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!elg_raf adresi: 

l~tanhııl, \llU .IYJ<:T 

idarehane: 
Ankara caddesi, No 100 

;; Telefon numaraları: 

!! lstanbul, 3911-3912-3913 
Oaınt \le matbaaya ait hWtJ.,1ar ıçin müdıriytte müracaat edtlmtlidır. 

Milddrli g~çen nrıshalur 10 kuruştur. Oelen evrak geri verilmez. 

_ l'Wwa•ha.•a ~ H'Dı'.'"a.'P*-r 

Dıin acılan rocuk bahçesi yazısı (J uııcü sahifede) 
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Gazetemizde çıkan yazıların hukuku mahfuzdur 
Abone "•artları: han tarifesi: 

!' ;! 6 ıncı sahifede santımi 
'fi 5 inci • 

Türkiye Hariç 
400 ku 800 kıı. J ayııgı 

6 75() • 1400 • .u. 4 üncü • tt 2 inci • 12 • J4(}() • Z/00 • 
rw-..ı.-• a Huıe-9$a.r 

I - - - J 

Ekmeği ucuzlatmak 
için ne yapmah? 

ismet Paşa Hazretleri dün 
Ankaraya avu~t ettiler 

Narhı un /lahna glJre 
degll, buğday üzerinden 

· tespit etmeli 

Başvekil Pş. Hz. istasyonda Meclis reisi, 
vekiller ve meb'uslar tarafından parlak 

bir surette teşyi edildi 

Hala mı Arap harfleri 
Maarif vekili lokanta
cıyı Adliyeye verdirdi 

cenaze merasimi 
BERLlN, 6. A. A. - Hükumet 

M. Streıeman'a pek parlak bir ce:ıa
ze merasimi yapmııtır. 

Maliye velrill Saracoğlu ŞillırU Beg 
MSliye vekili Saracoğlu Şükrü bey vergilerin cibayetini, kanunlarm tat· 

yarın Ankaraya avdet edeceklerdir. bik tarzını kontrol etmektedir. Ver
V ekil bey dün de teftişatına devam ~!erde tadillit yapılmasına ~ütaallik 
etmiştir. Saracoğlu Şükrü bey dün b~r t~savvur yoktur. Mamalı h.er han 
kendisini gören bir muhardrlmlze şu gı bır suretle zam yapılması ımkaru 
beyannatta bulunmuştur: olmadığı gibi ihtiyaç ve imkan nis-

V aridat kanun arı VEKiL B TEFTiŞiNDEN petinde rctuş icrası muhtemeldir. 
· GELECEK SENE BÜTÇESi 

külliyatı ME~NrJ_N Gelecek sene bütçesi hakkındaki 
ANKARA, 6. (Telefonla) - Ma- - İst~nbul~aki teftı~atıma devam tahminler şimdilik nabemevsimdir. 

!iye vekaleti varidat bütçe kanununa e~mekteyu.n .. Bır ç_ok muessesatı gez- Çünkü gümrük varidatımız dülıe ka· 
merbut umum varidat kanunlarile di- dı~ ve .. g.?rd~kl~rımden me"?nunw;ı:ı. dar normal bir şekilde değildi. Ver
ğer kanunlar ve bunların izahlannr Dun Tutun ınbısarını .~e~dı~. ~~- gilerin artması ihtimaline karşı, her 
h · tal' 1 . uh 1 bul şahedatım bende çok musaıt bır ıntı- sınıf tacirler elde fazla stok bulun-
avı ımatname erı m tev un- l · ' .. · · 

k .. 'd k nl .. . ba bırakmıştır. dareyı pek muntazam durmak emelile mutemadıyen ıtha-
ma uzre varı at anu arı unvanı b ld Bilh f b 'k .. .. • d Ö ı k' b 
altında bir külliyat vücude getirmiş- bul,_uml. akis.sa 1 a rhı anıtn d':'tç~e latt.ı bul~nu;r.okrlar .'d· y eb .. hı dad~ı 
t' a ıg o an ma na an ep ec ı e - günler gumru varı atı ta ıı a 1-

1\ı 1 1 M "l' 1 ahk'k miştir ve insana hayret verecek bir in nin iki, üç misline baliğ olmaktaydı. 
'~~ara ~ ;r~l m~mur_~rı t ~. tizamla çalışıyorlar. Bu müessesede Ben bu yükselmiş rakkamları gele-

ve c! ayet ey C:. ı en varı atın mu- gördüğüm iyi şeYlerin başında yeni cek sene varidatı için yapacağım he
~e~llık b~~ndu~. kanu:l~r~tamamen tesis edilen çocuk yurdu vardır. saba istinatgah addedersem hata et-
~ unaca arı gı ı, ~u e e er d~ ta- Bu çok iyi düşünülrniiş teşebbüsle iş miş olurum. Aradan bir kaç ay ge _ 

bı bulu~dukları malı kanunları bır ~- başına gelirken çocuklarım evlerinde meli, vaziyet tabiileşmeli ve tahmi~-
n.rla gormek fırsatını bulacaktır. Kul hapseden onları urg-nla bag"layan ı d 1 1 d l' 8 ·ı · • .... er on an sonra yapı ma ı ır. 
ıyat cı ttır. zavallı annlerin huzuru ruhu kazarul- VAZJYETJ MALiYEMiZ 
Yeni Mağnisa meb'usu ~ış oluyor. MÜKEMMEL 

1ZM1R, 6. A. A. - Mağnisa'da VERGiLERE ZAM YOK Devletin umumi vaziyeti maliyesi 
yapılan intihap neticesinde cümhuri- _ Vergiler artacak mıdır? mükemmeldir. Alacağımızı alıyor, 
yet halk fırkası namzedi Mitat bey _ Buna imkan yoktur. Vergilerin borcumuz•J ocli:yoruz. Her iki itte de 
müttefikan Mağnisa meb'usluğu"~ tatbikatına itina ile devam edilmekt~ mutlak bir intizam hakimdir. latikra-
i.,tihap olunmuttur. <tir. Bu işlerle metııul bir komisvon ( Mabadi 3 Onca sahifede) 

) ' eııi t~ kaüt 
kanunu 

Maaşlar artıyor 

Müddetini dolduran 
memur ne maaş 

alacak? 
Oeçenlerde tehrimize gelmiı olan 

Maliye müste,arı Ali Rıza B. V elri
lete ait müıtacel işlcr hakkında Ve
kil Saracoilu Şükrü B. ile görüımuı 
ve bazı talimatı hamilen dün akşam 
Ankaraya gitmiştir. 

Ali Rıza beyin i~ahatına göre, bu 
sene Büyük Millet mecliıine tevdi e 
dilecek olan mütekaitler hakkındaki 

Ali Rıza Beg 
yeni maaş kanun layihaBI İslahat 
maliye encümeni tarafından hazırlan· 
Dllftır. 

. Bu layiha vekaletçe tetkik edilmek 
te olup yakında heyeti vekilede mü
zakere edilecektir. 

( Mabadi 3 üncii salıifcdt! )-
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~sa"')'e il MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 

ı ~ 
Vi/llgette 

Tevhit projesi 
Tetlıllıat bttmelı 

ilzredir 

Çocuk bahçesi 
açıldı 

Emanette 

Fena sütler 
Dün yüzlerce çocuk bahçe-. Kat'i talıtbat yapıl-

deki eğlence yerlerine ması emredildi 
hücum ettiler s ı vr ti E f tevhidi için on günlerde Şehremanetine ailt e-

a ~~~t: ota.:":~~':at ilerlemittir. Şehremaneti tarafından Gill~a~e r~n bozuk olduğu hakkında bir çok 
y ~ali enclimenler projeyi haZ<rla- parkında yap~ır~laı~ çocuk bahçesının şıkiyetler .yap~aktadır. . 

ki 1 1 1 Yakında bil açılma merasımı dun saat 15 tc yapıl Bunun ilzerıne Şehremanetı zabı-
ma a meıgu o uyor ar. t · b ı d' ·· ı · k b' .. k k · t k toplanarak ne- mıfbr. aı e e ıyeye sut erın sı ı ır mua-
J.'.ll • ~mll~on d e ~~~ Vali Vekili ve Şehremini Muhid- yeneye tabi tutulması için emir ver-
tıceyı espı e ece ır. din Bey,' yüzlerce çocuğun arasına miştir. Bozuk sütler döktürilleceği 

YOLLARIN iNŞASI girerek bahçeyi açmış ve çocuklar gü- gibi bö)l'le süt satanlar da cezalandı-

ç k h 1 il · atının le oynıya bahçeF girmişler ve eğlen- rılacaktır. 
o arap o an Y?. ~rın 1?~• . ce yerlerine koşuşmuşlardır. 

kıt ıelıneden eve! bıtmlmetı ıçın ça- Çocuk bahçesi açılırken Cümhuri- Yersiz ve yurtsuzlar 
htılmaktadır. ı lk f k " f t · · H kkı ŞI d U k"'d ş·ı olu yet ıa ır asr mu eti§" a · Vilayet ile Emanet ötede beride ya 

Bu_ meyan a . 
8 

u ·~ -
1 

e Y • nasi Paşa, İstanbul mebuslarından tan yersiz yurtsuzlara muavenet için 
nun ıntaatı da bıtecektır. Huseyin, Ziyaeddin, Poliı müdüril Şc bazı tedbirler almağa karar verınif-
VERGİ TAHSİLATI NE rif beyler, Vilayet, Emanet daimi en- tir: 

HALDE? c~eni ansı, Emanet Sıhhiye .. n:'.üdü- Polis v~ z~~it~i belediye m~murl~
ru Neıet Osman, Parklar müduru Re- rı gecelen kopru altını yenı camı, 

Verıilorin ikinci taksit zama~ gel f&l beylerle gazeteciler bulunmuştur. Fatih, Ayasofya 'süleymaniye, 
d~jtin~en bütün maliye ıubelen talı- Ç~uk bahçesinde akşama kadar Sultan Ahmet, 'Beyazıt cami
sılit ıle meşgul bulunuyor. Şehır bandosu çalmıştır. terini Kuruçeşme yalaklarını do

. v~rHet vergilerinde milkelleflerin .. Kurtuluş bayra~ı . ve havanın da laşac~klar, buralarda uyuyanlara 
m~ borçları vard~r. 'J'.ahakkuk ve g.uzel olm!ısı dolayısıle ç~cu~ bahçe- tesadüf ettikleri zaman çocuklu: iş 
tahsil "!.emu~la~ı!'m ışlerı ~addından s~ ço~. kalabalıktı. Muhıddin Bey, bulunmak üzre bakım yurduna, cid
fazla çogaldıgı ıçın bu vergılerden bir bır muddet çocuklar arasında bulun- den aciz kimsesiz malul olan ihti
çoğu tahsil edilememiştir. muş o~lar~~ ko.n~şn:ıuı : . yarlar d~ Darülic~zeye, çalışmıya ik

- • Ou? .~ızındır, eğlenın yavru- tidarı olan serseri ve esrarkeşler de 
DALGALI BORÇLAR İÇİN l~rım eglenın • . . haklarında senıeri muamelesi yapıl
VAKİ MÜRACAATLAR dıye toşvik etmış ve bır baba şcfka- mak üzre edliycye sevkcdilecekler-

• tile salıncaklara bindirmiştir. dir. 
• • ol' ~ _Eylul zarfında dalgalı borçlar. ko- Çocuk bahçesi güzeldir. Salıncak • 

:ı 

Mahkemelerde: 

Kabotaj kanununa n1uhalefet 
Ecnebi tebaasından iken vapura 

komanya götürmüş .. 
Kabotaj kanununa muhalefet .•• Lozan mu'i!.hedesile iktısadi ıs 

tiklaliııe sahip olan Türkiye cumhuiyetinde, bu hareket, bir cü.
rümdür. 

Evelki gün Birinci Ceza mahkemesinde buna temas eden bır 
muhakemeye bakıldı. 

Maznun, Romanya tebaasından olduğunu söyliyen şaşkın ba
kışlı, Türkçeyi yamn yamalak konuşabilen şeyt~n bir a
damdı. Zabıt varakasına göre bu adam ecnebi tabiiyetınde oldu. 
ğu halde bir Yunan vapur kumpanyasının acentasında memur
dur. 

