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SALI -12 TEŞRiNiSANi 1929 

4 Uncu sene, ~o 1347 

NUSHASI 5 KURUSTUR 

. \nkara - Atine 

-- ..... _ 
't 1 · ·~·a KrJlının g-lınü 
D· 

an Utı İtalya Kralı Victor E-
'lla. Uel Hz:. nin .yevmi mahs~

' ~.· tesaduf edıyordu. Bu miı
"' letle dün İtalyan sefaret-•e . 
lııı 511lde bir kabul resmi ya-
ı:,J 1.Ştır. Bu merasimde Kont 
1,P1

• Vali Vekili Muhiddin 
: ~olordu kumandanı Şük

•a •lı Paşa, sehrimizd"e im
, sufera ve erkanı matbuat 

r}lı hu.lunmakta idi. • 
r111~Vetlıler Faşist izcileri ta
jtii .an karşılanıyor ve büfeye 
D l"tiliiyordu. 

lıı§'-avetliler saat 13 te dağıl
"ltdır. 

~ 1. !'~:~:~~inden: l' 
"1z C'e'llı e numiveiheıedlve 

" 
f',tk Çar •ınba gunQ sa•t <'n d<irtıe 
lçu merkezınde akt<.>iunncak 

Hükumet 
tüccar 

HU<;.UN 
2 inci sahifede: - 4 Uncu sahifede: 

- 1 -Felek, 2~Roman, 3-Hlkılye, ' 2 
·"&halle aralarında 
Son haber 
3 Uncu sahifede: 

1 ı\\ahkt!nte lntiba'arı, 2 -
Şehfr haberlerf, 3-Yenl nesll 
içki dilşm·ını vetlşlvor . 

~ 4 Sıhhi bahis: Dr R Hakkı 
- 5 inci sahifede: 
~ 1-Ekonoml, 2-fayare piyangosu 
~ ~ ıncı sahifede : 

1 .'\l\ekteplllert masal 

Rusya'ya yapılacak 
tarafından yapılan 

ihracat 
teklifleri 

meselesinde 
reddetti ! 

Hırsızlıklar ...... .......__ 

il ı ı.ııııİ\ t• bir haııka . 
ili<' 1 lJ ll l'll llH cıktı~ 

iKi KARDEŞ HIRSIZ 
YAKALANDI 

Millet mekteplerine mahsus 
havadis sütunu 

Geçen sene Millet mektepleri açıldığı zaman ga
zetemizde bu mektep talebesine mahsus bir kıraat 
sayfası açmıştık. Yalnız mekteplere devam edenler 
değil, yazımızı yeni öğrenen her nevi karilerimiz 
tarafından da rağbete mazhar olan bu sayıfayı bu 
sene mektepler açılınca tekrar başlamamızı bazı kari
lerlmlz istediler. Gazete karileri yazımızı artık kolayca 
okuyabilirler. Fakat mektebe devam etmeğ'e ba':'lıyan 
akraba ve taallukatları için kolay bir kıraat sütunu 
istemekte karilerlmlz haklıdırlar. işte bu ihtiyacı 
tatmin etmek için bir havadis ve kıraat sütunu açı

yoruz. >\\illet mekteplerine devama başlıyan talebe 
bu sütunları okudukça hem okumada mümarese hasıl 
edecekler, hem de vukuatı takip ey·llyecekler. Alfabe 
öğrenmek bir gaye değil. dünyada olup bitenleri 
tak!p etmek için bir vasıtadır. .\\illet mekteıılerine 
giden talebe bu günden gazete karii olabilirler. 

1 
an; ıu tc.: eın.ısınln J.l teşr nı• 

·~.~·• behemhal ıeşrinerıni rica 
tn Ol. Babai Ağabeyim bana odun dedi. 

Pena şey değil çocuğum! Odun llatları çok yUlıselı ... 
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Asmalı mescit sokağı... ~ · 

Fransada H 1 • '• · • · llura\ a hira kad<·hl«·riııi tol{U~tu- olanda mektubu talgada Zencirli kuyuda korkuı1c bır 
Komünistler ı· al k"• 1 Veliahtin izdi· rıır; Jal111a çorllalarıııı içıııeğe arasında oy. vacı otomobil kazası 

~ .. !:el<>ı1l~r az defrildir Holanda köyle .. a 
" L • Yeni bir ayrılık Kanunusani 8 de icra Aktörlerden Karakas efendi öfdll• 

Beyo"'lu cihetinde Tünelin sanız kendinizi büsbütün başka vuku buldu rİnİn hUSUSİye ı 
karsısınd';ki pasajdan girip el- alemde bulursunuz: _ 1. A edilecek Sait 13ey ag"' ırca sof ör de 
li a!İ:rru§ adım kadar yürüyünüz. Bir takım boyalı yüzlü ka- PARİS, 11 (A. A.) - Hu- 1 Ve VrUpa .. ' . 
Karşıruza çıkan ilk sokak: İşte dınla~, p~nce~eleri öri.ımcekli manite gazetesi belediye aza- Bruks_el, ~o . (A.A.) - Pren- hafifçe yaralı 
Asmalı mescit! . . , evlenn eşıklennde kısık sesler- 1 sından 6 komünistin fırka kati- AMSTERDAM (Milliyet) - se~ Maı:ı J.oze ıle Prens Umber- .. . . . . . . . azası ol 

Sakın burada beyhude yere le bir ~eyler söyleşı"rler.Arasıra: bı· ta f d k" 1 d t Hollandanın tehirlere aıfalt yollarla tonun ızdıvaçları tarihi 8 K. Dun Şıtlıde Zencırlı kuyuda çok fecı bır otomobıl k 

1 
~ ra ın an va ı o an ave e b 1 "d 1 k" 1 . 1 k"' · 1 H d" k"ld · · · 

b. ·t ym Kendini - Marikal · b tt . . .... . k mer ut o anı ea 3y en Aman oy- sanı 930 olarak tespit edilmis- muştur. a ıse şu fC ı e cereyan etmıştır: 1.,,1'1 

d '" l harabesini bile bulamaz- - Anastasiya ı ·· · t f k . d" k" . erın n e mun azam "· r - tır. aru e ayı sanat ar arı pe çı ar eş er namına ,_ ~r ır mescı arama . · · ıca e en ımtına ettıgını ve o- ı · de d t d Et afı çi · • ı D · lb d · • k" ı İ k · k d ı J(aça"' 
egı • . . . . · · · munıs ır asının şım ı ı sıya- rek bahcelerile cevrilen ufak ufak vil- PA t · d b" f"I · k d" 1 D·· d b f"l · b" saı>P · 
sımz Fakat vaktile burada ter- gıbı ısımler duyarsınız Bu so- f · t · tm diki · · ·· İ 1 - d · . d _ k PAYI Z YARET ısının e ır ı m çevume te ır er. un e u ı mın ır b ol• ~ 

· ' kakta fazla kalmak dogru~ olmı sbe ın~ ab~vıtp bel. - e erlınıd.mklu- t ar.:.aı:;;.:;. a~elenıı:ı oktu\ u'f.~ rir~ ROMA, 10 (A A ) - Kral ni çevirmek için Zencirli kuyu taraflarına giderler.Filnı ica ~ 1o 
1 • - eyyın ır e ıg neşrey e ı e- u gı ı, r yıne çıçe ar a k . · · . k • k" T l" B · k il d - b"l kt"" 5 it v· 1 

_ _ yac~gıru anlıyorum. İşte bir t":- rini bildiriyor. mu~at evler vardır. l~san a~ca.~_fan- ve ralıç~ 5 K. evcide P~payı r~ san at ar ~ at eyın u an ıgı. oto~o ı e a or a 
.., il nesı koluma çarparak geçtı. M. POİNCARE İYİLESTİ tazı _yaz~rken tehayyul c.~ebıl~ıgı şe: resmen zıyaret edeceklerdır. for ~as~n .. Tahsın ve Karakaş ef~ndıler bınerler. . . 

Y Ben arkamı dönünce manalı bir PAR İS, l l (A. A. ) _-Ma- yl,cn Ho.landa,run ufak koyl~rınde go FENA HAVALAR Bır donum ~okt!"sında otomobıl he~ ?.a.~ılsa devnlır. U!• 51 
1 '"r&~~..'1ıo.. öksürük sesi akabinde açık bir tin . . N" , ld - : ruyor. Çok dc.a 10-15 tane>ı yan ya- ROMA 11 (A A ) K 1 Bu kaza netıcesınde Karakaş efendı olu olarak bulunill tır· 

d . ' . gazetesını_ı:ı ıs ten _a ıg! , na bulunan ve bir çatı altında inşa e- b . . . ' · · - ~ a- it B. ağırca ve Hasan Tahsin Efendi de hafifçe yaralanill'f j 
avet · . bır habere gore M. Poıncare 1 di!miı olan amole evlerinde bir yatak nya, Sıcılya ve Sardonya da Hadise d h 1 B ·1 · d ku d 1 - başlaPIJ!) 
- Gel ıçer. · · gel!·· nekahet devresini dostlarmdan lo.U.sı ile, yem:k yemiye de müsait bü1.fena havalar hüküm sürmekte . yed eri ~ .efydog .u Jan .. anna mi an an ıgmjca daJ1ll' Dl 
Daha anlam d mı Ve- . . . . -"I- b" tL-=- d , ,, k ;.. . .. ve ıcap e en enn ı a esme muracaat o unmuştur. an ft' a ıruz • bınnın Kap Marten civarındakı ,_çe ır mıı ...,.ı var ır. ve muna a•atı ınkıtaa ugrat- -ı . . . ... . .. . biyet 

nedik sokağında blunuyoruz. k"" k"" d . . iki geni* ve çift cidarlı pencere- maktadır yog u sulh hakimının verdıgı emır uzerıne kazaya sebe 
oş un e geçırecektır 1 d 'b 1 e T ı t f d" · t k"f tm" t. ".' enedik sokağı, bu ismi s~bep- HİZMETCİNİN MARİFETİ er en 

1 
D. ziya tiriyor. . r n a a e en ıyı ev ı e ış ır. , 

sız olarak taşımıyor. E::.ki Ve- ROEN · 11 (A A ) - L hl" . ln_ck. rı pek mo~hur olan Frıeslan- Atina me,ı.tubu B. y t s -
nedik krallığının az ilerde Tım- . . , . . : . . e . ı ata uronrayp, t2vJ nufuslu çok mun .K 1 r u na n gaz e e • , ır ıafrırıı, ı;"ıeğc .t·" er tım sokağ~nrla . y~z şu_ kada'. :~o~~~:~lk~:~,~~U:r:~~ :~ ~;~:i~:.Y~~i.1~0~0~e.;n~za;~a~~: } ) (' l l 1· z. -ı( ~ slı· lı a -1

1 
,. 

sane kalafatcılarmdan Yunus a- sene evelkı şeklını oldugu gıbı lık ve sütc_ülul.ıe og"ra•ır. l -- l n ı• n uyd Ur m a haber • 'd" f nasında yakmıştır. Maddi za- , 
g-a isminde birinin bir mescı ı muh. a aza eden bir sefaretha- h .k. .1 h . Köyltrc m.tl<a\ıil Hollanda •elıir-

ık . · rar ve asar ı ı mı yon ta mm ' 
vardı. Bu Yunus ağa ıncı nesı vardır: Palatso di Venes- edilme'ttt>dir. lerind_ Alma ı şehirlerind k infaam Bahri.ve nıcclisinin <>- 'bt' 
Beyazıt devrinde yaşamış bir ya .... Kilise zevki ve üsl~bun- ORMAN SERGİSİ ve heodeae şekilleri :;orühnoz. Anadolu a1· an~ı nın mühim bir tekzt 
adamdır. O tarihte; Galatanın da yapılmış taş binalarla dolu Fncı!andta hususi ınücıseseler- 1-.ıran b/Jt8 
tepelerini teşkil eden Beyoğlu olan bu sokak hele geceleri pek L YON, lO (A. A.) - Bir den baık /8 aut '·ooperatif fabrikası .. -- Türk - Rus erkanı harbiyeleri hesa 

-1 b "lık b h ı·k · - t. çok Fransız ve ecnebi şahsiyet- vardır . • ATlNA (Mi '<ıf 
semti kamı en ag a çe ı .. ıgrenç ır. ler M. Herriot'nun delaletile Hollanda, mesai ve fikir iıtirakini' · ' 8 . 'lliyet) -_Yunania- ecnebi memlekei[erden haber femirttı• 
miş. Şimdi Tünelin bulunduğu * * * taktir t · b. lek ti F eli tanın denız teslıhalı meselesı yem de- , 

l d lm - b B"" ""k d orman sergisini ziyaret etmiş- mesaı" yeo~1'1.bı~dir'rm. eKmo" ·l u",talonr. vee: •. ı ğildir. Fakat bu mesele fU son altı a.y nıatu, bir anlaşua mevcut degvildıf __ ,.rJ taraf; Türklere o aga aş- uyu ca deye çıktığım za- . d d §! .. ) - zarfında gerek matbuat, ve gerek 51 .. 

1 

, . . ·pıP. 
lamış. "Beyoğlu" isminin ner- man geniş bir nefes aldnn. Ka- lerdır. · ~'"s.ad'~ımHa m

11
u1dterek hhareket. de- yaıi mahafili pek çok iıgal ettiği ma- ANKARA, 11 (A.A) - Son Saat gazetesının 9 Teşrıd ıJ g:ı 

den geldiğini merak edenler var ranlık ve dar sokaklara açılan Amerikada """d ın 1blk;°d an anm 
1
er y~rda/ lıiındur. Yunanistanın ne gibi tesli- j tarihli nushasında, Atinadan intisar eden Atinaiki ismin es/ 

dır. bu göz kamaştırıcı cadde Adem ;'.ıar U:,;,:' ~bul e en faza ım a hata muhtaç olduğu pek çok mevzu- zetenin, Türkiye - Rusya arasında 925 te aktedilen ve Tiif~ 
Söylendiğine göre, Fatih Meksik~da ;gtİŞaS, ° Friealand Ag":~:~ ayında hile diz :1's~lahdu .. Fakat 1~~>:,~! ~u mese

1
Ie-k· I Rus erkanı harbiyeleri hesabına ecnebi memleketlerden ~ ... bd 

M h T b tı"kt _ . ın rıye mec m ansınce eve ı t . dilm . f b" I .. d . "Jd" ··ne v• e met ra zonu zaptet en boya çayıra ~lik olan bir eya!et_tı~. gün kat'i surette halledildiği anlaşıl- .. ~ır;ın e . esın~ ~atu ır an aş~a vucu e getın ıp . 010ır 
sonra bu şehrin son hükümdarı Arada polis nıüdürü Halk burada ~ıl~a~~-?.J:'" yetışhrır mı1tır. Bu içtima mühim bir mahiyet ı__tılafın bır suretının de gene mezkur gazetece dercedi~ş d~ğı! 
"Davit Komnen" in genç oğlu- l 1 f ve hayvan yetıştıneıligı ıle meşgul alnuıtır. Çünkü meclisin içtimaına . guna dair Atinadan alııunış hususi bir telgrafın münteşır ol 
nu diğer zadegan ile birlikte C. e yara anc l olur. Burada ve alelu~';'m ~ollanda- ~utat olan ~dan bat~_başvekil Ve-1 görülmüştür. . iC 
Istanbula naklettirmi. da pek a_z hububat ekilır. Bır az pa- nızelos, malıye ve haricıye nazu-ları, j M ?k' Y t .. h .. .. . ld ·wnuı ı\ 

NEVYORK, 11 (A. A.) - tates zcı-ıyatı vardır. erkanı harbiye reiıi, hava kuvvetleri e- buahr . u.nilan"fgaze esı:u enhuzı·· goiinndctnU ış o ug 
Yine rivayete bakılırsa bu M , d 1 b" 1 af Leuvarten, Hollandanrn en büyük erkanı i•tirak etmi•lerdir. İ•tiına" u"'çl mevzuu ıs ıt a ın me_tnı. m_eç u u.m z r .. · . . ı.u~. . b' · · eksıka an a ınan ır te gr - ' , • B b 1 haki ülli .nr v . prens, yahut o zamanki ta ın ı- hayvan borsasının bulunduğu şehir- saat aürmüıtür. İçtimadan ıonra neş- ununla beta er esas ıtıban e kata k yen mugar: e'eğl 

le "Bey oğlu" güzelce bir ço- nameye göre, Cumhur riyaseti dir. En_ büyük hayvan oergileri bura- redilen bir tebliğde meclisin ittifakla ' nan ve ittilaı halinde Sovyet hükı1metince de tekzip edil ·ıııı>' 
cukmuş. Git gide bu semt halk ~ namzetlerinin binlerce taraftar da ter?p o~unur. Meşhur Hollanda .. i- şu k~rar~ verdiği bildiriliyordu: şüphesiz olan bu haberi sureti kat'iyede tekzibe Anadolu /'>) 

, lan arasında vukubulan bir çar- nclderı harıce bu boraadan çıkar.Dun •Meclis, Salamiı zırhlısını almak d arasında 'Beyoğlu,. diye anıla .::;,.. h t ,,_ d 1 b"l fikr" d . . mezun ur. 
l b . . T pışma esnasında polis müdürü yall.!Jl er . arouın an ge en ecne ı er ın en vazgeçmıftır. Bundan fıaf-

anı a u ısım, aksime kadar Hollanda ıneklerini bu borsadan a- ka bu zırhlının alınması i•in iktiza e-
l ah da .1 dilmi" de dahil olduğu halde 16 kişi 1 la d • d b •• o an s aya teşını e ş. 1 S 1 ır r. en para ile tedricen hafif ve hava \_ J İ · İ • 111 
"Asmalı . " ·· . ka alana sa/hına.. yaralanmıştır H il da h · 1 · · k ti - . •-'- · · d --'- } 11 \..• aı·a a Ü Ü US 111) ıyazlfi mescıt , guneşı - • ll . l d" . · o an nrn met ur peynır erının uvve ennın uu.vıyesıne çahı a=ıı>-

patan yedi sekiz katlı evlerin ogu arının _ış e ığ~. gün~larnı CENUBİ AMERİKADA en iyiıi A'kmaar ve civarında yapılır. tır. .k .. 
arasında bir tarafı büyük cad- yıkanıp temızlendıgı yerdır.Ah, NEVYORK, 11 (A. A.) - ~rmızı toparlak edamer kelleleri B~gün harp la!m~ti kahnamıt o- tatbı l 
deye öte tarafı Tepe başına çı- ne olurdu . Beyoğlu, sade bu Ekuatör hükumeti dahilinde bu cıvarda en çok görülen bir şeydir. ~':," bır takım g~en donanma. ka_d- • • .. 
lı'A'1: d~ ve uzun bir ısOİ<.tl~ır caddeden ıbaret olsı:ydı .... İ kain "Guayakil" şehrinden ge da ~o!::ı.da '~~ler~n:e apaı:-t;:n-n tir~~ndan çıkarmaga karar verılınış- Şehir muntazam vesaıtı naklıyeye 
ve hiç olmazsa yiiz sene evvel- M. SALAliADD N len bir telgrafa göre, Kito Da- ced: :zdır. ~:i~~:ı.1:'::"::..., '::.. Bu kararlar baıvekil Venizelosun l"k } k 
ki halindedir. lngilterede rülfünunu dam üzerinde ya- mi iki katlı ve müstakil evlerde otu- hazırlamıt ol~u~ ~ rapor ".kunduk m a ı o aca t de 

Şimdi Tepebaşınm alt yan- . .. pılan hava fişeklerinin patla- rmasını tercih ederier. H-.atı umumi- tandıonyra ver:Imıştır.hB~ş~ekil. ra~o: ANKARA, 11 (Telefonla)-ıimtiyazı için bir kayt rnevcU 
mda yerleşen bir birahane vardı Rusya ıle munasebat ması neticesinde zuhur eden bir ye pek pahalıdır. Ecnebiler pansiyon- r:ı :d.:eı:.a~t~'::kü ::;'! va~ye~ı~'. Şehrimiz günden güne inkişaf ğildir. . . aJI 
ki Asmalı mescidin en şerefli LONDRA, 11 (A. A.) - yangında harap olmuş ve evra- dad yaşa?'rya mecbur~ur. Mamafi o- resinde donan.!:nın takvi~!:r~ç~ '::e etmekte ve her türlü medeni ih Böyle bir imtiyazın t~tt' 

. . . . M M • . k asını kiraya veren aıleler de mevcut ılab"l - . . tı' 1 · l rt k b kan diline ıtl noktası ıdı. Bu bırahane şım- . ac Donald, Londra Şeh- kı kurtarmaga çalışan bıf aç tur Ba .. L'-- 1 k k An~" 1. yap ı eceguu anlabnııtır. yaç arın tatnıın vasıta arı a - ca u unun ta ı..retJl3 
d f · ........... ın ay 1 rraar ...,....., ı- Alı haberi ·· · timad · makt d kkıf b 1 k d C.-ı.,. i abrikadrr. Yanı başında da remininin ziyafetinde demiştir kimse telef olmuştur. radır. Pansiyonda yemek dahil oldu- ki kna~ ere core ıç .. a ı- a ır. va u unma ta ır . . v- ta bO 
bir takım küç~~ lokan~alar pe-' ki: . . YANARDAG İNDİFAI ~u _halde ayda 80-100 lira sarf etmek cer:;a!a~t':~~rr.araıında munaluqa Bu iht:yaçlar meyanında ve- neti bunun için teşebbiısat 
yd3: olmuş. Guneş gormeyen - İkincı Alman meşgul NEVYORK, 11 (A. A.) - ıktrza eder. . . . ı - Donanmayı büyük harp gemi-j saiti nakliye ihtiyacı da şiddetle lunmuştur. ~e 
bu ıçerlek lokantaların m!işteri- mıntakasının tahliyesi müta- Guatemala'dan alınan bir telg- .. 

