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NUSHASI 5 KURUSTUR 

,------------------lllır:i--3~ BUGÜN 
2 inci sahifede: 

1 Mahalle aralarında 
2- Son haberler 

3 Uncu sahlfedG 
i Mı~ııme haber eri 
2 Güniin lktısadl hab-;.rlerl 

4 Oncij sahifede: 
; 1 F<le 
; 2 HlkAy< 
- 3- Rnman : Aşk güneşi 

' 
5 inci sahifede: 

Millet mektepleri talebesi 
için havadis 

TÜRK KÖYLÜSÜ Sehrimizdeki bütün bakkalları dükkanlarını kapatmaya 
'sevkedecek kadar endişeli bir vaziyet var mı ? 

Hücum! Yeni bir safha .. 

l'icaret odası mÜmt!s
silleri cemiyeti bele
diye encümeninden· 
oktruvanın IAğvını 

istediler ve bu resim 
eski şeklinde tahsil 
edildiği takdirde f ab
rikaların kapanaca-

ğını söylediler 

• n-•r~'"' 

Vatandaşlar! 

Cumhuriyetimizde her vatandaşın 
okur yazar olması lazım geldiğini her 
vesile ile söylemektesin ; bu vatan 
; m <t. nına hizmetini bekliyoruz. Okuma, 
yazma bilmeyen kaç vatandaşı Millet 
mekteplerine devam etmeğe ikna eder 
ve muvaffak olurs!ln maarif mesele
sinde hissene isabet eden borcu o ka
dar ödemiş olursun. Her akşam kaç 
vatandaşı Millet mekteplerine gönder
meğe muvaffak oldUft1muzu düşünmek 

Hepimizin vatan borcudur 
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~ ~ Son Haberler 
- - - -

Asri hapishaneler 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• -
HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER " 

----------------··-----------!~ 
ı .. ~!!~ ~!!!;.!!r.~l!r.~~~-~~; ... ı 
Bahçekapı-Postaneönü 
lJ<J ~ t aııe ()ııiitılle kurulaıı sergiler 

Fransa da Atina mektubu lngilterede Dün adli,,c v<'kiliııiıı ri va-;etiııdc 
Bahı:f. .. ~l!-şaat Donanma işsizlik! miilıi.111 l)ir içtima )·~qHldı 

İstanbulda öyle _bir t:ı~ım l Ç~ •. tarak, ayna, makas, çocuk Beş senede 1 milyar Bahriye progTamla- Bir çok ·;;;;;;leye yol Yeni nizamna;n;--ikmal edil-
arasında l)ir cevclaıı 

semt isimleri vardır ki, bu ısım-\lar ıçın bebekler, çalgılar, gel- küsur frank sarf- veriliyor • t• lerıe o ismi taşıyan mahalle ".emeli de g~~~li. edilecek rında ne \Tar? mış ır. Ankarada bir nümune 
ya semtler arasında hemen hıç j Ötede bınsı kurmuş gramofo- LONDRA, 15. A. A. - Bir h • h • 1 k 
münasebet bulamazsınız. Bu a- nu, cızır cızır çalıyor: PARİS ~A~ A. -Bahriye ATlNA, _ 14 (fdjlliyet) -Evet- çok deniz inşaatı fabrikalarnı- aplS aneSI yapl aCa 

d 
.. h" l . "k p-'' lı i Şık "ılı: da var efend 'm ' ce de yazd~ımız uzre Yunan hah· d 23 .. d l 1 ra a en mu ım en a 1 -

1 
- ~ 1 • • nazırı meb'usan meclisine bahri · r · T · · ·· B a ayın un e ame eye yo ve- A h · 1 · h ·· 

simlerdir. Kuı:nkapı, Ayakapı, 1 S?1; hatıra _da var. Böylesine! programa dahil bulun~ ge- ~e ~.:~~10:.~~ :;z:tiıı.':~md:ı:~: rilecektir. Mesai n~z~rı müda- gır ı:ıpıs er sı~a go~Jek ve kı~·nıızt 
Topkapı, Edımekapı Ha~p- 1 pıl~~~ ellı.kuru~a... milerin 1930 senesi bidayetin- ı dettiği iç~imada Sal~ı ~emisini haleye karar verrnıştır. · nunıaralı elbıseler gıveceklerdır 
kapı, Ayazmakapı, _D_emır- Bınsı g~lıp soruyor: den nihayetine kadar geçecek almak fıkrı?den vaz g~esıne ka- Maden sahipleri ANKARA, 16 (Telefon) - Adli-ı l ektir- Hafif b · ı ·· ıel< gtY' 
kapı, Çatladıkapı, Egnkapı. - Ne pılağı bunlar. Orfeon bir sene müddet zarfında inşa- ! r~~ vennd ışb. Bu ı;neclı1ıtln kard. annak . LONDRA 15 A A. M"d ye vekili bu aabah sekizden on dör- .:iyecdderdir. B':,"~~:riç~:de b~ 
M l

'h k B l tk k Od ? 1 . gore onanmayı llUVVe en ırme ı , . . - l - d kadar b . h nel .• . . s·y .. ev a ane apı, e gra apı, mu yo sa, eon mu. sına mezuniyet verilmesı hak- . 1 h fif f . 1 kafi land . . .1 .. k"l '-"' e apıs a er umum mu- lıldar ıkmal edilmek iızredir. u 

S·ı· "k d h . . Gr f b d ki d çın yanız a ıe aın a ınmaıı s ısını ven en musta t r-~O- diriyetinde m u1 im h . . tı•· ı ıvrı apı, ... ve a a nıce nı- amo on aşın a a am, kında bir kanun layıhası tevdi addedilmiştir. Diğer taraftan tayya- mür o kl sah' l . l b 1 .. eııı. o Uf .~': apıs- ınıntaka hapshanesı yapılıncaya A•· 
ce kapılar arasında bir de Bah- kan ter içinde: 1 etmiştir. İstiap hacimlerinin ye li re almak suretile hava filoıu da tak- mışl ca haı:k"' ıp tenkı·ntop_ ~- s::t ertetmkiuktcatmllı!<ti. pekBmubimd ~u- dar ilk n_ümune. hapishane•ind~. el• 

k d k
. b · b ·· Ü .. .. . d b ~ · dil kt · B. ak ki ar ve u umet e ı ennın ı e e ış r. ura a rıya· kara hapısbanesı olmas ı.ııJ<arrU' 

çe apı var tr ı en sıze u gun - zumunü ye e a15.ıru sor- kfuıu 48 bin tonilatodan ibaret\ vıre ~ ece ır. ır t un eı ııe- k b 1 d"l · h kk d ıet ettiği komisyonda tefti h ti · · ~- · :~f" 
d bah d 

- ı E et B h B h · d" · b k ı . . . mılerı donanma kadrosundan çıkar- a U e ı memesı a ın a tev- . . . . . ş eye tnıftir. Burada (100) hocrelı P'•'" 
on an se eceg m. v a ma. . a şış atın ışıne a ı - bulunacak olan bu gemılenn ı- ak k .. . . y "d d" 1 k . . .. rem Selım Nafız, hap11haneler u- ·t ha · 1 · · dal ıacak. r 

k B E 
· ·· .. d di-· M k k ? I m ta ta arrur etmııbr eru en ı o unan arar suretını mutte· mum ""d"" .. ..f . z· L. 1 rı p11 er ıçın o ar yapı ..,, 

çe apı. · · u, mınonu e gı- maz. ar asını ne yapaca sın · çinde 1 kruvazör 6 torpido mu- ba ıeyler ıipa · ed"lecektir Fa- f"k k b ı t · ı d" mu uru mu etbf ıya ııcy er ve ğır ceza mahk " tar t k teker.,.. 
T gırtı k 

, ı zı "' ı . ı an a u e mış er ır. Ankara Müddei umumiıi Ekmel B um ı e er 
~ ın sı çı ıyor ya•• 1 harribi, 6 tahtelbahir vardır. Bir kat bu huıusta henüz kat'i olarak bir bulunm lard K . d Sak• höcrelere konulacakbr. 

l~
'j jl 'e' w· h( ~ Yakası kürklü, ayağı şalvarlı j milyar 267 bin 128 frank tahmin şey bilınmiyor. Meseli iki torpidoj Fırkada ihtilal ıonya uh,ap· hır. el o~ıyon a . " Adliye vekili hapishaneler ııı•1" P ~ .#,. f lan • - 1 · B nlar LO N 11 an er nızamnameıın- .,er 

/9 .:....... adamlar gramo onun başında olunan inşaat masarifi 1930 _ :~;ar .. a~~ . soy eruyor. B b" I DRA, 15. A. A. - Gaze den aynen alınan hapiıhaneler ni- allik itlere son derece ebemmiY•~ fC 
• ?{(/ boğazını sıkıyorlar gibi boğuk 1934 bütçelerine derç ve ithal 

0 
. ardo .sdlltealınınınakde_o!acaktırl · ut,. telerin neşriyatına nazaran a- zamnameıini tetkik etmişlerdir. Bu mekte ve memleketimizde aırı 

