her iki fil(ll bir defada 
Bugün Cumhuriyet bayramı mü.l-ıı; ebetiyle matineler 

rn, 1 (2 ve 6 da Gece 9 da 

lan ilan olunur. 

TEPEBJ'I CiRDENI 
CUMHURİYET BA YRAl\lI şerefine bugün 

sut 5 te tekmıl varyete proğromlle BÜ YÜK MATİNE 

Büyük gala suvaresi olırık irae edilecek ollft 

Düztaban ve bastıbacak anaforc 
filmi, bu mefhur ilci ırtlıdn en .güldürücü vı en netell komedlled 
olup maruf sinema artlsd MONT! BANKS tarafından bly«k bit 
lılnı Ue lngUıerede QeYrllmlftir. 

Zen n nryete 

llarik, ha yat, kaza ve otomohil sigortalarınızı 
Galat.adı "Onyoo hanında k1lıl "Onyoo sigorta kumpaııyuuıa 

pyatuuıız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olu 

ÜN YON 
Kumpanyasına bir kere utramadan sigorta yaptırrııayımz. 

Telefon: Beyoğlıı - 2002 

m=: ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi . 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamel~1 

icra eyleriz. Sigortaları halk için müsaıt 
şeraiti havidir 2 

Merkezi İdaresi: Gala tada Ünyon Hanında?~ 
A<'ııt••sl ıılıuınmayan şehirlerde acente aı·annıaktıı• 1 

.... Telefon: Be oğlu - 2003 
tı 1l 

F H H 1 O, .,ııblt _ Evlenelim... gi, evlenmeden bahsederken tit- diye kendi kendisine düşünmüş Eğer bu cesareti ben bir baş- akat asan. . asan ... ..ı;lr. 
dediği ~aman: redi, ter.döktü? .. Ben ki hiç bir olmasından utandı, kızardı, yal kasma vermiyorsam, en müsait la ortaklık ettiğimiz bur.--""' 

"Mllllyf't,, in edebi te/rllıaaı: 16 

~ŞK GONEŞI
• _ tzmiri aldıktan sonra ·ev- kelimesine ka' kaldınnadnn, en varmayı erkekliğinin cür'etin- fırsatlar içinde bile vermemek dava, böllinmez bir ııev~e tıt 

' lerımeyi düşüneceğim... küçük bir hoşlanmamaınzlık, si- den üstün buldu. için hiç bir zor göstermiyorsam Birine acnnak için öbii "le diİ' 
dememi bir türlü kendi mantı- nir göstermedim 1 Söylerken kor İşte benim hoşuma giden nok deyin ki: , yanet mi?. Bir saniye . ~1 y,;ı· 
ğma uyduramamış olmalı ~i ktu, bak~rken çekindi! kım_ıl~ ta. Bunda kadmlığmun zafer .ve - Kadınlık budur. Bütün ka- şünemedim. Hasarun . 1~' ıdutıl' 

Elem J:ızd dün gece de hep bana evlenme- danmak ısterken kendi kendısı- gururunu buluyorum!Bu benıın dmlarımız da bu asil hareketle- yeşil. gözleri gözlerimı :.ı,dJ: 
~ den, sevgisinden, çok hoşun 1 ni bağladı, en son müfl!s ve tam için belki bir oyun bir eğlence ri görmek istiyoruz... verdı. Ve. K"laklarırn ç • 
. gittiğinden bahsetti. Bu kadarı- takır bir kadın sarrafı gibi sus- gibi bir şey oldu. Fakat Murat Bunu istediğiniz kadar yük- Dikkati.. .. öyle" 

ıs gün sonra... Demeseydım sabaha kadar da nda hiç bir şey yok. Bunlar h~r tu: için büyük bir bozgun. Küçük sek sesle bağırabilirsiniz!.. Murada son sözüınU 9 

Bazılarında şeytan tüyü var· oturacaktık. Yahut ta Murat erkeğin fırsat bulur bulmaz kar- · - Ha_r hay Hamra hanını beyler bir reverensla.. bir tct- Beni de en çok böyle oldu- dim: anııY•" 
mıs. oturac~~tı; Bu uzun k_onuşma şı~ çıkan kadına söyedik- mademki erken kal.kacaksmız.. tan bakışla ... bir göz süzmeyle ğum için seviyorsunuz değil -Benden benim YA_P 111uıııl~ - Çeker!. . . saatlen ıçınde en çok bır şeye len sozler. Ve ... Erkek bunu Allah rahatlık versın... ve ... En son: mi' ğnn br fedakartık istı'/0~>'1 

Derler bende de domuz tüyü dikkat ettim. Zaten onun için: söylerken daima pi§kindir, dai- demeye mecbur oldu; hiç itiraz _ Sizi seviyorum!,. · ·· ıo Temmuz... Murat bey. Sizinle evi uıııl"1 
var galiba kimse yanıma sokul- -Bende domuz kılı olmalı .. ma mütec.avizdir, benim en çok etmedi? B~~.b~ kada~ yumu- demekle kadın avuna çıkmaya o geceki halim Muradı bü- ancak İzmirin kurtuluş 
-ıın ı yor !. . . diyorum ya! Murat belli ki çok hoşuma gıden taraf Muradın da şak b.aşlılıgnn onunde hıç o~ alışmışlar. Muradın benimle ev- tün bütün çileden çıkartmış. Sa- sonra düşünebilirim···· 

1?ü~ gene Muradın nöbet ge- hovarda bir genç. Çapkın oldu- bu kurumu benim üzerimde te- sa elimden başlıyarak beru op- lenmek istemesine rağmen en bahleyin odama geldi. Bir saat Razı olmadı ... Fakat. ..
1 

~esıydı. Akşam: ğu kadar da güzel. Nil renginde crübe etmeyi düşünüşü... mek, . küçük bir ümide bile sahip olma konuştuk. Onu çok değişmiş - Peki. . . gı;rdil· 
~Hamra Hm. yem~kte? son gözleri var ... Tatlı, bayğm, kanı Fakat bir türlü en küçük ha- . -. Mutlaka serunle evlenmek yış.ı ~adın v~ erkek münası:~.t- b~ldum. A~lıyonım ki beni ha- demeye kendinı mecbu~U""" 

ra bır az otururuz deyıl mı?... kaynatan bir çift göz. Hele sesi rekete bile geçmek cesaretini ıstıyorum... lennın kendi zanlarından butün kikaten sevıyor. Yalvardı ... Yal ~~ 
dedi. Kırmadnn. ö~~e.:ınenlı:li, ~?dıncı bir.ses ki kendisinde bulamamış olma- demek ~srarmda. bu~unabilirdi. ~~tün. başka olduğwıu .onlaı:a vardı ... Yalvardı!. Kovuşları son dolabi;ıle11 