Geçen Temmuzun ortalarına doğru bir gün acentanın sandalı 
na binip, Vunan ba hir vapura komanya götürürken yaka 
lamp mahkemeye · 

Reis sordu: 
-Kabotaj kanununa muhalif hareket etmekle itham ediliyor 

sunuz, ne diyeceksiniz? 
- ...... . 
- Bir ecnebi vapuruna komanya götünnüısünüz? 
- Hayrr efendim. • Ben götürmedim komanya. • Aldmı bir 

kaç parça Bursa kumaş •• Hani ki götürmüşüm kaptana .•• Ama 
vaı:mı:s sandal içinde bir parça komanya •• Ben yok haber •• 

- Sizin vazifeniz nedir? 
- Acenta mamur •• 
Müddei umumi, zabıt varakasında kafi sarahat olınadrfuıdat• 

ınznunun beraetini talep etti. Mahkeme de bu talep üzerine be
raet karan verdi. Maznun 1 bu karar teblil edilince sevincinden 
kıpkırmızı oldu: 

- Teşekkür efendim, çok tctekkür •• 
Diyerek gerisin geri salondan Çtktı: • 

• • • 
·~ Urlt şeh . .. .. . . . • nuayonuna gelen evraktan 62 ı k.ı- tahterevalli montanyı rus kumbah- EMANET MAHRUKAT 
,, ol\\i) . rı, surunmekton kurtulmak ıçın, (ıdare) sınde ve bul, 18 i ret ve 184 ü de noksan gö- çeai vardır: ' 
.~~ai de Srd~ s~rahat istiyor. Sarah~t~ temi~ ve Tü~k şe~ı:i- ru.m!' ikmal. edilmek il.ı;re iade edil- Emanet bundan başka Kadıköy, STOKUNU KONTROL Altmııot sekiz yaşında bir memurun 

GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 
latı ğ .1• ılmı esaslara g&e tesis ıçın (Turk şehırlennın mıştir. Komısyonca ılmdlyekadar ka- Fatih ve şehrin diğer muhtelif yerle- EDİYOR Y f 

tsasıye ıslahatı) lizundır kanaatindeyiz. N. bul edilenlerin ~iktarı 1,soo ret edl- rinde beş çocuk bahçesi daha yaptır- B.u se~e kışın şiddetli o~m~sı ~hti- yaptlğı SUI stimal 
('I • . !enler de 1000 kusurdur. acaktır. maime bı~aen şe_hremane~ı §~dıden Dün Ağırceza mahkemesinde 68 Mahkeme tahkikatı yapan mllfct-\>ÜNu·· N İ * "' *ı ',• • • • • -• .. • • • • • • b.azı tedbır almagı ~~nasıp gormüı- yaılarında Eyup mıntakaaı taş ocak- tit Abidin ve Ahmet Hamdi efendi. 

Ilı KTISAD HABERLERİ U i'/t •ı~·~·ı tür. ~·~ haf~a şehrımı~e gelen od'?' !arı clbayet memuru Şevket efendinin !erin celbi ı in talik edildi. llıtef ırıBBr 6 ' . , ~e. kon_ıür mıktan tet~k ve ~ehnn muhakemesi yapıldı . YENIK~YLO MEHMET VE 
llt oktruva r 8 • 1 d b . • •t•. ıhtıyacıle mukayese edilmektedır. 
f . e mı a masın an enzın Kıtap fi atları . Emanet Teşrinievel nihayetine ka- Davayı defterdarlık açmıştı. Dava .. ARKADAŞLARI . 

~. · I&tları 4 kurua kadar fırlad _ • ·-- , dar mahrukat miktarını tetkik edecek n_ın m7v~uu şudu_r: Şevket efendi ~ah . I?,un Ağırceza mahkemesınd: -V:e-l>tt~ tuıııriılc . Y I , Şilede Cinayet ve ay sonunda şayet mevrudat mikta- sıl ettiğı 1,725 lira 33 kuruşu zım- ru~oylil. Mehmet •• Mu1a, Hilseyın ~s; '~t 01 lnlt~ tarıfesinde benzin de satış mağazaları da açacaktir. Orta mektep kitapla- rı senelik istih!Ak ınlktarından az 
0

