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Hal!lJm-..harrirl ı l!!IIIr~ mebn111- M:Al."H:ıtılUT 

. 2 inci sahifede: 
1- Bizde tiyatro hay atı 
2- Sen haberler 

3 Uncu sahifede: 
1- Yunanistana ihracatımız 
2- fstnnbul cun1a gün l eri 

nasıl e"Ieniyor 

4 Uncu sahifede: 
~ t - Feıek; hattanın yazısı 
~ 2 HlkAye 
- 3- Roma n 

~ 5 inci sahifede: 
~ 1- ."tltllet mekte p le ri talebes i 

için h avadi s 

yirmi beş 
basladılar 

Yakalanan dört kisi sözde çok Para 
kazanmak için yola çıktılar, fakat 

soluğu hapishanede aldılar 

Maznunlar Ankara ağır ceza mahkeme
sinde muhakeme edilmektedirler 

Fransız bahriyelileri 
abideye çelenk 

koydular 

Berberler mektebi dün açıldı ve bir 
mütehassıs getirildi 

Mehtebln küşadından sonra 
Ondülasyon yapılıyor. 

son sistem ış aairesınae olr hanımın saçlarına 

( )() işaretli resin Vali muavini Fazıl Beydir 
Perukirlar cemiyeti tarafından te- tarafından ruhsatnamesi alındığı gi- cak olup tedriı müddeti üç aydır. 

sia edilen berberler mektebinin iermi bi mektep için celbedilen M. Vili ia- Her üç ayda bir kurs açılacakbr. Ulı 
küşadı dün eByoğlu merkezi karşmn mindelri Avusturyalı bir mutahasaıs kunta 15 erkek 15 kadın olmak üzre 
daki binasında yapdch. tllo< defa olarak içinde vekruetten nıhaat i&teımıittir. 30 talebe mevcut olup müteakip kurı 
açılan bu mektebin Maarif Vek.ıileti 1 Tecb-iata O.. av r:ıihayetinde başlana- [Çevirlnl:ı] 
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S'o11 Haberler [
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~~~~~ıu;t~~;;; ~~; A ~~·
1

1·-. l'-·H•A•R-İÇT-•E•N-A•L•D••IG-IMl!lmlIZ-H•A-B•E•R•L-E•R-
Fransada İngilterede ıııı ııilnııııııııııuıııııııııııııuKı · ııuıııı ıı Mi ı m · ı ıııı ı-

DarÜ/bedagİ ınüdürüne Meşhur serseri Bahri konferans Ankarada barda başlıyan macera eli cevap 
Esirine eser beğend irmek için eser· 

den anlamak ve seçmesini 
bilmek lazımdır 

C · ·kı· sene sonra B ışvekil yeniden be-
orrı;:r~~ tutuldu yanatta bulundu bir facıa ile neticelendi 

1 LONDRA, 14 A.A. - Avam ka· ••••• •• 
PARJS, 14 A. A. - Amerika ve l marasında azadan biri başvekilin A- A t" "F . d h . . 1 b do·. nuŞ 

Avrupa zabıtasının iki seneden beri merikayı ziyareti esnasında Amerika· f ıs erı e- anımın nışan ısı ar 
aramakta olduğu beynelmilel serseri nın bahri inıaat proiramında bir ta· 
"Corrigan" muhteşem bir apartunan· dil derpiş etmediğine dair kendisine nasıl o·· ıdu". ru'" ldu'" "· 
da tevkif edilmiştir. Mevkufun dolan· malumat verilip verilmediğini sor-
dırmlf olduau paralann miktarı bir muıtur. M. Macdonald, menfi SW"et· •-•,------

Bir kaç gıtn evel Dartı:lbeda- ye etmek fikrimce bir borçtu. kaç milyona baliğ olmaktadır. te cevap vermig ve bahri intaat pro- cı·nayet sabah saat dörtte Karaog~ lan cadd 
yi müdürü Suphi Bey bir akşanı Fakat seneler geçer, mali vazi- AMELE GREVi UZADI gramında vuku bulacak her türlü ta-

gazetesine beyanatta bulunmuş. Y_et dilz~lir, gen_: ~e._ilerleme ye- SAINT NAZAIRE, 14 A. A. - ~~~~aöi.?iı:t'!d~ce~ = ~;"'k~:~ sı"nde vuku bulmuştur Katı·ı yakalandı 
Bir sabah gazetesi de bu beyana nne gerileme gorulurse ozaınan Loire t~zıriJıları~~ _ırreYi devam et- feransın neticesine baib olduğunu he • 
U nakletmiş. da hakkı söylemek ve bunda ıs- mektedir. ısoo kitı 11 yapmamakta- yan etmiştir. ANKARA, 15. (Telefonla)- sonra geceki müşterileri terL Efendiyi yere sermiştir. Ça 

Suphi Beyin Darülbedayide rar etmek borç olur. dır. ~u:!~;!"h\:t ~:~rsen=~şiı~- BiR lNG!LlZ SEFlfl .
1 

Bu sabah saat dörtte Ankara sol derek "nişanlını" dediği TrabJ lu kaldırımlara vucud0 

sadece idare işlerile uğraşır bir Bu seneki oyunlar atasında bi 1' pm•t;i<.ı BAŞ
1

VEK1LlN SIHHAT!. . LBONDRA, 14 A.Aefu •. -:-. nMgıalter,e- kakları barda başlıyan bir ma- zonlu Genç oğlu Salih Ef., ile muhtelif yerlerinden 1'3Jl 
knik . l . . nın oenos ayres ı ı sor co m . . . . h ı müdürı. olduğunu vete ış e- le -Darülbedayi müdürünün P~~IS, ı4 A. A. - B~ı ıs~hha- Arnold Robertson'nin hu•usi ve aile- ceradan doğan bir facıva sah-'bırlıkte oturdukları otele gıt- kırarak yuvarlanan Salı 

re karışmadığını zannettiğim i- yanlış olarak «Zehirli çiçek» de rat hilafına. olarak M. Poıncare K. vi bazı eıbaptan dalayı i•tifasıru yaz· ne olmuştur. Daha ak§amdan ı ·ııp..re1§ıunp5 l?~l?ljOS aızn :ııaw dinin bu elim hali önünde 
in kendisinden bu yolda beya evel ayının ılk haftasından evel bulun mı• ve nezaretin hu istifayı teessüfle . Bu vaziyetten dilkir alan Sa- . . "d Ji. ı; . - diği- «Zehirli kucak» piyesini duğu hastaneyi terketmiyecektir. El- kab 1 eylediğ" i b"ldirıniıtir. Yıldız barına gıden Kastamo-l v Ö F "d h dını kaybeden Fen e '! 

nat ~eklemezdım .. z_aten b~ za- de pek ala beğenmiştik. Diğer li kadar Fransız ve ecnebi zat neka- u ın 1 ninin alay ekmek müteahhidiSa dık oglu_ mer Ef., en e_ a- cruhun üzerine kapan:ıP fe!. 
t~ tıyatro eserlenru ve dunya piyesleri beğenmemek bahsinde het _devri~~ kendi köşklerinde geçir- Belçikada dık ovlu ömer Ef ve arkada ı nınu t~kip ~erek ~~?~~a'.1 başlamıştır. Yetişen pah 
tıyatro cereyanlarını tanrracak R f'k Ah B . d S ! ' . mesı teldifınde bulunmuılarsa da M. mali g . ş /caddesınde nışanlısı ıle onunil _ .. d n 1' 
bir hüviyeti olmadığını, -ömrü l e 1 B m1 etb deyınb ek e .amı1 .. Poincare, bu devri geçireceği yeri in Çifte lisan meselesi ye meslek mektebı talebe-1 kesmiş ve kaçmaga teşebbus e e 
. d . 1 . . . d . v• . b .1 zzet ey e en en aş a. ~ur u tihap etmelerini doktorlarına bırak- BRÜKSEL, ı A. A. _ Nazırlar sinden Mustafa Ef barda an '3-ı' _ Sen bu kadını nereye götü- yakalamışlardır. Mecruh. 1 

. ~re ış en_ ıçın . e ı:-eçtı~~ 1 
- yazmadığını okuyanlar bılirler. nuıtır . 4 · t "kl · · F "d H · .. akl dilm k · tenJil1Ş' dıgımden pıyes ıntıhabı ışınden . . . .. . .. .. ECNEBiLER HAKKINDAKİ meclisi, çifte lisan meselesini uz~n Je e tı en artıst en e . ı- ruyorsun? neye n e e ıs ıi 

anlanıamasmı ve buna karışma- · .. Şımdi bız Darulbedayı Mudu KONFERANS uzadı:ra . tetkik etmiştir. lçlİ;~ nı- le' sabaha kadar birlikte içmiş- '. diyerek Salih Efendinin üzerine yolda aldığı yaralardan ııı 
masmı mazur görüyordum. rune soralım: PARlS, 14 A.A. _Ecnebiler hak hayetın~e M. ~yma~s! vazı= f"h ler. Feride H. bar kapandıktan yürümüş dört el sılihla Salih siren vefat etmiştir. 

Teessüf ederim ki SuphiB.pek Fransızcayı az bilenler bile kında icra edilecek muamele meoele- :" ~ld~gu.:;'u f~~ljnuı~t ~alif•· ek -- d 
makul ve meşru olan hudut da- «Pas d'objectionıı sözünün «iti- 1 !erini tetkike memur konferansta hi- • emıbt~ırk ' .' ·~ ".r dmubı~r sur=:;;· haİ H Ik k k 1 Bursa Türlcoca X-J(l 

1 
. . .. 7 . . dd . ·ık fık ' ger ır aç gun ıçın e a ta o uma arzusu 5 hilinde kalıruyarak -sofra. baş~ raz yok» demek olduğnu bilir- ~:.':~~.e~~~·:tmtJ;. ":u f~.::ı~ · ec· 1 bulmazı~k inhilale doğru gid~yo.~., BURSA, 

15
. (Milliyet) 

da nükteperdazlık eden bır eski ken «Mary Dugan Davası» ında 1 b·r . F \ ba "h" .kti d" [Belçıkada senelerden ben suruk- B .. T"" k • da lisB 
f eli • "b. • bunun - la ak D }""" ne ~ enn ransız e a~ı gı ı ı ~a ı lenen bir mesele vardir: dil meselesi. M k } • } b • ğ 1 h Ik u gun ur ocagm 

zaman e en sı gı ı- ganp ve . . . _manasız o. r : « e ~ı faaliyette -.e kanunun ıcra11na musa· M ı · d ki Bel ·k da hulu an Fla- C tep erIIl ta e eSl ÇO a ffilŞ a daktilo kurslarına devafJI 
g ülünç sözlerle münekkitleri li ıtırazıyeden değıh> dıye tereli ade eylediği mesleklerde müsavata "udml >ıkr eli dil~'ı •. . ..L~< zadA ki hanıml d"" keı' t 

d'ldi.. d . nail lacald zik d"lm k d. man ar en erını m.,,,...a ~ d l f } l se z a ort er .. . tenkit salahiyetini kendinde bul me e 1 gıne ne en göz yum- 0 arı re 1 e te ır. israr ediyorlar. Halhuki diğer taraf- ersane eri az a aŞffilŞtır b h d tnam l ve 111 
muRtur. dular? İşidilişe göre kendileri YENl SENE BÜTÇESi tan fransızca da Belçikanın mahalli f eyle şe a .e dilmi~ e~ 

.. huk k · · · PARlS ı4 AA M b' b" ı· d ANKARA, 15 (Telefonla) - Bu sene Maarifin tanzim ettiği at ar tev:u e ştır. Darülbedayi Müdilrli sıfatile u çu ımışler de: öyle ıse hu , . . - e usan mec ır "an ır. . . . . • . )J1l 
· · · · kukta «Del'"li ·· "t D lioi saat dokuzda M. Bouinin'un ri- Çifte lisan meselesi yiızünden ıım ıstatıstıklere nazaran mekteplere ragbet arumştır. Merasını parlak o , 

buza~ _kendisını oraya tayın e lfilli . . . aı :uspı e;~ « . e yasetinde toplanmq, maliye bütçesi- diye kadar bir çok ihtilaflar çıkmıı- 11 Orta mekteplerde geçen seneye nisbetle 3730 talebe fazladır. reis tarafından Türk ~g 
denlen bıie kullanmadığı bu is- _ıtı_r~yeıo r.e.. ". . .» ın nin müzakeresine devam etmiş ve bir tır. Mesele halledilmekten çok uzak Bilwnum vilayetlerdeki halk dersanelerine devanı eden talebe müspet sahalardaki fealiY. 
tihza lisanile gazetelere beya- takııiınini nenle gorup ışıtmişler çok fasılları kabul eylemiıtir. Maliye görünüyor]. mikd r 

615 137 
dir trafında bir nutuk irat edi 

natta bulunmak hakkı ve haddi d?r? «Reisin Kansı» nda «bir nazırı M. Cheron, Nevyork borsasm- KABiNE DÜŞECEK Ml? a 1 n' f . d ı ı f tir Ç lar · ·1 · hasb" 
dahilinde midir? Bunun cevabı kokot aln;sınız» ve cıneylüfer ta dır fiyetlerin ani surette te~ ve BRÜKSEL, 14 A.A. - Bu sabah e ter ara ge en İe gra diın::y tir ıçı mış, 

h ..ı"••lı;w..,• ğun tarif . ala sukutunun Fransız aermayeıını mu- Flamanlaştınna fe çike lisan mesele- e ş . 
fU neza~ ~~ ~ili~ ı;~ ya vu . ~· esı» saçın nru tazarrır edip ctmediğ~~ soran M. si lıakkmda mühim bir nazırlar içti- ANKARA, 15 (Telefonla) - Ankaradan Istanbul defterdarı Kont Volpi Af/ıı8 
kından bıldiğımız Şehremını Be hangı urkçeye muvafık buldu- Chaıtanet neye verdigı cevapta, ha- mai aktedilmiştir. Bu içtima mühim ş fk B Edi imzasile bir telgraf gönderilmiştir Bu haberin İ 
yefendiden beklem. lar? «Kokotlar mektebi»nde bir zinenin ecnebi memleketlerde olan bi .. vaziyet ihdas e'-'•tir Sayet, Fiil b~ 1 eye . 