- Peki..... Yuzunden, gozunden, sesınden, sıdır. o Cesaretli çok gör- Halbuki ben genışledikce ve keıı ogrettı. Bu onların o: mıknatıs _ Benimle evlenmeyi kabul Muratala karşılaştım . ~· 
dedim. duruş ve bakışındll? anlaşılıyor: müş görünen gözle;, tatlı kan- ~mi ~ır~ktıkca o ~çüldü, sin- nazariye» terinin iflasıdrt". ediniıı: Hamra Hm. kıp kırmızı.yan yan b~ıJi,dİ.: 

Gece saat ikiye kadar otunnu Çok çapkınlık etmı~, çok çabuk dıncı bakışlar, Ahenk dolu ses di, seaını kıstı .. Belki de akşam: - Her k"Uşun eti yenmez... Ağlamamak için göz yaşla- kızardı, göz kapakla~. 1'i;cil 
şuz. Eğer: kandınnasını! ~elkı. bende de neden bu cesareti bulmadı? Ne- - Bu yalnızlıktan nasıl olııa A .. Murat bey o ancak Ha- nru zor tutuyor. Sesi öyle yumu sözünü bitirmeden ustiiJl 

- Aman Murat bey ben saal bunu denemek ıstedi. den pannağınm ucunu bile kı- istifade ederlııt. Mağlup olma- sandı ki dudağını dudağnna uza §ak, bakışlan 6yle derin ki .. Acı hemşireye: 8.~) yedide kalkacağım.. Bana: mrldatamadı!'. Nedea Qk, Mv- yan bdm yokbaaı... W":'wnı dun. Güzel çocuk, iyi bir koo;"\. ( 1 
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YENİ FİRESTONE SÜPERM LASTİKLERiNi KULLANINIZ. 

Bu la.stHder fennin bütün tekemnıülabnı haizdir. 
Yeni FİRESTONE SÜPERM IAstiklerini kullanmakla ojomobil masrafını yan yan ya tenzil 
imkAnım bahşeder. 

Hesabını bilen ve lastik masrafım en az dereceye indir ek isteyen otomobilciler, muhakkak 
yeni FİRESTONE SÜPERM IAstiklerini kullanmalıdır . . 
FIRESTONE lastikleri,sağlamlık ve uzun ömürlülük gibi meziyetlerini, mt:mleketimizin en 
arızalı yollannda, vazifesini bihakkın icra etmek suretile bilfiil ispat etmiştir. 

Ancak FIRESTONE IAstiklerini kullanmak suretile menfaatinizi temin etmiş ve IAstik dertle

.· rinden kurtulmut olursunuz. 

E 

Beyoğıu Ciheti baylleri Ta,ra Acentalıklan : 

• 1 

E 

• 

Taksim 

Taksim 

: Amerikan garajı, Levis liek ve şeriki 

: Otomobilciler kooperatifi. : Aksekili yavq zade H .. n Kadit hep. 

I 

Galata 

Üsküdar 

Kadıköy 

: Kürkçilerde Artın Dondik yan efendL 

: Şevrole acenteası Sabri bey. 

: Muallim ude Hilmi bey. 

Ankara 
Ankaıa 

Ankara 

Konya 
FH.işchlr 

Bursa 
Edremit 
Mersinde 

Ada nada 
Denizlide 

lspıtrtada 
Kay<ıerl 

: Fon! ac:ent~ı Koç zade Vehbi ve pild beyler. 
: Şevfoie acentesi .\. Avni bey. 
: Bankalar caddesinde Mehmet Reşit Bey 

: Güzel zade Rifat bey 

Milis 
lzmirde 
Aydın 

Muğla 

Bandırma 
Kastamonl 
Samsunda 
Sivas 
Samsun 
Giresoa 
Trabzon• 
Erzurum 
Uşak 

: Salepçi oRtu hanında M. Bedreddin A. 1'111'-.. 
: Muharrem ça~ 

Istanbul ciheti ve TRAKYA acentalığı 
Sirkeci : Nur han altında Şevrole acantası M. faik, A. 

Remzi ve şeriki beyler. 

Tek.irdaıtında : Y arapsanlı hafız Tevfik ber. 
Edirnede : Y asel Civrc efendL 
l.ülehurgazda : Tütiincü Naci Bey. 
Sara, da : ll ası111 basrl hev 

: Aliliyeli zade hasın bey. 

: Posta müreabJıldi hacı Recep zade Mehmet Fevzi bey. 
: Benzinci Hldn bey 
: Giritli .\U Rt:ta bey 

: Mazhar Hasari ve Mühür biraderler. 
: Cinlov zade İsmail ve Fehmi beyler. 

: Otomobilcı Hiıseyin Hü~nü bey. 
: imam zade Ali Kamil ve mahdumları. 

Ç. Ayıntap, Maraş. Mardin, Diyarbek.t. t Şevrole acentuı Müftü Zlde Mehmet 
Malatya, Urfa, umum acentAsı I Hayn ,Ali Veli, Mehmet Ali beyler. . . 

: Istanbul Puan sahibi Ahmet Hamdi m,. 
: Kout Ahmet bey. 
: Şevrole Acenwı kasap zade lsm• ılııdL 
: Aldı kaça zade Rllft!I yefenlerl 
: ,. ,. ,. Siv11 taba1 
: J. J. H~tr- n şiireltbı 
: • • • 

" 
,, • 

; .. " " 
: Üzeyir ude Ahmet bey. 



" 
MIWYE'L :ı.\l.l 1929 

ÇUrUmekt n vikaye eder, Dl ıerl inci gibi beyazlatır, 9dıs etıerlnl kuvvetıendlrlr, ve kanatmaktan men'eder. Ve dlsler'n ara!Jında kalan t fessuilatı ve ufuneti izale 
od r. Dis ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet IAtlf bir serinlik ve rayıha bırakır. Mikropları imha ve afıızdan gelecek her tUrlU hastalıkların sir yetin 
m nl o!ur. Avrupada dalma blrlnclllğl alır ve blrlnclllğl diplomalarla musaddaktır. En bUyUk mükAlaiı ihraz eder altun madalya ve nişanlar almıştı r. [20] kuru, 
Hasan ec ad p. u. Dantos diş_macunu_y_erlne baska bl~marka_vr. rlrlı;ırse_alma!ınız._ÇUnk_ü Da!ltO~_dUnyanın en_enfe3 V"" mUkemın_~I dls mUstatızerldlr. 

l\1ektebe 
başlarken 

'ocuğunuzu n1ektehe niçin gönderiyorsunuz? 
İstikhalini temin İçin değil mi? 

rr ,\~ \ Rlll ' J~' Kl T,\JBA ll1\Lr\Rl 
da <,;ocuğa i tikhal teınin eden hir sigorta
dır. Ç·,cuğunuza kitapla birlikte bir de 
kuınbara alınız, ve çocuğuıuı.ı:un istikbalini 
sigorta ediniz. 