_ metine geçirmiş cürmü saklamak lçln mınde üç kard~şı ölilmle ve ~vlerını 
'ıit1•1diğin~ ve gliı_nrlik resimleri ZAHiRE BORSASI f" t k Bir baba aevglllsina !ursa 0 zaman emanet kendi vesaitile makbuzları ve yevmiye defterini or- y~~kla te?~ıt ederek para ısteyen 
~~~<• alınııı en resımler gümriik tALIMATNAMESI rına 18 onuyor ka an kızını b it I mahrukat celbedecektir tadan kaldırmış ve Çoban çeşmedeki Rıze.!ı Memı§ in davasına batlaodı. 
· a~t t ~•ıııanak~dır._ Iatanbul ticaret ve zahire borsası Devlet matbaasında umumi milfet Ç 8 ay a ' emvali milliyeye alt kumları bila ruh . Dunkü ~ahk~med~ müddei . Musa 

:<lıltııit 0~~ ıle tıcaret muahe- tal~atnameai. t~d.~l ~dilmiş ve Ema; tiş Ali Canip B. riyasetinde içtima . yaral~~I ABiDE MEYDANI sat. ihr.a~ına. n:'iı~aade ve. b~ suretle nın .zev~es~. Enune dı~ledl. Emme H. 
'eı~;'•c•k gaz ~ğunda':' Ro~a~- net ıktısat mildlirunu~ b~rs_anın tabıi eden kitaplara fiat koyma komisyonu Şılede Ovacı.k k.oyunden 20 yaş- Taksim Cilmhuriyet abidesi mey- vazıfesını suı ıştımal etmıştır. hadıseyı ş~yle anlattı._ . 
~~ ıu &lınıııaıııa~ benzınden ınhı- az!sı olması k.ıbul edıl~ştır. . içtimalarına devam etmektedir. Mek- lannda Osma!' ıs~ınde bir genç ba- danının tesviyesine devam olunmak- KENDiSi NE DiYOR .. ? ~ Memış kayın bıraderım. M~h-
~ tcu, be . ta~ır Bakkallar kooperatifi - Yem te- teplerin açılması yaklaştığından he- basının ısrarı ıle nışanlandığı hanımı tadır. Şehremini Muhiddin Bey, dıin . . . . medin tabancasın~ çalmıştı. Bır gun 
~ ~'k' gelirk n.,n fıatlerinin düş- şekkül eden bakkallar kooperatifi i- yet her gün içtima etmektedir. Dün sevmiyerek ayni köyden muhacir Ri- Taksimdeki inşaatı teftiş etmiştir. Şev~et efendı aleyhın~ekı ıddalara havuz başına geldı: - ~abancayı ben 
· d~ tru~a a~n Emanetin bu me- çin aza kaydına devam edilmektedir. Istanbul un kurtuluş bayramı oldu- fat ağanın kızı İfade hanıma gönill ve şu şekil~~. mukabele ettı: . çal~, eğer bana 250 .lira vermezsen 
ı.,. tt kuruş ~•ından benzi_n fi- Kooperatif bu ay sonunda faaliye- · undan öğleden evci toplanmıştır. rir ve İfade hanım da gence ayni aş- EKMEK VE_ FRANCAL~ .FIATI . - Bu tun me.murlar tahsıl ettl~c- hepinizi ya~a~ım :. dedı ve 5 el taban-
~ n,,.._t f a?ar yükaelınıştlr. te geçecek ve azası olan bakkallara fık mektep kitaplarına konan fiate i- kla mukabele eder. Bunlar evlenmiye Şehremanetinden: Teşrıruevelin rı par~ları tahsıl me.mur~ Hamdı e- ca ~tar~k gıt~ı. Bır gün de eve geldı. 
~dın hanq •brıkaları - Sanayi dilşük fiatle mal tevziine başlayacak tiraz eden kitapçıların hepsi heyete karar verirler. Fakat, iki tarafın da sekizinci Sah gününden itibaren Ek- f~ndı ıle. bankaya gonderıder. ~·~- Kaın.~ı~~derıme tabanca çekti. Ko
~ ••nelik b~' mensucat sanayii tır. müracaat ederek fıatleri kabul ettik- ebeveyni razı olmaz. • mek on altı ve Francala yirmi dort dı efend~ b~ paraları taru.dıgı bır tile cam ustune ahlarak öldürmesine ma-
'ltı~)<a bu mu~lrogram yapmıı- Evelki giın bakkallar cemiyetin- !erini bildirerek lısteleri almı~lardır. Geçen giln İfade hanım aıkırun te- kuruştur. cara verırmış. Hatt~ bugun Tarlaba- ni oldu 
' ı •lıa. açnııya •t zarfında yeni den bir heyet Başvekil İsmet paşa Fiat koyma komisyonu şimdi orta siri ile babasını dinlemeden Osmana şında apartman . bıle yaptırmıştır. Bundan sonra Hüseyinin zevcesi 

'.J ~alıYetini ;ak, ayni z~manda hazretlermi ziyaret ederek kooperati- mekteplere ait kitaplara fıat koymak- kaçar ve bunun üzerine babası dehşe MiJte/erriJı H. De!t•~~r ~eselcsıne __ gehnc:: ~efter- Fatma H. da Kadri ve Cemile H., 
ıır ~•na •arfcde ev~ut fabrıkaların fe ait bazı maruzatta bulunmuşlardır. la meşgul olmaktadır. tli hiddetlenir, hemen eline bir balta • lerı mu~ettışlere gctırırken ıhtıyarhk çoban Mehmet ve Musa'run oğlu Yu-
/ '1ıııt:ucaı pr~ektır · İs~eı. paşa ~azreUe.ri ~ooperatifin Heyetin mesai•i nihayet bir iki giın alıp kızım geçeceği bir yola sakla- ,, •l '}} . dolayısıle vaporda unuttum. Sonra da su( dinlendiler. Bunlar da hadiseyi 

ılıi. ın llıUt gramının .b~ıın~ çok ~ufıt olabileceğı umıdinı ızhar daha devam edecektir. nır, biraz sonra da kızı il Osman, C (} CJ bulamadık'. . . . aynen .anlattılar. Mahkeme tahkika-
'İııııı ahaasıs g:etırılmeaı ve muzaharet vaat buyurmuşlardır. .,,.,,,.,_.., yanlarında birkaç muhafı~ ile beygir Kumlar ıse benım salahıyetıme ta- ta vazıyet eden polislerin celbi için 
. .\ı ilik Y 1 . *. ~ambiyo fiatleri - Diln borsada Darülfünıu1111111alıli hakkın !er üzerinde oradan geçerlerken hid- Adliye veklll Beykoz alluk eden bir şey değildi. tehir edildi. 
, ııı.nya: nız Hereke fabrıkası İngılız hrası 1oos kuruşta açılmış ve d M if ekili bir karar detti baba birdenbire beygirdcki kı- adliyesini taltif etti ---
c,ktir . .\~n bir miltahaaaıa ge· 1005 kuruşta kapanmıştır. Altın 877 a aar 11 

• • zın üzerine atılarak birkaç balta dar- v · ı k--
~nr;ı leh~an. miltahaes~s bir ~iret 9,25 kuruştan muamele görmüş olmadığını SlJyliıyo~. besi ile kızcağız ı kanlar içinde yere Adliye vekili Mahmut Esat B. ergı ere zam yo -

burada •nı.ız: gelecektır. Mu tur. . . . . . . Maarif Vekili Cemal Hüsnu. b~y yuvarlar. Kızın yanındakiler bu az- İstanbuldaki teftişlerine devam et-
~ daınıı olarak kalacak . ~ Sana~ . bırlii~n~e - Sanayı Bır- teftişlerine dün de devam ctmıştır. gın b;ıbayı yakalayıp jandarmaya tes- mektedir. Adliye vekili dün sabah re-

Şehtinı· . lığı heyetı ıdare ıçtımaı gelecek Pa- Cemal Hüsnü bey, Darülfünunun !im ettiler, yaraları ağır olan kızı da fakatinde icra reisi Ahmet Refik ve ( Birinci saM/eden mabat ) 
~ın muhtelif yerlerin- zar glinil yapılacaktır. nakli meselesi hakkında malüm~t i~- tedavi için İstanbula gönderdiler. Üsküdar mliddei umumisi Esat bey- 1\1 ı · 'T k · ı · • ı \' • k •• 
1 ~ ----· __ _ _ _ teyen bir muharririmize demiştır kı: ter olduğu halde Beykoz adliyesini a } )'e e ' J lJ}JJ} CJ}l te aut 
• 1ı L.t • • ",-. Ortada böyle bir karar yok- iKi SEVDAZEDE ALEM ziyaret etmiştir. Mahmut Esat B. 
'4111 elıt komısyonda DACINAKAÇMIŞLARA".fA.:· bu meyanda mahkemeye girmiş ve ]JC all'll k 

h tu~i!h~kika_ salahiy.ettar b.,i .~evatın Kuzguncukta, ;Aleksandra ısnun.d~ davayı dinlemiştir. Bundan sonra y C l r aJ} Ul} U 
f1:l) l" verdığı malumata gorc Darulfuıtunun v~ 17 yaşında bır Rum km sevdığı Beykoz kaymakamını makamında zi- zı dahiliden tediyesi birikmiş hiç ku- BiltUn askeri ve milJkl mlitekaltle 
~ •) ak 1 • l il d · ı d Ankaraya naklinden ziyade Ankara- bır delıkanh tarafından kaçırılmış- yaret ederek bir müddet konuşmuş- pon kalmamıştır. ıe f&lllİI olan bu kanun !Ayihası atide-

d' v Jll. ese e.s. • .. la .. e .• ille eJl ddaı'lmbıe'rktdeadrı.iır'.lfünun tesisi tasavvur e- tır. . tur. Bazı yerlerde hala gayri kanuni ki esasları muhtevidir: 
l Kuzguncukta Arnavut mahallesın- Mahmut Esat B. bundan sonra Baş- vergiler tahsil olunduğu hakkındaki 1 - evvelce azami tekaüt maaJI ~"'t . ger tşler gortJSUllllJyf"Cek ~~ otu~an ~a~çıv:n .T;naş~ kızı A- vekil İsmet Pş. yı teşyi için Haydar neşriyat asli doğru değildir. Bu ha- {50) lirayı tecavil.ı: etmediği halde 

·"" •I ' Tanassur yok .~ sanAlıra tey ehrı · eyın e ğoluurlalnasara- paşaya gitmiştir. vadis olsa olsa eıki vergi borçlarının yeni llyihada müddeti hizmet nazarı 'l'tıtL ıt tııUb d · • uacı me pe ıvanın o ana . d 'kk al . 
ı;ı' h'Y•ti a ele komisyonun- - Komisyondaki vaziyet günii gü aba 1 yakını iki enç scvlşmiye NAFIA VEKiLi alın~as~nda~ galattır. kı ~u. tarzı ha- ~ ate .ınmakta ve ~er sene. ~-

11· ~ Yarıntı:· murahhaaaaı diln nilne Hariciye vekaletine bildirilmek- b I t b şkmı•lar/' g B d k'k b 
1 

. reketımız makul ve kanunıdır. çın memurıyet maaJının yüzde !kısı 
. ltıı . ı hey t' . tedir. Alikadarlar U r vaya - a • ır. . . . . ura a tet ı atta u unan Nafıa nispetinde tekaüt maaşına zam yapıl-
.~·ııı~;tilızaratta\ıuı:.::';~~ lerl kat'lyetle tekzip Fakat gençlerın ebeveynı ızdıvaç- vekili Recep beyin cumartesi yahut iN HiSARLARIN ması muvafık görülmektedir Bu su· 
~ıl,n l.? Yalnız Yunaniatand~ Türk he.yeti ~u~ahhasası Yu~ka?- larır~a razı olmamışlardır. pazar glinil Ankaraya gideceği haber ANKARA YA NAKLi retle müddeti hizmeti 45 ıe~eyi dol · 

1ı-...tlc Ilı Urk emlak' . . d . lıların, komısyon ıçtımamda emfa ın ediyorlar Nıhayet. kaçmıya karar veren gen- alınmıştır. . . duran bir memur,maaıının yiizde doi 
~l bi~guı olup bu"::~ııe~~ı~·~ ~ad7 edildiği h~kkm~ ileri sürdükle~i Pangalt ıda Notre ?•m dö Siy?n çlledr evelkı gece Alemdağına kaçmış- DOZÇE VE İIOLU' ORMANLARI k- ~~hısarlar Ankaraya nakledıle- sanı nispetinde tekaüt maaşı alacak 
~L"'hııoıa'afların m ht da ıddıaların butlanını ıspat edecek vazı- k b' d k t ı b nın ar ır. .. . ce mı . tır 
~'t'•ai" n diğer muauıı · kıra.sın! . yettedir. Bu vesait ile tespit edilmiş Fransız me te "' e 1 1 a e e ' Evvela bu iki gençin nereye git- Bolu, Duzçe o~manlarının amenaı- - İnhisar merkezlerinin Ankaraya · .. . . . 
~tat "'b geçiltcekt' as 1~t:rınt olup muhtıranın heyeti umumiyesi İzzet Melih Beyle Fatma Aliye h~~~ tikleri anlaşılamamış , fakat sonra A- ~an amelıyabnı ıkmal ed~n mühen- nakli hiç şüphesiz ki şayanı arzudur. 

1 
:2-kVc~~t e.d~:~ek.ııt~r~ ailk" 

· ~ .\~L_ u muhtırayır . a =il ıyek hakkında toptan bir cevap ihzarı mev mın kerimelerinin tanassur ettıgı lemdağında korucu Hasanm kulübe- dıslerden ~evkc.t B. ve rufekası bu- Fakat bu iş her şeyden evci zaman e~e ~n. 1 1~ • . arı . esı e~e 
tıı~'r'"h'ada tesp·ıta d'vlier ede~ zubahıs değldir. Her mesele müzake- dün bir refikimizde yazılmıştı. · sine misafir oldukları öğrenilmiştir. raya gelmişlerdir: ~-~!uda Yaka, Ka- bina ve imkan meselesidir. m~tcb~kisı tedıye edılecektır. Müt~-
~ a ha e ı p un d'l" k h ti hh ı· Dün bu hususta gerek maarıf ve Jandarmalar iki sevdazedeyi ya- radere, Kurtlar çıfhgı ve Mudurnu - Yunan emlakine vaz'iyet emri kaıtler~n maatları allkadarları t~kil 

i. •u'- llamıza ö d 'Jd " ği re e ı ır en eye mura asamız a- ger•kse mektep nezdinde yaptığı- tak d H ft k ı eden aıle efradı arasında mliteaavıyen ''.t'"· llö• •. ubutan neır·g ntı erdı •
1 

zungelen ı' zahat ve mu"dafaatta bulu- ' d kalamış ve Aleknndrayı henüz 18 mın asın a a ancı orman arının ne zaman verilecektir? . . . 
.. ,ı ·q mız tahkı'kat hadisenin asılsız 01 u- . · . · amenaı·man ·km ı ed' I · t' · ı· ' k • taksım edilecek ve vefat eden mlite-q Yleııı· ıya n ogru .. ·· ıd"k h"k. yaşını ıkmal etmemesınc mebnı baba- 1 1 a ı mış ır. - Bu ış po ıtı aya taalluk eder. . . . . . , . l..ı \• · ış ve tunları ilive nacak ve lüzum goru u çe u umet- g· u neticesini vermiştir. . s test ' etm.•lerdı' r ...,.,......,, Hariciye vekiline sorun! kaıdın yalnız kendı hıaseaı kat edıle-
,. !e .. , ten talimat alınacaktır." Maarif emini Behçet B. bır muhar ına ım ,~!.....- · SOFYA SEFIRl ceği için teadül temin edilmit olacak-

'
"! .-. Sefat-;_.1e • 'a' • ririmize: YEŞILKÖYDE KAVGA Şehrimi.~e gele~ ~~fya. •efir~ Hüs- DA Y/N LER VEKALET/ tır.• . . . 
~ •""' Manifatura -Hadiseyi gazetede gördüm. Bö_y Ye ilkö de Mardirosun dükkanı- rev ~Y ~un ke~dı.sını_ gören bır mu- INTIHABI Kaza~ç. vergıs~ ~•':'ununda ıcap 

"". \tA.l'lJ le b"ır şeyden haberim yoktur demış şl t y kt 1 arabacı H " harrırımıze demııtır kı: eden tadılab tespıt ıçın yakında An· 
, rı1,. 1\ ~l b h na tuğ a aşıma a o an u- İ b . 'h k da ı· .. f t · 1 . . . . \:-<ili". " INACAK U ranf · - S dik T h' B hf k - stan ulda husus! itlerimle meı - Dayinler vekaleti ıntı abab ne ara ma ıye mu e bJ erının ıttira-
~'I'· " 1ılarea1• • . .. tır. d · s · iıdiresi bu seyı~,l a.. ki .aHı~, ~ . ıfyar havlgda gnlüm 4-5 kilne kadar Sofyaya avdet zaman yapılacaktlr? kile bir içtima aktedilecektir. Bilhas-'' ıo aevahi!ı mutc- Notre dam b ıyon m 1 . . . -etmış er uç şı useyını ena a e • . b "h k . 

1 
. ·•-• ti · · la · · "--!',~. •t-ille il alir'atinde ı'kı" va- 1 · at dolayı•ile teessür erıııı ız- d" .. 1• d' edecegım. - Henüz u tarı atiyet e tespıt Sil şı ..... ye erı mucıp o n vergınu .ıııı , ... Fazla ma getirenler ncşrıy ovmuı er ır h ıl kd' · · (22) · · dd · ii.ı: 

~,~•d, bte karar vermiıtir. har ~tmiş ve demiştir kbil; · ı · .. · == s ZiRAAT MINTAKA ol~nm~~ştır.,1Bu ususta
1
yaph aki~knet- t~ dırıihne. aıt ıncdı.kmkaat eılıı ake-

•ır a Ultındutu bildi ·ı .. k""l · _ Mektebimiz tam . r ı ım mues KAHVEDE SiLAH ATMIŞ şrıyat, gosten ~n na!!'z~.t er a. a - rı~ ~ tiy~ç nazarı ı e a nar . 
Itır~~· ı.Ya kadar t kik rı en muş U vazıyette esidir. Bu tekilde bır mesele ol- Kasımpaşada Bahriye caddesinde MODORLOKLERI le tevafuk etmiyor. Huldlınetın na- milhım tadılit yapılacakbr. Muadde 
~ lfi gelıtı et e.dilecek Yeni gümrük tarifeıinin tatbi:.Oin- :=sına ihtimal yoktur. Lutfen tek- Mustafanın kahvesine Zeki isminde Geçen giln, İstanbul ve İzmir zi- mze~eri" o~k üzre b~ ~aç lıim z~- kanun mec~isin bu dereainde çıkması 

'da c~~n~ı.•rhe;zh:ı~:n~:ı:~~~ den sonra manifatura tacirleri fena zip edersiniz. . . . , . .. birisi girmiş, bilbcbcp silah atmiştır. raat batmüdürlilklerinin lağvedildi- kredılme.k~edı~. Halbuki Hüku~et bır mubtem~dır. __ 
temi d'lmi bir vaziyete dlitmütlerdir. Kızının din değıştırdıgı soylenen Zeki yakalanmıştır. ğini yazmı,tık. • vekalet ıçın bır kaç namzet gostere- B m·~llimlere zam 

!\ \' n e 
1 

1 o- Bu vaziyetin doğmasına sebep şu- İzzet Melih B. kendisine müracaat Aldığı~'~. ~lumata nazaran. Y•!- mez. Kendi adamlarımınn haysiyeti- ftŞ . .. . . 
\ u alovaya · dur: Yeni gömrilk tarifesinin tatbi- eden bir muharririmizc şu izahatta OTOMOBiL KAZALARI nız başm~durl~~ unvanı lafved.ilmit ni risek etmekte manayoktur."Mlliye Maarıf vekiletınce, baı; ?'uallı~ 

.w h .. 1tc 1da bu •er. postalar te- kinden s<>nra manifatura resminin bulunmuştur: . 1 - Karagümrük sakinlerinden °~~p 8 Y?1 teıkila~, mın~ka. mUdürlü- ni riske etmektemanayoktur." Mlliye iti~a~ ~dilen veya baş mu_alhm ".~ı· 
t"'J "ll~Ot tir, vapu•lardan isti- yükseleceği zannolunduğundan mani- _ Kızım nezdimdedir. Böyle bır telgraf memuru Server efendiye Fev ğu namı altında ıpka edılmıştlr. vekilimiz buıün Mlitkirat inhisarını, fesını ıfa e~eı:ıtere rnaarıf teşkılitı 
,~ ~fal<,. ~tl'.tı ALINIYOR fatura tacirleri fazla mal getirmişler. hadise mevzuu bahis değild~~· ~e as zi paşa caddesinde 1869 numaralı o- ANTAKYA TÜRKLERİ VE banttları, mail miicoaesatı tefti§ ede- ~nun~ mucıbınc~ makam zammı ve 
~f "~I n •dare.· b" .. Evvelce beş ınlsli gümrük resmi tat- lı da yoktur. Kızımın he~ turlu ha- tomobil çarpmış, Server efendi sağ HARFLER cektir. rılmeaı kararlatm ştır. 
~~I •tı~1n ~llltub : uyuk gemi mü bik edilen bu mallara Ağustostan iti- reketlerini ıakip eden bır baba bu ayağından yaralanmıttır. . . . D I il 
,4•1q ~'il lııuvaf ~an ~ckliflerin ma ba.·en 8 misil tatbik edilmiş fakat it- hadiseden her halde haberdar olur- 2 _Fatihte oturan 8 yıışmda Mil- Antakya tü~klerı bu. ıe?eden ıtiba- OTEL AÇILMASINA em r gO ar 

•ı lıbaYaa~ g<irmediğ; için halat gene devam etmitti. du cahit isminde bir çocuk Fevzi paşa r~n mekteplerınde yeru ~lirk harfleri- MÜSAADE EDİLMİYECEK K'l E ..:.ı• h tt 
ro1r \~\) · an sarfı nazar 0 • Yeni tarife tatbik edilince muahe- Ktzım dersler~k m.~şgul olmak.ta caddesinde oynarken 1366 numaralı nı okutmaya kara.r vermıtler. ve fr~n- AKLAR . 1 yor- .rel!. 1 a .ı 
~~;I il.tul de aktedilen devletlere eşyasından ge ve böyle ~.ir .şey• d~şunmemekte.dır. otomobilin altında kalmış, başından zıslar buna da ,~e etmışlerdır. • . S~~ _ _ ~yos - Er~ğlı .hattında dem~r y<>-
,,~ı l . ~t'- •ı.\·l\LA iHTiLAF ne eaki tarifedeki 5 misil resim alın- Teessüruınu mucıp olan keyfıyet ağır surette yaraladmıştır. YALOVA KAPLICALARI Ahlak ışlerı ıle ugraşan zabıta m

1 
e lu ınpatı faalıyetıne devam edıhyor. 

' ı '" "• •tı m'ıll' dığı görillilnce bu sefer evelce itha- b lıavadı'sin en yakın menbalardan S . f . murlarınm en çok metgul olduk an Kilyostan Ankara istikametinde kırk 
·'" " ı u ,.. ,,.. SAPLAM eyrıse aın umumi m"d" .. Sa · T" · s k • i~, 1 •raaındak' .va?~rcularla !at yapmayan tüccarlar yeni mal ge- t hkik edilmeden yazı lmış olması- BICA-.1 BACA-.INA iŞ d 

11 
h B d" y 

1 
. u ur~ · mm taka Glavanı, ımonı, a sı ve kilometroya kadar inşaat gelmiştir. 

ı5 ~ ~ etııı le 
1 ıhtılafları ta- tirmeğe ba•lamıtlar ve evvelce mal daır Sütlicede manav Necati ile Zeynel uSadulla. h unB , __ • 0

1 
vay.• gıtm!ş1tır: . saire gibi Beyoğlu caddeıi ile Tepe- 7 s inci kilometroya kadar ray ferşİ · 

t 'ne(• c ve den' 1· • · d' N · ı. k a . ""P ıca tn""at ı• erının dd · · b' ı t" · ı k h' •tınd . ız ıcarcti getirtenler bugünkü fena vaziyete dü kavga etmişler ır. ecatı uu avga- .. . . 
1
• 

1 
.- 'b~ başı ca esıru ır eş ıren ış e ve ge- yati münakasaya kondu. 

;S it k•n a blrlık temin et- •mü•lerdı' r. FENERDE İNTİHAP dan miltee•sir olmu•, elindeki bıçağı tesrıı ıçın azım ge en t<rtı atı ala- it eri olan sokaklardır. Bu sokaklar __ _ . _ ~r l un l~y·h • • ' caktır ç Y ----- - k. ıı · · - · ı~ "~ ı ası hazırla- Tüccarlar bu vaziyetin husulün- bacağına saplamıştır. · maalesef son günlerde berbat bir ha- için bu sokakta ı ote erı geçıt yerı 
,,J 'ı ~, .• ndbUytık nı·ıı den Ticaret odasını mes'ul tutmakta Bugün Fenerde Ru<? ba~ papaslı- ~· SERSERi FAHiŞELER le gelmiş, iki taraflı ve otel namlı olmıyan sokaklara naklctm• ğe ve b~-
' " ı et ı· · g·· ı ı"nt 'ıhabat ı ''ao. ı la cagı haber alın - BiR KAMYON EVE ÇARPTI k ki d t 1 ~· :J ~ t Çık mec ısınin ve odanın tüccarı bu hususta tenvir ' Sokaklarda çirkin vazi'iyctle ve ö- binaların daimi sekenesi gelen geçen dema bu so a ar a ote açı masına .ıı ..:'ltir "1Uto1·:~1•k ve . tarife ihti- ctmcditini söylemektedir. mıştır. _ _ - Şoför Hayrettinin idaresindeki tekine berikine sarkıntılık ederken erkeği çevirmeye, bazı erkekler de müsaade ctmemeğe harar vo rmi~ltr-

.1 · ıt mli•kı"la' t · 3396 nıımarah ta> yu"klü kamyon · .. 1 k d d ' t. 1,1 ' ' ıza- Oda bu vaziyetin yalnız Istanbul- 1 · gciru en a ınlar muayene edilmek Ü· orada her rast geldikleri kadına sa- ır. ı ı d . . EVKAF MÜZES Hasköyde Şehnaz yoku§undan iner- Al l"k' ,_ K k k d t t' 'k' k ıı111 • 1•u•u•ta a olmadığını ve vazıyetın evciden zre emra zı zühreviye te•kilatlarına tasmıya başlamışlardır. ı a ı zauı- aıaın pe va ın a a uı · ı mil lt· alakaa"arl E k r .. 11, ·1n de " ı' r müddet ken bı·r eve çarpm:s ... tahta olan e- . • k , . • !'lı ı. arın meydanda bulunduğundan tenvir edi- v a muzco • u gönderı lece klerdir. ta memurları, bu halin önüne geçme r•r<· ı r . 
lecek bir cihet olmadığı fikrindedir. ,.,nra Ank•raya n•kli mutasav\'crdir. vin kaplamaları çökmüştür. 



1 

4 MiLLiYET -~i.kir -ve mki.za.h. 1 
~~~~-==~~=ı 