1
Pd v l ılmışt • AT NA, 15. (Apo.) - t 

ti batı mali ta 1 ~-'--d • ......, · - al ır kast esen o ugu an aş ır Volp" "' f"ne hu""k"-et 1 • • •• li · alım d sabık teşrifatçının kokotlara ho ma u run a şe er •ar•ı.nn an man katolilderinin davaoı ile liber le • • · • • 1 ,.ere t wn , . 
.. Şımcli s~?' yem bırak .. a calık tın . .b . . ıı h teftiı ve nezaret a1bnda .. bu1~ndw-uı- rin davası arasında bir itiım temin .. Memurlar ıçin yapılacak apıırhmanın proJesı fmdan bir ziyafet veril!t'll.J!' 

soylenen soze bakalnn. Bu soz- . e esı garı esını nas ez duğunu, ne tehlikeye duımuı ne de dilemediği takdirde kabinenin istifa- T 1 f nl ) d 1 k url ' • • • 
ler içinde, demin işaret ettiği- mettıler? .. : v.s. ~ v.s'. hi .. z~r~ra uğramış ~ulunr:ııa~ğ~. ~ sına intizar edilmektedir. ANKARA, 15 Ç e ~? a -:: ~n.~~a a yapı a7a mem ~ Jrahla 
miz bazı kaba nüktedanlıklar Biz Suphi Beyı bu ışlerden it ylemıştir. M. Casıaıng nın bır suali- BÜYÜK BlR YANGIN apartını~ı;ı?-m proJel~n ımar.m~d~lugu fen heyetınde son tet 
var ki onlart bir hamlede bahis ham etmeği hiç düşünmemiştik. ne ~evahen M. ~her~n F~a~saya ec- BRÜKSEL, ıs A. A. - Merkez kıkatı bıtınlerek vekalete.ven~ştır: . . .. Esrarengiz 
ten hariç sayabiliriz. Mesel§ pi Çünkü kendisini sadece bir ida- ~~~;:,,s:ir;:~,J:.:.~::.=ı.:~':.t ot~li?de şiddetli bir y~gın çıkm~ı ye Münakasa şartnamelen tetkik edilmıştır. Yakında munakasa 
yeslerin kalıru ve incesi gibi meş re, hatta biraz kari kadim idarei tında h<1lundurmak hususunda hem- muhım ha~arata sebebıye.~ vermııtır. ya konacaktır. Abdu"" lmUhSf O f' 

. laha d d. '"~ ld - be 1 . . Hasarat miktarı meçhuldur. Veni posta mu,.hu•'rlerl hur Fıtnat harumm «makta» hi mas t a amı zanne ıyor- rnur o ugunu yan ey eıruştır. - ı' ı tf 
kayesini andıran lafları, alafran duk. Fakat madem ki kendisi 3000 AMELE ÇALIŞMIYOR Latife değil!... ANKARA, 15 (Telefonla) - Posta ve telgraf idaresinin ye- nasıl intihar e 
ga sofrada imanıbayıldı aramak bu işe kendi kendine karıştı, bu LILL_E, ıs 1!-.A. - Val~siyenl! BUFfALO, ıs A. A. _Dün ak- ni harflerle sipariş ettiği mühürler bir kaç güne kadar gelecek Bağdat, 14 (A.A) - s-f 
gibi ahçıbaşı nüktelerini layık ve emsali suallerin teşkil eyledi ~ ç-:Jik f~bnkası ameleıı grev ı- şıım hüyüklbir ziyafet unasında bir ve posta şube ve merkezlerine tevzi dilecektir. kilin intihan lrakta büyiÜ' 
oldukları süprüntülüğe attıktan ği ithamlar önünde şimdi ken- lan etmiT,ıAe~A· RE KAZAS hırsız çe~<!lf~nCIWelerden ziyafet sa- Karahan ayın sununda bekleniyor heyecan tevlit etmittir. Müte 
sonra ortada iki mesele kalıyor: dilerini m aznun ve mesul olarak BORJ 14 AA B.k 1 

• 1
1
°
8
n':'?"'. S:iı'~ek ı_na•a thad şında b~lunlan . . . . K ah fa orada gerek İngiliz nıah 

, . . - or aa en tay- 1<1ş1run ıızerıne a mıı ve uzer e- Ankara ı 5 (Telefonla)- Rusya hancıye komıserı ar a- k A hafit· tar I S 1, · ı· B - 1 b · tanıyoruz kar · •~ ld - d · d ki _._.L- 8 ı,· 1 iliz li • ve gere rap ma ı 
. e amı zzet '\, "e ana pı · v. .. yare aya mm~··• 0 uıı:u ·~~ ~ rın e . t ..... ~'""':. ın ng ra~ı nm bu ayın sonlarında Ankaraya gelmesine intizar edilmekte- I' h"" ed"leJI 

yes beğendirmek im.ram yok II. Adapte degıl de tercwne parçalannuıtır. Pılotun vazıyeti umıt kıymebndeki mucevheratı gasbetmış . . .. .. . . . . , . h d M k dan fevka ade urmet ~ . 
muş. y~pın sözü bana men.sup. ~eğil- sizdir, Tayyarede bulunan yolcu ya- tir. . . ~r. Tev~ık Ruşttı Bey ıadeı zıyaret ıçın ılk ba ar a os o~aya zat idi. Mumaileyh, giinliJliİ 

di B b h t f k k ralanmııtır . . Bidayette mısafirler bunu hane sa- gıdecektır. yadı dahilinde g""irdikten tO 
il. Adapte yerine tercüme ya r. en . u usus a 

1 nmı ço 1930 KILOMETRO hihi tarafından . tertip edilmit bir la- .. :::m=:=:::ı::::nı::ıı::ımmımm:::mımımııı111111:111aamm111rıı-ı . •t . t~b ınJ 
pm demişiz, onu da yapmışlar, defa bu sütunlarda yazdnn. Sup PARIS, ıs A.A. - Tayyareci Ba- life olduğu zannına kapılmı,;larsa da il li ılllliiiiil ....... evıne. gı .mıı ve a ~~ 
gene beğenmemişiz. hi Bey benim böyle yazdığnnı illy ve Reginensi Elizabetvilden bare- takiler tarafından duvar kenarına di- ~ il il!!!!ll' ....,. •• • rak aileaı erkirunm müı_ll 

Acaba bu lakırdılar doıç...• iddia ediyorsa tiyatro neşriyatı ketle bir yerde durmaksızın 1930 ki- zilerek ve tabanca ile tehdit olunarak :· · tine rağmen kalbinin nahıY 
e.~.. lometre katettikten sonra Coquillat- cepleri bopltıldığı zaman İ.§İn baki- :c:JA:::1c=:i;~::&11::a:ı:ııın:::ı::::::r.c::::ma::m::::ı::::::::ı::: do"ru atef elınlf. tir. Müte~. mu? nı da takip etmediğini göster- Till d . 1 d" ka · · 1 1 d ıs 

I. Selami İzzet Bey hesabma miş olur. Bu halde bizim de şu eletyere ıtnmişer ır. kitini~ •namı~, ar ır. tt Istanbul şı·ıdı· maçları !i~~:~~il ~=~:-.:.~:: 
~:";o~'.rJ::at ~~:n::~~ ~:;:~i ileri sürmeğe hakknnız <>- u• se ınu" heneı's nıe e ı' ınn ayaa onıı's.. '• ıııı •' lu Ali Beye fevkalade ıııiie 
güzel, hattl az kusurlu piyesle- -Piyesten anlamıyan, bir res ll bir mektup bırakmıtbr. CeD 
fi bol bol beğendiğimi korkma- ml tiyatro müdürünün tenkitle d Dünkü maçlarda: Istanbul spor: 3, :;.ruimi bugün icvra ec1u 

• dan söyliyebilirim. re kaI1I alması ıazmı gelen vazi JOllUDuan • ra 
Hatt! bu yüzden bir çok dost yeti bilmiyen, tiyatroya ait neş 1 Süleymaı1iye, Fatih: 2 Gala tasa- krs~~7:':efga::::~eı::k g~a 

lanm. beni fazla müııamahakAr- rlyau takip etmiyen, hattl tiyat Mektep talebesi için liizumu olup talip zuhur etmemesine meb 
hlcla ıtham ederlerdi. rosunda oynanan oyunun adını ni mtinakasası intaç edilmeyen yerli~[ elbiselik ve paltoluk ray· 8 Beylerbeyı'. o kili AbdQlmuhsin papnrnJI 1 

S · · Sal 30 d ı k • , • ledildiıu bildiriliyordu. I Da müsamaha bence ııebepııiı; yanlış belliyen adamın o makam kumaşın T. aıurun 19 uncu ı günü saat 13, a pazarı 6' y 
deitldi. Yeni bir müesseseyi te da ne işi vardır? süretile ihale kılınacağı ilin olunur. lstanhul Şildi maçlarına dün Sta- hlr ıeklile zaif bir teıekküliln İ>elld lci bu telgraftan hiç bir ş~/1 
rakldye müstait gördükçe hima 1. NECMİ A t ~ ~ f M ~ 1 ~ dyomda haşlandL llk maç Stanbul de en kuvvetli bir takımı. Buna rağ- !aşılmıyordu. AbdaJmuhsı -• 

O !lf!I y a u" ür u"ftu"n en•, Sporla Süleymaniye ve Fatih'in bir- men netice:Gıılatasaray lehine 8-10. şanın katli /raktaki siyali', 
U U Y Jeımiı takımı arasında idi. . . H~":'D •U:d:Y~~c!a ~ulunan bütün ziyet noktasından ne kadat Amerihada 16/ 11/ 29 da ihalesi icra kılınacağı ilan edilen Ankarada kiin Bu maç, dün ~e Y.~zdığımız gıbı •e>"'!'ı~~ ~ordüler ki Gal!'taaaray yam dikkat olacağını söyl~fJ 

Şengu··ı hamanıı görüfen lüzum üzerine yeniden yı" nni gün müd- ayni zamanda terfı muaahakaaı aayı- kenc!111nı bır az ıılna bu sekiz sııyıyı v h t kt F k t feci 
Cinde 

Çin-Rus hududunda Borsa ihtikiJrına lıyordu. Bunun için epey hararetli 1 iki misline iblağ edebilirdi. ge ace. yo .u. a a k b 
detle müzayedeye vaz edilmiştir. 30/ 11/ 929 Cwnartesi günü sa oldu. . . . 1 Vaz'iyet _böy_le oldu~ ~~ide, yeni kan~~ bır ka~ıl. 0~'!18.yara ! d 

MOSKOV A, ı4 A.A. - Taı ajan- Jı.arş l at ( 15) te ihalesi icra edileceğinden mezkur hamamın Evkaf hey Sedat Ri:ı:a B~y.n ,,..ı..emhgı ..ıın.. futbol heyeti zait teıekküllu futbol vekilın kendını oldürmesıP . 
'' bildiriy.,..: Pogranit~~naia. mınta-. VASCHINGTON, ı4 A.A .• Ayan eti fenniyesince tanzim kılman keşifnanıe ve şartnamesi mucibin da cereya~ cJeıı maça taı·afey,, •..J.mo takunlarm~~ hirleı~esini iı!iJıclaf ~ej ileri geldiğini şimdi şu telf 
kasında Sovyet kıtaatı Usun,, nehn ecli . . t .. . . kül", ce (14964) liralık tanıirat tefrişat ve tadilat miistecire ait olmak lar şu şek.illerde haşt~ddar : . B.eyler!><'yı -~~ Üıkuclann hirleı?'e~!· tan anlıyoruz. AbdülmubstP 
· • ı ç· lil · d • I m 11 zırııa encumemne ıspe a- .. .. . .1 •. d al" l l k "f lstanhul Spor: Kazım- Samih, ru teklıf ettigı zaman Beylerbeyı mu- . . k• b bı"P 

meli geçç?'1
1~1 ° a~ ın ~rı tar_ ebniı er- törlerin Nevyork, Şikago, Nuvel Or- uzre beş sene mudd_etl·e· ıcara.ven ecegın. en t ıp o an arın eşı Tevfik _ Fahr·ı, Yusuf, Ahmet _ rahhası huna itiraz etmi•ti. lararı ne- şanır. ıntıharında ı se e 

1
, 

r. ın 1 
er agır zayıata ugramıılar- lea · al d ._. f ı· · hakk k enl Ankara I t bul Ev ' 1 b 1 f la~ dır n P•Ya• ann a'"' aa ıyeti m- nanıe ve şartnanıeyı gorme ıstey enn ve s an Salô.hettin, Salat.ettin, Orhan, Safa, ticesinde de nihayet böyle yalnız kal- o duğu u te gra tan an .

1
.
1 · da tetkikat icra etmesini emreden bir kaf müdiriyetlerine müracaatları. Ha.an. dı. Hal~uki Üsküdaı;la hirleı~ ta- mtyor. Fakat J rak bazvekı ~. 

lar da ayni tarzda devam edecektir. takrir su~::~:;~ ;ı;:~7· Yn· ksek nıu .. ~en~ı·s nıekf e~ı· ınu~ayaaf konıı·s- e~~~~::::ı~~~i1'{~ ~uti ~:; ~:~!':.":.:e~~d~::.~:t~!":. :~~:pa;;n ,~~~:eı::n k!;::s:j; 
Mektep doğrudan doğruya cemi- _ Davut, Ahmet, Şahan Sadi Eınin. ha ıyı olurdu. Netekin Beylerbeyi ve h. d h b k bit 1 

yetin idaresindedir. Mektebin küp.. NEVYORK, 14 A.A. _ Reverv llk devre umumiyetle ı:ıanhul Üıküd~r bir aralık muhtelit talmn çı• ma ıye~te . a a . ~Ş a 
1 
i 

dından .m~sat .sanatı tamamile aıri Federal bank ın iskonto fiyatındaki ~ Sporun hakimiyeti albnda cereyan et- karmaga batlamıtlardı. O sıralarda, kım amıllerın tesırıle olm~S J 
ve fenru bır ,ekilde tekamül ettirmek muzaaf tenzilabn esham borsa•ında JODUD an·. ti. Mamafi lotanbul Sporun bidayet- hat:rımızda kaldığ~ &"Ö~e Galata~- timalden hiç hariç değiJdıt- j 
,tir. vukua ırelen son buhran neticesinde !erde yapbğı bir sayıya, Süleyınaniye rayın. daha kuvvetlı ye ıdmanlı _hır hususta alınacak malumatı 

Dünkü küşat meraaiminde Vali it~eminde husulü muhtemel ümitsi.a Fatih daha sonra yapbğı bir sayıla takımıle ıtadyomda hır maç yapmıf· .
1 

. . b"ld" v• "z tab 
· F ı be ı lıgı he-·-af tm k · · ı1a "d f o Gal , __ ._ ı rı erımıze ı ırecegımı muavıni azı 'I ehir çok davetliler . ·- e e ıçın aç n cı alin Mektep için Hl.zumu olup birden azla talip zuhur etmemesine mukabele ve müsavatı temin etti. 1- b . . . ma~ a~a•aray.m.an""" -O . 

hazır bulunmuştur. Cemiyet reisi Is- bır kısmı ol.arak .telakki edilmektedir. dilm d.. b" li kinci devre aene lıtanbul Sporun fai- galibıyetile neticelenmıfti . dır.] < 
mail efendi· memlekette ilk defa mek 1927 senesınde ıskonto fiyab yüzde binaen münakasası ıntaç e eyen ort ın kilo yer malı toz ki yeti ile ba~ladı. Bu ııralarda Söle- Hulasa Galatasaray'm dün Beyler- SABIK KA YSERlN ENIŞ'fı::; 
tep açmak ~erefi cemiyete ait oldu- 3 buçuğa ten2il edilmiı idi. Bu mik- şekerinin 19 uncu Salı günü saat 13,30 da pazarlık süretile ihale ymaniye _Fatih aleyhine ikinci ve beyi ~qısında, geçen seney~ nishe- BONN, 

14 
A.A. _ Zupkof ~·.ı 

tundan hundan mütevellit ınemnuni· ı tar, Rezerv Fe~eral '-;nJ. ın tarihi ha kılınacağı ilan olunur• üçüncü saydar yapddı. • ten z~f ve ha.zı oyu.ncuları .'dmana?' sinin alacaklıları tarafından".~ el 
yetini ızhar etınit ve huna imkan ve- yatında en .ıışagı hır rusbettir. Fakat, o • t 1 k • d Oyanur. sonlarına dogru latanhul takınule ve gol olabilecek bır çok fır şikayet üzerine sahtekarlık tohl11 1 
ren Cumhuriyet idaresinden bir lisa- :.=:ı'!... sb:;t: :::..;s7ü~a•~onu enız sa ına uııı BllllSJODUDuan. Spor oyuncularında bir az yorgunluk sa~e.rı adeta. iltizami denebilece~ gös tevkif olunmuıtur. Esasen ı~t. 
nı sita · 1 hah ttikt ı. ·· t 

11 
on ° Yll· U ,.ıanıetteri görünmeg" e '-··ladL Buna terıı arzulanle kaçırarak oynadıgını, hakkında evvelce memleketten 1 . :r'' e se en ao~a Uf~ b artırut ve ispeküliıyon temevvücü- -

re.smının hazU" bulunan Vali muavı- ne m"sbeten t·-'-'..: ıarette ... - •• -• 54,000 Kilo Sı"ır ed } k I f u!il lb l i 7/k mukabil, Süleymaniye · Fatih tııkınu buna rağmen de 8-10 kazandığını kararı verilmiı idi. A 
aun- ---. • " apa ı zaz us ' e a es lnunue- ·· ·· F tbol H ti · aif k y ı B0•6 B,. ":' Fazlı bey tarafından yapdmaıtmı yüluelıniıtir 5,500 Kuzu eti daha fazla çalııır ~ir hal~ girdL g~run~e;. u . eye run z .tete PATLA AN B R . ,., , 

0 
b" 

rıca etmiıtir. Bunun üzerine Fazlı • 6 000 " K vvel/929 cumartesi günü saat 14 te. Fakat hu vazıyet Süleymaniye • küllerı borleıürmek huıuau!'daki ha- ŞlKACO, 15 A.A. - Şıkaı!' 1gı bey eline bir makas alarak mektebin il l d ' "' oyun ed Fatih'in ancak bir sayı daha yapabil· reketini ılloşlamamak kabil olunu- diye mütaviri Breen in i~:...ı 
methaline gerili olan kordelanın yam· l.i 8 ga B 250,000 " ı<:kmelı: } Kapalı zarf usulile ihalesi 7 /kanunu mesini temin etti. Bu aur~tle ~u .ID8Ç yor. • S. G. bir bomba _tesiriyla ~·';"!"" ufe".;ril 
na gelmiı ve: Avusturya· ~aşıstle·""i 15 000 Francala evvel/929 cumartesi günü saat 15 5da. 3-2 lıtanbul Sporun lehine bıtü. Kadıhögdehi maçları tır. Breen ile karısı ınfılak 

