
ÇARŞA~fBA 1. HUGÜ 
13 TEŞRiNiSANi 1929 2 inci sahifede: 4 Uncll sahifede: 

- t t"elek:,- 2-Rıjm:ı;ı, -S-Hlklye, 
~ 5 inci sahifede: 
' J-Ekonoınl, 2-Tayarc plyango-;ıı 

~ Köprü a::ıma ını oı ... uııt 
2- Son haber 

3 llncu sahifede: 4 Uncu sene, No 1348 
~ 6 ıncı sahifede : 
' ı Mekıepllıere masal 

2 "'· mektepleri için hav:ıdl~ 

Beyolhı heyecana düş1ü 
2 Şehir haberleri 
3-An;ıdolu'da Mllllvet 

NUSHASI 5 KURUSTUll 

Asayiş mefhumu 
canına mal 

tehlikeli! 
Maslak yolundaki facia bir artistin 
oldu; yaralı artistin vaziyeti de pek 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.......:=--~~~~~~~~~~ 

elim aki-
- -----

13üyük ikramiye
yi bu numara 

kazandı 

ikramıye de 
isabet etmiş-

100 Milyon lir 
------~----~········--

Şehr kaldırı 
asmak için bu 

yapmak vef r 

J) 

ra a ~ tiy 

)'eni pullar 
1:.'n itibaren kul-
,ıııaya başlandı 

Bölüşülecek bir şey 
var mı? 

Defterdar hadiseyi şeni bir 
iftira olarak kabul ediyor 

Dünkü aazetelerden bazmncla 9ö 
y)e bir haber vardı: Defterdar Şefi!. 
Beye Ankan'dan "Edip,, imzaaı ile 
bir telgraf gelmit. Bu telgrafta birik 
mit maaşlarının lulnunıuz olanll ve
rilmeıi iltimaı e illyormuı. Aynı za 
manda bu telgrafta "Beraberiz,, diy• 

Memurlara )ıe)ince: vazifesini bi 
len ve idarei maliyenin şeref ve ha}'· 
ıiyetini muhafaza eden mcmurlarlı 
idare arasında samir.ıi bir İrtibat me' 
ruttur.» 
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1

~hisı:
1

~~'r:===============:·============~ı~= ~on~a~rter~ 
~~"~~~~,~=~~~~=~~~~~~~=~~~il HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER J SovgetihtilAliningıldönünıii 
Asma mı sahih mi? \.: ';,J Gazi Hz. ile-~'L Kalenin arasında teati 

' ...... ' 
Gazi köprüsü nasıl yapılmalı 
Asma köprü nedir - Meşhur asma köprü· 

ler- Bunların inşa tarzı - lstanbulda 
asma köprü meselesi 

lngilterede Avrupa mektubu Fransada 

'(
't<lt.' l'<Iİ\rorlar B. . ? edilen tebrik telg-rafl arı .... 

lngiltere ile Çin ara
sında bir itilaf 

ır tıraş yır- Soru,-orlar. ANKARA, 12 A. A . s ovyet ihtiıaıinin 12 inci yr1 döıı~~ 
- -:.. .... - münasebeti le R eisicumhur Gazi Mustafa Kemal hazretıerı e mi ı i r a' Tahliye ne zaman ve Sovyet şuralar i tti h ~dı merkez komitesi reisi M . Kalenin ceııaP' 

' • • nasıl olacak? lan ve hariciye vekili T evfik Rü~tü bey ile halk komiseri M J{a· 
__ • rahan arasında atideki tebr ik telgrafları teati olunmuştur· . 

LONDRA, 11. A. A. - İngil Avrupada lüks ber- PARİS, 12. A. A. - Matin Sovyet şuralar ittihadı merkez komitesi reisi M. Kaleı>'0 

terenin Çingkang daki imtiyaz- b d. kJ ,.. l gazetesi yazıyor: Almanya se- cenaplarına: 
lr mmtakasının IS Teşrinisani- er ll . (ail arı firi Fon Hoesch, dün M. Briand Teşrinievel ihtilalinin 12 inci yıl dönümü münasebetile ~~ 

Gazi köp~üsünün yapı~masrj Ambasador köpriisünüıı inŞf!. de 9ine _iad~~i ~akkın~a İngilte 1 ziyaret etmiş ve kendisi ile M. har tebrikatımın kabulünü rica, saadetiniz ve ittihat ahalislll' 
sırası gelmışken ortaya hır as- tarzı ve cesametlc.-ri hakkında re ıle Çın hukumetlen arasın- Her şey yeni.. Boş Tardieu nün meb'usan meclisin refahı hakkındaki t emenniyatr halisanemi teyit ederim. 
ma köprü arzusu çıktı. Her hal bir kaç rnalümat verelim: Bu da bir itilaf akdedildiği resmi giriyor dolu çıkı- de vaki olan beyanatında zikri · GAZl MUSTAFA KEMAL . 
de daima üzerinden geçtiğimiz suretle büyük asma köprülerin bir tebliğle bildirilmiştir. geçen bazı noktala~m şifahen Türkiye Reisicümhuru Gazi Mustafa Kemal Hazretleriııe· 
dubalı köprüden çok zarif veli- yapılmasındaki masrafl.tr ve LONDRA, 12. A. A. - Oto- yors JUUZ teyid;ni istemiştir. M. Briand İsal buyurduğunuz tebrikat ve te!"enniyattan dolayı eıı hJI 
manın terakkisi noktai nazaren- güçlükler kendini göstecir. büs amelesi grevi hitama •er- - - verdiği cevapta tahliye işinin teşekkürlerimin kabulünü rica ederim. KALENiN 
dan çok mühim olan asma kö- Ayakları otumıal= için 3S me miştir. fakat kolonya yerİnı'' ancak Young planı tatbik mev- Halk komiseri M. Karahan cenaplarına: · 
prünün alakadarları bu kadar tro derinliğinde ve kaya icine Büyük bir grev sirke kullanan ber kiine konulduktan sonra başlı- .8?vyet ihtilalinin 12 inci yrl ~önümü ı:nünaseb .tile s:ııı:ıi~: 
cezbetmesi yerindedir. oyulu temel kamıak tazım gel- LONDRA, 11. A.A. - Lon- yabileceği hususunda M. Tardi- tebnkatınu ve şahsınız hakkındakı temennıyatr halisancrrıı 1 

Avrupanm en büyük asma kö miştir. Beton runıeden <Jlan bu dra otobüslerinde çalışan 6 bin ler de var.. eu ile temamile hemfikir oldu- !ağ etmekle pek bahtiyarım. 
prüsü geçen ay bitti ve seyrü ayakların behc .. inin ağrrlığı kişi sabahleyin grev yapmışlar. ğunu beyan etmiştir. Doktor TEVFiK RÜŞTÜ 

20.000 tonrJur. şehrin muhtelif kısımlar Başvekilin görüşmeleri Türkiye hariciye vekili doktor Tevfik Rüştü beyefendiY~'. 
!;u iki \ulenin iki kenarına müşterek nakliyat servisi ""' PARİS A A M T Dostluğunuzun sevimli ifade.sinden dolayı samimi teşddcO 

• 11. . . - . ar- kd" d . • "' 
- istinat eden iki kalın ve uzun büyük bir intizamsızlığa~ - • dieu, Fransız bankası müdürü ratımı ta ım e erım. KARAHıu• 

r-r• k bl la 1 1 d B h k "it::;. '• •••• •' \.. .)- a onun uç n kulelerin geri- o muş ar rr. u are eun · M. Moreau ve beynelmilel ban- B } y l J fi ) 
·" ..1 şinde iki blokll bag-lanmış•~. bebi sendikaya dahil olan müs- k k • u gar - ugos av .;:on ransı top anıvor - _ .J .,. a teş ilat komitesinin bir mu- • ..,a 

Bunlar beton arnıeden dondu- tahdemler ile olmıyanlar ara- rahhasile görüşmüştür. SOFY A, 12 A.A. - Hükumet ayın lS inde Sofyada içti l· 
rulmuş ve 7S metro irtifaında sından çıkan ihtilaftır. Verilmiş bir karar yok edecek olan Bulgar - Yugoslav konferansına istirak edecek J3U 
~i~i'?lerdir. İrtifalarının üçte . LOf':1J?~A: l~: ~· A_· -. ~-100 PARİS, ll. A .A. _ M . Pcin gar murahhaslarını tayin etmi~i~. • - , 
ıkısı yere gömülü ve ancak 11 ışaretlı ıkincı buyuk ıngılız ka- car: klinikten çı~ar ç:~maz ce- ,-)oc) I · ,· 1 'l I) Of sey!apzedelefl 
metrosu meydanda<lır. Uçları bili sevk balonu ikmal edilmiş- nubı Fransaya gıdecegı hakkın ' le 

blokların içindeki demir çubuk- tir .. Bir kaç _güne kadar ha~a iş- da şayi olan haberin doğru ol- Siındİ)'C kadar on hin- nahleıı iskan 
!ara bağlı binlerce halka:ara ka len nazaretıne resmen teslım e- madrğım gazetecilere söylemiıı ' 

1
• • ~ ' • d"l• 

im ~ablonun içindeki çelik tel- dile~ektir. Bu bal~~ R - _10~ i~a- j i:ıu husus hakkında henüz bir ka eı ce nusha oh1rak yenı e l ıyor ,.-
ler ınce ince örgiiler halinrle ba- retlı balonun tecrubelen bıttık· rar vermediğini ilfive eylemiştir harf.erle basıldı ANKARA, 11 - Of kaza••"'"~· 
ğlrdır. te sonra yani ıs güne kadar u- ~ Sefirleri kabul ylap ve heyelandan müteessir oi•~ 

Bı·r de k bl 1 luk çuş tecrübelerine başlıyacaktır. İ . ANKARA 12 (Milli et) - Ma- ylerile, t~hlik~de ~ı.lundukları V ,ı.ı~ a o arın uzun a PAR S, 11. A. A . - M. Bn- "f . _. Y • funun muderrıolcrı tarafından ııı , - _ ·- -- arı vek ı lhgı tarafından 1928-1929 ı· d 1 t hk.k tta bııll" 
ğrrlık ve kalınlıg" ına bakalım. Yahud·ıler ! and öğ leden sonra İngiltere ve 1 · d • ., h 1 k m e yaoı an a ı a n an : . .ı s~ne crın e h·.&aar11 eaabına o ara · k .. l eh.ali · · M ka B yl>"' · 
Beher kablonun boyu bir blok- Almanya sefirlerile Bulgar orta Devlet llldlbaasmda muhtelif mevzu- ,_~~-~r smkın,ll . aç al ved ka .,..v 

d
. • bl p· l • J "J h 1 · · · k b 1 · · ı d ı , · 323 J k ~arına na ı erı, or a r a ,, •. tan ıger oka kadar 980 metro 1 ıstıııe nası Si a c çısını a u etmıstır. ar a c.<na" uue a et .tap nes- 1 . . .1 . , 1ı · ı· ••"' ' t u lo lar 37 • li-: erıne arazı vcrt mesı t:0a ıye 

kadardır. Kablo, istinat kulede Vapur ne oldu? ro.unrn ~~ ur. '"' 1 ·~? im •• - leli tarafından emredildi. ...;. 
ri ile bloklar arasında uu··., bı"r getirmişler? .S, (Milliyet) - An" MARSİL YA, 12. A. A. - san. vtımaıe • 0"'ta~at5,_, ~ u ':hsef1'•3 1118nt~k Bu nüfusun miktarı S-7 bin ııııı"'~ 

- ıçtimaiyeai arasında 1 ve ıç ••a ~ u tarı e u cog 
h ki Ü N h B · l t n<la • 3'8 'ta . k" ' f . . " clir. Bunların nakil ve İale, iski" _,. atta ya aşır, ortası gevşek KUD S, 12. A. A. - Son !,;, ınevki inal edenler hiç .. · ev aven ve n g 1 on arası •·ar}aya, ı buyat, ımya ve ızı- flar . . . d tah . t teli'' 
bırakılmış bir mahya ipı !ibi kargaşalıklar esnasında tevkif besız berberl~dir. Berber~er! A'!- karaya oturmuş olan Nimbo na ;:e, 30 u riyaziyata 6 sı ziraata, 28 i j rla ıhallıçı? •caı:-e denild" uBıa fela.Jıel· 

d h kikat k h b İ d ı · d · lO k a ına ıne ıon er ı. u il-" 
sefere açıldı. Bu köprü Kolonya sarkıktır. Köprünün tabliyesi edilmiş olan yedi yahudi iki a- ~r•. 8 a 1. kk~n d.P1.e mBı.: dım berır mındaki tal.yan vapurunun e- ~Jlbı~e vete .'1k•e, u me . tep tem-

1 
zedelerin kış gelmeden eve! naki r· 

b k l d 
,....sıyet te a 1 e 1 ır. iZ e - r . ld - b" t 1 . le b'l- •• erme, 12 1 amus \C lugate, 9 u t . d"l kti' B . Of k•~ 

dadır ve Ren nehri sahillerini u rsma asır urur. rabr öldürmek töhmetiyle mah- berlı'k, kıymet verilmı"yen bır san'at ı_nm. ıs o ug. u ır e sız< 1 d 1 ka 1 'h . d d.. emın e ı ece r. u ışe, 11•1• 

d 1 d 
ev et nun a<:nı ı bva e en US· kam 5 d dd" be dilınİl 

birle~tiren bir ço: yapılmış ve Kablonun kalınlığı 56 san- kemeye sevkedileceklerdir. A- iken Avrupada her .ıangi bir me•· ırı mekte ır. turlara, 6 oı çocuk okumalarına mah- 1 a e ın_ ~~ur e 
yapılmakta olan köprülerin en timdir, çevresi 1.76 metro. rap gazeteleri yahudilerin Ey- !ekten ço~ daha para getiren bir Güzel ypmekler .. sus kitaplara, ;:ı; muhtelif mevzuda M •l" , l 
muazzamıdır. (Koln - Mü!- Bu koca kabloların beherinin !Ul ayında Sıriyeden vasi miky- mqffaledk '[ cİ ı · k k d f .. LOYN, 12. A. A. - Guzel eserlere, 2.J•ı ort .. mtktepler için ına- ec lS saray 
h . ) k "" .. .. .. 'k" k 1 . r 1 k rev a a e ı. •, ço e a uç yemekler ve ickiler panavırmda arif vekaldi tarafmJan muallimler- A l } l . .. . le eım oprusunun 1 1 aya a- ağırlığı 22SO tona yakındır. asta ne suret e gız 1 o ara ta- dört katli binalar ışgaı cdc.-ler. için- . . . . . . - 1 den mti.-. kkep bir heyete telif ettiril- 11 cara ca es1 uzerınl 
rasmdaki istinatsız kıs:nr 3SO Tabii bunları fabrilcasmda ya banca, tüfek bomba mitralöz ve 1 de yu,lerce genç erk, k ve kadın ça· 450 belcdıye re ı sı hazır bu un- mit mu telif mevzuda kitaı>lara, 20 . .. , d- .. _ .. 
metrodur. Ren nehri halice na pıp köprü direkleri üzerine ger mühimat ithal etmiş oldukları lıtır. idare için ayrı bır heyet vardır. m;ı~tur. . ~· _. si muht~lJ ıne"';ıualaı·'.' ~itt.ı·. Bu k~- 1nşas1 uşunuluyor 
zaran daha dar ve köprünün al- mek akla bile gelmez. Kablo ye hakkında uzun uzadıya izahat &_.mlaı· cıdden muazz:ım muesseseler "merı"knda ta,ılar.n 80 L~arı Y""'.tu•·k ~a_r-~erı- ANKARA 12 -A k d ..,o...-

d k 
"! · d" k · . · S · ı· · dır. Harıçte ve <ıah.ude çaj.şmak ı- fl le neşredılmışbr. Maarıf vekıllıgı bu . • n ara •. 1 ı tın an geçece gemı erın ıre · rınde ımal olunur vermektedır. unye po ısı ta- · r adaml dır u ·• • . • d t zam bır Mıllet Mecliıi sarayı ıJlt" _ · . . , . 'f çın ayr'-ay ı arı var . au mu- M k ll , . sene ıçın e mevcu progranıa naza .. · . L--·-'-'-'- . .,t 

ve bacaları kısa oldugundan bu E ı· . t" t d" ki · rafından ikı yahudinın tevkı e- es...,,.elerüı telefonları hiç durmaz. . e QO" a IllSail ran "ge~lik aeriıi, kitaplarını ikmal ıçı!' ·~ batlamıttır. Pro~ ,. 
k" .. .. . h vve a ıs ına ıre en ve . . ld - b"ld" "li . h · -, • pl.inları dunyarun en meıh ,,.,,,,. 

adsm~ opnınun ınşasıf us~lıfın- bağlama blokları hazırlanır. dılmış o ugu ı ın yor. ~or~ ~taı.;v~ ';Jber davet edilir. İ A. için mu~'thaelfkkivzu1 larda d~_a_o!' bdir lan tarafından yapdacak u:ıaıı Jıll 
a nıspeteıı az masra ' ku et Bunl .. . k"" .. an ev ar Y e ır. VASH NGTON, 12. A. - eser ve tap arı,. sen•ı ıçın e Millet sara nın A ka kal . iiıc' 

rf d
. I . . arın uzerıne asma opru- 400 komünist Salonların •~n derece lüks olma· .. M Cl d l d" dört eser ne§redecekılr Bunlardan ı · . yı • n ra eu 

ve zaman sa e ı mıştır. .. k bl 1 . . . • . kib .. t Fransız sefırı . au e , un ba ka b .. d · b' ka rınde ıntuı tasavvur ediliyor '" 

İk. ... . . . nun esas a o an yerme ınce ı- PARİS 
12 

A A M . sına ra3mcn zengıl\ ve ar muf e· l • l . d .. . ı u ıene ıçın e ta ı mu rrer Kal traf : tiatJlP 
ı ayagı su ıçınde ın~a etme kişer kablo bin müşkülatla ge- . • · . · · - atın rib rin bunların kap11f1dan girdiği M. Kel og a eJy_on. onor nışa- muhtelif mevzuda 10 kitap ve gene dil ek, e k, :,,.h tamamen i:uı-.,ı< 

yip kıyıda yapmak imkanı bi- ·ı· 
00

. 
1 

"k" t h gazetesıne, Pans mıntakasında pek nadir göı-iiJü,.. nını takdim etmıştır. bütün muamelesi ikmal edilerek tabe e kealr park k ~': halıne •0 
__ ~ 1t) 

rı ır ve y ece ı ı ane ma ve b' 1. . 1 t 1. B be b 1 13 r p . L İ d"l k .. b 1 h l'f • ve eye çı ma ıçın, monta.-· 1:. 
rinci kolaylıktır. Halbuki Ha- d k"' .... k h 1 1 · me usan mec ısıne eya e mcc ı u r er er ~r ın, arı.•.. on· VASH NGTON, 12. A. A. - ı me uz~e u unan mu te ı mev. lar ve elektrikli timendifer i~ ... •"' 

tarzın a oprucu ası o ur. I . b l d' · ti · dra ve New-York ta yalnız ısım de· . . k A · zuda 16 kita;,> bulunmaktadır Yeru l •..-- ı1· 
Ii5 ü~e;i~ıe yapılacak b~'." as:na Bu iskeledir. Bunun üzerinden s eı:ın~ ve e .e ıye cemıye en ğiıılrel'ei< dainta ayni ıekilde çalışrr- M. Stimson, ;le bır_ ço merı- harflerle neıredilmiş olan kit~pların ccektir. Şimdiki. mecli~ bina•.' 0 

kopru ıçın '.1Y~kları kıyı uzerıne gidip gelen kuvvetli bir <,;ıkrık ne .. ı~tıh~P. edılmış olan 4?0 k~- tar •. Maazalla!' içeri bır ııiroeniz ı~ kan ve e~nebı şahsıyetler hazır 74 ne~i ilk, orta v~ lise mekteplerile, man tehremanebne verilecektir. 
oturtmak, ıstınatsız kısmın bo- karşıdan karşya telleri bura bu m~n:~t aza . fırka ~.m.~ı;ıı ~atı- 20 liradan aşagı ç-kam~zsı~ız. Bu Y•· bulundugu ~alde M. _ _Kel~og un m~allım ~ekteplerıne, ~alk dersa.?e- Bir nokta 
yunu SOO metrodan fazlaya cı- k bl ki' k b" blıngınden Pazar gunu ıçtımaa j ne pal:alı sayılmaz. Çunkü çıkarken boynuna Lejyon donor nışanınr lerı ve mıllet mekteplenne ve guzel va· 
karacağı için pek fazla masr~f ra v~ a o ~e ~ne h ya l;md ır davet edilmiş isede bunlardan berberlerin .erdikleri eşya yine oka- talik eden M. Claudel şu sözleri san'atlar.mc.kt~plerinde tedriı için . :SE.LG~AD, 12. A. A. - C' 

. . .. ..' . . . tarz a ge;er .. un ar ep rr en k 94 d '" b davete icabet et- dar para tutar. öu muesseıeler pEk .. . . . _ b'" "k h kabul edılmııtır. Şu rakkamlara na- tLkan ıle bır konkordato iınZll l 
ve ınşa guçluklerını mucıp ela-' müteharrık bır su cenderesi va- anca u u az el hakkı alırlaı· . Fakat ona mü- soylemıştır · Eg-er uyu arpte zaran yeni türk harflerinin tatbiki ta- d"lm · · k · · ge 
b·ı k · mi.,tir kab'I ·ı b .. ·· ma1z . ··ı ı b ı k ld ı d . . ı esının uvveı kanbeye b' ı ece tır. sıtasiyla sıkıştırılır Üzerleri çe '< • ı sarfedı en ulun emeyı o en er aş arını a rrsa ar r rıhinden bu zamana kadar geçen pek . ld • .. d gi ı 

A d . k "" .. , .. A lik t 
11 

1 'h · - t · Yalan haber sizin satın almanız lzmıdır. Meseli. kan rengindeki bu nişanın sızin kısa bir müddet zarfında gerek ma- m~ş .. o ugu teeyyut e er 
. vrupa. a asma opru.' et. - e e san ır ve ancı e~ı:- . trattan sonra yüzünüze krem ve pod sinenizden daha mühasi bir e- arif vekilliği tarafından devlet matba gorunınektedir. 

merıkadakı azamet ve ıhtışa- !ere karşı katranlı bezlerle ıyı- ROMA, 11. A. A. - İstefanı ra sürüldü. Hepıi yeni açılır ve ııizin • . . . • . .P .. /! asında Maarif vek:.leti nam ve hesa- lran kabul etti 
ma yaklaşmaktan co'.;: u;;ahır. ce kuşatılır. Ajansı M. Mussoliniye karşı namınıza . . . . re talik _edılemıyecegını soy ıye bına ~e ~erekse diğer. matbaalard~ CENEVRE,12. A.A-İraıı ııııfl! 

N evyork asma köprü terinden Kablonun gerilmesi son dere bir sui kasıt vukuu hakkında ec ~ınıza. ~'Y0.':1 yapddL Açı- ceklerdı. _ tabedilmit _olan muhtd.if me".zuda ki· esnasında bog-ucu azler istİ11ıJ 
B kl k '· .. ·· ·· . b" 1 k ti de ortaya er lan ıııeler ı=n namu beıahuuza.... Muzakere ba§lıyor taplarm miktarı beıyuz nevı ve her g lef 

roo yn oprusunun asma ce g~ç _ve. mütehassıslara :nu~- ne 1 me:rı e e er 
1 

· .- Çıkarken koltuğunuzun altında VASHİNGTON, ı ı. A.A. _ kitabın adedi tabı itibarile on binleri li~i ı;ıeneden protokolu kabll 
kısmının boyu 486, Manlıattan taç bır ıştır. Fakat onunla ış bıt kan sayıalarm temamen ası sız kocaman bir paket vardır. Trat olur- . .. • . .. d ·ı geçmektedir. ırnıştır. 
k.. ·· " .. k b · - · d' b ld • b an etmektedir k ·· .ı. f Çın hukumetıne gon en en ve oprusunun aynı ısmmm oyu mış degıl ır. Uçları u ana ka- o ugunu ey · en uıtura mustesna tar--, urça ve . . . f d • , ·"' 
448 metrodur. Cesamet ıtihariy- blolara bağlı ve şakuli istika- . "'.'tlık hep yenidlı· .• Onlar da sizi~- har~cıye ı;ıazaretı tara ın. an n~_ş Refedflen karar Gayrı mübadılleı 
l b 

'k' k.. ·· b" · "U ı· ·· . l . . f d' k dır. Her fey evela dezenfekte edil- redılen hır notada Amerıka hu- h ••k A 

e u 1 1 opru, ızım ..-.a ıç u- mette hır çok kablo arla tablı- başlang-rcı Aşır E en 1 so ô.. . .: B be d hastalık ·un'-< k" . ç· d h . ld gu" harı" r Ali karar Heyeti riyasetinden bil- u um etten ne . d . - · . k.. mıtur. er r en .... nı umetı ın e aız o u ,,, d" "ld··· .. F _, k 
zerrn e tasavvur ettıgımız o- ye, yani, köprünün geçilecek ğının kırk elli metro arakasına yoktur l k hukuk ve imti a: ın ı~ıne. go~e .. ~=ara ~f' ~~ • l • l ? 
prülere muadildir. kısmını bağlamak lazımdır. düşecektir. Esasen az ahalisi, Manikürden sonra elinize bir de ez - mdem ede~ f gat hu~u- ~•!an ~·d~.' :::::_ı. 0zenn! heretı ~u- IS ıyor ar• . 1.,-. . . K'" .. b" . .. . d . . la bu ko boya ve ıaire verirler Evlere ııi- zatın an te rıcen era ume e ır e mıaruyeyı ter e Gayri mübadillere para te•:oı" ... 