ı , b - k h k b k . 1 çım torpı o ıçın eve cc za en 1 f k . . nizam ikmal d"I . . B" ka 1 C kan . ..-ııı· / ogu ay ıran u ampıyon lunacaktır. ıipariı yapılmııtı. Daha dört veya me e ır asının sol cenahı ışsız- .. name .. e ı mıfbr. U: . ç • . eza . unım;ıuzun ıcap v_e _..-- .... 
~~~~J!!._l •İ/ pilaklardan düzüne ile ayrrtı- 1 Aç g-a ç karıldı altı tahtelbahir alınması da mevzu- 1 ler lehinde olarak vücude geti- gunedilkadarktiRemcumhurun taıdikina j ~ıl tekilak dde bapıshaneler teımoe ç 

11
;tt. 1ar 1 ı ı bab 1 k d "lm . d"' .. .. . . arze ece r. 

1 
f m ta ır. 

14 yor : . PAR İS, 15. A. A. - Fransa ~om:.:_ bd d karılma.I n . es~ uşunu~en yen~. s:gorta Ağır hapisler ıiyah ııömlek ve kır Eskişehirde umumi hapishane jo· 
- «Zeyneb»ı de go .. «Esmer ı ile İngiltere arasında ~"'ya e• · ·l k onal ıl roımilu~ an çı da914 proJesı meselesınde hukumcte mızı numara, hapisler siyah gömlek şası için mevcut dü•üncc ve teş•~ 

.. 
1
. . d F" k . ı;u ' 11 araraıtır an ge er araım kt - . b" be al lb" --• . . . ' Ji< 

guze ı» nı e go . . « ır atıne ce akdedildiği rivayet olunan! ıenesinden Amerıkadan alınan iki 1 açı . an açıga mua.~ız . ır ve yaz numar ı e ,..,.er ~ydı~at günden güne kuvvetlenmekt.,.... 
dayanamam;> ı da __ go . : A:da.ı:n- bahri muahedenin neşrinde mü 1 zırhlı ile 908-9 senelerinde yapılmış vazıyet al~ış, b1: teşebbuse şıd- R •• 
c~_gız b~ yaglı muşterılen gor- him bir rol oynamış bulunmak-' olan torpid?lar. vardır. . ldetle n;anı olmaga ve bu husu~- u şvet alan ve ve ren 1 er 

. dukçe bır kat daha kayrete ge-
1 

f t k'fb" h · · ı Alınacagı şoylenen tayyare ile de- ta teklıf olunacak kanun layı-
S~kak astondt sugı r t f . . kl a maznun se are a ı ı ancı- niz tayyarelerine ııelince bu buou•- h dd" . . b" d"l 1- . lVJ ·· ı . b. J ~ · ı 

. . . • ıperaınayenıyenı mera ı-yenazaretindemÜteşekkilhay- ta henüz kat'iolaı·alıbir eyin ta- .asım~re ı_ıçın ırta ı ~a~rı lJ )llll )J' a'Tj ıa ha ı' or mız meydandan ıtıbaren Bor lar topluyor: . t d" . l d kt karr "" t J ·- · 1 ılı 1
T n tevdı etmege karar vermıştır Zir clllJY ·· .. l kıs . sıye ıvanınm reyı a ın ı an ur e me ıgı an at yor. ayyare . . . . · ------· -------

1 sa ham_nın oı:ıu~~ ka~ar o an . 
1 

- Bır okka armut parasına sonra iki sene müddetle açığa •İpariılerini ya.,mak için eve;ce de i Sol cenah azası aıle reıslenııın V • k h •• •• • m~ v.~r:~e~ bır ı_sımdır.__Karaköy ne çeşit pilaklar. Sudan ucuz çıkarılmıştır. bahsettiğim ıı.ib_i ye~ ~eıiı ec!iı~cekı tahsilatı hakkında tatbik olu- .1.. ent an UR UR Uk Um /eri 
köprusunu geçıp te dort taraf· jbunlar: 50 kuruşa... M d 

1 1 1 Hava nezaret.ırun teım "':kleruyor. nacak haremde gösterilen mik- k • 
.b. 

1 
k a ayası o an arın maaşı Bu nezaret bızaat M. Venizelos ta· . pe Şldde// 0 l kf 

tan canavar gı ı yo ıı_n1:1z~ . e- , Postanenin merdivenlerinde: FARİS ıs A A _ M r ah d d ubt dil ktir tarların artırılmasını ıstemektc , f 0 aca tr 
sen otomobillere kendınızı çığ- - Viktorya ye can besle... . . ' · • · · a ıy: ı r Ôi •;r ı::afta: e nu:'ı':m oİduğu üz- M. Snovden ise bu teklife işti- .. . ıı n~tmeden kaldırımın birine ka- Viktorya ye can besle.. l ~nctime~.as~en madalya ve le- re Faferde bir tayyare fabr;kası var- rake razi olmamaktadır. . AN_KAR~, 16 ~Telefoı;la). - Ruş;-ret. al'!.111ar ve verenlerııı a· 

' pağı atabilmek, burada mehare- . . . 1 ıyon dono~ nışanı. alm.ış _olanla- dır. Fakat bu iabrika için ecnebi l . . . kiplennc;_ daır Adlıye vekaletınce yenı bır layıha hazırlanrnaı<ı 
ı te bağlı şeydir. Şimdi sizinle . - Sabun dıyı~ te geçmıye- , ra alt tahsı7atın ~ır _mıslı artırıl • bir ıırupla yapılmıı olan itililfm müd- ı Bır demz kazası dır: Malum olduğu üzre her hangi bir memura ait ve irtişa mest" 
r~alıcl. büyük caddeyi takip hm. Sa~~ ~ar agzı yaı:ar sabun masmı teklı~ e~mıştır. deti bitın.~~ üzr_ed!r: _ H~et ... bu . BOSTON, 15. A. A. - Ame- l~s~nden mütehaddis bir dava memurini muhakemat kanunu [11ıt 
ı~- k yürüyelim Az ilerde ı v~r X~~ gıbı kay3;1". Soguk su~1 Yem bır tayyare hususta. uıger bır 1tılaf akdını duıun- nka krüvazörlerinden Morble cıbınce evvela vazifei memuriyet sui istimalatı misillu bir tai<Jlll 
İ;ığ~; sollu bir kaç dükkan var- k_opurur, ko~~y er~mez · İşte bı- ı BORDO, 16. A. A. - Üç mo mek~~tr. ti b lıa 1 halif- head ile Evansville ismindekı usul ve teamül tahtında vebazı devairden geçtikten sonra verıleJI 
ı'tr ki-'lkekrimsi sarımsak ve be- I zım .~abun ~yledır · ·.. törlü ve _tek satıhlı .. büyü~ ~!~ ler ;:.rt::':cıa: ;üs.:t' ::~e7t~ kar- yük vapuru bu s,abah Nantucket ~ü~üm kespi katiyet etmesini müteakrp mesele ciheti AdliyeY' 
barat kokusu neşrederler. Bu, Koşede .b~r kaske:tl~ · .. tayyarenın uçuş tecru.bel~rı dun şıla~dı. M~haliflerin salilıiyet aç_ıkl~rıı:ıd.a . çarpı~:n~şlardır. Ge ıntıkal ederdi. _ 
koku, muhite 

0 
kadar sinmiştir -:- Oda ıçın sofa ıçın · · Doş~- y~prlm~ş ve memnunıy~tı. n~u- ı~bı olanları ~e olmayanları hep m!lenn ıkısı de muhım hasar ata Hazı;lanan layrba münderecatma nazaran her hangi bir ı11e

k" d ha k.. . kı k b -j nelim, dayanalım. · Antabın ki- cıp netıceler elde edılmıştır. b~~d~n bu mel8llden .~sederler~en ugramışlarsada yollarına de- mura aıt olursa olsun irtişaya müteallik bir mesele ve davaY' 
ı a oşeyı vırır en ur r l B" l k b" b - . hükumet tarafından ıttihaz edilen d b" . . -nunuzun direg· ine çarpar. Bah- ım er··· . , ır o antası, ır mut agı ve ı- b lıa ıar n hi b" Yu _ vam e e ılmışlerdır. dogrudan ' doğruya adliye vezryet edebilecektir. 

1 
- Kaça venyorsun? •k" d · t" h 11" 1 b u rar 1 ç ır zaman na • V · ·· · · · d !el ~ğim dükkanlar pastırma ve _ . · 1 e gezın ı ma a ~- 0 an u niıtanın ~ili müdafaaı_ını t~~n .,. Konferansın tarihi azı yet~ gor~ m~munnı ı:ıuhakeı:nat . kanununun o. yol 

8 

ııucuk satılan yerlerdir. Etin ok- , 35 lıra · · · . J tayY_are 28 );'oku :ve do~t tayfa d~ek mahıyette olmad•gını ıddia e- LONDRA, 16. A. A. _Balı- bu maddesı tadıl edilecek, yerme yem şekılde bir maddeı kaJ\1)111 
kası isterse elliye dü«ısün bura- - Çok be.· Ba12 da);'.anır m~. alabılecek bır hacımdedır. dıyorlar. Bwı~ başka ~unanuta: , t l"h t hd"d" 1 .. ye vaz olunacaktır. ~ • - Dayanır da soz mu efendı FARİS 15 A A Mad run Adalar d~nızınde bahri faikıyeti rı es ı atın a ı 1 mese esını K d" - 1 .. k.. . . . • ..ı· 
da pastırmanın okkasını 240 ku- ı vakfi esini ıkar da edl öbek l .. . • . . • : - am ni kaybettiği .. 'Yunan adalannm her tetkik edecek. konferans, 1930 anunun. ıge: 1U uml~rı pe~ şıdd~~lı olacaktır. Kanun r 
ru~an, sucuğu 200 den aşağı ala ı evlad:ıa bır;k. Ölümiük b~ mal i dKun) ~u:ıe Amerıkadan av- ~~ııi _b•r te:i'liizefmaruz kalabilece-j K. Sanisinin 21 inde toplanaca- kırtda heyetı vekileye takdım edilecekbr. 
mazsmız Pa;ı:arlık edecek olsa-! lar . 1 et etmıştır. gını soyıuyor•. . . l ktır. R d 30 kl b. K ld nız kestirme cevap hazırdır: · . · · · . . , ' .. .. VİLLAKUBLE, 15. A. A. - Muhaıırler .dl\lı~ bır çok nvayet- Za tedilen emlak UfSa a ÇOCU U l[ reŞ aÇI 1 

. .. •. Daha ılerde bır başkası, onun- Tayvareci Challes Perpinyana ler çıkararak .lfendı noktaı nazarları- P BURSA (M"lli ) · · · · ki~ 
- O senın dedugün bastırma- de bir sürü mürekkepli kalem, it~ek üzre 12 . 50 ece hava nm doğr-~ olduğunu ispat içın uğrat•· LONDRA, 16. A. A. - M . . • 16 

1 yı::t . -.- E~falı .~aye .cemıyetı 30 ço~u ıet 
yı get te balıkpazarından al . . . rasgelenin eline mavi başlı te-ı f y yt d g • S .

1 
yorlar. Bu ~eıele hakkında daha ;. Snovden harp esnasında müsa- nehan bır kreş açtı. Temım maışet ıçın hançte çalışan vali~e 

Sağa ayli guşgömü veri yon. Da neke uc;lu bir kalem verip. ~~mış~ı~. arın ora an evı e zahat ve"""'~... dere edilen Alman emvalinin ia ço_cuklarmı burada bırakacak, çe<;uklann terbiye ve iaşelerı r.e-
ha bir diyeceğin va mı? Ya beyim allah a.şkın;ı. gı Aecle tır. 

1 
.. 

1 
• k Atinada ötobüs grevi desi hakkındaki Alman talebini mıyet tarafından temin edilecektir. . 

. .. .. .. . - z , . man se ırı e muza: ere İ A · · · 
Diyecek sozunuz olsa bıle a- bir satır yazı yaz .. Dıye yalva- PARİS 15 A A M t' AT NA, 15. A. · - Şehirde reddetmıştır. \ ' M k • • 

cele işiniz vardır. Aza çoğa bak- riyor. . M• B. : d. -.
1 

Va ın ve şehre civar yerlerde işliven Balon uçamadı eni lSlr OllllİCSI ve 
d d d·~· . gazetesı . nan ı e on t b"" 1 d ı ıar 

maan eı6ı parayıverıppa- Meydancıktan Postanekar-H h dk" ""l'ktmSr-oousereçaışan grevya- Londra 16 (A.A.)-Parla- ·ıı· } 
keti sardırır, yürürsünüz - ., şısındaki sokag·ı inince karşını- och arasın a ı mluü ":da · ad pmışlardır. Bir çok hadise vu- mento az~sından yüz kadar za- ffi 1 l)retpCf\'ef er . 

.. . . re avzasınm usu ı aresın e k b ı 6 k" · k"f d" Artık bundan otesı hep ınanıc za gelen büyük vakıf hanın ö- 1 k d"l~ ··t ll"k j u u muştur. ışı tev ı e ıl ti hamil oldug·u halde bu gun·· ·"' f - ala ıaı yapı aca ta ı ata mu ea ı · · 0 bü f l · k LONDRA, 16 (A.A) - Kahireden bildirildiğine göre, yır 

do
otlurda eşyaHsı sab~an ı:r'-~gaz lar k h•• 

1
, müzakerat hakkında cereyan ~şt~r. k to b s ıse er :ı a sam hareketi mukarrer bulunan R- Mısır parlamentosunun yüzde doksanı nisbetinde veft fırkai;ııı' 

u ur. er ırennın par , . ld ğ kta uzen te rar aş amış · 101 balonunun hareketi havanın ~-. k .. 
1 

rl d 

1

• ı etmış o u unu yazma ve mensup milliyetperverlerden terekküp etmesine intizar olUfl 
bt ama~°7c~ 151~ ~· var 1!: vükela huhram dolayisile inki- Filistinde fenalığı dolayiSile geri kalnuş- yor. Daha şimdiden veft fırkasına mensup 102 mebus intihaP o-

. r gom e • !~z ır çeşıt, · taa uğramış olan müzakeratın tır. lunmuştur. 
(ılil.h ... ) Fakat gıdıp te faraza 10 ti k da 'd b şl T hl'ke var En esı.i aza 
bir pantalon askısı alacak olsa-ı _g ne a r yenı en a I?'a- e ONDRA A A A I . d k d . l l<a ıa 