1 
Dışard~_orta temız bır yerde bır lerile takviye etmek, 2. - Bilakis kü- hissedilmektedir. Kanun tadil edildiği tak p 

sini ekseriyetle Alman ve Leh- rekeden beri zımnen devam e- rafa göre, Santa Maria volkanı oy 'i>y-eme!ı l50-
2

00 ku:'::tı;r·. .
1 

çük gemilerle tayyareler almak. B "h . k b"l k ,, Ankara şehir otobüs imtiYafl rıe 
liler teşkil eder. iden harp devresinin son safha yeniden indifa etmeğe başla- muka':ce;e ediı~::., ";.:~.~ e~:~aııi~ 8~!ük ~arpogemi~e~i b~l~ içink ~r~ktg:cba .. te .akut.etme ukz 

1
manete verilecek ve Şehfeıtld~ğ· 

Gündüzleri dahi ışıksız o- lanndan birini teşkil ediyor. mıştır. Başka bir kraterin teşe- Almanyanınkine benzer. i:;'~~:~mt:;kedU~,~~n 5~;~nc~ no - hre g • t b~. us şhır le ı_ ve gefre ti bu hakkım ya doğrudall ııot 
t 1 b 1 k kl d 1 S • .. ., . d • d"l k · *" * . . · mıs ge- ususı o o us sa ıp en tara ın- k d' . . k e ya . uru nuyan u oş so a ar a ulh artık saglam esaslar uze- kkul etmış ol ugu zanne ı me · muınin aluıması da itte bu auretle bir d · 1 fi b"" 1 "h . rya en ısı ışletme v eıı· 
bira kadehlerini tokkuşturup 'rinde kurulmuş gibi görünüyor. tedir. Evvelki indifalarda vu- t;;;:!Jrhellerde tarafa bırakılmıt oldu. ta: ~~·t ~en ~t~. us e~ ı tıy~ca diğer bir şirkete vermek s~.3çı 
lahna çorbalannı içmeğe gelen-1 M. Mac Donald Rusyadan kua gelen telefat derecesinde ~ :V.unan hükUmeti bu geminin Iİ· -\J· u e ece ır vazıyette e- le şehrin muntazam ve ihtı~ ~e 
ler az değildir.Asmalı mescidin bahsederek demiştlr ki: fazla telefat olmıyacağı ümit e- Kazalara karşı Pat'IJ~ e~nasınd~ ~·~ lngili~ !iraa• gı ır. nı temin edecek bir otobüs Ş'\ıe 
-k·l · d b. ·h · buld M . . . . verınıştır. Gemıyı şımdı almak ıçın de İ t"hb Ş h . . _ B sure ~D 1 enn en ır ı tıyar um - adem kı bu memleket dılmektedır. Zıra ahali volkan 3 ·ı 500 000 ı git" 1• k s ı aratıma nazaran, e re tı teşkil edecektır. u ve 
B dam b d d" ki. . • Ş . mı yon , n ız ırası verme . b h . , ,, .•.. b z;ıil u a ana e ı · mevcuttur ve yaşıyor onu ma- cıvarını terkederek saatlerce u- ehremaneti, tramvay kazala ıktiu edecekti. Yunan hükümetinin'manetı u ususu nazarı dıkka- Ankara nm guzellıgını o ,3 ıı 

- ~sma~ı mescit I_st.anbul- dum addedemeyiz. Bu varlığı zaklara gitmişlerdir. rma mani olmak üzre tramvay bu h_u•.~•ta. cesaretini k.ıı:•n. asıl mese- 1 t_e alarak _bunu bir. imtiyaz şek- merkezi hükfimete yak~?ııı;~ 0r 
lulara bıra ıçmek zevkıru tattı- ister istemez hesap ve kitabı- Al ----d şirketi nezdinde yeni bir teşeb- le b~yuk bır harp gemuı bır çok mas imde teının etmeyı muvafık bul bir takım uydurma otobusl 0e 
ran yerdir. Vaktile burada sü-ı1 mıza katmag· a mecburuz Ona manya a büste bulunmuştur. rafk 11!et"·kl_lundan batka başvekil i.l~ muştur. Fakat İdarei Hususiye tadan kaldınldığı gibi şelıli1!,, o-
rü il b'rahan · K . as et"ı er anm çoğu hava kuvvetlen- k d . . . . 3 " 

e 1 
• , e vardL • ~~ garbi A vrupanın bir sulh man- TREN KAZALARI . azal~ bır ~oklan: arabalar nin takviyesini daha muvank bulmuş _anunun a tramv~y ımtıyazı .. ı- muntazam bır vasıtaya fil 

Y~~ fıçı ıçınde gelen a~a Mu- zumesi olduğunu anlatmağa ça- ALTONA, ıo (A. A.) _ Bır ?areke~ hali.nde ıken bınmek ve l'.""d.ır. Fakat Salamiı zırhlısını alm.ak çın kayt mevcut ısede otobus lacaktır. 
n~h bıralan, . adeta yagmaya lışıyoruz. İstiyoruz ki Rusya lokomotif yolda çalışmakta o- ınmek ısterurken vukua gelmek fıkrınde.11~.ede.nler Adalar ~e?İzın
ugrardı. Benım bile şu köşe- medeni milletler ar~sındaki lan bir amele grubuna çarpmış- te olduğu nazan dikkate alındı- de ~n faıkiyeti muhafaza ıçın ı.u 
de ufak bir d""kk' dı • d b 1 ·· ·· k " gemının alınması mutlaka elzem oldu 

u an~ \'ar · münasebatm başlıca esasların- tır.Dört telef, altı yaralı vardır. gm an ara a ar yurur en on ve ğunu ileri ıürmüılerdir. Mamafih de-
yaz akşamları nah b~yle tık- dan biri olan taahhüdata riayet BİR DE TRAMVAY arka kapıların kapalı bul~du- diğimiz gibi bu noktai nazar teı-kedil 
lım ~ıklım. d?ta~dı. Once iki etmeği öğrensin, Bu taahhü- HASSEL, 10 (A. A. ) - Bir ru.lması h'.l~da mütead~t e7 mittir. ----~--
tezgahtar. ı~letırdıı;n. ~onra üç dat meyanında Rusyanm borç- futbol maçında hazır bulunmuş mırler .ve:ıldıgı_ halde tatbik edi Yunanislanda 
yaptım, yıne de muşterılede ba- !arı dahi bulunmaktadır Şura- olan 21 arabalı bir tramvay yol- lememıştır. Bınaenaleyh bunu 
şa çıkamadımdı. Hey gidi gün-ısını söyleyim ki şimdiki Rus dan çıkmıştır. 32 mecruh vardır ~ureti kat'iyede temin etmek lsınet Pş, Hz. nin nut-
ler ... ·: · " rejimini tanımaklığımız bu re- Onunun yarası ağırdır. uzre vat~anı~_yanmda bu~undu ku ve Yuna

111
·stan 

Ihtıyardan ayrıldıktan sonra ·· . k b 1 . kl".. • rulacak bır dugme vasıtası le ka 
M" k - b Jımı a u ve tasvıp etme ıgı- HOKEY MACI . . İ 

.. ın~dr~ so Ealgl_ınıln aşına kadar ımizi asla tazammun etmez. ZÜRİH 10 (A A -) Ho pıların ot?.m:ıtı.k bır tar~da kapa AT NA, 11 (Anek) - İsmet 
yuru um. ı a tmış sene eve- " • · · - - tılması duşunulmektedır. Paşanın nutku bura gazetelerin 
!ine kadar burada yıkık bir mi- KENDİNİ ÖLDÜRDÜ key maçında Fransa ile İsviçre Arabalar durak yerlerinden de neşrolunmuştur. Nutuk ve u 
naıe varmış. Minare ~okağı DES~AV, 10 (A. A.) - takımı berabere kalmışlardır. kalkar kalkmaz vatmanlar bu mumiyetle Türkiyenin siyaseti 
denilmesinin sebebi budur. He- ı Dess~v ıslasyonunda .. vuk~a. g~- K -.V 1 · düğmeye basacak, ön ve arka sulhperveranesine ait fıkralar i-
men, oracıkta tek bir mezar ta- ~-e~ b~.r tren kaza~ı .d~rt kışının Ont 0 pt kapılar ayni zamanda kapana- yi bir intiba uyandırmıştır. Bu-
şı boynunu' pilkmüş dw·uyor. olumune ve altı kışının ağır_ su- Şehrimiz.de bulunan sabık 1- cak, diğer durak yerine kadar ra siyasi mahafili nutkun henüz 
"! aklaştım. Ü.zerinde sadece şu rette. y~ralanmasına s~bebıy~t t~ly~n ~~lıy;e nazırı ~ont V ~1- açılm~yacaktır. Bu teklif tram- resmi metnini almadıklarını söy 
ıbare var: Mehmet dede 1031. .1 v~rı;ııştır. Çarpa~ tre~ın makı- pı aglebı ıh~ımal bu ~un Br~z.ıl- vay şırketince de ehemmiyetle !emekte ve gazetelerde neşredi
Mehmet dedenin kim .:ılduğu-1 ~ıs_thı kazayı_ . muteakıp hemen ya valpku~ ıled~e Atkın!' tankıle nazarı dikkate alınmıştır. Tatbi len fıkralar hakkında ihtiyatkar 
na dair başka bir işaret yok. ıntı ar etmıştır. mem e etme onece tır. ki için tetkikat yapılmaktadır. görünmektedirler. 
Burası belli ki büyük bir me- 1 -·---.. - Dan-S~;;;,--- Bı;--r t-el-a: ı.ı 
zadıkmış. Mescidi yaptıran. .K 

Yunus ağanın mezan da bura- 1 

da imiş. Sonralan Üzerlerine bi
rer ikişer ev yaptınlarak or
tada dedenin mezarından baş
kası ka 1mamış. Muazzam Kıs
met apartımanmın dizleri di
binde bu yeşil taşlı zavallı 1 
mezar, ne hazin duruyor. 1 

"" " "" 
Şimdi Tepebasmda Beyoalu 

nun en mühim g~çit yerlerin-
den birindeyim. r 

. ( 
~!:-tiJ"' ~l; -~:'_ :~~ 
\' .?~ - "-

.... ·il--· • 

Eğer buradan Asmalı mes-1 
. cidin ilerisindeki sokağa sapar- j 

Ş~yle ::r ... adım 
atarsıP 

Sonru şöyle e;cri 
gldersiıı 

Anladım böylo 
değll mi? 

Nereye basmalı 

ldlıı> 

Ayağıma basmad.ı nereye 
basarsan bas 

Yırtık Paralar hakkındaki taliıtı8t" 
name bu hafta tatbik ediliY?~11 rJa 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Yırtık paralann tebdili ı~ ıet 
liye vekfüetince hazırlanan talimatname alakadar banka ıl~jle
kik edilmiştir. Talimatnamenin bu hafta içinde tatbikine g 
cektir. 

KAZANÇ VERGİSİ •• o. VEREMLi INEKLEıtı..t: 
TAHFİF EDİLECEK MÜCADELE .,, 
AN~RA 10 - İsmet Paşa ANKARA, ı ı (Tel~foı;::~ra 

hazretlerı son nutuklarında ver- Istanbulda olduğu gibı A. tiİ 
gilerin bazılarında mükellefler da da mevcut süt ineklerıileeril· 
lehine tadilat yapılması rlüşü- berkülin tatbikine kıırı;r " 
nüldüğünü tebşir etmişlerdi . , miştir. ıh'~ 

Evelce de haber verdiğimiz İk~ısat vekilliği emrazı ~eyi~ 
~ibi, maliy~ ~e.kaleti hususi_i~- 1 ş~be m_üdürü Na~~ Cevııt koıııiS 
tıhliik vergısını azaltmak ıçın nyasetındc bir mucadele 
yeni bir kanun liiyihası hazır- yonu . teşkil edildi. sı 
hyor. Bundan başka, aldığı- MANiSA VALİ I )_.. 
mız mevsuk ma!Umata göre, ANKARA l l (Telefon ~tc5 
Maliye Vekaleti diğer vergi- Manisa Valisi Nusret 13." 
!eri de azaltmak çarelerini a- !et emrine alınmıştır._ 
ramaktadır. ---- · - tŞB 

İlk olarak, hususi istihlak YENİDEN END p..) _. 
•vergisinden sonra kazanç ver- LONDRA, 11 .<.A~uııab1 • 
gisinin de tahfifi düşünülmek-' Daily Mail'in . J(ud~S sebetile 
tedir. Bu sene gümrük varida-1ri, son vekayı. rnıı:;~vvetler· 
tı intizar edilen neticeyi vere 1 Filistine gönder_ılen ınası etıa~ 
cek olursa - ki hu da muhak- ı in azar azar gen alırı mırıı e11d1• 

kak addolunuyor - kazanç ve- linin sulhpe~~:~ .. kıs urişkar a 
rgileri tahfif edilecektir. şeye düşürdugunu •. t~fade ede· 

Bu suretle Başvekil Paşa- nasırın ~u zaaftank;s r çıka~~
nın Millet Meclisindeki beya- rek yem karışıklı • ~nu bildırl· 
natları yakında tahakkuk etm- sı muhakkak oJdug 
is olacaktır. vor. 
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eşil Hilal Cemiyeti bu sene icki aleyhindeki mUca 
delesine son derece kuvvet ve germi verecektir 

Yeni nesil esaslı surette ( ~., 
içki aleyhtarı yetişiyor MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERl JI Mahkemelerde : 

Nem .. para be! .. 
~kşamcılık ya vay yavaş her tarafta J.;E==tt====,=~==n=y====, ====-= ",,I 
111.vaı buluyor. Hükumetin şimen- Ik~ane .~d .. ı·~ı.i. ~ v11Agette . Beş lira cezaya mahkum olur 
dıt . . . ki 1 .. ı mu ur un r - Devlet şurası ca ağlamağa başladı er sıyasetı ıç a eytarı rnuca- · H 1 th 1 A 1 

d 1 · · k 1 d · k · Seyrüsefer ve zabı- a a ırsız arı Aza mülazimliği im-
e esını uvvet en ırece tır tal belediye birer Deniz hnsızları, lJm- lihaııı Viliigette 

~'fil. hilal cemiyeti ıenelik yerlerde tevzi edilecektir. müdiir tarafuıdan briya ve Karo) vapur- yapılacak 
~ p lreaı Kanunuevelin on betin Yakında cemiyetin tertip et- ---
~ ~r günü toplanacaktır. tiği kıt konferanaluına batlana idare olunacak larının halatlarını Devlet şurası iza mülizimli-

~llı llııy~tin katibi umumiıi Dr. caktır. Şelıremaııeti, timdiki halde bat me- kesip çaldılar ~i için pcrşem~ günü Vilayette 
~~d!n Kerim B. dün bir mu lÇKl iÇENLER AZALI- murluk kadroau ile idare edilmekte ~l~ yapıla1;aktır. .. 