A'R 'I nırr. 1 "MILıJYn.m 
7 1'eşrlnıevel 1 Y'l9 

-Hütü~ Hi ~YE 

P ı\Z.\R TEH 7 TESRN!E\'EL 

"ILı..J " "TIN EGLENCELERJ Yakında O P E R A 
E DÜU lsAbulRalk on •0ş ve ıikdif enA ce~b:d•K o 

Önümüzoeki <;ar mba akşamı 

-BliGÜı KÜ HAVA MELEK sineması 
Dun buı et 11.am 2 ı asgari 13 o gece••• BEN HUR un rejisôril Zira on lan 

de<ece idi. Bugün rilzgtr poyrnz N .. 1 Sesi tekrar deg· iştı" Eski ma- FRED NIBLO nan ~ ~ ıı 

KIZI .. ARINIZI 
GÖZETiNİZ 

k b k . ti k ola· - e guze gece • • • · Aleksandre Dumanın meşhur D 'M ' KIZt cscce ava e serıye 0 çı Sevim, yanında seşsiz duru- cerasının tafsilatını ger_ ip, yeni 
k ~ romanından iktibıseıı yeni adapte 

c '"• -j yordu. Ay, denizi, bilcligiıniz gı- aşkından, Sevimden balısetme- ettiği 

FELEK 1bi, nurlandırnnştı. Onlar, ışılda- ğe ba ıaymca, esi gene munis Dü ... .ı 1;1l nccemi.ı:ıa ti' 
'yan denızı, ağac;lann dalları ve leşti... ' 2 hal"d ·ış şcl,11 Üç Sİlihşor Derecesine indir eki 
yaprcıkları arasından görüyorlar Sevimi kollarının arasına alın soı IJAN SAGA: YUKARDAN AŞACI: Ahlaksızlık bekh~ 

Ç CUKLUK Z LIMD1R! ve dantellerle süslerunişsin bir ca, mukavemet görmedi... ı _ Ya.ı yazan alt (5) En bil- ı - Yazan (5) muhteşem filminin mümes<ili Se~ h k ll ()rll 
Şu !!kardaki se le ·ha bir f. ipek kumaşa benzetiyorlardı· I Acaba Sevim korkuyor muy- yük hayvan (3) . 2 - Keınlgin üstündeki madde(2' Duglas Falrbanksl a at o ay 

r 1 ır selinin tercemeııidir. Bu Tekrar etti; du? 2 - Namus (2) Baht (4) mi Mania ( 3) takdim edecektir. Çal"famba akfa-•• 
• · • kum N ·· 1 H O b' 3 - Davulun torunu (3) Ele er 3 - Lakırdı (3) bir vasitai nakli· 

t J yıl eder bır ~Y o a- - . e guze gece... • ayır, mesutt_U... _?U, • _ır (4) ye (5 ) Hamiş: Filmin gayet uzun ol· dan itibaren 
d•m ~şağıy nakledıyorum: Sevım, bulunduklan yenn, kadmı katletmış oldugu 1çın 4 - Köpek (2) Franaızca hayır(2) 4 - Erkek (2) Nida (2) Yama (2) masıııa rağmen tekmih birden 1 E ~ H l M B l l l Z6 Eylül tarihli 11Kiliı» ga- gördükleri manzaranın çok eski takdir ediyordu. 5 - Kamer (2) Nota (2) 5 - Nota (2) g&terilecelı.dr. 

· ıl ·. aşması idi. Burada dogm-uş, bu- Aşkına mukabele etmeyen, o- 6 - Bir renk ismi ( 4) 6 - Çıgara komağa mahsus ( 5) N (2) Fıatlnrda un.ı171i ti yoktur. 
«Y<' 1 Ceza kanunu küçük rada büyümüş, burada dansa na soğuk duran bir kadını öl- 7 - Değnek (3) . .. , __ , ota •'m;;ı•••••••••-• ıiiı..--------~ 8 Doğurtan (3) Bır gun ıaı= 7 - Taliye bakmak (3) Sırt (4) 

miıcriml re m~~ait oim:ı-.•.m~~n başlamı~, burada kur. yapmış, dün;ıü_ştü •.. B~ katil .hikay~si, (4) - 8 _Reklam (4) Nota (2) 
dol , ı, gö:ı:lenrun kestigı duş- erkeklen, burada pe§ınden koş- Sevımın gonlunde .hır sevınç 9-0tomobil aaatı (5) Beyğir (2) 9- Portakalın arkada§ı (5) Az(3) · T. B. M. M. U. KatipliğindeO: ruı.rlarmdan intikam almak is- tunnağa başlamıştı. uyandırdı ve bu sevınç şefkatı, 

b 1• 1 . b dü• Sevimin ug"runa intihar eden- aşkı dogu· rdu ll'"""'"""''"''""'""'''''''ı.. .. ı1111111111111111111111111111111111111. t •ye1 uı \tmse enn Y~ u -r • • , • ııııııııııııııııııııı ıtııııııııııııı,. ""••1111111111111111111111111111111111 .... 

n ı ı ı it çük yaştaki akraba ler, çıldıranlar, denn hır yese Nakleden :: ANADO L ;: Matbaa için kapalı zarfla münakasaya vazolunan be~ 
dört kalem kağıtlara verilen bedel haddi rayikinde gö . 
ğinden 7/10/1929 tarihinde ve şartnamesi mucibince 
mübayaa edileceğinden taliplerin yevmi mezktlrda t · 
birlikte İdare amirliğine müracatlan ilan olunur. 

• .dür me1eri ve yahut öl- kapılıp, ortadan kaybolanlar var SELAMİ İZZET :: :· 
d:ı tm ide tehdit tıtmeleri yeni dı. Bu güne kadar hiç bir erkek :: ;: 
b ade hü müne girmiştir» onun elinden daha doğrusu par- Meklepliler müsabakası :: :: 
1 ş· :ıibir eçocukıardankork maklarının ucundan başka bir ~~ SiGORTA ŞiRKETi sa 2RO Top Gazete klğıdı 114X82 
ır a,a ba hyacağız, desenize! yerini öpmeğe muvaffak olama- Yeni gümrük tarifesi :: :: 

OCUK B 
•HÇESI mıştı · . . h f .ki ciliğ" . Gala :: TOrklye iş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. :: 

1400 • • 57X82 
100 • Birinci haınur ktRıt 63X95 

,... Nihayet dedi ki: 21 ıncı a tanın ı n ını • :: •• 
p rlnnda yapılmak· _ Bütün geceler, biribirleri- . tasaray liııeainden Necdet Bey kazan· :: Yangın • Hayat • Nakliye • Kaza • Otomobil • mes'ully .. :: 

~O • ince elvaıı • S7X82 _A 

Istanbul kadastro reisliğinôd h · · d"" • d s· b"" l ·· l mıım. Yazı ıudur: :: maliye Slr;ortalarını kabul eder. :: 
~oc ık Ba çesının un nın aynı ır.. . ız, oy e guze B h üh" hab · :: •• 

d Id H ·· d' · ·? B k u af tanın en m un en ev- -- Adres: 4 uacD Vakıf han lstanblll :: re .~, ~ 1 yapı ı. azının gece gonne ınız mı. en ço 1 b"yük b' · betle tanzim ve :: :: 
8 .ıı 1 , . bi busa gazeteciler na gördüm. • ;:,. c~t e~ilen ~ni,.. ümriilı: tarifeıinin ;: Telefon: Jstaabu\ - 531 Telgraf: lmtıyu :: Kadastro tatbikatı icra edilmekte olan mahallelerdell !';J 

dar ve Çelebi oğlu Alaettin mahall•lerinde tasarruf ~~ 
tesbit muamelatı ikmal edilmek üzredir. .,fi 

·Ilu mahallelerdeki gayri menkul mallara taalluk ed~....ı~ 
le ayni haklarda tesbit olunacağından alfilı:adarlarm bitir" 

, · 'b d" d Hakkınız F-'·-t ben . P .. Y !t . . t . •"'"''''"''''"''''''''''"''''''"' ..ıııııııııııııııııııııııııııııııı111111. · raı c. .:katı ccı e ıyor u. - var. ..,.... filen tatbilcine geçılmesıdir. ktisadi llHııııııııııııınınıı 111111ııııul" "111111 1111111111111111111111111111111 
ş . erıini B. efendi kütal res bu geceyi, her geceden güzel bu- iı_tiklal~in en bü)'.ilk v~ parlak ~r 

m · ıi yaµtıkian sonra gazeteci- luyorum, çünkü siz yarumdası- nııı:aneıı olan ve harici aıyaset te~-
1 . . • lennden azade olarak yapılan bu ilk 
l. ~ hasb hal etmıttır. nız · · · tarife iktisadi hayatımızda pek mü· 