Halbukı Amenkada yenı va- opru ıtınce, uzerın en ge- az sanatı, az tıcaretı o n ,_ kı 1 d . 1 · azuru k sunda mu""zakereye airişmeg" e ha Bahçe kaza11na geldiği halde bir müdı ba•lanmak .. bul 1 yedi .. -. k b" l l - 1 ki . k'" ·· ·· d g"u lh:D zar a aynı ev çı ara t>• .. ... • • • ... uzre unu maıı , ..hl 
?ılmış, yapılmakta ve yakında çece ın er e ton agrr ı ara, ca şehır asma oı:ı:u~un ° - ken bırakırlar. Bu kızlara aynca bir bulunduğunu tekrar etmek- det sonra hu.kUmetı mılliyeden ayrı· bir takım ıiki.yetlerin zuhuru~ ~ 
yapılacak öyle harikülade asma furtunalann yandan vuruşuna, racağr merkez degıştırrne he~- bahıiı •ermek lazımdır. Bu iki üç ;x:ı.r Bu nota yiıkarda zikri ge !ara~ Osmanıyeye a~det k:b ~ransız biyet vermiıtir. Şiki.yetçiler .ıaı:ıe1 
köprüler vardır ki, onların ce- sıcak ve soğukla uzanıp kısal- cü merci içinde bunalacak, belı- lirayi geçmez! e 

1 
• selenı·n' Amerika ve Çin ·~gadlı aldbnlda mhem~~yeaht u etınde- makamata müracaatla ıunları 

. . . . .. - 1 ak Bu berberlerdeki kızlar 4.U.de çen me .. un en o ayı eyeu m susaca a e- etmitlerdir· .,, 
sametı akla hayret \'e11~·or. ma kuvvetlerıne mukavemet e- nı pek guç dognı tac t~. irki .. . . hükumetleri arasında derhal mu mi istihdamına karar verilmiş olan 1 y ·. d kd' dil ıerio .-
Bunların en uzunu bu kerı·e De debilmesi lazımdır. Bunlar hep Asma köprünün şehrı so~ de ç Çnokgodrefemenbı~ı2'.k tehı'rlen"n e k re edı"lmesı"nı" ı"stiyen Cin Cebeli Bereket Jandanna katibi Meh- nolan-nazaenn d~ktka t ır el en -1 ı~~İ. . • h b l A k.. .. . . . f t a o uyu n za e • f d" 0 . . . r d rı ı a e a ıomaıJPP .,,. 
traıt ıle Kanada sahilini biı·leş- esa a a ınmıştrr. sma opru rece güzelleştırrcı zara~ ın~, şık kadınlarını teşkil ederler. ta a bir cevap teşkil etme- met e en '• smanıyenm ·~ga ·~ ~n 2 - Yahut umum gayri ınii~eıi 
tirecek ve onları gölünün Ü7e- nün inşasındaki güçlük ve mas mavi sema ile Haliçin nefıs sı- * * * knto d~ın ?'1 ukab. dli~km Bmahemureynekiv_e1 mub~(<Ldin !erin. emli.kinin yerinde kıynı• 
. d •- 1 A f rf 1· d . ·1· duracak "' e ır. 'e ır te çeye ç ıp ' .... are takdi dilın r ·~ rın en geçece" o an mass;ıdor ra tan sa r nazar, ımanımrz a lüheti üzerıne gerı ı . . Buruar gibi her büyük otelin. ga- D hşetli bir musademe Fransızların i•gali albnda bulunan re e '· . . ;et' 

k.. ·· ""d'" kl' · "b 'l k · · · "b · ıç lı t "keli f be be 1 nl e • 3 - Veyahut şımdıye kadar -"'~ oprusu ur. şe ı ı tı arı e atı yen uygun su güzel kavsının cazı esı v~ .·. ~ ye mu e r r sa 0 arı var- MEKSİKO 11 A. A. _ Va- Osmaniyeye avdetle memuriyet ka- d t kd' d"I 1 1 ddedil.,-~ 
1 k ·ı l . b 1 • d .. .. .. t" . b l"k k g bı ıyı dır ' b 1 1 . d d 1 h . h e a ır e ı en er emsa a t il nşaat ço ı er cmıs ve it- z ugunu a g. oz onune ge ırır- ·mana ser est ı verme 1 ·D·:i __ , A d b"" .. llos ile Ortizrubio nun u ey emesın en ° ayı eyetı ma - diğerlerine de bunlar mbi ıayıııe 

. ki , k b f"k" d • A K pr ne ı 6er tarartan vrupa a utun sconso ca h"dematı de ı tt ademi iıtih •. mesı ya aşmıştır. se , u ı ır en tamamen vaz- liğine ragmen ne zap a • berberlerin yazdığımız tekilde olma· t ftarları arasında bir çarpıs- susa k,. il v. e j 0 . dir etmelidir. . t•ılı 
A'11ba,;sador köprüsii 554 me- geçmeye razı oluruz. de Galata tarafına uymayacagı dığı muhakkaktD" ara 1 tur 16 ki•inin yaralan dammad k.imrarHvebr: mııdo M h ·~- Cemiyet te bu nizamname11

•
11 pııi!' 

kl 1
1 d. A k'" .. .. b . h k" 1 kl 1 d p . k h be ma o mus . ~ ye e mu a P za e e me u- lini maliye veki.l•ti d talep e 

tro açı· ı <.a tmyamn en u- sma opnınun arız usu- ve büyük feda arı ara uy u- a_zar yerlerinde açı. ava r- d - • b"ldiriliyor. Ustur- at efendi KiHsin işgali zamanında . 0 n en 
k .. .. ··d·· B b · · k" "d k" "'k ki" · "d' ı k · "htı" b 1 btdd · d d Alman rgr resmen ı ' tir " zun opnı:;...ı ur. a§tan asa sıyetı, ıyı a ı yu se ıgı ır. ·nılsa bile mem e etın ı a~ına er en en zıya. e ır. . - .1 lanan bir çok nüma- Fransızlar tarafından polis memurla- · ---.+•- - Jll 1ıv• 

boyu ise ?7:0 rıctrodur. Yaya Mesela. Köln - Miilheim köprü- nazaran istifade temin etmıye- Y.a•~;n :u11fak ~berlenB ~~o;~· y"":e P~ ı. 1e yarka t Bu musade- ğuna tayin kılınmasından dolayı be- MKIAHUTT MEKTUP IÇ1~0~ k 1' . ' ' F l k .. d b . t"f lS 16 •. I· k ıor e anır~· u a e ransa a yışçı er acmrs ır. . yeti mahıuaaca ademi isılhdamma KA DEVAM ED ·ı I"' 
olara ız.ı g H ış e 

1 
anca ya- sun e u ır 1 ~- .. ~ ı;ıetro, cegı muhak ,a tır. .. .. yoktur. Her ıki memlekette d'e oı·- meye Ortizrubio taraftarlarının karar verilmit olan lhtiyat zabit ve- Gazet.,,.,ize (Bizans) ibere•• j • .,. 

run s:ı:ıtta, tramvay.arın bızım Ambassador koprusunde ıse 32 yeni yapılacak dubalı kopru- ta derece berb.-rler vardır. Pariıin kl""b"" .. taşlıyan Vasconsollos kil' Kifüli Hafız Mehmet Zihni efen- tirihnq olan mektubun ne ıu<~\!i~ 
';öpriı ıl•erinde mutat yörüyü- metro kadardır. dür ve böyle olması bir zaruret- büyük bulvarlarmdaki berberlerle u fun.ul b ldug"u sö di 

1
Jngillz muhipleri cemiyetine dahil hangi müvezzi tarafından getıt1bl<'' . · · . -· ·· ·· ı · d B li d K .. r t d 'd ki F' tara tar arının se ep 0 • • h·'-'- da ·· d· · · ce ta ~üyle 15 dak ıkada geçılebılır. Kıyıda bulunupta kopruden tir. Ancak açılacak go~ enn ~- er .n e u~ ~rs en aı_nm a ıga- . olm~ı~d":n dolayı heyetı ~h11:'saca ...... m posta mu ınyebn 

Amhassador köprüsünün su geçmek istiyenler bu irtifaa ha geniş ortadaki geçıt yerlen- ro kıbar ~ '!:..:r~·~·. _ ylenıyor. . h adernı 11bhdaınına karar venlıru~ o- kata ~evam olunma~t":d~r. i il<İ ~ 
.. · l ah l · ··k k 1 .. . . .. k Amerrka ve su/ lan Karahiga baytar memuru Rifat Dun de posta mudırıyet bOio 

o:atlıından en y~ksek noktası 4_6 merdıven eve ya ga~e~. P a ı- n}n daha enlı ve yu .. se .. ?. ması Dunyamn .~n ~u!.'u asma VASHiNGTON, 12. A. A.- Kurkut bey, lıtanhul muhafızlığı mu mu~u dinlemişılr. Tat.kik•.~ ;irliiii' 
n_ıetr?cl.ur. ~u _ırtıf~ ts.~anbul ı- Y.~ mal olacak olan buyük asan- ~znndı:: Galata koprusu elde koprusu Reisicümhur M. Hoover, müta· avi~i~in~e bulu~d.u~u eınada kuv~- ne~celene~ek evrak baş ınud 
c, ı n kafı degıldır. Çunku a9k <le sorlerle çıkmaya mecbur olaca- bır tecrube vasıtası ol~uştur. DETROİT, 12. A .A. - Se- . 1 dö .. il münasebe- yi ınz1batiye tetkılatıle mefgul vem: verilecektır. _ • 
niz vapurlannın ve büyük harp klardır. Yeni köprülerde bu tecrubeler- firler köprüsü ' denilen dünya- r~kenı°:.hY~ b'nu~ • tuk sö gi.hdan ve kızıl ~":nçer men.su.~ym Gümrük•k•o•n-l-er;,.rısı ·~· 

· · · • d" · · "f d ttrr Ezcümle b"" ··k k"" ·· ·· k"' tıyle mu ım ır sıyası nu He tema• ve teşkılatlannda bilfııl ça- A -- r• 
gemılerının azamı ırek irtifai Araba, otomobıl ve tramvay den ıstı a e şar · nın en uyu asma oprunun u 1 . Amen"kanrn cı"han sul- 1 • d d 1 ken" heye' t· mah CENEVRE 11. A. · .... ıı· . ı ··km · . .. . d"I · · y emış ıştıgm an o ayı as ı - • J'f hıl" . 
~5 metroyu bulma_~a_?ı~. .. . . lar ise köprüye ucundan gı~~- ayakların zaman a ~o esı, a~ şat re~mı du!1 . .1cr~ e .' mıştı~-. huna ~üteallik emelleriI)i tas- •~ıaıınca _niıbeti aıkeriyeıi katol_u- vam cemi.yeti ~uhte .. 1 e~es• 

Amba;sador ~oı:ırusıın_un ıkı ye mec~ur olacaklardır ~ı, ~ş çrlıp ka!'anma. tertıb~tınm r~ D~troıt nehn ~ze~~nde ınşa edıl rih etmi ve denizlerin nakliye nan süvarı kar':"?"ka~ .Y~s~f .Zıya metlere btr gümruk ınuta\e ili 
rasındakı kalbo ıstınat dırekle- kesafetı kıyılarda olan şehrımız hatsrzlıgr, geçıt yerlnın d~lrgr mış olan bu kopru matbuat ta- .11 Jne a ık davet yapılma bey: M."?'daki u"':rayı ısl~mıyeyı ~- akdine matuf bir mukave ·ç ve 
rinin irtifai 96 metrodur. de bu hal son derece külfetli ve gibi mahzurlar bertaraf edılme- rafından her gün daha ziyade gemı e isin~e bulunmuştur. <rayıMımilhye alkey":ıile ~h"f' etın:k 0~ yihai iptidaiyesi gönderrttı ;~ti. 

A b d 
k" ·· ·· fl 

1 
ak b"" .. kt 1 Kanada A sr temenn re sıra ...,. e ou, o an eye d f nstll , ın assa o~ . ~pnısuı~e ~n masra r o ac Y~.:. .. .. . . lidir. . .. .. .. . uy~me e o an . . . - ~ . - :--- v ri eti ııasıha meyanında Mmra gitmesin- erpiş edil~n ~on. era Jil<ıefl 

vaklaşaıı rakibı r:ıladelfıa ıle Mı;_sel.~, Gazı kopru~u ı~ın as- Gaz~ koprus~de vapur __ ıs- me_:ık~ mı:hadenetı.nın abıdesı M. Brıand ın .:'.._ ~azrrlar den _dola!' aıke~ h~y.eti mahsuaasın- rak etmek ~steyıp ısterne r. 
Kamden arasmdakı S34 metro- ma koprulerde mutat ınhına ve kelelen az yer ışgal edecegın- telakkı edilmektedır. PARİS, 12. A:. A. . .. ca nııbetı aıkenyesımn kat'ına karar ni kendilerınden sorınııŞ:~ 
luk asma köprüsüdür. Ancak meyle nazaran köprüye vefa yo den geçit yerini çok bol yapmak Polis müdürünü öldürdü! meclisi bütçe rnuzakeresıne mu verilmiş olan imendüfer mülizimi Ce- .1 . 1 Gal ıa posta"'" 'i 

· S h E İ A A B" all'k !' s ruznamesini tet l"leddin efendi ltgal senelerinde "Ar rar ven mış o an a ef•~ 
1931 senesinde Fort Lee sehı~n kuşunun ortalarından girmek i- mümkün olacaktır. .e r ma- TR YESTE, 12. . . - ır te ı mec 1 

• : ak T- ki h""k. - t" d b kt k · rü esbakı müteveffa Dikran ~,.,,,.. 
. . d k • • . k . ak 1 . . . 1· .. k"k tm" tir M Briand hancı tı ur ye q ume ın en ı ' " gı· h k d 1 ·ı 'ş olan f•-de Huılson nehrinı geçecek o- cap e ece tır. netının no taı nazarı m u ve polis komıser muavını po ıs mu ı e ış · · . . bi eHaz istimali ile kavlen kuvayi mil a lar~n a eve ce ve_rı mı f dan re 

,lan asma köprü Ambassador Galata köprüsü asmaya tah- şehrimiz ihtiyacına uygundur. dürünü revolverle öldürmüştür. vaziyet hakkında ızahat verrmş liye aleyhtarı olmasmdan dolayı he· l~r ~lı. karar heyetı tara ın 
·köorüsünden uzun olacaktır. vil edilirse, İstanbul tarafında ALİ NADİR K atil tevkif edilmiştir. tir. yeti mahsuıaca ademi istihdamına ka dıln>ıstır 
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Anadoluda Milliyet 

Aksaray vila~etin~e inkişaf 
\!ali Ziya B. Aksaray' ilaycti unı
ran ve t <'rakki )'Oluıula bii)'tik 

adunlarla tıasıl ilerilediğiı1i 
aıılatı )'Or ·arı kocanııı ın

tihan pek feci 
olmuştur! 

dada hiç kulla-
1ltnayan bir ta
&nca bulundu •• 

Emanette 

Yeni teşkilat 

Seyrüsefer işleri 

Bütün zabıta/ bele
diye memurları ta
rafmdan görülecek 

i~I 
1 Bir Cinayet 

Hamallar reisi Bah
riyi ağır surette 

yaraladı 

Fırkada 

Yerli malı 

Kadın yurdu ---
Bir ay sonra ye·" · · 
nasına naklediliyor 

8 dan b
. ··d~- - el •. ~-- Şehzade batındaki Ameli ba-

un ır mu uet ev qm...,.. k b" d b J ak 
Şehremaneti zabıtai belediye mer- çıkarılan Y emİf iıkeles.i hamallarm- yat me te ın e u unm ta o-

kezlerine bir tamim göndererek sey- dı.o Petorkeli Salih dün it istemek lan «Kadınlan çalıtbrma yur
ı-üsd ere ait itlerde bütün zabıtai Jıe.. üzre ıebremaneti iktiaat miidiriyetine duıt bir ay aonra Abaray' da ya 
i 'i}" memurlarırun seyrüıefer ,._ ıritmi1- Orada dolaımakta il<en Y eıniı pılan yeni binaaıoa nakledilecek 

darına muavenet etmeleri ve •eJ'• İlkeleıi hamallar reisi Balıri'ye te .... tir , 
5cfere ut bir it zuhurunda Kyrü· diif etmi~. ltinclen çıkartumaaından • • • .. 

'• MDntthlr •ca Moıı'ta •eier memuru bulwunaua bu itlerin dolayı muiber olan Salih lehriruo Bınanıo ınıaaıa uç ay eve! bat 
1() •• ı b zabıtai ı,.,Jediye memurları tarafından yanına yakltqarak hesap r,'Tnıak iste lanmıı ve bina, bir yurt için icap 

fU ffieffiiŞ if şekilde intihar eden bu ııörülmeai bildirilmiıtir. miı. Bahri ise Salibe yanından çekil- eden bütün evsafı haiz olarak 

çiftlerin Almanya' dan kaçtıkları ve Kar maklnası 15 gü- :t:!~::;ı:;»:;;~.:';!d.ü:ı~ ı"?ük~eı bir ·~rett~ bitirilmiı 
haline ııirm•t- Bir aralık fena halde tir· Malum oldugu uzre, yurt, 

500,()()() }ira}ık: bir ihtilas ile ne kadar !/eliyor güzleri dönen Salih bıçağını çekinee fırka müfettiti Hakkı Şinasi Pt. 
B_ıı1ırirıin ~zerine atı!m•t v. e .ıiddetli om riyasetinde bir komisyon ta 

1 k d ld ki 
Şehremaneti taraf ndan ıipari~ e- b , b 1 Bah t·'-"'-eli fı d d 

a a a ar O U arı anlaşılıyor ır ... ar e ı e rıy! ............. ıuret· ra n an i are edilmektedir. 
dilen kar maki na•• 15 göne kadar teh te yaralıumı. Bu boguıınaya sahne o- M ·· ·· d.. ·· K d 1 

---- - rim.iv gelmiı ola<aktır lan İktısat nıiidiri)cti binaaının alt uessese mu uru . a ın .an ça 
'; katı birbirine karııtığı bu sırada Sa· lıştırma yurdu, faalıyetlen bak-

bllr ve zengin ecnebilerin nazil olduklan Tokatlıyan otelin Fırka merkezi.nde bu lih, &ahriyi kucaklayınca kapıdandı- kında §U izahatı vermittir: 
dir vııku bulan feci bir intihar vak'l!laı olmu,, bir Alman günkü içtima t~• çıkarmıı ve Er";""~l ~ina .. nın ö- - «Yeni binamız bibnittir. 

''beraber odalarında ölü bulunmuttur. 1 · nBuı::def yerdee YY~~yaa...tırduı:.tunhc çıkmıbot· Şimd,ki, bize kafi gelmiyeo bina 
:ro·ı hafi)' d h H lk f ka Ce · . u ıe er ~~ ıgı aomını d ku . 'lı g u ma ıo e ayret ve delıtelle kartılanan bu elim ı bd .Ji ır 

1 
"';:' ~enou,.. mıyeti iazından bıçııidamaia çal!§an Salih an rtularak, bıraz sonra yeni 

lr vak' ası etrafmda yaptığımız tahkikat neticesi &udur- 1\ na e kiye:"" Barı . u1~n }ırk.ık da topbt· muavcnctc g len diğer hamallar ta- binamıza ta§macağız. 
y • ca ara1r. u ıç ımac.~ u truva ta-· alın akai · · 

Ayın Yedl
•s• d rife<inin tadili meaeleoi görü,ülme<i ~ ~ Y. ~·ı ~e ham~reııı Nakil itinden sonra yurdun ) n e muhteme' dir. li~d: ..i.::W. muh:i:~:: ~r öl:; f~~ liyeti tevsi edilecektir. Dikit 

~ den kurterıln,.,tır. Mama.fi Bahrinin çılık ve kutuculuk kısımlarında 
Jın yedinci perşenbc günüjbaşlayan zabıta memurları fc- Bir .seyrüsejer me- hayalı tehlikede olup lran ha.tan ıin mühim işler yapacağız. Singer 
.~n sonra Tokatlıyan ote- ıci bir intihar vak'ası karşısında! mura azledildi de fodavi altına al_nunıştır. Salih ya- kumpanyası ve dikit mektebi 
, sa 1?<>ylu 47 - 48 yaşların- bulunduklarını görmüşlerdir. .. kalanın~ttır. Tahkikata devam edil- müdürü tarafından dikit için ya 
• Cesıle beraber Izmirden Seyn:sefer merkez.; memurların- mektedır • pılan b.. ·· k b · · ·· · d 
·errfried Aran namında Son nefese kadıır da•ı Meh'11Pt E.min be)in liıkaydiain- Hamallar a .. <>sında .. .. uyuk ed" ır pHro1e uze~m .e 