~rnıze demittir ki: 1 YOR MU? olan aeyrüaefer merkezini müdiriyete Deniz hınWan, P u ışle meşgul olmak uzre Ce 
~' "-Ongrede, cemiyetin aon 1 Tiirkiyede gençlerin azim bir kall;>etmeie ~ v~rmit v~ ha hus~ı -birane bir tekilde ·~J;:.! ban- ~ Agah ~e~ ~ara'dan şehri 
~\'en~ Zarfmclaki faaliyet rapo elueriyeti içki aleyhtandır. taki kadro Cemıyeti belediyeye nril dıralı Umbriya vapurunun otuz mel· mıze gelmiııtır. Musabakada ka
l!ı~•k edilecek ve gelecek ıe ı Bilhuıa yeni neail eaaılı ıu- m~ !izre h~lannııtlD". Halen m~- re uzunluiunda halibnı keserek alıp zananlara 3500 kuruş asli maaş 
ı:,"1P ve tatbik edilmesi lazım 1 rette içki aleybtan olarak yetit fettitı .. w_n~nuhır.e merbut olan bu daı- ıötürürmütlerdir. Vapur o ırece p· verilecektir • 
.., ırı ed re, mudiriyet oıduktan aonra dll ıre- mand•nda bııib bulunmakta idi. HD"· _, 
~ , esai programı tetpit edi 1 mekt İr. ne müfettiti umumilife merbut bu- ıızların, ıeminin baih olduiu halib DEFTERDAR VE 
Q tır, Cemiyetin ilmi esaslar dalıi- luna!81'br· Y~mz .tımcliki ka~. da- keaerek alıp l[İbneleri cidden '8Ylllll MEMURLAR 

~ 11 •ene cemiyet içki aleyhin 1 )inde tecrübe ve müşahede üze- ha zıy.a~e. te"."'. edilecek. ve aey!"""" hayret bir ıelııılde olmaıtur. Sirkat- Defter~~r Şefik Bey ile bazı 
· n"!riyat yapmağa çok ebem-

1 
rine yaptığı telkinlerden çok it- fer mudirıyetinın ayrı bır heyeti fen- ten bir müddet aonra vapur aulann ,_:!." 

tt \' . 'l b 1 .f d ed'ld'I. l im t niyesi bulunacaktır. cereyanına bpılmııhr. Bereket ...... ~eınur .... m arasının açıldığuu 
\ı i ki ~rnııt, ye'ı gün ayra-1 tı a e ı ı ı an atı ıt ır. ~undan. baıka Ell!"net zabı~ı? be- ıin nöbetçi bulunan kaptan ve tayfa b~~ gazete y~mış.' Bu meseleyi 
~ ~ hız. olarak geçen senekin 1 Her halde memleketimizde ~edıye teıkılatını da bır mudınyetl~ vaziyeti çabuk kavnyarak teclabir' it- dun sonnak ıstedık. Müdürler 
Qllı. •. t. parlak suretle teait e-1 akş11mcılık azalmaktadır. ıdare etmek ~savvu~undadır:. Hali tihaz etmitler, ve vapur güçlükle mü- böyle bir şey olmadığını söyle-
Q 

1 ttır. I Hükfurıetin timendifer ıiyaıe wırda 2:"-bıt~ belediye tetkilitı be- him bir tehlikeden kurtanlmııtır. diler. Defterdar Şefik Be ise 
... ~1~n~lınilel içki aleyhtar lan ti içki mücadelesini kuvvetlen- ledıye daırelerme merbut buıurunak· Gene ıreçen ak;am, Romanya handı- d.. E • · · · . y . 
' ~'il •t 1 ba ı tadır .. Evel~e nezafet işleri de beledi- ralı Rejel Karol vapurununda pman· un ınlaki mıllı~eye. aıt keşı~-

1 e münaae t takviye o- direcektir' ye daırelerme ınerb.- ıken aonradan. dıraya merbut halitlarından birer kıs lerle meşgul oldugu cıhetle daı-
Q11 jtur, 1 Memleketin her tarafına me- ~~tkil edilen nezafet. işleri m~dürl~- nu keailmek auretile ıirkat edilmiı· reye gelmemiştir. 
~~ardan ba,ka içki aleyhin deniyet eterlerini ıötüren ti· ırunden daha çok faideler teman edıl- tir. Liman idaresi meaeleyi ehemmi- ŞE l • -
"lıı, 1ınli kartlar ve plaklar ha 1mendifelerin alqamcılığa büyük cJ!ii görü!düiünde? zabıtai belediye- yelle takip etınekle beraber poliı be- • HR N SI!fHATl !Yl 
a:ıııı!tır. . bir darbe uracağı kanaatinde- yı de ayru auretle ıdare etmek taaav- tinci ıube de tahkikata bqlanuttO". Gnp hastalıgının çogaldığı 

Plakları bu sene muhtelif 1 yiz.» vura . uy~nmı~t?'. Bu .ıuretl.e zahıtai Alınan tetbirlerle hadiaenin tekerrür ssöyleniyordu. 
bcleJı.ye.ıtlerıruı;ı de !~~~ndı;n çok etmiyeceii ıribi, mevzuubalu airkatin Bu hususta Sıhhiye müdürü Ali 
fazla ıntızama gırecegı umıt edilmek- faillerinin de yakın bir zamanda ele- Rız B · ah · · 
tedir .ril - · uhakk· ,_ dd dil k a ey şu ız atı vermıştır: • geç.ı ecegım ""a e mete- G. h ı - . = - dir. - np asta ıgınm mevcudi 

BEYOGLU LAGUMLARI w yeti görülmemiştir. Havaların 
~EYOCL_U _LAGIMLAR_ı. KEN~INI ASMIŞ tebeddülü dolayısile nezlevi ba-

Beyoglu belediyeaındeb!' &ene ıçınde Kartalın Soganlı köyiinde Muata- zı hastalıklar bulunması muhte 
yap~lacak olan en muhim ve mua~- fa kendisini umak auretile intihar meldir. 
cel ışler Beyoglu ~alan. oldugu etmiıtir. Yapılan tahkikata göre Mua ·-

~llılekette 
Bir ıniirteci te,rkif edildi 

Ne herzeler savurdu yeni harflerle 
anlaııımıfbr. Beyoıılundaki mecra- talanın bir müddetten beri itleri yo- HAKKI ŞİNASt Pş. TRAK-

imza atmak istemedi lar'!"n h~e~ ~ep.•i uzuı;ı ~enelerden lunda ıritmiyormuı. Evelki ırece faz. YAYA GİDİYOR 
!~ . hen tamir yuzü ıronnemııör. la aarhot olmuı ve teeaaürü artbfın· E lki ·· A k 'd 

ı ~e. Tilkilikte Har.mi- NAMUS HIRSIZLARI YA- Bu mecraların en harap olan kıs· <lan kendiıini aamııbr. ve gun n ara .. an ":v: 
~ ~d~ halkı ~apka aley KAYI ELE VERDiLER mı Galata ve Haliç aahilleridir. Ba det eden Halk fırkası mufettışı 
ı.,. tahrik eden İzmir Posta 

1 

hmirde Buca' da 9Eylftl soka mecralar 60 &ene evet Galata ve A- ZAVALLI ÇOCUK Hakkı Şinasi Paşa bu ayın 24 
4 cJ.,...af L-... ~üdur·· lüğü me- ..,c7rnda Buca'nın en guz·· el kızı di zapkapıda ıimdiki aemt inta edildiği To ka ı haricind bah . Riza ünde Trakyaya teftişe çıkacak 
ı •. "'' U<-.• ·• zaman yapılmıı fakat o zamanılan b"· . P. p e çıvan la d ki l 

bL;~dan Cemal Nadir Ef., , ye gösterilen Kavalalı Hadiye ri en küçük bir tamir yiizü bile gör- ~endirun d;.,'i'f&ll ~~t ~yanın ve ora . r a kongre er hakkın 
~kat evrakile beraber rnild hanım vardır. Bu kızcağız, yen memiılerdir. Senelerden beri bu mec· tı Yatın çocugu Huaeyın ~·~ da tetktkatta bulunacaktır. Mü-
ı;:Uıııuıniliğe verilmi~tir. gesi, birader zadesi ve teyzeleri ralar bozulduiu için tedrici bir auret ~yuaunun dolabına aıkıprak olmuı şarünileyllfin Trakyadan avdeti-

Ayağında iple bağlanmış çarıklar, arkasında b; 
camadan, hakimin karşısında söylenenleri anlamıyara 
b.öı;ı bön bakınıyor. Nihayet beraberinde gelenlerden b 
rırun tercemanlığı ile kendini müdafaaya çalıştı. Cürm 
pasaport kanununa muhalefetten ibaretti. Bulgaristan 
dan İstanbula gelmek niyetile yola çıkmış, fakat pasa 
portunu vize ettirmediği için kendisinin kanunen tecz ı 
yesi ica pediyor. Mahkeme kanuna tevfikan bu cahı 
Bulgardan 5 lira cezayı nakdi alınmasına karar vermi~ 
ti. Maznun türkçe bilmediği için evvelA bir şey anlama 
mıştı. Terceman: 

- Beş lira vereceksin 1 diye bulgarca anlatınca a 
deta idamına hükmolunmuş gibi başını yumruklıyara 
avaz avaz haykırmağa başladı: 

-· Ohho ohho. . ohho. . Nema para eome bire .. 
Nema bire. . Ohho ohho. • ohho ohho ... 

Kolundan tutup dışarı çıkardılar. Koridorda etraf. 
nı bir sürü adam aldı: Bulgarca bir şeyler söylüyorla ı 
Bu teselli edici sözler karşısında biraz yatışır gibi o!du. 
Fakat biraz sonra yine başını yumruklarnağa başladı: 

- Nema bire, nema bire •.• 
Birisi alıp götürmek istedi, fakat, o efile duvarı tut 

muş, yerinden kımıldanmadı: 
-Nema bire, ohho ohho ohho ••• 
O sırada bir Polis memuru araya sokularak: 
- Ne var, ne oluyor? diye sordu. AnlattıJar: 
- Beş lira ceza verecek te ona ağlıyor. Polis efen<l 

o zaman izahat verdi: 

- Canım dedi, bu kadar ağlıyacak ne var? Par ay 
hemen şimdi verecek değil ki. • 

Bu söz, bulgara terceme edilince bütün heyecan 
yatıştı: 

- Ispulayte ıspul.ayte .•• 
Diyerek sevinçle uzaklaştı. Meğer, parayı derhaJ 

vermezse salrvermiyecekler zannedermiş. 

• • • 
GÜ~ÜN ADLı YE HABERLER ... 

:;L ~! Efendinin cürmü bil- ile bağa gitmişlerdir. te aızmtılar hııad ohnuı, binaların te· ur. ,_ ne kadar Kaza kongreleri de 
"\u• b f m:11~rine zarar vereuk dereceye ırel MAVNADA KANLI BiR VAK'A bitmiş olacag-ından Vilayet ko- Mektuplan vermemekle maznun postacı 
'b •. " Bu adam cami hatibi 147 numar:ı~ otoma il şo örü mııbr 
:-ct, efendiye müracaat ederek Cevat, mu:ıvını Arap Mehmet, latlkliJ ve Voyvoda caddelerile Kö!'rünün Haliç iıkel~aine ,bııilı ngreleri için hazırlıklara başla- Z rfı • , d k• 1· 1 , olan bır mavaacla kanh b k 1 a n IÇlil e 1 ıra ar meX-er sırra 
~ a_ hitaben söyliyecek bir a~kadaş~ Cemil, afili .. Hasan ve Şişhane yokutunda ve sair semtler- tu "' va 8 0 

• nacaktır. /') 
'· LStizii oldug"unu söylemi• hır de çıng .. en .. eden . ure.kk. e. p eş de •eyrüaeferi ırüçlettiren köteler, muı., r. t f dan Rizeli H.. TROÇKIY(ı3°HOKOMET kadem basnuş 

ıı .. diraekler ıribi maniaların da kaldırıl- . avkna ay aa~--" ,.._,__ ~Y· 
.._Utbe iradı için menbere has. bağın onun .. de otomıbılı .tev- ..__ 1 t im h ru uyur en ııene""""" ....... r uw uv- KABUL ETMEMiŞ Dm aiırce:ııa mahkemeainde ....- k-.eaine •lm:aada ~dı. OakL 
''llış ve bir taknn herzeler sa- kif ederek aftli Hasan ve çmge maa~e';:~ aıı::;edi~c;;· Emanetten nde· büyükalambir temel civiai ile 16 y.U.. Troçkinin Daniınarkaya ka- memuru Şükrü efendinin muhakeme- clarh 17 yaıl ....... Sıolıııri •arkada, 

a• ne bıç kl cll · d b l d h · · k · n yar ıtlır b ai icra lıılındı Şükrü el. sele• -ı.tup Hayretti'n ...: ....... v.~ a • "•-'n 
c ~a ha.,lamıştır. Mumai- .. a arı_ enn. e. u un u- munzam ta eıaat ıateyece br. Hus·· ey·ını·n L-y.ab tehlikede~'-. Ga- ul edilmedig-i yazılmıştır. Troç •••ıo• - - • --· 
11 .,, - hald b - , --» "'" wr ları aalıibine vermemek, zarflar içine atılarak paraunı .ı...ı, ı.tiyorlar v _ 
~.ezcümle dünyayi düzelt- gu e aga gırmışler, genç fur kaçnntbr. ki şimdiye kadar 13 hükfunete ı.o ..... paraJ...ı .ım..ktan" aahte im- mfü'M'"Nlh üzerine MM-ada yara! .. 
ıı,: •çin min tarafillah alemi kızı saçlarından yakalayarak ASMA KOPRO ETRAFIN- ------ ~ müracaat etmiş ve hepsinden za vazile bordro tanzim etmek rnad- yorlar. Maznunlar yaflannm t7 oldu-
·~da memur edildiğini ve t~hditle otomobile sevketmişler DAKI MÜNAKAŞALAR PARA MESELESiNDEN CERH ret cevabı almıştır. . delerinden muhakeme ediliyOl'du. C. tunu iddia ettilılea' ıleaı .. huausur. 

lılc k •1 · dır Yeni poatahane arkaaında ohının Ada h k d' · k çen celaed.. maznun ke..cliai ... Slll'UI mabaDi..ı.. teapitiJe ö"-mhneai i-, ı Şap a ı e oturmanın ıs- · . Asma köprü etrafındaki mü- nın avası en ısıne ço bulaaaa müdürün .,. ... ; tasDii olıiuiu çia talili ol..du. ... 
'kilr için yakışık bir sekil ol- Kız nıhayet Halkapmarda ak l d d. arahııa Oaman ırece bir para meaele- yaradığından havalar soğuyun- .. 1 .. Dünkü cel O 
ı"'I~ • b' balı "türül .. d n aşa ar evam e ıyor. ainden dolayı çalırıcı Ali ile kavıra et- nu 90Y enu~ •. :· ·· ~ ok~ KENAN BEY iYiLEŞTi 
\~~t:tn.ı söylemiş, hüki'.lmet ırf.. Cçeye kgo bckm_u~, ora a Liman şirketi müdürü Hamdi mittir. Neticede Oaman, Aliyi baca- cıya kadar Adada kalacaktır. clar !'°'bı muclura Burhan~ttin_ B. .. din , . -

1 
'llnde bir kac; sözden sonra şo or , evat ır Çtsıne para Bey bu mesele hakkında bir mu iından cerhetmiıtir. Mecruh hastane GAYRİ MÜBADİLLER !endL ~rbanettin B. hacliaeyı toYle BD" ~ ~a~enberi lıu&a l>uluııa· 

l nı1aki şapkayı c;ıkararak ye- verereK serbestçe hareket ede- h . . . . ah tı . y ekaldmlmııtır. Yakadan aonra firar Gayri mübadiller Cemiyeti izah etb: ~•!-nbul miiddoi • ' Kenan B. 
ıı.~lııııq ve çig-nedi kten sonra bilmesini tem.in . e. tmı., ş, ondan tı'arnr .· nmıze şu ız a vermış- eden Oaman aranılmaktadD". idare heyeti bugun·· toplanacak- - Bir .""'lıtu'> derun_un~. l~ li- ıbryıletaek vuil iaw •ı • ıı..ıamı 
:·~n ' k b k ~ . . , nnm :ıayı olduiuna dair bir fikiyet · 'i den çıkardığı fesi başına 80.n1'.l 12111 1 nnı ızale eyle- - Eğer Halicin bir liman ol- ÇANTASlNJ ÇARPMIŞLAR ~: B~ ıçtima~a kı:,:met .takdı- meriae muttali olduk. Şükrü efeadi- ISTANBUL ADLIYESlNDE 
l llııi~tir. mıştır. .. . , . ması lfızun gelirse köprünün as Balıkçı Yordanm ıraraonlaruıdan n ış~enle, arazı sahiplenne d~ den ~üphelenclik. Ere'!1'öy poa-.ô- TEBEDDOLLER 
. ~hkıkat evrakını imza eder- . ~~am uzen kız otom?hıl_e ma olması lazımdır. · matmazel Dikrobi '7!1.kaaraydan ıre- tevzıat yapılması etrafında mu ne ıriderek raat ıreıe bır adres yaza.. 
ı. llıuhalefette sonuna kadar bmdırıle:ek ~okarx~!ı~a ~~r çı- Şehremanetinin bir limanı çerken yanına dört meçhul plu~ yak- zakerat cereyan etmesi muhte- rak ve zarf içine koyduiwnuz 4 li- Istanbul Adliyesinde bazı te-
~tag- .. 

1
. k . h f ngeneneın evıne goturulmuş ve k" .. 1 .k. h' lafmqtır. Bu adamlar matınazeliu çan meldir ranın numaraaım da aptederek poa- beddülat yap·ı~.0ur ~• .. . 

· lı . ını soy ıyere yem ar C . . . _ opruy e t tye ayırmasına ıç taamı kaptıkları ıribi bçımtlardır · taya ..erdik. . . ~- • • uçunct 
~ 11lızadan istinkaf etmiş ve ~~:da em~l ~le dıger namus bir hakkı yoktur. Emanetin Top Çantada 55 lira varmııl.. · .. . ZEKAİ B. .. .. .. Mektup merkezde pyboldu. Şül.- lıuku_k reısı Yu.suf Zı1a bey Koı 
lııtlıarflerile imzasını atmış, sızla:ı. bırhkte ka~ış, Cevat h:ıne~le .. Sarayburnu arasında ............, •. Mu~kırat umuı;ı mu~~ Ze: rü e~endinin üzerinde yapbğuna ta- ya a~ır cez:ı rıy.ıseune, azadaı 

Ctle zabıt varakası tutul- otomo~ılı .alarak Bahnbaba par hır ~opru. yapmadıgma şükret- CANlNA KIYMAK IŞTEMIŞ ~· B'. m p~artesı gunu y~ ~ıyatta numaraJu;ı bızu malum Tevfi~ Tan~ bey M<ı!atya ağı. 
lıtr. kına gıtmış. fakat orada yaka- melı. Halihazırda kiıprü Bizans Nureddin elendi isminde bir ırenç dun gtdecegı yazılmışt. Zekfil lıralar zuhur ~derek bır upt >~.bk." .:eza nyasetıne, Kadn Bey An-

c,lihbe giyen bu efendi başın· lanmıştır. lılar zamanındaki zencir vazifes dün 60 ırr~ ten~r~iyot içenık inti- Bey dün hareket etmemiştir. . ~';:'~anet~n ~den "';:a ~~-ez.: kara_ ağır ceza ~alığma, Anka· 
~ti\> k b. b . .. Kızın Kokaryalıda bulundu- ini görür Köprünün 60 milyon hara tqebbuı etmııtır. Ög-rendig-imize göre Zekai B zıS beylve d.nln doily poaB -~~ urucla ra agır ceza rcıııı <:!·fkati Be• 
~ ert ren te ır ere tu ğ h b 1 d h r · N dd. ef d. .. da b ıla , • D"n ... ı en er. u....... .. .. . !ıı"' , 
la.dır. Geçen Ramazan ayın u . a er a ınınca er. al. po ıs liraya çıkacağından bahsedi!!· rak h':':.n~e k.'id:rtl.:ıı;:;: B~·:.m: ~u~aı:csi günkü Dainler vekil- vak'aya aynı tel<ilde ~ebadet edi~- uçuncti hukuk ~~~liğine, aza 

ı~ bazı muzir evrakı c::maa- ve J~darmalar e~e gıtmışle~, yor. Köprü mütehassısı degı- cin intihar etmek iatemesine aebep aı- lıği ıntıhabatmdan sonra Anka- lardı. Mahk~e ır~Y~ ve~~ dan Turhan ~ey ~~il h.ukul: 
~l:ıtı k ak 

1 
Hadıye hanımı hır odada şofor lim Fakat köprünün tamamile nıfını geçememeaidir raya gidecektir tı ,._.. murakıp Şukrii eleodı- 3 azalığına tayın edilmiılerdır. 

t ~ r en y a anmış, o va- Cemil ile bir yatakta bulmuş- . lm d b. f 'd k ____.;. - . lira aalıdi ağırceza itasile ihzaren ceJ. Bundan '-•ka htanbul ti ti 
i. cndisine ihtaratta bulunul- asma 0 asın a ır aı e Y? · YAKALANAN HIRSIZLAR bi ve diğer phidin celbi i in 18 tef· ·· UG9 ç n 

1 
ıtıı. !ar~. . . ı~._ An~ vapurların ge~e~ı~e- MERC~NDA 5 DOKKAN YANDI EYelki gece yapılan teftitl•de - riniııaniye lıaldı. > C~ cezasın~~ •. Cemal bey_ Mar· 
iı,ı Dığ~r ?ammı hırsızları ötekı cegı yereın asma.o~ kilidir. E .. elki sec:e aalıaba karfı Mer~ hıkalı Kerim .,.8 Ali ihtifa ettikleri SAÇ SACA 8 A... din ceza reısligıne, ~~ım E-

03 LİRA AÇIÖI ÇIKTI odada ımışler. Bunlar da yaka- Bu otomatik te11sat ıçın de 60 yokuıunda bır yanırı nçıkmq bet dük aandallar aruından çıkıırılarak yaka- _ _ 'BAŞ AŞ. . • tem bey Van ceza reıııligıne ta 
~~ lanmıstır .1 li 'd -· · t kan yanmıtlD". Yansın evveli Mer- lalllDlflardll' Dun agırceza mahkemesmde ılıi yin edilmişlerdir 
.. tice İzmir muhasebe mü- •. · m~ yon ra gı ece.~~ .. z.~e - canda Şerif pata hanında aandalyeci ' ~ - komtu ~~aında, b!r biç .~zünclen .sı- • 

illan ve şimdi Emvali met- DARÜL' ACEZE HA İ mı~o~. A~ kopru ışını ha: Kemal beyin diikkinından bqlaınq BiR LiRA ÇALMIŞ ~ ve ık.i aylı~ bır cemmn •.~ku~e 
~ llıuhasebeciliğinde çalışan ATHANESİ T LİI MA- yalı hır ış diye karşılamak dog ve bitiıik elbiaeci dükkinma airayet Dün aabah Ada iskeleainde Tcwoe nihayetl-n ~ dav~ . ruyc~ MAHUT ADRESLİ MEK-