Tür ki ye İş Bankası 

Odol cidden nıütekcssif bir 41• suyndur. Bir'kaç damla ki· 
fa yet eder. Bu sebeple çok idareli olao ' O.dol pei ucu bir 
diş suyudur . • 

Her .yerde utılır 

Parfüm Pudra 

.~CCX::X::X::C:C. Leyli ve nehari 

istiklal lisesi 
Tam devrelldlr. BUtUn sınıfları mevcuttur. 

Tılehe kaydına devam olunmaktadır. ller ıiln müracaat 

Şehzadcbatında palle merkezi arl$aaında. 
Telefon lat. 2534 

lleYlel ~eıni~ollan Ye limanları uıoumı i~arısio~en: 
21-lll-Q?Q tarihinde nıünakasası yapılacak fetıholunan 24 to11 

ürşoför yağı 2-11-929 cumartesi günü saat 16 da oazarlıkla mü 
ıavaaa edilecektir. Taliplerin mezkür günde teminat akcelerile 
ir!ik"te malzeme dairesinde münakasa komisyonuna müraca~t
".rı lüzumu ilan oll:nur. 

' ' '' 

BOJOK TAYlARE PiYANG~IO 
YEDiNCi TERTİP 

4. ÜNCÜ KEŞiDE 
11 TEŞRlNI SANI 1929 
Büyük ikramiye: 

45,000 liradır 
Ayrıca: 

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

ve 10,000 ,, Bir mükafat 

ayı·i)reden: 
Perşcınb.; akş::ıınlaı 111a nıahsus 18~ n11111e

rolu sefer bu akş'1nı yapılacak ve fazla ohtrak 
Tarabya, Büyüı<dere, ~1esarburunu ve Yeni 
mahalleve ug'Yravacaktır. 

J J 

Ankara Gazi orta muallim mektebi ve 
terbiye enstitüsü müdürlüğünden: 