"zım Ku!ak misafiri» ora- Acaba bu gece razı olacak him bir amil olacaktır. 
eglc.ncc aletlerini görünce mıydı? K~ç _akşamdır ona so- Altı yüz aenelik devletimizin tim-

<. a ıı.mıyarak: kulmak, elını avuçlarımın arası- diye kadar görmek saadetine muhar 
. _ Vallahi B. fendi Hazretle- na almak istedi. Fakat Sevim, olamadığı bu iktisadi zafer de ancak 

1 ; u oyuncakları gördükçe ço- her seferinde çekildi, uzaklaştı, cümhuriyet hü~etimi_re . n~s~p ol-
1 ,ş • l' l'.. 1i · b akmadı A rtık. bu muştur. Sevgıli cUmh(lnyetımızın bu 
c tol cagım ge ıyor, ma umu e nı ır . · . mma _a . milhim muvaffakiyetini samimi heye-
"evletiniz bizim çocukluğumuz- gece · · · Bırdenbıre dedi ki: canlar ve meaeretlerde alkıtlamamak 
da bbyl~ ~eyler yoktu. Biz, kay - 01:celeri ruhlarn:nız güzel- vatanını ve hakikati seven bir türk 

'c ırak vesit almaca birdirbir, leştirir. . . için gayri kabildir. Bazı havayici za-
; fal;ırı 'oynanl:k. . ' Sevim başuu kaldırdı. Sözü ~riye!'in ~'!lk resimlerinin indi-

z k ef d. b. · be· · tı' f k t ·· tehzi gu·· rilmeaı ve bilakiı IUkı eıyanın ve 
- ararı yo en. ım, ız 11 .. ge~ş • a a mus - memlelıetimlzde yapılması mUmkiln 

Z<', çxu · muameleaı yaparız. lumsedi: mevaddın resimleri artırrlma11 bilhaa-
s-iz ne zaman iateraeniz geliniz - Bu kadar şair olduğunuzulsa filkrlna ıpyandır. 

Orad.<. •alkım salkım sallanan bilmiyordum . . . Galaıaaara,. Lioeei 
jiır.naalik iplerini göstererek) - Hatıralar beni şair eder . 986 Füruzan Necdet 

şıınlard~ sallanınınız,(Kum ha ~~~ bir düşünceye daldığı- un•ot••••unueu•••••ı 

da .:ıynaraınız! - Böyle bir geceyi mi düşü- •• ı 
n.:zuna ışaret ederek) burada nı gorunce sordu: I T YATROLAR • 

Gazeteciler bu müaaadei mah nüyorsunuz?... SiNEMALAR ı 
ııusadan pe!< mütehuıia olmut- - Evet ... Tıpkı böyle bir ........ .................. . 
lar, ve hemen oyuna baılamıt- gece, bir kadını öldürmüştüm. ŞEHREMANETi BU AKŞAM 
!ardır. Bu sırada Şehremini B. İrkildi, bir iki ad1?.1 ~~riledi._.. ~ 
fendi uu masum çocuklara ef· sonra kahkahayla guldu ... Bır 
ence vesilesi ihzar ettiğinden müddet, kahkahası dallarda Öt· saat 21 buçukt• 
dolayı memnuniyetle uzaklq- tü, gök_yüzün~e çn:ıladı,_ sc_>nra 

1 

Mary Dug;an 
makta idi. aya dogru yukselıp dındi . . . 3 perde 

BiZE MAHSUS YOK MU? Sustu:. ~-ü~n bu müddet zarfın- Cuma gün· 
. d . da, gozunu, erkekten ayırma- 1111 ini matine !n:;ı 

.Bır kaç zaman anben ehem- mıştı. Doğru söylediğini anla- 3 buçukıa. Tem-
8!ıyetle ya:ıyorum. htanb~lda- dı. Bunu nasıl, neden yapmıştı? sllden sonra tt•· 
lcı « Umumı rıP:h.atlık yerlen» ya Anlamak istedi. Yaklaştı: mvıy temin e-
~:aşb.YI ad~~ş ekhsı!ıyob~· Bk~'~buu. - Sahi mi söylüyorsun?. Şa- dtlml~tlr. 
aa ı ur: şe rın ı~az ~ ka söyledin değil mi? ------
caklı yenn?en geçıy~~m 100 Bunun üzerine anlattı. iLAN 
metroluk bır aah~da uc; tane ıu Bir aık masalı idi ... Çok es-
yazıya rut geldım: kiden kafkasyada bulunduğu 

1 "E '/ h • şeır ere ına ~us a!'tesaM zaman bir kadmı sevmişti ..• 
. lnanmalı~ız ki bu ııte etekler Karlarla örtülü, ıssız yurtların 

bizden ba?tıyardırlar, olmadık macerası ... gönül acılarını, iztı-
yerde halaları var. raplannı, sonra faciayı nakletti. 
________ FE __ L_EK Sevim, yanı başında, ürpere· 

reni nerrlgat 
RESİMLİ AY 

rek, sessiz dinliyordu ... Erke
ğin sesi değişmişti. O geceyi 
yaşıyormuş gibi, heyecan içinde 
göğsünde çarpıntılarla, nasıl si-

Osmanlı B•nkası Gişeleri, Teş· 
rlnievclln 14 üncü pızarte<I günün· 
den itibaren lş'ın ahire kadar zirde 
muharrer saatlerde ıçık bulunacaktır: 

1 - Galııı iderel merkoziyesi : 
eyyamı ıdiyede, soat 10 dan 16 ya 
kadar ; pazar günleri: saat 10 dan 
12 1·2 a kad•r. 

2 - Isıanbul şubesi : 
E!ımi adiyede, saat 10 dan 16 

ya kıdır ; pa> .. r günleri, ıaaı 1 o 
du 12 ye kadar. 

Derlel ~emir yalları ve limanları uıııuıni rnaresin~en 
Aşağıda yazılı eşya aleni müzayedeye vaz edilmiştir. 
Müzayede 17 Teşrinievel 929 perşembe günü saat on dört bu 

çukta H. P mağazasında icra kılınacaktır . 
Taliplerin yevmi mezkl'ırda müracaatları ilan ol,mu~. . • 

Mıkdar Vahidi kıyası Malzemenın ıamı 
14920 Adet Çimento çuvalı 

8 Adet Drezin için bandaj kauçuk 
1720 Kilo Hurda lastik oto lastiği 

718 Kilo Eski lastik şofaj hortumu 
203 Kilo • • çizme 
581 Kilo • « oto iç ve dış 

2 Adet Çadır dört köşe 

çüncü Kadastro Heyetlerine müracaat eylemeleri. ..../ 

60000 kilo metileO 
ispirto ve ispirtolu içkiler lnhisa" 

Umum müdürlüğünden: -' 
60000 kilo metilen ktnunuevclln üçüncü Salı günü ıaat ~ 

kapalı zarf usuliylc milbayu edileceğinden callpJcrtn ~ 
tedarikleri için mübayaat komisyonu kltaberine müracaat!~ 

. 3 Adet « araba örtüsü 
1331 Kilo hurda bez ı ... hal ikinci Ticset Mahk •ı hbınhal -hbznei ~ 

• aindeaı .MüfU. Süt firketiııe ait olup ticaret dairem cleaı peı;;.dıl' 
123 Kilo « « pçavra Emin Önilnde Kaaapyıın Han_,. ııefit bıııılıam tarafmdan u-·.111 

56 Kilo · Hurda bataniye Ali Şevket Beyin yazıhane8İnde bırıı· Emin bey hanında muldlD 
820 Adet « « lıılan iki adet Amerikan ıiatem ya- efendi aleyhine ilıame oıııııll' 

2146 Kilo Köhne ip halat zıhane, iki adet tahta döner koltuk. 1124 ııueı:ıralı 3461,63 ınar.,ıı 
255 Kilo Keten c 30 m/m bir adet kartonyer, ve yazı takımı 10 li davasında müdaalaeybln 

481 Kilo « 20 m/m Teırininel 929 Perıembe gilnU aaat hı hazırı mechul bulu':at:~ 
« onda arttırma uauliyle furuht edil~ malda hukuk uaulll m 

4 Kilo « « 23 m/m ceğfoden talip olıınlann yevm ve ... nununun 298 inci maddeli -:..ıı 
25 Kilo « « 25 m / m ati ~e:ılı(lrda m~mail~yh Ali Şevket on &Un .zarfında cevap vefll"". 

222 Kilo « « 38 m / m beyın yazıhanesıne müracaat eyleme· kanunu mezkurun 141 incJ 
72 Kilo « « 27 m/m teri i!An olunur. ne tevfiken bir a· müdtl~I~ ~ 
30 Kilo Hurda ip D k b ) tebligat icraBJna karar ve~ 
72 Kilo « « 1 O tor ey ere l .zuhal sureti mahkeme div• _,,.,r 

244 Kilo Köhne yün lstaobulda, Dlvanyolunda talilı lnhnmıt olduğu ilan:'./ 

69 Adet Ot minder ve yastık 11erefti yerde muayenehane, I -_J 
3 Adet Araba örtüsü 1 Dlvanyolunda Ranf Eczane- lıtanbul İkinci Ticaret ~ 

' ' ' ' __ sine mUraca•t ain~ı Mahkemece 3_40 .t~) 

Devlet ~eınır JDlları YC lınıanlan unıunıl ı~aresındeo ki~~!!: ~ü~;~o p.~~~~egün.:u~~;:t ~~~'~=-~r~,:e:~ ~ 
• h F" · · f . şoför vesikamı zayi eltim. Yenisini n ıçın mukteı;ı paranın a ~ / 

Irmak-Filyos attı ılyos cihetınde 42-70,4 arıuı.ı ray erşıya alacağımdan nyi olanların hüianii cu~".eti hasebiyle s Tetrlııı:;;,ı' 
tı ve balastlama ameliyatı kapalı zarfla münakasaya kc.nmuştur. yoktur. Mahmutpaşa Cafer Ağa so- tarıhınde masanın kapau::;:..

Münakasa 26/ 10,'Cumartesi günü saat 15 te Ankarada Dev- kak 22 numeroda Abbaa Oğlu Abdi. ~eme~e. karar ve~rilmit 0 

let Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. LiSE MEZUNLARINA fıyet ilin olunur. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu vak Lioe ve ya Selçuk mektebi mezun· "'~ J.. 

kat teminatlarını ayni _günde saat 14,30 a kadar Umumi Müdiir ları'.'dan olmak ve Darülfünuna mü- hta..bul lkiaci Ticaret~ 
fük kalemine vennelen laznndır. davım bulunmamak tartıyle Uç Ha- aiıtcleaı Yem PoetahaıtC ~ 

Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde :\nka !"?' (aGranılmalıtaala T .. ~- Mal~maRt a~mat lı Atrr Efendi Caddesinde /lt'~ 
d M 1. ha be · 1 · · ı· •· d d "k ed b"J" 1 ıçın ta· une yanın a, eşı pa· H altında '6 racla ~ ra a, a ıye ve mu se ış en reıs ıgm en te ı\n e ı ır er. ıa Hanmda • İkinci katta Şefilı Bey) . anı . ~ nu~ 

4 Yazıhanesine ıııüracaat edilmeli tıcaretıyle milıtagil ılıen ~ 
O .. V kf" · · d .. } .. IS-·· d "' • ve! 929 tarihinde ifliııın8 -,, rman ve eaazıı a ıye m ll ur U5 un \.. n. lsıınbul ikinci ticutt mılık<m•· mUJ olan Karnlk AraJatl~ 1' 1 

Avcı kont Onnanlarnıııı Darlık ve dereli mmtakasmdan iki 'inden : zimmetinde alacait iapat ~ 
sene müddetle ~aı;. ve nakil edilm•k üzre elli bin kilo Şimşir ve Asma alnnda Lazer Pıpu Oklu vakkaten kabul ve kayıt _...ı ~ . Reıimli ay çılıtı. Bu nıwhada Sa- nirli, asabi, deli, hummalı bir a

bıha Z: H_arumın "Bu oyun bit.ut, bu dam olduğunu anlatıyordu ... Bu 
perde maııı efendiler .. .'' isimli yuı- ld"k b" fildi 
sr, oeyami Sefa beyin "Dil endlmeni raya ge ı ten sonra ıraz s . -

Beı·oitlu ~ul,csi : ,,.... f J · k · ,,... 21 ı ı d tJV U .. c yu··z metro mıklibı me ... ve kayin kerestesi ve beş bin kantar Hanının üst katında lbrıhlm tWll lan alacalılılarm. lıan~..,.~-:-...ı j_i'. 
• · 1 !" h "ki yti k t k.. ·· ha k · li ·· d e en 1 ma:ssına aıı ·ırıesıye :.u ve anı ve ı e en 

l':ı·ımıadiyede, saat 10 dan 12 1 ·2 ma 1 ut atap ve 1 z an ar omur r ve ıına muzaye •ye te•rı·n ı· e,el Q"9 pazar günii ıaaı 10 da '-'--- L--L- da ııı·-~ 
derhal dağıtılmalıdır" kanaatını ile- net bulmuştu. Karşısma Sevım 
ri •üren malıale9i 'ft Sadri Etem be- çıkınca, yeniden aşkın uyandı-
yin hilıiyeai vardır. ğmı hissetmişti ... 