1 he . .. .. . . L EVS OLU- ru değildir. Anvers, Roterdam etmittir. ef.nin ydeli cebinden ı lira çalan J'llD baıland': Hadiaede mu~de~ mevküı;ı- TUP TAHKt İ 
)ap ?ın mudurl~k vaztfesı~ NACAK limanlarında da böyledir. Hatta Epi ıüren yangın neticeainde aaa lıeaeci Ahmet derdeat edilmiıtir. de D~r yoll~ kondoktoru Ratıt KAT 

tıgı 926 senesı hesabı Dı- .. , h . . k" .. dalyeci Kemal beyin dükkiıu ile ,.... efendı ıle zevceaı Fatma hanımdD". Londradan "Bi t' " d 
\ llıllhasebat tetkik edildik , JJar:ill. aceze alı ımalathane- vapur g~çeceği zaman opru açı rundaki elbiaeci dükkiru eıyuı ile bil" KAÇARKEN TUTULDU! Maznun mevkiinde de ııar hamal- . .. . zan ıum a 
'oııra 

1 
?' rf' t .b sı çok ıyı semereler vermekte lır, vcsaıt durur. Bu kadar rahat lilıte tamamen yanmııtır BetiJrtafta 4 nmııaralı hanede ...... lanndan Abidin efendi ile zeycea C.- resıle gondcnlen mektubu ka 

Qlllıı usu suz sa ıy~. v.e 1
_ ve burada yapılmakta.olan ha- sızlığa da halk katlanır. Bizim Bunlarrn yıınındaki ;_,,nacı ı..ı. lıim Kbmı efendinin hanea.ine ıriren ~~e Ha"'?' bul~nınalıtadır. Oalıii~r b~ ve tevzi euneJı rafletiıı 

lloıartı.ıyan evra~ı musbtte lılar yüksek fiatlerle satılmak- de bu kadar rahatsızlığa katlan el~~. ~n, ipekçi lbrahinı efendi- ~bıkalı ~"':?r kadın Zehra hanıma ~.uata~tığı ~e hanımı çoculı eti> gosterı;n pos~ memurları hak 
, Yı 181,103 lıra 16 kuruş t ld ğ d Ş h .. _ maınız lazımdır. Çünkü memle- lenn dukkiıılan da ıw- YBDmlf· ut elınaa yuzuk ve paraaıru urluıtle t~ıre ~yet venı;ıe1<ten ~~ ncı kındaki tahkikat bugün bitecel 

. ı. Ctj meydana çıkarılmış- a o u un an e remanetı ı . . . . lD". firar ederken yakalanmııtır. Abidin efendıyı de Ratıt efendryı tah hk' 
:ıı "IUha b .. d .. 

1 
.. - .. .. malathanenin tevsiine karar kete para liman faaliyetınden gı _,._ lw-den 482 inci madde ile mahkemeye ve ta ikat evrakı posta umur. 

\ se e mu ur ugunu ve- ··d·· l"ğ.. .. d ·ı k · ten ·f . h vermiştir. Bu suretle imalat- rer. DONKO SIRKATLAR BU DA BAŞKA ankediyor. mu uru une gon erı ece tır 
'tır· t a etmış olan mu ase- "-~' · Al'k d l b hatan ·· ' \ Uıııe . . . b hanede daha fazla adam çalış- ı _ Sarıyarcla ahçı Ahmet elendi- Enllıi sece aeraeri talcımıNlaa il•- noı<Uae 929 seneaı Temmırnmun a a ar ar, u m sur at 
~9 ~rızı Zıya ey n.amına tınlacaktır. EMANETTE ASANSÖR İN- nin düklıiruna hıraız sirmiı çek- rahim Haldo arabacı Hü...,,.U. yol ıa inci Perıem!>e ırünii Selimiye'd! le iş yapmaktan ileri geldiğın 
~it ol ıra 7 kuruı zımmet ECNEBi ÇOCUKLARI ŞASINA BAŞLANDI aini kırarak epi para atD'IDlfbr. üatiindelö arabaauu sötürürken eler- Yakı olayor. iki tarafın ~lılan lıir iddia etmektedir. '4 llJIInuştur. 2 _ Gala tada y aikapuımda ı..ı.. deat edilmiıtir. lıavıaya tutuıuyorlar ve bu çocukl. İ 

\f aliye vekaletinden İzmir MEKTEPL~~Ml~E AL~N~CAK Şehremanetinde beş bin li- veci lamailin odaa""' Nuri ve Ali ia- _..._ rrn m~eleai anne!~. aafaa~ ~ T CARET SARA Y1 ARSASI 
. 9tetdarı - l b. · M~ekotımızdekı ecnebılenn ço- ra sarfile bir asansör inşası ge- minde iki aabıkah ırirerek öteberi•· GAZ~TE SATANLA~ ARASINDA bata ~yor. ~r."" uatü :'."~~· NIN KIYMETl NE İMİŞ' 

26 ıgına ge en ır emır- cuklan ılk melıtepleriınize kabul edil- l d 'h l d.l . . Dü t tır Dun Ankara c.addeaınde ırazetemü den dönen Abicım vak'ayı oennınce T. . .. 
~er se~esi hesabatJnın tetki- memekte idi. Maarif Vekaletinden çen ~r. e 1 a ~ e 1 mıştı. n- 7.:_ Eyipte oturan tekerci Muata- vezzii Niyazı ile Yako araamda mii- Rati~in evinin öcüne gelerek küfür ıcaret sar:ıyı ~ası !'i~n Y:" 

• 1 tcsınde meydana rıkarı- "P'!w" '!'I uaı"ll au!4•1u!w3 ~!"'"W den ıtıbaren ınşaata başlanmış, f ef d. . . R 't ela L'~ nazaa zuhur ederek Yako Niyaziyi etınege baılar. Yuzbaşı Şevket efen- pılacak sondaı amelıyesının hu 
~ıın " b ki .. .. , }' - . k 1 a en ının evıne eşı namın uırı ta 1 ı..... dan h ·-· de ~'il ha R d ef ahit 1 k }' k • 1 illetin muhasebei umu- ecne i ç~cu ar~nı~ .~ek~e~lerimize asansorun ış ıyecegt ısım açı • girıniı bazı eıy• çalmııbr. ' 1 a -.m cer ettiırın n yalıa.. "! e ~·. cı ı van · t o ara ı~aya çı acagı anlaşı mıştır . 
. e kanunu 125 . . d kabul edılmelen bıldırılınıştir. maktadır. Cerrahpaşa hastane- 4 - Kumkapıda terzi Mehmet e- lanmııbr. _ cfu.ıle_?ilcli., ~uıuar ~~yı - ~.onraı_l:ı-~ Tıcaret odaaı bu binanın in~ 
ı ttı . nun ıncı ma • -- - . l k 1 .. f d. . . d 400 liral k .. BEKÇi M1 SO O O ırordukl•ım ve Abiclinin küfür ettiırı· . . ' . . 
1 Ucıbince faizleri de araş- AHİMESUT DİSPANSERİ sınde yapı aca 0 an asanso- en ımn evın en 1 .~uc".~- ' F R M 7 · i itmediklerini söylediler. Miit . edtlcceğı yenn (400,000) !ıra 
ltıak . . . . ·· d · t k d b ı her aıınlmııtır.Mehmet efendinin fUp N. da . . . "! 1 • · L....L- ~ k · d -'-- d ı ·ı .
1 

suretıle icra marıfetıle ANKARA ıı _ Ahımesut run e ınşaa ma ya m a aş a- h . Alb . . deki h' t 'd dir ıtanlllfın mukim Ali el.run oğ- kiben dinlenen phıt ucnxır Zekenya ıymetın e uuıı=ı o ayısı 
~:lıerJiJnıesi bildirilmiştir. nümune köyü~de inşaati ikmal nacaktır. eı~ltın::.:~:evherl:f:'o:ıa;ıp · •• liku SaıF·m ile Sadık sokakta. oynamak!- ~endi .ise maznunu.o .küfür ettiğini Ticaret sarayının mühim bi 

hat . . • , .. . -· k k d·ı· 1 en ranaız hıınbaına aıt otomobil aoylecli. Mahkeme ıki kadını ayıran ·d t ba l • t · 
1 Ve ıçtınıaı muavenet edılmek uzre bulunan d•spans- ATIF B '' ına açtığı zanne ı ıyor. ıraraı· bek . .. nl .. H ef d. . lb. . . 18 . . van a men ı o acagını espı eti l · • 5 B .. "kd d y t · • asımn ya 1§ manevrası yg.. ayrı ~n ırun ce & ıç1n teınnı· . b h .. , l f 
'tıd Zrnir müdürlüğü tah- er binasının kalorifer, elektrik Tapu U!"':.ııni müdürü Atıf B. d b:- duyu ~re ~ K ertvantinıa;ın·ızünden her iki çocuğuada meçruhiye aaniye talik olundu. etnıış ve U ususta ıır at e a 

iln rı~ '527 lira yolsuz, ve zil tes!satı da ikmal cdilece- bucriin Ankaraya hareket ede- ~~ · ırd'.'kamk. sedzec:ıb oa an 1 en- tine aebelıiyet vennittir. Bekçi der- SOYGUNCU ÇOCUKLAR aliycte geçmeyi muvafık goı 
0 uınan u anın an azı ~ya ça nuı- dest d'I · tir: r.:~ iki - ha ·· ·· , " '-r kt:- 1 cektir. •ır. e 1 Dllf • vün .. aoyıruncu çocugun mu - muştur. 
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F · k - r~ i.za.h., aye. ., 

1 

devre üçüncü içtima senesine başladı., Sıhhi bahisler 
Az zamanda "mucizevi,. inkılip-

lar yaratan bu meclisin bu seneki S } } 
programı da diğer aenelerinki gibi fa· por a zor anmış 
aliyetle doludur. k ] 

Cihan tarihinin iıtikametini değif· a P 
ASRIN OIDY..>I 0 MILLIYIT . Tlll 

.12 Teşrlni<ani l Cl'i9 
tiren bütün bir milleti idamdan • ..,. Yazan. Dr. Rus('uhlu hakkı 

OAREHANE-Ankara caddHI. No 100 ·11 k hl retten, zı etten urtaran, ru arı ta· S 
0 

l -
a11up ve cehaletten bunalmıı insan· P r a ugraşan gençler a- Hastalık! Telgrat adreı l fıı\llllyet. lttanbu.I 

Telefon numaralan 
ı lstanbul 3911, 3912, 1913 

lan medeniyet, teceddüt meıaleıile ~asında kalplerinin bozuklu
nur~ ııarkeden bu büyük harp. ~ulh gundan şüphelenenler, telaş e-
ve fikir adamı. nu~ukl~~'?.da ban!11.ol- denler görülmektedir. Bilhas- 3 Perdelik asri dram ikinci perde 

.. I duğu cumbunyetin butun miihim sa onları t k" . . . B' . . d ( A d k B' .. ) 
ABONE UCRFTLER memleket mesellerine, ıuurlu ve mu- . . . es ın ve tatmın ıçın ırıncı per e ynı e or. ır gun ıonra 

TDrkiyt irin Hariç irin ayyen bir si.yasetin feyizli hedefleri- bır, ıkı . mak~le yazmak lüzu- « Vaka, bu günlerde Şişlide Hanımefendi - Gazetesini 
J aylıtı m kuru• /llXJ kurut ne temas edıyor. munu hıssettım. bir apartımanda cereyan ede- okur - « Apartıman kiraları 
6 ,. 7!i0 " U()() " "!S,. .mil_ro_N~k bir v~~ana •büyük İnsanın vücudundaki etler cek.» ucuzlay?r .«YaL~r:!» gayrı mü-

12 " 14()() .. :lTIXJ " zeka• sıl_e utildıil ~e ~urıyet bava11 sporun temeli sayılır. Spor ha- S b h. h f eli r d k' badillenn ışı bıtıyor, « Yalan, 

Celen evrak ıt: erl verll ı nl! 7. 

t\I Jddeti ıeçen nu~h al ar 10 kuru ~tor 

f uctc \'C matbaaya aıt i$ler ıçla 

müdürlvctc mür:ı ıcat edili r 

veren, bıze medenıyetin nurlu yolu- k l . . a a • amme en e m e ı 1 · · k b" · ı > N · ·· t "O k d' . . k d - re et en nefselemırde her şey- gazeteyi okur. on arın ışı ço tan ıttı. > acı nu ııoı eren ,, en uının pe og- .. ' · F b · hh D'kk l 
ru olan tabirile ?'emleketin bayat, den once etlerde faa~iyetin ar- Hanımefendi - okuyarak - eza :yın sı atı. « ı. ate 
gayret ve medenıyet kaynag" ını ar~r- tmasından başka bır sey de- R h t 1 g- m k li t ·· okumaga başlar» Kıymetlı avu-

~ _. ~ a a sız ı ı ema eessur- k N · · · 
ken yapılan ve yapılması lazım gelen gıldir. Lakin faaliyet sırf etle- 1 h b d' - . . h atımızr acı Feza beyın vazı 
işlerden kendine haı büyiik bir vukur re münhasır kalmaz dig" er aza- ke la er vedr ıgNımı~ mFeş ubr a".11 yeti sıhhiyesi gene vahimleşti. 

, :.,eıenıl• JJAnlann nı e<ulir•tı•l Jı.ahul etme• ve belagatle bahıediyor . ya da sirayet eder. ' Cünkü be- ~t a(.ım;:h.an . ac~ ezt k ebı~ Bu gün, ikinci bir konsültasyon 
- Tiırl< ~e~letinin büyük reiıi dahi- denin düzenini temin lçin uzuv- a ~~ ı d~ı ~yes~ ;:e ame t e_s r yapan doktorlar, ambara gas

li! ~iyhaıetunızddend bahd ıeder~ekn, kkall~- !ar arasında sıkı bir tesanüt make te hiı~.s evd~le a nhevrtals ;ıu ho a trik teşhisinde de yanıldıklarını BUGÜNKÜ HA VA 
Dlın hararet en çok 20 en az 12 

derece idi. Bugün riızgtr ke;ışleme 
ve kıbleden kuvvetli e•ecek. hava 

en eyecan an ur uran yu ıe , a- . . r eş ı en as a ıgı, e- l 
huti sihirli ıeıile her ~aag~ bir va- vard~r. Bedendekı bır et. par- nüz anlaşılamamıştır. Doktor- an am~şlard_ır. . . .. 
tandatın memlekette hıç bı~ ta~U~- çası ışlerken muayyen bır za- lar ilk teşhislerinde aldanmış ol- Nacı beyın, hararetlı bır mu
~ ~z .ka~a11nm temın edıldı- man zarfında içinden işlemedi- duklarını anlamı tardır Rahat- dafaadan sonra soğuk aldığı ve 

bulutlu olac•knr· ğını ve hukumetin buna en fazla e- - · d k. d b . . f ş · bu hararetten mütevellit soğuk !,_:;:.:.;;:;;; _________ __. hemmiyet verdiğin; söylilpor. gı esna a ın en eş mıslı az- sızlrğın, müthiş bir ambara gas 
1
• nl - t' . . ld -

K 
la kan geçer 'k ld - ahın. dil" N a gı ıgı ne ıcesı gnp o ugu te 

FELE lk~sadıyatımıza temas eden Gazi · .. .. t:ı 0 ugu t ın e ıyor. _a beyytin ediyor. Bu residivant ve 
Hz. run memleketin fikri ve iktisadi Bu hesaba gore vucudun ha- cı Feza bey beraet kazandırdıgı t "f . h li d 

VA NU'NUN NASiHAT· inkitalında yük~k terakki olmasına reketi esnasında kalbin bir da- 1400üncü müvekkilinin şerefine pro eı 0 !111 gı}pp ( ~et ~n 
- LERI çalışmak mıll<:tın rnelkıireıi. olm~lı· kikada damarlara sürdüğü kan- çektiği mükellef ziyafetten son- gazeteyı atar roteı orm .. y 

d'! ... Va!an.ın _her taı·alı~da zır~~ ın- ın miktarı bilmecburiye artar. ra hastalarunı ır Kı e li - vah!... . . 
Bir iki gün evel Aktam gaze- ıbtulen, zıraı kooperatifler te1111, ha- Şu I ld h k tl . k şt. ··· . ymhh't ~ «Adeta baygınlık geçınr» 

V N d t n bı'r ki'-' 1 d" . 1 1 k T .. k 1a e spor are e en ya- vu atımızın vazıyetı sı ıyesı- O .. .. 
teıinde a • u oı umu ,.. e en ımız o an ça ıt an ur k k l . . .. . . . . . çuncu ve 

.. .. T ti Şakrak dos köylüıünün ihtiyacı olan toprağın ve- par en a P muayyen bır za- m her gun karılenmıze bıldıre- herhalde sonuncu perde 
yazıabı IJQZume d '' .: 1 mesi ve rilmeıi lüzumunu ııöyliyerek milli ik- man zarfında damarlara, etlere ceğiz (hanımın gözleri yaşarır) (A d k B' .. d h 
tum u 1azıs':111 .a soy eni k ı· tiıadiyatımıza bütun nazarı dikkati istiral ıat zamanındakinden faz- Zavallı adam !. ... İnşallah kurtu yn) 1 e or. ır gun a a ·· ı esı azıcı ge en e •· lb d. sonra "oy enmem . · ce • ıyor. la mikdarda !:an sevk edecek lur. · 
:nelerden bahsedıyor ve bunla- Medeniyetin her sahasında bize k lb" · · d · d . kd d · Hizmetçi odaya elinde gaze-. . d «Me .. . rk 1 . k I" . . a m ıçın en z ı ya e mı ar a ı t .1 . . ü . 1 ı·ın bir liıtesını yapıyoı· u. m~r.t•t ' e en ın ı ap-;ı reu adlıye- k kf . E 1 . h insanlarla hayvanların öllimü- e ı e gınnce, zenne ate ır; ta-

ı ·.Ot ofil demeyin! Otomo mızıa en asri ve medeni Avrupa ka- an geçece ıı · t erm ara- . . bit gazetenin Heyecan içinde 
; ~ a ', . ~m kr d kelimeleri nunlariyle mücehhc7. olduğ~nu, basi- ketle sıkışıp tekallus etmesi de ne, yorgunl?k netıc~~ınde pey- okuma - a ba j . 
>ıl. dıyın.» şe 1~ e . k d . ret ve. adaleti tatpikte göıterdiği elik- damarları sıkıstırarak kanın ge- da olan zehırlerle vucudun ze- H g f şdi~r · B .. . 
ıhtıva eden bu lısteyı 0 u um. kat •uhulet, hasoasiyet mi'letin hu · · · k' lh d" · · hirlenrnesinden mütevellit an annne en - u gun, Nacı . . . k k · • 1 • ., . · · rısın gerıye a e onmesını - F be · t d · d d k 
Kendıııne arşı pe · samımı o : zur ve _mtıyacını ıı cr arızaya kar, ı h 1 d 1,. lb 1 k zalar sebep oluyor. bu gibi va- eza yı e avı e en o tor-. . k .. 1 · k b ı d b'' , . . d. ız a ırır . ~a e ge en anın • lar t•• N T 1 b . d duğum ıçın açı ça soy erım ı masun u un ura ı .ec~" vazıyet<e ır . k' 1 d k lb. b l ld , opera or . eme eyı a-

ki - d Bu listede diyor, memleketin sıhhatine ehemmi- bu suretle artmagı ehemmıyet _ a ar a • a ın ozu muş o U· vet etnıişler ve konsültasyonda 
. ~ sara u~r~ unk .. :,1 . .. yet veril d: ğiıll, harici siyasetimizin verilecek bir keyfiyettir. guna delalet edecek alametlere b h 'k t b'b· . d b l 
o>ır gazetecının arı erme soy· lh .ti10, • 1 • . . t d "f d.l . u azı a ı ımız e u unmuş 