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S ll dan cagınınmuhtemelolduğunuıUl- - - L , 16 ..• - - Zlllll' en ne a ar pa amut 
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pıycı evvk~ d - hirra di ve eylemektedir. Yeni bir hadiseden varn kamarasının en kidemli a-ııc;ar ar. ame an ateş e -,· ' • ' - - ·· T P o•c ı·hrac d.ld. ı ·u . .. .. d lak R d korkuluvor zası olan sor . . onor, on e ı ı 
-~~-'"?ıtıerın us:u.n ~ mut b"a omangB 8 · günden beri yataktadır. Vaziv- t t ··tf ..-ı ~a a ye~~ın.~ g?steren ı~ - LONDRA, 15. A. A. - Star eti endise tevlit etmektedir. ZM ~· ~6 (A.A) - Ticaret odasının bir istatistiğine go46 
rer etiket gorursunuz. Evelkı Parlemento af'ıldı gazetesi yazıyor: Kudüslü ma- , . 1 - bu senenın ılk altı aylık palamut mahsulü ikracatı 13 milyon 6 o •-t .. ı b" · ·1· !tına b"" T Nadır Hanın Kral ıgı b" 312 kil d F" 1 E ,.. •1 ~ şoy e ır çızı ı~ . a u- . BÜKREŞ A A _ Ni- ruf bir şahsiyetin rivayetine gö 1 ın o ur. ıat er ylulde '25-470, Teşrinievelde 115·" 1 
yUk rak~larla yenısı yazılmış- Borsa lıc nı llnu nde kalabalıL. h r .' !5· ~ · b'usa- re Filistinde vaziyet pek gergini . LONJ?.RA, 1 ~· A. A. - tn- kuruşta oynamıştır. İktısadl mmtakanm palamut istihsal8tı 5 

hr. Hangısıne baksanız uçuzluk nünde biraz duralım. Burada ayet .~ec ısı :y~n. e med bir şekil almıştır. Araplar ve ya l gıltere hukO.metı, Afgan kralı milyon kilodur. 
yandan fazla:. . . malum a, Borsa vardır. Günün nın muştere~ •.r ıçtımaın .apar hudiler arasında çıkabilecek en 1 Nadir hanı ~~mıştır. . . , ıl· 

Sonra ~e~sı de <.r~klim) fıa- her saatinde bir çok adamlar, lament;un ıç.:;~aı de;es~.ı a~ ehemmiyetsiz bir hadise yalnız M• ırda ızmırae at koşuları \at ve kısr";1'lar:ı arasında ~a_P <İ 
tıdrr: «Buyuk tenzılat(!) lı sa- Sterlinin inip çıkışını gösteren l mıştır. rens - ı ~ a u muna İraka ve Maverai Seriaya değil .u t İ ,mış ve İstıradt varyüs bırııt ri 
tJşlarnnı.z .bat;ilamıştır ·" ibareli levhanın önünde heyecanlı da- seb~tle o~udu_gu ~ılrkn~~ulkt~ dde- fakat Hindistana da sirayet ede Kaz~ na 11 tahvilat ~~ R, ~~~· A._ A:· - : arış ı gelerek 600 lira ikramiye altfl 
981'11af gibi levhalar iki adnnda kilı:alar e irirler E - er alım vreı teşnıyenın ı gun enn e . . . . . , .. v_e_ .ıs a en"umenının tertıp et- tır. 
bir karşınıza çıkar. Mamafi iti- satını za':n~ı ·se ~dd~ üstünde içtimai, mali ve iktisadi vaziye- bıle~e~ yenı bır ınfılaka sebep KAHİRE, 15. A. A. - Yuz- tıgı 929 senesi sonbahar at koşu Beşinci koşu 4 ve daha fJ" 
raf etmeli ki bu dükktnlarm sa- b"l .. ··ıt" · d ı d lm D _ tin kuvvetlendirilmesi için gi- olabılir. de 3 faizli ve ikramiyeli Mısır ları bugün Buca koşu meydanın kan yaştaki yerİi ve ap at ve 
t-.rılan Mahmutpaııadakiı .. ...n. k!ke dagurub. lu en

1
. uru ladz. al rişilen mesaide devam olunaca- Emir Aptullahın şikayeti lı:redi fonsiye tahvillerinin bu- da büyük bir muvaffakiyctle ya- kısraklara m h 1ar biriıt'~ 

r- , 7 ..._,,. t a ın erce ıranın e ene e . . 
1 

. KUDÜS 6 A A Ar .. k"" kT . d . 1 H .. 1 b a sus o up 3cıı 
hl ipaanı kol?Udan çekip zorla devredildiği büyük salonun ka- ğını beyan etm_ış. ve :nıllet ~rın . , 1 . . . - a~ gun u çe ı ışın e · pı mıştır. ava guze ve kala a gelen Hakkı beyin Nasibine 
tnal beğendırm~ğe uğraımaz- pısında bazı işsiz güçsiizler de akvam cemiyetı?-'n ~ımayesı al- gaz~tele~~e nazaran ~~ve.rayı 1886 senesinde çıkarılan tah- Irk pek çokt~. Koşu~ardan e- lira mükafat verilmiştir. 
ı.ı.. Ya~rz önlerı~den geçerken vardır ki, koltuk altlarında gö- tında ve sulh daıresın?e blrll~te Ş~na ~~n ;Aptul!af, _Fılıs!IDde villerden 386,3 ı 8 numaralı tah- vel yarış yenn~~- yeı:ıı yap.~lan GAZI Ay INT AP BORSA 
!l*kkatlıcc:.came~ana b";1'a~ak o- türülen binlerce liralık paketle- çalışmalarını temennı eylemış- kı İngı~z ıHı komısc:nne.bır ı•~e vil 50; 1903 senesinde çıkarılan beto~arme tnbunlen~ kuşat KOMiSERi 
lursanrz şoyle goz ucu ıle ışaret rin manzarasına doyamamış gi- tir. k_tup gondererek sıyonıstlerın tahvillerden 745.136 numaralr resmı yapılmış ve vah tarafın- ANKA T __. tte" 
ederek: bi oradan bir vere ayrılmazlar Romanya sefiri değişiyor sılah kacakçılığında bulunma· tahvil 50; 1911 senesinde çıkarı- dan bu münasebetle bir nutuk ti veı.·~ t1alima

6
. (t elefo":) ıa•cli~ 11 

f d
. 1 N 1 "' , • Ü R 1 k . .. l . . O d ye ı ece namesı ~ıt< - Buyurun e en ım ası " ,. B KREŞ, 15. A. A. - o- arma arşı protesto etmış ve lan tahvillerden 289.999 numa- soy enmıştır. r u müfettişi lunan Gaziayıntap Ticaret ve ~ rıf" 

bir ~ey istiyordunuz? Postane önünden matbaaya ı;ıanyanın ~nkara sefiri ve bo- bu kaçakçılı.ğın d~~~mına mani ralr tahvil 50, şer bin frak ikra- Fahr~ttin paşa ile müstahkem borsa11.komis!r .v~kilet!ne ~~~1;r; 
Dıye sorarlar.. . dö~erken köşedeki sobacı c;e~it g~z!":r _k?mıs);'onu azasından ~: olwunasını ıstemış .. r. mi ye kazanmıştır. rı;evkı ~~m.an.dam ve bazı aske- tap ~ktısat muduru tayın edil /f 

.. Kravat, ı:nendıl, ıpek ço~ap, çe~ıt sobal~rr. ka~ın~n önüne Fılal~tı ali dıpl~~atlık meclısı Belçikada ' n ve mulkı ncal koşularda ha- Türk mari/ cerni!le 
gomlek, fanıle, baston, şemsıye, yıgmış, keyıflı keyıflı cıgarası- azalıgına ve hancı ye nezareti ÇIÇERIN iN . HALEFi . zır bulunınuştur. f ııtıı)-': şapka, ayakkabı, terlik, lavanta, m içiyor, belli ki şimdiden kaza- katibi umumiliğine tayin edil- HükOmetln vaziyeti b"ldM?1•dk~~ad•":. tngılız gazctclednne Üç ve daha yukarı yaştaki T"~kNKMAR~f· 16 
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b m" ti Ü ı ın ıgıne gorc. uzuıı zaman an h r İ . . ur aan l.emıyetı dl ~uzk.~~::s ı, e ç~tası, u arf a- nabaca1gı parank ın sıc d ıgı ı e oş ıLş rh. 

1 
__ 
1 

•• d BR. KSE.L, 1_5. A. ~- - l!:ü- beri basta o~a": Sovi~ct H~ri<:iye k?"" a ıska~ ngıbl_ız. at1 vke kısdrakNla- merkez heyeti ekseriyet 0ırn3 
a uçu oyunca • gramo on, so arın arşısm a ısınıyor- e s an a kumetın vazıyetınde bır degış- miseri Çiçerın'ın yerme kımın tayın nna ma sus ırınc oşu a o- -. d l t r pilağı, mantoluk kumaş .. daha du. • • iklik yoktur. Bu gün hiç bir si- edile~eği_ henüz belli dcği~dir . . . na birinci gelmiş ve 300 lira ik- gm an top ana:rıamış ı · 

aradığınız aramadığınız hatırı- M. SAL.il.HADDiN Sıyasi hır buhran yas! içtima yapılmıyacaktır. Ge . Şımdıyc kJdar bu v~ife Lıt:'~nof ramiye almıştır. Adhyede 
le 1 

. • ..... ..- • . .. ile Karahan tarafından ıdare edılıyor İk" . k .. d ta)_... nıza ge n ge mıyen ne kadar _ VARŞOVA, 15. A. A. _ Ga- lecek haftadan evel bır tebeddul du. Bir rivayete göre Karahan Lon- ıncı os.u uç yaşın a ve ANKARA, 16 (Telefon. ·yıı 
şey varsa hepsinden birer çeşit ltalyada kar yagdı zeteler, diyet meclisi reisi M. v1;1kuuna ih~im~l verilmeme~te- dra sefaretine tayin edilecektir. hiç koşu kazanı:ı~mış yerli ve Gelibolu Asliye mahk~nıes~~ı<ıi 
bulursunuz. ROMA, 16. A. A. - Gazete- Dasizynski'nin beyanatını neş- dır. Mamafı, sıyasi mahafilde . arap erkek ve dışı tayyara ma- setine Ankara müddeı 11 

13-

Tramvaylann d~rduğu köşe- ler, "Bellune" eya_letinde meb- retmektedir. M~aileyh, bu has~l olan intiba pek bedbina- Borsada vazıyet hs.ustu: Har~ ~zeli ~irinci gel muavinlerinden Servet BeY 
ıın karşısından dogruca cadde- zul surette kar yagmış, hududa beyanatında meclisın hukukunu nedır. NEVYORK, 15. A. A. - Ne mıı ve 200 lıra ıkramıye almış- yin edilmiştir. ti 

takip ~diP. s.?ıa sapar v~.y-~ni do~ru giden yollan kap~mış ol şiddetle müdafaa etmekte ve Yangın laçiası vy?rk esh~. borsası ~omiRer- tır. .. 'Yeni Kon a rneb'tlS us~anenı~ ~n~n~ kadar. ~rur- d~g~nu dağlarda ve 'Maıeur' gö, bugünkü vaziyete nazaran hü- BRÜKSEL, 15. A. A. _ Ya-ı len borsa mubayaacrlarile _tellA . Dort ve daha yukarı ya~ta ve Y Telefonla)--:{ er.ız kendınızı eglencelı bır pa- lu cıvarında kasırgalar zuhur elkumetle meclis :ırasında bir uz- nan apartmanlardan birinde 2 Uarmm hesaplarını yapabılme- hıç koşu kazanmamış yerlı ve a-1 ANKARA, 16 ~ :r.fa3ı:1 
r yerınde bulursunuz. Buı ası derek hasara ta sebebiyet verdi- !aşma teminine imkan olmadığı lngiliz kadını ölü olarak bulun-' !erine zaman ve imkan bırak- rap at ve kısraklara mahsus ü-, K?.nya mebuslugu;~rı1 bef:ı 

l·ampiyon mal satan sergıcıle- ğini yaLmaktadır. Kar, merke m söylemektedir. Miımaileyh muştur. Bunların hakiki hü- mak için gelecek hafta bonıanm c;üncü koşuda M. Yantesin Ma-ımusteşar~. Ke~al . . .. lePıfle~ 
rin toplandığı yerdir. Artık her zi İtalya ile Toskana da yağmıl hükilınetle meclis arasmdaki b~ viyeti ve ölümlerin ııebebi he- saat 10 dan 13 e kadar açık bu- şallahı birinci gelmiş ve 200 li-' naı:ızet gosten!ecegı ~.

0

~eşarlıl! 1 

ıfadan bir ses çıkar: ştır. Napolide de fırtınalar zu- mücadelede hükumet gazetele- nüz anlaşılmamıştır. Bavulla- lundurulmasına ve esham bor- ra ikramiye kazanmıştır. tedır. Bu tak_dırde _n;ıu~miıı t>Oi 
- Bu tarafta 25, bu tarafta hur etmiş olduğu haber verili- rinin aldıkları vaziyeti şiddet rmda nakit olarak ıs bin frank sasmm Cumartesi günleri kapa Dördünc!i koşu üç ve daha talım ve t~rbıye r~ısı ktl'" 

10 .. Ne alırsan 25 ne alırsan 10 .. yor. . le tenkit etmelı:tııdir Lle bir çolc mücevher çıkmııtır. lı olmasnıa karar vermietlr. yukarı yaşta halle kan İnglllz vekaleten ıdare e ecl' 

1 
1 
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Mahkemelerde : 

''işi deliliğe vur be! .. ,~ MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERi 
Bir aylık kömür -istihsal atımız vııA11eııe Emanette 

Asmamı~ 
Bir nasilıat: Altı ay dediğiııdP.n 

ııe olur ki 137,712 tondur. Eylul ayında da Bir içtima 
ı17,658ton istokkömürmevcuttur Dün Vali muavini- Şadiye Jı. Muhiddin H. asma ...... ~:bitler dinleniyordu. ilk gelen cı.- ikinci ge 
~, d ld ko""p ·· h kkı d t" len de zaL. .a memuru idiler. Her ikisi de şu kar 

Pl\en iatatiatiklere naza- Kamblgo ftatlerl nin yanın a yapı 1 Bu hafta içinde hu- ru a n a ı- şıda duran sarı benizli çocuğun ustasının çekme 