I' ı ' '. . . ". . ~ . . . . . . . ' 1 Bu galibiyetle nihayet birinci kü· .. yatııldımndan fırlamrılardır. ~ 
- "Memlekete ve esnafa feyizler MILANO 14 A.A. "k .• Mudafaı mılliye vekfiletı deıuz kuvvetlen ıaşesı ıçın yukarıda meye terfi eden İstanbul Sporu teb- Kadıkoy sahasında Fenerbah _ . • ı 

bahşetmesi temennisile"dedikten son f 1 . t• . . h - Çelı .:8" yazılı et, ekmek hizalarında muharrer gün ve saatta kapalı zarf . rik ederiz. çelilenn Fransız bahriye taknnı 1 göre geçenlerde lzmirde Al~ 
1
,

1 
ra kdorde11.a1yı keskmi!ti~. !::dan1 son- ı: :: ~;:ıı;;: r:~:t~. ı:;::ın. g.:;em~~ usulile ihaleleri icra edilecektir. Şartnamelerini görmek isteyen- ' ~kinci maç .G;ıılııtasaray'la Beyler- ile bir maç yapması mukarrer- tmay birinci -~ııkımlan adrashın keıJI ! 
ra avet ı er me tep ıtt o unan I . .. k . l · . .h led h 1 heyı arasmda ıdı. d. Fak F kım lan futbol musııhakasm a a .. - el salona çıkrnı•lardır. Burada asri ve ar tarafından karşılarumılardır. lenn herg un ve verme ısteyen enn yevını ı a e mu arrer Hak . S . T Be ı . at ransız ta mm gel b d 

1 
H". . he · do~ I 

' 1 d d . 1 k . .. tl em. aım urgut y . b . . DOi" u u useyın yı ııı f~n~i bir tarz~a m~ür, ~·~j •. P';· BUCDAY MÜSABAKALARI saatta Kasrrnpaşa a enız satına ma omısyonuna muracaa an. Takımlar: Galatasaray<. Raaim _ memesı u nıaçm ıcrasma maıu 
1 
mııznunen Albnaylı Tos~n beY111ııt dıkur, makyaı, perük ve saıre ıçın •· ROMA, 14 A.A. - Buğday komil i'I" 1 ~ • • n • d Asını,Zarif - Suphi, Mithat, Şakir- oldu. mir ıulh cu.a mahkemesınde 

ı:abeden malzo.me ~lanmıı~· B~- tesi toJ?lanmııtır. M. Muısolirıi 3 ,.,. 1 aye annı encuınenmuen• Ahmet, Latif, Necdet, Rebii, Kemal. Bwıa mukabil Fenerbahçeli- kemesine h111~ş1?"· . d"nle""'' 
•".!ua kadınlar ~ıkür,_ masaı, pedi- nede hır ~ap~acak buğ~y miisaha- 1 

• Beylerbeyiı • C~I -;:- Melımet ler Moda Rum takımı ile karşı- .. Toıun beyın şa~tlen ev~le bır• 
~~ ':'e .~akyaı tahııl edeçekler ~alarma ~t nızamnameyı tevdi etmlı Tahta kal'ada kadı ham altında kfiln seksen beş numaralı dille Ali, Mustafa - T~ l!naartn. ~!aştılar ve Rumlan !ı-O mavliı uzre muhakeme 3 kanunu 
aır. Şımdıkı halde uzun aaç modası tir. Bu muaabakada kazananla~a mü- ' . . .. . , . .. b" rabet - Yorgl, Nail, Seyfi, Ali, Saım. . · g P ılmııtır. 

1 1
;

11
cl 

mevcut olmadığından p~ri!k kıomın- hin;ı ~kr~~Y<;'e.r verilecektir. M. Muı kıl.~ :car m~zay~de.m~ddetı.17-~1-929_paza: ıpınu sa.at on ıre Şu takmdıını bakılıraa verilecek etıler. Tosu!' bey hu ~ayak me~ek:lif• 
,da kısa saçlar tarzında, ıhbyacı olan·ı •olım pırınç ıçm de bu ıekil projeler ka' · ındit edilmıştır. Talıplenn encumeru vıliyete müracaat;.. hükum ıudurı Sporcular arasında dolayı hır ıene muddetle dıs 
lara tam perükler yapılacaktıı·. hazırlanmakta oldu" unu bildi · · · 



MILLIYET CUMARTl•:sı ı tJ TEŞRL 'ISA'.'\I 1929 J 

a içteki bazı piyasalar bizden çektikleri yumurtaları kendi 
alları diye ve daha pahalı olarak başka yerlere sevkediyorlar ! .. 
Yumurta ihracatı- ,.,. ,~ ıstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

il MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 1 Direkler arasında 
ii i;nız artıyor ·'- J 

101umi harp't~~-~vel ve sonra ~ateferrtkH. ~~ Emanette -:J 1 "Miri kelcim. Hacivat çelebi 
Hilali ahmerin ~)~ Zabıtai belediye ile Karag·oz 

.. ~ Çok Fransa, ltalya, Yuna- Piyankosu 1 kadrosu 
~ısı Acıklı ö iiın an ve Bulgaristana ihra- Teşkilatın tevsiine Sesli sinema devrı·nde ~· , Dünkü keşidede(400) tı;: · 

::- cat yapılıyor kişi kazandı Bostankdolabınldadbir lüzum görüldü göz Seyretmek tuhaf OIUrl!.h 
f~ l - -- çocu parça an 1 Şehirde.ki zabıtai belediye memur-

ilıı:ıı.- •h d T'' k' 5 213 099 kil k d · • · 1111'1 kacıroıunun gayri kifi olduğu a fel ·~ b.:-'<a ı racatm a ur ı- , , oya a ar ınmıştt. Hilİlliahmer eıya piyankosu dün . 1 im h . d . 'b ka 
.., Uyük ve mühim bir me- Son 927 istatistiklerine nazaran lstanbul merkezinde çekilmiıtir. Mevlevihfan~ kb:'pkısında Rkızabel1endı aıı t 1

'• •• atazıkran .. an bnıtı. at~en d 
ı;.. "a.rd · D .. k .. k "d t 10 30 ta b _ bostanında ecı ır aza vu u umuş nun evın arrur e ı§ ır. 

'"- ıt. Gerek Avrupa ve ge yumurta ıhracatımız 11,055,576 1 un ut eb~ı eykedsaa d ' tın:'' tur Bostanda ikamet eden kahya Zabitai belediye teşkilatında ba, 
ıf't ""U' • k'l d V b 'h 5 434 62< anmış saa ıre a ar evam e ış- ı . . . 1 d d . l , hald ııJi \ Yerler pıyasalarmda ı o ur. e u ı racat , , " tir Mehınedin 6 yaşındakı çocugu boıtan memur ar a ahıl o dugu e 200 

Yuınu t 1 i t l lira kiymetindedir. · K 'd d d. t .. k"' · b t' dolaplarından birinin yanına gelerek memur bulunmaktadır. latanbulun, 
sJıf ~ l r a arı azam a ep- K'l .. bb h b'l . eşı e e or yuz •şıye dısa c 1 beygir tarafından çevirilen uzun ko- şehir hududu dahilindeki nüfusu 700 

Ilı: .ı aşır ve en eyi fiati bu- ı ometro mura aı esa ı e vaki olmuştur. E,yalar aı-asın a ga· . b' 'b' km b' k' 'd' y 1 50 60 b' f " 927 k' 'h 911 k b ... 1 f t k lun üzenne ata ıner gı 1 çı ., ve ın ışı ır. anız a 1n eana ve sene ı 1 racatımız sene yet ıymettar u uz er, so ra a ım·. d'' .. 1.. B' tica th d 
,,, ' · d k" · · ·· ·ı ları, yatak takımları ve saire vardır. 'bir müddet onmuı ur. ıraz sonra re a~e var !r. . 
" !!Ctlıieltetimizin mühim ti- sın 

1
e ı ~.rkazımızedg?lrd~!.ıracka~ı- Bu el itleri kiunilen Hilaliahmer dolabın yanına ıokulank çocuk batını olmazZabıta500ı bele~bıy1~_med~u-~ı~1ınınkhıç ıfi · maddelerinden birini te _ mız a mu ayese e ı ıgı ta ·tır- san'at evinde yapılmııbr. çarkın di~leri arasına apbrmıf, ka· . sa . ~ ı aa:ı uıunu me te-

tef 'de . . Ş de daha fazladır. fası ezilmeye batlayınca avaz avaz dır. Bu letkilat hazıranda yapılacak- , 

tın Yumurta ıştıhsalat ve E k ~ --o- bağırmış, biraz sonra da beyni parça! br. 
Çok mühim bir derece- n ço nereye.... 1 A[/ / l d parça olmuş, yavrucuk ölmüştür. Ço- · -o- . 

~. Mevcut i.statistiklere nazaran ma u er op an l cuğu~ bu feci halini gören a~a!• çıl- Köprünün üstün~ . 
ıı ak~t . yumurta ıhracatımız en çok .. .. . . . gın bır halde bagırarak kendını ku- \ .. .. .. .. . . 

. naklıyat vasıtalarının F y . t İtalya ve Dun harp malullerının hır yuya abnak iştemiş sede bunun önü- Galata koprusu uzerındeki ••> 
llıUltemmel bir halde bu- Bra

1
nsa! unanıskabn,I k d kısmı ırtima akdetmek istemis- 1ne geçilmiıtir. satıcılar her iki yaya kaldırımını ı 

u garıstana vu u u ma ta ır. ~ . • . . al ba ı 1 d B hali .. 1 
asından Anadolunur1 B d b 1 c a anı hayret lersede kongrenın ancak gelece Hü&eyin muayenesı yapılarak bır g e kt.•?>1~ a~ ~r. u n oı~u ·t 

Yerlerinde yumurta topla- b.ura ka aş 1 da şyy . cuma günü inikadına müsade kazaya kurban old~ğ'! l?•Pit edilmit geçk~ ıçık .. a~~d j,'!rett~ ':'~'fuı ": Direkler arasının bir musiki[ alır, kol demirini kapatır soyuı 
Ve b' . ır no ta var ır. umurta tıca- . . - . . . - defnine ruhsat verılmıştır. ma uzre opru e ır za ı aı e ed•· 1 d Etr f d h • d" d" .. '. 

ırıktirmek çok müşkül . · d k k d k'b' edıldıgı ıçın dao-ı!mışlardır. ye mevkii ihdaaı takarrür etıniıtir. sa onun ayım. a ım a ep sogana on urur ve nıhaye• 
ta.d retımız e ço ya ın an ra ı ı- b -o- t · · · · k' h'b' d k tr. Bu yüzden piyasa- . 

1 
İ 

1 
B 

1 
. Miktarı 270 e baliğ olan bu . .. .. Bir muavin ile 4 zabıtai belediye me- emız gıyınmış, mev ı sa ı ı a- pencere en üt diye atar. 

}nca1ı: k k lan mız 0.ha~ ta. ya vde u garıst~- maluller idare heyetinin heye- Motosıklet yuzunden muru köprüde seyylll' •atıcıları me- damlar görüyorum. Fakat is- Artık bundan sonra meyda· 
iJııı mer eze ya ın o na mli ım mıktar a yumurta 1- ' netmiye memur edilmiılerdir k ı fl k d k k' 1 ı, endifer hatlan civarında- h d b 1 d 'b' ti umumiye huzuruna çıkmak- K.adıköyünde ismet Hakkı bey · ~m ~sa arr o a. ar seyr_e ı na ge enler çoğalır: Dayı Man-
ltler1n ınall kolunma- racatı.n a u un ~.g~m~z gı 1 tan çekinmesi yüzünden müte- sokağında oturan h~mal Mehmet ef. • --o- hiç kımse perdenın uzagında ca arap Mercan, derken Hacivat 

" an sev Yunamstana da muhım ıhracat d' · · h' dild'ğ' in karm Emine H. ile oğlu dört ya- Şo"örlere karfi:I deg"il. Garsonlar bir gölge gibi düşerler s ı .. T 
·<>una nazaran yumurta ta bulunm kta · ma ıyen ıçtımaın te ır e ı ı da Mahir uk Muzaff . . d 1' v . • . . on o araı< ta uzsu2 

ctltıı.izı lek ti' h a yız. ni söylemektedir 'b'!'. t af d çockuUarulan er tmnıiknl e Şehremaneti şehir taksisin- sessızce aramızda dolaşıyorlar. Bekır o meşhur narasını 
n mem e n er S b d' ~ · ırı ar ın an mo oı e- A d k d' 2 .1 k . a d · ll · t e ep ne ır.... --o- tin aademesine maruz kalmı•lar muh de çalışan şoförler için yeni ah- ra an ço geçme ı. ı şm- atara gelir. Karagözü bu halde 

"" emır yo an ınşaa İlk d • b'' .. .. ı ' ' • rt l d " · · k l' " .. .. "'llııaka . nazar a gayn ta ıı goru- H. h l hl telif berlerinden ..Yar~ anmıılardır. kam vazetmiştir. Badema şo- gı ı arı arasın a mırı e am gorunce sorar: 
1J ~e lnlı:ilatı ılerled~kçe ~eza- len bu halin sebebi hakikatte ayvan asta l a- Mecruhlar Tıp fakulteaıne yatırılmıt· förler otomobillerinden ıtfaiye Hacivat, sivri külahı ile donuk - Aman Karagözüm bu hal 
oııt lııeıııck~i edeceğıne şuphe çok ~.as.it ayni zamanda nispet- rına karşı br. -<>- vesaitinin çıkardığı sadayı çı-, b~y~z p~rd~nin ve.ra~~dan eciş ne? . 
r' r. te mühımdır. Bu memleketler . kartarak halkı tehyiç etmiyece- bucuş bır cın resmı gıbı meyda- Hacıvat akıl öğretir: 

l'ı 18 sene evel kendi taze yumurtalarını derhal Şark vilayetlerinde bulaşıcı Beyoğlunda bir hadıse klerdir. Muayyen yerlerde mu- na geldi. Kuvvetli bir elektrik - Felaketzedei üryanız de! 
1~et odası tarafından ya- iyi fiatlarla satmakta sonra hayvan hastalıklarına mani ol- Evelki gece Beyoğlunda Aynalı ayyen süratle gidecekler ve bu- ampulunun neşrettiği çiy ışık, Karagöz anlamaz; 
~•tatistiklere nazaran Bal kendi ihtiyaçlarını bizim yumur mak v ehastalığı hemen çıktığı ~eş?'ede ~ir hadiıe olrnuıtur. Aliye nun gibi bazı maddelere riayet bildiğimiz hayal perdesinin o - Karaköyde kurbanız! der. 
, rbinden evel 911 sene- talarrmızla temin etmektedir- yerde b.astırmak için hayvan ha ımıınde. b!r kadınd.hl ırıkızh.kla mEakrznun edeceklerdir. Şoförlerin bu ka- esrarlı loşluğunu kaybetmişti. Siz, bu tekerlemede gülüne-
' ' l H b' d ld ki k~t . . h d olarak ıatıçvap e ı me uzre em B. d b' h d 1 k b' b 1 lJıı Yumurta ihracatmırz er. atta ız ~n a .. ı ar. yu- re d ın~n. t~nzımı ususun a efendi isminde bir poliı tarafından yıtlara riayet edip etmedikleri- ır. en ıre atıram a c~n_ an~~ ce ır şey. u amazsınız ama 
'S75 kilo idi. Bu mıktara m~larr eksenya d~nya pıya- daha. ~yı bır su~e~t~ ç.alış•l- karakola görürülürken Şerefettin iı- ni kontrol için her akşam Be- e~kı . Karagöz perdelenm du- h~lk, deli gıbi güler. Tuzsuz Be 

S. ve umumi harplerin ne- sasına arzetmektedırler. ~ası ıı;ın Kars valısının rıyase- minde birinin rnümanaatına maruz yoğlu ve Galata merke~lerinden şundilm. Alev a~ev yağ mumu kır, de".am eder: 

? 
c~{ilr_lk kaybettiğimiz me- Memleketimiz için çok mü- tınde E;zuC:U,?1• B~yazıt, Kar~ kalmııtır. . . seyrüsefer emrine zabıtai beie- yanark.en perdenın_ kıvrımların - ~.ız kısrak olmalısınız bel 

ı .. ctirı yumurta ihracatı him bir servet menbai alan yu- ve Artvın vılayetlerı baytar mu Şerefet~ı:ı so~ak ortaaınd8: Alı>:e diye memuru verilecektir. Hila- da den gostermelıkler boyu u- Karagoz tamamlar: 
't!li!dj 1 . . . h ld d d" 1 · d .. kk p bir komi hanımı polısın elınden almak ııtemıı .. . k 1 f k lb h E kı k İ . . ~ ~d r. Harpten sonra 923 murta tıcaretımız her a e a- ur erın ~nl md~lmre. ~ K . - ve Ekrem efendiyi döğmeye batlaını; fında hareket eden şoforler bı- zl~knlıp ı~<ı: an ev a eşerıkmad- d -b. hvet, sra. ız... çımıı. 

il". ---..:_Yumurta ihracatımız ha ziyade arttırılmalıdır. syon teşkı e ı . ıştır:. omısy- ıır. Gürültüye Aynalı çeıme karakolu rinci defasında süratle ve şid- u ~ gıbı karşımı~a ~. .~ ı. ~ ır ergele eksıkti, sen gel-
~ 4t o.n .bu .. lıu~us.takı muzakerele- k~aer ?'uavi~ T~bir ve poliı .. Hüa- detle tecziye edilecekler, ikinci Bu~. aynı ~erdemn onunde dm ta~am olduk!. 
~ x!_lladi H. lllahkemelerde rını bıtırmıştır. n~ elendıler yetı~mıtl~.r, ~e. muteca- defasnda da ellerindeki ehliyet zorla gulmek ısteyen dudakla- Hacıvat karagoze fısıldar: 

ıJI' ~1 Sarıkamış, Hasankale, Er- vız olan Şer~eıtı.n ~u,tkulatla yak•· nameler alınacaktır. rın ne hazin bir bükülüşü var!.. - Taifei ni"adan ikisinin 
bil PEKÇlLİK Türklüğü tahkir zrum ve Bayburt mevkilerinde- !anarak tevkif edılmııtır. --o- Meğer bu seyrettiğimiz oy- şerrine uğradık, de! 
;ıf ~p ki muayene istasyonları takvi- -o- Tephirhane için un "Kanlı Niğar" mış. Hani şu Karagöz, gülerek: 
ıııl ()l\ Usulleri tatbik d8VaSI ye edilmiştir. Bilhassa Karsın Mekteplinin intihar teşebbüsü . . . dost gibi evine kabul ettiği zen - Şey efendim der, tarhana 
,. , , hayvan yetiştirme hususundaki . Oıküdarda Valide ıul~n mahalle: ~e.h:eı;ıanetı tephırhane. ıd.a- dostlan kapının kol demirini çorbasına şehriye doğradık ... 