, lcktebimız teşri:J,anıain lklsinüe açılacakur. 1 teşrinbanl cuma 
gumı bütün talebemizin mektepte hazır bulunmalar~ 

~~~~~~~~-

• ASRİ LİSANLARI 
BERLiTZ Mektebinde 

öj(reniniz 

BERLİTZ usulü tedris eden 
Dünyada nlevcut 1,50 mektep 

Bu usulün mükemmeliyetini gösterir 
TUrkçe, Fransızca, lnglllzce Vesa... Usan· 

larda hususf ve umumT dersler 

Tecrü~e ~ersi nıeccanen~ir. 
Beyoğlu-356 İstiklal caddesi 356 

Kandra ve ~a~~ecik nakliJafl 
Tülün io~isarı uınuıo ınu~urlu~uo~eo 

Kandra ve Bağçecik memuriyetlerine ait mamulat sandıkla
rı ile eşyayi sairenin bir ~enelik nakliyatı pazarlıkla 30-10-929 
çarşamba günü ihale edile1,;ektir. Taliplerin şartnameyi görn1ek 
iizre her gün müracaatları ve yevmi mezkürda saat 10.30 da 
Galatada. mübaxaat _komisyonunda bulunmaları. 

BBHlER 
Dört valsli definnen ---------

lü~se~ ınll~en~is ınekte~i nıll~a1aat koınisJonun~an: 
Mektep için !Uzumu olan dört bin kilo yerli şeker aleni münakasaya konulmuştur. Te~rini'ar.I '"' 

13 ncü çarşamba ııünü saat 12 de münakasası yapılacak ur. Taliplerin şeraiti anlamak üzere müracıı· 
atları il~n olunur. 

~eyrisef ain 
Merkez Acenı&>ı; Galata köpril 

bışmda, Beyoğlu 2.16~ Şube 
acenıeıı: Mahmudiye Hw ılnıda 
btanbul 2740 

Tra~zon i~ioci ~ustası 
[AN'{ARA] vapuru 31 Te~· 

rlnlevvel perşembe akşamı 

Galata rıhnmından hareketle 
Zonguldak lnebolu Sinop 
S4msun Ünye Fatsa Ordu 
Gireson Trabzon Rizeye gide
cek , . ., Of Trabzon Polathane 

Gireson Urdu Fatsa Samsun 
Si~o11 ineholuya uğrayarak 
rcJP~Ckt -

lzınir s ·ir' al ~ns ta 31 
(Gıilccmal) vapuru 1 T~· 

rinisani Cuma 14,30 da Galata 
rıhumından hareketle Cumar· 
test sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden hara 
ketle Pazartesi sahahı gelecektir 

\' apurda mü ke mm el bir 
orkestra l'e cazbant mevcuttur 

1yvalık sür'at poslası 
(l\lersln)vapuru 22 teşrinievvel 
Sah 1 7 de Sirkeci rıhttmından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

Küçükkuyu, Edremit Burha· 
niye, Ayvalığa gidecek ve 
dönüşte mezkQr iskelelerle blr

likıe Alrunoluğa uR"fayacaknr. 
Gcltbolu için yalnız yolcu 

alınır, yük alınmaz. 

iolalya Mersin poılası 
(MahmutŞevketpaşa) vapuru 

u sefere mahsus olmak üzre 3 
l'~rtnevel çarşamba l 2de Galata 
rıhtımından haretle lzmir, kül· 
luk, Bodrum, Ra<los, fethlye, 
).malya, Aıaiye,1\tersine gidece 

w dönüşte Taşucu, Anamor, 
AlAiye,ku~dası Lı!Dire uğrayarak 
gc ecektlr. 

Kiralık kakve ocağı 
lzmir hattına işleyen va

purların kahve ocakları bir 
sene müddetle bllmüzayede 
imaya \ ·crilecektir. Kafi ihn· 
lc~i 2 T. Sani 929 tarihinde 
icra kılına cağın ·lan taliplerin 

o ıı;ün Mat 16 da levazım 
m(idürHij!;üne müracaatları. 

··-------liitl. YELKENCi 
lara deniı lüs n sör! pos~sı 

SAMSUN 
VAPURU 

3o:·e~ri·çanşamba 
mcvel .l 

günü sk~mı Sirkeci rıhtımın 

dan hareketi~ doğru (Zongul 
dak lnebolu, Sam~un, Ordu 
lrtson, Trabzon, Surmene ve 

Rize ) ye gidecektir. 
TafslJAt için Sirkecide yelken· 

ci hanında kAin accntasına mü· 

racaat Tel. lstanbul 1515 

! 1 ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

, ı-rl, lüks karadeni;( postası 

Millet vapurıı 30 
Teşrinievel 

~ar~aııı~a ~~~~i ~~ş~k, 
!'irktci rıhtımından hareketle 

[Zonguldak, İnebolu, Samsun, 

unye,Ordu, Glreson, Trabzon, 

t Rize, Bazar, ve Hopa)ya azi 

met ve aynı iskelelerle Vakfı· 

1 
kebir, Görele v~ Sinop ish• 

lcrinei u~ayarak avdet ede- l 

1 
c~;~iı~araat mahali: lstanhu\ 

.'\leymenet hanı altındaki yazı · I 
hane. Telefon İstanbul 1154 -
IJU\ÇE LEVAi'.T LL lYE 
Haınbıırg, Brem, Aıwer3 , 
ı~tanhu\ ve Bahri Siyah ara. 
~ıııda azimet ve avılet mıınta 

zam postası: JJamb11rg, Brem f 
Stetiıı, Aııvers ve Hoterdam,t 
dan limanımıza muvaseleti 
beklenen vaporlar ; 

SAMOS vapuru Umınımızda 
KRET A • 80 teşrlnevelı dogru 
ŞlOS • 8 teşrinHniyı dogru 
POMERN • 10 • • 

Burgu, Vmıı, Köstence, Kılu 

ve lbraJI \çln limanımızdan 
hareket edecek vapurlar: 

SAMOS vapuru limanımızda 
KRETA vapuru 30 teşrlnievıl • 
2 ıcşrlııl11elde tahmllde 

Hamburg. Brem, Anven, lloterduı 
,,. Duçlc için yakında llmanımıa· 

dan hareket edecek vapurlar: 
Androı vı~ru 4-5 T.llnide tahmilde 

ALlLEA • 7 ·8 • • 
ıos • s-ıi • • 
ERNIS " 17·18 • • 

Fazla tafsilM için Galatada 
Ovakimyan ilanında ktin 

umumi acenteliğiııe müracaat 
Telefon: Beyoğlu 641-674 

HEPS.INDEI 

OSTON 

1 
.. ' ·· 1~i{r'A.Tilöuii .... f .. 

SiNEMALAR • .......................... 
Tepct 
yıtrosu ,..! 

bu •• 
fam >"•L ı,.ıo 
da yalnı. ıııu· 
ıllimle rle ıal•· 
belere. 

Kokotlar 
mektebi 
3 perde 

Cuma gilnlerl 
maline sa&' 
15,30 da. H•1 

cumarıesi ak· 
şamlan içlıı ha!lıuda ıenzillt ya· 
pılmışnı . 

Millet tlyaıroeu Natlt B•Y 
Cumhuriyet bayramı şerifine !(lin• 

dtiz ve gece fevkal~de mU.amero. 
·d• Sinema, tiyatro, varyete, mllll n<~1 

vr rakıslar. 

Sinemada; Kınnızı dominolıılat· 
Cin KellL Dueno, kuvaııo. 

Süreyya sineması 
Mandragor 

Pazar ve çarşamba (Onlerl proJ· 
ram del!;lşir. 

Avukat Beyler: 
icra kİnununun tathlkaun• 

mahsus evrakı matbua Jçlrı 
HAMlT MATBAASINA muracaıt 
buyurunuz. - lıt. 3üncii icra memurluğunJ•n; 

Felemenk bankauna borclu Sokra 
A. Silveıtro efendinin İstanbul idh~· 
lit aümrüiiünde tranıit auretile rne•· • • sı~ 
cut kırk bet çuval mahcuz kah•• . 
nin idhali suretinde güınrilk re•rı>'., 
mü~teriye ait olmalı: ibre furuhtu 111 
karrer olup 2/11/929. t;arihine rnı.ı••; 
dif Cumarteai pnü aut 10 dan 11 k 
kadar meık\lr "ilmrlUı dahllinde aÇ' 

a ta· 
artrrma ile furuht olunacajtından 

1 liplerin hazır bulunmaları ilan ° ~
nur. _ ___..,,,-

KADIKÖY ıulh mabloemeıi ;crr 
ımclan: 

Bilmüzayede Kadılı:öyünde L•~: 
fer ata mahalleırinde Haıurcı başı 'ıl 
kağında kain ve bir birine ınuıtt• r 
aeldz oda ve ikiter katı ve bir ınıktll 
bahçeyi havi ve her ildııinde ı.uııır•:: 
ya ıuyu c•ri 68, ve 70 cedit nuınar t 
larla murakkam ııhpp ilı:i bap ha" • 
Ahmet Rauf bey ve Pakiae hınııı> ~
uirenin pyian mutaaarnf buluıı~l• 