tçen ay zarfında Zongul- Dün borsada İngiliz liran •• ·• ··ıdu·· dut haricine Caret Odasına fikri- cesine anahtar uydurarak hrrsızlık ettig-ini söylü-
L· l/z~ı.dahlllnde 137_,71.2 1033 kuruşta açıhruf Ve akpm ne goruşu 
~tırnür stlhsal _ .. ,imi nı' bı"ldı"rdı" yorlardı. 
I ı Q\ll !i~· biraz yükselerek 1035,5 kunıtta Dün vali muavini beyin ri- Çıkarılacak 
.ayından kalan stok kö- kapaııunıııtır. ya.oetinde maliye müfettiılerinden . . . Reis sordu: 

!~dan 117 ,658 tondur. Altın 899,5 liret 902,5 kurut bazı zevat toplanmıttır. Bu içtima- Geçenlerde şehrimize gelme .. T.~caret odası meclısı, asma - Ne dersin? Bak, ustası şikayet etti, karako 
ü ,..~ııl edilen kömürün 6393 tan muamele gönnilftilr. da Defterdar Şefik bey de bulumnuı- ğe muvaffak olan sabık şehza- k?P~ ~~mda_ Şehr;ı:ıa~eti: la getirdik, çekmecenin anahtarı cebinde çıktı diyor 

Urk vapurları tarafından Düyunu muvahhade 218 ku- tur. . . • . . .. delerden Tevfik efendinin zev- nın fıknnı almaga oda ıkıncı reı lar. Zaten itiraf ta etmişsin 
ıetır arad k t Bu ıçtimada ba:ı:ı mali ıılenn so- . . . si Necip B. yi memur etmişti · · · · nıo on P a apanmış ır. rütüldüiü oöylenmektedir. cesı Şadiye H. nın burada tesvı N . B h . . M h:d - Cebımde çrktı ama ben onu yerde bulmuş 

ı B d ı. .. ka b t ı d d -· b h • 1 . b ecıp . Şe remını u ı - H b . ''Qıt --o- un an - u 0 P anma a ye e ecegı azı ususı ış en u d" b 1 .. .. tum. em enı karakolda sıkıştrrdılar Elime kc· 

/ ık taclrlerimlz kara- Lağvedilen inhisar Defterdar Şefik beye Ankaradan se- lunduğundan bu işlerini tesviyıı ın ey e goruşer~k bu hususta; 1 d ı · 
tat • len telgraf. meaeleıinin de konuıul-. etmek u"zre ken"ı'sı'ne kefalete Emanetin mutalaasını sormut epçe vur U ar. 

eye mi konuldu? meclisi idaresi dufu taYı olmuıtur. Fakat Yalı d'l k 'k'u·· .. .. tur. -- Elbet vuracaklar. Hırsızlık edenin akıbeti bu· 
,~llıdık piyasamız Ha:nburg ş k t l · hi 'l tü- muavini Fazlı be~ böyle bir ıeyin rapte ı ere 1 ı uç gun musaa- M h'dd" b N · b dur. Çaldığın paraları ne_ yaptın? 
.~ret . . e er ve pe ro ın san e mevzubahaolınadıgııu gazetecilere de verilmiştir. Şadiye hanım bu Ş h u ı ınt. . eyG ~ckı~ ~y~ 

ka !Uahlı:emesınin verdiği tün inhisarlarınm meclisi idare oöylemittir. h f . . d h d h . . e remane ının azı oprusu - 1 ••• 
~~abrla alt üst olmuştur. lerinin lağvedilmesi tekarrür et ~ k:n~a~~~:. u ut ancıne -.t- nün inşast mevzuu bahsolun- - Bisiklete bindim, sarfettim demiesin. 

urg mahkemesi alivre tifini dün yazıruştık. Muhtar Pş. işi -o- ca bu yeni köprünün asma ol- _ ! .... 
Yapıp ta taahhütlerini ifa Yaptığmuz tahkikata naza- . .,. ·af d Mabm Bir çocuk çigv dl ması esbabını tetkik ettiğini fa - Nu'"fus ka'ğrdın yanında mr? 
Yerı t" k li i lis" 'd 1 da Dıvanı "'' taı m an ut nen kat b b b'lh . Uccarı ara steye t· ran mec ı ı are aza ann n Muhtar Paıa hakkında verilen taz- .. . • . azı es ap v~ . ı assa ı;ıa-

di ctınıştir ki butüccamJIU'a her biri 200 ve reis 300 lira al- minat kararı üzerine emlakinin teı- Şofor Mehmet Alinın ıda- li sebepler dolayısıle buna 1m- - Yanımda efendim •. 
ta_ den sonra ihracat kaptlan makta idi. bitine batlaadıtı yazılmıtbr. resindeki otomobil dün Topha- kan görülemediğini söylemiştir. Maznunun 16 yaşında olduğu anlqdıyordu. 
~- Pııtnak demektir. Meclisi idarelerin vazifesini . Bu ~eıeleyi.!>efterdarlıktan ~- neden geçer!"-en. yedi yaııların- Şehremini Muhiddin bey bu Milddei umumi Ceza kanununun 492 ncl maddesine 
~ kat't hesaba naaran bu şimdi 300 lira aylıkla bir irtibat bir"!k e~.DefHendu:ı:I ~tarb"" .... , böyle da İzzet ısınınde bir çocuğa sebeplerin neler olduğuna dair tevfikan cezalandrnlmasmı istiyordu. Mahlreme he-
~ f .. . emır ter ar ııa e ua o unma· ak uht l'f l • d od l' • d · aha . ındık rekoltemiz geçen memuru gorecektir. mııtır. çarpar m e ı yer enn en a mec. ısıne e ayrıca ız t yeti yirmi dakika kadar milzakereden sonra şu kara-

n 350,000 kantar olan re- Enıen evvela karar Mahmut yaralamıııtll'. İzzet Etfal hasta- verecektır. n verdi. 
l!s!rıe mukabil ancak 93,000 Limanda Muhtar Paıaya teblii olunacaktır. nesine kaldınlıruı, ııoför yaka- -o- · . . . . .. 
lttd1t Muhtar Pap mahlı:ilm olduiu para- 1aıımqtır. Esnafa tarhedtlen cezalar - Sırkat sabıttır, maznun üç sene muddetle a-

~ı . -0- Yalova seferleri : =:.~-:.!':ıd~~i=ı.:::ı.:. -0- Şehremaneti tarafından ya- ğır hapee konulaca~. Ancak 18 yaşını bitirmediğin-
11111 rekoltemiz 84,000 

20 
mil süratinde bir tır. Dokuz yaşında bir pılan bir istatistiğe ıu.zaran bu d~n .c~~ası . yarıy~ ınecek. Daha sonra ~a sir~at ma-

b tondur çocuk öldü ıene esnafa tarhedilen ceza mik hıyetı ıtıbarıle mühim olmadığından diğer bır mad· 
ıı11 ilene üzüm . . vapur aranıyor Zam yapılan maaşlar tan geçen senekinden daha az- de delaletile bir sene daha azaltdarak altı ay ağıı 
•Ooo rekoltemızın Seyrisefain idaresi, Yalova i- Harp eınaamcla orduda buhuuıp Galatada Arap camiinde 12 dır. hapse konulacak. 

ton olduğu anlatrlmı§- le İstanbul arasmda seri posta ta oonnıdan tekaüde aavk.dilenlerin numaralı evde oturan sandalcı -<>- Gocuk bu kararı ovela sükunetle karşıladı. Fa· 
ltaıb . . temini lçin sür'atli ve munta- on oene!_il< harp zammı .vedlmeol ka· Şabanın dokuz yaımdaki oğlu Kanalizasyon şlrketlnlnln k t. 
' .~ mevsim ıptldaıımda zam blr vapur atmağa çalışmak nunıf !hım ıa:°'~~.:;.,.. d Ali Riza iki gün evel mavnadan milracaatı a . . 
.'iloo ':!haalit~ yekOnli tadır.İdareye herglln bir çok mü mıt .: :..diye~ de ~elmiı :ı~~u~ düıımüıı, yaralanmıştı. Kanalizaslyon şirketi Şehre- . . -. - .8~ oğluı:n, Uç sene hapsın llznndı. 2,5 sene 
· '1Ut tahmin edilmekte racaat vaki olmaktadır. İdare dan zamlar verilmeie bqlamnııtır. Mecruh ~ocuk hastanede öl manetine müracaat ederek daha sıru ındı~~ık. Şımdi. yalnız altr ay yatacakıml 
~dl dolu .. ve ya~'!-1" bu hususta pek müşkülpesent Bu :ı:amlar bot ~ kurut• kadar olan müş, göstenlen Uizunı üzerine az para ile ve daha az zamanda . Dt nılınl..e kendını tutamadı ve "haklı" dar. 
llefaa . ":alan hu~lenmız davran~aktadır. Alınacak ge- maatJarda ııo lıra tutmaktadır. cesedi morga kaldınlmıştll'. inşaatı bitirmek mümkün ol<lu- bıral!: daha yüksek olan bu alicenabane kaC'ara biı 

1>.' etını mu 8 aza etmek mi asgari 20 mil sür' atinde ola-
8 

_ t ~ t b -o- ğunu bildirmiş isede bu şekilde şey diyemiyerek höngür höngü ağlamafa başladı. 
ıı:"'de ettiğ" . 

1 
caktll'. Vaki olan müracatlarda u çenın a 1 Polise silah çeken iki istediği faiz çok fahiş görül,lü- Kapıda biriı::i teselli eder gibi: 

C~ bu sen~~ ma ~ata na- bu sür'at görültI'ediğinden bil- 1930 malt senesi bütçesinin kabada)'l yakalandı ğünden reddedilmiştir. - Artık ağlama dedi işi delilife vur be Altı 
llıı;Unı e yanın er tara tün bu milracaatlar reddedilme tab'ı için Maliye vekaletinden -<>- d d · ğ" di ' Gö ' k ' • • 

,. Qillıaıısamahını~ü. az o~uş- ktedir. Geçenlerde 20 mil sür'- şehrimize bir hoy'et gelmiıtir. Nuroamaniyede Tahtakale Perşenıbege tekrar Fırka- ay e 1 ın ne r. z a~rp• :payıncaya kadar ıreçer •. 
'~forni ~:.~:~::h ati haiz ve yeni bir gemi bulun- . . h~ odabaşısı Rİlmazan yanın- da toplamlacak 
:ı.;tr ~tıı Y ~ f de muşsada yandan çarklı olduğun Fılım kurbanı daki kadına yan bakan Tahirt\ Hallı: fırkasına mensup Ce-
~dedir. senenın ms 1 re- dan muvaftk görlllmemiıt1r. -- ve Canip ismindeki iki kişiye miyeti belediye azalan Perşem 
~ -cı- Karakaş Efendi gaye- beş el mahalli vak'aya yetiıen be günü Halk fırlı:asında topla-

~a/lar kooperatifi bu Limanda iki feci kaza sine iri~mis. Bir bah- pl~~lis Adil efeknddiye dAebdikliil' kelds!- nMacah~ddv~ bbu içd~aatır' şekhredemiruk· 
qafta I~ baflıgor ı - Adapazan İkbal nakli- . ..,ı atmış, ar a aşı a ır u _ı . ın. ey e ış a ere 

\~~kanar k 'f' b h f yat şirketi komisyoncusu Fu- tıyar mıydı? de sustalı bıçak teşhir etmiştir. ş~~n ıh~ı~.lıtatı ve ok~va ta-

GuNuN ADLıYE HABERLER .. 

Gayri meşru çocuğun ölümü 
anlaşıldı 

\~11'tde fil f P~ratı 1 u ~ at efendi Alman bandıralı V ani- Kaçakçılar filmi alınırken otomo- Ramazan ve Abdülkadir yaka- nfesı ta~latt hakkında ızahat 
~~tir ~n aa ıy~fte ~~ş lafa vapuruna yük verirken vin bilin dovrilıneoi ile feci bir ıuret- lanmıştır. verecektlr. İb h• d- hk • k ·ı 
~"\tel\ • OOı_>er~tı dunden e takılını hava a kalk.mı te yefat edea Karakat Efendinin ~ --O- ra lffi ÇaVUŞ UO illa CffiCOln arart e 
tt• ı•zanın ıhtıyaçlarım tes ç b"nt'' b" y k l §k. cenaze merasimi Cuma ıünü yapd- s· b d d t• Tramvay kapılarına tahliye edildi 
~- : aıtuştır. sonra ı en ıre urtu ara mııtır. ır zor anın er es ı 

~lı ~°tleratifin makama fabrl- mavnaya düşüp ağır surette ya Cenaze meraıiminde Darülbeda:ri 8. k . . d k" k h 1 asılnıak memnu Dün ağırceza mahkemesindej mi tahkikat bitmediği cevabını 
._ Ur .. ralarun t . 1 .. 1 "'·--'--· L, __ .... ır ecı cıvarın a ı a ve er- • "ld" d" ·u .. d k .. 
'"'tk ~güne kadar faaliyete ge- ış ~~· .. . artiıt en•• ......... ...,, ıeven .,... ~ de garsonluk eden Saime Zehra Tramvay şirketi kazalann~ 1 ?'a~eşru çocugun~ o ur uıı; gon erme te ıdı. Dünkü mı.ıha-
~di~ıt. Gaz almak için de Neft 2 -. Komur amelesınden Ba zev~i!';"ıu::·Be oilu Balıkpa- gece Kürt Sait isminde bir a- ön~e geçmek için k:ıt'.i tedbir ıddıa olun~ ~brahim çavuşun kemede ~edin~i miistantik tara· 
t, atıa mukavele aktetmiş- bae~kıli Şaban K~ç~şmede zarı Ermeni lrifüeıind! yapılmııtır. damın tecavüzüne maruz kalmış ittthazına karar vermıştır. ı muhakemeııı ıntaç olundu. fmdan gondenlen cevap okun
l)li Gazı vapurund~n ~ömür boşal- Rahip efendi bir nutuk oöylemiı beraber gezmek teklifine müma Şirket sahanlığına yolcu a- İbrahim çavuş Çatalcaya ta- du. Bunda tahkikatın henüa: hi-

~. ltd 1\ kooper.ıtif ve ayni za- tırken kınlan. v~çın ~lt~n~a k'!-1 ve demiıtir kiı . naat ettiği için dayak yemiştir. sılan vagonların kondüktörleri- 1 bi iki tellide oturur ve oranın tam ~ulmadığı yazılıyordu. 