,ı· ı e_dılıyor Mme Eleninin muha~emeaine ehemmiyeti nazarı dikkate alı- ıınde ~turan Erkek muallım mektebı re~.ın~ ıs~.ah~ k<ı:r~r vermış.tır. kapatarak içerde bir güzel sopa Nihayet Tuzsuz zorlu çıkar, 
iJll ~~"İlı'ğ• ..... . b' . bugün devam edılecek narak bu kısım teşkilati ayrıca tfaled~stındt~nd~7 1Y~tındka ~tuihzaffar•ert e- Muflıs sut şırketının otomobılle ziyafeti çektikten sonra çırıl çrplaklara elbiselerini iade et-
f ""i ıınız yem ır ıo;- B .. • ahk · · · · en 1 en ur ıyo ıçere ın .,. rinde 'k' tanesi bu 'dare 'ç'n · · J ı ._ vr,

81 
• kt d' y ugun agırceza m emesın- takviye edılmıştır. ıebbüı etıniı fakat çabuk yetitilwek "b n 1 1 

.
1 

. . Tı h' ıhı çıplak kapı dışarı eden mekki- tınr. Oyun da biter. 
ilı'' "llıjk ~eçırme e ır. . e- de neşrettiği Hronika gazetesi- --o- kurtanlmııın'.. mu. ayaa ~~ı .mıştır: ep. ır a- re" yok mu idi? İşte o ... Kanlı "' "' "' 
ol' ~de s:dı!en J<ı:pon usulü sa- le Türklüğü tahkir eden ve hak / Bu intihar teıebbüıünün. ıebebi n~ ıdar.esı ıçın yem t~.p~ır .. ma- Nigar, kırmızı hotozu başında, Hacivat şahncye çıktığı za 
,,it ~1 ın nede ık1 mahsll;1 alr- larmda «ağriyoteroıı vahşi ke- .zmirde telgra Muzaffer ele'!dinin niıa.nlm ıle ara- kıne~erı alrnması da duşunulme mini mini sahnede dolaşırken man uzun bir manzume irat et 
_,., Uhakkak addedılme- limesını' · kullanan Mme Elenı' hatları ımda çıkan bır meıeledır. ktedir N b 1 k 1 · t' G l'b k , ~ ~· . . . - --o-- · arçın eye arşı aşıyor: mış ı. a ı a son rt ası şu mı· 

. lı:a.rj . . . run muhakeınesıne devam edıle . --o- - İki gözüm ne tarafa böy- sra'la bitiyordu: 
~liktc stan Jal?on ~ıstemı ı- cektir. ..tz~~r posta ve telgraf b<ı:ş- 450 /ıra para Gece tramvay le? Nice Karagözltri mahvetti 

Jel ~bcrn ~ok_ eyı netıce almış Bugünkü celsede müderris m~d~ru E~ver .. B .. Anka~<ı:ra ııt~ Çorapçı Süleyman Sım ef .. fl!uru- se"er/eri Narçın bey, dildadesini ta- devran perdesi 
~ ~İst a dıgımı.za. na~aran Şerif, muallim Etem ve Salih mıştır. Gumruk ı~ar.e~ı 1 e 0~ os~~iye camiinden geçerken iki r•n . I' . nımamazlıktan geliyor. Fakat Evet, alan de· il Ben bu 

'ita, an da aynı sıstemı tat- Arif beylerin kelime üzerindeki ta arasında çıkan ıhtılafın hallı keaıcı tarafından zarfçılık suretiyle Sınema ve tıyatrolardan çı- N' - , 1 b' k d k D y d . lg ' 1 : 
,t ~ rar vermiştir. Yunanis- k'k 1 h . k için Enver bey teşebbüsata ba- 450 lira11 ve 10 altını çalınmııtır. kan ahalinin yaya kalmaması i- ıgar azı ı ır a ın, ya asını evran pe'. esı, o sa o sa sıne· 
pi - l\un . . 

1 
F tet ı at arını avı rapor o una -o- . bırakmıyor: malardır dıyorum. 

bir ıçm talya ve ran- caktır Karar verilmesi muhte- şlamıştır. çın her gece saat 23,30 da kapı- . . . y H 1 r f'li 1 k 
ıfl' \er tetkik hey'eti gönde- meldi; Bundan başka Enver bey, İz- Şoförün marifeti ları ancak İstiklal caddesinde - Haclı gel gdı.delım.D. · l'koksla eı~ eMses. ı ş' m

1
er çı.bı.P t~ 

pi • ··• · · h ı· · d k' l f t ll 1 1 k .. karışmam ha ı ıyor. e ı an ı mese d ons ova ye gı ı yu ,. G l l h• d mır ava ısın e ı te gra e e- Eminönünde Ebu11uut caddeıin- açı arak yolcu ama uzre 12 1 b' k .... 1 ksek b' tk' k d k 
~ ı\~ - azete er a ey ın e rinin mevcut şimendifer hututu den geçen mütekait lskender efendi- tramvay arabası tahrik edilme- razı o ~ayıp ır. ta ım .. 0.zur ~r ır .. sana an e ~an a .. 0 

:" llda ile ticaretinıiz dava telgraf direkleri üzerine geciril ye 2216 numaralı otomobil çarpmıı, sı ıçın Emanetle şirket arasm- bulmaga yeltenınce, Nıgar,llbır nd~şktur, guler, şarkı kslo~ler go• 
-,,ıt ,~ ' B .. 'k' . hk mesi için de teşebbüslerde -bu- lıkerder efendşi ~~ebiyetli surette da bir itilaf hasıl olmuştur. başka kadınla bir olup zava 1ıyı ut ~7 sonra

1 
~~u 

1 
ugKumu7.' · 

ti tıda ile memleketimiz ug~ı ı ıncı ceza ma eme-
1 

k d yara a'!~nıttır. o or . ~m~ıtır. . karga tulumba eve atıyor ar. en a ı gece enm a an arag 
f . ticari miınasebat çok sinde Istanbul gazeteleri aleyhi unma ta rr.-o-- ki !_ofor Mehmet Alının ıdareun~e- Tı ft. l -o- .• ••td "? Narçın içeri girer girmez verayı zü, tıpkı unutulmuş bir sevgi' 

r;., 1 tir Her ı'kı' taraf da ne açılan müteaddit davalar rü' b'r mamyon Fe~e~.dedn ııeb~erk~n ayan ıı e iŞ e ne goru ll. perdeden bir ses: gibi, hasrete değil olsa olsa riK-
"ld · d'l k . S h gelecek ı nevra yuzun en ır agac çerp . ,. . • . k b . . .. 
y en mühim mıktarda ccl yete ı ece tır. . eyya , mıı, içinde bulunan Hakkı efendi ba- Halkın yıyecegıne ıc;ecegıne - Kızlar ... kapayın kol de- ate enzeyen bır hısle anabılı· 

\ı ~t. l'ürkiye _ Holanda ti- İrtiş~ ~eselesı e~r<ı:fın?_<ı:ki da Yataklı vagonlar idaresi me· şından yaralanmııtır. mü~eallik husu~larda y~pıla~ mirini !. . • yoruz.,Dojtru: .. . . 
'lııııahedesi 30 teşrinisani- vaya ıstıntak hakımlıgınden . .. b t'le seyyah cel- teftışata ehemmıyet verılmesı Narcın beyimiz ic;erde - hu- Nıce Karagozlen mahvettı 
~ lık.ii ıneriyetten çıkaca- mahkeme tarafından vakı istil- ~~1~. m:as~ :ı 1 

a başlamıştır Muhtar paşa bütün belediyelere tamim edil- sus! tabirile - eşsek sudan ge- devran perdesı 
~ İkf ama cevap vermiş ise devam e 1 ıçın azır 1 ar · mişti Bu tamimden sonra yal r · k d · ı ·ı t 1 Kim bilir, bundan ylız sene . "a . ısat vekaleti hasıl o- d'l k . M" 'k b' k - Yataklı vagonlar Halepten bu- hakkında y{· . .. .. k d (2)- ıncıye a ar tat ısı ı e uz us.u b lk' . . . d 

ltıııı ıı,Ycti ticaret odalaıına ı 1eced tıbr .. Mus1t.antı k!r
1 

.aç raya seyyah celbine çalışmakta n~~ . ~ıındo~uk.mb:ntka. 1asdın af 
1 

ile evlerden irak mufassal bır sonra. ~. ı1 sıne1ma ıbçın1 e aky-
"'ıt Şt~r. ce se en e~~. a ıye ve a et~ı;~ dır. Bu ay sonunda Suriyede bu Eski Bahriye nazırı Mahmut ~ ıçın e ~ ı ın. ı o an. a~ a dayak yedikteı; sonra haydi ı;ı- nı şeyı so.y ~yen er u. unaca · 
tt. tarıhten itibaren her iki den bekledıgı dosya gelmedıgı l h k fi si şehrimize Muhtar paşanın divanı ali tara- yıyecek ve ıçecek ımha edılmış- rıl çıplak sokaga... tır. Seslı sınema devnnde Ka-
.. ~ ll .. d'"' · b'ld' unan seyya a 1 e · B 1 b ki t 1 b .. tm k k uh f ıt•sc llluıni tarifenin tatbiki ıçın cev~p vereme ıgını ı ır- gelecektir. Bunlar 70 kişi kadar fından 22 bin altın tazminine tır. un ar. a ava, u um a Karagöz o sırada pe~cered~ ragoz seyre , e ı ısaca t a • 

lı de daha önceden Hol- mektedır. vardır. mahkum edildiği yazılmıştı. tatlısı. ta?ın ve kozhelvası, şe- keyif yetiştirirken Narçın beyı oluyor vesselam .... 
a. en çok müsadeli devlet . . . . · --o- Maliye vekaleti bu paranın ker, peymr, pastırma, sucuk ve görüyor: M. S. 

1.tlesi .1 b' k gıbı şehırlerde de <ttraat banka- h .1. . . l'k' · mümasili şeylerdir K ka d' b' · l 
li\af a~ts:ısdı 1 e hır ffiUlVd~ !arı büronun vazifesini ifa ede- Çapadaki hastane tka Si l llÇI~ paşanınk em! a ının 'e •il• ~ -. .. ~zudm d r~, hıyor, IZlffi neboluda patlayan 

ı e mu teme ır. k . ıymet erının ı;ı anmasını Ocagv ın veni tak,•imi evın onun e emz amamı var • 
.:ı -o- ce 1tır. . .. .. . binası bildirmiştir. Mahmut Muhtar c · c • • mı idi? bonzba 
~~, • hracat burosunun talımat- , Türkocağı yeni sene takvimıru ba- . . 
'iVedılecek odalar namesi İktisat vekaleti tarafın- Haber aldığımıza nazaran P?şa bu par~yı vermezse tJllla- zırlamııtır. .- A. · · .delırdın mi herif.·· Bundan bir kaç ~~n evel. bir ııece 
'ta.re . d t · d'lm ktedir . , . ·ı k f · d _ kınden 22 bın altınlık mıktarı Hükumet bütün devair ve mektep· Bızde demz nerde? lneboluda şehır c!a.'ıi!ınde bır bomba 
'Oıı t O?aları mzamname- an anzım e 1

• e . · .. Sıh.luye veka~etı 1 e ev ~· 1 a satılığa çıkarılacaktır. lerde tercihan bu takvimin bulundu- - Ne bileyim karıcığım. Ba- atılmıştır. Bu. mesele hakkında uzun 
lltlaı tadılatı üzerine lüzum Fındık tacırlerı n111Ş- resı Çapadakı has~ane ınası- rulması için alakadarlara bir tamim k ana ka mm önünde zaaar uzadıya tahlı;•~t Y3P1!1Y~~d_u. 
ı._; a.rın la· vı i in ica ,._ .. nm noksanlarını ıkmal ederek i d gönderecektir. ~ . . .P . . b Ayın 12 ıncı gece .. bulun halla 
~"'lbirler afınm ~ adır p - kula t( a açılması için anlaşmışlardır. Bu macar Sfan an ge- Bu takvim Gazi hazretlerinin bü gı~ı bırı var, tıtreyıp duru10:. urkud.a~ uyandıran bomba. ~diıeai-
·L kvı ı. a t · H b ı d - .. fınd k · k d b 1 kt' le'" koyunlar ·-'''-zaferden eve! Kocatepede alınan Nıhayet dayanamaz. Aşagı ı- nın faili Ahmet namında bırı olduğu 
~.,... "atari t ı d ı a er a ın ıgma gore ı ıse ya ın a aş anaca ır. ııı, ıı 7 - • .. • - d - f bo ba Ab t d -''lla, b aş ırı an O a ar . . . . . · tarihi fotograAan ıle muzeyye.n bu- ner. Narçın beyın ugra ıgı e- ve m yı raı epe en aıtıgı an-
~lı't ulundukları vilayet- tacırlerı, bılhassa Gıreson tacır -o- K . 1 . . . l"h . . 1 nmaktadır l'ket laıılmıştır. Ahmedin oda11 taharri .,. 
h. er· · ı · .. k"l' - 1 d • , , l oyun cıns erını ısa ıçın u · a e acır. , . .,, .. , u.. . . , ,. 
"I' ının mutalaan sorul- en muş u ata ogramış <ı:r ır. Meclısı ıdare er M . d k k 1 Maroken bir çerceve ile •iıle"""' - B . • . .....;,1 !1 na ıtl· :''"'"' .,,........., -••'>'::"~.J"":. "'~""'"' D•• 

' Trabzon banka şubelerı fın- a~<ı:rıs~a~ a oyun ve oç ar bir tanesi Gazi hazretlerine takdim . .c~ şı~. 6~ec_. <f K~dını ~apa~tığı gorulmuı ve odıoda 
lı ~-- dık tacirlerine karsı krediyi kes Maliye vekaleti inhisar ida- getırılmış~~· 590 koç ve 405 ko- edilecektir . bıselenm getırınm dıyerek ka- bırde dinaırut bulun!"~ftur. 
''i.lt~ , . mi lerdir · releri hakkında yeni bir kanun yundan murekkep olan bu hay- Türkocağı 10,000 takvim tabeıtir- pının halkasına yapışır. .. Ah?'e~ ~dınla bırlıkıe mahkeme-