!arından dolayı iııalei ıuyu ıııı• et•~. 
furuhtlan mahkemece lrarargir olı11,. 
ıtur. Bunlardan 68 numaralı ha~er 
nin aru. ve ebniye mutbak il• bef": 1 i· kıymeti muhammineai ilç bin yed• 1; 
ra ve 70 numaralı hanenin Jrıyll'';_ 
muhammineıi de 3 bin 3 ytts yirrfll ı{a 
radan ibaret olup her llı:ialnln 4 ~0; 
evci 929 Çarpmba gllııU Saat ~11 , 11 
tte ihale! evveliyeal ve tekrar ı~a:.., 
on bet g8ıı eonra !halel lrat'Jyell 1 ,ıl 
lıılınacatmdan talip olanlann kıy"\. 
muhammineleri itibarll "10 nfıb•:af 
de pey akçeıini müataahiben gıdı 1 i· Sulh İcra1ma mOncaat eyleıneJ•r 
!in olunur. --' 

Ticaret davalaruu da rüyete ~"j:;i 
Samsun orman müditiyetind.a: lıtanbul Aaliye Mehloome•İ B•1 

811• 

Vezirköprü kazaaında vaki San- Hukuk Daireaiadenı Müddti !s~~d 
çiçek ormanından on sene müddet bul Evlraf Müdiriyeti tarafından .,ti 
ve kapalı zarfla beher metromülıaba del aleyh Aıuııaaltında Kı:ırul<•';~r· 
421 kurut bedeli ambam-nle mliııa- hanında (14-No.) odada mukirP 111,r 
yedeai mevlrii illna nz edilen 14270 cardan İamail Hllmıet ve Mu•"' yl•· 
metromükabı gayri mamul lraraçam Emin Beyler aleyhlerine ikaıı>• ' yi 
C§Car~~ın . i~ '."üddeti ıı:örülen. Ju- elifi alacak davumdan daloyı b~1~~aı• zum uzerıde ıkı •J olarak teabıt e- teblif müddei aJeyhJere ır.-1 k ·ıeıı 
dildiğinden 27 tetrinievel 929 tari- layiha tebli&ııameıri ı<ııbmıda ver~\Jr 
hinde icra11 mulrarrer ihalenin 21 meıruhatta mumaileyJıinıln rt!'' ol· 
tc§rinisani 929 Çll'f'llllba günü icra m•h..tdc bulunmachlı bildirilJn'I i ltJ 
kılınacaktır. Talip olanların yevmi makla hukuk ueulü muhalı:eıneler.,,.d 
muayyende saat on be9te Samsun nununun(141, 142) ve müte~k•P ;tı· 
orman müdiriyetinde hazır bulun- deleri mucibince illnen teblı~•~,rır 
malan ve daha ziyade tafailit al- ıuna karar verilerek tıennucıb• "'''' 
mak isteyenlerin Ankarada orman vaki ol•n daveti Jıanuniyey• ~ağ (24 
umum müdürlüğüne İstanbul, Sinop, tahkikatın muayyen buhındu~ı.ı ii ,.,~ 
Samsun orman müdiriyetlerine müra Teşrinievel 929) PeJ1CIDl>e 11un. ııatl 
caatbrı i!Cn olunur. ti muayyeninde M.wıem<d• ı• )1~ 

vücut etmediklerinden ~ı.ıarın::11~ıı 
kuk usulü muhakemelerı )<anu al' k• 
( 398-ci) maddesi mucibince g•Yklıf"" 
rarı bilittihaz kanunu ınez "bin'c Al BAYRAK 

1 • Jl)UCI 
(401 ve 141-ci) ma~d~ ~1 d<'°aıil1 

tebliğine karar verıldiğı v~cr§crnb< 
tahkikatın 28/11/929) . v<' r1 
günü saat ondörde Bırakıldıg~c ·jsp•· 
ve vakti mezkurda Mahktrr>• h•"'"' 

'fahlı'sı· ye Umum tı vücut etmedikleri ta.ırd·~1: k,, .. , •. 
nnda muamelci kanunıye 

M .. d .. ı ·· ğ.. d cağı ilan olunur. -- ;;'k 
U Uf U Un en : S it Ahmet betinci Sulh }-f.ı ~a 

u an . cıvarıtJ 
Tamiratı icra edilerek tekrar mev Mahkemeıi: Gedik paşa. n ıatli 1<•1 

kiine konulduğu 19 Mayıs 929 tarihin Esir Kemalletin ~all~~ııı ııuın••.,'' 
de ilan edilmit olan Karadeniz boğa· yu furun sokavında. ef•t cd•11 

zı haricindeki Fenerişaret gemisinin hanede mukim ik~n ahı~n ;i 0181!.ıP· 
bu kere tayin ettrilen yeni mevkıi coğ Niko veledi Yanının ~ ~. aJakad•'" 
rafiıinin: !arının bir ay ve ver•• e~ suııan~b-

41,. 24,. 30 arzı fimali )arının dahi Uç ay zar~n :hk•'"'"'"t 
29,. 09,. 30 (Crnlç) tuli prkide met beginci ı~Jh hu11ı:u m 

oldui!u Bahrivuna ilin olunur. müracaatları ilin o unUJ. 
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Yenj Şehir Arabası 

Bu araba ayni zamanda hem rahat. hem şık otomobil sahibi 
olmak isteyenler için yaptlmıştar. Her tarafında ikişer kapı ve 
Oçer pencere vardır. GDzel alçak hatlan, arabayı baştan başa 
çeviren zarif bir kcışakla daha ziyade gözO okşar. Bu yeni şehir 
arabalarını bir çok muhtelif, hoş, sevimli renklerinden intihap 
edebilirsiniı. 

Nikelli fenerlerin, radiyatörün kapı; tokn,.ıklannın, yan ) 
t!mbaların parlaklığı zaten güzel olan bu arabaya cidden mOs
tesna bir cazibe vennektedir. 

·-
Blitlln Ford otomobillerinin en uzunu olan bu şehir arabası

nıu dahili azami derecede rahattır, beş yolcu rahat ot11rabilir. 
Bundan başka, bütün dünyada bu kadar çabuk şöhret bulan 
ve takdir edilen yeni Ford makinelerinin bOtün miikemmelie . ' _, yetini haizdir. • 

--- ~ 

Yeni f ord şehfr arııba~ının her noktası otomoblllnfn h~-
yeti umumiyesi ile tam bir ahenk teşkil etmektedir. K_ap.u 

' ' tokmakları ise akaju renginde zarif bir pervazla çevlrllmıştır 
Otomobilin içindeki madeni kısımlan zenf.in döşemeslle pek 
IOks. bir şekilde imtizaç ettirilmiştir. fpek perdeleri, palto 
yeri, her kapuda geniş ve zarif cepler gibi hem pratik hem 
gOzel diğer bir çok teferruatı ile bu araba pek dllrOba, mO· 
leharrlk bir salon addedilebilir. 

ıFORD MOTOR COMPA!"Y EXPORTS INC., 

ISTANB UL 
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ıUtun •Otun azılar neşredlliyor. Don Şehremini Muhiddin beyle gllrOftOk ve lıtanbal'an imar proğramının ne olduto•• ısıanbul'un imarı noktası etrafında eekl .. hremlnlerl de dahil oldhğud~aldbo h1 erbkea blrhfebyırı'"cyflUy8°:hı~:m~=~e~~: Bu rc•lmıe/ cümhuriyet meydanının ve Beyeğlu _c_a_ddesl ·deki faaU_Ietl gllster.me_kte_«!!~-- ____ --~---ve banan eeulann il rendik. Ma ld ın _ey__'!__ eyaoa __ _!!__ _____________ •__ _ __ . _ _ _ ____ _ _ 

'l~'ı::,::::.~ :::'.~:l:.ğ~~:=.~~ . ., •• - . ~hremaneti ilanlar. 1 . ~~!1~B~~~!~!~~"~' ~~~~T~ı~!~i,~~~~!~~~D ,~ 8 
IS!~~~.~Lg~;~!,Ü~~!!~~!~!~~,,~~~~~!~~ 

llalAda muha;rer •flllildn ıcarına talip zabar etmemlf oldatondan şeralt Bayazıt daireainden: Daire anba- mdoğaıı ıstasyonlarının 1-11-929 tanhınden ıtıbaren yolcu ve eı lan lsamının aynı şeraıt dahılınde ıkınalı mukarrerdır. ~ ,t 
~&bık• daıre ınde mUzayede mıiddetlnln 2S-10·929 ıulblnden iklbareıı bir rmda mevcut el araba dingilleri, te- •·a nakliyatına. k ·ü~at erlilc_c_eği muhterem halka ilan olunur. rin şartname ve keşifuaroeyi görüp .. teminat ev .. r•.ki. 'le__ bir.Iı1'tk . .lil 

kerleklcr ve hurda demir oatılacağın- ' d d b d 1 kt ki ti' 

~::~: ~~-~~~~~9te;:~;. ;"~ek~~~te~~·;:".:;:
1

:.ı
11