,., Jeıı dvmyı ıehremaneti .. ce v-..zıfeaine • u l'.uru~.me t . ~r. azır. elbısecı-
u geliyor. Her Ziegfried Miinteh;rlerdcn 42 y::ışlann- nilıaye verilınitlir. bı•r arbede daha lık, gomlekçılık, beyaz ışler, kas 

~~~rdiği adresinde Alma· da ?uluna:t Mme Sofi sağ taraf • u ket işleri ve saire, projenin esas 
Noter" olduğunu yazdı- takı yatakta sırt üsti.ı olarak bul Tah.sım meydanuı- Aı.ınaaltında >a_ğ t~ccarı Mehmet !arım tc,J.-.il etmektedir. Şimdi-

~orıra İstanbulda bir kaç !unmuş ve yüzünde vucudunda. da neler yapılacak bey du.ıai:'itı:ı_aldı~ı _bi. ~sayı ınaı!a den C:ikiş hususunda büyük ta-
lacaklanm soylemişler- hiç bir leke göriilmemıııtir.Zevç' T- 1 __ ,__ ~.' • • • ~ı~::..ı .:ıı'.,':,"te Ü~ b:2'b" . ahhUtlere giritilmiştir. Yurtta 

;ZE3!'l!l!!!i111ı1ı.... M z· f 'd . b .....wu me:1wcunın teıvıye11 bır • · n •.mın .. k . . h l 

""' 

• ıeg n ıse aşını son nefe- ka·· güne kadar b 'ec kb" T . nakli kendilerine ait oldugutıu iddıa yuz ıe ~en ııçı anım ça ışmak 
· · d ' ·• e r. eavıye d M d k h d l ·ı · b' kı sını verme en evel, betbaht ve- ikmal edileceji için abidenin etrafına e en ey ancı amallaril" Aamaal- ta ır. 9çı t:nn ır ımı yevmi. 

zevcesinin kolu altında koymuş yapılacak olan havuz ve bahçe bu 11• ~-~' ~aımd~ ka".~a çıkar~ ye, bir kısmı yapbijı it nisbetio
ve bu vazıvette hayata veda hafta içinde münakasaya konulacak- ~ırbıMamrlerı~ t"'hrallennbeta"bi!cunl .~dahtmıJ de para alır. 3u para, altmıt ku 
etm

. · . tır. Projeye göre abide eı ·afmda as- er. "'' er za 1 ııe mu a ·1 .. · · k d 

1 

ıştır. f•lt bir kaldır bul k b da le ettiii için hadi.enin önü çabuk a- ruf ı e yuz yırmı u:uı aruın a 
<' on unaca , un n I .. "f bir .u _ .L-bi dır 
1abaha kar~ı sonra araları mermer sahanlık olmalı mıtııf ~e mu~sa.ı v~ aya """" • • 

S b .. • .. üzre 4 küçük bahçe olacak ve mer- yet verilınemııbr. Hadiıey~ ıe~p o- Yurt, sanayi hayatında ı. 
· • a ah s~at dor?e d?gru mu~- mer aahanlıkla bahçderden ıonra lan 8 hamal yakalanarak tahkıkata hiın itler görmektedir. Yurdun 
f cı umuını muavınlennden Fı- mermer havuz gelecektir. batlamnıtbr. kutu atelyeai bütün rakipleri 

·et B~y otele ~elerek hadise- Mermer ~~uz ibideden. d~ qa- Sekteden öldil ra.aında, la ..'ıbul piyaaaıını tu~ 
vazı ıyet etmış ve iki münte- iı ol.t.cak ve 1ÇU1de fıakıyeli bn aalan raki I · . 
· . • ağ-.a buluc>acaktır. Kaldırım hah eler Tabtakalede seyyar manav 3S Y"! mut Ye P ennı ıaramııtır. 

ı~ın_ cesetlen morga nakledıl- ve havuz iki ayda ilmıal edilecek. lannda Bekir dün üzüm satark.,,. ;;. Keza dokuma atelyeai, mühim 
mıştır. Takılın meydanındaki in•Mbn ik z~~ bir fenalık ııel~ düıüp Cl- mıkdarda amerikan bezi, sofra 

Sebep ne? mali için yeniden lainn ve mecra te- muıt~. Mıaa!~ .~ticeaıncle kalp takımları peçeteler perdelikleı· 
· b ricuJa tinnek · tmek ıekteunclen olduiü anlaşılmıttır. 'h • k ' . '1t 

Yapılan tahkikat neticesinde :;sa B 
1 

• ııe •c;ap e te- ı raç etmıı ve ço ucuz fiatlerle 
tahtası iiurindr., zevc ve zevcenin fazla mıktarda L~·~- ~ zlagımtrammecralaln •çın yapılan Nezafet ahırında hırsızlık piyasaya arzedilmiıtiF. Şimdiye 

'( .,....... agı arı vay ann muvakkat kad b' ) 'k 
, eni yolcular otelin 137 nıı- Veronal içerek intihar ettikleri olarak geçtikle_ri_ timdiki hattm kena . ~!'kal!ulaki "':28'et ahırında te- . ar ın erce to~ amerı an be 
~Odasına yerleştikten son- anlaşılmıştır. Yatak etrafında rında ve araa ıçinde açdıyor. ıniz1i1ı: ıtlerı amel!".'nden .Mah~dnn zı Çıkaran yurt, pıyaaada, emsa 
:"lllıal bir va•iyettc otelden beş altr tane bunışmuş pe<:eta Meydanın teHİyeıi ameliyesini aandıiı kınlarak ıpnden 303 lıra sal linden o/o 10- lSnokaamnaaat 

0~ıııın kurbanı kadın ölüm 

~ şehri ge~eğc başla- buı:ınmuştur. Müntehirl~n ikmal e~k iizre telgraf ve tdefo'! mmııtır. mağa muvaffak olınUftur. 
~d bu 1 l b - . . kabloları ıkmalına b"şlannuıtır. yem Güpe gUndü• bir kadını K k t t l • 'h • b' lıt ır. Alman yahudisi o- n ar a agınnamak ıçın ağız- kablo, muvakkat traınva,- hattının • • a.• e a e Y«;"~· ı • tıyat ~ ıt 

1tı..' Aran ite zevc~i M':?e S~ lann~ kapadıkları zannedilme- yanında yapılıyor. olom°!'ll~e kaçudllar len! lım.~. ~abl~~ıl'.e ıdarelen ve 

____ ..,.. ____ _ 
AN~~· 11 (Milli,-et) - Aksa- ekilen İmece hauliıb 926 da 84 bi 

ray nli11 Zır:ı be;, viliyete ut buı lira gibi oldukça mühim bir yekun' 
meaaırı velıu.ıık' - l.u ... dinde takip et· baljğ oldu. 
mck '!~c ~ehı· 1"1•4. -~elıni:,tir. _Ziya Viliyette 30 bin çifti vardır. 
bey , .. ıayetın m~ot-lı. oahadakı faa· ltte heıabı verd"" ıt'-- "f d · 
li b. h kk d • ,_, · . n ıgı ı '° ı a e nı 
tiye a m a a .. c1e .... ızahatı vermıı zamnameıi liıyikile tatbil< edilecek ol 

r: . T·- . . sa Akaaray çiftçi kooperatifinin bir· 
etı: urkıy~nın her L-- sene icindeki · ·ı · · · umh --.,. . ıenua,-esı ını yon 

>. ..cy21ru ~ -.z c \1 ları atacaktır. 
rıyt. .. a.\WD a .J..;>tır. Me k "li · · VT ti • 'da · ı.k " I .. d r ez vı yelle mta edilen bedi 

1 ~ye. n DJ • yeti le~(' u un e •• asri biJsi yurdunda halkı ten'fİr e 
en baaıt bır esen umran bile yoktu. dec:ek konferanslar - d 
ş_u al~ sene zarim<;laki ~ aerlo- rilmektedir. Geçeıııı 'b;u<B:;:.: er,.:: 
rı harıçten ıı~en '."~etçiler tarafın. baklar memleketinde) ki kitap tdı:oir 
dan daha vazıh ııorülerek hayretle edil k bü" •· k 
yadedilmektedir. En batta halkın .. ere tun ahnlerde v." ~y}eı-
fah . . . . de okundu. Bu sene daha aaır ılmi .,. 

ve enınıyetini tanın eden huzur fenni öiütleri halm anlayabilec: · 
ve asayiı tarihinde bir miıli daha ııö bir ·-'-'e ifrat il b ı..., • .ı. efı 
"lmem' '----·' .1.•-iif' ded' ~ e '---D Ulan nı 'f ...,,_ t.......,., ır. ınadan büt.. · lanmzJıa ' hallan 

Merkez kaaaba au kuvvetile mü· t 1 bul und ııırar 
tebarrik d ktrikl t · edileli. op u un uiu Jeiercle okuyaca-

M kt vel ~ . t ti= . . ih-1 iız. Vilayet halkı bu ııibi -aliyetıı 
. e ep erıD!'2: 1 . ımızın çok münhemiktir. Yararb te1leri 1<· 
byaçlarmı talının edebılecek mukem· ve seve dini' . ı lclar · vila ik" 
mel bir tarzda ve Maarii V e.kaletince ıene evel b. '~ or biart. bi eı ~~ . 
kabul dil . d im B ın sa r seyyar uu it-

. ~ d end 11~~em ~.:.ı. t!,';; u nen-ıa maki»eıi getirili imkan müaaa 
~tkçın k~ b~ -'ıa.:" . dl .. ~- ele ettikçe, ziraata, aanaata, ıihhatc 
tad ıartıkme e bını~ e~ırtahveilit~ı ~mun. ait filimlerle halk tenvir ediliyor vo 

e mec urıyeb ı yeyı tat· çok faidel · ··rül·· Hele ki af 
bikte bütün ıuhulctlere mazhar ola- 1 uz·· en'ne .~d go k uyort. . b" aky el 
cağız. 1 . yuz e. ·~ sen esır ır tı. 

Yay ladaki çobanlar, hapishanede- . Sihhat ve ~ç.bınai muavenet veki' 
ki mahpuılar isHdalarını Türk harf. letı b':.' sen-: viliyette utma mü..adel 
larile kendileri yazmakta bulunduk· t~ıkılatına batladı. ldarei -rilayet dıı 
ları iftilıarlarla görülmekte göğü•ler bı eyi bir hastane ihdas etti iki aen< 
bir bisai tükranla kabannakt~ ıh evel Avrupa'ya gönderip ikmali tat 

926 dıi b r yol oeferberli" ~- sıl ,•le avdet e.dcn bir cmr~ .dahiliy.-
Bu"Ün viJi.yetin her tar ~t...ktile C...)~toı·u ve bır de operatoı· ıle ıdar 
ka;.,, · · nba 1 · etlırmekte ve çok büyük ihtiı•ocı sıh 

D"- ıııemıyen en me yer erme h · · • I . 
otomobil ile bilimüıkiliıt ıridilmekte- ıyı tatmın ey emek!edır. 
dir. 1 Gene idarei viliyet sütçül"k kon· 

Muntazam §OSclerimiz ise bu sene '!'"ec~- için. bir ve .el~tr;kçilik i-
zarfında :ılım .. ;,atiğ oia Çl_? de dı!le~· bır e~en~ıyı. Al=nya'y 
caktır idar . 1 340 g~nd.e':""Jbr. San at ihtı~a~larını ta 
ta seksen b .nc.ı 1 •İm· mın ıçın de çırak mektebınden ~ıkar 
eli tam 424 bııı • .., tcdı; ~I ınunte- dığı e~endilerde;" ıcki:ı;inin vıliıye 
za::::ı~tn verilmektedir .. Az. zaman~aki b~t~eamden ~enl~k u~ .. K'?nya sa 
bu ç"klük ha.kın günden ııune r .. :<· nayı mektebıne gonderilınitbr• 
zayii iktiaadiyata refah ve sı ' te 1 Velhasıl bütün viliyet dahilind 
maddi dclillerındendir. ı sayılabilecek bunlara benzer mühim 

Viliıyetin her tarafa telefon ıebeke l eserler .•~eden 92 yi bulmuı~· U-
lerile donadılmıftır. mum _vilayet mahp~ı!anna flUilil ol-

lrva itleri en müıpet neticeler ver ınak ~ merk~ ~ye!te 480 '!"~ 
mektedir. Oçyüz bin dönümlük ara- ro muhibn~e. dört koteunde on ~
,:y; irva edecek bir kanala Nafia ve-1 ıer metro irtifada terasaut kulelerilc 

· ıeti geçen sene baflatb üçte biri ta.-.İn edilmit onb"f dönümliik aruİ· 
pılınıttır. yi ihtiva eden bir muazaanı bapiuın 

k Orta d 1 
, • yapılımttır. Mahpualara bureda 1an 

A saray: Ana o unun lıir at · t ilik .. ..__.,,_ektir 
zahire amban huduıuna seçebilecek Ve zıraa Ç • Oa•~. • 
parlak bir iıtikbale maliktir Zafer caddeune muaadif lıaaabe-

Bütün hiueleri Viliyet iclarei bıı DID "" tenıfli J~ ~ yan tarafla. 
· beledi · · Ziraa ben rmda muhtetem lıir ..ılİJ• dairesi , ıu11ye ve yesm.ın ve t ı.:. __ , .. ele lıir mali ...... ,_ · ol 

kasının olmak iizre 250 bin lira -- ...,. uı ... un 1• _...eaı • 
eli b' ( · mill") • · mak üzre cwtada dahilİJ• dairealn may ır azını ı anonım pr- muht . .. '-·- .__..,, lıi b .. 

ketimiı 100 bin lira sermayeli bir • evı uç ......., pyet - r u-
(Halk iktisat) bankamız nrclır. Bu lı:ümet ~ yapılmıfbr. . .. 
benka metelik bankası namile maruf Dahiliye lı:onaimm •"P• me mu
tur. Halkın en ufak sermayelerini bi· laıdıt ve herkesin huzur ile ,weı.ilec< 
rilıtiren ve kendileri"" oldukça mÜ· ii bir yerele Gazi Hazretlerinin he,-. 
him temettü yeren b. ...anluıdır. kelloı ı ı·ı:kzedilecelııtir. 

Köy kanunun v~rcıig• aalahiyetle Bu beykel viliyet clahilindo çık.er. 
925 te her çiftçinin: Avuç avuç verip ııayet eyi bir nevi ~ yapı· 
biriktirilen tobumluklarile köylerde lacaktır. 

Ucuz petrol" ·r· • Edgar gine 
;ıı:ı ve cumartc&ı gunlen ktedır. - - - Geçen gun Şıpne karakolunda o- polıs mu~n ıyetı ıçın yapılauk 
tıındilerine muntazaman Üç mektup Ticaret Odasında turan madah Nina Tünel civarından kaaketlenı deruhte etmit ve ke 

l.. etmişlerdi.-. Bılhassa M. M .. t h" 
1 

f d 
3 

geçeı-k~n kendiai?İ takip ettiii anla- mali muvaffakiyetle imal ederek Eskisi gibi çiftçilere 
"l s _ • - un e ır er tara ın an 1.1an bır otomobıı hemen yanında ı · t r · · · ı k H .. b · 
"ti ?n dakıkaya k~dar ~e- mekt..ıp bırakılmıştır. Bunlar- A k .. .. durmuı ve içinden İnen dir adam Ni- yer enoe es ım etmıt~ır.. verı ece . üsnn eyın 

Zırhlısı bu ~bah geli
yor. Zırhlı razara ka
dar burada kalacak ~ltıı ı:?uh:ıfaza etmı~, .mum- dan biri Alman sefaretine, di- sına 0pru nayı kucakladıiı ıribi otomobilin içi- Yurda alman kadın ııçıler, ~ bevan.ıtı 

t
, dugu ka_ıla.r şen g_ orunme- <!eri memleketinde ailesın· e 3 ne atar. ak kaçllll§tır. . ka ocakları.oda yapılan tahki- J •}' · N k ti d h J 1 Geçenlerde limanımıza g..teceği ye 
'~i ret etmıştır. Yaınız Mme üncüsü de otel müdürüne aittir. Ticaret odasından Ne- ~~anında bulunan~ ~ka a a, en zıya e mu taç 0 an ar Bazı idari meıelelerin halli ıçın zılmıı olan, "Ede• Kine,, nammdak 

ı:ı • meyus va>iyeti ·Jtel Otele bırakılan mektupta kim- ~1• ba~ıaeyı ~rhal ~~n ~ıle<ın.e arasından alınır. Aııkaraya &iden teker ve petrol inhi- mektep zırhlııı, bu sabah dokuacla 
lıt . . d kk . cı·p B du·· n şehremı'nı·ıe bildırnuı ve Nmarun aileu polıae mu- B ti h' ·ı 1 . h ""-'-"~' H"' .. B u ·-'- k K . d "-·-· ektir t .'~ının nazarı ı atını senın mesul tutulmamasını ve • racaat etmiJtir. u sure e te ıt aı e erı, mu san muuw-u uınu . ı.- te er ono Pn ........,mıza ııeleç . 
llııştır. diğer mektupların da mahalle- tenlaS etti . Baba isminde bir adamdan ıüphe td~j ~ua~enet olanlar hiınaye =~~~~tan sonra tehri ~~:.::::;:,,:;= -t.:':.'!:'.' 

Pa;1..ar ak.şamı rine gönderilmesini rica etmiş- edıhneı.tedir. e ı mıt .0 • maktadır. Hüınü bey seyahati eıbabı ve ida dır. Bugün öileden ... eı, ~dan 
~t\.c !erdir. Ayni mektuba masrafa T' t Oda. · kil" N · B Gece 2 yangın çıkh Teşkilatımız, atelyeleri ve fU reye ait itler hakkında dün kendiaile Benuva Vali ve tehremini Muhittiıı 

ki ~e .zene~ pazar akşamı karşılık 100 dolar Jefedilmiştir d.. ş:.e .. ~;:ı;e ~ . ~P ~ .. heleri tevsi edilmek auretile iler görüten bir ~. demiJtir B. ive Kolarda ı..-a.dalu Şülın 
. erını yedıkten sonra ga- • un emım.. .. •n . yı zıyare .Gece Kumkapıda Şehıuvar mahal leyecektir.» kiı Naili paf•Y• ziyaret edecek lıilahara 
~~kin bir surette odalarına Yeni bir rüverver ed,e~ ":'~ koprn madeu hakkında le~nde 2 numaralı Sadık Efen~inin -Ankaraya ve avdette Uıaka git- sefarethaneye aidecekü.. Oileden 
''lliaJ M.. . . .. • goruımuıtur. evınden yangın çıkmıt, ıterhal sondü. tim. sonra kumandana iadeS zi,._.,t yapı· 

Yer. unte?ırlenn metrükati a- .. ş_ehrin mali ~~ye~~e ~~ köp- rülmiittür. Tapada idaremizi alikadar eden bazı.,_ laca.ktır. Aktam saat 18 .. Onyor 
~ 24 saat sonra rasında hıç kullanılmamış bir ""~··~?- muoaıt 0 

• _;,:'j 81
" Gene l'ınclıklıdaki fıçı fabrikasın- _ ..;ı ile meıgul oldum. Maliye ve lkti- J'.ranıe;ı'de .zabi~ ıereliae bir 5':: 

a~t. . . de tabanc~ bu!Wlmuştur. Zevc :;'. kopru yapılamıyacagı 1 m•t- dan yangın ~ıkmıı, f~kat .•i~y~tine Tapu irtibat· 'La'e- sat veületlerile temas ettim. Bu me- :uyafeti verilecektir. P~ ııımu 
~ltı.ı ıkı ~ o~cun: iazarte- ve zevcenın evelce rüververle Mamafi Ticaret odaaı bu iıin, hii- meydan verilmeden ıtfa edılmııtır. R ıı selenin baflıcuı traktörlerde kul!am- Fran112 ıefaretha~nde, Fran11z te 

!
na a ar a arından intihara karar verdikleri ve l.ümet tarafından muave-t edilmek Ku,.ah rakılar -.-o/nden .~i'._a .. yel lan petrol meselesi idi. beası tarafından bir aıq.. ,-emel• a ar. , .. g l d > •n '§' ff .oh. · al müteakıben bıılo TerilecelrtW. 

t••' • '. arson ar an sonradan bundan vazgeçtikleri ıuretile yapılmaaıru muvafık ııörmek- .. • . Petrolden ı ıaar reınu ınmaya C rt . . ... k dan n. 
li~,~:a;ı-ıamalan otel mü- zannediliyor. ırdir. kBba.~a~~k db?rt akyahfubdı.kabırleşe· 

1 
T
1 
apubuldai~edıind1 e _üıküclar, BeJoi· h'!an beribabizt .~~olde -~~aii1·Y.eH zi. ,,., F:_ır;,-112e:~ı!::'.., ::::::.. bhur~ 

'"'llnın endişesini mu- M.. h' l 't .. Lima" tirk<ti idare mecliıi aza1>n re uyu ır r ı a n sı te- u, ıtan ı are enne, merbut birer raıye maz a....-ıuının ....... ıu unu 1a decektir. Gemide 15 erkiııi ...,., 10 
llştur. Bunun üzerine bir bab~: ır eref aı th eşyll; dun dan Mehmd '.!i Niıfet B, bir muhar- sis ettiklerinden, Müşkirat İn- irtibet memurlu_iu ihclaa . edildiğini pamıyorduk. Bunun için çiftçiler de aabit, 6()()talebe ve tayfa .... r. 
137 numaral oda k - sa man se are anesı me- ririmize d-t>niıtir lıi: hisari muhafaza müdiriyetincc yazmıJtık. Yapb~onız tahkikata ııöre ucaz petrol alamıyarlardı. Edgarkine zırblm Pazar ııümi Pı 

teier k . . 1. _apı murlan tarafından kaldırılmış· - Bu;ıünkü ki>prü, Halicin bir li- taharri at a ılmı 250 kiloluk ~.~.es~abı rııe.aal~. latanbul Tapu_ mii Ben Ankarada iken bu iıte yeni reye hareket edecektir. 
~e k e ıçen gı~ek ıst7 tır. man olarak kulianılmaama mani ol- . Y Y P. "Ş • d.""." ~ be1e. ~uracaa~ ~erek •t~ bir tarz teopit edildi. Bu yeni tarz bi- uatgel üfgk'-Bhk ez'khnzlı;t untöy 1 

ip apıyı çalmış ısede bır Sebep ne? maktadır. Fakat bir aıma köprü ile son sı~ıem. bakir fcıl>;ıka kazanı ~ ııorülmedı~n?en t~Jet etmit- 2e tebliğ edildikten sonra meıele kal- • 

1 
illaınamıştır. Bu vaziyet liman meselesini halletmek mümkün 1500 kıla cıbre 100 kıla rakı mü lerdır. Yap!lan t•~yetlerın doina o- mam•t olacaktır. Plak fabrikasından 

~tıda otel memurları me- Söylendiğine göre Ahnanya deiildir. . . sadere edilerek kaçakçılar hait- ~P 0ı:-~'f"'11e!ki~ ~t":!'~• diin Kolza yağı meaeleaile ele metpl Jıı··endi§eye düşerek zabıta- da noter bulunan M. Aram ~ ıçm ~.tını,_ depo, ~ntr~po kında takibata b~şla?ilmiş ise- m~:ıan' v=::ı:: tba~:nda 1ıu1mı::e: oldum. Bu m.eaele vekiletçe liyık ol- Cezayı nakli 
lıracaat mecburiyetinde zimmetine 500 bin lira ka- ve ıtümrük clev!-"ile lıma~ ''1.~rıne de kaçakçı yahudılenn (yanğm t ' duiu ehemıruyetle naz.arı dıkk .. le !'1· alınacah §la . mahıuı daha bır çok te11ıata luzum . . .. . ur. mdL Gerek balkın, gerek hazıncnın 

rdır. dar ~r para ~eçınniş ve rr:~- vardıY. var) dıye. feryat etmelen uzre cı zararını müeddi olan bu vaziyetin e- Defterdarlık tehrimUd4' plalı dol 
ih~azartesi akşamı mleketınden fırar ederek İzmır Aıma köprü ile liman araımdaki vardan bınlerce ~a?ın ve erkek Afıj B. gitti sa5ından refi için lazım gelen tedabir dur~n ıcı·amofon t~ketlerine aı:ır ce 
·~ r Üzerine saat sekiz bu- tarikile İstanbula gelmiştir. !"ü.naaebet '!"~ ~za~lır ve latanb:ı_ılu~ t?.plana;.ak me.munne ha.~aret~ Tapu umumi müdürü Atı'f be,- dün alınacaktır. . . . . . zayı ~a.ktı terhe'-'?'t!ir. Bu tirlıeller 
•l Otele gelen zabıta memur Son günlerde bu ııui istimalrlen ıbtıyac;ruı k~ b>r lımanı :-•ma k.opru cur'et gostennışlersede cumlesı Ankarayı hareket etmiş ve Tapu clai- Unak teker fabrık.aoıle bııım. a~- den bırınden 40 bınlıra. c:~ ;,fa acal. 
b.;ı. ceva im . 'k" 1 Alman gazeteleri de bahsetm . nvıırafıle ;ı:~nı .60-::-70 mılyon ltra1.a polis kuvveti!e dağıtılmıslardır. resi erkani terafından tctyi edilmit- kamız var.d!r. Bu fnbrıkanın ~aalıyetı- br. Bu cezaların aeheb~ şuc.ur:. . 
"llıı:ı P a ayınca ı ı YO • e yapmak muınkundur. A5me köpru B d d B l Od ı_; ni teskil ıçın sermaye vermışbk. Bu Plak dolduran bu tırketier şehrı-
kır Yattıkları odanın kapı ge ba~l~dıklarındau zevc H.':'1· yapıldıktan oor.ra da lima:ı (b·;günkü . un. an m~.a ~ .~atta .. ·un r. itibarla fa.ııliy .. ıini tetkik v~ takip e-\mizdeki muıikişinaaJ:ıra tarlaları.mu 

ara~ içeri girmişlerdir. ce tahm~at~ n;aruz kalacakhrı mana~ile) yap•!mı."'"'' k~lacak ve .ııe- ı~kelesınde ko~urcıı . Alının e- Tapll müdür nıua.- deriz. B~ itibarla Una"'! ırit~m •.. : kabilin~e .P.ar• vermııbr. Defterdar. 
~ F.iım manzara korkusu ıle ıntıhara karar ver- ne mılyonlara ihtiyaç goıter~tktır,.. vmcle de 150 kıloluk hır rakı ka- Fabrıkanın bu ıeneki vazıyeb iı·ı lık muıikııınatları mus~~u ka-
l!tıı.urlar i eri irince "1im mislerdir. Serbest rnıntaka tetkikatı na ait ra- zam 1000 kilo cibre 50 kilo ka- Vİnİn vekif İ mitbah~tır. Pancar geç~n ıene~er~ niı' b~I eder<k ka~anç ve.r~~·~ ••!emckte-~7.a Ç g • 

1 
T hk"k d d"l k por lktiıat vekaletince tetkik edilmit k k k 1 m t K k betfo çoktur. Bu ıenekı şeker ıstıhaa-1 dır. Plak f~brıkaları mu11kıtınaslarıı 

y iltı ra karşısında kalmıs-ı . a '. ~ta ev?m e ı me te- ve Heyeti vel, eye !evdi olunmuıtur. ça ra ı ya .. a an ış ır. aça Tapu umumi müdür muavini Maz- lab yekunu 3,000 ton tahmin edilmek müstah~enun meyanında olmadıgııı• 
k' Y.ana olan iki yatağın dır. Hakık1 sebebın Alman se- Henü. ln mcıt•k>·mı nerede tesise- ral;ıların mulevv.es al?tesa?.e su- har beyın hastalığı devam ettiğinden tedir. Hüla•a bu fabrikanın bu sene· iddia edıyorlar .. J?eftı;rdarlık plak tir 

1 
e" hıruh iki ceset!'! kar,.ı- fare ti.~~ yazılan. mektup.ta i~ah 1 dileceği kat'i ıurette tespit edilme- lan le yaızı!ı:.r~k .. ıçl~.n~~ goz t.,. kendisine tapu_ müf•?ıti Aııiılı hey lı.i ~':'ziyeti bir muvaffakiyct addc:di- ketlerinin bu şıı.Ayeluu nıuan itiba. 
J dır. Deriıal t<>'ı'<il·'lt,ı e<lilclıı?t zannedılınekted•r. j .nı,tir jşı kondugu r ..,nılmıı tur. tarafından v•kolet cdıkr•ktır. le"•lır. rp almamıttır. 
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" 

4()() kuruş 
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lfariç f(in 

l/lXJ kı ruş 
/40(} 

12 
" 

14()(} 2100 u 

<-~den C\ ' 

'\ r 

ltüçü~ Hi~~lE 
Dayak 

(, ı l ) 1 1 ' l ') ' 

(jt" eş ınhahakalart Şını ııli r,.,i •• sltİnıiz 
' 26 _ı ~Mt'lııın 4 t nüilü i1- 15 Teşr;rı;:;<:'nİ 929 günü Cüm 
nü D..ır..ışş Lı Lisec·indcn 81 M.,huriyet halk fı_rkası Beyo~;!u, 
Safa B. kazanmıştı. Bu yazı şu- kazası merkeezınde ~unt~ka ı~' 
dur: man salonunda tecriibesız go-

"Bu haftanın en mühim ha- reşçilerin birinci müsabakal arı 
beri : şimendifer siyasetimizin yapılac_aktı r. Bu m~sabakalar 
parlak neticeler vermesidir. antrenor Reo~ ~et~_:~ n ~on za: 

Geçen cuma günü Reisicüm- manlarda yetışdırdıg ı kıymet!ı 
hur Hz. nin Millet Meclisin- güreşç iler arasında yapılacagı 
de irat et~ikleri nutukta şimen- ci~etle şayanı. eh~mmiyet~ir.B~ 

Aksam oluyordu. Ahçı mut- , - Ha, dedi , senei devriye ... difer siyaseti h;:ıkkımla müjdeli musabaka r_ıetıc~sınde tedıY_c la 
fakta "yemekler hazır larken, Se- . Sonra ma a başına oturdu: teminat verilmiştir Memleket i- yık olan g~reşçı ~ e.r tecrub~lı ~ı~ 
niha yemek odasında sofra ile i . -.Artık mu:'affak oıdum, d~- mizin !'er köşesini bir birine rap m~_ına terfı e::~ırıl_e~eklen. g~ln 
mcaul oluyor, çiçekleri düzel- dı . Bır ;;azete ı le anlaştım .. Bu- tederek tesanüt gayesine, ikti- musabakada bırıncılı ~ ve ı kın
tiy;rdu. yük bir rom:ınımı tefrıka ede- sadi inkişafa vesile olan şimen cilik ihraz edenler bırer mada-

Sofra örtüsü kolalanmış, ça-, cek. Param olacak, rahat edece- difer siyaseti Ciim1:ıuriyet hükfı Giireş hcy'ctinden: 15 Tcş- ı 
tal bıçaklar oğulmuştu. Her şey 1 ğim ar tık . . metimizin - m illetin saadet i !ya ile taltif olunacakla_;dır. , 

1 ld namına - haş:ın.lrğı en oğurlu rinisani 92 9_cuma Bey_oglu halk '. \1 ,1,ıeıı grçen,, hılar ıo ı.uıu ' '" pırı pırı ı: . , . . 1 Paramız olacak, rahat ede- f k d k t k ıdman sa ı 
( :ı7.Clc ve n • • a>v• , 1, 1 ıer ıçın Sofrada_ ıkı. kışılık yer ~ar?r· 1 ceğiz demiyordu .. Seni hanın bü bir hedeftir ... l'u güne kadar ır. asın a ı m m .a a .. . . -

w.r- Jrl •"' mür.a • .,1,.,. ~.arı ko~a .ızdı~açlanmn dordun .tün kan başma çıktı . Kocasına ana vatan icir.Je bultın,ın bir 1e- lonuncla tecrübesız gureşcıler•n 
d ki d hirder 1st'1r.b ı, ~,el·'n c~"a; A-1,lıirincilik miis~ba kaları yapı![•-ı:,, remi• lnl•"" rıc uııy cı. '>ul <mer. cu sencsını tesıt e ece er ı. , yaklaştı ve bir hamlede iki to- - .,, (2) k 

...-- --- --------.·, Dört ~enedenberi her sene ay- kat vurdu.. . merikatlan { , •n <"Sy l 1n c!?.ha\cal<tır. Tartı 12 den ye <'· 

(' l Ü llA \i A nı t arihte Seniha böyle sofray ı ! . pahalıya nıal<'l ı.1o:tloı.,. Hariç-
1 

darılır. Müsahaka ta_m saat (2) 
BlJG :.\ hazırlar. Kocası eve bermuta t -Sen para'lla ve rna,111.• kal. ten gelen e!'l•·~ ım~·ı"e'<et;>t-i1.·de baslavacaktır. Musababı~~a- . 
'lun harıreı enç•ık 19 en u. 12 'geç gelir, sofrayı görünce; .Ben a.tık gidiyorum işte.. dah iliı ,,,. yet" !ere r<ıl:abct e- rın hehemrh<>l mınt~.kaca ıı:.•ıse!, .• 

,!•rece idı. B:ıgun ru•glr mutebav l - Ha! Sahi , derd i, izdivacı- İrfan evelii. şaşaladı sonra d iyor; c:ı'ıilc>I· ' e i•e -- ve ,a~- ecel rılmal~rı ."~rttır. B~t .m~s~:ı ... 

~ t.!ih ve şa rktlı ~ıhe:!Jerin llk . ra..:.:;İ müna ı..:uclih.: 

ELHANIHA SİNEMASINDA 

vıl esecek, haVA kt meli bulutlu mızın senei devriyesi. Ben onut- karısının arkası.tdan haykn dı: •• ıı,.ı.,.ı: ,. olm 1r1'ğ·~d-ın. - (u- hakac\a hırınnhk ve ıkıncı~,' 
c-la~ · ktır. muştum. Canım sen de çocuk- . rüyor "l;'"ı re'ik için 't•l•yor lu. l\·a7~• ~nlar bir"'r marlalya ı le : 1------ ------- . -Nereye gıdıyorsun ::.enına ! ' ~ . , . · 1 ·f d'I k · 

FEI EK sun !. Ne zahmet edıyorsun san- B . . , B Bn fayc.1.11 ~ r":!yı IL' ,',:,m., ı-ıta tı e • eçe · ttr. 
ki , en san? _ne yaptrm . en s~nsız . .. 1 .. 1., r>dı Vatanın! Cmıı ma('ları 

...J ..... yaşayalıılır mıyım zannediyor- çın yo. .az · · · · · .. .. S 

l Kocası İrfan muharrir ve edip G 1 G 1 k t damarları ne kadar coL olursa ı 15 - 11 - cı20 cuma gnnu ta-
BlR NAMUSLU YANKESiCi ti. Böyle çocukca şeyleri düşü- Ssun: .. 

1 
eb .. e arşnn:ı 

1
° ur. ne kadar cevval ol•ır;, )lilli :ce- d"umda icra olunacak şilt mü-

DAHA . . . . erun e u gece en scvınç ı, en · .. . · ... 
' n~~k .:'aktı yok!u. O_ esı:rıeı:ını mesut gecemiz olacak .. Gel Se- fah ta, şupho:-~·z, o .nı~pette ço~ s~bal·::ıhr'.: . .. Haşiye : Fıııt!ardı zammiyat yoktur. Yerlerin 

Dün ahbapl.arımdan biriai zi- duşunuyordu. Fılvaki şımdiye niha... I olacaktır. Baş, _kılım· z . ~vvel ı 1 - Sıı!e~nıanıve, Darusşa- cdılm:si. Filmi n u1.unlugu hasebile matineler tını 2· 

BÜYÜK G:\.L.\ 

yaretime geldı. kadar hıç bır eser yaratmamıştı, . . .. .. vatanın hu bii;y•ık de: l:nı ok..ı-, ke'"ıı Sc·l~t Pı::~ B. 
1 
t" baf'ay acık.tır. Paramunt Filmidir 

-Sana şayanı dikkat bir mev yaratmamıştı amma, günün bi- Senıha durdu, gen .. d_ondu. 'makh 0 G"':-..:i " ;•1tiy ı:ı gideı - fakı - tsta:ılıul ~p0r ~<; 1t 13 H a/ 
ZU getirdim! dedi. Ben her adım ' rinde elbet yaratacaktı. ı !V!ademkı kocası ke?dısını şe- mekte'yol tle. :. den gicl;~·· çe- o.,ı1tasarav - Beylerbeyi saati 
başında raat geldiğimiz vak'a- * *. * vıyordu '!.e mademkı ar~k koca kcn vat~.n parc'l''l.rınaı.n sükra 11 ı-ı ~~ TJ.,•·e•- "";11' P. .. 
!ardan ilham a lmayı t avsiye ı:- İrfan pek az hır . şey kaz~- sının _u.tund~ ııufuzu _va dı, ~a: ve m;nl' tta•lıklar to•ıhvac;ık- ,., - . ı • 1' ~~o nersenbr .. guj 
den pek çoklarına tesadüf ettı- yor, bunu da keyfıne harcedi- deın~ı ona hukmedebılecektı , gı tır. ı,.,ü , , '"Lır~ ~--enhz "" ''1- 1 

ğim için başkalarının mevz.u he yordu. Karısıııı da hor görüyor, t'.°esınde, ayrlmasında mana· Pek ;'"kına~ brıimce .. P.ı.ı• ın ı · "'· '> 1 1 -··:ıidi üzerind~ m~! 
diyesine pek rağbet etmez ısem ~er fırsatta kadının parasızlı- ;ohtu· dıracLk nları tıren h. ıarı •ız,. 11 ,•,n '• '- 'e'"'\:' .ı.,r. t e ·t•n ~ - ı 
de bu dostumun anlattığı şey gmı başrma vuruyordu. Oturdu... 'rinde edik o«ultul arı \oatana d ı "1'"'1; 0 >r, If 1 'r-:l>r ı1c ıırzıu- . 

B . "b· b" d 1 . * * * · ' ·' · h" 1 

TURKUA Z DA 

garipçedi~: .. . « enım gı 1
. ıra anı, ı~r- 1 . . . b ili uınrann :ı'·.s~eri ni se.~pec_ek t~k '. ,,.. r• p~· •e t~r'"I f•r• ve ı- 1 

Muhtelıt Mubadele Komıs- h~lde _zengın bır kızla evlenır- 1 Koca k~rş~~ınd~ ~uzu gıbı o- ve mem!Pketımızın h,.T kosesın· den 'L"' ' r .;ı11rın <;"la~ 16 d., mm l • 
yonu memurlann~an olan bu dıl» d~ye ~o~u~~anıyordu, , tu~uş._ ~ulbul ~ı~.ı ~-~ırk~n. de tarakki. saadet müjd~ci~ i ti ::r; n~ : . ;1<;,. .; .t"':r1' ı·:~nl .,n~ın ll 

Al tın<'ı send devriyesi mlin asclıetllc 14 teşrin isani pe r~cmbc 
akşamı bir suar~ dügııla verilecektir. Bu müsamereye meşhıır 
SONG-<;Azz DE 5 F O R\ TANS cazbandı iştirak edecekti•· 

~:ıtlenceler f)( >RIA~ ve 3 SISTF.RS t•rafından balet p!yıın° 
scoine uygun meşhur mıı11;anniye :'111R~NDOL TURKUAZtN 
orke>trası DANS KULF.T - ~tirprizl er, hediyeler kotlyonlar 

ve ala Rus büfe dostum bundan bır hafta evel . ~enıha ıçm. ıçı~! ~ocas~dan ' Seruha ıçınden d~_şundu. renler dolasacaktı r. Bu ıktısadı 
1 
s:ri.:ı.'1 l' "Y~tıtr'"e ıretırılmest te 

1 tramvayda cüzdanını çarptır- ıntıkam alacagı gunu bekliyor- . ~ Bu a?_~ı dort sened~~be- zafer Cümhfıriyetin mille te bah blii?; o1'ı"1'1r _ 
mıf. içinde lüzumlu evrak oldu du. n dovmedıgıme yazık etmışım.. şettiğ i liitufların en bi\yükleri ıı 1 ;;:r - ;;,ı '"' • 9115 
ğundan teeaaüf etmiş. Dostla- * * • . ~ak'.eden den biri olacaktır." I'° Dolor 'S !H!~fei!o 
rından birisi vasıtasile de fran- Kapı çalındı, İrfan geldi Selamı lzeta - ,, ~ 1'.0NRAI) "..Jr\CEI , 
sıua gazetelerden birine bir ilan , -- -- . . - -··· · Halk su.tun r i 1 

\ • , : 

vererek evrakın iadesin~ insani: M J LLI Y ETJN EGLEN CELERI Su.~ ıı:z k111a11 bfr mahalle (l\ı1ihacl Ke p ';t,)ın 
yet namına reca etmıf ... lkı F d ki d M il ı b" H >!! ı . 1 

!fÜn evel bir zarf içinde evrakı 1 2 3 4 Ô 6 7 8 9 ın ıDı,ğa o a çekekıl, a- ;ı ~:::":lr=~a:ı:c:sc~·ı :•··~-;-;;;;::;' 1 d d"I · B k ·ı b marn ve o ramacı so a arm- ' .,. 
abee eb~ mdlf. · f, ku evrkat ı e e- da terkos suyu bulunmadığın-ı::::ıs , PRF'NS 
·a r ır e u a me up var. · hl k · TALVBfj 1 o\ h rfl ·ı ı ı b dan daıma yangın te e esı r_. _ , , 

rakpt ba en _e ydazı mdı' 0 
an u mevcuttur. Ayni zamanda evle- I' \'\10 ' '.\I l\' A,R<> ve 

ıne u u aşagı erce ıyorum: . ·· ld "' · · · · 
«Dün Gülhane parkında ge. ~dekı kuyular mule~e~ o u- '·oR;\l. \ ~ERFR 

Eerken bir parkın içinde gözüme gundan ~e~kes sıhhatının mu- -:::::::::::~ 
b. ·· d ·ı· t" ld t hafazası u;ın terkos su kumpa- - e15p41 ıc r: ır cuz an ı ış ı, a ım aç nn, · · 1 B k 
b. "k d"" , k t "ki d' ka t nyasma müracaat etmıştı. Kum 1 ı a S, am ır vesı a, or. ar , ı a ı r b f 

200 
l" · ~ 

panya oru masra ı ıra ıste 

vaıiöyıe bir efendinin burada cüz miştir. Bu kerre mahallede o- Mele" s·ıoenı!lsındg 
bö bo 1 turanlar naçar kaldıklarından ~ 11 Uu danı ne arar? ve "'yle t o a-

rak? diye taaccüp ettim. Ve cüz evlere kadar terkos suyunu ge-
danı insaniyet namına poata ile tirilmesi için yapilacak masrafı 

' 
~j· -, 

·'~"" 