"Ml/1111'-t,, in edebi tefrUuııı :U 

J.lm. · M.. d · T · J' ı ç b ·· v • "'"'""' ... uaur tonun ~:-...a Y.. ı ve saat 14 den 16 ya kadar ; vazel ı ıştır. uzaye esı eşnrueve ın on a tıncı . arşanı a gu bilmüzayed< satılacatmdaQ talip ta in olunan 14 Tqr~.,,..._., 
pezar günleri, saat 10 dan 12 ye nü saat on beşe kadardır talip olanlamı Istanbul Evkaf Müdüri ollnlann mahalli ıneıkOnı gelmeleri za~eai günü aaat 16 da ti'~ 
kadu. yetinde Orman ve Arazi İdares: '. müracaat etmeleri. Uaıı olunur. iflia odauna gelmeleri ~ 1 

- -- -- ·-- - - -- ----~--- -- ----- - - -- ---- --- - -- . . . . . ~ 
zü düşünülür, üzerinde konuşu- sıkıp gözlerini bu se~al_ete kapa- - Bak kahpeye . . . Mektepte yatmıyacağımı ııöyle- - O halde müs~~ ...... ~ 
!ur buldum. Kadıncağız tanıdı- malı, ya karşısındakinin boğa- Der, eteğine teneke bağlar. eli ama nasıl olur?. Ben neriye bir yer buluncaya 'P"" • .-' 

O 
ğun bildiğim değil ama iyi bir zını sıkıp insanhğ~. rahatlığı Beni benden ziyade cemiyetin giderim?. tepte kalayım?. .. ,,,;,; 

A'K G NE insana benziyor. Pek yaşlı değil için katil olmahl İk11ınden biri. düşünmesi tazım gelmez mi?. Dedim. Müdür iki elini masa- Dedim. Düşündu, d 'P."~ 
Bir az sürmesi, podrası da var! Yahu! Yer yüzünde her hissin Kadının erkeğini, çoluğunu ço- nın üzerinde kaldırdı, gözlerini - Hakkın var ~ ~ 
Kocası çarşıda bakkalını§, bü- ilerisinde giden ve her şeye üs- cuğunu düşünen, eğer o kötü açtı, alık alık yüzüme bakarak: doğrusunu ııöyliyeY:t" 

Etem JzztJI yük harpte askere gitmiş, şehit tün olan bir şey var. yoldan gidiyorsa bile: - Kızım ben ba,ımdan kOI'- dan sonra .. Ka~. · 
~ düpnüş. Kendisinin bir &mcaBl, Bunun adı: - Gel yolun o değil bu... karım! Ccvabmı verdı · ~ 

bir de erkek kardeşi varmış. On - İnsanlıktır. Diyen cemiyettir ki yenidir, Dedi. Başından korkamııt- - Niçin?.. el ~ 
- Mektep etrafmdaki evl~, - Ne düşünmeyeyim Güllü? !ar ayn evde imi,ler. Bu da ko- Bu heriflerde bunun zerresi insancadır. Yoksa bu ve kendi Çünki otuz senelik emeği var - Senin aklın erı11 •~" 

de acaba bir oda kiralıyabilir - Ne varki hannncığmı ?.. caamdan kalan bu evde otum- bile kalmamış 1 Bunl~ı görünce başlarından başkaaını düşünme- değil mi?. O elinden gider. Fa- Bunlar Ali Kem~~ ,;ıe'.lı 
miyim ? . - Daha ne olsun? müfettiş yormuş. Dükkinı idare edeme- insanın kendinden ığreneceği yen mü.~ahrafat df'~il. VaJ.Jabi ka.t ben,. yU:mi bı-.f SllN' """",w,I }'AA«' v.;ı,y de~:,:n.Jll ~._.ı 

- Bu akşam da mektepte ka· benim mektepte yatmamı yasak mişler, kapanmış kocasının ana geliyor?. Nerdeyiz?. Hangi ce- ben olsam bu ideal cemiyeti kur yetişen bir insan ne ohmı!ın. CP-
1 6ı:t. ~n aı.\t1:11'1~ ete ı.ıif ~ 

lmıyacak mıyım?. etti. 111, kardqleri, filan da buna bak- miyetteyiz?. Yüzümüzü açıp so- mak için onbeş yaşından yukarı !ayım; zararı yok değil mi?. Hem millici filan di~iı1'~f 
- Aniş hatunlara gider, bir - Ya?.. mıyorlarrnış. İki senedenberi bu kağa çıksak hemen yapıştırır- kim varsa hepsini keser btitün Hayret. Halbu ki ben söyleme- p bulur bu ihtiyar :.teflllet'~ 

oda buluncaya kadar orada kah - Evet ... Hep onu düşünüyo mçktebe gelip hademelik ediyor lar: kitapları, müzeleri yakar, yıkar; den müdür efendi: mı derde sokarlar. gi""' ""-" 
rmı. . rum. ben buranm yabancısıyım. yirmi lira. ıı:ıaaş alıyormuş. O- - Orosp~!. . - ~şte.dünya bu •• Siz~en ~v- - Hayır mü~etti,_bey:. Ha-inşık. Bak Çerkesle~>''.-9.: 

Öyle dalmııınn ki hademe ka- Nerede yer bulurda yatarnn. nunla geçıruyormuş ! Sonra da ınsana ya~acak emın vel hıc; hır şey yoktu. Bır bıri- yır . Genç ve kımsesız bir kızı I mı Ada pazarından k~ 1 
dnı gelipte: Güllü bir saniye düşündü, Bilmem bütün bu sözler eğri, bir mektep odasını bıle çok gö- nizi sevin, doyasıya sevin . . . kendi basma bırakamayız. Bi- dılar. Merasintle 

1 
tJ I"' · 

- Ne düşünüyorsun. Hamra - Benim evimde kalırsın ha !>ilmem doğru. Yalan bile olsa ı riirler. Ne yal?a~ağım ben. Mek- Diye başlar, yeni cemiyetin zim bir vazifemiz de yetişenleri 1 l~r .. Ben _bütiln buni r. ·. -t 
hannn ?... nnnrm. ınanmaktan başka teselli yok. tebe herkes gıttıkten sonra zan- kanunlarını koyardım. Herkes sakınmaktır... ı dıkine gıdemeın k.pİ ,,, 

Diye bir kaç kerre sormasay· Dedi7"eliyle mektebin köşes:n Müdüre bir def'a daha söyliye- paralarımı mı alacagım? Bu öy- bir terbiye ile ve sözü bir disip- Diyecek, kendi başından de- İğrendim. öt~~~ '/;ı; -~ 
dı, belki hiç bu düşünceden ay- deki sokağı göstererek : yim de ondan sonra karar vere- le bayağı ve geri bir zihniyet !inle yetissin. Belki bunlar deli- ğil benim düşebileceğim her 

1 
dim. Ne bayağı""" -"'" 

nlaca~ da yoktu! - Benim evim burada. Tek yim diyorum! ki hem kendi elile kadını oros- ce fikirler. Fakat insanı deli ol- hangi bir akibetten korkacaktı. dimi tutamadım: ı~ 
.. ~.uaall~m. odasının penceresi başnnayrm. Bir odasında da sen Ak.')am ...• pt:lnğa süriikler, kendi kendisi- maya mecbur ediyorlar. Son Neyseki ben bu budalaların hi- - Müdür beY· JCa ~ A 
onu~e gıttmı ı.~roemeve cevap yata_r kalkanım. ne olur? Of allahım çıldırmak işten ne baştan çıkarır; hem de arka- derste müdüre gittim: mayelerine sığınacak kadar e- st'l'JP"',:.j 
verdll'I" Bır az ferahladnn v u sö, e il. · aından • - Efendim. Müfetti Bey, bennaka değilim. 
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KA 
VE TiCARETHANELERE 

J•):L.11;1 jiil•)! (POIOOfH) Öl<sılrlil<· lofu hHtaJılıftrınd•. 
rr.ıır ... ~ cır , .. ~"'' J . ~ •~ "~< 
"' "'""' fA~ ,,~11(1.Aflllfll 11••v. c 
.. f/Jf' t<Al'f /C~lltı41fA,~Cl/JUll-
' .,. I JrfJ1111 ıhılt. KElflK lftlNKtlA~ 
,,,,.,. NA• r11ulrDAll KALKANLARA. 

1930 
KEFALJİN 

iDARE - ~ANAYi - TI~ARETBANEtER 
Tenvirat FAALIJ~IN EN NAFiZ !MiLiDiR Kış yaklaşıyor, tenvirat tesisatınızı muayene ettiriniz 

ve en yeni ranJm:ın temin eden yeni usullerden istifade ediniz. 

f f( TENViRAT el işini kuvvetleştirir, müşteri celbeder, işler için iyi bir muhit açar. 

x x x 
1':.lektrik Şirketi, idarehane, sanayi ve ticarethanelerin emirlerine tenvirat mühendislerini amade 

kılmaktadır. Bir telefon üzerine bunlar derhal çagırılan yere giderek ME~~ANEN icap eden her işi 
Yaparlar? Bu ziyaretten mevcut olan elektrik aletlerinizin de muayenesini temin edebilirsiniz. 

- . 

SA TTE 
TESiSAT! ELEKTRIKIYE T~RI AN~NıM ~IRKETI 

DER 'Eli YE~SılE SATlfVE TESıSlT nrın . 
_lVIerto han, TünelBeyoğlu elektrik evi Beyazitlstanbul_ 

ve on yedi ar§ın bahçeyi havi bir hanenin ta-
mamı Fatmıı. Reşide H. 

Senesine mahsus yeni ticari deftealer çıknnştır. Taklitlerinden 

sakınnıak için afitap nıağazası klişesine dikkat ediniz. Kırtasiye 

mağazalarında arayınız. Fiatl 100, i25, 150, 200 kuruştur. hlerkezi: 
Ankara caddesinde 109 nun1eroda Afitap mağazası. 

• 

!!im- BAKTERiYOLOG -11111!!! 
Dr. IHSAN SAMI 

akteriyoloji laboratuvar 
Pek dakik kan tahlllltı 

(Vıserman teamülü) küreyvat 
tadadı, tifo ve ısıtma hıstalılclan 
teşhis~ idrar, balgun, cerahat tab· 
liltıı, Ültrı mikroskopi il• frengi 
taharrisi. sntnine muayenesl 

11ivanyolunda Sultan Mahmut 
türbesi karşısında Tlefon Is. 981 

_.Operatör~ 

'

HALiL SEZAİ 
BASUR MEMELERi 
Fistül ve sıracaları 
ameliyatlı aıneliyıısız elektrikle 
tedavi ve bilcüm[e ımeliyın icra 
eder, saat 1 · 7 Dlvanyolo Acı 

-· Hamım N. 20 ..... 

Meklep kitapları 
Maarif vekAleti tarafından ka· 

bul edilen programı nıuvafıJc 
kitaplar Türk Neşriyat yurdu 
Şark ve Maarif lcOtüphanelerinde 
hazırlanmıştır. Mekteplere, mual
limlere ve toptancılara fevkaltde 
iskonto ve teshilAt yapılır. 

ZA YI: Bursa Ziraat mektebinden 
almış olduğum şehadetnamemi gaip 
ettim. Yenisini alacağımdan zayiin 
hükmü yoktur. Çatalca Müftisi Os
man Efendi mahtumu 73 numerolu 
Mükrimin. 

ZA YI cüzdan: Askeri vesikam ile 
diğer evrakımı muhtevi cüzdanımı 
eylillün 30 uncu günü Bakırköyünde 
zayi ettim. Yenisini çikaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. Ligor To
paloğlu. 

•ı .. ------... -•Rı SADIK ZADE BIHAIIEI\- ~ 
LEH \'APUHLAHI 

KARA DE ı 'IZ 
MU1'TAZAM YE LÜKS 

POSTASI 
Kurtuluş bayramı münasebe

tiyle dün hareketini tehir eden 

Sakarya 
Pazartesi vıpuru 

'T te~rinievel 

gllnü ak\lamı Sirkeci rıhtı

mından hareketle (Zongul
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Glreson, Trabzon, ve Rize 
lskelelerlne azimet ve avdet 
edecektir, 

Tafsilli için Sirkecide Mes 
adet hanı altında acentalıtın 
lrııcaat. Telefon:lstanbul 213 

NAl:\1 \' APURLARl 

lzmir postası 
Seri, lllks ve muntazam ol•n 

ADNAN T;~~~~~el 
7 inci PAZARTESİ 
günn 16 da Galatı nhıımından hare
kede ( İzmlre) ve Çarşamba günU 
lzınJrden lstanbulı hareket eder. 