~~~~r1::~
1

:ü!~~::: ~~~~~"'rı:\;~e~:~11eb~ bu~°:k1t~1J:i~ lslan~ul Nafia fen ınekte~i ınu~ayaal koınisyoounuan; !!!:2!~:::~~:::. günü saat on ortte aş mu uru e / 
at'an ilin olunur re avlusunda hazır bulunmaları ilin 1 f ı· 1 • b "d"' • t' d 

' · olunur. Mektep talebe5 iııe 114 ili 118 t~Iom_ elbise kapa ı ~ar ,_usu I· lafan~ul vi f.!etı orm~n &§miı uny~ ın en: 
6 
~ 

ı\dalar mal müdürlüğünden: • • * le miinakaaaya ko·ıulduğundan talıplerın şartnameyı gormek Balat ıskelesın<le Hazıne namma müsadere olunan 9-27 ~ 
~\ahallcsl Sok•"' Cinsi No. Taksimat Bayazıt daireıinden: Sekban batı için her gün ve ihale için de ikinci ~eşrinin 18 nci p~zartesi günü ~o mika~a nrna~lil 136 -~det meşe kerestesi 11-11-929 paz~alı ı:;~mct~ ..,.. Yakup ağa mahallesinde Laleli cad- aaat 13 te mektepte toplanan komısyona gelmelerı. ıhale edılınek uae nıuzayedeye çıkarılmıştır. İzahat al 

1 

ili" 
sıı•; ıı , ıikadı Kııımıl Alıfap lıaııe 30 1 inci bt i odı mer- desinde (28) No lu dükkan müşahe- " , ~ teyen taliplerin lstanbul orman bq müdiriyetine ve yevlll ilı' 

mer ıathk ı maıbah re suretile kiraya vcriıeceğinden tut- Vl'l8"JDI d8l'Ol'I eOCUOleUIU en·. lede saat. ~tc defterdarlık binasında ihale komisyonun• 111 1 hail 2 incl kat 4 mak isteyenlerin 31 / 10/929 Perşem- J U l 
1
_ l 

be günıi saat 14 te daire muhasebesi- caat arı ı an o anur. 
oda 1 sofa l hal! ne müracaat eylemeleri ilan olunur. Istanlml yiımi sekizinci ve kırk üçüncü rnekt~plere m.u~tez~ :=::.:..::.::::..::_:_:_::.c:.__:_:---..:._p_A_R--:1;-Z-Y-A--N-A-:D-A---~ 
ltayu, sannç. bahçe * * * 291 metro murabbaı muşamba münakasa müddetı 3 T eşrınısanı --. 

1 1 1 inci kıt 1 oda 1 Sayımı claireainden: Batı bot bu- 929 pazar günü saat on bire kadar temdit edilmiştir. Taliplerin' Bu :ık~am Cumhuriyet Bayrnrnı ~trdine 
t1ş1ık ı maıbıh ıunup daireye teslim edilen bir keçi- encümeni viıay~tı.: miira•:aatıan. B l··r y U .. K M u·· s A M E R E 
ı ball l kııyıı 1 u- nin üç g\ln zarhnda ııahibi müracaat Vilayet daimi f'.ncümeninden: . . . . . .. 
mıç bahçe 2 inci kat etmediği takdirde saıdacağı ilan olu- San'atlar ınel.teöine muktezi dokuz bın kılo pırıncın rnunakasa AZ Kt'RT k 1 
3 odı 1 ıofı l halA nur d' ZEYBEK - L - L ra ıs arı ve 

'' a d ~ın nı fı pe{in \e nı h digeri ihale tullılnden bir sene ~onra . * * * müddeti 3 teşrinisani 929 pazar günü saat on bire kadar tem ıt KARA Göz 
nak ! ·ı ·'" td imek şanıl balMa muharrer lld bap hanenin mıilldyııf Şehrema.etinden: Cihangır r":n- edilmiştir. Taliplerin enciimeni vilayete müracatlar. MONOLOG ayrıca 
2q • rın cH •1'!Q tarıhıqden itibaren yirmi gUn mttddetle müzayedeye vaz gın yerinde Firuzaga mahallesının Vilayet daimi encümeninden: . . .. .. • muhteşem ince saz hey'eti her akşam ... 

, ;ş ,.Jd .~ ııdan talip olanların ı 7 ıeşrini!anl 929 tırtbine mu11dil per- Karadut sokağında36S-I, 336-2, 43fi, Beşiktaş ta kılmç Alide asariye mektebı. ıcar muzayede mu~- il 
~ l . at ı.; ıe dalar mal müdurlfiltüne müracıaılın ilin <>lunur. 435 hariteNo.ra a~~al~r arasında30,U deti 3 tesrimsani 929 pa. ar günü saat on bıre kadar temdıt edıl- Devlet ~enıı'rJollan ve ıı·uıanları BaJd'f' ____ _ _ metre murabbaı yuısüz a~sa muzay,e-, m~tir. Taliplerin t:ncümımi vilayete müracaatları. UU 