. . .. l · · •u ve 1 "' prentıp erme ,.bnat et· İstirahat esna·ında bir daki- esa U e 1 mıyor. t T l b h l - eli 
lenmeıını veya soy enmemeıını tiğini Türkiye Cumhuriyetinin ıul- ~ .. . F t d" f' 1 il ur. eme ey asta ıgı apan 
tavsiye edebileceği bir tek keli- hun .;.uhofaza11 için elinden gelen fe- k_a zarf~n~a k~lpten uç'. beş ~ıtre ır~a uş u, a tı sene ~ - sit olarak teşhis etmiş ve derhal 
me yoktu! ı dak~rlığ ı yaptığını, tıc~~~t~zin gün ştddetlı rıraz~y~t temrınlerı e.~- temadıyen, her. sene, on dort ameliyatı yapmıştır. Kıymetli 

iNCiR AGACI GiBi ! geçtık~e. "no~I,, ıe,tigını, ~ürk ıer nası~da y.ırmı lıtre ve bazı ~u- yaşından o~ sekız ~aşına kadar avukatımız, bir iki güne kadar 
. . . k " mayesmın çogalınağa başladıgını, de- dekkıklerın hesaplarına gore beş, altı yuz çocugu muayene müdafaalarına başlıyacaktır 

Gazetelenmızın ma ıne ve · ti. ,. · · · •~ al tt•• · · T "' k · l k · .. .. .. nı~ -:are,ı':'.'~z!~ ~nK'.Ş . e ıgıru ur ı;ükun zamanında beş-sekiz; zor ettım; muayene er ront en şu- «Oh! ... Çok şükür 1 » 
yaprak yuzunden şu gunlerde mılletine gogıunu ıltıharla gererek 1 h k 1 d . · aile de kontrol ediliyordu· iç- H f . · 
.ıösterdikleri inki,af cidden şa- bildiriyor. u are et er esnasın a yırmı . ' « anıme endı kalkar, yemek 

t kd. d. B b f'k · d Saı..·-· 1 .. . D 1 .bi dört litre kan geçiyor. lerınde futbolcular, atletler, odasında uyuyan kocasının bey 
fanı a ır ır. en u 1 nm en ~ya, nonu, um upınar ı:ı - boksörler vardı Spor tesirile · b' · 
ahs ederken arkadaşlarımdan tarihin kaydettiği en büyijk zaferle- Her defa sıkıştıkça attıgı . 

1 
· nıne, ır brovruk tabancasiyle 

airi dedi ki: rin batk~mandanı, Cumh~~yetin kanın artması spor hareketle- kalplerı zor.anrmş <?lanlara pek altı el kurşun sıkar .... » 

B. . l l - . - (kara, denız, hava) kuvvetlerııun her rinde kalbin hacmen büyümesi- ender tesadiif ettım. Sporla Nakleden 
- ızım gaze e er ıncır aga- ı türlü taktire ıa ık olduğunu nalia k lb · · · 

cı gibi .. . lnciı· ağacı dibinde ne ı proğramnnızın tu ıene de f~yetle ni intaç eder; attığı kanın art- a ın zorlanması, bır arıza, bır Selami izzet 

Türk sigorta şirketi . 
Harik ve hayat üzerine sigorta ınuaınelesı 
icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon lfanın~ad~r 
Aı-nıcsl ıılıııınmayan ı.-ehlrlel'tle acente ar11 ı . ı:ııc .· ı ııı 

Telefon : Beyoğlu - 2003 
--------

Manisa vilayetinden: 
İsimleri zirde gösterilen yollardaki imalat inşaa~. hiıri: 

larında muharrer keşif evvelleri üzerinden (balada gosteeSİ 
len saatlara) 30 Teşrinisani 929 tarihine müsadif cumart 1 
günü ne kadar müddetle ve kapalı zarf usulile mün~asafd. 
çıkarılmış olduğundan fazla tafsilat almak isteyenlerırı rıı ..• 
deti mezkClre zarfında vilayet Nafıa baş mühendisliğine r:rıu 
racaatları ilan olunur. 

* * 
Yapılacak ameliyatın Bedeli keşif 

nev'i Lira K. 
57+ 368'-60+ 218 kilo met- 18582 83 
releri arasında maa temel 
tabakası şosa inşası ve 30 
metre tulünde istinat duva-
n inşası 
Bu yolun muhtelif kilo met
relerinde otuz metre tuliln
de harçlı kargir istinat du-
varile iki adet 0,60 beş 
adet bir bir adet iiç metre a-
çıklarında beton anne men-
fez inşası. 

8303 81 

Bu yolun 3+ 500-4 900 14684 46 
kilo metreleri arasında 1400 
metre tulünde kırma taş v~ 

·~ Borlu - Deıt11 

Bonu-~ 

Kıfkağaç-Oeleııb' 

bilokaj ferşile silindirajı. 
Bu yolun 12 t 000-14 000 13325 60 Akhisar • Merıııo" 
kilometreleri arasında iki 
metre tulUnde kırma taş ve 
bilokaj ferşile sllindlrajı 
19 t 345-20 t 345 kilo met- 12146 30 
releri arasında bir kilometre · 
tulünde bilokaj ve kırma taş 
ferşile siilindirajı 
ıo+ooo-12+902 kilometre- ı 7800 72 
arasında 2902 metre tulünde 
cem'an 26,60 metre tulünde on 
beş adet muhtelif açıklıklarda 

Manisa - Al.dı1511r 

Salihli - sorltı 

beton arme menfez inşası. _ • ..ı 
Kırkıığaç-Glenebe yoluna ait teklif mektupları 30 'l'CJ'; 

nisani 929 tarihine müsadif cumartesi günü saat on dljrtfl'ı:cl' 
Akhisar-Mermere yoluna ait teklif mektuplan yevmi mezkd~ 
1-2 14 de: Manisa-Akhisar yoluna ait teklif mektubu ye lıl' 
mezkClrda S. 15 de: Salihli-Borlu yoluna ait teminat mc~ 
1-2 15 de: Borlu-Demirci yoluna ait teminat mektubu Y~ ..... 
mezkClr saat 1-2 16 da kabul edilecek ve o saatlarda mUı:ıa-
ya başlanacaktır. ~ "-.::....::...:.~...::...:....:..;.. ____________________ ___ <adar taş toprak bulunur ve top ı dolu olduğunu, ,imdiye kadar ihmal masına mukabil kalp genişli ye- kaza~ır. Ender olarak vukubu- ıu "•T• tty• •A• •T•R• •

0
u • ........ 1 

rağı çakıllı olursa o kadar geli- ve gadre oğrayan yurdumuzun demir rek yeni faaliyet şartlarile uyu- lan hır kaı~.: · . l LAR 
j ağlarla örüldüğünü, yeni yollar açddı şur. Bu genişleme keyfiyeti Spor tesırıle damarlarda tan /. •• 

;ır... BiR CEVAP' ğını, ~I~ :.iya":timi.zin a~a bati.~~- hakkında neler düşünülüyor? siyonun artıp eksilme ehem- ......... ~~e.111~:~........ Denı'z salın alma konıı's1onundan .· t 
· dan birıru ıu,, ıtlen tetkıl ettıgım, S 1 .. 'k 'd l · miyetle takip olunacak bir me- T U Cumartesi günü çıkan hafta- mali vaziyetimizin iyi ve hiıaplı idare por a, Jımnastt 1 man arı- . . . . epebaşı ti• 

ık be d' d 'fi k · · dil · d ·ı ld - d le ug"raşanlann kalplerinin bil- seledır. Yıne spor tesıtıle kal- yatrosunda bu 6792 kilo sığrr eti kapalı zarf usulı'le ihale· katt' e · )3 kAnuJI .ı n ım e zayı ama ıçın e me11n en oag am o ugunu, ev- . h . l • t y sı _.lf 
her çareye b~ş vuran 130 kilo- let banka11 teıkili, it, tek~üt ka~unla yümekte olduğunu müdekkik- bı~ a engı bozu ur; gelecek akşam saat 21 1314 kilo kuzu eti kapalı zarf usulile ihalei katiyesi)929 111"" 

1 k b' k d k 1 b l k b. rının hazırlanmakta oldugunu zikre- ler müttefikan söylüyorlardL musahabede bundan bahsedece- 30 da ytlmz gilnil saat 14 te " u tr ar a aşın a a a ı ır d. _. nı 1 1 -ıiıt" 
ıile ile aıhri münasebet peyda •Ye;: ... k dah. b··t·· L- ı·kı . bi Ancak, son zamanlarda atlet- gım. m1uıb im "' e 6228 kilo süt münakasai aleniye ile 3-Kanunuevvel-929 salı 5~ 

k l . d' • uyu ı u un uen ı en r 1 'l .h h b. . . • Sözün kısası sporların kalp ta e e ere 5 d 
~ttikten ıonra 80 i oya ın ıği- an için tecrit eden temiz bir ıeıle ma- er ı e cı an a~ ıne gırınış O· .. • . . •• Hırçın l(ız saat 14, a 
ıi yazını§ ve bunun en emin bir arif siyasetimizin gayesi yalnız tahıil !anların kalplerı rontken şuaı uzerınde hasıl ettıklerı. team:ıt- 5 Perde 26189 kilo Ekmek aleni miinakasa ile 3 - Kanunuevel - 929 

5 
ıe 

.ayiflama çaresi oluduğunu ili- çağındakileri değil herkesi okutmak ile muayene olundu ve kalpleri- ler: "adam sen de, gelıp geçıci Cuma gilrle- sah günü saat 1 ı;:. 
ve etmittim. Bir kariim bunu o- 0!duğunu, ~ecliıin _en 1!'ühim eseri- nin tabii olduğu görüldü. Bu şeyler!. .. ,, diyerek ehemmiyet feri matine saat 9086 kilo 8 kalem sebze münakasai aleniye ile 4 -Kanunu S M 
.cudukta.n.ıonra ba?a y0azıyor. ;ı.:;1b:h::~~:;:n~~;:,:.;~:ih'~:: tecrübelerin neticesinde öyle

1 
':'.~~~miyeBcek __ had:~elerden de- ı.ı,;ıo da her 929 çarşamba günü saat ıs .. lı' 

«Fiknnız ve tavsıyenız bence rin her tarafta ıevinç ve memnuniyet kuvvetli bir kanaat ha~rl o· gı ır. ugun g~ ~r g~çer; ya- cumartesi ak· Heybeli ada deniz lisesi talebe ve afradın iaşesine muk~aZ'ıefİ 
d~-mücerr~pti~. Hem ~u uı~lün le kartılandığrnı, halkr okutmak m• ~uştur .ki spor ~emr.inlennden r~n .. : Yarın ~labı.lır kı geçme- şamları için lada muharrer erzak hizalarında muharrer gün ve saatta ı~a ve 
d1ger perhız 11stemlenne ruçba ıelesine her 9eyden ziyade ehemmi- Jımnastık ekzersıslerınden son-. ytverır. Bugun btr dereceye fiatlarda •e •t.il:lc ı·apılmışıı· · icra edilecektir. Şartnamelerini görmek isteyenlerin her gUtt şl 
niyeti de vardır. Şöyle ki: Bu yet verildiğini, bu harflerin milleti ra kalbin büyümesi keyfiyeti kadar tabii addedilen zarar- BAKKALLAR! D!~~T vermek isteyenlerin yevmi ihalede muharrer saatta KasrrııP8 
sistemde insan her istediğini ca p~rlak bir__i•~k~le ~ötürec-:~ini tö- bugün vukuu kat'i surette mu- sız bir teamül yarın tabiilik da deniz satın alma komisyonuna müracaatları. _./ 

h kt.•. . H t ylıyerek buyiik ınkılap meclı11ne mu · · ·b· · ·· h d d d 1 k h 1 k nınm er çe ıgını yer. . . a ta alf k' ti t · d. hakkak bır hadıse gı ı bır mu- u u un an çı .ara asta ı İ 
b'l v a ıye eı- etnennı e ıyor. - · · 0 akkallar ('0 mt'y"Cl0

n l~n car mu•• zayedelerl ::;ırasında dayak ı e ..•. » Gazinin bu nutku her cihetten mü- nakaşa zemini olamaz. halini alabilir. Onun ıçın spor- 0 
' " ( ' • 0 5 

h f . 1 k k b. t bb" Ccmiyetiınlıe karnlı bi!Omum 89 • Bu tecrübeli kariimin sözleri- kemmeldir. Türkiyenin dört kö,eıine Sporcuların emen aaliyett arın sı ı, uyanı ır ı l neza- Yeni köyde penaiye mahallesinde köy başı sokag~ ında • ... ır 
d "d k h k · 1 b l · esnaf Ueyazıtta \'cznecilerde Darülfil· 81 ~ ne ilave edecek bir ıey gömıü- aı: a. ca , er e•ı _her ıcyden ziya- müteakip kalp üzerine icra et- ret a tında u unması ıcap e- numaralı hane ~ehri 15 lira ve mezkur sokakta 89 - 97 nurtt ... ı. 
d ı k d d kt N k ku Ö · 1 konfrans salonunda teşrinisaninin "' 31 ... yorum. e a a a ar e e.c. ır. ut ~ 0 • yan tikleri tesire gelince savaşmak der. lçülerek biçılerek yapı- dükkan sehri 10 lira, mezkur sokakta 89 - 99 nurıı ıı•I 
her fert kalplerınde cumhunyetin kt- ' I I l l k · l h • beşinci cuma güntl saat l 3te bir • rttll P 

FELEK ymetli banilerine karı• bir kat daha ve çabalamak esnasında ka p an spor ar şa ıs_ı_. rr ı ısd a e· içtima yapacoklardır. l~u içtimada hane şehri 20 ve 91-101 numaralı dükkan şehri 25 lira vedi.il<ıJI' 
--:-:M-:k~l-:-1"".'"I ____ b_k ______ hörmet, itimat, samimiyet bi .. edecek genişliyor; istirahat edince ge- den vas1taların on ~ır~sın adır: rakı s mıının "'" ıldı ~ ı oekil ,-e lei mezkurenin vapur iskelesi sokağında 93-1 numaralı rııl• 

e ep 1 er iilUSa H.Ul tir. Peygamberin bile gô•teremediği nişlikten eser kalmıyor. onlardan hakkıyla ıstıfa de ede- lıi l h.ssa e-nı f a k ar, ı go<terilcn ınu ı şehri 10 ve 93-3 numaralı dükkan şehri 25 lira ve 93-5 nurı_13 Itl' 
G · • ti !"!'ucizcyi yaratan, ölüm döteğindeki Kalbin genişlemesi bazan onlardan hakkile istifade ede- kül:lun ve hak sızl ı ~ın 1,.le;i e >h ılı ı . dükkan şehri 25 ve 93-9 11,13, 15 numaralı dükkanlar şehrı a ııi~ 
azının nu CU haı~ ~dam,. a can, kan, saadet ve- hastalık halinde şiddetlenerek bilmek için tıbbın, hıfzısıhha- lıakkalb r koll'ır>t i f ıı ıin ı ~e haşlamrn şar ve 17 numaralı dükkan şehri 18 lira ve mahallei mezkOrel ıı~ 

26 haf 3 .. ·r. .. _ ren, 11tipdalı yıkan, ıultan•atan ata- · . h • b d" . . b ' . . 9 1 
ıncı tanın uncu ugunu Ga 1 t d 1 . ka ' . "zorlanmış kalp namı altın· tın, atta e ııyatın ıca atı- '" Ticaret od.ı; ı ka1. ıl ;_, ,e makar bınnci sokağında 9-3 numaralı dükkan şehri 6 ve 1-5 7, • .... dl 

1ataıaray liseoinde 362 M lf B e yuva11 me reıe erı patan, mıl- " k l l • k gu· 
!<azanmı•tı Bu n d uza er · leti a11rlarca yattığı cehalet yatağın- da ehemmiyet kesbeder. Bunun na uygun olara yapı ma arı na fiatı mcs'ele,ııc halkın ıncnfaati no maralı haneler şehri on ikişer lira ve vapur iskelesi so a t ve 

' · yazı fu ur: kal • l' l' Y k H " ti . 93 7 1 h h · 3 l' bed il ·1 b' ··dde · 
T .. k. 8 .. ük" Mili . . dan dıran 'Dehasile en büyiik,. ölüme kadar dayanıp dayanamı azım ge tr. o sa, ın t şa- müteallik diger lıaz ı mcvat gurüşüle · - numara ı ane şe rı 5 ıra e er ı e ır sene mu . ıııü 

ur ıye uy et Mecl111 " eal"t' 1 • d ti T" k · · d d'ğ' 'b' "G ' · f t ·· ah '[ · d·ı k " 'hıl1e r · · · · 'lk .. .. Gaz' H 1 '. 1 .e~, e~ ~ey.ana.geren ur yacag- 1 uzun münakaşalara se- ırın e ı ı gı t: emıyı ır ına- ccg,nden esnafın o gün lıehcmehal muş ere suretı e ıcara rapt e ı me uzre 21-11-929 tarı. ı·tpl' 
etnnısanının 1 gunu ı z. e- mılletinın buyuk tımsalı her halde bu · · .. d. . · d 'f d tıı .. inin nylardanbcri beklenilen ve keli .. k k 1 . d afi k 

1 
cak bep oldu. Bu hususa dair yapı- !arın ıçıne surersen umenı içtima salonunda bulunm1ları men• sa ı perşembe günü saat 14 te müzayedeleri mukarrer ır. r 1'0 

. . . • yu ıe gaye erın e muv a o a • .. . l 1 d · 01. 7 5 l b. l · I b l ·ı E 1. k ıca 
neaı k~lbıınızde aletten bir ok gibi tır. Millet her an kendiıile beraber- lan tecrubelerden şu netıce çık- parça arsın . ... ,, faatlcri iktlıa<ından ol ugu beyan rın 1o , 1esa ı e temmat ma c uz an e mva ı metru e 
uvılcnnlar saçan nutuklari le ü üncü dir. mıştır: ok yorgun düşmüş Dr. Rusçuklu HAKKI olunur mis onuna müracaat eylemeleri. ,_,,..-· 

- ·- - -- ·- -~- - ·- ·- - - -- -- - - ııe' 
11Mllll11et,. in edebi tejrlkası: 88 şadı, odadan bir baş selamıyle - Gazi!.. - Bu günlerde imkanı yok. - Gel bak ölümden kurtar- nül verdiğim ideal Hasarı~ai11de 

çıktı: diye sayıkla yor.. Hasta ölür... dığım hastama. . . ni büyük bir imkans1zlık ıÇ rıı· 
- Hadi allaha ısmarladık... Ben bütün 1· ıları gördüm. diyor. Fakat görsem de görme- Demeseydi, beni gururunun kaybettise ben onun yatrıı:eııdi 
- Teşekkür ederim beyfen- Hayret! sem de muhakkak ki o Hasan- şahidi tutmak istemeseydi Ha- hat nefes almasını bile 

1 
rııııı 

di.. Hala aklan hunu almıyor. dır. Başkası olamaz. İyileşip ko- sanın o loş, beyaz gölgeli odada ideal sevgimiz için kafi bu ~alı 1 

