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NUSHASI 5 KURUSTUR 

ASA YiŞ, İSTİHSAL 

M. Volpi 
namzna 

... 
2 inci 'ohilede: 4 Uncll sahifede: 

1 - Ankara •cı.111 mektup \ 
/. ' ~ rrf \ 1 f-t:lt<k 

?- Son haberler \ ı ili aye 
3 ilncU sahifede: 
ı\\ ahk-eınt: intlbıl r;- ' J R -,ıan A~k gıiııe~I 

.. hlr habt:rlcrl " 4 \\ektcplile'" sütunu 

dün Italyadan şehrimize geldi ve hükumet 
bir cok zevat tarafzndan karszlandı 

' ' 
rra h k ika t h it t i Kıskançlık! 

Fevziye H. kıskanç
lıkla Sen iye H. in 
yüzünü kezzapla 

yaktı! 
••• 

Şimdi kadrrıcııgazııı 

Gözii /iör oldu, 
f;adi.~e nedir? 

bir 

-
Kış yaklaşdı
ğından gıda 
fiatleri fı rla .. 
mağa başladı 

Bu g ünler 'e yene 
nelerin fialı arttı, 

sebep ne? 

Kış yaklaşması üzerine me
vaddı gıdaiye fiatleri gene yük
selmeğe başlamı~tır. 

Bilhassa hububat fiatlerinde 
son bir ay zarfında ehemmiyet- 1 On gün eveline gelinceye ka 
li bir tereffü görülmektedir. dar çok ucuz olan pirinç birden 

Yapılan tahminlere bakılırsa bire on bet kuruş yükselmittir. 
bu sene kışın kuru sebze fiatleri Alakadarlar mevaddı gıdaiye 
geçen senekine nazaran daha pa fiatlerindeki tereffüe sebep ola 
balı olacaktır. rak fazla ihracatı göstermekte

Seniye Hanımı k6r eden Fevziye 
H. mın kocası 

saııda /ı ı :;"ı rufrıtin 

Yaptığımız tetkikata nazaran 
son bir ay zarfındaki mevaddı 
gıdaiye fiatleri arasında şayanı 
hayret derecede farklar vardır. 

Evelki gün Üıküdarda aırf kıs- Geçen ay perakende olarak 
kançlık yüz~nden çok feci. bir va~'a okkası 35 kuruşa satılan nohu
olmuş~~~· Bı~ kadın kendıne rakılH; dun okkası şimdi 45 kuruştur. 
addetbgı Senıye hanım namında dı- . d • 
ğer bir kadının sokak ortaaında üze- Mercımek bu sene bol ol ugu 
rine hücum ederek yüzünü kezzap halde 35 kuruştan 50 kuruşa, 
dökerek yakmış ve bir gözünü kör et- patates 12,5 tan 15 e, soğan 10 
miştir. _ . , kuruştan 12 kuruşa muhtelif 

Yaptıgımız tahkikata nazaran vak şehriyeler 42 kuruştan 48 kuru 
a şu suretle olmuştur. 

Osküdarda Evliya hoca mahalle- şa çıkmıştır. 
ıinde çeşme sokağında oturan sandal- M ht r f · f 1 f ti · 
cı Şe.-efeddin efendinin zevcesi Fev- u e 1 cıns BIU ye ıa en 
ziye hanım evela!'"'bir ~de otımluk- üzerinde on kuruşluk bir tereffü 
farı. berber Bef<!r efendiı_ıjn ze.ocesl vardır. Esasen gelen haberlerde 
Seruye harumı oleden berı kocaıın- . .. 
dan kı•kanmaktadrr. Bu meıelenin fasulyenın bu ıene de az oldugu 
üst tarafını Seniye hanım 4Öyle anla- anlaşılmaktadır. Bu giditle fa
tıyor: . . sulyenin okkasını 60-70 kuru•-

- F evzıye hanım ve zevcı evvelce .. • • ... • . 7 

bizim evde oturmakta idiler. Bu karı tan aşagı yıyemıyecegımız anla 
kocanm arasında öteden beri hiç kav şılmaktadır. 

dirler. 
Geçen seneler harice çıkan 

mallar bile lstanbul piyasası ve 
sıtasile ihraç edildiği halde bu 
sene limanlardan doğrudan doğ 
ruya ihracat yapılmaktadır. 
9"./AW./AW///h.WAV/A:.~ ~ ~~ ~'! 