LeyR - Nehart, kız. erkek deye konularak 29 Tcşrımevel 9:9 --- --- -~-

şark Lisesi !il~~:;1~:;a~~~~~~i:~:~~~;;i~J:~ 1 Elbise münakasası Uanazasın an: 
olmakla 30 Teşrinicvelin 929 Çarşam :ft 9 

c ik nd devre birinci sınıf (9 uncu ene; için ba gününe tehir edildiği ilim olunur. Gümrükler umun1 nıüdürlüğlinden: Zirde ja2ılı eşyaııuı 7 11/929 tarihine müaa• perıenılıl 
• 'ebart) talebe bydtnı de.aın olunmaktadır. * * * 1_ Memurini mahafaıa için yaptırılacak elbiselerin yevmi nü saat 14 te Haydarpaşada aleni müzayede ile satrlac~tı 
Be ikt Akaretler -Telefon H. O. 3826 Şehrcmaaetinden: Balat atelynin- münakasası olan 22 -T. cvvel-929 tarihin~e müracaat eden ta- 2 Adc:t Saat 

de bulunan dört ton kadar hurda de· !ipler şannamede muayyen evsaf dahilinde teklifl~ri~ s~rt et- ı « Tahta karyola 
mirin tonu ı 4 lira bedelle talibi üze- k .. ·· dd 1 h · dilmi t 
rinde olup ihale müddeti 5 Tcşriniııa- medikleri içip. müna as~ oı:ı: gun mu et e te .ır e . Ş ır. . 6 « Koltuk 
ni 929 tarihine temdit edilmiı oldu- 2 - Taliplerin y.evmı muna.ka~a .?larak.t~yın edılen 2-~.sa?.1- Z6 « Tabure 
lundom taliplerin müzayedeye gir- 929 tarihine miisadıf cumartesı gunu saat ıkide lstanbul guınruk 8 • Sandalye muhtelif 
melı: isin mezı.Gr tarihte levazım mi!- baş müdürlüğü binasında gümrükler umum müdürlüğü mubayaa 6 " Kanape « 
cllirlqlıııe mtllı ceıtlan. komisyonuna müracaatları. 22 « kornif 

Büyük ada yalı ~ilesinde büyük ada -*atmda 2 No: hı • • • s " Pencere tenteııl 
lükkfuı şehri 8 lira ve daye hatun mahane.ia4e "6bethane -~ Şelıremanetinılen: Köprüler anha- A. H1SARBELED1YE M0D1- M A M A 1 « İstor perde 
'Dlda 7•8 N.J lu dükkln ma bodrum pbri 12 lira Hoca Aliettin rmda bulunan font, demir, aaç, pirinç R1YET1NDEN: Bedeli kesfi (503) 

7 
« Perde 

. d k L • .t.. k • da 21 74 N , lu diikkin ve saire gibi eşya satılmalı: için kapa-ı lira (97) kuruştan ibaret olan kü- p d dl uah:ı-Uesıı~ e ara r..u paşa so_ agm . • o. . 1r zarfla müzayedei ':orunuıtur. Ta- çlik 
1111 

köprüsünün istinat dıvanna 10 « er e mesne 
ehri 12 !ıra elvanzade.m~l~esı~de ~r ~apı ca~deauıde 11 liplerin şartname almak için her &Un lıaıpu§ta intaatı .ka~ ıarf u~.ı.lile Dr. H. ŞINASİ 109 « Perde çengeli muhtelll 
'fo: Ju apartımanın befıncı daıresı şehri 25 lira Gedikpqada E- 1r zarfla miızayedef1; konmuıt.~. Ta- mtınalıaaaya vazedilnuş ve ~f!nnı•· ı 7 cı Perde saçağı • 
ııin Sinan mahallesinde neviya sokağmda 7-15 No lu hane tehri lif mektul;'~ ela ihale gün~ ~!-? ninin 21 inci Perşembe gün~~ on Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. 

1 
« Perük 

5 lira Biı :.ik adada ~aıı mahallesinde plcı IOkağmda 9 No lu 18 TctrinJaam 1129 Paartem.. ~~ lıqte zarfların lrli'8dı ıuretile iha~c- ZAY1 MAKBUZ 9 • Paspas 
' . • 

1 
han . . saat onlıqe kadar mezkiir mudilrlu- si mukarrer bulunmuı olmalı:la talip-~ şehrı 6 !ıra ezk6r sokakta 7. No lu e gehri ~ lira ğe vrnnelerl. !erin teminat akçelerin! havi~~ Iııtanbul İthalat gümrüğünde mu- 18 « Kağıt sepeti tabl9 

lehzade başında ~at .~a ~d.e zereh .. ~kagmda * ~ * !arın ve heyeti fenniye müdı_rıyettn- amelci rüsumiyesini ifa eylc~i~im 23 c Masa muhtelif 
04-106 No: lu maa ""8 dükldln gehri 12 lira Kadıkoyunde Ra- Şebremanetinclen: Bcyoilu temi<- den alacaldan ehliyctnamclc.rını vak: 18036 numaralı beyannameye tsttna· ı c Maaa ve ayna 
im pqa mahallesinde Söğütlü Çqme IQkağmda 35 No: lu dük- lilı: itlerine ait beygir Teşrinievelin 30 ti mczkilrda daire encümenıne tevdı deıı 3~48 cilt ve 20.250 u~a numara~ ı « Konsol 
in tefıri 3 lira Monla gürani mahallesinde darüşşafaka aokağm uncuÇarfamba günü Fatih at pazarın eylemeleri. d~zıto makbuzu !le 2119(929 tarı-

1 
" Komodin 

a 7-9 5-7 No: lu d-.ıtlar -hri 10 lira Atik .Aıli~ mahalle- ela ve Kadıköy temizlik itlerine ait * * • ~e v~zncye tevdi eyledi~ ~3.2 
2 

« Dolap 
' ,... ..-.- T · · · 929 P ilnii O !ıraya aıt makbuz bu kere zayı edildi-

inde tavukpazan ııolııalmda 32-37 No: lu dükkln plui 8 lira a:r cşnrııaanıda t".ia~ b u: BAKIRKÖY şubei idarlycsinden: ğinden ve yenlaini ahEedecefimden 7 « Anahtar tablOIAI 
'ahtakalede Rüstem pta mahalloeminde Papa oğla ııokağmda ::ı lıilm~;: aat:'cai~nclan fan; Balı:ırlı:öy belediye daireııi a~lılrmnda hülı:mii olmadığını ilin eylerim. &. 4 « mbise askısı 
5 No· lu dükkan tel!ıil 10 lira yirmi bet kunJt Burgaz adasında olaıılarm -hılh mezkiircla memur 111CYCut ve milııtame~ ~uh.:l~il ·~.nas yoflu, lıtilılil caddesi 1• nwnııracla 8 • Etajer 
ah mahallesinde 7 : 1u hane tehri 21 lira tıedelleri ile bir sene aıah1111una müracaatları. ve ebatta 13 ~ ~· .. ~ tali mı;:- Miaetta •e Sitroen acentalıiı N-. 