Galata Gümrilk karşısında Site 
Frınsez hanında 12 numarada Umu
mi acantalığını müracaat Telefon 
Beyoğlu: 1041 

Rize J. elrat Mp. M~. tin~en: 
Ekmek, eı. erzak, sebze, ot, sıman, 
arpa, gaz, odun kapalı zarf münalcasuı 

Kilo Kapalı zarf münaruuı 
90000 ekmek lstanbul 2 inci ayvın

saray ve yahut Trabzon i 
inci unundan 

15000 Sığır eti 
7000 koyun eti 

kilo 
Aleni erzak mUnıkasHI 

cinsi 
5500 bulgur 
5500 nohut 
3000 sade yığ 
5500 mercimek 

:\lerkez Acent•sı; G•lıta ki>prii 
başınla, Beyoğlu 2362 ~ube 
ıcentesı: Mahmudiye Hanı altıtc!a 

lstanbul 2740 

Ayvalık sür'at postası 
(MERSiN) vapuru 8 te~rln

evvel salı l 7 de Sirkeci rıh
nnundan hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, &!re· 
mit, Burhaniye, Ayvalığı ,ıı:ide
cek ve dönüşte mezkur bke
lelerle birlikte Altınoluğa uğ • 
rayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

Bir adet sehbasile beraber 

fotoğraf makinesı Ye bir adet 

tenis raketi mahallen bilmüza

yede furnht edilecektir. Talib

lerin 7/ 10/929 tarihinde Le
vazım ınüdürlüğüne müraca
atlan 

Sıbbk bOJ ıııakina yaıı lıçılın 
Levazım anbarında teraküm 

eden takriben ( 300) adet 

kapaklı ve kapaksız boş maki

na yağı fıçılarının müzayede 

sure tile kat'l ihaleleri l '.! , 1 O/ 
929 tarihinde icra kılınacak

tır. Taliplerin o güıı saat 16da 

Levazım müdürlüğüne müra
eaatlarL 

Satılık odun parçalan 
Havuzlarda inşaattan tera -

küm eden köhne odun parça

lan müzayede suretıle satıla

caktır. Kat'! ihalesi ıo/ I0/929 

tarihinde icra kılınacaktır. Ta· 

tiplerin o gün saat 16 da Le

vazım müdürlüğüne müraca
atlan 

Emniyet sandığı emlak 
müzayedesi 

185 473 17792 Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Bile
zik sokağında eski 33 ve yeni 27 ı:ıumaralı yet- fşehremaneti ilanları 1 
mit arım arsa üzerinde ahfap iki buçuk katta 
biri küçük olmak üzre dört oda bir ufak sofa, 
bir mutfak, bir kuyu ve otuz bir arşm bahçeyi 

3000 taze fısulye 
5500 kuru çalı fasulya 
500 domaıis 

3000 patlıcan 
2000 ı - Iıanalc 

1000 pırasa 11u l(at't karar ilanı 
hı.Yede Muhammin ikraz Merhunann cins ve Borçlunun 
«J•ıı 1 . 

kıymeti No. nevile mevki va smı 

ıas 
sıo 9159 

DG 
ı s 1Jıs 10150 

16574 

1' t\tı 

Büyükadada Nizam mahalle ve sokağında 
eıki 17ve yenil Onumaralı yüz yirmi arım ar
ta üzerinde kaıir iki buçuk katta altı oda, 
bir ufak aofa, bir mutfak ve doksan arım 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı Madam 
Aryadini 

Şehzadebatında Ağayokuıunda Kemalpaıa 
mahallesinde Atayokuıu caddeıinde eıki 14 
ve yeni 4 numaralı dört yüz doksan bet arşın 
er•a üzerinde bir kah kigir iki katı ahıap ol
mak üzre üç katta on bet oda, dört salon ve 
bahçede altımı arım üzerinde bir mutfak, bir 
çamaıırlıjiı ve iki bin yüz otuz dört artın bah
çeyi ve derununa cari mai lezizi havi bir.kona
ğın tamamı Nazım B. Şadıye H. 
Tarabayda Tarabya caddesinde eski 202 ve 
yeni 194 numaralı yüz bet arım arsa üzerinde 
ahıap üç katlı dört oda, iki aofa, bir mutfak 
ve altında bir küçük dükkanı ve altmıf artın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı Müzeyyen 
ve Ayte hanımlarla Muammer Talip Ef. vasisi 

Hacı Ahmet Faiz bey 
Uıküdarda Solakıinan mahalleainde Hamal 
Mehmet ala aokağında 12 numaralı yüz yirmi 
artın ana üzerinde ahıap iki katta altı oda, 
bir sofa, bir mütterek kuyu ve on dört arım 
üzerinde harap bir mutlak ve yllz otuz arım 
bahçeyi havi harapça bir hanenin tamamı 

Feride H. 
Bakırköyünde Cevizlik mahallesinde lıtanbul 
e&ddeainde yeni 57,59 numaralı yüz altmıt 
altı arım arsa üzerinde haricen kagir birbuçuk 
katla birinci katta bir oda, bir mutfak, bir 
kömürlük ikinci asma katında iki oda, bir sofa 
ve üıt çatı katında bir oda, bir sofa, bir dük. 
kin ve yüz yetmit altı arım bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı Mehmet Ef. 
Kumkapıda Musalladıı. Şehferhat mahallesin-

de eski42numaralı doksan iki arım arsa üze 
rinde kagir üç katta bet oda, iki sofa, bir mut

fak ve on aekiz arım aralığı havi bir ha
nenin tamamı Haykonoı H. 

Erenköyünde latasyon caddesinde 15,17,19 
ve elyevm bili numaralı dört yüz seksen ıekiz 
artın arıa üzerinde altı oda ve altında iki dük
kanı havi bir hanenin tamamı (dükkanın biri 
Noman dikiş makinesi Kumpanyasının bet 
odaar da Posta Telgraf müdürlüğünün tahtı it 
~alindedir.) Hasan B. 
Kıımk,.prda Tavaıi Süleyman ağa mahallesin
de Ç'1'lle sokağında eski ve yeni 8 numaralı 
ye:ınit &r§m ana üzerinde kagir üç katta biri 
ufak olmak üzre üç oda, iki sofa bir mutfak 

havi bir hanenin tamamı Karabet Ef. 
835 1656 17893 Gala tada Arapcamiişerifi mahallesinde eski 

Avlu derunu Y enicamiişerif durunu sokağın-

da eski25ve yeni 29,29-1 numaralı yüz artın 
arsa üzerinde birinin yalnız cephesi ahşap di
ğer tarafları tamamen kagir diğeri kagir olup 
iki katta birer oda ve birer ocak ve elli bir ar
ım bahçeyi havi iki hanenin tamamı Hafız 

Ahmet Şerafettin Ef. 
190 370 18204 Yakacıkta minare sokağında eski 17 ve yeni 

19 numaralı yüzbet arşın arsa üzerinde iki 
buçuk katta bet oda, bir sofa, bir tulumbalı 
kuyu ve otuz iki arşın üzerinde bir mutfak 
ahıap ve üçr yüz alhnıt üç arşın bahçeyi ha-

vi bir hanenin tamamı Şükrü B. 
760 1575 18243 Beyoğlunda Ağacamiinde Hüseyinağa mahal 

lesinde eski Y edikapı ve yeni Kireçane soka
ğında eski 18 ve yeni 20,20-1 numaralı altmış 
arşın üzerinde kagir üç buçuk katta birinci 
katta ufak bir dükkan, bir mutfak, bir kuyu 
ve bir sahranıç ve ikinci ve üçüncü katlarda 
birer oda, birer sofa ve en üstte bir çatı odası 
ile daraçayı havi bir hanenin tamamı Şevki Ef. 

300 571 18621 Süleymaniyede katipşemsettin mahallesinde 
Hurem sokağında eski ve yeni 3 numaralı yüz 
yirmi arşın arsa üzerinde arhşap iki buçuk kat. 
ta dokuz oda, iki aola, bir mutfak, bir kuyu 
ve on arşın aralık mahallini havi bir hanenin 
tamamı Salih Ef. 

470 1419 18812 Anadoluhisannda Toplarönü sokağında eski 
71,71 mükerrer 71 mükerrer 73 ve yeni 13 15 

' ' 17,19 numaralı yüz seksen iki arşın arsa üze-
rinde ahıap iki katta üç oda, bir sofa, bir mut
fak ve altında iki dükkanı ve kırk sekiz arım 
üzerinde diğer bir dükkanı havi bir hanenin 
tamamı Lutfi ve Halil Beyler 

935 1818 19254 Kadıköy?nde Osman ağa elyevm Rasim paşa 
mahallesınde Söğütlüçeşme sokağında eski 
18 mükerrer ve yeni 279 numaralı iki yüz ar

§ID üzerinde kagir birfırmm tamamıMehmet 
Kemal B. Zeliha Naciye H. 

1840 3684 19256 lyipte Kızılmescit mahallesinde Balcı yuku
§U sokağında eski ve yeni 12 numaralı yüz alt
mıt arım arsa üzerinde ahıap dört katta on 
iki oda, dört sofa, bir mutfak, dört kuyu ve iki 
bin üç yüz elli bir arşın bahçeyi havi bir hane-
nin tamamı Mehmet Cemil B. Saniye H. 

Yukarda cina ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emlak hiza 
larında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 12 teşriniev
vel 929 tarihine müsadif cumartesi günü saat on buçuktan itiba
ren müzayedeye mübaşeret olunarak saat on beşte (kıymeti mu
hemmenelerini geçtiği takdirde) kat'i kararlarının çekilmesi mu
karrer bulunduğundan talip olanların mezkllr günde saat on beşe 
Uadar sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on beşten 
sonra vuku bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve mezkur 
emlakeevvelce talip olanların kat'i karar esnasında hazır bulun 
madıkları ve başka talipzuhureylediği takdirde evvelki taliplerin 
miizayededen çekilmit addolunacaklan lüzumu ilan olunur. 

Şehremanetinden: Temizlik ame
lesi elbisesi için lüzumu olan 390 
metre kumaş 7 500 ceket düğmesi 
3000 çift yaka kopçası 7 500 panta
lon düğmesi 1500 pantolon tokası 
600 metre yerli Amerikan astarı 188 
adet 30 numara mukavva 150 siper
lik 7 5 metre muşamba 30 kilo tel 450 
metre kasket için astar 7 5 metre te~ 
la kapalı zarfla münakasaya konmuş 
tur. Taliplerin şartname almak ve nu 
müneleri görmek için her gün leva
zım müdürlüğüne gelmeleri teklif 
mektuplarını da ihale günü olan 27 
Teşrinievel 929 Pazar günü saat on
beşc kadar mezkür müdürlüğe verme 
!eri. 

* * * 
A. Hisar belediye müdüriyetindenı 

Bedeli keşfi 1875 lira 26 kuruştan i
baret olan Çenkelköyünde bakırcılar 
tarikine ait kaldırım imali kapalı 
zarf usulile münakasaya vaz edilmiş 
ve Teşrinievelin 31 inci Perşembe gü 
n:i saat onbcşte zarfların küşadı mu
karrer bulunmuş olmakla talip olan
ların yüzde yedi buçuk teminat ak
çesinin makbuzunu ve Emanet fen 
işleri müdüriyetinden alacakları eh
liyet varakasını lef ile daire encüme~ 
nine tevdi eylemeleri ilan olunur. 

* * * 
Şehremanetinden: (Gerek bayram 

ve tenezzüh günlerinde ve gerek ey
yamı adiyede yük taşmaya mahsus 
olan kamyon ve kamyonetler dahilin 
de müteharrik sıra ve sandalya konu
larak küçük ve büyük insan taşımak 
memnudur. 

* * * 
Beyoilu claireainden: Sahibi bu

lunmadığı için tebligat yapılamayan 
Beyoğlu kamerhatun mahallesi Bos
tan sokağındaki maili inhidam 32 No 
lu hanenin mahzuru yirmi dört saat 
zarfında izale edilmediği takdirde eb
niye kanununun verdiği sela!ıiyete 
binaen dairece hedmedileceti tebli
gatı kanuniye mekamına kaim olmak 
üzre ilan olunur . 

* * * 
Şchremanetinden: Temizlik işleri 

kamyonları için lüzumu olan muhte
lif ab'adda 59 iç ve 59 dış tekerlek 
lastiği kapalı zarfla münakasaya kon
mu,tur. 

Taliplerin şartname almak için 
her gün levazım müdürlüğüne gelme 
!eri teklif mektuplarım da ihale gü
nü olan 27 Teşrinievel 929 Pazar 
günü saat onbeşe kadar mezkılr mü
dürlüğe vermeleri. 