~ıı:.s.-. ) aya ıhraca t şBu şe~ait altında kalan fın- layihası hazırlamaktadır. Bu vanların köylüye tevziine baş- miştir. Pencereden tekerleme musa ı ye i"::"::ı:~tb.;şka geçen pou.-ıeıi ... 
~Ya Ya~ılacak ihracat dık tacirleri ~~ahhütlerini elde- ~iiy~had~ tütün'. ş~ke~ ve petrol lanmıştır. Bu hay".anlarda~ koç Feci bir kaza bakası ba~Aa~~ka ım ..• Bize a- babı g"!'e lneboluda ~atlıyoz yakı-
't ~· Sanayı ve Maadin ban ki mahsulle odemeye çalışmak ınhısar ıdarelerının ıdare mec- lar 11 k~yunlar 6 kılo yapagı ver Trabzondan bildirildiğine göre Zi- Çe 1 y Ş d 1 N' _ ru~?a ~ır bom!'& atıldıgı haber ~lır.mı 
~fı ıraat bankasına verildi- tadirlar. !isleri ilga edilmektedir. mektedır. gana geçidinde feci bir kaza olmuş- ?~ızla sanımız a a an a 1 11 u;ı:cnnc Pol15 ~emurlar'. va~ a ına· 
· llıdur H · . b k ·ı Ald · l' t K d · dare me ·!islerinin tur 14 yolcu ve külliyetli miktarda gar derler... halime koşarak Evrenye cıhet.ne ka' 
ı.'iini id · er ıkı ~~ a ı _ı- . ıgımız ma uma a naz~ran . anuı~. a ı. :· Liman şirketi bu: day ile birlikte Ziganadan geçen _ Sana şalgamla enginar makta olan kayığa motörle Manast~ 
~bir are etm~k ıçın mu- t?l".'ı.re satış yapıpda .taahhutle- yerıne ~~ra~ıpler kaıı_n olma~- mu··du'·ra bü~ük bir kamyon 300 metro derin- derlerse bana da tohuma kac- kahvesi önünde y~ri,erek topal o. 
, ti kalem tesıs edecek- rını ıfa etmeyen tacırler Ham- tadır. Murakıpler malı ye veka- r ğindeki uçuruma yuvarlanmııtır. h d 1 - mer, Osman ve Rıfat yakalanmışlar· 

~·' 1·t~c: k~_lemin ismi "Rusya burg ticaret mahkemesi tarafın leti tarafından tayin edilecek Bir kadın, bir erk<k ölmüı, 10 ki,i a- mış ıyar k e\erN.'., dır .. !'ayıkçı N~yaz!nin ~ndah~çinde.; 
~" \

11 
t hurosu" olacaktır. dan kara listeye ithal edilmis- ve doğrudan doğruya vekaletle Liman şirketi müdürü Ham- ğır yaralanmıştır. Diğerlerinin yara- Fakat a~~ '.. ıgar ne y~pı~ bu. uç. f~ıa aıt dınaınıtlCT mu .. detj 

il a, İzınir, Trabzon. Kars lerdir. , muhabere edeceklerdir. di B. dün Ankaraya gitmi~tir. sı l>'lfifti" yanar karagozu kandırır. ıçerı edilmıtlır. 
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Gelen tvr&k gtrt. vertlmtz 
~1tiddttl ıeıren ııs.~halar ~O tutD't•r 

(,aztz:e ve 111&.tbuyı ılı tılrr lçU 

•üdö.rtvete mfiraacat edlllr. 

ralarda çok ırörütillür. onu da 
öirenmitainiz diyelim, !ikin A· 

Bakkallaın kongresi 
rapçayı nercle ap.ıdinia? aırı..ı .. ı.if..ıon ....... 

-Efendim 1 Bize mekteplerde naf sayılarak Ticaret odasına 
okuturlar. • . kayt ücreti 10 liradan 20 kuıır 

Bu muha•ere b6ylece kapan- ta indirildiğini bildirmiştir. 
mı9. Y ahın 9urayı ill'Ye etmeli- 5,000 liraya kadar aennayeli bak 
yim ki, Nuh Bey bir kelime A kallardan 5 lira, 15,000 liraya ka 
rapça bilmeuolt. Sırf bir fantezi dar aennayeliler 10 lira kayt ü-

Kütü~ Hi~~YE 
Kelebek 

olaun ve Moskof va!iy~ ~a!''· ca cretine tabi tutula~~tıı:· . Uzanmış olduğu çok yastrk-ı _ Aşkını ispat eden intiba
ka olarak Arapça bıl~im~ IÖJ· V~tında ~ayt ucretı vermı- lı eni ku tü ü sedirde dün nndan deyeceksin ... Yutkuıuna, 
lemit ..• Bu meaele üzeruıden yenlenn naktı cezadan kurtanl- b! g ~ tş ~ ' söyle 
aylar 1eçmi9. Bir ırün Vali Nuh ması için İktisat vekaletine mü ırÇcesleakya ıyorl u... d d • ·Evet sana sahiden aıuk 

· N h B V ı· · ·1 k · ıp omuz annı aya ıgı - • ~ Beyı aratmı9. u ey a ının racaat edı ece tır. . k kl d d.. k 
1 

k 1 oldug" unu ispat etti 
· d'"' b" t lam B ı a· ı ıpe yastı ar a un an e e e · yanma ırır ıırı zaman ır a e e ıye memur arı . d ' Kelebek doğruldu ve bu sefe.-

aankhlar gürüne de ne olduğu Belediye memurlarının bak- n var ı... hafifçe omıız silkti. 
nu ilk nazarda anlayamaz Vali kllar hakkında tuttuklan cezai Bu gun,_ krvrak k~k~~an- _ İntihar aşka delil değil-
Nuh Beyi ırörilnco: zabitleri çok heyecanlı ve gü- ~.ç~adıg~.od.ada, dun bın ken dir ' 

- Nuh Bey! Siz Arapça bil- rültülü miinakaşalan mücip ol- dıru oldurmuştu... y. k 
B" . _ k o canım .... 

Gummi< ııınıann mesuııyednl tabol et.,.,., dilinizi sllylemittiniz 1 muştur. ın, onun ugruna, on~ ~ş 1 Çıngıraklı bir kahkaha attı: 
Bu zatler de Araptır, bqka Bakkallann hemen hepsi me uğ~~ canına kıymış, ıntıhar _ .i::lana. beni revdiğini, cid-

BUGÜNKÜ HAVA di! bilmiyorlar .• Şun.larla ıröriit murlan şikayet eder;k bu _ceza- etmıştı. .. .. .. den sevdiğin ispat etmiş olan 
bakalım dertlen nedir? lann haksız ve fuzulı oldugunu, O, bu gun guluyordu. kimdir bilir misin? Bana Kele-

Dün banret en çok 18 en az WI Anlaraımz ki Nuh Bey bu tek alakadarların haberleri bile ol- O, güzel bir kadındı. Kelebek, bek ismini veren adam. Benden 
derece !dl. Teşrlniunlnin onyedind liften fena hal~e sıkılmıt, fakat maksızm zabi!1ar yaptldığ~ şen, şuh, çılğın bir k?'~~- . yapanuyacağım, veremeyece 
puar gece•! ay t.umen ıutulıcalı.br. iti idare etmenın zaruri olduğu cezaların keyfı surette tayın O°:a ~u Kelebek ısmını kim ğim hiç bir şey istemedi. Esa-1------------- nu da ıörmüt hemen cevap ver edildiğin ve bakkallann kapalı vem:uş~. . cSen ben vergiliyim, yapmadı-

mitı olarak sattıklan konserve, A- Bılmıyorum. Her halde bu ıs ğım hemen hiç bir şey de yok-

BÜYÜK FRANSIZ OPERET HEY'ETİ 
Pek yakında geliyor ~ ~ 

Fransız Tiyatrosunun kış mevsiminin kügadı .~?.n:~ 
getirilen Fransız operet hey'eti önümüzdeki salı gunu 
dan şehrimize müvaselet edeceklerdir . . . • t~ 

Önümüzdeki çarşamba akşamı operet hey'etinın ıl~ JC O 1 
olarak Ankaranın en meşhur opereti olan L A M A 
piyesi temsil edilecektir . ıaral' 

Perşembe akşamı Matmazel Sonya Alninin ibdai o 
VERONİK oJ. 

Cuma akşamı LE G R A N D M O G 
Kişeler her gün bilet ııatıtma devam etmektedirler • .ııııif! 
Tekmil temsillerin proğramı tiyatro kişesinde talik edi;;::;' 

[
Haft8D ID ----·, - Peki efendim. demit -.e bi vrupa makarnas~ ve .g~~z .gi~i mi ona. aşıklarında biri t.aknuş-1' tur. Filvaki erkeklerin üstüne 

iSi il fütur Arapl~aı . • meva.da da. teşrnıl edildigıru so- u. . . . . • düşmem. Neye yarar? Hem ni- lll::: 
l ______ ,r.a_z __ _. . - Esaellmü al~~! diye ylemışlerdır. Amma.h:uıgısı? Bınbır aşı~ çin? İçlerinde ne yalancıları, ne ittihadı Milli 

hıtap eder etmez. dillerınden an Cezslsnn derecesi dan hangısı ona Kelebek d~nuş- sersemleri vardır. Fakat hiç bir 
Lisan bahsi l•:ran birine rast ıeldiklerini Cemiyetin ~~spit ettiğine gö- ti? . . o1düreni de başımdan savacakde 

H al Bir lisan ihtiauı idda. zanneden Araplar bitmek tüken re, mehuz şehriye nümünesi Bılmiyoruıu. ğilim. Amma o, muvazenesiz, 
;' de"ilim ve bununla da mek bilmiyen bir teJİ anlatma- unla mamul olduğu iddi?.sile 20 _ •. coşkun, deli idi. Beni mahvet-

~?b a eıı!esem bile mahçup ta ya ba9lam19lar. · Nub Bey ara- lira, gazoz içinde fırça kılı. çık- ~ger. Kelebegı ~." kadar !1e-I meğe kast· tmişti. •. Beni evlen
~~i~m Çünkü lisan mütabaa- 11ra ıri}ya lakırdıya kanfıyor tığı için 3 lira, mekUlat etıket- şelı,.bu kadar şen gormeseydım, miş, ev kadını olmuş, köşesine 

k ·d k ki· bu · t mut ıriblı ı siz satılıyor diye s lira, çuv.al- dunun facıasmı hıç açmıyacak- çekilmiş tasavvur ediyor mu-
1111 ° a ar ço ' 11 en an- H · f dh R bbt · d"ld""" · · t lamı an nadir adamlar araamda - aza mm a a • • • larla cadde ışgal e ı ıgı ıc;ın ım. • . sun? bulu!mak öteki kalabalık içinde yahut: . , . . 1 l~ lira, .çatlak kase. ku~la?ıldığı Armna o kadar 1:1kayıt ve 0 E3!1çe}erde, kırlarda. çiçek: 

bohnak lbett iyidir. Za- - Sadakallabül azım! dıye- içın 3 lıra ceza kesılmıştır. Ba- kadar kaygusuzdu ki, merak et- ten çıçege konan K!lebeklen 
kay ~an e eıu h- aun·· rek gQya Arapça söylüyorsa da 1 zı bakkallar, ceza korkusu ile, tm, sordum: seyretmişsindir tabii. Bu göz 
ten yazacaıuıı ıey ~· • N d k di · ··1d·· d .. 
ku d . 1 di"" • Türk dili Araplar muttasıl biklyelerine sermayeleri mütemadi cezala·j - e en en nı 0 ur u kamaştıran, kanatlan binbir ren 0 JUP ın e gınız d ed" 1 N"h t V ı· · · lm d • · canım' · · • 1 . d - "ld" s· ecnebi evam ıyor ar. ı aye a 1 n vermeğe kafı o a ıgı ıc;ın 1 • 1 klı kelebeklenn, kanatlarını ka-
~ea e b~lmı ekgı ır. ızeüz • de aoruyorı dükkanlarını açamadıklarım, ı Ürpermedi bile. İri, parl'lk payıp dinlendiklerini dı. gördün 
u.anı ı e menuu erın , ·· ı · · ·· 1 · • · • d"k · 
b. "ki ı•t"f k · tı"yorum - Canım nedir bunların böy dükkanlarını kapamaga me~mırf goz ennı, goz enmın ıçme ı ttı. 1 mü? Aman ne cirklı~ mahluktur! 
ır 1 a 1 e yapma •• · I d ) ki ? ·· · 1 d" 1 O 1 ilkm d" ·1 - ka k B"lm • d ben' fikri de e uzun uza ıya an attı an olacaklarını soylemış er ır. muz annı ıı e ı, amma sı - I Evle'1ecek olursam, nat apa 
~ . ~m., sBı~ de ··ı dım be · m - Efendim! Bunlar tüccar- H aksızlrklara karşı 1 ki yormuş gibi bir tavur aldı. yıp dinlenen kelebeğe dönerim .. 

mısınız. ız e 0 e en n ya- T"fl" b ) 1 1 h · b l k. Olma · d d" 1 n"mle 1 b · b h l k 
b r 1 k h fif mıı. ı ıste azı anna ma sat dare eyetı un an tes ın 1 - z şey, e ı, 1e ı şte bu arlam .enı u a e so • 
1 a~cııu:a~ ~~\/rşH a b nazar: mış parasını alamamıtlar. Şiki.- ederek haksızlıkların önüne ge- evlenmeğe kaiktı !. .. Diişü.-ı. m.ık, beni eline alıp, kanatlan-
a 'da j ak e. ır. f? 1° men yete gelmişler... çmek için teşebbüsatta bulunu- - Na ıl adamdı? mın tozunu silkmek istiyordu .. 
ıe dn oMma 1.uzere 

1 
ra anınız -Ha! O Vilayeti alakadar et lacai>-ım ve bakkal dükkanların- - Fevkalade iyi bir adamdı. Kanadına el değen kelebek ölü-

var ır. ese a:. ., mez, ıöyleyiniz mahkemeye mü da a~ılmadan satılan fabrikama Zeki, sevimli, hoş sohb~t bir ı me mahkum olur .. 
.- Arapça bılıyor muaun.: de- racaat etsinler! mulatından bakkallann mes'ul çocuktu ... Ben öyle kolay kolay Nakleden 

mıtler. Uydur uydur. ı~yle! Nuh Bey Araplara dönmüt ve tutulmamasına çalışılacagını herşe:,:e P~ki demem. Amrna on Seli.mi izzet 
-Cevabı_nı ~~ı9la~. Bı~ dıi~ lif ederken elile yapılan hareki bildirmiştir. dan h~ç ~ır şey reddetmedım. 
d~ 1.nzıl dı!ınce. ı~eraın, Bı!1- tr taklit ederek: 18 saat yerine... Ona hıç bır sey için hayır deme-
'l:ıl dıyın~ .bı~ersın. - ~emı9. - Yuin velkur'anilkeriml. Esnafın mütemadiyen gün- dım. . . , 
Alma ca ""tn oleden beri aYalll 1 H 1maz 1 k li 1 5.ıanik e§rafmdan Belediye reiıi . n .,, . lnneke leminelmüraelin demi, ... de 18 saat çahşmasr dog"ru o - ayır, o e me en ag-1 d B Di d lnı eıbakı Hulu•i beyin hemtireıi ve Muı ısanın a - umu?u. · ·-.. ~e Araplar bu ayeti itidince taşır- madığı ve cemiyete verilen zı;ı:ı. an ya z: «Bana var!» de- lafa beyin rdikaaı Düriye hamın Tet 
lıatlayan kaba taklıt !'~gunllllll mı9lar •e tekrar kim bilir neler 3,000 imzalı takrir nazan dikka dıgı zaman çıktı. rinisaninin on albncı aec:esi vefat et-
meçhulumuzdu~ · Hi..la ber ha- ıöylemeye ba,laınıtlar. te alınarak saati mesainin 12 ye - Evet amma onun bu.. tiğindm cenazeoi buıün Panııaltı Fe 

irtihali er 

Türk sigorta şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muarnel~ 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müS31t 

şeraiti havidir 2 
~lerkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanında~ 
Acnr('sl nlmınmayan şehirlerde acente arl\ıı•nl\kl"' 

Telefon: Beyoğlu - 2003 ~ 

Bevlel ~eınirJolları ve limanları ~!:luıni i~aresin~• ~ 
ANKARA - Kayseri hattının 242 inci Km. sinde b~ ı' 

silmiş Balastin hat kenanna nakli 20/11/29 Çarşanba ı;ilde f 
at 10 da Ankarada Devlet demir yollan malzeme dairesı11 

zarlıkla ihale edilecektir . . ~ 
İştirak edeceklerin muvakkat teminatlannı hamilen a~ıefl 

de saat 10 a kadar münakasa komisyonuna müracaat e 
lazımdır. ~ 

Bu bapta fazla malumat almak isteyenlerin Ankarada 
me dairesine müracaatlan !Uzumu ilan olunur . ../ 

Manisa vilayetinden: ti.. 
1 - M3!1isa istasy~nu civa.nnda. inşa ~lmekte bulunall .:;.'. 

tebin .;atı ınşaatı keşfi ve resimlen mucıbınce kapalı zarf, 
lt'-11-929 cumartesi günü saat ondört buçuğa kadar rn 
münakasaya konulmuştur. 