4 
., Pencere kaua ''ddet -'•~..&.. tile • ----k .. 8- yede füruht ectilecejın'IKD P o -

1u. • ve .. w0~ere 111n ıcara rapt -'?"' mre 11-929 • • * lann yüzde on pey akçelerini müıta1 FAnH llönc:i ıulh Hubk Hııkim- 3 « Kapı 
ırıhine musadi_ ç&J9mlıe ~ BIUlt 14 te mlizayedeleri mukar- ŞEHREllANETİDEN: itfaiye hibcn 20 gün zarfında daire encüıııe- 1iiiaclea: Resim l1Ul8U1 
?rdir. Taliplerin "9f.5 httaNle tenılNit makbazlarile anvali memur ve efnıdı için 290 çift çiz- nine müracaatları ltlaumu ilan olunur Müddei M. M. vekileti müddei ~- Panjur 
letnıke icar komiı)'GBUna miiwcaat etmeleri. - puarbk l1lretile yaptınlacalı:tır. • • • leyhima Ahmet Şeref efendi ve Hııli-

10 
• Merdiven ~ 

• • • Taliplerin 3/Tqrinlaııi/!129 Pazar ŞEHREllANETINDEN: Vefa de 11.ubterem ve Melek .ha.':'ımlara Sıgara tab1-
ı Ü d 1 • Jlirıü saat onlıqe kadar levuım mü- . de Hoca teberrlik mahal ve uıre beyninde derdelti ruyet l3 8 " car M zaye e en dilrliliüne ıelmeleri. j8':'~ ?~ üz 11 1nkağında 17 ha bin lrliaur lı:uruı alacak dava11nın cari 2 « Lavabo 

. • • • ~sının a ya g e h . muhakemesinde tebligata rağmen gc- 1 « Kova Beyoğlunda HiiMyn ağa mahallesınde Valde Çlfllle ııo- . rıta n~ralr adada 125 arıt' numa Jemediğinizden haklmuzda 111yap ka- Le-
ağmda 57 Numarah hane şehri 32 lira ve ittisalindeki 59 Nu- BEYQQl.U DAİRESID~: Tamı ralr arsa ile 23 numarab adada 125 ran itihaz olunarak dava vekili bir 1 • Tengecnke 

1 '-"rd F .di ratı datnle ltJerinde ııarfedilmek ib· numaralı ana pazatlrlda satılacaktır. L->• 1 11 L 'br 
1 

h''kü· 7 « 'lllralı hane şehri 30 Jira ve mahal el mez&u e en ye soka- re 300 metre lllilı:'ap adi ı._ lıapah Taliplerin 3 T. unf 929 Pazar günü :"' a muame e evraa ı az a u . m 1 « Et makinesi 
mda 121 Numaralı hane şehri 30 lira ve Beyoğlunda kitip Mus zarf uıulü ile•• yirmi gllıı miiddetle saat on 1ıqe kadar levumı müdürlü- ~a':' ;-::~9~ v~ ~~~mesı 14 J4'uhtelif mutfak leftJ 
ıfa Çelebi Mahallesinde Rum mezarlığı karşısında 30 Numara milnakaeaya k~~Uftur. Tallp olan ğürıe ıelmelerl. ' blıe :ıa 1n1ınm":8 oı~:{u ı;:u:: ~~ 

1 
• Barometro 

ana tehri 10 lira ve ayni mahalde 32 Numaralı araka tehri lann fllrtı:ıamesuıı &örmek ibre daire • * * .uı muhakemeleri kanununun 402 ve • Matra 
G liria ve Kamerhatw mahallesinde karnavola sokağında 36-38da fe~ hey=~!',.7·~:=t 80~1;-lhaıııf ŞEHREMAN~D!_I!; Çdanengel- mnadı müteakibeai mucibince uaul- 111 feneke güjüm 

ıaralı hane ·-'-.... 30 li T haneci be · ah il ıre .,. r • köyünde Ane _...... Ya•um o- itltas ederek 
0 

ya f g « 
un s-... ra ve op e yazıt m a e- le günü olan l 7 /11/929 ııaat on bqte lan hamam ç 1 1.;nin tamiri puar- en . "'1 P ma~ra ~ ver 4 « Çinko ve tahta plD8ll' 
nde Karanlık f.ırun IOkağmda 7 Numaralı dükkan ile ittisalin- daire encümenine milracaatlan illn o- lrlda yaptıruacajmdan taıiplerin 4 T. ~ "'t!.~üı:uaze"::e ;::ıtı 20 « Sandık tahta 
:ki 9 Numaralı hanede tehri on beter lira bedellerile bir sene lunur. aani 929 Pazartai pnii levazım mil- ::ı:n : 05 v~o8 ;;:; ..;.deı~~e tev~ 13 

« Bakır kazan 
üddetle ve müphenı suretile icara raptedilmek üzre 8·11-929 • • • dürlüğüne gelmeleri. !ikan mahkemeye kabul olunmayaca- 18 Kilo Hurda muşamba 
rihine müaadif Çaıpmba günü ııaat 14 te müzayedeleri mu- ŞBHREMANETİNDEN: Kimya- • • * . ğınız gibi valı:'ayı ikrar ve kabul et- Adet Dikiş makinesi 
UTerdir. Taliplerin tıeminat makbuzlarile Emvali metruke icar bane için lilzumu olan ec.ıayi kimye- ŞEHREMANETİ DEN: Fatih. ya- miş addolunacağınız ilin olumır. 1 
ımiııyonuna müpaeut eylemeleri. ıriye kapah zarfla münakasaya kon- ngm yerinde Nevbahar mahalle11nde . "-L.. _ __._ • 

-- 111Uftur. Taliplerin prtname almalı: 5079 harita numaralı arsa arka11nda aZyı a ..... ı t ..... ereu 

llllll.ıl fı'cı•l ff lllJI ........ r. için her &llıı ıe..- mtidlirlüitine 53 23 DMtre murıibbaındalri arsa pa· Nüfuı lrijıdımı aayi ettaaı. Bulup 1 11 111811011 1 ıetmeleıl. Teklif ..ııtuplarmı ela aad.ida utdwln:ır Taliplerin 4 T. ta aG!ata Tünel HaıimM 29,30 -
• ihale gllııü olan 1 il T. tani 9211 Sah aani 929 Pazartesi gilnll saat on bet• racla Nöptöluu ııJa:orta firketinde 

Cumhunyet bayramına musadif 29 teşrinievel ıah flbiü oda- &ilnil saat on~ laulıir meaJd\r mıı.. kadar ınumı mü iidlliUne gelmele- Yorıi Vaailyadi efendi namına i•tir-
ıu: kapalı bulunacakt•r. cltırllli• uıııwlti'L Jeri eliti takdirde llllClllDun edicelı:tir. 
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e mO~iriyetin~en: 
llzayedelerl 

1 « ({ • ayafr 
12 « Su fıçısı 
4 • San$1 küreği ve ~ 
1 Yangm dolabı 

25 « Ahşap bilet dolabı 
6 « Bil' kiloluk dirhem 