~~~. 

·t 

Sofraların evelden temini rica olunur. Tel. B. O. 3388 

Her 

Her 

• 
Darüttalimi Musiki 

Hey'etl veznecilerdeki salonda 
perşembe akşamı ve her cuma günü ve ak:şıımı 

terennümsaz olacaktır. 

pa/.ar akşamı 

Her salı ak~amı 

ORTA OYUNU 
KARAGÖZ 

•• 'll._, . ~'- ,. .. ~ Hacı Usman Efendi idaresinde ~ 

.. l lar ı k, hayat, ka1.a ve otorol):.ııl sigortalarınızı 
Galat.ada Ünyon hanında kain Ünyon sigorta kumpanya!ına 

ya]Jlırınız. 

Türkiyede bilafa~ıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON göndermiye karar verdim. Pos- Ba ftlnkO yeni Dünkll bllmecemlzln tediyeye razı olduklarından Şir 
ta cüzdandan fazla ücret alacak ketler komiserleğinin na;r.ari dik Kumpanyasına. bir kere uğranwian sigorta yaptırmayınız. 

bilmecemiz halledllmlf •ekli k · · lb" · · eder· diye koymadım ve evraklan gön v atının ce mı rıca ız. h ·ıı 1 1 T l fı B ~ı 2002 

Korin Griffit ve 
Viktor V arkoni 

SOLDAN SACA: 9 Çogun aksi (2) Bir i•te alış- Bi tavzih nin mu ıeşem temsı er o an 1 e e on: oyo11 u -
derdim, fU kadar var ki bu cüz ı.- Kafi (4) Nıda (2) kanİ~ (6) ' r . L ~1 B •ıt E k 

1 
.,~ 

1 
~ 

danın orada bot olarak atılması 2 .. İstifham (2) Ekin biçen alet(4) YUKARDAN AŞACI: Dünkü gazetenizın altıncı e l anıı on y a umum IDU ur unun 10' 
garibime gitti.1> 3.· Beyaz (2) İstifham (2) koca· 1.- Anmak (3) İnek yavrusu (4) sahifesindeki Vf" altıncı sütünün Y • et 

M k b "h' d man (3) 2 - Asil (5) daki müvderiç vaaka dolayisile A k d ç k dd · d 385 ı icadın ve 
eldtu un tan. ı, cud·z anıkn 4.- Yemeği öğüten (3) Beraber (2) 3:- Vakit (2) yazılan -havadisle bendenizin n ara a ocu sarayı ca esın e numara ı ~· 

çarpı ığı gün, ımza a yo . zaman (2) 4.- İlim (3) Tekmil (3) 1 . . 1 elden keklere mahsus Şengül hamamı namile maruf vakıf çifte •S 
· · ·· h"bet'ı dolaırisile ve Lutfen yer erını1. n evv / "h" d · 'L-rel1 • Şüphe yok ki bu mektup cüzda 5.· Reddi llzım gelen ,ey (5) 5.- Özen (4) ısmıme muşa 1 , mm iki sene altı aylık icarı 20/ 10 929 tan ın en ıti.,... ··....r 

nı çarpan tarafından yazılıyor 6.- Çatının üstü (3) Efganın mer- 6.- Mükemmel (3) hadise ile hiç bir alakam olma- temini rica olunur. gün müddetle aleni müzayedeye konulmuş ve 16/ 11/ 929 C~ 
ve melıza tevazu eseri olarak ta kezi ( 5) 7 ·· Münezzeh (3) Heykel ( 5) dığım yazmanize rica ederim. Haka l<'ilm •---• ı tesi günü saat 15 te ihalesi mukarrer bulunmuştur. Taliple~ ye 
huvi ki A H . 7.· Haya (2) Rabıta (3) 8.• Haydutluk (9) Kızıl toprak, as. ocag" ı mii- ---- - · 01. 

7 50 
ı 900 l" t · t k ·ı ,,.ul1 

yet sa anıyor.· · atım 8.- Nida (2) Sarp (3) 9.- Gayız (3) kir izi (4) - Sinop vilayetinin ayancık kaza· deli muhammenı ıo , o an ıra emına a çesı e o o-; '!" 
B. efendinin Galatadaki namus ......................................... ,_,, .. ,, .................................... ,..................... dür ve sahibi sında vaki kara dağ namı devlet or- 0 saatta Ankara Evkaf müdiriyetinde müteşekkil ihale kor1119 

lu yankesicisine bir de Sirkeci- kası münasebetile basılmıt olan seyin Rahmi Beyin resmi sarı MUSTAFA LÜTFİ manında beher sene kat'ı meşrut gay nuna müracaatları. .,,,,/ 
de rakip çıktı. Yalnız dostum bu resmin tam üstüne romanın bir muhitte, lacivert kaşı gözü L" 1 b t komı"syonundan· rı mamul 855 metro mikap köknar 

ııe et· mu ayaa • . · k - k 54 bu namuslu yankesiciden bot adı tesadüf etmiş. , Tabii ilk na olan mavi yakalı ve yeşil yüzlü Komisyonumuza merbut leyli liıe ıle 11~ ?'etro mı ap a~ın v~ k m~1~ cüzdanın da "Felek" namına zarda ve alt taraf okunmazsa a bir adamı tasvir ediyordu. , orta ve mualhm mekteplerinin Ma- ro m~k~p ~~'; eş~arm a~ki ş a 1 • 

~'Milliyet" e birakılmas ııı iati- deta Üstada kartı bir tecavüz FELEK yıs 930 &ayeııine kadar ihtiyacları o- senesın e . me ro mı P ga~rı ] z ti - Pirinç Kurı.iasulye mamul dcvrık çam ve 26 metro mık
yor çünkü maddi kıymeti olını- zannolunuyor. Bunu dün kendi- - ~n b ~Y Mnya~ı, •k SAi~ Ekmek H;- ap devrik köknar eşcarmı dahi kat 
yan bu cüzdan pek aziz bir dos sine göstermişler. Gülmüt ve de lıtanbul Mahkcmei Asliye Birinci Y,::,: ;emi::.~az: Ben7.ln, Vaku'm ve ve ihraç eylemek üzre beş _se~e müd
tunun yadigarı imi,! mit ki: Ticuet daireainden: Mazut yağları ile kısmen Süt ve y 0. detle cem'an 4301 metro mıkap gayrı 

Galatada Büyük değirmen hanrn- ğurtları, 1/ 12/ 929 tarihine müsadif mamul köknar ve 592 metro çam ve 
da 4 numarada mukim ve hazır elbi- Pazar günü aaat onaltıda ihalesi icra 550 metro mikS.p kayın eşcarrndan 
se ticaretiyle müşteğil Haşan Fehmi ktlınmak Üzre kapalı zarf uıulile mü- köknar ve çam e~carmın gayrı ma· 
efendinin 17 Teşrinievel 929 tarihin- nakasaya konulm•ıtlur. Kaimeleri a- mul beher metro mikapı 200 ve dev
de ilan iflasına karar verilmiş olduğu yrı ayrı dır. Taliplerinin 'eraiti an· rik aksamile kayının yüz kuruş bede 

FENA TESADÜF! 

Üstat Hüseyin Rahmi B. efen 
~inin dünkü "Yakıt" refikimiz
de bir resmi vardı, Üstadın "U
tanmaz adam" iaimli yeni tefri-

- Resmim bana o kadar ben 
zemiyor ki altına üstüne ne yaz 
salar aldırmam! 

Fil•aki dün çok renkli bil" baı alakadaranın malllmu olmak üzre i- lıunak ü:tre komiıyon kitabetine mü- li muhammen üzerinde kapalı zarf 
kı ile çıkan bu refikimizde Hü- ]an olunur. racaatları. usulile kanun ve o ba taki şartname-

- ---- - -

sinde münderic şeraiti esasiye dai- , HIMA YEi HAYVANA 'f 
resnde 30-teşrinievel-929 tarhinden CEMiYETi ~ 
30-teşrinisani-929 tariihne kadar o- Ökse ile kuş tutanlara kart' 
tuz gün müddetle müzayedeye konul detli bir mücadele açmıttır. ııJI'" 

muştur. Şerait müzayedeyi anlamak Küçük kedi ve köpekleri sokll ~ 
isteyen taliplerin Ankarada orman da birakmak mucibi mücazattır~ 
müdüriyeti umumiycsile Istanbul, hayvanları cemiyetin merkezine iÇİ" 

Si-nop, Z~~gul_dak '. Kastamo.ni: Bolu, malıdır. Fukara ehali hayv~nlarl efl"' 
orman mudurıyetıne yevmı ıbalcde her gün meccanen tedavi ıle tP fil'' 
Sinopda müteşekkil komisyonu mah bir baytarımız vardır. Cemiyetill şef 
usuna müracaat eylemeleri ilan olu- kezi: Şişli Osman bey Ahm•1 

soka nda numero 84. 