2 -Bedeli keşfi "(20250 lira (35 kuruftur. . ,J 
Tafsilat almak isteyenlerin viliyeta maarif müdürlüğiitd 

racataları. 
yat ~e!~zade, bır hukuk menıu-ı Nuh Bey Valiyi ıöatererek, indirilmesi hakkındaki idare . . . _ .. __ rikôy Kaıunl?ata caddeıindeki 95 nu 
bu bılınm. Bundan 21 sene evci ,.. .. I .. •--''-- h . kl"f" b"lh büyük. mumiyeye hitap etmiş ve saatı maralı luoneaınd~. kaldmlarak nema-. . "Ik h • "linm guya onun aoz ennı ............ e e- eyetı te ı ı ı assa . . . zr Tqvılciye canunde brıdeleda Maç 
meırutıyetın 1 engamı ~ diyonnut gibi: bakkaliye sahiplerinin itirazla- mesaı meselesını tekrar reye ko ka kabriıtamn• clefnedilcceiinden e- ________________________ ..... 

da «Ünyon Franıez» ele .bir ba- - lnni fetebni leke fethan rına maruz kalmıştır. ymuştur. vidda ve ehibbaımm sut iki rrıddesin EO f 
loya m~, re~mi kabule mı, elha- mübina! Ayetini okumuı. Arap Bunlar, alkışlarla karşılanan . . Azanın. ekserisi, bu .hususta de hanei mezkiire teırif buyurmaları l\'l JLLJ YETiN EG LEN CEL ~ 
ııl m~ı~et~ hatırımdan. çıkmıı lar bu sefer Nuh Beyin Arapça bu teklifi kabul etmiyerek hüku ıttıhaz edılen .kararda ısrar et- r~a olunur. . 
o~an bir ıçtımaa olgun ~ır halde anlamadıimm farkına varınıt met tarafından tebligat yapıl- mış ve şiddetlı alkışlarla bu me GiorgİO Mandef 1 2 3 4 
ıırerken Fransızçadaki vukufu- olacaklar ki tekrar Valiye ırelip madıkça bu tarzda takyidatın sele leııpanmıştır. On beş güne .. . . 1 j 
n , .. te mek üzere yanlııuım ani 'L--ı 1 Val" . . . - . . k d "h . • 1 k t b"k" ' Kurk tıcaret baneaı !1 . ~ r . . . . ,,. atmaya '"'9 amıt ar. ı tatbık edılemıyecegını, es<: -;en a ar ı tıyarı o ara at ı ıne . . .. .. 
lıildı~ı «~voı~» filının hal aıııa· Nub Beye aormu9: bir kısım bakkallar buna riayet başlanacak olan bu kararın kuv- 17. '.f'eşrınıevel ?azar gun~-
amı: Je, hi ~· ıl a, nuısavun, TIIA - Bunlar bi..li ne anlatıyor- etmiyecekleri için suya düşece- vei müeyyidesini temin için hü- d.en ıtıbaren Beyor;l?nda İstık
·~· il;zon, d~ye ç~e çeke salona !ar? ğini, bakkalların daima müite: kfımete m~racaat edilecek ve lal ~a.ddesınde yeru ı"~ş~ olunan 
ııırmıt ve nvayetıne nazaran al· - Efendim 1 Emrinizi anlat- rilerinin taleplerini ifa etmelerı yenı mesaı kanununda bu cıhe- magazay~ nak!ed~cegını ve muh 
kı9lanmı9tır · tun ama çıkmak iatemiyorlar. zaruri olduğunu iddia etm;ı:lcr tin nazarı itibara alınmaı:.ı rica t~rem muşte~lenle dostla~ın 

Geçenlerde bir arkadaım an- _ Söyle batka itimiz var çık dir. edilecektir. 1 zıyaretıle muşerref olacagıru 
!attığı tuhaffakat hakiki bir vak amlar.. . 1çtimaında hazır bulunan di Diğer kararlıu 1 arz,_e;..y_le_r_. ____ ,.....,..... __ _ 
ayı ıize na1dedeyim. Nuh Bey Araplara bu defa ğer bakkallar ve bilhassa müs- Cemiyetin tetkikatma göre Bey oğlu icra daire.inden: Beyo~-

Çarlık Ruıyası zamanında kapıyı göatererek: tahdemin, bu iddiaların var"t ol hayat pahahlrğını yüzde yirmi lu İcrasından mahçuz ve satılması mu 
d · T"ff b"t b" K n; k ır ı· f • • ·1 · ·· ·· 1 a· N b k d · d" k 1 b l k karrer bulunan Kanepe ve koltuk ve ..zRannVe 1~rım- ıVıalat~ .ta ı . ır d -. e ım ealıdm aydenkla ... madıgım ı erı sunnuş er ~r. e- 11eş ka arın •.rf~ce b~ ~ at a- sandalye ve büfe ve aynalı dolap ve 

us a ı varmı9. ının maıye emıt ve yine ırma ı ·arım ticede bakkalların mesaı saat- arı ooperatı ıne utun azanın lavabo vesaire 18/11/29 saat ı4 te 
tinde de Nuh Bey isminde yerli ırörünce kollarından tutup ka- lannın her mevsine ve ihtiyaca iştiraki bir yağ fabrikası açılma Beyoğlunda, Ayazpaşada, Mezarlık 
lisanlara vakıf bir tercüman bu- pı dıtan atarken en arkadakinin göre değiştirilmek kaydile şim- sı bakkallar arasında gayri me (Muhtar) sokağında, Elen .<On.~ıik 
lunuyonnuı. Bir gün Vali Nuh kıçına bir de tekme vurup: di sabahları saat sekizde işe baş şru ve halki iğfal mahiyetinde Seropyan

1
) a~artdımanınd1a hıllamnluza-

be 1 ....•. ke k I' b"ldi H .. .. ··ı ak b" 1 k 1 b kk 1 k b "h t ven"lm . yede satı acagın an, ta ıp o arın . y e goru9ur n aç ıaan ı -. ~~ta zurtuınu m a ır }anmasına ve a şam ~ı . a: ~ re a et~ nı ~ye . ~sı ve mezktir gün ve saatta, mezkür ma· 
tini sormuş o da: ayetıle ıtı kapatmıf. • . dükkanlarının saat yırmı bırne cuma gunlen hafta tatılınd€'n halde hazır bulundurulacak memuru-

- Dört dil bilirim. clemit- FELEK kapanmasına ve bir saatta öğle istisna edilen sucu, sebzeci ve na müracaatları ilan olunur. 
- Hangi dill~ri bilinlni:ı:? MAMA tatili yapılmas~a k~ veril- helvacı gibi esnafın bakk~liyel ~inop Defterdarlığından: 1 
- Ruaça, Turkçe, A~co, miştir. Buna ragmen ıtır_:ı~I~rm ~e~adı sau:n~ktan me~edılme- Sınop rüsumat anbarrn.~a .~.~fuz 

Arapça. • devam ettiğini gören katıbı u- sını temin ıçın teşebbusatta bu- bulu':'a~ 447 ton m.aden komuı;ı 22 
-Rusça, memleketin nsmf mumi dayanamıyarak: lunulması, bakkal müstahdimi-, Tb.eınnıev.el 929 tarihındkm ıtiilbaren 

...,l.d' bil" · · T • .. b" 1 ol · · · ı al ır ay müddetle pazarlı suret e sa-m~ ır, ıraınız, ürkçe mahal J İ - Bu karar şoyle ır a ar . nın cemıyet vası~as~ e m~ası tılmalı: üzre müzayedeye konulmuş-
11 lıaandır ve ırkmlllUl dilidir, ~ Dr • H • Ş NAS sun diye mi (?) kabul edıldi, kararlaştırılarak ıçtımaa nıha- 1 tur. Talip olanlann Sinop dcfterdar-
1111 da tabii bilirsiniz. Fııriai bu- Yavrunuzun en sıhhi l(ldasıdır. oksa ciddi mi?" di ehe eti u- yet verilmi tir. 1ı·1na müracaatlan. 

B• cGnlı:G yeni 
bllmıcemlıs 

SOLDAN SAôAı 1 
1.- Scrpu§ (5). Bir şeffaf madde 

(3). 
2.- Zaman (2). Beygir (2). Dogur-
tan (3) 

3.- İstikbal (3). 
4.· Az sıcak (4). Yama (2) 
S.- Kitap basan (4). 
6.- Kayırmak (7). 
7.- tıaret (3) . 
8.- Valde (3). Çifnel (2) 
9.- Kapan (5). Armut yiyen hay

van 3 . 

Dlnlı:I bllmecı•tll• 
halledllmlf tekit. 

YUKARDAN AŞAGl 1 lf 
1.- Milat._ (3) A~ 
dap (5). 

2.- Eaman (2). 

3.· Aletler ( 4) Çolr detfl i;) 
4.- Sert ( 4) yolı etmelı ( 

5.- Çevılr (4) Beyaz (2) 

e.- u~ ruc1aa; (2) c•l 
7.- Çekmek (3) tayan ecıeıt c•> 
8.· Su (2). Baba (2). ~. 
9.- Yer S • Bir di i..,.. 

-----
"ıt-:llll11«"t,, in edebi teJti1ı-.-.,-: 92 -;;-cı, neş'e; saidet, zafer, heye- gezin~sinin g~ah~ı. ödemiy_e- ,-. -Yaşasın "H~!""yet, Adalet de bir bir hı~aı:ıetin .t~kmesiylelki biz şimdi: .. . yatl'"' 

can, getiren coşkun anlanru çı- cek mı?. Oldugu gıbı, oldugu musavat, u~uvvet . • . yuvarlandı gıt~ı. Bızım has~ - Y~~ Tu~~ıye . .m.·· 

O 1 kannca geriye kahnn, iztırabm, yerde kalacak mı? Bunların ;ye- Herkes bır, herkes osmanlı. babamızı yataga Feleknaz du- - Turkıye Turklen,,...:ıı,,., 

ASK G . NE$ talihsizliğin elinde didik didik ri artık vatan toprağı değil ip- Babam da tıpkı tıpkısına bunu şürdü ve onun hıyaneti yıktı. - Türkiye'de sofrayll 
olmaktan başka geriye, bana tir . .İp! İpe çekil~e~ler. _Va- Y~J?mış. Benz~yiş tamam~ Ken- Osmanlı İmpratorluğunu da ar- Tür~ oturur.: ~ 
hangi neş'e, haz getiren şey ka- tana karşı ışlenen curumlen af- dısı osmanlı ımpratorlugunun navuttan, rumdan, araptan, er- Diyoruz . Bız kanı ka ,.,.. 

Etem Jzzel lıyor? Bu güne kadar bir sani- fetmek .pnların tekrarına göz adını alan: meniden, Feleknazlar yıktı, tek- öz Tilrk~eriz ve Ti;lı"~ ~ 
~ yem bile kendim için gülüm~e- yummalt demektir! Bu olamaz.. - Hasta adam! meledi. Babam öleceği gün ye- bu eserdır. Artık bır oJı. ~ 

yerek geçmedi 1 Eğer memleke- . . . . . . . . . . Sonra bic evlatlık: Hasan. t. diği hıyanet yumruğunun farkı- ve bir Feleknaza yer r. ~ ço"' 
Buna azmetttm. Sonuna kadar

1
ucunda bulunmak öyle tatlı bir timin aşkı, vatanımın kurtuluşu Fakat. ne tuhaf? Devletin kinci karısından bir çocuk: Ben. na vardı. Osmanlılık ta ölüm dan yok, nefes yok Tüf~' 

dediğim gibi .• Eğer: . . ız~v~, öyled~ a.cı ve a~za zeh!r b~ kurtarış ve kurtuluş yolunda kurulu.~u ile ai~e k:ırum~ arasıı;-!Uc;üncü ve çerkes bir k~n: Fe- döşeğinde: '.'~eb'ay_ı lfahan~si" ~: 'J'.ürk ana, T~k ~I 
- Hasan, yaşıyor •• Eaırlik- gıbı gelen bir ıztırap ki 1. Bu hır kı sonsur. heyecanım, sonsuz da da oyle derın bır bag var kı .. 

1 
leknaz ! Tutuyor aradakı bu de- nin hıyanetıru sezdı . Hakıkat Turkıye yalnız Turklerl 

ten döndü 1. iki saat bana neler düşündürme- sevgim, sonsuz feragatim olma- Şimdi her şey gözümün önüne. rin ayrılık bağlarını hiç göz ö- kafasına dank ettiği zaman et- "' "' "' .. ı. 
Deselerdi, çarçabuk inanır; di?. Bütün hayatımı hatırladım saydı muhakkak ki kahırdan geliyor ve.. Düşünüyorum .lnüne getirmeden hepimizi ana rafında kendi gölgesinden baş- - Kız,. Günay,GünllY 

beni niye aramadı, niye mek- ve .. bir film seyreder gibi dal- şimdiye kadar ya bir deri bir ke- Evelce bunu görmeye, düşün-; baba, ağabey, kardeş halinde ka hiç bir şey bulamadı ve ıızak- - N~ o h11tun bacı?d .• t~ 
tupla bulmadı? ... Diye düşün- dun, kendi kendimi seyrettim . mik olıırduu.ı, yıı bir avuç to- meye imkan yokmuş! Bir misal:' tutmak, bir anada.n bir lıabadan tan tüten yeni yeni lnnlbklarm - Neydi yon kız ora a v 
mez ve aklıma hiç bir şey getir- Babamın ölümil, üvey ana, Ha- prak ! ı Babamın kurduğu aile ve .. Os- ! gibi gfü.termek istiyor. Ama ne harlı ocaklanm gördü. O <Zaman gel buraya. • . yol ş 
mezdim? ... Ama memlekette ol- san'dan ilk aynlış, sokakta ka- Hele yalnız o Feleknazın çek- man!ı İmparatorluğu. İkisi bir oldu? .. Günü gelince ~ile çil bunların hepsi ona dil çıkarmış, - Geliyon. Hele bır 
mak, ya amak, muharebeye gir- lışım, Anadoluya geçişim, Ha- tirdikleri beni toprak etmek için ı birine o kadar benziyor ki. Os-1 yavrusu gibi dağıldı, kendisi de ı parmaklan burunlarının üzerin-! bakraçı da dökeyim de ··~i, 
mek, yaralanmak ve •. Beni bul- sanı görmeden onun ölümüne yeterdi! ~imdi ne oldu acaba, manlı impratorluğu ne yapıyor- öldü. Osmanlılık da bunun da- de :1, - Kazanın altına da 1 

mamak. İşte bunun Vf'rdiği şüp- inanış, tekrar yalnızlık, kendi.nerde? .. Yaptıklarından utanı-ldu?. Rumu; Çerkesi, Ermeniyi,lha geni1 daha sümıillü bir ben-1 - Yuh .. Bebenıhi.. at emi? . r 
hedir ki beyni sızlatan bir bur- kendisinin kın oluş,. ?ütün bir J yor mu? Ha:,:di .~~n3: yaptık lan,• Arabı, Arnavutlu, .Yahudiyi şu- 1 zeri de~il miydi? Biri bir!eriı:e ı Diyorlardı. Babam d~. ölürken 1 - .. Pek~ .. Simdıcek S~ıl t>-'ltı~ 
gu oluyor! hayatın acı tatlı geçışı ve .• Bu,Hasana çektırdıgı çıle, babamı nu bunu hep kendı bayragı alu-, tamamıyle yabancı rrklarr, hıç karşısında Feleknazı boyle bul- Guneşlı b•r sabah ..•. e yt5 

. . . . . . . . • • saniye! Bunda acı var, elem var, zoru zoruna öldürüşü bir taraf-:na toplıyor: jbir temessiil prensibi gütmeksi- du. cammn bile onun tırnaklan güncsi. Göz alabildıP.111zu"1 ı'J' 
Saat ona kadıır onun yanında nes'e var, hevecan var, te~elli ta kaJ,.ın; fakat Gavur imama - Kardeşsiniz. . . . zin bir arada toplamaya çalıştı arasınrla olduğunu gördü! lik. Mevdıın bağ!ıırı. B~ yorl.'1' 

oturdum. Hiç inlemedi, hic iz-1 var, dil ucuna gelen bütün hu kan olup Anadolu da binlerce DiyDrdn. Me~rutiyet inkılabı ve .. en nihayet ke,.,disini kap- Hiç kedi ile fare adaş ve ar- manı. Pekmez kayrı\: ... eıl•) 
tırabmı duyı.:rm'ldı. Onun ba~ı! karr1es kelimeler var!. Vatanın Ti;rkiin kanına giren o calımh hile ny,..ı şeyi söylerli · ltırdığı ağır gaflet uykusu için- kadaş olıır mu?.. Onun içindir (Bı 
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16 - 11 929 Programlan saat bire kadar dans hava-
Istanbul ayarile ları. 