Başhekim odadan çıktıktan Beynim bu inanılmaz hadise kar nuşabilecek hale gelinceye ka- yalnız başına inlediğini nerden Fakat aldatmak ve aı~aıı dilİrıı 
Etem izzet sonra, Hamra: şı~ında o kadar küçük kalıyor, dar diş sıkıp he~liyeceğim. Bu- bilecektim. İşte hep tesadüfler. Bunu telaffuz etmeye btle 
~~ - Bir iki gün daha.... o kadar darlaşıyor ki! na karar verdim. Çaresizlik. Onun hastaneye gelişi bile be- varmıyor! . bt' 

• _ . diye. boynunu cendereye kaptı- Geyve akınından sonra ne ol- Onun ~aşam~sını istem7k. oı:ı.~n nim bir tuhaflıgıma rastgeldi, Zavallı Hasancık! ŞiO:dı ~rırı• 
- Nasılsın kıznn? 1 yen, kalp kırmıyan tatlı bır te- ran ınsanların zoruyla mırıldan du, nereye gitti, ne yaptı, beni yaş~dııpnı gormek benı~ . ıçt_n o gece yorgunluktan baygınlık yin yaralarından göı: ag~ı l ral1 

. - Çok teşekkür ederim efen- bessümü yanaklarında dağıta- dı ve ge~~ş b!.r nefe~ ~la~ak se~~~ nasıl kay.betti, Dumlupınara ner eı:ı. ılen arzudur· Onun '.çındır geçirecek hale düşünmeseydim: dan kim bilir ne' kadar ııt•idİ' 
Lım. - · . rak: . . . dokuz. g.undur elmı surm~dıgı den geldı, nasıl yaralandı, nas_ıl ki dokto~a ya~v~rıyorum. -Daha epi ağır yaralılar var. çekiyordur. İçimden ka11 e{ıc· 

- Yemegı burada mı yıyecek - Yooo~:· Se~ ~y~le~~ın ama. defterı~~ ar~dı.: O defter .~ı a:- h~.s~:ınede karşı.ma çıkıverdı? - . O olmesın... Hele bir tanesi çok ağır.. yor ama ne yapayıın?. !J!laK· 
;in?.. O daha degıl. Bır ıkı gun daha .. tık bilyuk bır cılt ve bu gun bır Butun bunlar bır sır... • Nıhat bey: Dedikleri zaman Hasanı da mek iyi olması için çırp. , 

- Müsaade ederseniz... dedi ... Hamra boynunu büktü: roman!.. -Aceba o değil mi?.. - Korkma ölmiyecek... görecek,yüzü gözü sargı içine a- tan başka elimden ne ~elıf·ğill' 
- Hay ... Hay! Ama akşam ~ Peki.... . . d~~e~ olm~z. İyi hatırlıyorum. d~yor, ona yeniden can_ verm_iş lı~m~dan onu tanıyacaktım.Bel Bekliyeceğim, bekh>'.~c~ıı~K ı 

'ıeraber ... Artık iyisin. Ve .. Baş hekım: Hamra hır an sonra karyola- Goksundekı bene varıncaya ka- bır halık gururuyla bem temın kı o anda daha fena olacak, yal- İnsanın yarı canının bı . çol: 
-Hatta yarın çıkacağım efen - Ben Nihat beye her gün sının yanma sıkıştırdığı küçük dar her şey onundu. Onun ağzı, ediyor. nız düşüp bayılmakla kalmıya- odada iztırap çekmesı 

•!im. soruyorum,Hasan çok iyidir A- tahta masasının üzerine kapan- onun dudakları, onun çenesi. Hakkı da yok değil. Hasan cakt ım . Halbuki simdi ümit var. dayanılmaz seymiş ! 
- Çok iyi edersin... ma işte bu bir iki günü geçir- l mış yazıyordu... Şu doktorlar da ne aksi adam ölebilirdi .. Ve ... Bu ölüm oldu- Hem kuvvetli bir ümit. Doktor: - O artık öldü· · · kaılıı 

. . Hamra Baş hekimin yanı!la mesi lazım. Ondan sonra hasta 19 Eylül 1922.. !ar! Bırakmıyorlar ki gideyim, ğu anlarda ben Hasanm yeni - Yaşayacak. Yalnız gözleri- Dediğim zamanlar tııı 
>.ır az d~h~ ~okuldu; ce~aret ıs- konuşabilecek, acı duymayaca- Hasan dirildi! göreyim. Bu gün Başhekim bi- öldüğünün farkında bile olmaz- nin açılıp açılınıyacağı hakkın- acı duymamıştım· tl;;İ 
•ıyen, yüz ıstıyen zayıf bır sesle: ktır. Fakat gene heyecan duy- Hasan hastaneye geldi.. le: dım. Hasanı onun iyi hekimli- da henüz fikrim yok.. _ Hasanın davası ,•:ır:rirıı··· 

.-. - Beyfendi'. bu gün ne 0~?r ~amak birinci şart. ~n küçük Hasana ameliyat yapıldı. -. Olmaz daha iki tic; gün geç ği, cesaretle yaptığı ameliyat Diyor, yaşasında gözleri açıl- sevgiyi bir edip_oraya· :J:ı. f{a· 
musaade etsenız de Hasanr gor- bır heyecanın sademesıne daya- Hasan yaralı yatıyor ve: melı..... kurtardı ve o muvaffakiyetin gu masın zararı yok. Eğer Hasan Dedim, tesellı buldu 
:rem_. . . . n~maz. · · - İzmir... dedi. Hele Nihat bey hiç lafını ruru bana onu tanıttı: beni aldatmadiyse, benim tanı- lbuki şimdi ... · · · ıı>:•,....,ı• \ 
Jedı. Baş hekım ezıyet vermı- dıyerek Hamranın suratını ok- - Anne. •t.tinuiyrır: Eğec Nihat bey bana: dığım, benim tapındığıın ve gö-

~ŞK. GONEŞİ 
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Cezayı nakti verecek 
.. imiiiıım-.ıı:ı:ım ......... ııiiiiııııam .......... 

Dün kazanan 
tacirler numaralar . 

u 
1929 

Eilıaı ra sinenı sın~a 

-

kemali muvaffakiyetle goste
rllmekte olan 

ÜÇ NİKAH 
filmin son iki günunden 

istilad• ediniz. Ancak 7() ki7idir. Bunlar taalıhüt
leriııi ifa etınezlerse icraya 

Dünkü keşidesinde kazanan 
talihliler kimlerdir? TALEBE PRENS 

29676 ':R:A:M:O:N:N:O:V:A:R:O::: ı ı ı t .. tracaat oluııacakt ı r 53651 · Tayyare piyankosunun dör-

1 •1 •l~nbul Ticaret Oda11 idare he- va tarifeıinda yapılacak tadilit hak- düncü keşidesinde kazanan nu- 19318 
;,.dun. '8bah toplanmııtır. 1 kında mutaliası alınmak üzr~ O~a maralar şunlardır: 58060 

l,,.j ;'!<tınde kayıt ücretini vermedik- nam.ın". E.~an~te. mur.ahhaı gonderı!- 15,000 lira kazanan numara 26341 

58084 
5572 

15980 
29682 
41550 
22160 

28575 
53539 
15225 
34498 
55801 
24729 
19797 
45090 

19040 !I 
9481 

13884 
Talebi umumi üzerine 

:_ Çan ceza olarak iki misli Ücret i· mesı bıldırılrmttir. Tıcaret Odası n- 199 
~,...._ mecbur tutulan tacirlerin ekse yaset divanı bugün toplanarak Şehre 55,494 7468 

54192 K A M Ç l L 1 
ı., Lt.rafından vuku bulan müracaat- manetinin daveti dolay11ile mütehaı- 12,000 lira kazanan numara 57121 b"" İçtimada tetkik edilmiıtir. sıslardan mürekkep bir heyet intihap 37 377 