~ Mektepliler ~ 
~ ~ 
~ müsabakası ~ 

1 ~ 
26 ıncı hafta ~ 

~ ~ ÖnUmUzdekl par- ~ 
~ tembe aktamına ka- ~ 

dar verecejilnlz ce- ~ 
vabı seçiniz. ~ 

- Haftanın en mü- ~ 
hlm yazısı nedir, niçin? ~ 
sualine vereceğiniz cevapları ~ 

Jıl Cumartesi gllnll akşamına ~ 
~ kadar kabul edeceğiz. ~ 
~~~,..~~~ ~ ~~::ı 

ga gürültü eksik olmamakta idi. Ge-
ı.ıuıuo ı • 11 ıtı11111ıı1111u ı11111 111rııııııııı11 11 11ı rıı uı ııu111 111111ı 11111 111111111 •1111111u"ıu11 rıı u• .... ,.,,., ,n ıı ı ıı ı u 11111111ıı11111111 

ne bir gün yapılan kavra neticesinde 

Cesedi dt nizdeu çıkan Mağfure H. 

intihar mı? 
- ...... .. 

Kandilli lisesi tali
batından Mağfure 

H. ın cesedi denizde 
bulundu 

Şerefeddin efendi elbiıelerini bana 
teslim etti. Buna Fevziye H. fena hal 
de kızdı ve bana: "Sizin aranızda bir 
İf var ama ben onu er geç: anlarım,, 
dedi. 

Bu meseleden ıonra evimden çıktı
lar. 

Cumartesi günü idi. Sabahleyin 
çalışmakta olduğum Paşa linanındaki 
tütün deposuna ıidiyordum. Bir kö
şeyi dönünce Fevziye ani olarak önü
me çıktı ve derhal üzerime atıldı. Ye
re düştüm ve bir mayiin yüzüme ve 
bağırmak İçin açtığım ağzımdan içe
ri aktığını hissettim. Kalkmak İste-

ı dim. Faka! hiç bir şey görmiyordum. 
Yüzüm ve gözlerim yanıyordu, kör 
olmuştum". 

Seniye hanım bundan aonra Tıp 
fakültesine nakledilmiş yüzü ve mi
desi yıkanmıştır. Fevziye hanımın yü 
zü yanmış, bir gözü kurtarılmışsa da 
öbür gözü kör kalmıştır. 

Yakaya sebep olan Şerefeddin e
~sabah o;k-üdarda Şeınsi " paşa fendi de bu husu.sta .demiştir ki: 

ıahi.linde genç ve güzel bir kız ceıc- - Zevcemle şırn~ı. ayr~ yatıyoruz: 
di görülerek derhal zabıtaya haber V:a~.ayı ben de y_enı _ıııt~m. Mamafı 
verilmiı ve ceset denizden çıkarıla- butun bunlarla hıç bır alakam yok- Kaplıcalarda büyük hamam ve Gazi kilşküne giden yol 
rak eve! emirde hüviyeti hakkında tur. ••-- -

ikramiye --··-----
tahkikata başlarunııtır. Neticede bu
nun Üsküdarda Solak Sinan mahalle 
sinde oturan Koçarlı ıulh hakimi İs
mail beyin 17 yaıındaki Kerimesi 
Kandil.li liM.i talebesinden Maifure İstikraz itilafı için 
hanım olduğu anlaşılmııtrr. Cesedin • k • • · 
hüviyeti bu suretle tupit edildikten 1 ran1ıve ıstenıyor 
ıonra hadiıenin tahkikine ıeçilmiı i- 909 istikra~• hamillerile. •ehrema· 

d h .. k' k . "h • se e. enuz v? anı~ aza, ıntı ar ve neti ;ırasındaki davanın aulhen intaç 

Yalovanın imarı 

lrnar faaliv~ti de,raın ~tın~kte<lir. . ' 

yeni yapılan tesisat Ya cmay~t mı oldugu a~laıılama!"ıf· edilınesinden dolayı bu baptaki iti· 
tır. T ~kilr.ııta devam edılme~edır: lafta hüsnü hizmeti görülenlere ge-