'<li ~ a bakkallar cemiyeti ka- mış, başı ezılmiş, umıtsız hır .. - Karakaı ~u faciadan bir ~ç Saime bir aralık mütecavizin e- ne azami ceza vermeği kararlaş- 1 muhtarıdır. İkınci ceza mahkemeıi he
\h tııuınisi olan Fethi bey bir halde hastaneye kaldırılmış- ır~a evel ~ımeruce ııazet!1cre demıı 1. d k 1 ak k b tırmıştır. Tramvayların bir kıs İbrahim çavuşun Hasibe is- y'eti istintak hakimliği kararı· 

atıir' . . . . tır ki: "Berum hayatta yegane ırayem ın en urtu ar açmıya aş- .. . .. "k h 1 • • E Gü' .. · . d 
'·' ını.ıze demıştır kı: · ıinema artiıti olmakbr. Bu gayeme 1 fakatS "t t b k çek" mmın dış koşelerıne huyu ar- mınde hır karısı da, lsum na ıntızaren avanrn 16 kanunu 
~~Qe~oo~eratifimiz bu hafta H il t 

1
-;-.o- . k . va111 oldum. Artık başka gayem yok- kam~dan k aıala~a:c.ç~stemi~~~ Herle: "Asılmak tehlikeli ve isminde iki de baldığı vardır.1- e~el saat 14 e talikrna karar ver 

·~" aalıyete geciyor. Aldıgı a ç e ıwan şır etı tur . ., ..;-sf OV l s 1
.d. er ~r. memnudur" ibaresi yazılmıştır. brahimçavuş küçük baldızım iğ dı. 

lairı~ alacağımız tedbirler sa- merakibine bin iskele Rahip ~e,nw,· buntkları naklb<;t~t~ bıeçaıkşleanymakemalaumr aışrlaradıırl ın e Bir kısmına da bir kaç güne ka- fal ediyor ve doğan çocuğu Si• -0--
lf, .e hay t " .. d 2• •onra ıu •oz ere nu unu ıtirmıı- · d l k v A • t d "ita' a ı yuz e J ucuz- gösterilecek tiı-: ~- ar yazı aca tır. mantıkta ~oguyor. • .. grıyo era avası 
~i.:d~· . . . "- Karakaş gayesine ermiı bir a- S h k 1 T t S h · --o-- Halbukı Tıbbı adlı raporu o- Hronika gazetesinde Türk 
b
1
· . ıden beş kurus eksiğine Liman şırketının mavuna,ve m_e damdır ve bahtiyar bir ölüdür. a l a 1 a ar • a rı Haydaapaşa tramvayı tümün göbek bag· ının kesilme- du h kk d " - · t " 

•· l)n · . . •· k"b' · k · k" b' .. .. ." ı or su a ın a agnyo era , 
"!t~ cı pır .ç .te vzıatına ba~- ra ı ı şır etın es ı ınası on~ B~ndan sonra cenaze Ermenı m.,.. Sabıkalı tatar Sabri isminde ferşlyatı bil ti 1 mesi ve ihtimamsızhktan ileri ı yani «vahşi» kelimesini kulla-
1 ~i.\n Caz tevzıyatı 11•z tla hır dden Unkapanına kadar Halıcı zarlKaıgıb"": defnfl;:'ıuşktur. 1 biri evvelki gece sarhoş olduğu Üsküdar travmay hattının ı geldiğini bildiriyordu. Muavin nan Mme Eleni hakkındaki da-
,. "e kad b l kt oldurmaktadır rıne çe e er onu muıtur. h ld G 1 d d l k · . C ·1 B 'dd' . . d !\o ar aş ayaca ır. T" . b h·. .. .. .... a e a ata a o a~rrıa ta ı- Haydarpaşaya temdit edilen kıs emı . ı ıanamesını ser e·ıvaya dün devam olundu. Mah-

. llperaff; 'f · · ıcaretı a nye mudurlugü E b' ·· •• 1 · k .. b · k tık . · d k · ık • · · ,~k Üzer ı _,n veHsaı ınıttemın buna bir nihayet vermek lUzu- Clle l tutun erl en_ otbeyel erıye sakr ıd11; ı. ı _ et- mmda ray ferşıyatı dün tamamı eMre . k . b' d . K emf e. hey etı taraf?.1dan. ehlı ~ 
'ı.. •ıııı . eyız. usus oto· . k h 

1 
. mege aş amış ve en ısını tut le bitmiş ve hatlar bağlanmıştır. aznunun aın ıra en ~a· ı ku dıye ayrılan rnudemş Serıf, 

,·~ Ctımiz v h • h 11 munu şır ete atır atmıştır. Lt- B h B b" .. t.. k . t ı· l . . . . k h k dar enişte 1 S l'h A 'f E b .·· t~ la . e ususı ama a man merakibi için Hali te i lek c .çet . ecne 1 tu un- ma ıs eyen p~ ıs memur .arma Bu kısmın işletılmesıne aıt mua s~~ çocu .. ~r ~e .. ~.. . .. - .a ı . n. ve .tem .eyle;ıl?' ke· 
:'<l~t ~~lı es~~fm kapısına 

1 
b' i k 

1 
.. ç .

1 
ş k l l d .. k f" da ~ıçak çekmıştır. HakKrnda melenin ikmali için şirket mecli sının cenını oldurdugunü ~oy~- lıme üzenndekı tetkıklenm mu 

l 
lilfa go_mrecegız. Yalnız bu 0 md~yğan. ıkr 

1
5 ebe goshtl~kn l~c; er a 111 ıgını a ıyen takıbat yapılmak üzre yakalan- si idaresinden bir zat Ankaraya mişsede rapor bu şehadetı mu- htevi rapor okundu. Raporda bu 

.. t fıatle · · ·· d 11. t ve ı er ıs e er u te ı e ı ız- k · d · k · · o d 1 "b - · · · O · 

~'(!e . nnı yuz e e ı en d"h d k 
1 

k te zıp e ı vor mıştır. gitmi•tir. Kanunuevel ptidasın ezzıptır. rta a suç u go egı kelımenın ta mıros z...manın-
Ceğınden i b tt ı am an urtarı aca tır. - "" ~~ .. . k · 'h · .. t · d be · ·· 1 -!alfa eşya ons e e . . . . .. dan itibaren uskudar ıle Hay- esmıyen, ı tımarw gos ermı-ı an n mustame oldugunu, 

Caktır. Şerif B. Edirne11ln kurlu- .. ~eç~nlerde, bır refıkımız tu- Postada dar paşa arasında tramvaylar yen diğer baldız Eda hanımdcr: "kir" kıra mensup «manasına 
~iq -o- luş bayra111ı11a gidiyor tu~ ınhısarı tarafından, yapdan Ankara _ lstanbul işlemeğe başlayacaktır. O da ölmüştür .. An~ak _ces~dı gelmekte iken zamanla siddeı 
11. lllettin beyin me- Edirnenin Kurtuluş hayra- mubay~at.~snasın~a, ~? · ı.2s ku --o- görüpte memurinı aıd~sıne ıh·I ve vahşet manasına kullanıldı· 
.,,il.ti • • • • mına tesadüf eden 25 Teşrini- ruş gıbı. yukse!"- fıat uzerınden . • • Ada çamları mukavelesi bar etmemek maddesınden.,1- ğını, burada kelimeye cümle ha 
t~ . Yetı tas tık edıldı sanide yapılacak merasimde ha l~·~. kılo _ mıktarında ecn~bi [kıncı telefon neva kısı dlln imzalandı brahim çavuş suçlu~~· Öldur- linde mana vermek muvafık o-

\11\ tiaat vekaleti ticaret bor- zır bulunmak üzre Polis müdil- tutiinü ~ldı~~~ fakat .daha. yqk~ ikmal edildi Ada larının Evkaftan E- mek filinden be~~etır~ı, haber lacağı, cümle halinde de şidr'et 
~ııı:~ llaınzet gösterilen ikti- CÜ Şerif bey bu hafta sonunda sek kalıte tutun t~~~ıf ettıklen . . . manete kri hakkındaki kat'i ve~em~kt~n fa~lıyetıne. kararlmanas~a.geldiği b~ldi~l~yorclu. 
~ııl'.'lttoru N" edd' be . Ed' gidecektir halde kabul etmedıgıni yazmıı. Ankara 1kincı telefon hattının d"' f verılmesını ıstenm dedı. Ma- Rapor ıttıfakla verılmıştı 

1~ı uınumn~ı:,~ ın 'k yın ımeye • · ' Meseleyi tütün inhisarı umum pütün nevakıst ikmal edilmiş- muka:~enam:ıı.ı: t~açeyn 
1 
a- znun müdafaasını yaptıktan son Müddei umumi ınua,·i~i Ce-

._,r. ıgını tastı et- Tev'ik Remzi "'eg müdiri Behçet B. den sorduk. tir. rab smhaf ı~ad ı hştır. ~tar ra mahkeme kararını tebliğ etti. mil beyin rapor hakkında muta 
rı I' V M l·~- ld v " B h t B B h d"• l f h tt bo u ta ıçın e Şe remane" a· . . "~liret od d ko 'b" _ T fak'"l · "d · a wıı o ugu uzre e çe · u at ıger te e on a ı f 11.. eli k . Bundan çoçuğu öldürmekten laada bulunması ıçın dava bu· 

~•;.crrı l ası a .. tı ıuntu- ıp u test mu errıs mua- İzmirdeki tütün mubayaatma zulduğu zaman kullanılacaktır ra ından tese um e lece tır. . r ld • .. .. l'k 1 d , 
~ a beyin memunyetini vinlerinden Tevfik remzi ''OY b" b l B h B . . d . b d beraetıne, mutta ı o ugu cur-1 gune ta ı o u.!\ ~- - --

ete arzedecektir. Avrupadan avdet etmiştir. bızzhatb u. unmu~turk. ,. edçet k. Mahut mektup tahkı·- Adhye e yenı te e - mü ihbar etmemekten 5 lira ce Muhtelit komİ"yonda * * * u a en suretı at ıye e te - d ·· ıı k 1 nakdiye mahkumiyeti esna v 
zip ederek demiştir ki: k t k A k U er YJ) lzay . d kuf' . _I Muhtelit mübadele komisy. 

~ Kambio Borsası 161111929 "İzınirde ecnebi tütünü bulu a evra 1 11 araya İstanbul adliye memurları a- . bu dcez:ıyı a m~;. dıyettıheli~na !onu Türk heyeti reisi Tevfik Ka 
'· ıı lsı-ı .. d . ld" d "d b b dd"'l' 1 sın a ımrar ettıgın en a ye- ·1 B b' 'k' .. k d A "l) ''' dahıı KRAZLAR 1'AHVlT.AT namaz. Memlekette inhisar var gon erı l rasm a yem en azı te e u at . "ld"ği b'ld" T- mı ey ır ı ı gune a ar -,. 
ı,,~•• "'••!hhıd 097 oo,so AD1dol•} i ~ ;~:~ dır. Hariçten bir yaprak tütün _.._ yapılacağt doğru değildir. Yap- sıne karar ven 

1 ı ın 1 
karadan avdet edecektir. 

1hlı deııııt Y~~. 21! : D. Y. ı. 't 3925 bile memleketimize giremez· Gazetemize (Bizantium) iba· tığımız tahkikat memurin ara- yordu. --<>- Takdiri kiymet heyetleri 
lı SF.N.:TI.ER Thıl ıırtfll •;ıo.oo ken, id~reni~ .. bir ecnebiden resile ~~~en mektubun ne suret ~ındaki n~k~I_;re. ~~bed?üllerin irtişa meselesi ve gezele/er Yakrnd~ ~aa~iyete geçecek o. 
~ •. :•ı.., :•:kıır1~1ı~t: • ~~·00 aıı 15,000 kilo tutun almasına im- le geldıgı hakkında hazırlanan ıtmam edıldıgını gostenyor. . . . . lan takdın kıymet heyetler: 
: ~.·1• d•ınır 

1 
1 ;! 7~ H'. ::. ;..,:. ıırtıod kan var mıdll'? evrakt tahkikiye dün Posta mü Muhtelif vilayetlere tayine- İrtişa tahkıkatına :aıt ırzh Türk delegeleri dün sabah tı< 

: l.';.••y s. 70 
• 

73 
~ İzmirdeki tütün zürrai ara· diri yeti umumiyesine gönderil- dilen adliyeciler, kendilerini is- safhaları yazdı~ların1dan do!ayı toplanarak tarzı mesai etrafın· 

'• ş 1,:1•t1t1 22.00 çr.Jtı,ER smda bir ecnebi olduğunu ben- miştir. tihlaf edenler geldikçe, peyder· mahkemeye v_erıle~ stanbu, ~a da müzakeratta bulunmu~lardrr 
b~lı~. ~ 37 iS bilmiyorum. Mevcut olduğunu- Bazı ecnebiler ve bazı kimse· pey mahalli memuriyetlerine ha zeteleri aleyhındekı davaya dunJ U 1 t l • 

1 b't1rııı,,·Ş.i. ıo ıs L-0adn ıoJ5 so.oo Newyort o,4< 1~.50 da zannetmiyorum. Velevki me ler posta idaresinden (Constan reket etmektedirler. . devam olundu. E'.~,v~~~~. c~.le~e- Ş".'a < a )~r. nıaç 
1·~••J. auo Paıı. 11 %.OO Aııu 3<• 2~.00 vcut olsa bile, mübayaatta, me- tinople) kelimesiJe gelen mek- İstanbul altıncı hukuk reıs lerde mahkeme gordu~u lunım 1 U_ŞŞAK, 15 ("l'~ılhyet)-T_\j_ 
i~~.;,~• J. ~ ~ ~::;;• 

2
: ;:::ı !:~.:rdıııı ::ı: ~:.;~ mleketin türk zürraini himaye e tupların kabul edilip edilmiye- vekilinin Kütahya ya tayinim~- ü~erine bu ~es' ele~~. vazıyet et- r.':1~ ıdman yu~du ıle Gem;J~r L;ı 

l 11· t.J' 11 75 Brllbol a 36.50 soıyo t-ı 7s,oo den idarenin türk zürra mı hıra- ceğini. sormuşlardır. Posta bu nasebetile, mezun bulunan reıs mış olan mustamtıgın kararna- lıgı arasındaki mac f~vkala.cre 
J • 15 Pr 15 s1.so Berll• ı 98.oo kı ta ecnebiden tiitün alması ibare ile gelecek mektupların ka Kemal bey mezuniyetini tehir mesini öğrenmek istemi~ti. Bir heyecanlı oldu. Turan bıre karşı 

· · · · . ri istintak haldı iki sayı ile galip geldi. 