Istanbul 1200 No 5 KW Viyana 516,3 m. 15 Kw 

16 Teşrin usani 19~9 
ASRİ LİSANLAR 

ANKARADA AÇILAN BERLİTZ 
• k ı • • 17,30-18,30 Saz heyeti 17 Konser, Lortzing Joh-e n ı o uyan ar ıçın 18,30-20,30 Orkestra, jazz -ba ama Strauss. Puociri, iBzet 

1 nd, Tango- Orkestra -Marsoh- 20,00 Musique de chambre 

U • • h b 1 ner: Hans Helling, Ouverture , Violon ve Piano - Şark g n un a er erı Debussy: Claire de Lune, Moz- Chopin, Sauer, Liadow ve 
• aru: Cla vier quartette Violon- Liszt'in eserleri. 

. !Solo, Massenet: Andaİouse, 22,00 Tiyatr~ "D.er . Ted 
~ıgana dagy larında Devlet inhisarları veli bir tanesi Gazi Hazret- 20,30-22,30 Saz heyeti V

00
on MendaJ,, pıyBesc. dTPıyatrğ-

• r b · l · akdim edil k Belgrad 429 8m 2 SKv an sonra azz- an ro -
··~ a :ı:on taraflarında Zi- Devletin malı olan Tütün erme t ece • ıs,30 R d" ' 0 k ' · ram nihayetinde telsizle re-
• ... ıa d -ı d t .. l ·· Şek inhi" I d b" Be be l k b" a ıyo r estrası ope- . . ~ ag arın a uy er ur- ve er sar arm a ı- r r er me te ı ret parçalan. ' sım neşnyatı. 
d~lece~ bir facıa oldu. !>ağ rer 1~ meclisi vardı. Bu açıldı 21,JO Konser, Veber, Bizet, Var,şova 1411,8 m. 12 kw 

1 aşagı yuvarlanan bır o- meclisler ortadan kalktı. . .. Liszt. 17,15 Gramofon 
b~obilde ilci kişi öldü, on Yerine Müralap memurlar Berberl~r me~e~ı ~un a- 23,30 Dans havalan (Belgrad 20•25 Gramofon 
ır tolcu yaralandı. almacak çıldı. Vali muavını hır nu- Autoklub). 21,30 Konser . 

MEKTEBİ 
Ankara : Taş Han sırası 

lyi ve ıerl bir surette B E R L İ T Z 
·Asri lisanları öğreniniz . 

usul!I ile 

Tecro~e Dersi Meccaneo~irl 
İstanbul - Beyoğlu 356. İstiklAJ caddesi 

1 • • · tuk ·· ledi M kt t 30 t B ı· (K" · · 24,00 Dans havalan (Bns-
rak başvek1h Y-avuzdan sonra aoy ' e ep e 8 er ın onıgwusterhausen) 1 O r rl ) Ü İ İ 

aa-d . 1 lebevardır. Onbe§ierkekon t635 m. 30 ta te ın en.. .._ T RK YE Ş BANKASINDAN 
ı.k g atta merke:ı:ı olan - Salamis L-ft· k dmdı 2 L İnşat ve K ~ • l • 
• h .. k~ . b kili .ki ~ı a r. . onser BJflSO aın ' ' ~ U umetı aşve 1 y anlı d ti • t r Program nihayetinde saat 1 - tlban Nlllll Banta81 UHtlerfnl Tilrldya f Bankası 

iildu ev~l kendini tabanca ile ta. <1>:ııarm b:ğ:Jı,~:dl: Manifaturacılar 1,30 kadar Dans. havaları. aenetıerll• tıbdll ettiren; 
1 rdu. Daha evel gelen te l ah t t al d ki Manifaturacılar esnafı top Budapeste 5505 m. 20 Kw. Merkez Acentası; Ga\aıa köprü 2 - Hıunlllae alt blıH eenetlerfmlzl mubayaa eden, hlı· 
~aflar bu ati bir ba•ka arı Y u a ama 1 arı l dı M - hi l · • 18 30 Piano quartette aedanmııın eenellerlnl ılmat illere yellerlnd•ld matbur.Iarla 
'li:ildu·· 'd .. - -~ .. "ı - Salamia zırhhamı biz alıyor- an • agaza ııa p erının 23'10 Gramofon batında, Beyoll\u 130~ Şube 
J r ugunu yazmış ar- • t h b ed , acetııen: Mahmudiye Haııı .ııııda eubemlu mııracaatlan reca olunur. 
~ı. muşuz. Yavuz korkusu bit- cc;mıye.C: a er verm en Bukres 394.2 12 kw. Vt . meden Salimis korkusu çık kimseyı ııten çıkaramaması 17 30 Orkestra 

1 
__ ı._ıan_b_u1_2,..740 ________ 

1 
yllluı-tactlığınıız ılerde tı Bu yaygaracıbğm aonu için hükfunete müracaat e- 21' Tiyatro. TUBZON BiffiN~i POST&SI 
~o Uınurta ticar~timiz çoğa g~lmiyecek galiba. dilecek. Cemiyete kaydol- Daventry 1554.4 m. 25kw (KARADENiZ) vapuru 18 ıeş· 
~r, hesap etmışler. Bal- Çukur ovada aygır unmıyanlardan ceza alınma 23,35 Konser rinisanl Pazartesi 12 de Gıılata 
ı~ .ınuharebesinden evel sı düşünülüyor. 23,45 Dans havaları 

<J rtıilyon küsur kiloluk yu- deposu A k b'k d • 1,15 Janz-Band. nhtımından hareketle lnebolu, 
llııı.rta k A H . l . • • • • rtı tat 1 e emı- Daventry 479,2 m. 25 kw. Samsun, Gireson, Trabz,1n, Rize 
1adan çı arl ıyo~uşuzb. -

1 
.ailrvan .cınsh~~k1I?1zın. 1"Y!- yecekler 23 Suınphonique konser, Er- Hopaya gidecek ve dönilşte 

Ilı sene er geçıp unca eştır mesıne u umetımız langer Wagner Dvorek 
'<ıetnleketler kaybettikten çok uğraşıyor. Her tarafta Bazı otomobiller araaıra Gıa;vic Bresİav 253~. 5kw Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 
Ilı l\ra Avrupaya yolladığı- haralar açılıyor, damızlıklar itfaiye otomobilleri gibi sea 20,20 Gramofon Trabzon, Görele, Glreson • 
1/~ Yumurtalar yine 11 mi- satın alınıyor. Çukur ovada ler çıkararak alemi heyeca- 21,30 .Lehar gecesi, Kon- Ordu, Ünye, Samsun, İnebolu, 
y <>n küsur kilodur. Y alru:ı: da bugünlerde bir Ayğır de na dütürüyorlardı. Artık bu ser ve şark Zonguldaga ugrayarak gelece"k 
~\11.l\anlılar yumurtalarımı- posu açıldı. nu yapamıyacaklar. . 23,35 Dans havalan (Ber- dr. Hareket günü yilk kabul 
. el atmış bi:ı:den çektikle- B 1 il d 1 k ·r . . linder). •-ol_u_nm_az. _______ _ 

l'j ~\Unu t ' k d" yumur a <a ar arasın a pe Çl ığımız ne Katovic 408,7 m. 10 kw. ANTALYA r~~TA~I l\j r ayı en ı - Bak ll b .. l d Al d 17 20 Gramof arı gibi sürüyorlarmış. a ar ugun top an ı. '"' em e ' on 
'l'at)ı cana k.yılır mı? İçki fabrikalann~ a:ı: ıskon lpekçiliğimiz, bir aralık naıı;~~. Konser (Varşovadan 

\ ~&küdarda Valde mahal- to rapma!an, _bugda~ mese- çok gerilemişti. Şu bir kaç 24 Dans havaları 
ı~111lde oturan Erkek mual- leslı, gaz ışlferı, blıelediye ce- aenedenberi her tarafta yeni Langenberg 473 m. 15 kw. 
"il\ l\ıektebinden Muzaffer za ~n, esna .ın ça şma saa.t- yeni fabrikalar açılıyor, Ja- 18,30 Konser 
~fendi tentürdi ot irerek lerı, aradaki boş reka~~tın pon usulü ile iki defa mah- 21. Westfalya orkestrası 
~el\.ı,_ r edi "' S ortadan kaldırılması gıbı fe I lmm • lıy 24 Dans havaları 
l · '<llle kıymak ıst • e- l . .. .. ..1 2 su a aıına ugraşı or. Mil/lno 500 8 m 7 kw 
%}l • l ·ı l y erı goruıtu er. y r .. .. "l" ... .. d . • . . 
tıı •. nıtan ısı ı e ev eneme- T .. k k . . er ı orgucu ugumuz e ıpe 18 Quintette (Torino-
~ eaı~r. Ders okuyac;ak çağ ur ocağının ta vımı ğin çok büyük yeri vardır. dan) 
,'!l bır gençin evlenmek ne- Türk Ocağı bir takvim Sade ipek çorap için bir kaç 21,30 Operet (Torindan) 
~e? İnsan bu yaşta tatlı yaptı. Çok güzel olan bu milyon liramız Avrupaya Dans havalan .. 
'-.ıtı.a kıyar mı a canım? takvimden maroken çerçe- gidiyordu. 24,40 Torıno proğcaım. 
, ·"'= . Moravska ostrava_ 263,4 m. 

··ıııniyet sandığı. müdürlü!1;ünden: ı8 3~ kwQ. B th IJ:1-. , uartette ee o-
lııar "ne H. nin 18?28 i~~z. nu- ven: Op. 59 No. 2. E. Moll. 

~a~r deyn senedı mucıbınce o"" -- TAYYAR f ANG~~~ 22,00 Büyük askeri orkes-
%~<!iği meblağ mukabilinde 23,00 Cafe Lloyd orkestra-

(INEBOLU) vapuru 17 T. san! 
pazar 1 Oda Galata rıhtımından 
hareketle lzaılr Küllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 
gidecek ve dönüşte ınezkl'lr 

iskelelerle birlikte Andlfli Kııl-

kan, Sakız, Çanakkale, Geli
boluya uğrayarak gelecektir. 

Bozçaada postası 
( Gelibolu ) vapuru 16 

Teşrlnlsanl cumartesi 17 de idare 
nbtıınından hareketle Gelibolu 

Lapseki Çanakkııle lmroz Bozça· 
ada ya gidecek ve Çanakkale 
Lapseki Geliboluya uğrayarak 
gelecektir. 

ı~ı tııyet Sandığından istikraz Uf DK E Pı' tra konseri. 

~a <1.'k namına merhun bulunan sı. 
~1· 111.ıde Cuma mahallesinde E- YEDiNCi TERTİP 24,00 ,, Praha Orkestra- SOOOadet çalı sUpürgeıl 500 p ca adet çinko kova 500 kilo donyagı 
G tı:ı·· ddesinde sokağında eski sı. 150 kilo lıpavlo 150 kilo komando. 
ı1 ll\{arrer ve yeni 4 numaralı 5. İNCİ KEŞİDE Prag 486•2 m. 5 kw. Yukanda yazılı be' kalem mal-
' &!•-- ı 17,30 Konser (Bimo) dan 
'~i ~•uş arşın arsa üzer ne me ll KA~ NUNUEVVEL 1929 zeme pazarlık ıııretile bilmiiııalcasa 
q. abh' Şap iki kattan ibaret 4 o- 22,00 Halk şarkıları, Mme lı ,_ V ek ı ı rln 

Islan~ul luz in~isarı ~a,ıno~ormıon~en: 
Eminönilnde Balıkhane binasının UçUncil katmda Istanbul tu' 

inhisarı baş müdiriyeti dairesinin muhterik olan aksamuun tec· 
diden inşa tamiri aleni surette 4/11/929 tarhinden itibaren yir 

• m: <•ün müddetle mevkii münakasaya vazedilerck ihalei muvak 
16ııtesi. "4/11/929 tarihine müsadif pazar günü zevali .ı;aat ıs tı 
!faş m.idiriyeti mezkurede müteşekkil komisyonu mahsusta icrı 
kılınacağmdan taliplerin ihale gününden miltekaddem yüzde ye 
di buçuk teminatı muvakkatelerini usulen teslim ve şartnam• 

1 sini isteyenlerin müracaatlan ilin olunur. 

NAiM VAPURLARI 

lzmir postası 
Seri, lüks ve muntazam olan 

ADNAN T~~~:nı 
18 inci PAZARTESİ 

NORjl{E LEVANT ı.INIE 

Norveç bandırah • E U R O S • 
vapuru 17 t~,rtnlsantde Karadentzden 

günü 16 da Galata rıhtımından hare· 
kcıie ( lzmire) ve Çarşamba günü 
lzmirdcn lstanbula hareket eder. 

llm•nımıza gelecek v~ Anvers, Roı

terdam, Hamburg ve Balıık ltman\ım 
için eşyayi ticariye tahmil edilecektir. 
Tafsillt için Galotada Mumhanede 
eski Loyd Hanında THEOREPPE.' 
vapur ıcantalığı.na müracaat Telefon: 

Galata Gümrük kar~ısmda Site 
Fran•ez hanında 1 il numaredı Umu
mi acantılığı.na mürocaaL Telefon 
Beyoğlu: 1041 

Beyoğlu 227 4 

lıtaabul Aıli7e mahkemeai birin• 
Ticaret Dairesinden: 

1 ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

Seri, lilks karadenlz posta11 

Millet vapuru 17 
Teşrinisani 

Pazar günü akşamı 
saat 18 de 

Sirkeci rıhtımından harekede 
[Zonguldak, İnebolu, Samsun, 
Ordu, Glreson, Trabzon, Rize, 
ve Hopa] ya azimet ve ayni 
iskelelerle (Ünye ve Sinop )a 
uğrayarak avdet edecektir. 

Muracaat mahali: lstanbıı\ 
Meymenet hant altındaki yazı
hane. Telefon İstanbul 1 154 

1 Mahkemece ilbıı lflbma karar vı 
rilmit olan Galatada kundura tica" 
tile müştagil Moiıı Alfandarl Efend 
nin muamelitı lf11ıılyeainln tedv' 
hueuıunda avukat Azrlel Haun efe 
di daimi sendik tayin kılınmıt olm 
la müflis zimmetinde alacalt olanla 
nn tarihi ilindan itibaren yirmi gü 
zarfında vcsaildnl masa kitlbine t ' • 
1im ve 7 /12/929 Cıımarteııl 8-12-9 
Puar 9-12-929 Puarteııl ııünlcri r· 
hl bllınli'racaa saat 14 ten lG ya kı 
dar alacaklarım kayıt ettirmeleri fül 
olunur. 

TereyaQı 
'• l f f B k • k • Çekora tarafından. a naca ... r. ernı stoyen c 

ı!Q r so a, bir mı.ıt ak, yüz ftyii l ramJye . 22,30 Piano Konseri. tartnameyt ıörmek ilzere hır gün 

~.:!i~~~~~ı:v~a~:~~~:! 50,()00 liradır . !:.·20 Cafe Lloyd orkestra ;ün;~:,~Y~~~ru;,;c:;~~°m:: le~~~~ ~l~r::ft~a~:~:!ın: 
tj 1~a<lesi hitamında borcun ve- 24,00 ,, Praha Orkestrası •d•u.·rı.ue;İıu•·n.• ıiigiılel•m!lel•el!!rL ____ IİI ~ın-u.ntllJlall!za!llm•e•n•a•r•ek•h•e•tll!ed!lllece-k•tlrl! .• 

Birinci yayla yağı 
teneke ile 160 ku-
ruştan satdır. 
ıma ala Camlı Han 14 No Ekrerr. 

lık eınesinden dolayi satılığa Aynca : Roma 441,2 m. 3 kw. t ~ 1 I' b'l bb' k ' ~ 
lt!~11!arak 210 lira bedel ile mü 25,000 22,02 Muhafız Kitaatı. Ba ıs gn o ııııgn sg 1 Si IJH ıııer ezın en·. 
~i, ~1 namına kati kararrçekil- 15,000 ndosu tarafından konser. U U U 
111 b

1ken bu kere yüzde on zam Torino 273,2 m. 7 kw. Yilz bir kaleın evrakı ınatbuı ve defatiıin tabı ııleni münakasa ıuretUe mevkii milnakasaya 

• 
~q~ <IŞka müşteri çıkarak mü- 12, 000 18,00 Quintette konser vazed!ldiğinden ıaliplerin şartnameyi almak ve numuneleri görmek üzere her gUıı Galatada Kaar 
ı~1 ~d~ bedelini 231 liraya iblağ 1O,000 Liralık ikraıniyeler 20,15 Konser Mustafapa1a sokağında klin merkezimiz levazım şubesine ve münakasaya iştirak etmek ilzere de 
nq:l1ı.ış alınası cihetile mezkQr ve 10,000 >> Bir 21,30 Quintette, Mendels- 24/T. sani,929 tarihine mUsadif pazar gilniı saat 14 te mezkur merkezde müteşekkil komisyona 
tııİ\ıı ~tı~n 20 _ ıı _ 929 tarihine sohn, De Micheli. müracaat eylemci en ll~n olunur. 