2603 
27547 
50388 
28801 
33818 
35366 
15008 
39871 
57093 
45991 
12736 
42519 
29413 

~~~~~ MDENtYET. 

;..ı.i;"•niar d · d ı ·ı edecektir. 1. ' 56025 ara11n a mazereti o ay111 e . . 2 500 ıra kazanan numaralar 
23998 muazzam ve kuv vetli <aheser 

ı., lldatını ifa edemediği anlaşılan· Bu heyet yarın sabah Cemıyeb be- • 15519 1033 
49073 
33586 
48184 

23707 Y arindan itih :ı r n 
llliın nakti cezadan affi tekarrür et- lediye idare encümenile temas ederek 35572 27339 16506 37089 39996 
lelllir. Nakki ceza ita etmeıi lazım' oktruva resminden şikayet eden ıinai 2717 3410 3622 12305 22010 "i::: (70) kadar tüccara tebligat ya müeu~selerin hukukunu müdafaa e· 32934 58950 35737 27132 18382 
ı, Itır. Bunlar bir aya kadar Oda· decektır. . 
litı llıiitacaatla taahhütlerini ifa etme- 500 lıra kazananlar 28643 
~~ri takdirda borçlarının tahsilini ŞARAP MÜTEHASSISI 50528 12948 10614 29145 52234 

9962 
22249 
39494 
47837 
12935 
21443 
37735 

3~~~ IALEM DAR~ 
~~ SİNEMASI. D,\ 
27719 

" 111 etınek üzre icra dairesine mü- TETKİKATil\lI BİTİRDİ 52628 44722 20088 33802 35644 
~~ •di~ecek~. . . .. Müskirat inhisarının getirdi- 31089 1577 40307 49453 27968 
~.,h~ eyihetid, bedtınlcı d.e,rece ~et- gvi şarap mütehassısı memleke- 56360 11704 35602 8385,41090 
.,.. . -uun ası o aym e VllZlye - • 204 2 33493 ~" Y~niden tespiti lô.zımrelen timizin İzmir, ve havalisinde, 1 21616 14275 45265 
ijUl'lııi~cırde?. 500 .üne ai~ tctk~t~ Trakya'da yapmakta olduğu 11388 20261 2461 50468 

~( m-ıı KJ-Z ı K-l, K~I I 
'''na 1 r. Dı_gerlerıde. yenı ~ene ıpb- tetkikatını bitirmiştir. Bu tet- 250 lira kazananlar 22128 4542 

3723 
48026 
31165 
52339 

7957 
20662 

40168 MÜSAMERE 
kadar ıkmal cdılecektır. k'k . . · k d b' 6082 39884 16902 

i(..\MBIYO BORSASINDA ı atının. netıcesı.~ı ~a ı~ a! ır 9707 38902 36875 
24462 Güzel san'atlar birliği mü-

DONKO MUAMELELER rapor halınde muskırat ınhısa- 20688 470 44678 38484 5369 
56038 
52324 
12353 
44843 
55733 
49198 

25045 düdüğünden: 

l>.. "d" l"... k 30977 57557 17335 4737 3828 
ılltıı ıın Bor'8da lngiliz lirası 1033 rı umum mu ur ugune verece - 7 54587 
lı,._ 1 Yİrmi paradan açılmıt ve 1034 tir. 46649 43173 5026 13225 
10311• kadar yükseldikten aonra KIŞIN ETLERİN FIRLA- 22202 4058 16567 33497 540

3 

tıok"ru.ı 20.p.arada kapanmııt••·. MAMASI İCİN 6384 25105 48752 26593 57975 
~t :"'. ışle!'ı?'n .. durgu? ~lmuı, ıt- . 42087 55254 1394 55144 10250 

6277 
22790 

407 

21615 14 Teşrinisani 1929 perşem-
52296 be günü saat 17 de ikinci mü-
21164 sameremiz olacağından mensup 
53714 aza ile davetlilerin teşrifleri. 

3909 İLAN b,,;; acırlerının odernesı lazımrelen Hayvan borsası tetkikatma 3785 ı 5421 
ıı. 0. müddetinin henüz bitmemeıin- .. f' . 56650 53779 16173 44 28 '• ~ ılerj geldiği ve ancak ikı ay aon· gore, . bu kış et ıatlerı, geçen 41502 26763 36359 43152 2 

4800 
46322 
51014 
33786 
31895 
26536 
36665 

4100 
37291 
55386 
34945 
37499 
21748 
34098 

32466 
01. 3 f . l' 1 'hl' "C 36788 ıo aız ı, 911 tan ı re-

~"°'•ada kan1biyo iılcrinin çok ar- senekınden ucuz olacaktır. 150 r l 1 117210 
28137 ' dit FONCİER EGYPTİEN" 

8563 tahvillerinin, 1 Kanunusani 929 
39026 tarihinde icra kılınacak amorti 

1 

10138 keşidesinde başa baş tediyesi 1 
21447 tehlikesine karşı Osmanlı ban i 
38928 kası Galata Merkezi idaresi ile 

ci• aöylenmekt~dir. . . . 1 Et fiatlerinin kışın tereffü ır~ 'azanan ar 4622 
••u ~enlerde Malıye veki.Jetının da- etmemesi icin biiyük frigori- 18669 21992 48391 35006 41654 
loııı;~:;••ne,ı;..nkaraya gi~en bor~ jfik tesisata 've' konserve fabrika 33999 550 74 509 36791 38382 
~timiz vekidh J:labaaknl beyıkn dbugun ' sı tesisatına lüzum görülmekte 22783 48120 40718 10662 12374 

.\! e av ctı e Gnme te ır. . 22586 22873 3297 5 12970 "80 l>~ın 897 kuruştur. dır. 63 
ııı., lln istikrazı dahili ve Düyunu Bu suretle etleri uzun müd· 11078 24384 335 l 46662 52031 
lııı~ahhade tahvilatı üzerine hiç mu- det muhafaza etmek ve bolluk 8665 18665 8902 26036 - ..... _•+ 

1 e olmamııtı•. 1 k 58903 5016 33521 58203 Maarifte 
"dal bankası hi .. e ıenedati 11,40 ı;.lzamanınd.~ .. ma~.t~.P ayara kı- 5391 30858 59545 11392 
·~ıı.. ... Anadolu dentiryollar~. hi•.!e ~e- şı~ ter.~ffuun omme geçmek 39895 28998 32804 35963 Mı'llet mekteplerı· 

lı 24,40 tan muamele gocmuttur. mumkun olacaktır. 
3 

-
· A.nad 1 d . 11 b' . . M b h k d'I k 340 3425"3 27862 16650 G'd" ılıi . o u enıır yo arı ırıncı ve az a aya sev e 1 en o- 1 ıp okunıayan 
ıs~~· tahvilatı 37, üçüncü tahvilatı yunların tartılmasında rantlı- 40868 l 1367 1003 l 9859 

•••dır. 1 .... 1 b 1.. f . 15770 52814 3558 17462 kalnııy·or 
liAL1cıL1K MOTEHASSISI mıoakn usu uknudn <a u u ~~l ıatı~c 19182 54834 57426 8520 M'll t k l , d . 

IZMIRE GiTTi u:uş a ar tenez.zu ~ucıp 20299 55536 30302 589291 , ı e me tep. eı1n e t~?n~at 
, San•y· d' ba , f olacagı kasaplar Cemıy.!tı tara- 24467 45132 22340 5221 _ devam etmektedır. Tehacum ılk 
.. lı ı ve maa ın m<ası tara ın· f d · d'\ · · :ı .,. .. 1 · l k f ;~alı iplik Fabrikalarının 11lahı İ· ın an tespıt e ı mıştır. 13990 51424 52167 57456 bun ere nıspe t_ e ço ' azla .aı-t-
'llı v~upaJan !l'!_tİrilen.Cek<,>sl".v-!<- BİR FRANSIZ ŞİRKETİ 31944 33979 29903 34927 mış bulundugundan ı yemden 
ı~ ınutahassıs dun lzmıre gıtmııtir. mektepler açılmaktadlr. 
ılı ctnebi mütaha1111 lzmirde halıcı- TATİLİ FAALİYET ETTİ 354 39526 6167 27100 Alakadar bir zat Millet k-
~ 1~~1kikatı için teıkil edilen heyetle . . " 57960 5060 12834 28800 t l · h kk . . ı;ıe 
p'."'<te Kayıeri ve lıpartadaki halı Şehrım~zd~ buluna": ~ase- 52579 6136 9520 29727 epen ~ mda d~ştır ki.: 
~~ fa~rikalarına gidecek ve bu tel· kanes kapıtalızasyon,, ısmınde- 11179 43610 2~54 10271 - Talıma~n~eru~ gelrnıyen 
~ Yırmi gün s.~recektir. .. . . ki F.raı:ısız şirketi tatili faaliyet 18617 40160 22955 108 74 l~r .hakı,ı;ıdakı mueyyıdenin tat-
tilıj .•1<,>vakyalı mutehasm yun ıplık etmınır. 8751 24674 31377 13469 bıkıne luzum kalmadan halknm 
•11a:Ptıdai ~d~ele~in '!lah! vef~bri · 5868 11421 1600 3 zın gösterdiği tehacüm ve alaka 
ıı,,..'" lennı, ıktısadı ve ulari vanye- ESNAF CEMİYETLERİ 43 1 şayanı takdirdir 
ı <kında bir rapor hazırlayacaktır 20876 15135 17826 12694 B .. M'll ' k 
"ik'~ııor naz~rı dikkate alınarak fa: MÜMESSİLLERİ 34833 27864 39955 3621 ade~g~; .. 

1 
bet me tepleri":in 

ıe ~l\rın e» ıh ourette ıslahı ciheti- E f C · 1 · .. 919 O u ulmuştur. 10 gun 
~•dilecdı:ir. sna emıyet en mumes- zarfında 100 şube açtık, Bir iki 
Q silleri dün Halk fırkasında E- 80 lira kazanalar -

t.\t>~1~~i~(0Tu'JJ~~'is~Ô~E- min Ali beyin riya~etinde. top- 36476 3998 29322 6093 ~~c~~~~:.,,bu rakkam lOOO e çı-
[) · HAS:3IS i~TEN.DI . ~anarak_ Es":af Ceıı:u~etlenne a- 3068 15700 45721 28302 Orta tedrisat müfettisleri de 

tt 0~n Şe;ıı,ır.mMtı tar-:tmd~" Tıca· ıt bazı ışlenn tetkıkıle meşgul 57814 5182 28367 12589 kısım kısım Millet mekteplerini 
daaına ınuı·acut edılen k ok~a-! olmuşlardır. 38429 3290 l 29051 30653 teftişe başlamışlardır. 

* * * 57542 49580 46284 33900 AVRUPAYA GlDi::CEK 

4933 

J(ombio Borsası 111111929 23894 20157 24258 29298 MUFETTIŞLER 
r ~ bTIKıt.\Zl.Att TAll\'ll.\T 8033 54759 21427 2 5565 Maarif vekaleti orta tedrisat 
11 '•'~•hlli • 097 37 o Anadolu}~ f :ıu.40 36134 10173 25755 59717 müfettişlerinden Hasan Ali ve 
i,.~~~.ı:··(~:h1~ı~:,ıu 21~ ;~ n y s. T. ~rig 43101 2oe22 1809 37369 Reşat Şemsettin beyler mesleki 

6 1 , nel • 'r ~eıı 4,4{1,00 5837 53854 31274 8622 tetkikatta bulunmak üzre veka 
H:l\t.TL~R ı li•.rlk :ı rı eıı '40,uı 1~929 5438 53340 1700 l~tce Avrupaya gönderilecekler 

Istanbul ve Beyoğlu şubeleri 
tarafından pek iyi şeraitle si
gorta e<lileceği mezkur tahvilat 
hamillerinin malumu olmak üz
re ilan olunur. 
Z~guldak ~·-:1.,-h""h'"'i-:k"'i-m"'l"'iğ""i-n...,..den: 

Avukat Ömer Dürri Beyin Ahmet 
Faik Bey aleyhine yapdıgı kiradan 
alacak ve kiralanan mai;azanın tahli
yesi davasınd;\n Faik beyin oturduğu 
yer malüm olmaması hasebile it.an ile 
tebliğat yapılmasma ve mahkemenin 
28 / 11 / 929 Perşembe günü saat ona 
taliktna karar verilmiştir. Mezkur 
günde gdmediği veya vekil gönder
mediği halde gıyabında mahkemesi 
icra edilecektir. 

Gebze icra dairesinden: 
Mehmet Ali beye mea mesarifi 

müha 485 lira 89 kuruş e medyun 
Gebzenin haci Halil mehallesinden 
Kanber oğullarından Hanen elendi 
zevcesi Emine Nazmiye hanım tara· 
fmdan ipotek irae eylediği Gebze çar! 
şusinde ve İzmit caddesinde altmış, 
bissode elli hisse loron mea bakkal 
dükkani ve bir bap yemenici dükka
nının altı hisi3ede üçer ve ahır ve sa
manlık mca bahçenin nısıf hisseler 
müddeti zarhnde tediyei deyn idilme 
tliğınden enıvali nıez klırenin furuhtr 
iktiza ettiğinden otuz gün sonra iha
lei muvakkete on beş gün sonrade i
halei katiyeai icra kilinacağından ve 
emvali mezkureye 500 liraya dain 
Mehmet Ali bey tarafından pey vaz
olunduğundan daha ziyad~ye talip o
lanların ve mali\mat almak isteyenle
rin Gebze belediye münadisile İcra 
dairesine lüzumu müracaatları ilan o .. 
lunur. ~,·,~,~'" 1 2'~ 40 :;'.' ~;ı'• · :;;,:~ ıırketı ı1 "° 4585 56736 47242 45405 dı:: Müfettişler hareket içine-

ı .1 ''"demir ıoıu , •o 7581 56686 59206 50864 mır beklemektedirler. _.Dr. Ihsan~-; 
, , ''~''ı ~. 1 ı ~o 33143 47823 18678 18907 MAARiF EMINLIGI Ö 1 
ı ., ~· ' 1•1•11 ~ 2·"0 çr.Ku:ıt 3997 54418 46603 50211 M 'f · · B ı · ksu··ru·· k ~urubu .· · . .lrkeıı .;. ı 15 

41998 
aan emınliğine ehçet Be )" 

tl t ı c n A. ı. ıo ıo Londra 103 1 so.oo i':<>")·ork 0,47 31.2' 
55335 

35684 53381 59oo 7 ye vekaleten tayin kılınan mü- ÖksllrUk ve nefes darlığı ! 

~ ı:'r';,%:: şi 84.W Paıu ıı w so Aırnı ~ .ıı,uo 21500 7539 23069 derris Ali Muzaffer beyin esale için pek tesirli , 
ı ı.ıın,nıo;. ~ 7~ Crnem 2: :: ~~ ~;;:•,:rd•m c<ı 02 'u 30170 22591 39375 3003 ten tayin edileceği haber alın- _ ... ilaçtır .. _; 
S ı, 1,loo & 29 50 Bükreı c ı 17.0U 36874 33037 37136 48931 mıştır. -------------, 
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Yarın akşam üne· 
• S i sesll film·n·n mümess · 

" 

NORMA LMADGt 

• 
OPERA 

Sinemasındıı 

~BUl-illANLIG.ccELER 
\ 

Sormı l"alı11eç 11, hu Olmd(' kt romıno" 

lıa_, aıı ya :-HJı kıa n wnre .• bir erkek ı ı ı uırııı dn n ~ll:=:::S: 
ç ılgıııca tıev i l < l iAlni hil~n bir kadı n ın. n "kıııdaıı ' 
e n ı in ol<l u~u ha ld e.· ''rles.1 ~fı n t erkcı.İih1 iğinl 
c<·ı rnıc!.i ve lı c r lurlu ız: tı nı ba kıı llaruırak ho~ .. 
kalarının ya14 n1aınnı lemin için oh1 oıekuc.·"k n~ 
IU llC ftCI bir reh\kcll i r~ • ~ı~ S'orrua Talın11c·ıo 
Buhranlı geL·elcr i.smindtkl huriku1Ade estrin'1 
görenler onun ruhi guıelliklerlni hı:. edeceklor 
\ 'C kadın kalhinln t l<'riııliklN'inl B11l~ouı, olaıı.ftk.· 

lardır. 

UNITED ARTISTS PICTURE 

SICAK_ ~:SRARll;.._GIZ.. BiR AŞIKIN BOYCSO GiBi.. 
VE ITRIYATIN HA.VAYI TATii{ E'IT!Cl BiR YER olaa 

C A V A D A ... 
• GRATA C:ARBO, • ·11.s ASTf:R ve LE\"IS STONE ,, nun 

tem<!ll mü~ıerekleri olan 

jEHVET DİYARI 
f.ilminln kı~mı azamını vUcuda getirmişlerdir. 
Onümüzdeld perşembe ak~amı suare dögala olarak 

AS R t SİNEMADA 

MELEK SiNEMASıNDA 
üllber ve buyük yıldız 

KORIN' GRIFFtr ve en güzel ve 
dahi artist VIKTOR VARKO"!l nln 

güzinleri olan 

~e~i Banıilton 

1· ı.ı. fcı; ş • ~ ~: ;;::"
1 

1: ~.~~ı ~::ı~. l~ ~::: 51715 55616 12554 41329 Bu esalet emrinin bugün veya Tursun beyin ala çam ormanın 
·lııırtı-e 18 00 Vlyna 3 36,00 27284 10421 41188 409u7 yarın _gelmesi beklenmektedir. Sukuldak kıtasında mevcut 3654 - 'ı 

.,. .,. .,, 29081 20496 44144 31541 MUDUR MUAVINL1Gl 010 metre ınikaba muadil 3160 adet, 
26955 33184 7368 56015 devrik ak çam eşcarınm 300 kuruş 

il ticaret ve Zahire Borsası 111111929 Sait beyden inhilal eden Maa bedeli esası ve kapalı zarf usulile 29 / 
Utday 1 AZAMI ASGER mrıocı mı 0000,00 wııo,oo 59o3o 55955 18845 49oso rif müdür muavinliğine henüz 11 / 929 tarihinde ihalesi icra kılınmak 

!\~~\'YOR~ kabareleri, cinayetleri, ihtirastan ve ~klan ile 

BROADW AY dır. 
t,., K. P. K .P ikinci 0000,00 cooo,oo 41839 47047 14087 18038 kimse tayin edilmemiştir. üzre 31 / 10/929 tarihinden itibaron 
ı~, •ı..ıc l~/ıs lb,30 Cçlıncli (J(••ı.oo oooo,uo 9850 32262 58492 48513 Sait B. müterakim evrakın tas ve temdiden müzayedeye konu!muş-
~··'" co ıs,oo ıs,3o Rumol 12438 37259 57013 46594 fiye ·1 l l k dı tur talip olanların saat 4 de Balıkesir 
, ~ılca "-" Kepek Si e meşgu o ma ta r. Orman idaresine müracaatlan ilan o-
''>ı ·~ -.- 23207 4274 51023 1 H86 · - .... • -
lır, Qııı o-o ıs.oo ıs,:ıo Paspal 43303 15347 32831 1407 HARİCİYE NAZIRININ lunur. 
\~"' ' - .- -.- Zahire 5765 55423 20221 17853 FİKRİ 
~ "ı•t mahluı _ M - .oo ÇavJ" P.oo oo,oo 12381 5731 26801 28740 LONDRA. 11 (A. A.) -
f~ "'••ra _ ,oo -.oo Arpı o~ .. ıo ıo.oo 58361 35625 13217 8410 Hariciye nazın M. Henderson MAMA it .. , Mısır O'J,20 00 - İ 'l 

«an Yuı.ı oo.oı 00:00 25373 34232 49525 6635 ngı tere hükumetinin cihan 

'••,. Hububat 
3<\20 3l ,20 Kuıyeml 27 .00 OQOO 

Keten tohamı 
t'ısa1yc 

Mercimek 
J\ohut 

Un 
Ot\10,00 
0000,00 
0000,00 

ooo:ı.oo 

0000,00 
0000.00 

BörLik:e 
e.ı.-ı 

• • • 

25,20 
21!,01 
00,00 

00,80 

00,00 

00,00 
2.1,00 
oo.oo 
00.00 
oo,oo 
oo.oo 

Istanbul Hayvan Borsası 111111929 
Diri ~atı~lar Et satışları 

10580 57082 35806 57891 sulhunun en iyi amili telakki Dr . H . ŞINASİ 
650 etmekte olduğu Cemiyeti Ak-

50 lira kazananlar vamı bütün kuvvetile tahkim Yavrunuzun en sıhhi gıdrndır. 
52485 8595 39848 48889 ve tarsin etmeğe karar vermiş !111----------111! 
18424 16366 29302 40015 olduğunu beyan etmiştir. Doktor 
41957 16024 8242 6537 -- -
35183 12224 45504 49623 ZİRAAT TAYİNLERİ Celal Rasim 
31797 41406 30657 24696 İktisat vekaleti Ziraat u-
43688 13881 4261 22745 mumi müdür muavinliğine ta- Bahriye hastanesi cildiye 

Technicolor sisteminde kısmen renkli olarak vücuda getlrllen 
muazzam film. Önümüzdeki perfembe akşamından itibaren 

MAJiK sinemasında( 
. ' . .. .,.. 

• . '4i-'"? ~~ 4 

Yarın akşam 

Elhamra sinemasında 
' l"ı çilncU .sc.slı ve m ıı:r.zam ~aheseri olan 

Z l FA F M 1\RŞI 
filminin ilk iraesi şerefine büyük ı;ıla ( ERiK V. STROHEL\.1 ) ve 
(FAY WRAY) in bu t<ms!ll güzı q leri \ " ı vananın Sent Et!enne klise<I 
büyük orglan ve her'eıi muganni ye.inin iştiraki yle bir harika teşkil 

etmektedir. 
('' 
·ınsi A ! t Kilo c.e a.garl 

flyt 
uımt 

Cinai Kilo llatı 
Azaml 

K. 

21228 20892 35391 7913 yin edilen İbrahim Tevfik B. ve zührevlye nıiUehassısı 
25039 48799 25786 17341 şimdi Almanyada tetkik ve te- -Kadın: Erkek- 1 1 faşi\· e Flatlannda hiç b iı zammiyat yapılmamış olan bu müs· 

1
' \ ~cıt 

419 24 J2 Kıvrre&k 
~ ,,, 

37~ 2ti :ıo Ualıç 
~.~ 1 

ltlan ll ı. 2< .11 Karamın 

' ' ' •ı ı . c.ıo 0.) 00 Kuıu 
~ . LJl')S 17 18 Keçi .. ,Yak, 
•lır IMl 00 °'' Kara}ak.ı 

ı tn, ll)~ ts 28 Sıbr 

&ı .. d, o .. I! !! l>ana 
"6 05 12 tır1ınJa 

.. 
V4 ?o 00 o.ı 

ro 00 00 O<ı 

ın (>O M 14 
0.J 00 00 00 
t .\ •O :l'l (1\) 

00 0() 00 00 
00 l>O u.ı ti() 

OO""'tıo Oll w 
00 (" 00 00 

47359 23929 40340 49846 tebbuda bulunuyor. İbrahim 
5353 51826 4289 38428 Tevfik B. 15 güne kadar avdet Cilt, frengi, belsoğukluğu 

11993 44092 29098 25004 edeceğini bildirmiştir. ve idrar yolu hastalıklarını 
52483 41401 16302 45950 Almanyada tetkik ve teteb- en emniyetli usuller ve en 
17315 4707 5630 5964 buda bulunan İzmir sabık zira- elverişli şartlarla tedavi eder. 
45525 39595 49549 45858 at mektebi müdürü Muhiddin Adre! : Beyoğlu, :\fü sokak 
41459 52639 587 8 50510 B. İktisat Vekaleti subelerin- No ı ı telefon Beyoğlu 7.30 her 
44806 52639 58748 50510 den birine müdür tayin edile- gün saat 8· 10 14-20 

44806 38744 10682 35450 cektir. -----------

I • ıesna gala için yerlerinizi evelden temin edinir.. r . ·ı···~ "t. . . il • i ! . , ~ . . . . 

Piyanko keşidesi 
HllAllahrner lstanlıul 111 : rkezindcn: 
15 teşrinisani cuma giin.ı s~at 1 O buçukta J lilAliehmcr lstanbu: 

merkezi binasında llilaliahıner San'at evi piyankosu çekilecektir. 

• 



'"· • t" .. r"" 
\111.l IY~:T " · 1-1 .• ~,, · ı ~.':>RI l~~ ~ I • 

192\J 
, 

Dllnka bllmecemlıl• 
halledllmlf ,ekll 

YUKARDAN AŞAGI: 
1.- Hata (7) 411 
2.- Avrupayı Aayadan ;ısyran 

(4) İplik (4) 
3.- Çalışma ( 4) 
4.- Bir isim (4) 
S.· Nemli (9) 
6.- Küçüğüm (fi) 
7.- Boyun aksi (2) • 
8.- Yaşın aksi (4) Nota (2) (3) 
9.- Trakyada bir yer(S ) Dogr~ ,.. 

··-RakH•: .. n aniayan; rakı içmesini bil•" 

BAKÜS içer 
J 1 dit• Anlamayan propagandaya kapılır, getirilen ralııyı Y 

içer. Halbuki o rakıyı d!!katle IÇH 

BAKU S 
kadar iyi olmachQını kolaylıkla arııar 

B A K Ü S 
1 

rd• 
Ç.. idi fıçı jl , en nefis eo lıibar ve en az zararlı bir rakıdır. un haııcıe 

• ı bira fi dinlendirmeden ~ltelere konulmaz. Beyoğlundak . e aııkU 

ve ekseri balıkallar mııslrren talep etmedlkç~ 8~ in ,ıın"' 
vermezler, Rumlar, Rumları, Ermeniler, Ermenllerı ze ! arı.ol-· 
ye çahşırlr.r. Bl:ı: 1 ürkler de bilmeyerek körü körün 
nadan lıotarız. SA ı< OS 

Teessüf, teessüf milyonlarca teessüf 1 CE.l\Al. 

1 

1 
1 
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Norvecvanı11 halis Morina balığı 
ha~ll i - İt'--uJi'ı alPtl i"'lnttl nırır'-'·a BALIKYA 

Gayot taze olarak gelmlftlr. kilo. 
luk flfO 100, yanm kllol uk şişe 
60 kuruştur. HASAN ECZA DEPO
SU toptancılara bllyllk tenzilAt. 

ır neviJ ' NKİBAZDA, SUİ HAZ] M ekşilikler safra ve s . ..... dolgunlugunılaMAZON MEYVE 