4 ,. EGLENCELERI 
1 

A!ll!N l'MDF.st 0 MILLIY!T. Tla 

17 Tqrlnisınl 1929 
DAREHANE-Ankara caddesi. No llO 
Tetıral adreıl Mllltyet, lıtanbal 

Telefon numaralan. 

"ütü~ Hi~~YE 
Davetli 

ktonbal illlll, 8912, 3911 

ABONE OCRl'TLI!RI 
Tarkı'I' içi• Hariç lfllı 
400 karuı WJO lcurUf 
1!XJ " l.«JO ,, 

1400 ,, ZJ(J{) • 
.. 
" 

Ge•ea rvrai. grtl verilmez 
Mttidet1 r:eçen ı u'hı1at 10 k-uruştur. 

Gaz<te ve matbSAyı alt "İ<r ~ 
•ldlrl 'ete milrucat edlHr. 

Gautemtı Ulıılarıa mesuu,.-ednl kabul etmez. 

-Paul Reboux- dan 
M. Dilşannon: "k d p 

B. k ·· be · kö L tı satın al ım. arasını ben ver - ır aç ıun nım ş .. e d' 
gelsene. dedi. Bulonya omıa- ımN'h k" k . Ba rttakll yeni 
nmdan, Sen - Klu parkından ve « 1 aye~ .oş e geldik; bllmecemlıı 
Versaydan geçiliyor. Yollar çok . «Fakat ıız ışe bakın; hızmet-

çı ka tı h d k SOLDAN SAQA: 
güzel •.• Evinden seni gelir, o- çmış ' em e yeme yap- ı. Saman yolu (8). 
tomobille alırnn madan kaçmıştı· 4. Nesil (3). Arka (3). 

cBu daveti de;hal kabul et- «Düşannon'.un kansı ile iki 5. Vakit (2), Beyaa: (2). 
tim • kızını otomobıle aldık, beş kilo- 6. Beraber (2) K ve 1 harfleri "ay-

B · ban n1 metro ötede bir otele gittik . nen" . 

DGnka bllmecemıxın 
halledllmlf şekil 

YUKARDAN AŞAlH: 

1. Bükmek (8). 
2. İruıtçr (4). 
3. Bir nevi cübbe (5). KtuU nida-

5. Feci (5) Hamile (4). 1;111u, • a ~ at~ aT"kadaşnn c<"aat dokuzu geçiyordu. Ga...._ 1. Zaman (2). Kaldırmak (3). Ni-

_B_U-'G_.,.tJ,..~N---K""'ü~'""B...,A_V __ A--ı Şarlı, hıkiyeaıne böyle başladı. son nomurdaoarak iş gördü He ela (3) •. Devam etti: .. . .. · 8. Sahil tozu (3). Cet (3). 

tt .. .. .. Dü sabı ben gordilm. ÇUnku ben ol- 11. Aydınlanmak (8). 

ııı (2) . 1 
7. Budala (5)Çifteyle vurulan (2) 
8. Fena (4). 

~_:r~be-(~):_ -- - ---- - - ı Dün hararet en çok 19 en oz 14 
derece !dl Bugün rüı:gir mtıtdıav
vll esecehi/. Havanın y•polu ol
muı muh:emeldlr. 

- Ç gun sone~, mosyo • masaydım, Dilşarmon'lar aç ya- ___ _ 
şarmon, pencererun altında, k- ·!ardı • 
lakson'u öttiirdil . 8 ' · · 

«Randevuya Uç çeyrek saat u ~ayn melh~z masrafı on-
Garip bir macera! 

-=~--__ ,......, ___ _ 

ilk temsıli c !arık Andrının en meşhur opereti olın 

LA J\J A S K O T 
Perşembe ılı:şımı V E R O N 1 K 
Cuma akşamı L E O R A Jll D 
Com• ~nü uıt 

• Önümilzdckl perşembe günil 

MAJİK SİNEMASIND.A 
BADEN - BADEN REZALETİ 

MUmessilesl 

BRİGiT 

geç gelmişti. Otomobili bozul- lara yukletemezdım • . J 
muş, garajda tamir etmişler .... :~~ıjralanruecli d~ aynı mn- ki koca bir kıza talip. Bakalım -·OPERA SIN EM ASIN D .\ 

«M Dü~armonun otom b"lle ..... uu;a e t ye ettım · t• 1 k? 1 bir • • ·un~ t klifini k bul ~ ı. cÇilnkü ötelde yattık. Otomo fl~ tCe ne 0 aC8 Dehakir facia alttrlsl NORMA TALı'1AÇın .. Jant baJfCt 
FELEK 

Nuhuset gunu fünkü e:: gardan a bir~·= bil bir türlü işlemedi, bozulmut- Harbi umumide düşman isti- kadar gidememişse de bilihare mUkemmellyetle lemsi! etmekte olduto 

Se.mediiim tanıdıklarım arum metro ötedeydi. Eveli trene. tu. . . . lası ahalisinden Heki_m oğlu ~a bir ~ola~ bula!a.k Hopa!~ dö B U H R A N L 1 G E C .E L E R 
da birini dün gece sabaha karıı sonra taksiye binmek Iazımdı. •Ertesı sabah, otelin kamyo- ban, Ordu kazasına hıcret etmış nmuş, hakiki Alının kendısı ol· ı Meşhur seıli !Hml azim muufferlyetled ihraz eımekıedlr· 
rüyada gördüm •• Hayra yorma 30 frank otomobile bilmem ne neti ile avdet vaki olabildi. yolda 4 yaşmda, Ali ismindeki duğunu iddia ile hüviyetini tev Bu film bakild bir şaheserdir, 
ğa mah-.1 yoktu .. Sabahlayın er kadar trene verecektim . Bu pa- .. •~ene ucuz kurtuld~ ". Ç~- oglunu kaybetmişti. • sik etmiştir. l!Aveten: Pıthe Revue ve BiR ZOR Nl14.\H llti kısımlık 
ken kalkmak lizmıdı, kalktım: rayı kazanmış oldum . • kil bır k~~a v_uku bııl~ ıdi, ?ü- Zav~llı adam .5~t~Fun .. ka Birinci Alinin babasını bilme · 
A~e ile tıraş olurken çe?e~ı «Bir kaç kilometro yol aldık- şarmo!1 aılesın~ na~tı tazmınat ybold1;1guna ve. ?l~ugune h~~ diği için Hekim oğlu Şabanı ba 
k~t~. Ev~~n çık~rken gıydı- tan sonra, Düşarrnon durdu. verm~~ m.ecbuny.~tını;le kala~ak metm~~· ke?cl~sını ar~mıya l'! bası zannettiği bu suretle anla-
ğım ıskarpının bagı koptu, onu Benzin bitmişti. Aldık. tım, cunku kamyonetı ben kıra- zum gormemıştır. Harbı .umunu şılmıştır. 
değiştir?1ek i~in ~cç ~aldı~. ~Parayı ben verdim. Adam- Jamıştıın .» . . b~~tikte.n s~ınra ş_aban hır tesa- Vak'a bu. Fakat bunun bir 
Yolda bır oto bır kopek çığncdı. caO'ız benim için evinde masraf Bu davet, Şarlıde acı hır ha- dııf netıcesı çocugun Ünyede ol d ·k- . fh k. b • h ·· b ' · ur b k t • .. • . 1• d e ı ıncı SG ası var ı gara et-
Tramvayda bır papas .enuz o edecek benzin parasını vermem a ıra mış ı · dugunu ogrenmış ve ev a mı ya te kendinden evelkileri hayli ba 
yattığım ayakkabıma bı.itün aık illzımdı. Terceme eden nına aldırmıştır. . stirmaktadrr 
leti keıiıaneıile ba. tı. iki ayn «Gene yiirümeg· e haşladık SELAMİ İZZET Aradan mütareke ve mılli H . ; . . . . 

b d 
"ki . . · .. ,, 1 1 · · • ekım oglu Şaban ıkıncı Ali 

trnoıvay ara :ırın a ı ayn yan Yokuş aşağı gıdıyorduk. Dos- ueLleplı''er ll·a··ab•Looı mucaue esene en geçmış ç~uK d km d 1 b .. 
kesici tehlikesi geçirdim, hatta tum: • l • 1 ° •lut büyümüş terzilik öğrenmek ıste °?ey .a~a çı a ~ eve ~nn-
Lirinin parmağı .arılı, diğerinin «- Bak, dedi, benzin sarf et- İ t p H • miş, babası bunun için onu İs- cı Alıyı Hopaı:I~ hır kızla. n~şan 
kolu askılı idi. Ve nihayet bü- miyonız. Kendikendine gidi- Sille Ş. z. Illil t:-nbula göndermiştir. Fakat lamış ve bu şekılde gelnuştır. 

\'ikıor l lül(onun, Muscnin. tiçüncü Nıpoleonun mahbulı!§l SAi!~ 
llFRNARuı teyzesi, komedi fransezin blhakkin iftihar ettiği met·b 

111 fransız facia aktrisi iP,. EE!~ PULA~EGR! tarafından ıemsll oıon 

AKTRİS AŞKI 
(RAŞEL) 

Sesli ve &iizıil filminin pelt yılcindı lrıe edileceği 

ELHAMRA SİNEMASININ 
tün ~u ~e!'a tesadüfl~rin aonu yor! ' nutku... ~li İstanb~lcla terzilik tahsili Ancak ikinci Ali mey~ana 
geldı. Bınne olan 9 lıra 25 ku- «Fakat dilz yola gelince gene ıle meşgul ıken Hopada başka çıktıktan sonra Hopada vazıvet , 
ru! borcu ödedim... Menhuı durdu. .M~ktepliler ~~sa~~~~s~nda t-ir vaziyet hasıl olmuştur. değişmiş, birinci Ali giınün bi- -~ l laı ık, hayat. k:lza. vtı otoml)!JJl ~igortaların 1.1 ,..., 

adamlar rüyada bile muzırdır «Makinelerde burukluk var- 27 ıncı haft~ıı~ bınncıligmı Ga Gene harb; umumide Hopa rinde bir memleketlisinden al- ~· · Galat:ıu~ Ün yon hanında kain Üııyon Blgorta kumpanyasıııt 
veuelam. dı. Arkadaşımın aklı ermiyor- l~tasaray Lısesınden 636 Kes- hicretJıd~ kı1~anl<>r arasında A-, dığı mektupta "Buraya başka yaptınnız. 

lSVIÇRE GJBl du. İndik. kin Bey k7anmıştır. Bu yazı.şu li isminde kli<:ük bir ç~cu.~.ü- bir Ali geldi, Hekim oğlu Şa- Tüıkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte ol3n 
En çok lıviçreden bahıedeo «Motöre baktım, karbüratöre dur: . . .. . nyeye g~lmis ~e ldmsesızh~me 1 banın oğlu imiş. Hüviyetini i~ 

eııki bir gazeteci kimdir deaem, baktım. Ceketimi çıkardım, o- «21. ıncı haftanın en mühim bin~en bı_; fakır kadının hıma- pat etti, senin nişanlandığm kı · 
güçlük çekmeden batırlarsmıs tomobilin altına girdim. Yüzüm h~~eı:ı .olarak mu~terem Başve- yesıne sıgın'llıştır. . ' zı ona veriyorlar." haberini o-
•anmm. Bu Takıim civarında gözüm ellerim yağ içinde, oğ- ~liınizın -~ıymetlı nutuklarını Aradan seneler geçınış, bu kumuştur. 
oturur. Son günlerde bir teye raştnn, bozukluğu düzelttim . zıkredecc~~m '. . .. .. Ali de bürümüş ve Hopada bu Ali şimdi İstanbul \'ilavetine IKompa.nyaınnJ. bir kere ul!'r&madan sigort& yaptırm&yuuı. 
merak etmiş: Mahalleaini laviç- uSüratle ilcrlemeğe başladık. Baş·;ekılimız C.Jnartes; gunu lunan pederi Hekim oğlu Şaha- müracaat .etmekte vr nişan im- ---· -___ ~· Te:efon: llııyo~lu · 2002 - __ ---
reye benzetmek. Bu metkOr ni- 1tBiraz sonra iki lastik patla- B. M. M. de nutuklarını 1'.~t bu nı lıatırlamıya b:!şlaınıştır. Pa- nın başkasına verilmesine mani -ı- ı11~ 
yeti kuvveden fiyle çıkarmak dı. yurdular;. BW1dan sonra ıtımat rasız olduğu için evvela oraya olunmasını rica etmektedir. l r--------...-ı-~I Elhaınra sineması ti' 
i.rin evvela civarındaki bir oto- «Birini deg"iştirdik fakat ikin- talep ettıler. B. M. M. 264 reyle - ~--·,-- -· v·ı· t k yf" ..: H L'l . göstemıekte oldu"" uçıındl.ıııO., 

T •• f"kan b • . Ak" ı ave e ıyeu opaya ... ı •· , f' 

mobil tamirhanesine musallat cisini değiştirecek lastik yoktu. m~~~k~ . er~nıbı.tınıat ~tktıf. ·ı t dirmistir. kul4de aesll fllml ERIC ' 
olnıu~ ... Diyor ki: Bereket versin, bizimkinin c'n- . u .. m~tımızın ır sene a GazPteıniz mııharrirlerindee A· Ali.elvevm Darülfünunda ter ZSİTFRAOHEIMF MınAıeaıRsıJŞIJ 

Ef 
· d b' b"l tı' ··f·' alıyetını ızah eden bu nutuk· GaI 1. -- endim, böyle fey mi o- sın en ır otomo ı geç , şo o- . ' l~erJdin Kamil ve ataıaray .... ; zilik yapmaktadrr. 

Iur .. , Hiç mahalle araunda rii güç bela ikna ettim, bir las- pek az hır ~aman evel .ortaya Ç! mu..llimlerincl0 n . N~rcddin Krımil ------------- ııi 
f brik 1 

? N de .... 
1 

karılan şayıalann hakıkatla ala beylerin küçük b•raderı htanbul na- iRTiHAL Biltün temıtıkiranın b•Y~ec• 
a a o urmu. ere goru - k 1 d • · f · f · · d F h tti •• 7 B 58 J · ed terıoüman vasıtaaile görü.müı- ası O ma ıgını canlı hır suret- ıa heyeti ennıyeaın en a re n ve ıürekli alkı~lannı celbe 
muı ıey. en sene avıçr e I Ş . te · t t · "t'baril . h ki Kamil beyle, Haccar zade hacı O- Şehrimizin maruf ticarethanelerin yı • 
bulundum hiç böyle !ey görme- er: aır •.ormuı: • . ıspa e ~esı 1 1 . • e' a 1 mer efendınin hafideai Ye Tüccar- den Sadlk zade biraderler tirketi sa- Zira mezlcdr ıaheser ViyaD~ 
elim. Fatih Sultan Mehmet - Benim ba9ımdaki saçlar hır ehemmıyete malıktır. . dan Beşir beyin kerm-i Leman bipleri Sadık zade Rılşen, Fehmi As- Val<lerini, aşkların• gizli 