* * * Şehremanetind~n: Kö~_rün?n A-
dalar iskelesindekı duba uzerınde 4 
hususi numarah mahal kiraya veril
mek için kapalı zarfla müzayedeye 
konmuştur. Taliplerin şartname al
mak için her gün levazım müdürlü
ğüne gelmeleri teklif mektuplarını da 
ihale günü olan 27 Teşrinievel 929 
Pazar günü saat onbeşe kadar mez
kur müdürlüğe vermeleri J 

1000 lahana 
2000 patates 
1500 kuru soğan 

1800 tuz 
50 kırmızı biber 

1800 zeytin danesl 
500 kuru üzüm 
400 şeker toz yeril 
800 gaz yağı 

100000 odun 
1500 sabun ayvalık 

1 COO pirinç tos ya 
12000 arpa 
5000 samaıı 
7000 Ot 
1000 bakla 
500 domatis salçası 

1000 taze bamya 

Yukarıda cins ve mlktan ya

zılı erzakı mütenevvia 1 ı 10 /929 

tarihinden iti!>aren 26 gün ~üd
detle munakasaya konulmuştur. 

l\lünakasaya i~tirak edeceklerin 
mezkur tarihden itibaren komis

yondan alacakları musaddak şart

namelere nazaran bedeli muham

minin yüzde yedi buçuk nisbe

tinde)d temınan muvakkata ak

çasını ve yahut kıymeti mu har -
reresl üzerinden istikrazı dahlli 

tahvilatı veya bor:;a fiatından 

yüzde on noksaniyle diıter milll 
esham ve tahvilatın m!l sandulı:

larınıt teslimini havi makbuz se

nedini veya banka kefalernamc

sini hamilen kHpılı zarf için 

l!8 ro '929 Pazartesi günii öğle
den evvel saat 9 dan 12 ye ka

dar ve aleni münakasa için de ay

ni gün öğleden sonra saat 13 den 
18 e kadar Rize Ja. l\Jp. Müdf

r vetindekl komisyon mahsusuna 
IT'.uracaat eylemeleri IAzımdır. Bu 

hu•usta izahat almak isteyenlerin 
ihale! katiye günü olan 28/ 10/ 

929 tarihine kadar her gün öğ
leden sonra muracaatları ll~n oln. 
nur. 

piyango müdürlüğünden: 
Numunesi veçhiie üç milyon •arf 

tab ettirileceğinden taba talip olacak
ların pey akçeleri ile birlikte 7110•929 
tarih pa zartı;:si günü saat 15 te pi
yaııgo müdürlüğünde mü re;ckkil tay 
yare cemiı eti müb>yaat kcımb}Onum 
miırac .. atlJn i14n otunur 

TAVJL ZADE MU~TAFA 
ve biraderleri vapuru 

Muntazam Ayvalık Ekspresi 

ffa._ Saadet 
~\'apuru 

Teşrinievelin ?inci pızanesi günü 
akşamı saat on yedide Sirke! rıh
rıhnmındın hareketle Geltbolu, 

Çanakkale, Küçük kuyu, Altın oluk, 
Edremi~ Burhaniye, Ayvalık is
kelelerine muvasalat ve çarşamba 
~nü mahalli mezkOrdan avdetle 
aynı iskelelere uğrayarılc cuma gü· 
nü lstanbula muvasalat edecektir. 

1 
Mahalli müracaat : Yemiş Tavil
zade biraderler. Telefon lstanbul 
2210 ........................ 

KEfELIZADE HAMDI 
VAPURLARI 

Bartın sur'at Postası 
Birinci ve ikinci sınıf k -

maralarile güverte yulcuları için 

mahfuz mahalleri havi 12 mil 
sür.ata malik 

HiLAL 
vapur:u 9 Ça rsa 1n1 )a 
teşrlnıevcl ı 

günü akşamı Sirkeci rıhtımından 

hareketle Ercgli. Zonguldak, Ba

rtın, Amasra. Kuruca~ilc, Cide 

iskelelerine azimet ve anlet 

edecektir. Yük ve yoku için 
Sirkecide yeni handa 1 numrolu 

acente,;ine miiracaat. T clc!on: 

lstanbul J 105 

YELKENCi 1 

lira deniz posla&ı 

ANADOLU 
Vl PLRl; 

7::~;niçarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhtı'llın 

dan hareketle doıtru (Zo n ~ u l 

dak lnebolu, Samsıın, < Jrt!u 

Gircsrın, Trabzon, Surmenc v ~ 

Rize ) Y" gl lccek t.r. 

Tafsl!At için Sirkecide wlkcn 

el hanında k ılirı a.:~~ta<1 11 mı, 

I 
0

rnuat Tel. lst ııı ..., ıl ı r .) j 
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BİN SÖZ 
BİR RESİM 

nevıet ô8,.ı ır1o ı ları unıuıni i~aresin~en: 
Anadolu - Bağdat Demiryollarında mer'i ve· maden kömürü 

.1akliyatına m ah sus tenzilatlı 25-325 numaralı tarifenin yerine 
kaim olnıak ve ana hatta mültesık bilumum Devlet demiryolla
rında t atbik edilmek üzre tadilen tenzili bir tarife ihdas edilmiş 
ve kok kömür~ nakliyatı için tarifede ayrıca teshilat gösteril
miştir. 

D.D. 2 numaralr olan bu tarife 10 teşrinievel 1929 tarihin
den itibaren tatbik edilecektir. Fazla tafsilat için istasiyon ve 
arı uarlanmıza m üracaat edilmelidir. 
~ı-~· 

'' '' 

B~Jij TAflAB~ r·ı 
YEDiNCi 1 ERl'lP 

3. Ü~CÜ KEŞİDE 
11 TEŞRlı i E\' LDEDİR 

Büyük ikramiye: 
40,000 liradır 

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

ve 10,000 ,, Bir ınükafat 
işb u kc· tdulc cem'an " .3 .•ımı , nıım :ı ra kazanacaktı r 

CX:X:X:X:X:::O. Leyli ve nthari ~ 

istiklal lisesi 
Tam devrelidlr. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe ka ı dına başlanmıştır lleı gün muracaar ıolıınıbilir 

Şehzadebafında polis merkezi arkasında. 

co:::x::x::x:> Telefon lst. 25~4~~~~~~ 

Devlet ~eınirJollan Ye liınanları uınuıni i~aresin~eo: 
74 ton Sürşoför yağı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 21 Teşrinievel pazartesi günü saat 15 30 da Anka

rada Devlet. demir yollan idaresinde yapılacaktır. ' 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarnu ayni günde saat 15 e kadar Umumi Mü
dürlük kalemine vermeleri liizımdır. 

Talipler münakasa şartnamesini iki lira mukabilinde Anka
rada, Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasın 
d~n tedarik edebilirler. 

lstan~ul Sı~~al Ye i~linıai muavenet ınü~iriyelin~en: 
Tabalıct \ c ~uaba•ı sanatlarının tarzı icrasına dair kanunun 

14 inci maddc:ı mucibince etibba odaları iııtihabau için Sıhhat 
ve içtımal mtıa\ enet vekaleti edil esince Jstanbul üçuncü mıntaka 
merkezı ittihaz huyunılduğundan btanbul, Kırklareli, Edirne, Te
kirdaı;, Kocaeli. Bursa, Bifecik, Zonguldak, , e .Bolu vilayetleri 
dahilinde hulu nan memur ve serbest etibba , c Diş tabiblcri 
beylerin idare hcytti ve divanı haysiyet aza,ı intihap gunü olan 
18 - te;rinicvvcl IJ29 cuma gunu saııt birde Darlilflinun konfrans 
-alonunu t~riUcn \ C mınıaka merkezinde hulunan tabip ve Di~ 

• tabıpk~ı _ lıı;ylcrin intihabatta bizzat bulunmaları mecburi olup 
mahallı .. ınuhabatta ikamet etmeyen 'cya mazereti scbcbil·lc 
ısbatı VUL'llt cdcmiyen zevat imzaları ile ıııu addak ve ayrı -<;ırf 
içine konmu~ rey ptı>ulalarııım bir ı.ıcktup dcrunt. ı da ~ c a\· nı 
günde intihap yerinde hulunalıilmck uzrc oda rcı-inc hital;cn 
·~öndermelcri İlaıı nıunur. 

t 

Bahçe kapuda 

Ertuğrul 
BAZI 

mağazasından!· 
DAİRELERİMİZİN 

Tasfiyesi 
Münasebetile 

Hakiki Büyü~ Tenzilat 
;;...~_ ...... _ __,..,...., 

'Aksaray vilayeti Sıhhat ve içti
mai muavenet müdiriyetinden: 

Memleket hastanesi için mahiye 110 lira 
1 
ücretli bir ~iman hastabakıcı hemşire ile 15 
! lira maaşlı bir. hemşire ve 1 O lira maaşlı iki 
hasta bakıcılık münhal olduğundan şeraiti 
ııazımeyi haiz olanların istidalarına merbut 
'evrak ve vesaiklerile Sıhhat ve içtimai mua-
1 venet vekaleti celilesine müracaat etmeleri. · 

Uevlel ~emir yolları ye limanları uınuın.i i~aresin~en: 1 Dr. l I i M az ~ a r 
Haydarpaşa ve Konya işletme müfettişliklen memur ve müs- • _ _ . 

tahdemleri için imal edilecek Elbise, palto ve serpuş kapalı zarf- C umıdan maads her gun htıhte 
l ·· k k Sırrı Enver eczanesi yanındaki mu· 
a muna asaya onmuştur. ıyenehanesindc hısıı kabul eder. 

Münakasa 26 10/ 29 Cumartesi günü saat 15,30 da Ankara - 1
·-··--------

da Devlet Demjryolları idaresinde yapılacakur . 1000 - I 500 kilogram hacmi 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif nıektuplarnu ve mu- istiabisinde mustamel ye mü· 

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar umumi Mü- kemmel halde bir 
dürlük kalemine vermeleri lazımdır . 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde An
karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağaza
sından tedarik edebilirler . 

Delvlel ~eıniryolları umumi i~aresin~en 
Mahrukatlık odun nakliyatına mahsus ve Anadolu :Bağdat 

Demir yotlarmda mer'i 3-303 numaralı tarife yerine kalın ol
mak üzere ve mezkur tarifedeki ücretlerden yüzde on nisbetin
de tenzilat yapılmak suretile tadilen yeni bir tarife ihdas edil
miş ve 10 teşrinievel 1929 tarihinden itibaren ana hatta mülte
sık umum Devlet demir yollarında tatbikı takarrür etmiştir. 

Fazla tafsilat için istasyon ve anbarlarımıza müracaat edil
melidir. 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

-ı\vusturva fabrikalın heıaran 11ndaliyeleri umumi ill~f depos;lstanbuldıuı 
Kıurcı oıııu hanında 46·47 numaralı joz. N. Aclman telefon lıtanbul 2409 
Hamiş; aynı depoda envai çeıit perde ve ~emelik kadife hare ve fıntaz 
kumaşlar, mtittnevvi ıstur, perde mister, tü4 keten perde, öniller; maroken 
erileri, plriç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk kıryolılan fıbir 
h liatına toptan ve parakende !ltılmaktadır. Flıt mıkıudur. Hında asınıor v•-~•r 

KAMYONET 
acele aranıyor. Galııada Hüdaven· 
dıgtr Hanında 71 numeroyı mü

flCUt Telefon Beyoj!;lu 3480 

Kendi kcendin ıraş olmak zevk
lidir. Fakıtter ve tlZe kalmak 

için meıhur iskımbilll 

POl\ER TRAŞ BIÇAÔI 

ile ıraş olmalıdır. Takliderindeı 

sakınınız. IO adedi atmış kuruş

tur. Umumi deposu lstanhulda 
Tahtı kaldde 1 O numarada. 

!AK DEKAl.O VE ~F.RJKl 

........................... 
Dr. \ r. Sirin ani 

; . 
Belsoğukluğu, frcng~ pro<ta~ f 

ademi iktidar ve idrar yoldarlık ı 
huralıklan son ıırnl ( diı attrmi , • 
elektrikle tedavi tdt:r. 24 :-oaJtt: f 
kadar zührt\İ hnsralıklardan re- • 
haffuz. Sirkeci Borsa kar~ı!'inıda ; 

i+;..., Yen; Tiırkh e Han 1-2 .... 1 

PAZARTESİ 
7 T. EVEL 1929 

Bu aktam ve her pazartesi aktamı 

HAZIM BEY TARAFINDAN 

KARAGÖZ 
ince saz heyeti her ık'am alkışl1nıyor. 

Şimdiden masa tedarik edilmesi mercudur. ~ 

Leyn - Nehart • 

TURAN ORTA .MEKTEBi 

L o K 
Sert sabunla ovduğunuz çocuk 

tahrip ederseniz 

s ~ 
çamaşır19'1 

I 
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Yarula!1~ıza en iyi_ gıdayı veriniz k•''i 2 
Yavrularınıza en ıvı en muJ:!;addJ ve aynı zamanda ıııo ıVİ" 

\'t:: sıhh i hir gıda vern ı cıte itina ediniz. \ 'a\'runuzun k~._1 rı 
kluine \C adclı\rına kuwtt \etmek için bilcümle "'f,~d• 
muhtıt\· 1 olan ((; ':.ı.k so . ~· u \.· crıniz, LJünyanın tıerl~ra he='· 
milyonlarca ~ürl •üı vaHuların hepside ((;Jak>O ıl< ,ı)ıhİ 
: enmi~lerdi r /..ıra (;lak!-io en mlıkemınel \t! t•fl · 

çocuk RtMııdır. lfer ı ndc· ı aıılır. 

~;~. 
ıııns' 

Nümunellklcrinl umumi acantaları bU 
J.V. VITAL ve ŞÜREKASINDAN lste)inl:ı · 

Posta kutusu : Istaobul 62 
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