"Mi/liyf'I,, ın edebi le/rlkası: 89 lenme ve mevcelerle te'sir na- mi değil gibi görünmektir. Böy- dönme. liyorlarsa ya yüzlerinde kabuk - Hamra ... 
zeriyyesi bunun için insana doğ- le zamanlarda insan kimseye de Osmanlı dönmeleri, kendi gün bağlayan maskenin henüz düş- Derse, on kerre: 

AŞK O 8 ru gibi gözüküyor!. bir şey soramaz, lerindenberi her devrin kalıbına memiş olmasından, ya büyük - Yarının kızı... 'r !ı'' ı 

G NEŞI 20 Eylfll... _Acaba bu hadiseyi herkes girmiş, durgun sular gibi oka- millet silindirinin henüz onların Der. Sofrada da yine bl ,ti~ 
Ne tuhaf oldu.. Ne tuhaf! nasıl "3.rşıladı?.. lı~~ şekli!'li ~ışla~. Bun~ar dö~e ruhlannın üzerinden geç his oldu. Bilmem kim. ~set 

Dün akşam yemeği salonda hep diyemez ki! İyi de, kötü de karşı hala devn o devır, bıze. bakım memış olma~ından. _On~a~ ~le- k~lak,_ boğaz hekimi Sezaı 
Etem izzet beraber yedik. Doktorlar hiç bir lansa sineye çekmek lazımdır. olan ru_hu o ~h ~annedıy~rlar. cekler_. _kendı .. kendılennı yıye- bon bi:m sordu: ". bir otB 
""""....,_,_, şey söylemediler ama çok sıkıl- Beni şimdiye kadar öğrenenler Bu gafıller bılm~yorlar ki ~n rek, bıtıre~~k ~lecekler. _On~a~·a _Kuzum. Şimdi yenı btıl~ 

• • • 1 • dmı",. ~-abahatı, her saniye ay- öğrenmişlerdir. Öğrenmiyenler toprak osmanh ~~paratorlugu bu toprak uzennde, bu bına ıçın ziyet karşısındayız. Ista!1 
Fakat dıkkat edılecek bır nok- mekten bahsedıyor: . bı yuzune vurulacak insanlar de vız gelir! tı:pra~larından Turklerle mes- de artık hayat yok, iş yok, nüfuz padişah kalacak mı?.. ıcsa 

ıa var: İlk onu yaralı baygın, ' - İzmir alınır alınmaz .. di- gibi korktum, çekindim, ezildim Fakat keşke şu ayılmak ba- kun ~ır ~ısım ~opraklardır, fa- yok. Onlardan tek bir şeyi sakı- Gülüştük! Sezai bey 111331ı11 : 
vüzü te~.amen ~arılı gördüğüm yor~unuz !. b~z~ldüm . Zannediy?~um ki yılmak, hastalanmak faslı oİına- ı kat uzerınde mılyonları~ kanı, nmıyoruz: . dını anlatamamış gibi b~rı i~jı: 
1,aman ıçımde bır ~ızı duymuş- .. ~~y?rdu. Bense hep Hasaru butun doktorlar Y~?1egı bırakıp saydı. Ama ne yapayrm benim , c~ bahasına kurulan hına yep .-. . Kanunların ~ayın ettiği _ yok canım Vahidett~~ ıir· 
tum. Son~a bu halınde: d~şunuyor, Murada bakarken bana bakıyorlar, goz ucuyla: yerimde kim olursa olsun eğer yeru v~. a~ı sa.dece Mu.stafa Ke- Turkıye va~_an~aşlıgı. söylemiyorum. Onurı yerı ~eçt 
-. f zmır . . . . . b~le karşrmda Hasan ~ar zanne- - H~le şuna bak aşıkı da var- bir az kalbi, bir parçacık hissi ~al Turkıy7sı <_>lan bır devlet .. Bundan otesı yo_l~;. Bundan yerine yeni bir padişah mı 
Dıye s~_yıklayor .. . Dedıler. d_ıyordum . . Demek kı Thelepa- mış. _Bır hafta ay~ldı _bayıld~. varsa gene böyle olmazmıydı ... 1 bınasıdır. Çı_n bıze ne kadar u: otesı Hasa_nın de~_ıgı. M?_:ı.tafa cek?. • . ıcııı;ı 

Dana o gunlerde Hasanı ne ka- tıe... Demlen şey bu. Hasan Hanı bu aşk nedır bılmezdı, Neyse ki Başhekim bir az ye-
1 
zak ve ayn ıse Osmanlı devletı Keınalın guneşe yukseltdıgıyep dedi. Doktorlardan, bır ·111 

Jar hatırlattı. Sonra tabelasına hastaneye gelmişti; iztırap çe- kimseye tutgıın değildi? Bir mekte bizi lafa tuttu, bana takıl ve osmanh ruhu da bizden o ka yeni hüviyetindir. Yeni adam, bu sorguyu haklı buJınuşıar ~ııt· 
'>aktım_: k_en, acı.d.uyan ruhu ruhı;~ üze- ıı:ı.asl:ara gibi maskesi yere düş- j dı da yemeğin sonuna kadar boy dar uzak ve ayrıdır. Biz. _onun yeni kafa,y~~i-~imağ, yeni veni. ,biribirlerinin yüzüne ba~t~jjl· 

- Bınbaşı Hasan bey. . . rınde te sır yapıyor, benı bır sa- tu ! na ter dökmekten kurtuldum. ha~ımıza yıkılan enkazı ıçınden Sonsuz yerulıgın !.. Baş hekim manalı ınana ll<lt;• 
Diyor. O sani yede Hasa_n~ı- niye hile H?.~am düsünmckten . diyorlar! Beni iyi tanıyaıılar, aş- : Çok hoş, vatansever, idealist bir fışkıran ve o enkazı bütün düş- Bunun içindir ki Başhekime: dü, Sezai beye sonra barııı 

:• mı h'l tırladm1 ve onu gorup alıkoymıyordu! kımı, Hasam öğreneler böyle adam. Onu babam gibi seviyo- manlarımızla beraber ayaklan- - Yaşı bizden ayn, fakat ba- tı: rıttıl 
-ı n ıdığın:' güne ka?ar yüreği~- Bu hal karsısında: düşünmezler ama ne cie olsa 1 ruın. Yaşlı fakat öyle genç bir mızın altına alan nesliz. Türk şı bizimle bir ... • · - Bunun cevabını yar 
·.: h~p lıı_,. c;:g• ıılık hıssettım - Ru!~ Y.Oktıır.. . insan kendisini Yesveseye kap-/ baş sahibi ki ... Tam bizim ada nesli, büyük Türkiye, yeni Tüı- Diyoruz. Mesele yaş değil baş kızı versin ... 
·e g-ozlep mde hen Hasanın ha- mu <tl.yelım? Var, Fakat henüz t1rm?ktan alaı"'1ıyor. Benim de mımız, yepyeni adam.İçimize kiye çocukları. O artık adamlar meselesi! Başhekim de ağzını dedi. . dıırtJf" 
; alini buldu_nı. Hele son gün fen bunu el il7 tutup ortaya ~o- d_~nya·.b. e~ ~ok korktuğum b~· ıkarışınış ne kadar ya~lı genç 1 bilmelidirler ki eğer bu gün içi- nerden alıttırmı~. Bana bir - Aman efen?i~~· S•: 
Murat g-e!r.1• <ı har.a hep evlen- yamadı! Belkı de son Elektnk- tun samımılık karşıamda ııamı- adamlar var ki hepai. sahta ve mizde ve soframızda yer alabı'- def'a: ken bana. söz miı duşer. · . .ı&) 

' (Bitnı"' 

iit, barıı 
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iktisadi haberler Adliyede Tayyare piyankosu Vllliyette ın lıastaııcsi -
ütün enstitüsü teşkili 

Dün görüldü 

Matbuat kanununa 
muhalefet davası 

..iİİııııİİ~:Jmı--ı-. __ Bllİİİİ ______ ~ .. 

Du•• fi en bu•• yük ı•kra- Tamamile fennin son 
. Muhasebei hususiye tarakkiyatına göre 

Ne zama{l? 

tilncüler encümeni tetki
atına devam ediyor. Ensti
ta hangi daireye merbut 

olmalı? 

• k · memurları zanun- yapılacak mlye ~) t~ alncaklar 
Müddei uınumflik tarafından y Cerrahpaşa'da yapılacak ve-

"Ekran" mecmuası aleyhine :Muhasebei hususiye memur- rem hastanesinin inşaatına sü-
matbuat kanununa muhalif ha- Du·· nkt··1 keşı.dede kazaı.an lan da - kendnert hakkında ratıe ba11anması mukarrerdir. 
reketteıı dolayı dava ikame o- barem kanunu tatbik edilince- lnpatm geçikmesi istimlik 
lunmuttur. Bu ıuetede ne sa- ı ·hl · l k · l ? ye kadar - maaşlarına bir mik ta zuhur eden müskülittan ile-
hip ve mes'ul müdllrünün imıl. ta 1 1 er ım er. dar zammedilmesini istemişler ri gelmektedir. 
ne de matbaanın ismi vardır. Dün -ı..:ı · de edi- 22734 9920 7884 3430 di. Dahiliye Vek6 letine bildiri- Hastane içı"n Cerrahpa"a has ·1 . . . . ti B i k h l"ftl ~· meeıne vam " ., 

taret odasınca sair tütünızatm gönden m~ıını ıstemıı · u se anuna mu a 1 r. len tayyare piyankoaunda ıu nu 48085 24877 52729 112591 len bu talep hakkında Vekilet tanesinin civarında istimlik e-
en Avrupa hükUınetlerin Ticaret ve sanayı odasınca bu KaJll arap Qamaaın maralara isabet vaki olmuıtur: 41959 52773 7710 37060 henüz cevap göndermerniıtir.jdilecek arzanın beher arşınına 
uğu gibi bizde de bir tü- günkü i~~aında _bul~ak ü- muhalıemelll 1967 numaraya 45,000 lira 80009 33988 49352 40887 Müsaade gelince bu memurla-

1 

Emanet 80 - 90 kuruş vermek-
llıatitüsü te§kili için bir ra- zre zat ıntıhap edılmııtır. Bu gün ağırceza mahkeme- 40768 numaraya 20,000 lire. 41405 39581 6530 37123 ra maaşlarından yapılan kat'i- tedir. Bu arsanın sahibi ise ar-
lıazn.lanmııtı. Bu mesele ispanya fındık VB badem- sinde kahveci Şabanı öldüren 26859 numaraya 10,000 lira 29061 30562 48153 44424 yat nisbetinde bir zam yapıl_! şın başına 120 kuruş istemekte 

daha esaslı .. tet~i~at lerl bize ralılp katil Arap Osmanın muhakeme 5018 7482 56706. 45501 9277 47649 59094 30036 acaktır. olup Emanet bu talebi fahiş bul 
mı oda meclısı tütün- S 1 d . t' ti si vardır Bu dava alAkadarlann numaralara: 4,000 er lıra. 43794 45958 9845 862 - - maktadır. 

encümenine havale etmi~- h on ~ene er ı' ıe;ı~ :Carts- ce ehe~iyetle takip- olunmak 23669 59808 45199 33840 31278 18439 14735 57800 Suriye em/ilkinin İstimlak mes'elesi halledil-
lirnen bizde yapılacak tü sa asın a m~m ~ e ~ ~- tadır 26910 41875 31075 numa 23594 119 44753 17952 dikten sonra inşaata başlana-

lllstitüsünün ne şekilde ol- panya ara•~ ~ arare ır re- G~çen celesede bu muhake- ralara 2,500 er lira· i1abet et- 20508 . 45833 34481 59011 kayıtları çıkarılıyor caktrr. Hastane tamarnile fen-
lizım geldiğini tetkik et- kabBet olmk ab ta ırb.-lh fındık mede yalan şehadette bulunan mittir. 4S437 156288 23889 25472 Fran11z b~um~ti, bü!i~metim!- n!n son icabatma göre yap!la-

. u re a et ı assa . · 1000 lira kazananlar 59687 58710 45887 42897 müracaatla Suriyenm .telunil ~ caktır . 
. enstitüsünün tütün in ve _badem ile incir, limon tica- bır şahit de tevkif olunmustu. 13721 29782 59214 3540 25775 13404 18997 77751 ve~ kayıtlanaın birer suretim aa- Cerrahp-.., hastanesi 

b b. .. retı sahasında olmaktadır. Arzukalcller arasında __,,,.,. S70I 
8701 

,.,,.,.
75 

• .....,n ... 
105 18984 

rıa240 t .... ,tir. C • 
mer ut ır muessetıe ,........,. ...,.. """"""' ..,, "" ı Tapa kuyuda umumiye dairai errahpaşa hastanesine ill-

lehinde de blr cereyan İspanya fuıdıklarile badem- kaDga 16601 22047 34748 16252 40728 584 58210 3928 bu kayıtlarm ihracına baı'•m•ı ıim- veten yapılmakta olan oaviymı-
ur. Bu fikirde olanlar leri cihan piyasasında fındıkla- Adliye binası önünde arzuha 6525 l 1967 48352 2752 50466 diye kadar iki )"iizü mütecaviz w-- lamı insaatı bitmek üzeredir. 
idareıı·nı·n kurulınn" bir mnızm bu sene az olmasından lcilik yapan Bahaeddin ve Arif 500 lı"ra kazananlar 44851 5533 8549 46694 nm kayıtlamu tapit etmİftİr. B bi ·k c b-

..,.. 1 k 8 ka~ hlıriçt .ı._nk ,..,. urası tti ten sonra erar i ve vasi varidatı oldu- eyi bir mevki tutmuş l?tı unma Hikmet efendiler arasında bir 158844 33947 14097 16548 32964 6752 31483 ~38021 mirell memurlar tar:nduı iıtiıuııh pafa hastanesi çok mütek!ı1>ll 
daha ziyade nafi alabi- tadır. Bu iae fındık ihraca~ı- kavga çıkmıştır. Arif Hikmet 32270 42 2855 

40748 12149 29802 eclilelailec:ektir ve tamamile asri bir sıhhat mü 
söylemektedirler. zm istikbali için do .ehemmıyet- hamil olduğu bıçağı çekerek Ba 2~ 54823 223~ 48020 

10668 22118 20753 ~~ Bebw ı..,d bqına on brut iatin essesesi olacaktır. -
iimen yarın top~ li. bir tehlike teşkil etmekte- hae~tine hücum e~şae de bir 

59301 23318 13537 29685 
55402 4327! 19471 ıahpuuı almma11 teıpit edilmiı ,,.. 

bu noktai nazarları tetkik dır. . .. . vak aya mahal venlmeden ya- 23109 57275 14581 21528 13142 1763 38889 32324 ~m~;~· Franıız bükıimetine bildi- Gramofoncu/ar da 
tıı-. · Berlın Turk ttcaret odası bu kalanmıştır. . 36267 Bü:~ Suriye kayıtlarım• istinaa- kl da ı·ıı.. fı ' 

bonaa nlı.amna- h~us~ ~rapor. haz~lamış vo lslıAn mOdlrlgetlnln açtığı 250 lira kazananlar 50 lira kazananlar hı alb •r zarfında ikmal edilecektir. O rUVB nş naye Ç 
meslnln tadili tacırlenmıze tehlıkeyı ıpret et- lakklr davası 31822 20017 45929 29231 16749 57706 59933 49374 Gramofon plikları celbeden miet 

. miıtir. Türk ticaret odasmm 28259 58750 27460 17191 17557 45414 2048 53252 İ . k )1- H J HHl•Gramcıfaeplildarmdanalmu 
. et İktisat m~llrün~ yaptığı rapora nazaran bu sene İşkin müdlriyeti tarafından 28387 39722 12626 5351 34715 47439 l443l 27540 zmırden a Kan O an- oktnın ..-; baldunda payette 1ıa 

e ~· moclısi ~ İspanyanın badem mahsulü Trabzonlu Vesile Hanım ile 52893 31780 11531 18254 21778 35152 25925 20154 da vapuru battı luauyorlar. Bunlann ı~:retleriae ti 
lneyanma ıthali taka 850 000 kentaldır. İspanya ba- Golo oğlu Ziya bey aleyhine bir 28748 54934 18979 36211 47642 29889 48963 41640 re enlden plildarm ~~un~ 211 

· Bu karar ~z:ın~~:sa de~lerine bu sene evelce Türkl- tahkir davası ikame olunmlJf- 47503 45337 12777 9924 2882 23600 25848 209401 Bil' ay evel İzmirden yükle- ku";'J .:1'::.~ plik .... 
i esi h~y~W: . İ~n yeden mal alan Amerika, İn- im. Golo Zade Ziya B. ve Vesi- 36925 50594 12879 18029 36762 43387 19820 59771 diği hamule ile Avusturalya vejna u · 
tar~ tadi ö:· 8- giltere ve Arjantin alıcı çıkını- le hanım "sokakta kalmıŞ bir 16077 15790 56667 3417 4Sl 18 39123 84538 42884 1 Amerikaya hareket eden Vest- Şarktan garbe nakl-

lbtldürll ~~ ~r · ştır. aile" yi gösterir reııimlerle İs- 18480 29247 53848 54301 19128 38088 45998 52853 rik namındaki Hollandiz vapu-1 . 
nıeclisin?1 dünkü içtımaı- Fmdık mahsulünün mıktan 1 tanbul'da münteşir Hareket,

1
53367 32278 32267 3488 43858 23286 57472 52596 rurunun mühim bir kaza geçir-' edılenlerin iskAnı 

otmııtir. da 264,000 koııtaldir. Köroğlu ve Karagöz gazetele- 50513 54329 17578 14155 59397 diği Vandreze accntasına geleni . . 
lıomlıgonu rapo- 11 ti rl rinde İşkAndan ş!klyet eder ma 150 lira katananlar 16890 27773 33708 31817 malUnıattan anlaşılmıştır. Ri- Şar~ yıliyetlerınde~ garbe 

r11nu verdi Kambiyo ı•8 e hiyette yazılar yazmıılardır. Bu 5715 53470 51050 54973 vayet edildiğine göre vapurda nakledılmış olan eşhasa _ıkamet 
et odaaı liman komisy- Dün borsada İngiliz lirası yazılarda kendilerinin açıkta bı 10299 903 3314 3502 46060 23560 18894 27059 palamutların yükletilmiş bulun, etm~kte ol~u~lan emvalı me~ 

tarafından limanın islihı 1031 kuruşta açılını§ ve bir ara- rakddığı yazılmıştı. Garazka- ·
1

42022 12551 ~= = 32816 37849 49752 300171duğu anbardan yanğın çıkmış ,ke~ ~~;n1~kid Lak7d~ ~a~ı~· 
takbel ekli hakkında bir bk 1033 kuruş otuz paraya ka- rane mahiyette bulunduğu id- 48559 5~~ 37152 

l 4064 12368 34378 47640 ve vapur batmıştır. Acenta4an . ye e a etin. en . zmır ~k~ a· hazırla!ıştır. dar yükseldikten sonra 1033 ku-1 diasıle şu yazılardan dolayı da- 1 12801 
53588 10668 

21369 28930 28580 25694 ı 1530 1 tahkikatta bulundu~ .. Kazaz~de · likadarlıu:" bir emır ~~lmiş~ır. 
. . .. . nışta kapanmıştır. va açılmıştır. 9693 56003 7137 7417 32172 26055 vapurun Bakri muhitı atlasıde 1 Bu emırde şark. vıliyetli e§' 

lı bır tetki~ uaerıne ~a- Al 9 Ol 5 liret 899,5 kuruş- Papaagan aleghlne mlls- 1 l042 59098 58794 51699 38999 37297 55988 44594 battiai hakkında kat'i malılmat has~ memlo.ketl~tinde ma! ter-
bu raporda lımandakl ın- tın • ' 38336 34568 43151 40941 27431 48Sl5 55220 .. M f - · · kedip etmedıklen nazarı dıkka-lığ bab gözden ta kapanmı,tır. telıcen neşriyat davaaı 50484 17856 9860 44505 5888 yoktur. ama ı yan~';'1';'1 1nctr : t 

1 
dan hi bi . . bir ın es 

1 

• hh d d 216 50 ı 58237 3670 43406 58425 1 anbamıa da airayet ettığı gelen e a mma ve ç nnı 
. ekte ve hamalların v~- Diyunu muva a .~ eü dk İstanbulda çıkan Papagan

1
40410 49435 44833 28484 58489 Sl86 l1088 14030 ı t 

1 
ftan anlaşılmıştır. Va-lblrinden tefrik etmeden cümle-

den de bahsedilerek li- kunlftan muamele go~ 1 · gazetesi aleyhine müddei umu-

1
140123 59773 439ıf>w,4l768 55717 43028 l8861 30588. e ~~en 

700 
ton muhtellf ,sinin emvali metruke haneleri-

hamal te§kilitmm iıli- Y. l bir i Jıı milikçe müstehçen neşriyattan 14067 52023 28486 16731 940C 25930 23510 58819 purl, . • palamut ve halı ytik-ı' ne sür'atle iüinlan ile namlı· 
unda iarar edilmekte-- a nız nev. ra bir dava ikame olunmuştur. 47136 30265 1 ı~ 40388 22189 12993 43737 41784 ~ . ıtlcır, rma temlik muamelesi yapıJma. 

cıJuırılmayacalı Müddei umumilik bu gazetede! 8337 28705 2583. . 126 20210 57252 24059 366281 emış ., 1 sı ve hane bedellerinin 20 sene-
komisyonu raporun- Mtiallinıt iabiaer idereoinia ya1nm no§l'olıınan bir karikatörü mfüı .. 

1

1 7504 5778 15344 11914 47425 41678 5814 2907 ., h t · ı~ , .
1 1 

de yirmi taksitte tahsili bild!ril 
po buhranının tekerrilr Bıımıınti fa1ırikuma - ••ır•P. tehçen addetmiştir. 41285 19154 53102 37281 45480 24753 34599 54283 e reman~· l 1 • •ıtal lmektedir. 
i için kati kararlar da ne lıa auretle :raln_ız ~ fehrib'!";.: RIJpel alan bir memurun 3lOOl 

33
2949

225 
11236 49228 1665 45863 1920 9242 • . hkln dairesi i bu gibi eşhasm 

edilmiştir. kı ~dair bir luıç ııun. h lı si 51821 57401 11934 11507 25721 1715 57926! Şelıremımetindcn: Kimyabanelmııamelelerini sür'atle intaç°' 
·syon raporu yarın tet- b•\==-~ ~.;. .. mu a e~e i 14268 20788 8713 30127 12677 15821 46097 3174 için lüzumu o~ allt ."!e ecaa decektir. 

itecektir ::at . Ta Zeldi ı..,. clİJCll' R111vet meselennden dolayı 11405 22231 16444 3208 18823 56242 8891 16294 
kapalı aarf uaulile munakuya j 

• lııiı - tahtımuhakemeyealmanlskin 1 39263 23187 33653 53800, 38269 53781 34488 893 konmuştur. Taliplerin ıa~ 1 Polis miJd/Jrl11eUmlt1 
lruva fadll41ıllda T. - Biitüa milldnt .m1leri inbiaar :M. tefviz kısmı amiri Kemal be; 35406 15725 32238 54579 20374 44411 11437 41416 me almak - ve allt >iateeini 1 İstanbul polis müdirlyeti 3 CÜ 
Naaı murahhalllan iıleneindea - alıılaillıhr. Ba tek- yin muhakemesi dün üçüncü ceı34152 18927 56972 9592 56418 59031 58700 59997' ıönaek için ber ıiia leY&mD şübe 3 ncü kmmı amirlifine l:ıe-

emaneti idare enc~e- Ua ~liııllmui iPa llif lılır ...... za mahkemesinde ~cra. ~ilmi11; : 46558 10396 51304 54897 46747 2225 55823 23561 miidiirlüiiiDe pl=~wi, tekU!itincl tube bqkitibi Öıneır B. 
olrtruva talimatnametıı (' .. /:.. hri ı.. -w ..,.._ çı1ıer, beraatine karar venlmiıttr. 15221 24901 43583 36438 27813 2228 36666 51889 moktauplanm ~a ibate ~~ naklen tayin edilmiıtir . 
. thk olup olmadığı tet-1......._ ~-·.a. - ~ · iki m11hltdmlgBI 8588 15844 19658 3080 2860 8851 30186 43611 olan 1-9-T ... ~~ salı ~ü Polis betfncl §Ube enirinde 
ılirken mütahassıs bir kaç ,... ......, eılalıi1lniais. • . • 27588 38056 50879 24867 l8054 28811 25967 12818 mezldlr mudürluğe v-elen. olan yolcu komiaerlitf dördiiD-

• • • - (Ali baba) namıla neşır cdi-.25294 25934 58S21 532031 1 • • CÜ übe kumm ·11 
len mecmuada (Nasıl fahişe ol- 20100 55498 728Z 48748~ 4713 5!W&Z 12816 42469 ! • .1 ~?Ofl ; ı .ı ,,. 