1 ~ 
latanbulu fetb ettiği zaman bu döküldü. Şimdi çırçıplak. Aceba Nutuk muhteviyatına dikkat banDDJn akitleri dünkü Cuma günü lan, Nazım beylerin büyük birader- nnı f&yanı hayret bir reallDI' 
civarda otomobil garaj 'Wl t · pek fazla masraf olmadan be- edilirse göriilür ki bütün devlet Beıir beyin Şehzad ba1ındaki hane- !eri ve Riza beyin pederi Sadık zade ıasvir etmektedir. 
h · ı d · 7ır nim başımda saç bi•meainin ça- !erle gayet dostane geçınrnekte !erinde bir ç~k ~kraba '!" !"'!'111kaıla- Hüseyin kaptan 16 Teşrinisani sabah DOLORES KOSH:LLO Ye 
aneaı .~':pı mamB.aaına aır er- reai var mı? yiz rmın iştinıkile ıera edi!mıtedtu:· Tara- !iyin Beşiktaşdaki hanesinde rahme- KONRAD NAGEL .- d" 

man çı .... rmış. ızana zaınanm- . · . . · . . feyne oaat1eııer temenm .... ,. . ti rahmana kavuşmuştur. Etu I i asırı " 
da bile otomobil tamirhaneleri . V'_ıya~alı berber 9ınn. fak~t Su!? yolunda eı;ınıyetli ~dım - . - ~ - . . . .. Cenaze namazı bü gün öğle vakti GECE GU" ZE.Lİ 1 a s nem 
tehir haricinde idi. Biıı İse •••. • çırkin bır adam olan 9aıre bır larla ılerlemekteyız. Dahılı asa lan gibı memleketıınızın her tur Beşiktaşta Sinan paşa caıniinde eda J J j irae edilmekte olan ô ı 

Bu makamla söylediği sözler müddet b~ktı!rtan aonra tercü- yiş temin .e~lı_niş ve geçen sene iti inkişafı ziraatten ~ıkan serve kılınarak Maçka kabri&t~~a defn- filminde pekyakınd O E L 1 N D U V J. ol'O 
tamirhane binasına sahip olan mana demıt in: memleketıınızın bazı kısımlam1 te istinat etmektedır. Bunun oluna~aktır. Ke~erdıde aılesıne beya- filminde BILLl DOV v• L ~ 
bazı reayaya tesir etmekten de - Çaresi var lakin masraflı. da vukua gelen felaketlerden için çiftçiye toprak tevzi e- Dl tazıyet eylem. Melek Sı'neınasında HL'GES büyilk muvı!laldY' ~ 
hali kalmaoııt... olur ve ben tavsiye etmem! mutazarnr olanlara azami yar- dilmiş, vatandaşlanmızın yüz DEVREDiLECEK iHTiRA O lbroz etmektedirler. BugilD ~ 

Tamirhane kapanacakmıt... - Neden? dım yapılmıştır. de yetmişi~ i?tiva ede!1 bü- BERA Ti Haka Film görmekte kusur etmeyiniz. 

BERBER MEKTEBiNDE - Eh bu çehrede saç olsa ne Yeni gümrük t:ırifesi iktı~adi yük b'r kıtlenm saadetı te- '"Pullu sigara makinelerinin ve - iLAN" · ··' tf 'I 
BiR ŞAiR olur, olma1a ne olur? yatımızda bir dönüm noktasıdır. min edilmişti~ .• Buna yar.dun bun~ mümasil şey;\er için kesın.e 1 Bu hafta temaşayı deger .,. ~ \ 

Terciımanhk eden zat bu ce- Bu sayede paramızın tenezzülü olmak üzre zıraı kooperatıHer tertıbatı hakkında On beş sene mud yegAne artiat İpranus eabam lrumandit "'~.P.ııı 
lki gu-n evel kü t • b . 1 ak kab'ld' Bo la t kil edilın' t'r Tohumların ı"s detle 657 numara tahtında ve 27 Şu- MELEK Si""" 'SINDA ketinin (Turan) vapurunun f.:' ıı;_;., ~· 

ıa re.mı yapı va ı: . ne marn O nı ı ır. rç - ~ş . . ış 1. • bat 928 tarihinde Sanayi müdiriye- """'.,.. suretile ittiraama talip zlıh":~~ 
lan Berber mektebine her gün - Azızim 100 lira kadar maı rnnız ıpuntazaman ödenmekte lil.hı ıçın sarfe?ılen gayret seme tinden bir kıt'a ihtira beratı istihsal ö<terilmekte olan ekranın şahe1eri miifterisiııe [7000] Türk lir..,..."61 \ 
yaııı yazan 9uaradan bir zat ııi· raf olur. diyor .. diyince tair: j ve devlet bankasmm teşkili ya- resini vermiştır. kılınmıştı. Bu kere mezkur ihtira ADY HAMIL TO güna mesarifi kendiaine aJtıZ 
derek .muall~i görm~k iıtı;m!t· _ O vaz geç! Nesi var batı- kınlaşmaktadır. Vatandaşlarm Senelerdenberi de~te e~~ği f~rubt veya i~ar:ı verilece~inden it- filmı·n.ı· \1K-l"OR VARKONY nlıı ı !:~; bsuurlurunaeti kaamtiyaedbelnalhealn-ı!~D!'~ 
Muallım Vıyanalı bır zat ımıı. mm? .. cevabını vermiş ve çık- hukuku her cihetçe gözetilmiş- büyük yükle muvaffakıyet ıçın- tırasına veya ıııtıcanı;a talıp olan ze- · ~ .,ıı.':Jıl 
Almancadan batka dil bilmedi- m19lar ... Şimdi bütün batı ıaç tir Vergilerin tenzili düşünül- de yüzen muhterem 'Başvekili- vatın Istanbulda .Ye~ı.postanc_ arka- 'ı~riro•kiR·ıeıt•Nm"c·ı RetmleFktFe~laTn Tdll~Rr ~~:1!.~~,u!~h~~:ı,: ~ 
olm
li vedı9air. d_e Almancaya vakıf sn: 9uara bu adamın kim olduğu m;ktedir. mizin nutukları muhik alkışlar ~mdda ATt'.rki~fendbanı kütduphla8-n2e2"' soka- J } ı on dö~kadar. latanbuld.a ~~ 

a ğı ırın b r bT b" • b" b" • d I 
1 

gın a ur ye m a numa- • ,, • I k T k:ra u ilanı • 1 ır ı!" nu ır ınn en soruyor armı9. İsmet paşa Hz. nin nutukla- la karşılanmıştır. . ralarda mukim vekili !stok efendiye !arda Aalan Fıreako hanında i9· 
m a ara le r gelmıt ve bıır FELEK nnda bilhassa i et bu rduk- Gahta~arav: 636 Keıkin müracaat e lemeleri. - mara a müracaatları 17 11 

9 

ÜN YON 

-- -- -- ------- -·- -· ---------
"J llli11f't,, iıı tdebl (e/rlkası: 98 -- Ne den allahın işi. Rabbim Doktora: boyna çırpındım: ğini, ~~~alev alev kızıllan- . - N~ç~n. efendim?. '8~ 

gösterdiği gibi gene getirir... - Onun hizmetine yalnız ben - Hasan •. Hasan! dığmı hissettım. Kısaca: .- Nı~ını var mı ya?. dlf 

O
. .~ -Essah söyliyon kız. Kimin bakaynn.. . Fakat bu gün çok iyi. İlk def- - Oh. . . dileklenn oldu. Hasanııt . 

AŞK• G N EŞ ı aklına gelirdi ki senelerden son- Dedim . Güldü: a onunla konu!jtum. Sesi zayif Dedi. Fakat bu: nında . ~ 

• 

ra ben onu görüvereyim. Bu şey - Sen de bak, onlarda bak- ve mecalsiz .•• Titriyor .. ama - Olıhhh . . . . . - Bu gurur ve net'e 
tanın bile aklına gelmezdi . . . smlar . . candan geliyor. Her vakitki a- Ta ki ferahlığı ancak Hasan'· zin efen~m • ".. / 

Etem izzet Bu konuşma Hamranın Ha- Dedi. Nihat beyin sevincine henk dolu, bir alev dalgası gibi ın göğsündeki yarığın içini gC>- Başhekım bır az dab• 'I 
~ sanı J<endisine derdedip onun ölçü yok. Hasam böyle her gün kulağı, gözü ısıtan ve ılıtan ses. 1 rüp sezebilenler anlarlar. Kim sokuldu: . ·f tJil' 

. .. . . . başı ucunda çırpındığı günler- bir az daha iyi görünce koltuk- Yatağında hafif doğrultmuş, 1 bilir o beyaz bağlar altında sız- - Fakat sem çok :ı:a:Y1 , 
kışlık hevenklen toplıyorlar. Gönnemızle kaybet~~ız hır dedir. Konuşanlar onun büyük tarını kabarta kabarta: 1 ağzına et ıuyu akıtıyordum. Bir l layan ve henüz güneşe açılama- yorum· Sebep yok· . ~ 
~a?ın! erkek.' çol°!' çocuk: Hep- oldu. Anam babam, ruzgar ~y- annesi, kartalmı bulan anne ve.. - Eserim . . . . ı az içti, sonra durdu, başını sal- yan o iri, koyu dalgalı gözler bu DedL Cevap venned1~': ı-
sı, ıhtıyar elındeki .ço~ga ?a- ~·ışık !11ıy~, hayalet mıy- Yanaş~a kadın. Onların ~uha- Diyor. Ben de adamcağazları ladı. rahatlığı bulnrken na~;:~. me baktım. O ~e~ e~ıı ~f \ 
yanan ve t~~unan ıhtıyar nıne dm neydın ~. · ·. . vere len, onların bekleyışleri; rahat bıra~y?rum ya. Ona ol- ' - Yeter: . • • . . nasıl şahlandı ve _kendisını çev- - H~san~ uzuluyotsbeı-9~ .• ı.i 
de.arad~. Gunaya bağıran odur. - Bunda üzülecek ne var ki onların Hasan'dan mektup göz- sun, göz hekimıne olsun her sa-1 Ve ateşlı elile elimi tuttu u- releyen bağlara kin tutup sızla- maz. Dün Nıhat beyle çolı ıY~ 
l!'.Iındekı kepçeyi kazanın içine bacnn, İzmirden mektup yazsa leyişleri. Analığın bu buluşma- niye soruyorum: sul usul sordu: ' dı?.. ben gene yanındaydıtıl· ,. :il~ 
bıraktı, arkasından: ancak varır. daki hudutsuz tahassüsü tasvir - Hasan nasıl?. - İzmir almdı mı?. Ah •. Yarebbim. O gözler bir Yüzde elli altmış fa:k "

3
yi ııt·, 

1 

. - Hanmı bacı, aşaki üzümle- - Öyle deme kızım. Yüce- edilemez, anlatılamaz. Gözler - Ne zaman kalkacak?. Bu sorgu sanki tepenin üze- açılsaydı. ki bir ay sonra hiç ~r ~bİ ol' 
rı u~ardım · · .. ğim pır prr ediyor. Aklım fikrim yumulur, bu sahneler göz önüne - Ne vakit gözleri açılacak?. I rinde alevlenen ve beynimi tu- 19 B. Tevin · • • • mıyacak senin benırıt gı 
Dıyen kadına dondU. Ve ona: hep onun ardında. Etme oğul, getirilir ve .. Düşünüliir! Bütün derdim gözlerinde. Gö- tuşturan bir kıvılcım oldu; bir Baııbekimin en neş'eli olduğu cak... c 

1
• 

- ~eç kazana·. .. bir iki saatcik kalıver, sana bir 26 Ey/UI. ... rüyor ve inanıyorum ki artık deli gibi, bir çığırtkan gibi hay- bir gün. Koridorda rastladım. - Ya gözleri?. ıa.şi!~ı .\ 
Dedı, arkasından soy lendi: ayran yapayım, bir yol terini de Artık sabah akşam Hasan'ın beyninde tehlike kalmadı . En kırdmı: - Hamra hanım İstanbula Başhekim bunu pek .t~ettl ~ 

•. -. ~.ız .~etin, i~s~ .?~!1Y~~!1 s?vutun ••. Dedimdi dinlemedi yanındayım. Yara iyi. Hislerin- kıs~ bir zamanda tıpkı tıpkısına - Ne diyorsun Mudanya mü ne zaman gidiyoruz?. üz~ sorduğumu hıS ı.r ~ 
ışını gorsun de gonul uzuntus.u- kı. Başını alıncak askerin önün- de toplanış var. Hafıza ve hatı- eskı Hasan olacak. Fakat göz- tarekcsi bile imzalandı • • . Dedi. Ben de ne~' eyle: galiba: ıtlerııl< 
ne ogrnmasın · ". den savuştu. Bir doyasıya göre- ralannda da hafif bir uyant\tlık 1 1eri! ı Ve ilave ettim: - İstediğiniz zaman... - O ayrı. Onda da 

- N.e .otdu .. kı gene ona?. medim bile. Ana ben gelir seni başladı, dili az az açıldı. Ü zeri- ı .. 18 B. Teşrin .... , - İstanbulu, Trakyayı tes- Dedim. Güldü: nılacak bir taraf Y?k · } 
- Bızım gobele ıneraklanı- ı bulurum. Demesi ile gözden ne titriyorum: Hemen hemen bir birbuçuk lim alıyoruz. - Öyle ya. Artık meydan se- Dedi, devam ettı: a·ııııeıfı 

yorum. Nerede kaldı, nebim? .. kaybolması bir oldu! - Aman bir şey olmasın .•• av oldu O hoyna inJP.di ve ben 1 Hasa!U1' heyecal'ıian titredi- nin.. ( 
1 

. . 

Jg'lllM ....... I 



disleri 100 sene asa • anlos; 
~lirümekten v ikaye eder, Dhplerl inci gibi beyazlatır, ~is etlerini kuvvetlendirir, ve kanat ı naktan man'eder. Ve dlslc"fn arasında kalan tefessuhatı ve ufuoe ı i zale 
der. Dis ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet ıatıt bir serlnllk ve rayıha bırak ı r. Mikropları imha ve ağızd lll gelecek her tı • rlü hastalıkların ir..ıyetlne 