Maifur,e han1n11n v~ldeıı Em~n.e çenlerde on üç: bin lira ikramiye veril- . . . . . . . .. 
h~ vaka hakkında bır muharrırı- mit ve bununSOOO lir. şehremini Muh Yalovadakı ımar ıılerı devam et- 1 sıne de ıkı buyük ve muhteşem teraa 
mıze şunları aöylemiştir: iddin 3000 liraaı müderris lbrahim mektedir. Kaplıca sularının çıktığı miıtir. lçeriıinde bir çok tadilat ya-

. - Kızım Cumartesi ıünü sabahle- Fazıl' 3 850 lirası Emin Ali 500 li- yere tık bir kulübe yapılmıştır. Kulü- pıldığı gibi kaplıcalara bakan cephe
yın mektebe gitmek Üzre evden çık- raıı fm~net muhaıebeciıi N~ri 350 benin etrafı camekinlıdır. içerisinde sine de iki büyük ve mihteşem teras 
tı. Aktama eve gelmedi, merak ettik lirası varidat müdürü Nail ve 300 li- zarif tulumbalar ve buhar teneffüs inşa edilmiştir. Seyrisefain idaresinin 
Üsküdar merkezine, ve lstanbuldaki raaı da hukuk işleri müdürü Muhlis etmek için tertibat yapılmıştır. Bir Yalova .seferleri devam etmektedir. 
akrabalanna müraacat ettik gelmedi- beylere verilmitti Şimdi de ayni iti müddet evel tamire ba,lanıldığını bil Mevsimın reçmeaine rağmen, vapur
ğini aöylediler. Arkadaşları mektep- takip eden Eman;t vekillerile hukuk dirdiğimiz gazino tamamile bitmiş- lar, bir çok halkı Y alova'ya taşımak
te akşama kadar ağladığını ve akşam işleri müdürü Muhlis beye yeniden tir. Gazino kaplıcalara hakim, mutena tad~r. imarla meşgul olan Sadullah 
Üsküdara geçtiğini IÖylediler. Bu ıa- bir ikramiye verilmesi için Emanet bir yerde olduğu için tamirine fazla B. ın bir haftaya kadar şehrimize av-
h:-h polisler .cenazesini bize teslim et- makamına müracaat edilmi,tir. ehemmiyet verilmişti. Tamirat netice deti muhtemel göı·ülmektedir. 
tıler •tt ... , ... , ........... ,, .... u• '" ........... '" uııwııııııu111111ıuıı111111ııun '''"''" '" ........ ,, .... . 

Yaptığımız tahkikata nazaran nı•vanl a ... ll• ZEKAi B. DAINLER · Mağfure hanım o ıün annesinden is- DUYUNU UMUMiYE 
tediği parayı alamamasından mütees- d k j" VEKiLi OLUYOR KOMISERLIGI 
sir olmuştur. Ün araflill \ er 1 Müskirat inhisar müdiri . Ze-

ZEPLİN UÇTU Eskişehir, 4 {Milliyı· f)- kili 8. in dainler vekaletine ta- Maliye müsteşarı Ali Riza 
ZURİH, 2. A. A. _ Zeplin Divanı ali M_uhtar Pşa yini, maliye vekaletinden baş-· beyin Düyunu umumiye komi

balonu saat on beşte Düpendorf davasında seyrı. sef~ln lda- vekalete arzedilmiştir. Keyfiye serliğine tayini takarr ür etmis
tayyare karargahına inmiş ve resinin lalebinı 'l ıırk. allıı ti tayinin bu günlerde iradeyi tir. Maliye müsteşarlı ğ ına · m~
saat onaltıda şimale do <Yru iıa- illi olarak tahtı hiıkme milliyeye iktiran etmesi muhte- hasebei umumiye m ü dürü F ~ ;•, 