Kamblo Bona•ı 131111939 dum?) ser ıavhatasna yazılan 43386 28222 34194 5340 32214 20543 13958 375471 Beyoğlu claireainclen: ona-ıedılerek iıetincı bır kısmı ınc1a-
1ST1KaAz1.AR • TAHViLAT bi ed~bane fikradan dolayı 21881 45791 50206 45649 46587 47811 7418 2253S köy, Hafız Ali sokağmda aabi- ı" muv'!~ ~lmiiftilr. Bu~ 

~:!~hhldt 1 ~. 
11
':! A~•} .. ~ T.J..: ::: mlidürümes'(Uu Süleyman Feh- '47050 18657 10298 25353 1241 21951 4846.1 21604 biain ikametıılhı meçhul 3 nu.lmm ~rliği~_serkomiMI" ~ 

t<•lr,..... ' Ol Tltııl ıtrketl ~!.oo mi bey te~iline yaziyi. ya~ · 13830 2748 37014 439281:; = = fı~. maralı kiıir bot hane maili inhi fet;:;:ci~~ı:.?.!'!T1e!~-
suıım.ıı:ı ıı:ırktırık 1ırtııı < 40.UJ Cevat beyın 3 ay. ~ps.ıne u cı 37270 2665 17649 24805 1415 2504 34951 2271 

·dem olduğ~ndan 2~ .-t. aarfm. I ruz deniz inzibat iflerile met-

' 

11 7~ Rıblaaı şırtesL 11 ııo cezadan karar venlmiıtir. 22608 22853 2230 41~ 45040 8200 11992 15236 d~ malmı.r iaale edilmecliii ~: ğul olması tekarrlir etmiıtir. 
94 40 H. Pop Haaa ıırbG 7456 55248 48093 2716 

59670 58065 15086 28193 
dırde ~mye ~-~ 48 mcı 

;.ı ııo Maarl"*e 20886 41725 23599 14334 8888 25174 44504 14357 mad~ı ~ucıbi~ durece ~ecı 
37 22.oo u Çl&Lltll ıa 46093 37477 4860 52476 50168 6139 medı~gı t~lıgab ~~~ı~e lat.. 4 ünci laa M lal=' t 

10 15 Loadn 1003 50,00 Ne...,ort 0,47 21,00 Mille mektep] eri 80 lira kaaananlar 6567 29436 33777 28127 ı makamına kaım olmak uzre ılan Yorıi veledi Vaail Tortop oflu e-

s 
ao 
17 

• 
•• 

H.IO Parla ıı 99,oo AıW 86 a ... oo 51883 40432 17711 52446 49601 1759 37610 28553 olunur. fendi kendi hlueaine bllhale uclre 
75 

c .... ı:t ,: ::: ~:::r4•• :. ~!:~ Kadıköy ve Üsküdar ~1735 25267 12700 41961 12830 54183 47730 431481 Mm ~~l.İJI ny' ıstHı~n· !ipi= ~;~-J: = ~ = ~ 87,15 Solyı 65 ıo.oo 1 • • ded" 9216 30772 43783 48473 21325 28463 15489 47656 ' en rç 
71 16 90,00 Bttllı l 98.00 dersane erının a 1 25352 24281 4130 34597 48580 12680 33212 34377t Adana belediye:ıi tarafından irae mukabü vefaen ferat e,ledllf lra~ 
oo ~- s 86.15. çoğaldı 38935 44857 4508 504'56 3585 12621 22750 40731 fedilecek araa llzerin,. ihtiyaç nia~ldeldk Hmr Bey malWleai Hact 
• • • !""3!59 39588 .. .,...,... 26389 50034 51319 54417 ~rtnamesinde cöatcrilen lllEıZBE- dm caddeeinde yeni 112. 110 ~o. clll1ı 

l Tepinianicle açdmlf olan Millet Sıı785 -. .........., HA 'fe teferrdatı ile aofuk bava ele- kant mllftaııil hanenin yirmi hiaM ret ve Zahire Bonuı 1~1111929 moıkteplerinc1e tedriaata ........., oı.. 38540 53Z4S 38080 -543ıs 12421. 45446 21010 15103 po1an ve yevmi~ on ~ ı.u. sı~a: itibarile üç ıu.e tam ve itibııı:i -
AZAMI ASGıta Blrlacl - 0000.00 0000.00 mMtaıhr. Kadılrö:r ve Oalriiclar cihet- 38318 19299 85501 2814 19407 55207 7210 43345 bilecek buz fabı?"aı .ıııtıı ve te aıa kilrdaıı ..,_ ı,· wön 

08 
ild ııelıiD 

• 

00 ... 
0-0 

it. r, it .. P ltırıct 0000.00 0000.oo 11eria~~ep adediol" P F:.!"'cib!l8°· 54896 47376 35047 47893 53755 2573& 5545 ı.ar:,ıs zarf l ua~~-:ı~.:: ~ ibale.ıaln· yapılmaaı tçla otaa ctıa 
ıus 16.11 O~ı oııoıı,ue 0000.0ll •tan- Di'fllll ' •" • 43571 33129 42295 2f239 En son çekilmllObin liralık bü :'.. ~e ~edilecektir müteah ıaikldeüe mlizayedeye konulmuftUr. 
16,00 ı6,IJll = ::...~: !İ.":';!: ııö~ 23Z8 4994 2768 15391 fük mükafatı aticlelı;i - -· lhtt her qtihkak raponnı aldıkça in· Hududu Tevfilı: tfendinia, Süley 
-.- p11paı mektedir. Dl~ohı _.,,,b1 mda 3 581 4207 5550I 14833 ra kannmııtır: ı pat bedellnin temamı tediye olunur. aıan efendinin Peniye Juınım~ emU ıs.cıs IS,IO ıaıııre mektep asılmııtır. Y eaidm miİraQ- 42606 34662 42807 56655 ., .. ,... 

27780 48094 
2- llflmıka• 15 Klnun.,..el 929 pa- ld ve yol• -ıtclut yüz otwı ild 

-.- -,- at dıaı... Maallimler lıirliji biaaı- 36178 53007 1...,. .. • .207"'6 55679 .,......7 zar cllal1 Mat on cllSrtte AdUıa bele- .......,_ ide .. uı _,_._ __ 
r-vdaı ııı.oo 00,0ll _._,.._......._..,_ "°'" '' 30744 39205 810I 13518 diy--•-.t- müt--kkil Belediye mec- metro terb,_ arn n ""' ...,...,. ...- da avılaa kana ııöa.....;...._,....,.., "'3'988 47033 2J" 03 4'7':>71 ......,.. "7" etro murabbuada tabtmda dllldcl-

-c'> -.00 Arpa 
09.as ıo.ıa Millet mektepla" de tedrHat ~" 

32408
"" ' '"' 27719 10938 liai tarafmdad icra lDlınacai;mduı ta m 

-Pli -1111 Mısır 09.IO OQ.- silndb olmialı iizn ikiye •rnlmlftır. 9718 34U8 22748 liplerin münakasa, ml1zayede ve iba- ru fevkaninde ild kirclr bina müte-
' Y..W U0.1111 Oll,Oll Gece ıleralerine dalaa :ııipde &'kek 53338 33375 41206 36152 AM,ORTlbER llt kanunu ile olbabdald prtııameler bakiai arkasında arsadır. EvWı n 

Hıılnıbat ltııeıa ıoll•ma ili,IO oo.ııo ler ve pndb .ı.nlel'ine de hanımler 30979 2789C 59251 ,ışaoı Ba kefidede sonlan «17•«61b ~tı ~~de.hasırladıldan tek· müttemllitı zemini mermer bir korl· lı'*I !t'.:ıu Kl&fJU>I 21.00 oo.oo f-11• ft.03 = cle..-am ebaseırt.dirler. 18709 48703 320Z 48962 «94• «77» rekaml•n ~.U.a,.t lifnamelerini ~ mez~ ~r dor "F bir mutbab odun ve kömür-
Ua oı.oo.oo ooo.ı.oo =:-- ~':: uo.ııo Hukuk fakültesi spor 83090

38013 
3588S 45938 l6676 bulan bütiia lııiletler -ani ka- ~':'~;:'.1i':!:1~~':fı:: liilr semini Jarmm çini arahk iiserin-

0000.00 (ıO.)t).00 B6rüJ;o oo.oo 00.00 49816 40676 zaNDqlarcbr. smı&r. ele bir lnıyu ve arsada bir Tut Apcı 
ı-.oo ooco.oo ııauı 00.00 00.00 klübü 55469 35806 4779. 33.l,2 __ ., • 1111 •, 3 - llünakaeaya ifdra1ı: edecekleriııı dli;er bir kömürlük ild aofa ~lı:i.s do 

• • • • 24966 23740 29550 43629 Halk daktilo den- ehliyet vem1ıa1armı ber&Ji tetkik yev- ıap dört çubukluk biri uJat mubc1et 
. Hukuk f~tesi mü~~e- 18833 l5846 558&l 49417 mi nı1ınıbuclen .Ja'ekal eelda IÜll altı oda iki heli iki aralık ve lı:ilaı 

tanbul Hayvan Bona•ı 121111929 ~ ~l~'~ sBporkl~~~ 59818 36307 51523 23404 lerinde imtihan ev:1 _!IDJ:.'!:1:..;ı::s;;oje, pr- bir taraa olup derununda At6n efen-
Diri M&U~lar Et ••tıtlan sıs ettnı§ .,......._ u up - '"'!'•w. Mwif ~ ttıamei fenni ve münakau ıeraitini , di tahtmclald tahta kepenkli ~naır 

Cl'8I l(llo Batı 1ik voleybol ~yuıule 11ğrqacak:- -..ed . darii'-- ~ameli beyin .lnmırile ~ . ~ ye uir e..-ralıı l&mnayı muhtevi doa- ' lu halaç dükklnda Ali efendi kiracı· 
Adet ~: .!:ı Asgari Aauıoı tır. Dün Vayımaeyde tiir ekser- lu~~tuı:· ~ !nıy~ un': m H~. ~ ~ Bti:_ yalar belediyeden yirmi bet lira mu- da. 

"· ıt. siz yapılmqtu::41a kulüp bütün aaıaı bitmıştır. Şımdı de cezaı- lumlari ~ .edilmit ve ~den 23 •ı kabilinde tedarik olunabilir ve bariç-1 Dört bin yüz lira kıymeti mııbaın-41~ 
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2<1 98 oo oo voleybol takmdanle ma~lar va- ye semineri hazırlanmaktadır. iradın v! :! ~ ,'!':"....:: 2.1 ta-iten mü~at edece~ taliı:>lere .~eli 
1 
mineli emWdn meslı:~ hiueaine ta 

oo oo oo oo cak • Fakülte talebesi öileden IOl1ra leloe 9JI •p imi mukabilinde poata ıle gonderilir ve lip olanlar ve daha zıyade malilmat 
E9 oo 94 l4 pa tır. bu darülmesaide çalışarak ted- br. her türlü ~t. ~i talep vukuun- isteyenler lıiMeye musip kıJ'.'Deti. ım; 
oo oo oo oo Hulıulı faltDltell darDI- k"katta b lunacaklanhr Her Avulllur11• 1»fardlndt1 da der hal bildirilir. . . bamminesinin yüzde on ıuııpetiadı 

· ta 40 :19 oo ---•ı ri 1 
u · . I lı L-r S - Muvalı:lı:et depozıto ıni1ı:tan pey a1ı:çealni ve 926-9959 nwnerolu 

oo oo °" oo ,,..,.... 6 ders müderrisi ve Y.a asıstanı l'fllllfl auuc ma1ı:tuen yirmi bin liraclır. ihale tari- dosya nilmeroaile latanbul DiSrdilnct 
oo oo ı>tı oo Darülfünun Hukuk fakülte- çahıan talebelere yardım ede- Avusturya sefaret vo konso- binden itibaren bir hafta sarfında bu lı:ra -1ulmw mllrKaat ve 1111 
00 

oo 00 eo sinde tedris olunan derslere ma rek.mesailerini teşkil edecekler loshane~nde dün bir resmi ka. miktar bedeli lhalealn JliıPıle oa a.p.. ıı;aı. tarlhlııde - ea tJı11e ~ 00 
"" 

00 00 hsus bir de aemineder ihdas .,.. dir. bul yap~ .. 



ARŞA:\18A ı 3 T . 'RlNtsANt 1929 -,, Radiyo _ 

l·ııet t p eri 13 , 11 '29 Programlan 
latanbul ayarile 

ocuk mas 
Yeni. okuyanlar ı·çı·n 1 ı 1~;~~~~3~·~a:zı~~~!i.SKw. 

'ı8,30--20,30 Orkestra: Caz-

ı Unun haberler.•• .~~!u;:"J:-~~~s~~~~:~ 
Mektepli okurlarımız 

hikayeler .. • 
• • 
ıcın Solcr-Kugel: L'arme D'amo

, rur-Lehar: Frasgintta, potpou 
· - rri-Dvorak: Danse Slav. • 
Yeni ı\1illet Meclisi tta daha şimdiden 180 iıçi Çiftçilere gaz yağı.. 20,30--22,30 Saz heyeti. Taınlt:n: lskoçya lnasaiı k~rta~bilir. O da sizsiniz çün- birer gümüş dü~ük var. Baz~:~ 

hannn çalıııyor lnhi .. d .. ·· •• .. - - kü benı duyan ve arayan ancak rının hayvanı sıyah, bazıları 
binası B kl rr.. ' l d -1:::..:_aar ?.1° '?"°.°un SOY· Belırad T.M. 42928 K.2.5.Kw. Bir lordun güzel Canet i~ siz oldunuz. ki kahve rengi. Yalnız bir taJ1C 

k d Mili t M li • ıça a a6.r yara an ı lt::U&gıue gore çıfçıl~r~ trak- ıs 50 ramofon de bir kızı varmış; okadar.~~ Güzel Canet karşısındaki ye- si süt gibi beyaz bir hayva~ 
. An ~a .• • e ec l ·~ Y emit iakeleııi hamalların törde kullanmaları ıçm ucuz 21 ' Ko~ser miş ki asalet ve serv~t sahıbı bır şil fidan endamlı genci pek gü- binmiş. Sağ eli eldivenli, sol eli 

ıçın yem ~ır bma y~prı a dan Salih kendisini itten çı· gazyağı verilecek. 23,25 Tamburen Konseri. çok gen.çler .. o?a talıp olmuş .a- zelve sevimli gördüğü için o?• de çıp~k ~e Y~ baş~da. Hay· 
ca~. Bu ~ma, çok guze vel; karan hamallar reisi Bahri- Hanıallann İ i ba ka • ~· ma ? hı.~ hırını kabul etın~~ş. perilerin elin~e? kurtarmak ıs- vanm ustund~ .elim dik c)uruyo~ 
.,;ıglam bır yapı olacak. Ye- . d.. Ş h ti .. .. d Llın d.. l Ş ~ __ t Be lin ( Konigvusterhawsen) Bır gun kız pencere onunde ter ve bunun ıçın ne derse yapa ve başını çevınp bakmıyor. ~a 

· binanm Ankara kal~i Y1 un e~ rernane onun e .anı uze trnege ırc-ufan T.rM. ı 635 K. 30 Kw. dikiş ?ike.~k~n k~ıd~ orman- 1 cağını vadeder. Bunun üze_?ne net ~~u g~~nce hah sev~ğııtı • 
.ıerinde yapılacağı söylem· bıçakl~ agır aurett~ Yaı;~a- komısyon raporunu ~azırla 21 ,30 Eski İngiliz prkılan prog d~ bır dutluk s~sı gelır. Çalan 1 ~ri silahşoru onun p~a~ sev!Plım guzel Tamlen diyerek 
or dı. Salih, kaçmak ıatedi ıııe dı. Hamallar meseleııı başta ram nihayetinde Saat 1,30 aka· kıms~ o kad:ır gu~el.v~ ~~lı ça- bır yüzük takar, sonra ıkısı bırlyennden fırlar ve mantosundall 

Y • , k' de hemen orada yakalandı. ıslaha muhtaç. Sonra antre- d8'Musique de danse lar ki. kız el~ndeki dikişıru bıra- bırini operek nişanlanırlar. tutup kuvv«:tle çekerek onu haY 
()f ta se) bas ınına ı· l ö - l - ? lı w l • d'' .. ..1 _ _ kıp dinlemege mecbur olur ve Bundan sonra Tarnlen kıza vandan aşagı alır ve sun sıkı tU 

Ş er g ru muvor n1u po az gı mese esı uşunu e .....__.. eli 1 dik .. 1 li ki .~ . . • d D k bil ·· ·ıer 
uğrayanlar • • ~ .• k b edb' l bn k- Brealav T. M. 253 m. 5 Kw. ne .. ··ç·~· ona oy e ge r .. gu- kurtulmak. ıçın ne.yapacaıpnı tup urur. er en tun peıı 

. . Bazı ıı sahiplen tapu mu- re azıt ır er a aca 
20 10 0 

k tra ya dudugu çalan, Cane~, guzel söyler. Azızler gecesınde penler alayından: 
.)f tarafında ye,.lerını yur dürlüğünde işlerini gördü- tır. ıı' ~~sSympohonique. Canet gel, buraya gel diyor. periler gece yarısında hayvanla - Tamlen aval Tamlen aval 
arını ael alıp gOtüren za. remediklerinden ıikiyet et- Katranlı yollar ...._ Bunun üzerine kız sihirlen- ra binip gezmeğe çıkarlarmış. Diye bir çığlıktır kopar. Ca~ 
alldarın oturaçaklan 31er mitler Tapu müdürü de da- Şehremaneti bundan son- Budape9te T.M.550.5m.20Kw. miş gibi işini bırakıp çıkar ve ko Güzel Canet o gece çıkıp yolda net birde bakar 1ıı:i kucağında~ 
.min edilmit ve bunlar Ba- ireleri • dolaprak memurları ra İstanbul yollarmı katranı 20,30 Operadan: «Johannes Har ş~ koşa ormana gid~r, ~· onlan bekleyecek. Gece yangı ~~en değil boz ~ bir b~: 
· urt'la M kaya yerlqti· 'f l • L---d buldu w lıy k F ka b'' .. ll ry• Operası 4 perde. agaçlann arasında bır guzel de olunca mutlaka gelecekler.. yuk kurt. Onun elinden kurtıl . !' . . aç vazı 4; ~ ,_,.... a gun aca • a .. t u~mı yo. ~- 23 20 Musiquee Tziganne. likanh görür. Baştan ayağa ka En önde periler kraliçem p- mağa çalışıyor, nefesi sıcak .sı· 

nlmittir. • • dan ııki.yete sebep olmadı- ra katran doşeyebılınek ıçm ' · · .,= dar yeşiller giymiş, asil kıyafet lir ve onun atmm boynunda çm cak yüzüne wruyor. Nerde ıse 
' Gayri nıüb~dıllerın imı aöylemiıtir. 100 milyon~ lazım geli- Bükret T .. M. 394. 2 m. 12 Kw. li .. bi.~ genç, elinde .. ~üşten bir gı~~ varmış. Onun arkaaında elinden kurtulacak; oka~~~: 

derdı .l\lakine ile vazı yor. Emanetm yollara vere-

1

17,30 Radiyo orkestraııL dudük var, lwı gorunce boynuz burun hanımlar ve erkekler ve balanır. Fakat Can~ ııevgıliSI 
• •• • • ' • • ''.. bilece w• ara ise ancak a- 21 Solo Piono şeklinde olan düdüğünü ağzına daha ııonra bütün silahşorlar ge nin tenbihlerini hatırlayarak o 

Gayn rnubadill~nn ~ Herkesm el yazı~ı gıı~el, ~ P • B Y • 2ı,4S Opera artistlerinden M. götürüp öyle latif ve cazip bir lirmiş ki Tamlen de bunlarına- kurtulmağa çalıştıkça bu dah• 
,tikiyetleri var. Diyorlar ki: okunaklı olmaz. Bır çogıı- dmıbmılyon liracı:;;mı'di~., Gutiono tarafından şarkı: Liszt, hava çalar ki Canet ömründe öy rasında bulunacak. Niihayet la- sıkı tutar. Derken o kurt kaybO 
"Elimizde ki bonolar mua-.rnuz çarpık çurpuk yazarız. ~ ~ •~ne.~ • gıne Delibes, Mozartın eserleri veRo le bir hava dinlemediği için ona za der ki: lur, kucağında bir demet kurU 
mele görsün, mallarmuza lıte bunun için, dünyanın gore_ıı, şımdilık hır hayal- men şarkıları: 

1 
ıriyadesile. tesir eder ve delikan . -:- Ben kar g_ibi beyaz bir ata ot ol~'.· ~tuşup yanmağa baj: 

, y • d l'""""..et konulsun. heryerinde olduğu gibi biz- den ıbaret kalıyor. 22, ı 5 Solo Vılo.oıı. M. Alexan- lıya der ki: bınıyorum, benı ondan kolay ta !ar, gurliyerek çıkan alevler y 
erın e -J··· 1...--kal ' d d d k ·ı d ·y Ağ , l drPsce. - Bu perilerin düdüğü mü- nırsmız. Bundan başka nişan~ zünü gözünü sarar. Caılet bakal 

Bu da olınaz&a u-ı arına e e yazıyı a tı o enı en ır ycıra ı .............. d" ki 00. 1 .. 1 karıy ? !arak • limde eldi en olur ki t • r~ı. or 
b

• • · · kin ·ı ak k • • • . . ur y e guze ses çı or sag e v , a eş onu sarınaga .,....şıy , 
konulan ~~t ızım ıçın rna e ı e YBZT? ÇO !'1U· Zıncırlikuyundaki otomo- Daventn T. !'A· 554. 4 m 25 Kw -Evet, perilerin düdüğü. Bu ve sol elimi de çıplak, yanıma o da onu daha ziyade kucakiaf 
de kabul edilıım~'· . ıvafık olur, Yem ha~flerı al- bil kazaa oda a~ır yarala- 22 Coı;sert Synphonıque jnu çalma~ını ben periler memle sarkıtırım. İşt.e beni görüp ta- ve sevgilisinin sözünden, .özün· 

Ha1· •1:)r hır çcşıt dıktan sonra daktıloculuk nan Darülbednyı yuncu:a- ı Musıque de Danqe. ıkeunde ogre.ıdim.Bu ane kadar nıyınca artık hiç durma Canet! den aynlnıaz ve bunun ıçın ola 
.. . k l bizde de oldukça · erledi. rından Sa it be}' m yaraııı D T ·M 4==97 M 25 K f şarkta, garpta, şimalde cenupta Hemen .fırlayıp gelerek beni tu cak ki ateş te onu hiç yakmaz: 

.ı ,ıca · f · • d f aventry · · · • w. b" k · d anl d t h d • k D k k • daki b' bil • • d y l Bır tara hın yenı yenı ak- çok ağırdır Kaza ıı.kkmda- M . L. ır ço ;ı.erıer e ve oım ar a up ayvanım an aşagı çe ve er en ucagın ateş ır 
Rakı ıçenler uysun: a fi h nı nlarmıız eti i or • • , • b. edi .l0,30 . us~que egere bunu çaldnn ama kımse duyma hiç koyverme. O vakıt bir çığlık yük yılan olur ve bütün vücudıJ 

ruz bir nevi rakı çıkacak di- f)'~ d s· k 'do~ J.{
1
k· kı tahkikat daha . ıtm • oo,ıs Musıque de~danse. dı, ilk duyaıı ve koşup gelen ı;.iz tır kopar; beni senin elinde iken na sarılır ve onun elinden kur· 

ye bir laf vardı. Müskirat d ukn •
1 

e kuır ecıd • .ha Karı - Koca b 1 arada K . T M 408 7 10 Kw oldunuz. türlü türlü müşkillere koyarlar, tulmağa çalışır. Llıkin kız ona 
müdürü· • a tı O rsuıı .a. ınıtı. ani Beyogwlunda l okatlyan 0 • 

2 
at1ovı1ç · ·. · ~· 

1 
• Canet endişe etmeğe başlar, fakat sen beni sıkı sıkı tut, sa- sırn sıkı yapışıp hiç elinden bı· 

B
··y·l şey yoktur' Her ' yapılmış ve 24 kişı daktılo- 1 t li d b' Al k k O, O KnterınezBzo mtlusıca S çünkü karşısındaki güzel cıelı- kın koyverme; beni ne görürsen rakmaz; derken o yılan büyük 

-- ·· o e • l w .. w k kur t e n e ır mf..11 arı oca 2ı 30 onser: ee ıoven: ere k . d d k · k lın 1 - ı k b • d lı ra- cu ugu ogrcnere s an b" ·b· l . ,. l l . d ô 8. ı:nııyı penler en zaııne er ve ·onana, serun ı a. zarar ı;-e - bır yaban kazı olup kanatların 
es so?1as~. 1~ ~na r, . ıkmı tır. ı_ ır erın • .~~.rı Inl§ o arak na e P· . . . acaba bana ne sıh ı r yapar dıye mez. Ben ne olsam yıne benım. onun yüzüne çarpmağa başlar, 

kısmı ıstedıgı gıbı çeker, di- ç ı} . . t d u odalarında olu bul•ındul~r. 22,25 Konser · Beethoven · Tno düşünür, tabii yurcgiı.e oir .ıt- St:n benim dedıgım gibi beni fakat gözıerini kapar ve kaZ1 

ı .ııııııye san 1~1 E k ~· · · z ğf ·t k dı en Do Op. Q, . • D . 1 ·ı . n yor. . • '- • , r egın ısını e rı , a • . r . M k k reme g1;ur. elıkanlı ıı:ı.tın urk- sım sı cı tutup uurursan nı 1ayet sırn sıkı tutup durur. Bıraz so 
ı 1 l t Emruyet •andıgmın ıo.len Sof'd' B 1 24 -Kon~er. « e tup utusu» .. .. . . . · ıct · ~. . .. . b . b 1 . . kan la k 'r auın arı ça ış ırına 0 " nm 1 ır. un ar geçen F' tugunu ve ırltl ıgını gorunce en yme en o urum yanı ınsan ra at rın çarpması esıil • 

. lu yiizde 20 derecesinde arttı. gün otele gelmiş bir oda ki-1 rar.sızca. ona biraz yaklaşarak der ki: olurum, ovakıt perilerin elinden kız gözünü açar, birde bakar id 
yur c Bur ya müracaat edenlerin alamı lar evelki akşam da]Langenberg T.M.473m.15Kw. - Een bunu pcnler memleke büsbütün kurtulurum. kucağındaki sevgilisi! 