gaoyan karaclter ve bllbrek hastalıkla-

~ . 
rında yarım bardak gu)'a bir kahve kaşııtı TOZU almak pek nafidir. lstanbulda 

Bahçe kapıda Zaman ecza de 
posunda fiatı (SO) kuruştur. 

zamanlarda 
Ve hatta fırtınalı havalarda, pasnj ı .. ra 

ve ya balkonların altına sığın nı ga 
lll z "•1 yoktur. Zira: 

En birinci malzeme ile inıal 
olunmuş ve Muflon astariyle 
empermeablize bir hale gel
miş gayet modern ve kusur-

suz bir biçimde 

EKSELSiOR 

rAHDESÜSÜNÜ 
Giydiğiniz takdirde bila 
pe va yürüyebilirsiniz. 

UCUZ-PRATiK-ŞIK 
Blllloıwıı levazımatı lksaiyenlzl yalnız 

Galaıada Karakllyde Poğaçacı fınnı 

lttlsalindekl muhallebicinin Ustllndc 

EKSELSiOR 
Büyük elbise mağaza
!':andan_ tedarik ediniz. 

Kadın, erkek ye çocuklara mahsus kostüm, palto, pardesü 
ve muşambaların en müntahap çeşitleri mevcuttur. 

• Tediyatta teshilat 
s 
~ saatta hazır bulunmaları ilin · • 
~remancli ih'ınla,·ı 1 olunur. iLAN 
Şt • " • " Sinop Viliyetine tabi Ayancık 
lg hremanetinden: Bedeli keş Şehremanetinden: Bedeli keş kazasının karadağ ormanından Be~ 
~4 lira ola': Feyzi paşa cad fi 445 lira 82 kuruş olan K~snn sene müddetle Çam, Göknar eşcarınm 
'de 5~ _han ta numaralı __ ha- paşada Bedrettin mahallesınde beher gayri mamul metro mükabı 
' taınin kapalı zarfla ~un~- ki çeşmenin tamiri açık müna- 200 devrik aksamı ve kayının ıoo ku 
~.(3 konulmu~tur. Taliplenn kasaya konulmuştur. Taliplerin ru§ bedeli muhammine ile 4275 met
' evrakını gormek ve şart- keşif evrakını görmek şartna- ro mükap küknar 270 Çam 550 kayın 
'il ~lınak için her gün ~ev• meyi anlamak için her gün mü- ve devrik olarak 26 metro mültap 
lf llıiidiirlliğüne ge1;melen. __ T~ nakasaya girmek için ihale günü lriilmar 322 metro mük:ap Çam e!C"
' llıektuplannı da ıhale gunu olan 3-Kanunuevel- 929 salı gü n kapalı zarf usulile 30/10/ 929 ta
~ .. -Kiinunu. E-929 pazarte nü levazım müdürlüğüne gelme tihinden itibaren otuz gün müddetle 

11 ııaat on beşe kadar mez !eri müzayedeye vaz olunmuştur. Talip-
llıiidürlüğe vermeleri. 

1 

· * * * !erin yevmi ihale olan 30/ 11 / 929 ta-
lıo... • • • rihinde teldifnamelerini saat ondört 
~lllekapıda Hatice sultan Şehremanetinden: Aksarayda ten eve! Sinop orman müdiriyetinde 

İbrahim Alaettin Beyin 
Reisliği alunda bir hey'et tarafından tertiP edilen 

•• TURK YEN 1 LÜGATİ 
1 • • 
ıncı cüzü çıktı 
3tablo yalnız ( 25 ) kuruş 80 sahife, 

• 

ilerde, kütüphanenizin en güzel ziynetini teşkil edecek 
olan bu muazzam eseri ilk cüz'ünden itibaren toplayınız. 
Her CUMARTESİ ve PERŞEMBt: günleri birer cüz inti
şar edecek ve bütün eser <17) cüz'de ikmal edilecektir. 

Naşiri ve satış merkezi: Ankara caddesinde Kanaat Kütüphanesi 

ıstan~ul liman sa~il sı~~iJe ınertezin~en : 
Yliz bir klllem e vrakı matbua ve delatirin cahı aleni münakasa suretile mevkii münakasaya 

ı ~ zedildiginden taliplerin ~artnameyi almak ve numuneleri görmek üzere her v;ün Calatada Kara 
!\lust'.lfapaşa sokaJtında kAin merkezimiz leva7.ım şubesine ve münakas<1ya i ~tirak etmek ıizere de 
24 T. sani Q29 tnrihine müsaJif pazar güniı saat 14 te mezkur merkezde mJte~ekkil komisyona 
müracaat eylemelerı ilAn olunur. 

L·T·PIVER 
PARIS 

ESANS 
LOSYON ... 

··PUDRASI 

Porfllınlrl L • T • P 1 V E R A. Ş. , lstarılıut Şulıell 

şı,ıı Ahmat Ser solıalı No. 56 •-Tel.. Beyoljlu SO'f 

leyriseiain 
'1erkız Accntı,ı ; ( ~.1. l:r t kıl)rıJ 

blflllda. Beyoıtlu 2.361 Şube 
._._, Mtlımudlyo Henı alntda 
htanbul 2740 

!mir -leniı slr'al • 
(MahmutŞevketpAfA) vapu 

UOYÇE LE\'Aı T Llı IY' 
llamburg, Brem, Anver;. 
lstanbul ve Uahr~ Siyah al':\. 
>ında azimet vo av.Jet muııta 

lam postası : Hambıırg, Brem 
Stelın, Anvers ve Hoterdam. 
dan limanımııa muvaseletı 
heklenen vaporlar ; 
ŞIOS vapuru limanımızda 

MERN • 11 T. suılye dogru 
RAYA • 23 • • 

Bur gaz, V ama. Kösıe.ııce. Kalu 
ve lbrall için limanımızdan 

hareket edecek vapurlara 
Pomeru vapuru 11-12 T. ıanlde 

tahınlldc 

Hambıır~ Brem. Aııven, Roıer 

ve Dançi( için yakında Hmanınııı-

clan iıardı:et edec.it 'Hpıııiu 1 
ŞIOS vapuru bmonıımzda 
ALILEA • IS-15 • • 
E~ • 17·18 • • 
Trayı "flllOl1l 23-16 ı.ertııı-tde 

tahmil de 

il. -ilesinin çukur bostan so- Yusu~paşada Şennet çavuş_ ma mütC§ekkil ihale komisyonu riyaseti
'lllda bulunan 76 numaralı hallesmde Top~apı cad~esınde ne vermeleri ve daha ziyade malfünat ---------- --

. tnkazlarının kapalı zarf 114,1 ~6,116 eaki _!4 yenı nwna- almak isteyenlerin Ankarada orman 
le R:Anunuevelin ikinci pa- ~ d~, 'l!~kudarda Selman mlldiriyeti Umumiyesine ve Sinop 

' 13 T.sani çarşamba l 'lde Galat 
rıhtımından hareketle çarşamb 
sabahı lzmlre ve akşamı lzmlr
den harelı:ttle Antalya, Alalye, 
Mersine gidecek ve dönüşte 

Taşucu, ı\nımor, ı\l!lye, Antal
ya. kuşadısı, lzmlre ujtrayarak 
ge ect.'ktir. 

Fazla tafsilat için Galatada 
Ovakimyan Hanmda ktin 
muml arenteli~ine müracaat 
Telefon: Beyotlu 641 -674 

· günü saat 14 te satılma- aga m~-ıaılesım Karaca. Ahmet -n müdiri:retiae miiracaat e:rlenıe 
~e bul d • dan ta- caddesmde 85,87,89eski 79-81 Jeri ilin olunur. 
oı,_.-- r un ugun umaralı d"kkan kira eril -----------h_-...ııarm taeklif mektuplan n . u .. ya v -
~ilen daire encümenine mek ıçın açık_ muz_ayedeye kon~ 
Caatı ·1· l muştur. Talıplenn şartnameyı 

arı ı an o unur. almak . . h .. .. d 
ı.. " " • ı ıçuı er gun muzaye eye 
'll.IPE.R EFENDiLERE: 1 girmek için ihale günü olan 2-

. y: · di · Kanunuevel- 929 pazartesi günü h, - etınden: ,oku ın 1 "d" 1 .. - .. l ı 
"llldinnek üzre tevakkuf ~vazını mu ur ugune ge me e-

tri.nde tramvay arabaları n. • " " 
. otomobiller zabitai j B •1 dai . d li 
.~e talimatnamesinin 51 ve. eyo~ u . ı:esın en~ 441 -

\i ltıaddeleri mucibince tra-' ra ~elı keşı~ Feru:zaga~a te~ 
hareketine kadar tevak- likçı vı: karad~t . caddesın~~ki 

~~ b rd B ı mecrayı umunuıun beton künk 
• 6 e mec u ur. una 1 1 ·d · .. 

....._ nl b d k er e yem en ınşaası 20 gun 
ıı..~"ueye er a ema teva "dd 1 k · 
'"<lllall · · d b 1 d ıa-1 mu et e ve apalı zarf usulıle "'-· enn e u un uru "nak k ı T li 

ıh.'._uformal~ ve:ya onifonna- 1 mu asaya akıçı akrı ~ştıril. a p 
-~u tar fiı dan bili. ih- olanların evr e~ıyes e şart 
~t b'ırunı~ -hba ın 1 !namesini görmek üzre daire fen .. ı ar numara arı . . 
'<liler k t · d'I k •heyetine ve % 7,5 temınat akçe-
~ e eczıye e ı ece ı · · d · · d ı 
t bu · h"l~f b' ·n· · sıru aıre veznesıne yatır ı •tan nun ı a ına ır ı raz .. k .. ti 

1 3 il ol ğ b' k d sonra muna asa gun o an O-
lfıt!tını '?aytlea~1-/ 1

1
r erre a 11-9 29 cumartesi günü saat on 

ıye ı an o unur. b t d . .. . 
il ,. " ,. eş e aıre encumenıne müra-
;'111... caatları ilan olunur. 

""r zade mahallesinin ha 
lıt cadd.esinde buJun~'l ~ki .. * ~ * . 
ın' Yenı numaralı dukkan Bakır koy daıresınden: Sahip 

11 ~ :ıatılı;ıası mukarrer siz olarak başı boş gezmekte i
lııı Ugı.mdan talip olanların 1 ken derdest olup daireye teslim 
İj ~evvelin ikinci pazartesı edilmiş olan bir adet beyaz ku
tıı··at 14 te daire encümc- zu sahibinin beş gün zarfında 

Akşam ve sabah Odol ile val
a.ız gargara yapmak \'C dlşİeri 
fırçalamakla daima ağza gü. 
zel hlr nefu • .tl"ıııizlik ,-e Mh
lıaı \temin edilir, 

Her yerde Ntılır 

1 

1 
1 

:ea~nı 
1 . 

Pudra 

v MflSK r- RUj 
.. v p_ 

CUZELltK KRfMİ' 

~~ 
Beyoğlunda Lüsyon Fancf, llyas Karako ve Sabuncakls 
lstınbulda: Oroz dibak, Z•man ltrlyıt mıgozası vesı· 

ire li•:arethanelerinde satılır. 

Evkaf fünuın mü~ürlü~ün~en: 

lytılıi ıir' ıl ,,,_ıııı 
(Mersin) vapuru 12 teşrinisani 
Salı 17 de Sirkeci nhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Edrtınlt Burha
niye, ı\ yvalı~ gldecelı: ve 
dönüşte mezk6r lslı:elelerle bir
likte Altunoluğa uğrayacak11r. 

Gelibolu için yainu: yolcu 

alınır, yilk alınmaz . 

Tra~zon ikinci ,ustası 
[ANKARA] vapuru 14 Teş

rlnlsanl perşembe akşamı 

Galata rıhtımından hareketle 
Zon~ldak lnebolu Sinop 
Samsun Ünye Fatsa Ordu 
Gireson Trabzon Rizeye gide
cek n: Of Tr.ıhzrın l'olathane 
Glreson Ordu fac;a Samsun 
Sinop lnehuluya uğrayarak 

Guraba hastanesine ye\lml lüzumu olan ( 80-100) kilo Ekmek 
·ı k T · · l!elecektir. münakasaya vaz edi ere eşrinisanının on altıncı c.martesi iıiıiıııı __________ _ 

günü saat on dörtte ihalesi icra edileceğinden talip olanların şe- : 

~ Uracaatları ilan olunur. daireye müracaat etmesi aksi 

· ~~0~~~i~:;e~~~~:'!:~ ::~~!~~~erı:=~~:~:ğık:t:~~~~n~!'. Devlet ~emir yalları Ye limanları umumi i~aresin~en '. 
~g t'n~an talip olanların 2- 'IS' ~ · ldaremiz ihtiyacı olan çam, meşe ve sair muhtelif cins kereste 

raiti anlamak üzre her gün levazun idaresine ihale günü Cle idare; =-,;ıs .. ;;::vs::E~·~ıı:Lc;;.<.:ıı r.•Em:ı!:!N--=C~I. • 
encümenine müracaatları. ı ,.._ 

lara deniz lüks ve sür'! poılaıı 

SAMSUN 
li ~rthi!1de pa~arte~i g!!n~ Şehremanetinden: 2500 lira $~~~·~~~\, · kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

t Hacı Yakup Zade Ve Şerik( 
t Vapur Acantalıtıadan: 

lımlil 111 " lt'lf • 
Gerze.~ÇARfA•aA 
•kt•m aut 18 Slrlı;ed nMıau• 
do haratetle (Zoııpklat.lae
bola.Gerze.&a--. 08)'e,0rd• 
Olr-•, Vakhlıelılr, Tnno., 
lalıllelertae ul881 Ye Pilet 
ed-ktlr. 

Tafalllt içim Slrkedde Y• 
l(Oflıl eaddellnde l{l~lı Kır 
:ı:adı Hanındaki acaatuına 
mlraeaatıan. Tel: tat, sııı 
TUccaraaa tnlllllt CO•terfllr. 

lıtanbul ÜÇÜDdi iera -.rlafiin 
dan: 

Sultan hamamında Gennanya Ha
nında 6 numarada iken terki ticaret
le Avrupaya gittiği ve Avrupanın ne
resinde olduğu meçhul bulunduğu 
anlaşılan F. A. Mattlevitch Co. şü
rekhı tarafına: 

R Stöckel ve şeriki İatanbul ıube
sile aranızdaki hesaptan bakiyei mat 
lubu olan 16148 lira 28 kuruşun adi
yen ve haciz yolu ile tahsili talep e
dilmiş ve tarafınıza gönrlerilen öde
me emri zahnna yazılan şerhte terki 
ticaretle Avrupaya gittiğiniz anlaşıl
mış olmasına mr-bni tarihi ilandan j. 
tibaren bir mah zarfında bir itirazınız 
varsa dermeyan cylemcniz ve itiraz 
olmadığı surettet anı takip ede-n sekiz 
gün zarfında borcunuzu eda veya bor 
ca .kifi mal ve alacağınızı göstermedi
ğiniz surette hit ı müddette takibe 
salahiyet gelecegı mezkür ödeme em 
ri makamına kaim olmak üzre ilin o ~ 
lunur. tlar daıre encumenıne mu kıymet takdir olunan Tophane- ____ .;::;;::::;:.___ Münakasa 26 İkinci teşrin 929 salı günü saat 16 da Ankarada ı VAPL'RU 

\ ı. ,. " 1 de Süheyl bey mahallesinde çöp , - • Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 1 13!eşri-ça rşa ffi ha 
~-ııt d " tlük iskelesinde 3 emlak numara ll:Sefsogukluğu frenğı Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mu-, nısanı Odemit hakimliğinden: 

airesinden: Laleli ı 1ı dalyan mahallesi ve odası sa- olaalann nazarı dikkatine vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi , günü akşamı Sirkeci rıhtı:m:ı Yenice köy kariycsindcn O•man 
Vehhltnda. !3 No; da mu- tılmak için kapalı zarfla müna Dr. horhoroni Müdürlük kalemine vermeleri laznndır. Jan harekede doğru (Zonıı;ul oğullarından Mehmet oğlu Alinin 332 

t .beyın maa ıcra 1997 j kasaya konulmuştur. Taliple- Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka- l dak lnebolu, Samsun, Ordu oenesinde tahtı silaha alınarak Çanak 
t~,:~zıfat vergisi le tenvi- rin şartaname almak için her Fennin en son uıulilo kaı'i rada, Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarp~"" mag· aza- kale kilitbahir de vukua gelen harp 
\b'".' borcunu vermemesi 1 gün levaznn müdürlüğüne gel- olarak eski ve vrni belsoguklu~u, -Y- :ircson, Trabwn, Surmen~ ve tehlikesi içinde gaip olduğu zevcesi 
~llnı. h~ce;edilen bir konsol meleri teklif mektuplarım da fren~ idrar darlıjt4 bıl gevşekliği smdan tedari1<: edebilirler. 1 Rıze ) ye gidecektir. ~~:ğuh:= kt,:~~~:d~~<l~~~~i:d;~ 
ltin~ ıkı sandal ya 12-11-929 ihale günü olan 2-Kanunuevvel- ve 11111•ne ve bHciiınle kadın n· SAMAN Balya OT TafsllAt için Sirkecide yelken maddesine tevfikan mumailcyhin ha · 

ııaat 12 de mahallinde 929 pazartesi günü saat on beşe h~ısızlılclan tedsvı olunur. Bıyoglu ci hanında kAln acentasına mll- y•t ve mematı hakkında malumatı o· 
:ı.t;;ede satılacağından al- kadar levazım müdtirliil'"ne ver Iot.aıhyan yuunda mektep IOblı: makineleri racu.t Tel İstanbul l .'5 1 .5 !anların tarihi ilandan itibaren bir ıc 

~enlerinmezkOrgllnve mel rl. su l!!N~o~~~- s~T!el~:jR!:J:O~.J3~1~5~!_. __ _J(L __________ __;~;aci...S.olkım..illil<L.Ji.-ll,.f,...Jlılü.. ..... ...ı.------------JIL.:.::::::__::::_.::::::::::::__::::_:::___ı~ne!:2:za~rl~ı~nida~Ö~d~emı;ııııi ~a;;ı,ıı.ı~-·~11i!ıkı:ııııı.------!l: 



BlN SÖZ 
BiR RESİM 

!ıalya ~-o, bOlosbaneslııı·e İtal) a kır.,iının veladeti sunei devriyesi münasebetiyle bir çay ziyafeti verilmiştir. Bu z;yafette 
-ı~ fzık ba·unnn sefaretler erkanı ile davetliler hazır bulunmuşlardır. 

Anacler l!ırliğl bey'ed !daral din Himaye! etfal merkezinde Vail beyin rlyaHtiıtde içtima ederek kimsesiz Çocuların himayesi 
trafıada koou,mu,ıardır, ' ------ ------------

lt~ıl ~ııiryollırı rı lilnıılan umumi idaresinden ı 
Muhtelif tipte lokomotiflere lüzumu olan bakır ocak ve aksa

nı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 7-12-929 cumartesi günü saat 16 da Ankarada 

!>evlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasay iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

'at teminatlannı ayni günde saat 15,30 kadar Umumi Müdür
ük kalemine venneleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 20 lira mukabilinde Anka
-ada, Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağazasın
lan tedarik edebilirler. 
;::;;;..:.;;..;:;~---'-~-~---~~--~~~~·~----

Eczacı kalfası aranıyor 
Hevlel oeın;r yolları ve limanları umumi ioaresin~en; 
Ko,-,ya İşletmc;,,müfettişligi eczalıanesi için şe~ri 65 lira m~k

u ücretle bir eczacı kalfasına ihtiyaç vardır. Talıp olanların ım
ih;ıa ve muayenei sıhhiyesi icra kılınmak üzre Haydarpaşa ve 
ConF, la İsictme müfettişliklerine Ankarada Devlet Demir
rolla, Zat işlt.ci müdürlüğüne müracaat eylemeleri .. 

----- ---- ·--~ ---

N~as~ ve üslü~i mu~a1aası 
Tülün inhisar nınuın ıoü~ürlülün~en : 

İade için 12,000 kilo yerli nı~sta ile 3,000 k.ilo. Ost~pi ~azar
lık suretile alınacaktır. haya talıp olanların numuneyı gonnek 
üzre her gün müracaatları ve 16-11-9.29 cumartesi gü~ü saat 
10,30 da %7,5 teminat muvakkatelenle Galatada mubayaat. 
komisyonunda bulunmaları. 

.... - .. -··------
'mJllevlet RiJasetin~en : 

Şurayı devlette münhal olan 3500 kuruş maaşlı ikinci sınıf mü
lazimlıklere Şurayı devlet kanununun 6 ncı maddesi mucibince 
müsabaka ile yüksek mektepler mezunları alınacaktır. Müsabaka 
imtihanına 14-T. Sani-929 perşembe günü saat onda Istanbul 
vilayetinde yapılacağından o güne kadar taliplerin memurin 
kanununun 4 üncü madeclsine tevfikan icap eden vesikalar ve is
tidanamelerle mezkfır vilayete müracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

S1gort.ı ŞI rkctı Anadolu ka~ağınclaki Tahlisiye amba~ında mevcut eşya 16-11 
Gel atada li~rkiye Mll!I Han • Doyçelıank kar~ısıoda . 929 tarihine müsaclif cumartesi günü saat 1 o ela bilmüzayede sa 
tlarık " - hayat sıgorlalarını müsait ••ralt il tılacaktır. Cumartesi günü ikmal edilmediği takdirde mütebaki 

~;. lml lo• hilAtla icra eder. I eşyanın 18-11-929 pazartesi günü saat 10 da satılacağı ilan olu 
_·_~ _gç;,. Tel. Beyoğlu 2300 ~ nur. 

SALI 
12 T. SANİ 1929 

Galiba halk için sokaklarda yDrUmek imkanı da kalmayacak. Yukarıkl resim Aakua uıdd,;ii/!-
plyadelere mahsus yaya kaldırımından geçen bir otomobili ı;llsterlyor :fJf 

M6ZAYEDE1LE~~.iıljf 

~!~l ~~~!18~~~1!~~~1.ı~~.~~~~ ~· ~ L~Ti!E.:~~~ 
!anların teminatlariy~e bera~e~. 21-11-92? perşembe gunu ~a~t len eıJyanın satılacagı J~ 
14 de Haydarpaşada ısbatı vucut etmelen ve: 17/10/929 tarihın nur: ,,..:;... 
ele müzayedeye.vaz e_dildiğ~ ve ihale olunduğu halde vakti mua- Yemek odası tak~e:: ~ 
yveninde esmanı tedıye edılmeyen ve kaldınlmıyan 14920 adet odası takımı, etaJ ~ 
cfmento çuvalı i\e 3307 kilo hurda ip ve halat müzayedesi feshe jurlar, muşambalar, ttilı 
dilerek ve teminatları idareye irat kayt olunar_ak pazar~ık ile !ar, perdeler, ~ıe:o1., d 
21-11-929 perşembe günü saat 15 de sa~ı~a.cagından talıp olan bası tak_ımları, yaglıtalcııfllt 
!arın vakti mezkurda müracaat eylemelerı ılan olunur. !ar, kaclıfe koltuk JıılV~' 

Fitilli gaz ocağı 6 adet nyo, aynalı dolap, ıcoıoıı 
Gaz sobası 2 ., cağı sobalar, şezlong. 
Saç ve demir soba 5 ., portmanto, halı. 

1 Mutfa~ so~~sı 7 " TERZiHANE N~"!ıu J>t 
Soba clı rsegı 

132 
3o " İstanbul Sirkecide K~,ıııd rf 

Soba borusu " da terzi Harala~?° vı:tada '1: 
Salamandra 1 ., lendi terzihanesını Ga_ nda zı 

1 , S ı· 'k hanı Kefeli terazi ., sokagında c •f!' . 
El kantarı 2 ., roya nakleylemıştır · 

Muhtelif baskül ve kantar 22 ,, Beyoğlu lcraıindan• ııarJ'°ııııı' 
Saatli kantar 1 ., Mahcua ve satılm351":e ııı11 Gaz mutfak sobası 5 ,, len iki san~ık çaın:ış~ıçak 16 it ç1 
Eski vagon örtüsü ve hurda bez. 650 kilo kadın eşy~sı v~ ç:,~ il• te )cllp• ıırtı 

1 Cumartesı saa ._..,. ıanınde 111 ,.ı de ve sandal ,,..~esan talip 0 .ıı 
suretile satılacagındd ..,.ııaJJlıl 
mczkür gün ve saat a eıııureYnc Şeker pancarı kuru küsPesi 

Uayvınaıın en mükemmel. en ikıisıdt ".çok heslcyici' gıda<u.lır 
Sanş mahalleri : loıanhulda Dördüncü Vakıf hanında şeker şirketi 

merkezi. Telefon lsıınbul 17 1 · ve alpullu şeker fıb~ikası <111 

zır bulundurulacak m 
racaatleri ilin olunu_!;,..-
·-·•••••••••••••••••••••• ILıırlt-

Mea'ul müdür: 