val~nmıstır " almıalır. ,... .. Jdir ' beyin tayini muhtemeldir. 
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~por :1 :::::::::::::::::::.-::::::::::::=:,~ 
Utbol hey' etinin musip [l_M_t_LL_ı_v_ET_i_N_ş_E_H_tR_H_AB_E_R_L_E_R_t __ 1 

kararları uavııAgette Emanette Maarifte 

. 

Mahkemelerde : 

Fatiha böylemi 
okunur? 

.) 

lik maçlar;~ "istanbul şildi- Yollar Oktruva! Okuma odaları Zengin haladan kalan bir 
lstanbul muhteliti Bir kısmı kıştan Ağır olduğundan Ha~ur~:!~:~~den mirasın hikayesi 

&t • evef bitirilecektir bazı trikotaj fab• Veraset senedi almağa gelmişler. Ölen, babaları de-
l l'ınci ve ikinci lakımlar-zaif leşeklıül- i Halkın parasız okuma ihtiya- ğil, anneleri deg·i1 bilavaris vefat eden zengince bir hala. e,., t hidl 12 t k B. . . k .. . Vilayet yollarının tamirine de- r kal arı tatili fa- cmı temin için okuma odaları 

il ev - a ım- ırıncı umenın vam edilmektedir. Bu yollardan il tesis edilecektir. Okuma odala- Ben gelinciye kadar muhakemeleri olup bitmiş. Ko,. 
iki sonuncusu ite ikinci kümenin bir kısmı bitmiştir. Bazı yolla- 8 yet etti n kıraatane şeklinde yapılacak ridor muhaverelerinden işin iç yüzünü öğreniyoru~ 

'lli birincisi rın da kıştan evci bitirilmesine . . . . . halki ~ahvelerden kurtaracak Fakat bu bir muhavere değil adeta bir çekişme: 
la , . . . .. . büyük bir faaliyetle çalışılıyor. TnkotaJ fabnkası sahiplenn- ve bazı geceler konferanslar ve - Kadının payapay sekiz sene lazımlığını döktü~ 

ı~ tanbut Futbol Hey etı, e- kıncı kume lıkmaçlanna, bu ~a- Yakında Vali Vekili Muhid- den alınmak~a ve son zamanlar- rilecektir. de bir gün olsun yüksünmedim. Helalli hoş olsun. Birr 
~I ~kşanı bütün İstanbul ku- kınılann ikinci sınıf oyuncuları- din Beyinde yolları teftiş için da bir çok şıkayata yol açmış 
~! erı murahhaslarının iştira- m da iştirak ettirecek karan- mülhakata gideceği haber alın- bulunan oktruva resmi hakkın- MİLLET gü~ o da be~den __Y~k.sü:ı~e~i. K~zkar~eşi~sin ama be~ l(:' f~Yaıu dikkat bir içtima dır. Yani birinci takımlar ara- mıştır da görüşmek üzre dün Milli sa- 1'.dEKTEPLERİNDE dogruyu dogru egrıyı egrı soylerım. Bır gun: "Nastlsıa 
~1 'ttı. Ben bundan evelki fut- larında çarpışacakları gibi, ikin · nayi birliği hey'eti idaresi to- Mıllet mekteplerinde tedri- hala?" diye hatırını sormadın. Öleceğine yakın •.. 
lh.hey'eti!1de aza idiı;tı .. E.velk~ ci takımlar da aralarında karşı- İNZİB~TA .VERİLENLER plana:a~~· L~~ ekseriyet ol- sat mu".affalı:iyetle. devam et- - Suş suş .. Yalan söyleme .. Ona senden ziyad 
~1İ'1 Y~nı futbol hey etının reı laşacaklardır. . . Muhtelıf ~aırelerden . devam madıgı ıçın bu ıçtima yapılama- ~ek~edır .. tık ~ ve hesap benim hakkım geçti. Eniştemden ayrıldıktan sonra ay~ 