~a?mları çalıştı~a ~- adedi gilnde 5-6 yüz kişiden r j dlı b' hi . k 221 -MuSique du Sair tinden aldım ·arİıa ben kendim J Canet bu sözleri dinler ve ba Kraliçe at üzerinden şöyle 
du ıçın Aksaray da bır bma w d.. Ü or v~rona a .. ır. z~ r ıçere 22 _' Konser insanın;, senin gibi kanlı ve can şına gelecekleri düşünüp epice bağırır: 
yapbrıhyordu. Bu bina bit- aşagı u~rn Y ' . • dunyaya ~o~erını kapamış- 'Program ·nihayetinde mu- lı bir insanım. Ben (Moray) lor lkorkarsa da dediklerini yapaca- - Tarnlen, Tamlenl Bu~ıı 
ti. Bir ay sonra yurt bubi- Kcndı şekerlerınıı:z lardır. Zeğfnt Alınandır ve sique de danse. dunun oğluyum, adını Con, ama ğına söz verir. Sonra öpüşerek öğrendiğimi dün bileydim senı~ 
naya taşmıyor. Taşındıktan Uşakta bir şeker fabrika-ıınemleketinde Note~lik et- . • · - = şim~i peri.ter bana (N~en?. is\ayrılırlar. . . o iki mavi.g.öz~il çıkarıp yeıı· 

tt f r t rt _ mıır: var Bu aene fabrikadan mekte iken büyük hır açık Mılano T. M. 500, 8 m. 7 Kw. mını verdiler. Ben kuçuktum, Üç gece sonra azızler gecesı ne taştan ıki goz koyardım. ~ 
sokr~ rr ay ia ::k b:, a JOOO t . k k l k bırakmış ve bu yüzden çıka- 18,-Quintett beni periler kapıp kaçtılar, ogün · denile1:1 mukaddes ge~e ıçelir,Ca ğer bugün öğrendiğimi dün b!: 
~a , ış er çoga. a • .' .'~az • on fe ~r ~ı arı aca • I l . d.. .. k karı 21,30 Operadan: ~un Ballo in bugün hala orlann elinde esi- net evmden çıkıp penlenn geçe leydim senin göğsündeki yüregı 
ışler, hazır elbısecılik, gorn- Yerlı şekerlt:nrnız lezzetçe ca!<- r~a .etı .uş':1nere • • M::ıscherıı Verdi. rim. Perileı memleketinde hep ceği yolun kenarında bir yere çıkanp çamurdan bir yürek k~ 
lekçilik gibi kısunlarda çok ve kuvvetçe Avrupa şeker-ı•ı ıl~ bırlıkte ınlıhar etmış· 24,30 Konser. şevk ve şetaretle ömür geçirili- gizlenip bekler. yardım. Eğer bugttn öğrendiği~ 
kıymetli işler olacaktır. Yur lerinden farksızdır. lerdir. ' .. yor, ben de kraliçenin gözde bir Gece yarısı olunca bir çıngı- mi dün bileydim bu gece seııı 

-------•••••• Moskova - Oatrova T. M. 263. silahşoru yum, güzel ve tatlı ya 1 rak sesi gelir, sonra bir beyaz maiyetime alıp çıkmazdım. 

Şehir kaldınmlaıı Art• 1 . ı· k"b tl ı· 4 m. 10 Kw. şayorum, lakin gönlüm yine.aydınlık görünür, perilerde hep Perilerin hepsi birden bir aJI 1 S e flfl e ım a 1 e e f 20,05 Y.onser memleketimi istiyor ve kendi' at üzerin~e sökün ederler. En de kaybolur ve Tamlen ile Ca· 
2ı,- Muhtelif Opera parçalan, vatanımda eş ve dost ile beraber önde kraliçe! Hem pek güzel- net orada yalnız kalırlar. Taffl" 
Musique de chanbre. yaşamayı özleyor. miş, hem başında hep yıldızlı len kızı elinden tutup babasınıtl 

Taksim meydam Birinci ıahifeden m11bat 23,15 «Vion» Gazinou orkestra - Periler size müsaade etmi bir yarım ay taç varmış. Arka- şatosuna götürür. Orada ziyafet 
T.ıuim meyclanmın tevaij c1o1a7>-1müddei umulıilik müştereken Seyrüsefer de ne deniys;>r? sı. yoı:lar mı? smdan kadınlar ve erkekler ko li, eğlenceli bir büyük düğün ya 

~ ~dmlmau .mu.~ ofan ı•r•:ıtahkikat yapmaktadır. Bu tah- Seyrüsefer baş~emurluğu ' ' = - Onların kendilerine kalsa nuşarak ve gülüşerek gelirler. parlar. İkisi sadık ve vefakar 
Jlll bir kı~nu kr.11l~ttsr. M':?'dan~ kikat henüz bitmediği için va- henüz tahkikata vaz'ıyet etme- Prag T. M. 486. 2 m. 5 Kw. hiç müsaade etmezler. Fakat be Daha sonra bütün yeşiller giy- zevç ve zevce olarak mesut ya· 
tramvay ıntaab bitındc UZCHJ'dir. \ • k tulın k d · · B h ta dli t hk' 20 05 Gr f · · · • · · · d Zifti- yollaruı 1 lioe- dayanaca.. zıyet me tum tu a ta ır. mışur .. u usus a. ye a . ı , amo on ni sadık ve fedakar bır hanım mış sılahşorlar, hepsının elin e prlar. 
iı tespit edilmittir· Gerek hadiseye bizzat şahit o- katının ıntacı beklenılmektedır. 21,- Meravska - İstasyonu - __ 

S k ki . . Ianlann gerek vaziyete naza- Seyrüsefer de deniliyor ki: programı. Türkiye İş bankası MÜZAYEDE tLE SATIŞ Gemi/er hakkında bir tebill 

Ş • 0 adclearm tenv~r~,_, __ ..._ ran tah:nin tta bulunan ihtisat - Talat bev 1926 da şahadet 22,- Musique de cahmbre. İkinci Teşrinin 15 inci Cuma gilnil S hh t 1 b' • 11 ene' 
ebrin ca ve ao.......,...,_I ·· . · F d t 'Jc]•• dd · d ı a ve ç maı uav . 

4000 loadar Wııba f dır erbabının kaza sebebı bakında- name almıstı. akat her ne ol- ·· d' · · · sabah scat 10 a atı .... ca esm e V kAl . C rı . . 6 T iJll 
Bunların 2900 " ı.::. = f:;er~ ki noktayi nazarlan muhtelif- sa, şoför H'üseynin direksiyonu Roma T. M. 44ı 2. m. 3 Kw. IDU lflYetl UIDUIDl- Osman? Bankası Şubeai karşısınd~ ~ a9~~ t;~ es~:ın Hıfns~~~h' 
mütebakm elektrik lambaııdır. ti B n1 eli 1 ki. baskasına bırakmaması lazım- 18,30 Konser • d Boduyı apartımanının 5 numerolu daı ; e· 

Tenvirat için mevcut 200,000 ti- r. u ar yor ar • . . gelirdi. Belediye nizamatı şoförJ 22,02 Konser ve Şiirler. yeSlfi Cll : r~in~e bulun~. ve gayet m~tebcr 81~9/796 .numaralı emımaııı 
rahlı tabaitatla uıcak bu lambalarm l - Kaza esnasında dıreksı- . b 

1 
- . . I bır aileye aıt muzeyyen ve zarıf eş- lenne tevfıkan: 

yar.ınaıı temin edilebilmektedir. yon kullanarın artist Talat. hey mahalh~de asılı .~.~mm .kam.~ Torino T. M. 273. 2 m. 7 Kw. I?şa ettırme~te oldu~~~ yalar müzayede sur~tiyle 1atılacak- Muayyen iskeleler anısı~d• 
O 

. 
1
. 

1 
,._ 

1
_ bundan dört sene evel ehlıyet- de resmı olan şoforun dıreksı 18 -Qu· t tt 1zmır ve Edremıt şubelenmızın tır. 15 parçadan murekkep kelebek taz sefer yapan Liıl<' 

n mıs ı am .... ya llZUID \•ar ba k a bırakmas nı ' ın e . . - dan Ol 't . r e az h mun am •· . . . name almış ve daha o zaman- yonu ş asın 1 20 ıs K yeni binaları için kasa daırelen agaçın mam vı nn ı v Y 1 a- ı ıı d • dı,.• 
Şehrin karanlıkta lıalan ve lıifi ele • .• .. • .. k . . men eder • onııer · neli gayet güzel aalon talamı Paris vapur arın, yo ann a ugra ./ 

recede tenviratı olnuyan aolıaJdarmı danben şoforlugu ter etmıştı. R .. ö ,· .. 1 k .. k> 21,30 Milano operasından «Un yaptırılacaktır. mamulats bul vitrin ampir konsol lan veba'ya bulaşık limarıl":" 
karıınlıktan kurtarmak için meYcudun Oto~bilin asıl şoförü Hüse- ~ıs f 1 edsoy :.!ece soz f0 .t Ballo in Maschera» Operası Ver Edremit şubemizin müracaat yagh boya ve imzalı tablolar, vemi da tltcacr eşyası alıp vermiY'f 
odirn misli lambaya lüzum ıörülmekıe- yin, rejisör Ertuğrul Muhsin hi u ~cbıal a rdo ğuu v~dd~esul ıye di. mu"ddetı' 25 Teşrinisani 929 ta- martcn çekmece (Mari Antuanet) ancak, gemi tabibi nezareti ~.,· 

. b . .. d' ğ' 1.. · ıısesı u un u ı ıa o unan - ~ md Se çı . · ,.,. E et b tedrici . eyın goster ı ı uzum ve ııı- . w . . rd IB•• ayna ve ta an, vr ve n va- tında yolcularını ıhraç ve tf"' • 
elnıei~uv.'::::' ı~:.:'" temm rar üzerine direksiyonu Talat Ertugrul !duhsın bey baş agrı- Viyana T. M. 516. 3 m. 15 Kw. nhıne ~ada ır.. . .. zoları, brOD% ve mermer heykeller, e lenıek üzre kısa bir müddet 

Beıilıta1 • Ş~li yolu...ı.. ·fazla ol- beye terketmişti: sından'.mıde sancısm~an bahs- 21,- Solo Poano Alferd Hochn İzmır şubemızın muracaa~ ~ kristal vitrinli millı:~mmel yemek oda k~lan ve müteber İtlafi far şe-
duğu anlatılan 18 lamba ondan ı..ı.. . . . . .. . ederek ızahat vermek ıstememe tarafından Bach Beethoven. rihi 16 kanunuevvel 929 tanhi- talı:ıftlı, ~mye usulu kıınape ve kol- h d · · ha ·ı b lunııll 
dırılmıt ve daha ziyade ihtiyııs olaa VıraJı 1!ir az sen ?o~ek ıs ktedir. Bu filim meııeleııinde re- 22 - Muhtelif operet parçaları ne kadardır tuklar, tabak çay ve çatal bıçak talmn a ~~am~sı.nıd ~~hf u ı3re• 
yerlere tevzi edilmqtir. teyen Talat bey, direksıyonu jisör mil, aktörmu velhasıl ne ' . . · d . ları, kristal ve kristofl eşyalar kapo mez ur se aın e, ı ne ' :ı 

Emanet timdilıi vaziyetin fazla q Uizımgeldiği gibi muhafaza e- ld • beli . 
1

' bu d ve saıre Talıp olacaklann kasa aıre- dimonte çay takımı, bronz ve kristal tesis edildikten sonra, kar~,V 11 
görmeğe müoait olmadıfl lıanaııthı- dememi§ ve otomobili hendeğe 0

• ugu 1.rsız. 
0 an bua a~, V TM 14411 n ı 2Kw !erimize ait planları İstanbul avizeler. Goblen panolar. kadife ve bag"lıyacakları eb'.ını rnaıııı. 

dedir eger mesu ıyetı varsa gun ar9ova · · •J' • · · ı.ı· d ı ı -''' M l f b · · cc 
T

. . ,.. . 
1 

·~ yuvarlaml§tır. Binaenaleyh ka- k . t d' ~· . aha' t b' 20 ?S Gramofon Bankamız müşavir mimarı Mi>- ıpe • per e er, n,.~ız eyp a n- hacirler vazeylemek ve ış ge. '" 
enYll'at uıbyacmm .aı•_. - 'ulil d' k . verme ıs eme ı,;ı ız ı, ır ,.. . .. . • lı:aaı mamutitından yltak odası, bronz . dah' d led'"i 1ll" 

mini için bir mily-~ feala ..ı.. zkaanın mbıea k ıreofmörylonuof~aş- hesap şeklinde elbette verecek- 2ı,30 Musıqtıe de chanbn svo Mongerıden almaları lazım karyolalar, asri nefis bir yatak odası, l~yın 1 evfamkl'V ~~ elti<' 
ıiaata lüzum görülmektedir. .. sına . ra an ~ e Ş örü tir. 22,30 Consert des sobites dır. Fransız mamulatı diğer bir ı:atak oda dı.rde. her. tara ı . tT"V~ 1 i~ ~r,· 
------------ böyle bır mecbunyetle karşıla- M hl ·hh tı M .. h 24 _Motel Bristol Orkestrası Edremit şubemize ait kasala- takımı, dolaplar, karyola, çını soba- tnk zıyasıle tenvır ,..Ji)rrı · 1':· 

lstanbul Vilayeti Orman baf mü- ştıran rejisör Muhsin beydir. ccru • arın 8! . a ecru - ' • . lar, iki adet kütüphaneaiyle bronz ve fainin. Rıhtıma v:>,...,"1118Jc hı>:. 
dürlüğündcn: . . .. . )ardan Saıt bey ıhtıl§ttan mem . nn ı Kanunu_ııanı 930 dan evel arusyak i•lemeli abanoz ağaçmdan ya hn olmam..,lda ı,..~~'-•r fstal· 

ı 'a . na na l'al"' ı'skele&'nde 2 - VıraJ, asfalt şose uzenn- nu bir haldedir. Mümaileyhin M. K U R1S ikmali lazımdır. Talip olacakta- zıhane odaaı, markitöri jardinier, mu h l'd S 1 'b · 1 ~·~z -'eııo· ' zme mı . ·~ ded' Şö' .. . ·ı k . . . .. .. k u a e Vt umurır " ~D u ~ 
zapt olunup 7-11-929 Tcşrinievelde ır. se uzeı:ne .seıyı en um hayatı tehlıkede gözükmekte- KÜRK MA~AZASI rın müddeti nazarı dikkate al- prabı qyalar, bıhlolar, gu'?u§ ta ·~ 1 't . k 1 naşar:ı '• 
·h l d'l k .. .. .. ,.. ka lar tekerleklenn vıra) yapması- dır uı . lan. masalar, portkart vesaır eşyaı arına aı ıs e eve va ·ııe 
ı a e c ı me uzre muza7~eye çı - . A • 1 tik 1 dd maları ıcap eder. be · A d 1 A eTn B" "k .. <l.. ferler' 
rılan 350 adet. kfılı:nar tahtaaı, 3160 _ı intaç etmı!J veTalat beyhe~~e . Şoför Hüseyin hafif yaralı- N:~y~lu~::ır •ve 1 ~~.ıı":rıa!e~ safo~Y~~ııı::. ~eu s~cade~er A~':, !ıe;~s::y:ı:~~h~:i.:.,:.e alıJl<'11rl 
adet kayın fıçı tabtaaı, 45 çıft lıaym ge yuvarlanmağa bunun ıçın dır. kilrklerln en 100 markalı nefia bir piyano pey ıurenler .. y . . . ,.-
hamut, 1776 atık okka mahlep, 5000 mani olamamıştır. Binaenaleyh Talat bey tahliye edildi berdane:! müntahap .,e,ltlerl ı den % 25 teminat alınır. "" mıısaade edılmıı:;tır. • ı 
adet kayın semer tahtası 10 demet · k' · d ··ı · mo T • L--·ı k ka 1 _ 9 d' t K ta mesulıyet ·ımseye racı egı - Kaza e"n-ı~1rıil:ı. otomobili i- Flatlar rekabet kabul etmez : Panı"zyanado ..u.ı cı mçısap ıgı, eme eı - dir d _, 'r 1, R k' f • 1 E ııtanbul ikinci Ticaret Mahkeme1 J O 
ne çıpığı 72 adet lı:ızılcık çıbığı 3274 · ııre e<ırn '1. ;ıt e" tev ' e- . ka · k !el · J sinden: , 
kilo mq~ kömürü, 2936 adet k~stane 3 - Otomobilin fren terti- rlilmi,.ti Müm'lile"h <l.iirı l<rfa- yh e'!'kapı ve Kum_ pdı 11 e ıerm- • Mliflia Kemal Nasi efendiye ait· B (' .. ·ı 

b bo k 1 
, · • . . • . de azme namına musa ere o unan 1 d C . h d u ll ma j':llnt 

çı~ı.;ı, 246 adet Mahlut saplık 6 adet ?tını~ zu ~ ı:ıası ve y<'.ııut Jete rapten ta hl ve edılmıst•r 1215 kilo met• kömürü ile 200 kilo , stanhul a ela! bey anın a 43 nu-
Goknar seren. 7 3 adet kayın ve ı 3 a· dıreksıyonun k<ıfı derecede has- - • - kızılcık vt iki çeki ıhlamur odunu ve :nerolu odada mahfuz kundura ve mu 
det kestane direği ve 26 adet kuknar, sas bulunmaması kazayı tevlit AYDIN VE BANl)JRMANIN 202 adetcmuadil iki çeki kestane çu-1 ile clhanşUmul bir şöhreti tambaların şehrihalin onyedi ve onse-
6 adet çam kerestelerine ait m .. üzaye- etmiş olabilir. Bu cihet otoma- KADASTROSU b·•g"u 28 Tetriniıani .9. 29 larihindP. i- ı' haiz Tırlf bıçat;ıdır. kizinci Pazar ve Pazartesi günleri sa b k ~ d k at on altıdan itibaren bilmü<ayrde . f\~rı k.ıclim 
de H / 11/929 Perıem e. günun'.' a· bilin tetkiki ile anlaşılacaktır.B: Aydın vilayeti ile Bandırma kaza- hale edilmek. üzr!' muzay.e. eye çı a· 1 H ~ atılır 1 f ını'1tu mukarrtr bulunnıuş o~du gun. t1 
dar bir hafta daha temd•t edılmı~ ol· • k b t. . . ..nda Y~"~'" ... h .... .ıahilindcki ara- nlmıştır: taı.pıer•n yevm• ihalede sa· er JBf e S k' O:rtn Oyun . . . ger aza unun ne ıcesı ıse me- . . 'k 'k' b kd d f d· 1 k b' d dan talip olanların yevm ve va ıt ve c. 
duğundan taliplcrın yevmı mczkurdal :ıı· b"' h'bi ·ı :nnın k:ıt!a.tro tatbı ah yapılmış ve at.~ ı uçu 8 . eter ar_ ı ınaoın ~ lmahalli mezkurda hazır bulunmaları - -. ---

t b'r buçukda İstanbul orman ida- S' ıyet otomo ı.ın sa 1 ı e ŞO bu "".etle alım ve satım muameleıi mu7.ayede ve ıhale konuıyonuna mu -----------•!Han olunur. • -
:::ine' mürac:ıatlan ilan olunı.r. förr ~it ol~ra1'•tr. J ~ok koiayla,ır••tll'. racaat eylemeleri ilin olu .. ur. -· 

Birinci sahifeden mabat 

3 te matine 



ı 

A 13 19!9 7 

an os; ilislf!ri 100 sene yasatır. 
CUrümekten v ikaye eder, Di,ıarl inci gibi beyazlatır, ~Is atlarını kuvvatlandlrlr, va kanatmaktan men' eder. Ve dlslerin ar< ında kalan tefessuhatı ve ufuneti izale 
•der. Dls ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet UHlf bir serlnllk va rayıha bırakır. Mikropları imha va aöızdan ge l • .ı l< her türlü hastalıkların sirayetine 
~anı olur. Avrupada dalma blrlncllljll alır va blrlncllljll dlplomalarla musaddakhr. En bUyUk mUkAfatı ihraz eder aıtun mada ya ve nitanlar almıttır. (20] kuru'a 

lliiisasan ecza d_epos~-~ant~s dlf. macunu yerine baska b!_r_ marka verlrlersealmayınız. ÇUnk_l! ~anto~dU_!'yanın en enfes ve mükemmel dls müstahzeridir. 

~eJriselain IST ANilCL VlLA YETi 

DEFTERDARLIK ILANATI 1 

ltı,ER 
lııİıtHERS 
~~llEo 
ı.."1"8UNLIOHT 
""'ll ... No 

Mutfaklarınızı 
parlak tutmak için 
Halihazırda mutfaklann yalnız aydınlık olması klfl 

değ!~ !On derece temiz ve parlak ıı olmıılan elzemdir. 
, ·emil bir bez üzerine az m!kwde • VIM • serpiniz 
ve bakınız nasıl ani bir 5uretıe mutfağınızdaki tfyalın 
parla ar. 

Boyalı ve yahut beyaz kıplm, tencere ve sehan· 
len ılelOmum mutfak e~yalmnı mUkemmel sll••tte 
temizler. " VLVI •• 1 kuru halinde kullanmayınız. 

VOIGTLAENDER 
Tlcaretbaneslaln yeni otomatik 

fototraf makinesi 
BUyUk bir sUr'at ve •Uhuletle idare olunan 

lau makine bUIUn mUptedllerln kullanması 
16zım gelen bir makinedir. 

Bir kere basmakla " BESSA ,, hazır olur. 
lltıncl kere basmakla çıkaracaGınız grup 
~•ya manzara tespit edllml' Olur. OçUncU 
~•re baamakla resim film üzerinde dlr . 

işte kolaylık ve sür'at 
•ı ... 
oıaes•a,. Volgtıaender:17, 7 

'"astigmat ile mücehhez 
~'k haklkt bir Volgtlender 
"'•klnasıdır. 

:::arat maklnaları "atan 
n maOazalarda bulunur 

• 

Merkez Acenıası; Galata köprH 
bııında, Beyoğlu 230~ Şube 
ıcenı.,ı: Mıhmudlye Hını ıılatda 

lstanbul 274-0 

Tra~zuu itioci ,ustası 
[ANKARA] vapuru 14 Teş

rınısani perşembe akşamı 

Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak lnebolu Sinop 
Sı1msun Ünye Fatsa Ordu 
Glreson Trabzon Rizeye gide
cek v~ Of Trabzon Polatbane 
Glreson Ordu Fatsa Samsun 
Sinop lneboluya u~ayaralç_ 
gelecektir. 

lzoıir sor' al ,ustası 
(Gülcemal) vapuru 15 Teş

rinisani Cuma 14,30 da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı lzmlre gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmlrden hare-

l
ketle Pazartesi sabahı gelecektir. 

Vapurda milkemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcuttur 

YELKENCi 
lın deniı llh " dr'I posliaı 

SAMSUN 
VAPURU 

'3!eş~-çarşamha 
nısanı 

günü akşamı Sirkeci rıhtımın 

dan hareketle doğru (Zongul 
dak lnebolu, Samsun, Ordu 

Glreson, Trabzon, Surmene ve 
Rize ) ye gidecektir. 