:anı olur. Avrupada dalma birinciliği alır ve blrlnclllğl diplomalarla musaddaktır. En büyük mükafatı ihraz eder a " ' madalya ve nişanlar almıştır. (20] kuruşa 
ilsı:tn ecza ~epO(SU. Dan_.!!>_s_ di, _~ac_unu_~rl~e ba~ bir marka ~!!"l'!!"se atnıayını~. ÇUokU Dantos dUnyanın en_ enfes ve mükemmel din mUstahzer. ~ı r . 

. . , •, \• l: 

Mille ~eyriseiain 

alııtJa 

(KARADENiZ) vapuru 18 teş
rinisani Pıızarıesl 12 de Galata 
rıhtımından hareketle lnebolu, 
Samsun, Glreson, Trabzon, Rize 
Hopaya R!decek ve dönüşte 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 
Trabzon, Görele, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldağa uğrayarak gelecek 
tir. Hareket günü yük kabul 

KARON Alman kıtap'l an 
Bcyıığl u Time! ın ·y Janıııda 523 

DiJar~e~ir ~etter~arlı~ın~ac: 
:\ lahallesl 

Mardin kapısı 
haricinde 

Sokağı 

soğuk pınar 

Muhammen kimet 
Lira Kuruş 
20,000 

Cinsi Rakamı Hududu 
dinkyerile 11 yemini tan 

kiam ycsan 
su harki arkası 

;rkender paşa vakfına 
t deyirmen cebhesi su 

ebniyesi 

rarki ve tariki am. 

Diyarbekirin Mardm kapısı haricinde deyinnenlerden souı< p[ 
nar mevkiinde kfiln hazineye ait cins ve evsafı yukarıda yazılı 
müştemilat bir bap pirinç dinginin bedeli sekiz taksitte almMak 
üzre mülkiyeti pazarlıkla bir mah müddetle temdit kılmmr~ ol 
duğundan taaliplerin o/o7,5 nisbetinde teminat akçesile maan 
Defterdarlık makamında mütşckkil komisyona müracaatlan ilan 
olunur. 

,,,, 

BUJUK TAYYARE PiYANG~~U 
YEDiNCi TERTİP 

5. İNCİ KEŞİDE 
11 !{ANUNLT C:L 1929 

Eüyuk ikramiye: 
50,000 liradır 

Ayrıca: 

25,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık ikramiyeler 

ve 1O,000 ıı 13i r mükAfa t 

Devlet ~emir JOlları Ye limanları unıuıni i~aresio~eo: 



• 

Bİ . SÖZ 
RIR R~:S i\1 

\ı 

PAZAR 
17 T. SANİ 1929 

K s 
Sert sabunla ovduğunuz çocuk çamaşırlarıll1 

tahrip enderseiz 

' " · · · ı· k ·ı dı·ııu ı avrunuzun rt:lah ve ~ıhnatıne çamaşınnın u u tesır var • t}!'. 

Haıtc;'t• liman tlrketine alt mavunalar sefalnln seyrü seferini güçleştirmektedir. Bunu nazarı 
itibara alan ticareti bahriye müdirlyetl Uman şirketinin nazan dikkatini ceibetmlştlr. 

Jçin çocuk ç:ı:maşırlarının yıkanma~ına büyük ihtimam la1.ımdır. ,·ııvrtJO 
çamaşırlarını daima ı"miz \"C ı·cni j!ibi •aklamak için l.i 'K< kullanı~ı ~1,,r 

LÜKS ün hafif pulları çamaşırların üzerindeki biıtıiıı pi slik lcrı ı• 
yeni gibi yumuşak ı·e temi t. haline getirir. 

Erzak velsaire münakasası 
Yüksek orınan mcl(tehi rt>ktorl11ğtın<lan: (Veni cami) de tamirat ba,ıamışhr. Bu resim minarelerden 

birinin tamirini gOsterlyor. Mektebimizin yrdl aylık erzak ve itrnzımı sairesi kapalt zarf usulile munaka~ayıı konmu~tur. 
Taliplerin ~artnamelerİni görmek üzere h q;ün mLirnıka,a ya i~tirak için de yevmi ihale ulan 27 1 T. sani 

929 çarşamba gunü saat on dörtte deft.rdarlık binasında mlıcsscsa u ziıaiye mübayaat komisyonuna 

D 

DUayanın bUtUn diş macunlarını 

TECRÜBE ETTİM 
Bunlann lçlı:de tercih etti jtlm yeglne dlf macunu oksijen 

sayesinde ı~tıhzar olunan "BIOl{S.dır, 70 ya,ında olmama 
rajtmen "BIOKS, dlf macunu ve fırçası sayesinde di,ıerim 
mükemmel oldujtıı gibi diş etlerim gayet temiz ve ağzım 
daima iyi kokar. 

Vliayel ~aiıni encüınenin~en: 
Süleymaniyede Koğacrlar caddesinde kain ekmekçi başı Ah 

net paşa mt!dresesinin icar müzayede müddeti 24/11/929 tarihi 
1e mi.!sadif pazar günü saat on bire kadar temdit edilmiştir ta

gelmeleri • 

Har~iye ınek\e~in~un; 
Lise tahsilinin hitamında as

keri tıbbiye mektebine verilmek 
üzre sivil lise 10-11 talebesin
den askeri !islere talip bulunan 
larm 15-1-930 tarihine kadar 
askeri liseler müfettişliğine mü
racaatlan ilan olunur. 

Tunıun beyin ala çam ormanın 
Sukuldak kıtaaında mevcut 3654 -
070 metre mlkaba muadil 3160 adet 
devrik ak çam eşcarının 300 kuruş 
bedeli esası ve kapalı zarf ueulile 29 / 
11 / 929 tarihinde ibalesl icra kılınmak 
üzre 31/10/929 tarihinden itibaren 
ve temdiden müzayedeye konulmug
tur talip olanların saat 4 · '3ahkesir 
Orman idaresine müracaatları il5n o
lunur. 

11111111 ,..._. __ _ 
Kuşdili HllAI tiyatrosunda 
Komik ~·evdet bey temsi11eri _ 

Bu akşam llafız Ahmet beyin 
sız Rcy'cti 

OTELLO 
Tarihi facıa 5 perde komedi, dans, 

varyete ve saire 

Erkek vücudunu 
güzeııe,tlren 

Rous~el t~;;j 
Kemen ,_~, , 

.A 

• 

• l.JI ., • ••• un. ••O'r•au L11ı11T&D, PO•T •vıtı.ıc.•T, ••ca ...... 

11aln12 z928senesinde salı/an/ 
2 7 o , o o o 

Üç sene eve) ilk defa piyasaya çıkan bu araba, kolay şöhret 

temin eden bütün rekorları gölgede bıraktı . 

iplerin encümene müracaatları. 

r. Yağmurlu zamanlarda•· 
il"" • ıı '1 Ve hatta fırtınalı havalarda, pasajlara 

Bedeninizi in
celtir. Otomatik 
bir masa} tcsirilc 
zairlıtır. Hususi 
tazyiki ve tnkosu
nun dıstikiycti ga· 
yet mukavim ol
ması ha~cbiyle ar
zu olunduğu ka· 
dar uzayabilmesi 
sayesinde her iki 
tırarı temamen do-

....... · 

i lle pıy•ı•y• tıkhl\ larib ol•• 191ı6 d•obcr1 
bu alh dl\ndirll otoniobU. 7•nm railyond•a 

•u&a otomobilci ıarafı•dan aahn ahnmıthr. Son 
Oıt ıırn• ıarhnda 463 bia me9tert tarahndaa ka· 
pıtılm•,tır ' 

Et•r PonUac. O••c,.ı ~oton·un. ••ınWAtı oı.. 
mataydı_ bu hal &•rlp &6rinlird0. 

f'akat ıeknlıiycnlc:rin mah•rtt •• üı.Ud•n . lc:c· 
rDbırlc:rı . bu bQyOk ,u. 

•e malıtmt loP.tan rnDbayaa ırdılır, lroal ve kalı 
tflırbbu.at, ıc~ılı.ıkat liboraluvarlannda yapılır, "• 
lbliıadar kcr6bt ıabalannda tide ' ırdıhr Bbtüa 
bunlar, ilki bir araba oldutu halde: Ponhac'ıD 

ııtht ıatıldıtıaın tıbabıuı bah ctmete lı.lfidk 
Mamafllt. PoflH&c daluı faal• tırkemmill•t• ınaı
bar olmu.ttı.w. Phtoau.a lrqtru c:dı.ıundtn daba 
ıcnlıtir. pblonu.a tu.lil M1ri daha uıu.adur, •c 

bU aur•tlc: kuvveti art· 
•lfbr. K.roıc:rilc:ri n

~ ve ya balkonların altına sığınmağa 
IUzum yoktur. Zira: 

En birinci nıalzeme ile inıal 
olunmuş ve ~luflon astariYle 
empermeablize bir hale gel
miş gayet modern ve kusur

suz bir biçinıde 

EKSELSiOR 

PARD~SÜS~N~ 
Giydiğiniz takdirde bila 
perva yürüyebilirsiniz. 

UCUZ-PRATiK-ŞIK 
BllOmum levazımatı lksaiyenlıl yalnız 

Galateda Karaköyde Poğaçacı ftrını 

Ittisalindekl nıuhallebicinln üstünde 

EKSELSiOR 
Büyük elbise mağaza
sından tedarik ediniz. 

Kadıı1, cr]',~k ye çocuklara mansus kostüm, palto, pardesü 
ve muşambaların en müntahap çeşitleri mtvcuttur. 

• Tedivatta teshilat ... 
I 

trultur. Sizi gençleştirir . Vücudunuzu 
)·u muşatır \iC ~ıklaştınr. 

liiz111 teşrifini:ı:dc \'C:)'I sipariş ver
diğinizde karnınızın kutru belinizin 

irı.iraını santimttro ile bil~riniz. 

YegAne satif mahalli: 
Parlstekl 

1.;r,, 
lıtan~.ıı · şuiıesi : Beyoğlunda 

Tünel mevkiinde , N' 12 
t'iali 6 Lıradan itibaren. 

Hareket Hasebile 
Heyoğlundo lsıikW caddesinde 
gayet i<ltk \f güzel dôşenmiş 

mükemmel bir 

Bakkaliye mağazası 

1 
satılıktır. Tafsiltı için istanbulda 

1 yeni postıl!lane kurbünde Alalem· 
clyan Hanı odabaşısına müracaat 

olunması. ................... 

lı.ırhn Yitı wt muaııam 

lttkililı . Ponliac 'a ı)k 

ınndırnbırn hc:rkc:11n tm· 
nıytlinı kaı.artdırdı . Fiah 
ı•yC'I thvtn olmakla bır

rabtr Ponliac. Gırneral 

~toıorJun mar11ulihna 
hat olan bütiin tc:kimb· 
littan oııfadt tlmtklt· 
dırı.ıra mcvadı ıptıdaiyc 

PONTIAC 
TÜRKiYE ACl!:NTALIKLARI • 
K..dı Zade MchmırtScoihi Bey 

lıtanbul-Bcyotlu, Ta.lıulm-Mllll Garaj 
MDrtOZ•deMırhmc:tH11yn vr AltVırUMt:hmırt/Ji 

GAZIAYINTAP 
R..nh Zade Blradcrlrr.ADANA 

i:Ueriac ınıpırteo d.aba 
cırniftir. SOr'atmın ~

aay6dDaır ratmea 
dalııili iabısalh rre• 
tar arabeya mutlak bır 

emAiyc:t b.bJedırr 
Acırnlad.an y~111 mo

dellerin bır ıc:crubtunı 

talep ırdıoiı 

~;;=~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~====~~~~-~~ 

ı~T ,f~~b idarehane inşası 
Tülün inMsarı unıuın nıü~ürlü~ün~en 

Tütün inhisar idaresi Balıkesirde inşa edilecek baş müdüriyet 
idarehanesinin inşası kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Mezkur inşaata ait proje ve şartname ve sairesi 15 lira mlikabi
linde verileceğinden taliplerin idarei umumiye mimari şubesine 
müracaatla almaları, ve 30 Teşrinisani 929 tarihinde saat 11 de 
zarflarını Galatada mubayaat komisyonuna tevdi etmeleri . 

1 He~l~~a~TI~N 
ksltle hem 0

., 

10 tenzıUltla 

Kurk l\lantolar 
ilanım efend· 

ler kış soğukla· 
rı başlamadan 

•on fırsatı e 11-
nizden kaçırma· 
yınıı. ilerde ta· 
ksiıle kürk ma-

Liseler mubayaa! komisyonundan: • ı d -nıoları satılml· 
Komisyonumuza merbut leyli lise Ma n ·,sa VI a" yetı n en·. yacağından:\la -

orta ve muallim mekteplerinin Ma- hmut Pa0ada 
yıs 930 gayesine kadar ihtiyacları o- Kürkçü ı lan 
lan Zeytinyağı, Pirinç, Kurufasulye, 1 - Manisa vilayeti baktiriyoloji hanesi için 1150 lira 45 ku- G BEY K Ü 
Nuhut, Mercimek, Salça! Ekmek, Ha- ruş muhamm~n kıymetinde _ı;nuht~lif _alat al~acaktır. • / 
yvan yemler. Gaz, Benzın, Vakum vei 2 _ Bu alatın envaım mubeyyın lıste İzmır Istanbul sıhhat Tel. lst. 1683 _.-,,.,. 
~azut yağları ile kısm~n. Süt ve Yo- müdürlüklerinde mevcuttur. - TERZiHANE NAi<L

1. 11.ı~; 
ğurtları, 1/ 12/ 929 tarıhıne ınuıadif j 3 -Münakasa müddeti 7Kanunueve1929Cumartesi günü saat ı İstanbul Sirkecide Köı>r" 1"11iı!i5 ( 
P .. .. 1 d ih J • • v zırya ral 

azar ııu'.':u •aat ona tı a a ~·· ıc~.a 14 de kadardır da terzi Haralambo e ada J:i' 1 I' 

!
kılınmak uzre kapalı zarf usulile mu-ı 4 Teminata müstenit olmayan teklifat nazarı itibara alına- fendi tcrzihanesını Gala~a 21 f1

1 

n ... .kaaaya konulmu~tur. Kaimeleri a.. - 1 sokağında Selfinik hJnın •• ~ 
yrı ayrı dır. Taliplcı·inin :ıeraiti an- ·

1 

maz. . . . ,.. .. .. 1 roya nait!eylemiştir · , •.••••••••• l 
1 ıa ·ak ,. e k ·, k't b 1· .. 5 - Fazla tafsilat almak ıstevenlcrın vıhıvet sıhhat mudur-~ .. - ............................ B .. r'-nfe 

n. u:ıY' nı yon ı a e ıne mu· 1 M • l ·· d '" • U J' 1 ra.;.-. <! ttt. .. h ! li\ğüne mür~caatları e:ı u nıu ur. 