~.~<lıf önümüzdeki çarşamba " 
~t~ tekrar son müzayedesinin 
ilıij~e muamelesinin ikmali 
~~ er bulunduğundan t!lip 
lqa~ların mezkQr günde nihayet 

lstan~ul Ziraat ~ant~sın~an: 
~ıı· Otı. beşe kadar Sandık ida- Karyesi Sokağı No Cinsl Mikdarı 
~~1~de hazır bulunmaları liizu- Pendik Rasim Efendi 209 Arsa 240 z. 
~n olunur. ,, Bağdat ,, ,. 151 ,. 
ı ., Yeldeğirmenl A. 9 ,. 2400 ,, 

~ lı~bul Mahkemei Aıli:re Birin- ,. Bağdat Hi3 143 
\t .. Dairesinden: İs •• " 
~ .~~dei Milli Oto Şirketi tarafın- " ta~yon " ,, 560 ,, 
~ı~'lliddeaıeyh Fatihte Haraççı Mu " Vemovaki ,, ,, 217 ., 
•ıı_ .. lllahallesinde mukim Hüseyin ., istasyon ,, ,, S 1 O ., 
~~u. bey ile Ali Riza efendi aleyh- ,, Bağdut A. 19 ,. 76 ,, 
('il do ikııme olunan alacak davasın- Taşlı hayır Tarla 4800 
~~'il layı; mumaileyhimin ikamctg.11· " " " 
\ t llı~~ul bulunduğundan kendile ,, Rasih Efendi A. 65 Arsa 1 50 ,, 
~.,k•lıiıgat ifa ktlmmamış olmakla Gayrı mübadillere ait baladaki emvalin ihalesi 17-11-929 pa 

ı.' lıı uauıu muhake?'eler~ ka?unu~- zar günüsaat yarımda yapılmak üzre müzayedesi birhafta temdit 
:<ııc 'le mevadx muteakibesı mucı· d.l · · T ı· 1 · ak 1 ·ı b k ·· 1 lı~·· i13~ bli- if hkik e ı rnıştır. a ıp erın pey çe en e an amrza muracaat arı. 

lttıJ·-. n te gat asma ta at 

~~~~·~::::; ~::i!~:=~·i~:::_ Vilayet daimi encünıenin~en: 
~~~ilıanm'.ş oldugu ve yevmı tabkık . . . . . 
t.,•I 9~9uzre. t~yin kdm~n 17 Teşri- . ~an: atlar mektebı ı~ın dokuz bın kilo Tosya. ve yahut Boy abat .'% tanhıne musadıf Per~embe pırıncı pazarlık suretıle alınacaktır. Beher kilosuna otuz yedi 

~~tıt ~~at l~ de .mabkemede. isbat kuruş yirmi beş santim teklif olunmuştur. Daha dun bedel ile 
~ltında"'=dıklennde~ Mumaileyhler vereceklerin 16-11-929 pazar günü saat on bire kadar encümene 
anı,,. ukuk usul~ muhakemele: müracaatları. 
~ tc "?~n 398 ncı maddesı mucı· ==-------------------

h.,1 biıgıne ve ikametgahlarının E k lf 
'b 141 ~ulunma•ı. hasebiyle tebliğa- ezacı a ası aranıyor 

tai tn e .1~2 ncı ve mevadı mutea-
~. ta Ucılıınce ilanen tebliğat ifası-

~u 9:::~~~~n~el~~~~~/~.~~':~: Devlet demir yolları ve linıanları umumi rnaresin~en; 
~· ~ti de tahkıne ve yevm ve · ,_ '"f • l""" h · · · h · li 
) l'- '!'uayYencde h b 1 1 Konya Işıeıme mu ettış ıgı ecza anesı ıçın şe n 65 ra mak-

-<sq k azır u unma arı .. tl b. kalf "hti d Tali lanl . •fa .a dirde gıyaplarında muame tu ucre e ır eczacı asma ı yaç var rr. p o arın un-
•dıle -· · • · ıua enei sıhhi esi icra kılmmak üzre Ha dar a ve 

10 numaralı mo
delde Triumph 
yazı makinesi 

Makine 45 tuşlu olup Türk
çeli enternasyonal kılaviye 

ile mücehhezdir 

Bisiklet 

,/ 

RIUMPH 
En son sistem ve en tekemmül etmiş 

Yazı makinesidir 
Hassasiyet, metanet ve zarafette daima 

birinciliği ihraz etmiştir 

Triumph makineleri 20 senedenberi dünyanın 
her tarafında teanımüm etmiş olup her fırsat
ta mükemmeliyet ve faikiyetini isbat etmek

tedir. Triumph makinelerinin bilunıum ak

samı en ala malzemeden mamul olup şerit ve 

tabülatör tertibatı kamilen otonıatiktir. 

Türkiye Cumhuriyetinin daha bazı vilayat 

acentalıkları münhaldir. Bu hususta doğru
dun fabrikaya müracaat olunması rica olunur. 

En son sistem ~ 
muaddel ufak ! 

portatif makine ı 

Makine 44 tuşlu olup Türk
çeli enternasyonal kılaviye 

ile mücthhezdir. 

Motosiklet 

lı 
1 J 



BİN SÖZ 
BiR RESİM 

• 

• 

• OUo Taksim stadyumunda ilk maçlanna devam edllml' ve lstanbul ~por takımı (Fatih· SUleyma
nlye • DarUşşefaka) muhtelltfol ikiye karşı uç aayı ile mnglup etmiştir 

c:ARiNAL 
I tOCBI GIDUI ) 

Ç C•cuj!;unııza kun•I 
ve sıhhat \erir, ~ur .. 
buzleştirır. 

Eczaneltrdon ıra
'Ç':nıı.. 

Evkal Umum Mu~nrıu~un~en: 

PERTEV Şurubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

~ . -- . .... -.. ~ 
-:ı:.' .. . ~ ~ - •. , 

CUi\lARTESi 
16 T. SANİ 1929 

Dün 'lanlfaturacılar ve müstahdimnl cemiyeti heyeti umumiyesi toplanarak, mtislahctiminin 
hukukunu muhafaza için teşebbilsatta bulunm ağa karar verdi 

-

E 
kltgı 

Yumuıaklıgı v~ dayarı ıl 
ile cihanşümul bir şöııre 
haiz Tıraş bıç~ • dır. 

Her rer~e satılır -~lEPSİNDfH 

Üsküdar ormart 
muamcl,\t mçıııurlııı'(und.•O· 1 
.\lusadcrc uın .ıl -ıtkn :2CJ~5 k1 ~, 

. 1 ıı•" 
ıhbnıur \İçrj1;. "fln ·lı rı çck1 

. 11' 
7 teşrı'1i~rı 02q tarı th:ll ttl 

ren yirrnı ,..,dn rr: .. det c '' t 
, çtkl ı ıkn u c ı, ~,n ~ıl•. . ,, \ 

yırmı k .. ru;"P.'.'l m ;r.a)c' · 
konul nı ·ur J r 

Talipler.n p ' Jkçc,ik 11 1' 1 
paşJda l '•kudar orman mt' f11' 

1 

nıcnıurfoj1;Lr J n •acaat ve ,e', 
ihakyc mıı;a,U çıırşamha ~ 
ısaaı 15 t< ~'<kuclar Kaprı , 

,ııll' 
ljı;ntla ı'. ı <atı~ knınıs) un 
hHzır 

1

)ulunına1 ırı. 

iliiiiiiiiiiiiilis~A KTERiY~o-Loa1 Dr. IHSAN SA'-' 
Bakteriyoloji laboratuv 

Pek dakik kan tahlllAll ıt 
(Vıstrmın ıoamülil, kür<Y~ 

tadadı, tilu n ısıtma ha<ıalık~ 
teşhisi, idrar, balgam, cerahat f 
liJ&tı, Ülıra mikroskopi ilo fıe~ 
taharrisi. sl"ıtnine muayene4 ı/. 

Guraba hastanesinde mevcut müstamel eşya ile keza müsta
ıel Röntgen cihazı müzayedeye vaz edilerek teşrinisanin yir-
1incl çarşamba günü saat on dörtte ihalesi icar edileceğinden ta 
'P olanların mezkur eşyayı görmek üzre her gün öyleden eve! DUn kGfat meraılml yapılan Berberler melı:tebl mualllnılerlle talobealnden 

astaneye ve ihale günüde idare encümenine m;u··;:ra;:c;a;:a:;:tl;:a::,rı;·==~======-==:-:-:========;;;;;;;;;;;;m.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-•b•l•r•ruiiiiiiiiirmupiiiiiiiiir;;ea;;l;;m;;d;;•-g;;ll;;rD;;l;;m;;o;;k;;te;;;d;;;lr;.,-:::;-:-;:---;---:-::--:::---::--:-:---:

FABRİKA Si 
lıtanbul Çeoberll Taş 

Divanyoluncı. Sultan .>l~~I 
tilrbesı: No. 189 Tlefon Is. "" 

Y enikapı ve Kumkapı iıkel~ 
de hazine namına müsadere tıil' 
1216 kilo mete kömürü ile :ıoO-' ti 
kızılcık ve iki çeki ıhl&mur odU 1 f. 
202 adetemuadil iki çeki keti~ 41 r 
buğu 28 Teırinisani 929 tarih'" JI' 
hale edilmek Üzre müzayedeY:J, 1 
rılmqbr: taliplerin yevml i~~ 
at iki buçukda defterdarlık bi ~ 
müzayede ve ihale komlıyon...,
racad eylemeleri ilan olunur. 

Amerikanın en ~irinci nıanıulalıodan 

fazı ın~kineleri~in ~ llDilY" A' ~ Ma~ine_. 
eo nıükenıınelı tuot ~ IA1~ı 81· dı·r olaı .... _... - U • 

Türkiye IH VftOUB'LKlAN Galata Billur sokağı No. ı 
umum acentası: • 1\ il Telefon: Beyoğlu 1561 

Dalton ve Moroe ve Üdhner hesap makineleri dünyanın 
en meşhur, en mükemmel ve en metin hesap makineleridir. 

Vlltyıttı müsalt şeraiıle ıcentahk isteyenlerin lsıanbulda umumi acentıhga mllracuı eylemeleri. 

.Vlalzemei beytiyesi hem i':'inizi tes
hil hem de ·evinizi tezyin eder. 

AEG 
Türk Anonim Elektrik şirketi umumiyesi 

Galata: Bahtiyar Han 

Beyoğlu orman muamelı\t memurluğundan: 
Bulunduğu mahal Flaıı Cinsi Adet 1'ilo Çeki M. m. Desi 

K. s· 
Betlktış 2500 o Küknar ker .. ıe 22 o o i 200 

• 2~00 o Dişbudak • s o o o 770 
Kıbıtıf 3 o Mtşe tcktrlok parmaklı~ S24 o o o o 
kömürcü pınan 62.~0 !\leşe odun o o 21 o o 
Kemerburğızdı 6'l,.'i0 • • o o 10 o o 

• b2.50 Mahlut • o o 4 o o 
l·:~up 250.00 :\-leşe • o o 4 o o 
S;1 rıvar 0,'5 • • o 150 o o o 
Arnavut köy .UKJ • kömür o 6911 o o o 
Beşiktaş 3,00 • • o 1877 o o o 

Bı!Ada mıkdrı , e cinsi yazılı emval Hııtne namını f&Uimık Ur.ere 
muzayedeve çık•" \hgından ıa!iplerin Beyoğlu Ka) mıkımlığında mtiıeşekkil 
c.rman müzavcde komisyonuna mürıcaaılın. ihale tarihi 2-12-29 

Devlet ~emir yolları ve liınanlan umumi i~aresin~en: 

Hem 8 ay ta
ksitle hem% 
10 tenzılltla 

Kürk Mantolar 
Hınımefend

ler kış soğukla
rı başlamadan 

son fırsatı ell
nizden kaçırma· 
yınız. ilerde ta· 
ks!ıle kürk ma
nıolan sanlml
yıcıjl;ından '.\la 
hmııt Paşada 
KUrkçü ilan 

G.BEYKO 
Tel. lst. 1685 

Ankara - Kayseri hattı üzerinde Lalabel istasyonu civannda Har"ı've mekte"ı'nden·, 
33X400 üncü ki. deki ocaktan çıkarılacak 1000 m3 Balast kapalı U J U U 
zarfla münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 4 birinci kfuıun 29 çarşamba günil saat 15 de An- Lise tahsilinin hitamında as-
karada Devlet fJemiryollan İdaresinde yapılacaktır. keri tıbbiye mektebine verilmek 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak ı .. "vil lise 10-l l tal b · 
k · l · .. d 1 . ··a·· lük" uzre sı e esın-at temınat arını aynı gun e saat 4,30 kadar umumı mu ur d k • r 

1 1
. 

kalemine vermeleri lazımdır. / en as en ıs ere t:ı ~p bulunan 
Talipler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankara- ların 15-1-930 tarihine kadar 

da, Muhasebat dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa veznesinden' askeri liseler müfettişliğine miı-
tedarik edebilirler. racaatları ilan olunur. 

ı 9~Q Bırsılon büyük mükAfııını da 

kazanmış olan 

Piyasada satılan saatler meyanında 

10 büyük mtiklfata malik olan yo· 

gine saaıtır. 

Umumi ıcentılan: lstanbulcı. 

Çarşıyı kebirde 
N. K. CF.ZVF:CIYA:-.1 ve mahtumıı 

lllE&IO ~ 
llı.t. ApoUo •• tıılı d ... h,_. 
... t.•ltiln• tıü.,.a b• .. , •••• ,. 1 
M ıııo,oııı mdtNHJnlnch•....e 
'-imde rıoı .., Mı-itli , .... 
...... fibl .. ...... .a..dtllr 

... r•dıt NldW 

U....At.•..._-

llw P 1 eni G.alaıl>e!a " ...-.. 
W.abıaı.Gal.a. 

Dr. Şuayp Nuri ı.J 
Asabi ve Dahili hamlıklar tıbl 

ELElTBiKLE unm 
Cumadan maacı. her gOn ,,,,ı. 
111-18 Cağıloğloı lran sel~ 
hane&l karşısında Cerldehıne 

kılt :\o. 17 ~~ ... 'i 
.. i.M ....... TH' .. fy .... Mı•T ... ~öLAıf 1 
......... s.~ır.~~;:: ........ 
ŞEHREMANETi 

~ 
l. 

Tepel>lt 
urılY' ıl 

yıtros •' , 
ıkş•~ 5~ 

1 1111 

ı<ı$ 
HırçtO 

5 perd' 

Bu akş:ıf'!'I 
flar1"' · 
zll~t ' 

.,, 

of 
Bir hannn aranıyor: !fttİ ı, t 

Darülbedayide ıuflöz va• sor11•· 

mek üne lise tahsili görrrıUt·1,ıır· •'' 
okuyan bir hanıma ihtiyaç v• tıtt' 
lip olanların her gUn birden 
dar rejiaöre müracaatlerl. • 

Ku,dill Hilal tıyaırosu~d~ 
Komik Cevdet bey teınsilltl bffll' 
gUnU akşamı Hafız Ahın•' 

sız hey'eti 
OTELL0dl.~ 

Tırlbl fıcıı S perde lwıııe 
varyete w ,air• si 

KADIKÖY HiLAL sl!'iE~,4 
Oç •lllh•or 

12 kısım bir defıd• 

HASAN KOLONYASINDA TENZİLAT 
... 

50 kuruşluk ş!şe ;)~, 
80 kuruı;;lttk ~ı~e 6 ' 

1.50 kuruşluk ~ışr, 110, :3(ı0 ktırtışluk şişe 200 Kuruşa. Fırsattan istifade ediniz.Hasan ecza deposutopıancılaraayrıcatenzilat. 