Tafsiltt için Sirkecide yelken· 
d hanında k&ln acenta5ına mü
racıat Tel lstanbnl 1S1 S 

1

. Hacı Yakup Zade Ve Şeriki ı 
Vapur Acantalıtındaıı: 

laradeniı lüks ve ıür'ıl ~oıtaıı J 
Gerze ı;t.~~~1 ÇARŞAMBA 
akt&mı saat 18 Sirkeci rıbtımın- l 
dan haraketle (Zonruldak,lne- j 
bolu,Oerzo,Samaun, Ouye,Ordu ı 
Olreson, Vakfıkebir, Trabzon, ı 

iskelelerine azimet ve avdet ı• 
edecektir. 

lRKlYE iŞ BANKASINDAN: 
t.famul birinciden altıncıya kadar 

Tafsilat için Sirkecide Yalı j 

l{OfkU caddesinde l{UçUk Kır j 
zade Hanındaki acantasına 1 
mllracaatları. Tel: lst, 3118 1 
TUccarana tesblUlt_ gllsterlllr. 

Kilo • 

'f edinci görmez 
t.famul ve gayri mamul basma 
llirinci kırık 
ltırmtı 
~a.yri mamul 
tonka 

211102 Muntazam Bartın Postası 
9580 E •• d N Vepuru 14 

15928 rcumen ur ıeştinisaııi 
1131415795 Perşeı11begunü sırkeci 

rıhtımından 

1 ~~~~ hareketle Ereğli, Zonguldak, Bar
tın, AmJsra, Kuruca şile, Cideye 

\' Yekun 275 129 azimet ve avdet edecektir. 
eşil Bursa kooperatif şirketinin Türkiye İş Bankasının 

. şubesine merhun ve mezkur Bankanın Bursa, Fazla t.ılsLlılt için f:minönli 
I· ve Istanbul depolarında mevcut balada cins ve mik- Rıhtım han 2 numaraya müracaat. 

~--------------------------------KİRALIK BOSTAN: Bebekte Küçük babak caddesinde No: 
2, 10 rlönümdür. Senelik kirası 120 lira olup 3 sene müddetle ki
raya verilecektir. Müzayede pazarlık suretile 20 - Teşrinisani -
929 çarşamba günü saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. 798 

* * * 
KİRALIK KÖŞK: Ayasağa kasrı müştemilitmdan (Çinili 

köşk demekle mc::ııf) önünde tatlı suyu bulonan havuz ve arka
sında güvercinlik mahalli ile iki dönüm ormanı müştemildir. 
Bemıucibi keşif 680112 kuruşluk tamiratı iki ay zarfında yapıl 
mak ve bedeli icardan mahsubu icra olunmak şartiyle ve senevi 
480 lira bedel ve 3 sene müddetle icara rapt olunmak üzre mü
zayedeye konulmuştur. Müzayede pazarlık suretile 20teşrinisani 
929 çarşamba günü saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. 738 

* * * 
SATILIK İSKAMBİL KACATLARI: Defterdarlık dairesin 

de mevcut şeraiti muharreresi dairesinde satılığa çıkarılmıştır. 
Fazla tafsilat için Defterdarlığa müracaat olunması, müzayede 
pazarlık suretile 20-Teşrinisani-929 çarşamba günü saat 14 te 
Defterdarlıkta yapılacaktır. 239 

* * * 
SATILIK ANKAZ: Dolma bahçede saray karşısında sekban 

lar koğuşu, tahmin edilen bedeli 142 lira 81 kuruştur. Müzayede 
pazarlık suretile 20 Teşrinisani 929 Çarşamba günü saat 14 te 
Defterdarlıkta yapılacaktır. 687 

* * * 
KİRALIK ARAZİ : Baltalimanmda Kuleli Bostan Üstünde 

15 dönüm fundalık olmak üzre verilecektir. Senelik kirası 75 lira, 
müzayede pazarlık suretile 20-teşrinisani-929 çarşamba günü 
saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. 571 

* * • 
KlRALIK BAHÇE ve TARLA: Kemer Burgaz nahiyesinde 

Petnahur çıftlığı müştemilatından paşa bahçe nairniyle maruf 
30 dönüm bahçe ile 5 dönüm kır tarlası 3 sene müddetle kiraya 
verilecektir. Senelik kirası 120 lira müzayede pazarlık suretile 
20-teşrinisani-929 çarşamba günü sat 14 te Defterdarlıkta yapı 
lacakur. 569 

* * * 
GALATA DENİZ KENARINDA SATILIK ARSA: Galata 

Yeni~ mahallesinin hacı Foti ve Fermeneciler sokağında bir 
tarafı Müskirat fabrikasının yeri, bir tarafı Rali ham; bir tarafı 
Şirketi Hayriye binası, bir tarafı Haliç deniziyle mahduttur. tah 
min edilen bedeli 10,088 lira, müzayede pazarlık suretile 23 teşri 
ni sani 929 cumartesi günü saat 14 te Istanbul Defterdarlığında 
ki komisyonda yapılacaktır. 6 80 

* * * 
KİRALIK GAZİNO ve TARLA : Silahdar ağada çoban çeş 

mede bir tarafı dere diğer tarafı çoban çeşmeden Silahdar ağaya 
giden yol ile mahdut 17 dönüm tarlası bulunnan gazino kiraya 
verilecektir. Senelik kirası 220 liradır. Müzayede 27 T. sani 929 
tarihine müsadif carşamba günü saat 14 te Defterdarlıkta yapı 
lacaktır. 1082 

• * * 
Guraba hastanesi ameliyathanesinin tamiri münakasasma iş

tirak eden taliplerin teklifatı haddi layıkmda görülmediğnden pa 
zarlık suretile ihalesi tekarrür eylemiştir. Taliplerin şeraiti anla 
mak üzre her gün saat on beşten sonra heyeti fenniyeye müra
caatları ve ihale günü olan 16-11-929 tarihine müsadif cumar 
taesi günü saat on beşte Evkaf müdüriyetinde idare encümenine 
müracaataları. ,, '·' . 

• 
Beykoz Maliye şubesi tahsil memurluğundan: 
Reşit Ayaz Beyin şubemize olan deyninden dolayı mahcuz ve 

ecnaııı listede muharrer eşyanın şehrihalin 15 inci günü mahallin 
de bilmüzayede füruht edileceği ilin olunur. 

Adet Tahtı hacze alman eşyanın cinsi 
1 Jot rapsa markalı mazot motörü teferrüau 
1 Sekiz gözlü yemek sobası 
1 Tahtadan masa uzun 
1 Tahtadan tabaklık maa masa 

86 Tahtadan boyalı dört ayaklı üzerleri beyaz bezli masa 
4 Kumar lUbiyatma mahsus masa 
1 
2 

« « « « « yeşil çuhalı 
Ortaları aynalı ve kenarları raflı büfelik 
Kumar yerine mahsus mavun boyalı pannaklık 
Tahtadan demir ayaklı kanepe 
rahtadan notalık 
Tahtadan port manto 
Tiyatro perdesi 

40,000 kelime Türkçeyi 40,000 kelime Türk
çenin mukabilleri Fransızca lügatleri 

muhtevidir. 

5 formalığı 25 kuruş 
Her lO formalık fasikülün bedeli 50 kuruştur. 

Her ay bir fa~ikül neşrolunacaknr_ 

ABONE ŞARTLARI 
Resimli yeni TUrkçe lilğatlnin temamtna abone bedeli 

lstanbul için 250 taşra için 300 kuruştur. Mektep talebele
rine kolaylık için taksitli abone usulü kabul edilmiştir. Şöy

le ki: llk taksit 25 kuruş veren talebe abone kayt olunma
sını m!iteakip birinci fasikül teslim edilecektir. :\lütebakl 
tak~itler haftada 1 O kuruştur. Bir ay zarfında 40 kuruşluk 
abone kuponu ibraz eden talebe ikinci fasikülü ve bu suretle 
intişar edecek fasikülleri alacaktır. Resimli yeni Türkçe hi~ata 
Tarih ve Coğrafyaya alt esmai hassa kısmı aynca ilave sure
tiyle dercedilecekdr. Bu kısımda meşahirin resimleriyle tercü
me! halleri bulunacağı gibi haritalar ve Türklyenln büyük 
şehirlerinin resimlen "LA RUS,. da olduğu gibi renkli tablolar 
dercedılmekle beraber fiatı da beher forması 5 kuruşu teca
vüz etmiyecektir. Satış ve abone merkezi , fstanbul Ankara 
caddesi CiHAN ve ŞAFAK ... 
Sıhhat ve l~tinıai Muavenet Vekalelio~eu: 

Sivas Numune hastanesi ihtiyacı için (29-l) kalem 11ılç ve La
boratuvar eczası 28 teşrinievvel 1929 tarihinden 16 teşrinisani 1929 
tarihine kadar yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. Ta1ip 
olanların şartnamesini görmek üzere An karada Sıhhat ve içtim ıi 

Muavenet VekAleti içtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne ve lstanbulıla 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaat etmeleri 

Ticaret işleri umum müdürlüğüapun: 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakkındaki 25 Haziran 

927 tarihli kanun hükümlerine göre Türklyede Nakliyat sigorta 
işlerile çalışmak Uzre tescil edilnıiş olan ecnebi sigorta şirketlerin

den lsviçre tabiiyetini haiz (llELVEÇYA NAKLiYAT) sl!{Orta şir
keti bu kerre müracaatla Türklyedekl muameU.tına nihayet verdi
ğini bildirmiş olmakla mezkör şirketle allkası bulunanların şirket 
vekiline ve icabında lstanbul mıntakuı Ticaret müdilrlüğüne mil· 
racaat eylemeleri illn olunur, 

Sı~hal ve i~liınaı oıuatenel tıkllelio~ıı: 
Diyarbekir Nümune Hastanesine kapalı zarf uııulile 149 ka

lem iliç ve Tıbbi malzeme münakasaya konulmu,tur. Münakasa 
müddeti 7 Teşrinisani 929 tarihinden yirmi gündiir. aZrflar 26 
Teşrinisani 929 Salı günü saat on beşe kadar kabul olunur. Ta
liplerin şeraiti anlamak üzre timdiden Sıhhat ve İçtmaf Muave
net vekaleti İçtima\' Muavenet Umum Mtidürlüğiine ve Istanbul 
da Sıhhat ve İçtima\' Muavenet Müdürlüğüne müracaat eyleme
leri. 

KARON Alman kıtaphane•I 
Beyoğlu Tünel mt:ydanında 523 

12 
43 

8 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
7 

Mermer taş üzerinde alektrik tablo ve dökmeleri 
Üzeri mermer taşlı müdevver boyalı büfelik 
Buz dolabı 
Tahta masa altı ayaklı 

Manisa vilayetinden 
Alektrik tel ve boruları muhtelif tiyatro perdeleri kabu muharrer (275129) ' kilo tütünleri çürük ve yanık Telefon: 2684 

Olarak şehri halin yirmi birinci Perşembe günü öğleden •••••••••••- --
17

-
7 t11emuru mahsus huzurunda akşama kadar Pazarlık su-1 TAVJLZAJJU: MUSTAl~A 

nası 

Manisa vilayeti sıhhiyesi i- martesi günü saat on bir buçu
çin şartname mucibince santig- ğa kadar müddetle münakasaya 
ramı altmı' para kıymeti mu- konulduğundan taliplerin müd-

h .1 'k' .. · N deti mezkil.re zarfında Manisa 
ve peşin para ile Bursada Türkiye İş bankası şube- ve bıraderleri vapıını 

furuht olunacağından arzu buyuranların mezkQr şu- Muntazam Ayvalık Ekspresi 
~iiracaatları ilin olunur. ~Saadet 

; lurva fabrikalan heıaran 5&ndallyelerl umumi saoş depos;lstanbuldıw 
'ı· 0gıu hanmd• 46-47 numaralı Joz. N. Aclman telefon lstanbul 24-09 
~ 1Yn• depoda envai çeşit perde ve döşemelik kediic hare ve fanıaz 

( '.• mütenevvi ısıur, perde mister, tü4 keten perde, öniller, maroken 
Pıtıç korniş m.ıslf pirinç ve lake karyolaler ile çocuk karyolaları fıbllı:e 
10Ptan ve parekende satılmaktadır. Flıt maktudur. Handı asın5or vardır 

.SATILIK EŞYA 
tahlisiye Unıum Müdürlüğünden: 
~o~u kavağındaki Tahlisiye ambarında mevcut eşya 16-11 

hıne müsadif cumartesi günü saat 10 da bilmiizayede sa 
tır. Cumartesi günü ikmal edilmediği takdirde mütebakı 

18-11-929 pazartesi günü saat 10 da satılacağı ilm olu 

f- vapuru 
·e~rinisaninin 1-C.üncil perşembe gü

nü ekşarnı s•at on yedide Sirkcei 
rıhtımından harekeılo Gelibolu, 

Çanakkale, Kilçük kuyu, Altın oluk 
Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve 
Dikili iskelelerine azimet ayni 

iskelelere uğrayarak avdet edecektir. 
Mahalli milracaaı : Yemiş Tavil-
zade biraderler. Telefon lstınbul 

2210 
İİlll.................. 

Liseler mubayaat komisyonundan: 
Vefa one mektebinde her mucibi 

keşif yaptırılacak olan lnşaa~ 24/11( 
929 tarihine müsadif pa.zar gilnil 
s .. ı on altıda lhaksl icra kılınmak 
üzere kapılı zarf u ulile münakasaya 
konulmuştur. Şeraiti enlamak ve ke· 
şl!nameyi görmek isteyen ııliplerln 
komisyon kitabetine mUracaaılan 

• * * ammene ı e ı ı yuz sen eo- .1• . .. · d · · · 
vı ayetı encumenı aımısıne 

SATILIK ODA: Çakmakçılarda Daye hatun mahallesinin salversan mubayaası 23 Teşrini- müracaat eylemeleri ilan olu
Büyiik yeni han orta katında No: 38 tahmin edilen bedeli 600 11- sani 929 tarihine müsadif Cu- nur. 
radır. Müzayede 3 Kanunuevel 929 pazartesi günü saat 14 te 
efterdarlıkta yapılacaktır. ( 1O71) 

IliJar~ekir ~eHer~arJı~ın~an: 
Adalar Mal müdürlüğünden: 

Kıymeti l\lahallesl SokıP;ı . 'o Cin<i 
Lira K. 
19~25 00 Bilyilkada Aya , '!kola 62 Bo>tan 

:\1ikdırı 34970 
murabba mt:trıl 

Müşıemil:lıı: Ayn sakaf ııltında motör dairesi, ayrı sakaf ılımdı ahır 

avn sakaf ılımda 2 oda, bahçivan odası, 6 adet kuyu . 
Mahallesi 

Mardin kapısı 
haricinde 

Sokal(ı 

soğuk pınar 
İhale bedelinin birinci taksiti pe- le müzayedeye vaz edilmiş olduğun· 

yemini tari şinen ve mütebakisi yedi senede isti- dan talip olanların kapalızarflarını ı 
kiam yesan fa edilmek ve ihale bedelinin tama- kanunuevel 929 Pazar günü saat 14 

su harici arkas men istifasına kadar Hazine namına de kadar . Adalar Malmüdürlilğünde 
• k d ı birinci derecede ipotekli olmak şarti· müteşekkil satış komisyonuna tevdi 
ıs. en ~r paşa vakf~na le balada muharrer Bostanın mülkiye ve mezkur saatten sonra vukubulacak 
aıt deyınnen cebheaı su tinin 2/11/ 929 tarihinden itibaren tekliflerin kabul edilemeyeceği ilıin 

Cinsi Rakamı Hududu 
dinkyerile 11 
ebniyesi 

harki ve tariki am. bir ay müddetle ve kapalı zarf usuli- olunur. 
Muhammen klmet 
Lira Kuruş 
20,000 

Diyarbekirin Mardın kapısı haricinde deyirmenlerden souk pı 
nar mevkiinde kain hazineye ait cins ve evsafı yukarıda yazılı 
müştemilat bir bap pirinç dinginin bedeli sekiz taksitte alınmak 
üzre mülkiyeti pazarlıkla bir mah müddetle temdit kılınmış ol
duğundan taaliplerin %7,S nisbetinde teminat akçesile maan 
Defterdarlık makamında müttckkil komisyona müracaatları ;ıa., 
olunur. 

Akşehir belediyesinden 
Akşehir belediyesi için su ve elektrik işlerinde bilhassa ihtisa

sı bulunan diplomalı ve yahut nafia vekaletinin ruhsatı resmiye
sini haiz şehri iki yüz lira maaslı bir mühendise ihtiyaç vardır. 
Talip olanlamı sür'atle adreslerini ve muhtasar tercümei halle
rini bildirmeleri. 
~-..-- ••• ••• • ··-·· ·-· ......... 1 ............. ·-· •••••• 111 it .................................. . 

Mes'ul müdür: Burhanettin 
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eçı:nı 

BiN SÖZ 
BlR RESİM 

• 
' 

Oımlıurlyct ı:}ramımız, memleketimizin her kll~slnde olduğu gibi Bafra'da da bllyllk bir nete 
ve it. ahllratla tes'it ıdllmlttlr. Resimlerimiz, Cumhuriyetin yıl dllnllmll mllnasebıtlle 

Bafra'da yapılan merasimi göstermektedir. 

, 

• 

I 

l'm çev'rlrken atır surette ysralanau Salt Fev ha•taneôe tedavi edilmcktedlr. 

na:k:::~~n:.;:·.~ı:::k~al ~:ı:d<l:·~:::ı ~urajl ~evlet ~iJaseiin~en: 
Lüksemburg apartımanının üçüncü 1 
katında sakin J.,,k Taranto efendinin Şurayı devlette münhal olan 3500 kuru'i maa~lı ikinci sınıf mü
relci nısıf tulaniyc müptela olması~a lazimliklere Şurayı devlet kanununun 6 ncı maddesi mucibince 
mebnı muhtacı vesayet bul~ndugu müsabaka ile yüksek mektepler mezunları alınacaktır. Müsabaka 
usulen sabıt ol~ugundan hacrıne ve . 'h 14_T S · _929 rşembe günü saat onda Istanb 1 
kendısıne nıtzkur apartımanda sakın 1~!ı aı:ıına · ~ pe .. . . ~ 
büyük oğlu Reşat Taranto ef.nin vasi vılayetınde yapılacagmdan o gnn~ kac~ar talıplen~ memunn 
tayinine ıı T. sani 929 tarihinde ka· kanununun 4 üncü madedsine tevfıkan ıcap eden vesıkalar ve is
rar verıbıi~ olduğundan keyfiyet ilan tidanamelerle mezkur vilayete müracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. olunur. 

1 Jl 

... """'" ... 

Cumhuriyet bayramı intibaları: Rlzede ki merasimden: ı - HU· 
kOmet konagı önünde 2- Cumhuriyet Abidesi önllnde toplanan 
halka mııallim Atıfet Hanırnın nutku 3- mekteplrln eglencesi. 

~~ 

BUlUK TAJYARE PiJANG~~D 
YEDiNCi TERTİP 

5. iNÇl KEŞlDE 
11 KANUNUEVVEL 1929 

Btiyük ikramiye 
50,000 liradır 

Ayrıca : 
25,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık 

ve 10,000 >> Bir 

.· 
ikra IT'ıi yeler 

111ükafat· 

Bahri ~luanıelat Türk Anonin1 Şirketi 
Tasfiye nıeıııurluğundaıı: 

10 10 929 tarihinde kat'i tasfiye biliinçosunun tasdiki için iç 
timaa davet edilen fevkalade hissedarlar heyeti umumiyesi nisa
bı kanuni" hasıl olmamasından dolayı içtima edemediğinden his
sedarların 8 12 1929 Pazar günü saat onbeşte Istanbul Liman 
Han dördüncü katta 45 numarada hazır bulunmaları ilan olunur. _ .... ·--------

ÇARŞAMBA 
13 T. SANİ 1929 

Pi~asaua ... atıl<tn ~aath:r ınt yanında 

10 büıük miıkMaı.1 malik olan ye· 

gine ~aattır. 

Lmumi accnıala-ı lsıanhulda 

Çarşıyı kebirde 

N. K. CF.ZVF.ClY,\N ve mahıum • 

H E P Sl N O EN 

OSTON 
; 

. ~D~A( 
KONSERYALA.RIDIR 

Akşehir ticaret ve sanayi odası riyasetinden 
Aksehir bankası idarei mer- rine kanunu ticaretin 340 ıncı Gebze sulh hukuk hakimliğinden: 

keziye müdürlüğüne bu kere maddesi mucibince keyfiyetin 317 senesi aşar mültezimlerinden 
Al • z d S · R t B Kara Mürselli Hamdi efendi verese 

tunı a e amı esa ey · ·ı· · · 751 . . . . . · . sıcı ı tıcaretın numarasına sinden validesi Hatice hamm ve 
tayın edtldıgı cıhetle tesçıl ve . ila·nına mu"tedair Akşehir ban-._ kayt ve tescıl edildiği ilan olu- zevcesi Fatma hanım aleyhine Geb-

ze mal müdüriyeti tarafından ikame 
11 

kasının ba istida müracaatı üze nur. olunan aşar bedelinden 99 lira 40 
--~ kuruşun tahsili davasının icra kılı-ı 

Ticaret l,leri Umum Müdürlüğün l&tanbul Erkek Muallim mektebi nan muhakesiride müddea aleyhler-
den: Müdürlüğünden: den Fatma harnmın Istanbulda olup 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve mü· Tahsil için Avrupaya gönderilecek mahalli ikameti meçhul olduğu bil
rakabesi hakkındaki 25 Haziran 927 olan Sami, İhsan, Cemal ve Refii e- dirildiğinden ve gazete ile ilanen 
tarihli kanun hükümlerine göre Tür- fendilerin eminlik kalemine gehre- davet olunmuş isecle yevmi muhake-

leri. kiyede iş yapmak üzre tescil edilmiş mede isbatı vücut eylemediğinden 
olan ( Kompani Das~ürans Nasyonal Cibali iskelesinde hazine namına müteveffa Hamdi efendi veresele-
Sui!C) sigorta şirketi bu kere müraca- musadere olunup 10/11/929 tarihin- rinin bir ay zarfında bizzat ve ya 
at edı·rt-k Türkiye Umumi vekilliğine <le ihale edilmek üzre müzayedeye cı- vekaleten bir güna itirazları mevcut 
şirltet namına ifa edeceği işlerden do· karılan 9/ 276 metre mikaba muad,il sc müdcl-+i kanuniyesi zarfında bil-
ğacak a.a~al~rda müddei, müddeaale- i 36 adet Meşe kcrcstesirıe _ait mlin- dirmeleri lxı baptaki _muh_akeme- ,ı.rı 
yh ve uçuncu şahıs sıfatlar~yle hazır yede 17 ; 11 / 929 Pazar gununc kadar nin 11 t rihıne musadıf Çar- KiRALIK oOJ{J{ .. 
bulunmak üzre (Joz_ef Madıy~no _ve ~ir h~fta dah? temd!t edilmişti~. Ta- şamba f.• • t 11 re mu~llak ~u- . i e ıl'~ı ~ 
mahtumları) kolektıf şırketını tayın lıplerın yevmı meıkı•rde saat bır bu- Junduğunda y~ •. -n ve saatı mezkur- Dıvanyolunda Sıhh rk ~ır',,ı 
eylediğini bildirmiş ve lazımgelen ka- çukta pey ak~alarını teslim sandı"' et- de isbatı v• ..t ctmcleri"ve aksi tak- tında No. 138-140 seı;; ~ri~i"fı 
ğıtlan vermiştir. Keyfiyet tetkik edi- mek üzre İstanbul orman taş müdü- tirde gr 1 devamı muhakeme olu liradır. Müzayede 27 4< tt Jl'cı 
terek muvafık görülmüş olmakla il3nl ıiyet kalemine müracaatlar1 iliin olu- nacağı r ı olmak üzre iJfrnı key- Çarşamba günü saat 

1 

olunur. 1n1r. fiyet r !ıkta yapıhıcaktır . . ~ 

ASAN KOLO YASINDA TENZiLAT .)0 ku rusl u k 
' 

80 l\.lll'Uslıık 
' 

t.3( kuru.-.,luk :-ıı~P 11 ( ı . :~( ( 
.~ . ' . , 1 l 1 ·_)(' o \.lll'll'"ı ll ( :-\l~t· 

:- ) .!! 
Kuruşa. Fırsattan i••ifade ediniz.l la~un c,·1.a dcpo>u toptancılara ayrıca t<•nzilAt. 