~aındı Emin Beyin ağzından Futbol he'etının bundan baş- sızhk ve saıre dolayısı ıle bazı mıştır. uzenne küşat edilmış olan 700 lar b b d"" .. k lkt Hem de 

• k ı k b' d r b 1 S'ldi · · 1 v·ı· · 'b D.ğ f b' l" · mekt p b"' "k b" "b t ö ca era er uşup a ım.. • · 'Iİt. Cczn ve musip arar an a ır e stan u _ı pro1esı ~~m_ur a~ ~ayet ın~ı at mec7 ı er tara tan ır ıkten ven- .. ~ uyu. . ır ra_g e g r- _ . .. 
1 ıh ~Çe, bir buçuk sene kadar vardır. Bu tıpkı İ?giltere'de li- l~sıne venlmıştır. İnzıbat meclı len ~alılm~ta ?azaran oktruva muşt.ü~. Maarıf ıdaresı m~k~ep ~~yse. · Benı faz~a. soyletme · .. .. 

ij··'Y ette bir sandalye işgal et- kmaçlarından harıç yapılmakta sı yakında toplanarak bunlar resmınin agırhgı karşısında son adedını fazlalaştırmayı duşun- - Soyle bakalım. İçını boşalt ta kurtların dokul~ 
~ltne adeta utandım ve sıkıl- olan "İngiltere kupası" na mü- hakkında karar verecektir. günlerde trikotaj fabrikaların- mek_tedir .. İdar~ Millet mekte- sün •. 
~ ·. ~albuki, bu şekil idarenin şabihtir. Hututu eııasiyesi he- VİLAYETİN EMRİ dan bir )cısını fabrikalarını ka- p~ennde~ te~r~sa~ bu sene ken -Benim dökülecek: kurdum yok. Mekan1 cennet ol-
~kıni her kese rağmen o za- nüz takarrür _etmi~ olmamakla . • . p~tmışlardır._ ~ir k~smı da bu d~ muallımlerı ıle ı~are e~ekte sun, alemde sana bir iş etmeli idi ki sen de beğeneydin •• 
~ 1ar_ terviç ettiğim, bu yolda beraber, tespıt edılen Istanbul .Vılayette haza_ ve nahıyeler~ gunlerde tatılı faaliyet etmek dır. Geçen sene hançten bır çok - Yapamazdı ki. . Kanun var. Öküzün altında b~ 
M,ııeşnyatımla sabittir Böyle takımları turnuva şeklinde ve mıllet mekteplen hakkında mu üzredir hoca alınmıştı. Bu sene bundan • b . . 
l'ltıı>u h ld k d. . d. h · 0 1 kl 1Qı_ lm him bir teblig" at yapılmıştır Bu B d. 1 . k sarfınazar edı'lmiştı"r zag1 arıyorlar u zamanda. . . Aklın sıra benı mırastan "'1 " a e, en ımı e esa- şampıy n u a a ..... ası o ıya- . • . · . un an eve yem o truva ta- · h · k · d S · .. 

katarak itiraf etmeliyim ki, rak "Istanbul Şildi" maçlarını teblıgatta mıll~t I?~kteJ?.le~ne rifesi tadil edilirken Cemiyeti Yalnız talİ:matname müesse- ~a rum_ ettırece tın ama olma 1... enın oz balansa be· 
:C0ık hey'et Istanbul futboluna yapacaklardır. devam mecburıyetının ko~luye belediyece acele tetkik edildi- satı "iştihdam ettikleri memur nım neyım? 
~ttr~ kadar ne bir iyilik ve ne Futbol hey'etinin fikrine göre, an~atılması ve deva~ etmıren- ğinden tarifenin bir kere daha ve hademelerini" okutmaya me - Hadi, hadi .. budala gibi söylenip te canım1 sık
~c bır Yenilik gtinnemiştir. Bu- icabında gerek Istanbul'la Tür- l~n~ ~ez~l":ndınlacagının ıl~m tetkik olunarak şayet o zaman cbur ettiğinden bu gibi müesse ma ! Parasız pulsuz bir hala olaydı sanki arayıp soracak
t~· 1~indir ki, bu gün çürüklü- kiyenin diğer şehirleri ve gerek bı~~ı~ılmı~tır. ~u hus~s~ ~a~ıye bir hataya düşülmüş ise bunun s~ler_ maarife m~racaa~la k~n: tın, değil mi? 
% ıkı kere iki dört eder gibi Avrupa şehirleri arasında yapı- n:ıu~ur~erı ve koy hey et~ ıhtıya- tashihi cihet~ne gidilmesine ka- d_ılerıne ?oca t.avsıye edılmesını - Ben senin gibi sağlığında kendime mal bağışlat· 
~ akkuk etmiş olan "lastikli" lacak müsabakalara en kuvvetli rıye er~ son derecede dıkkat e- rar verilmiş ısede trikotaj fa- nca etmışlerdır. d A d b k l O d . l 
e tr k . . · . · . . decektır . h" 1 . . -~"' ma ım. . ma ur a a ım. . nun a gen a ınması za~ ler '~ lı» nizamnamenın, her bır şekılde Istanbul muhtelıtı- · bnkaları sa ıp en bu tetkık ne 
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~'8~~.ı Çaresine hail dar çerçe- ni tespit ve ihzar için, her ayın RUS EMLAKİ ticesinde de kendilerinin tat- it marn ge ır e_ e · ·. · . . . . . 
~ 1 ıçınde kalmıyarak bize cez- üç cuması likmaçlan ile lstan- . min edileceklerine kani değil- MuSA~E_RE - Bagışlattısam senetlı sepetb, şahıtb ıspat1 ba 
fıı \te rnusip kararlar veren yeni bul şildi maçlarına tahsis edile- ~enıden bazı Beyaz Rus ı:m- dirler. Mamafi birlik şehrema- M~tyazıtta 4~ ı_ncı .~ek.tep~_e ğışlattnn. 
~itlıoı hey' eti reisini dinlerken, rek bir cuması da muhtelit ta- 1~~ da~a bul~muştur:~asf~e netine müracaat ederek bu sefer 1 ~t ;;1~1kt~~.ınınk kuş~~ı m~- - Merak etme, ben avukatlara danıştnn. "Matuh" 
ıq ilden kalkıp elini öpmek ar- kanın yapılması, oyuncularının e akı en eyaz us emla sa - tarife tetkik edilirken kendi ta- nase e tırte. undial ~an:ı ırM~u- un vasiyeti hükümsüzmüş 

su y"k . ·1 · t ··b d'l · h m tadır. 1 1 . · d h . 1 samere e ıp e mıştır. usa- .. . · . . il: u ~elıyordu. seçı mesı, ec~ e e ı mesı, a- ' '" ep e~nın e e emmıyet C: na- merede Halk Fırkası Be azıt - Aman guleyım ban .. Bunu sana hangı avukat 
lltı Velki akşam, federe olarak zırlanması musabakalanna tah MASA TEŞKİLATI zarı dıkkate alınmasını nca e- h. . "d . . M ~f söyledP 
ııı l'Cdi adedine çıkan ve bir kıs sis edilecektir. Bu suretle yakın . . . . .. .. decektir. na ı~esı 1 a~e re~sı . aan ve · . • . 
hoı Çok zaif olan Istanbul fut- bir zamanda en iyi unsurları ih T~~~k ~şlc;_rının çabuk gorul- S~~hıye ~ufettış_~ennden Dr. - Orası s.a°:a aıt degıl. •• 
on1 .ta_kıınıarının, azami olarak tiva edebilecek bir İstanbul mu- mesı ıçın ıskan?~ y~pıl_m~kta EKMEK NARHI 10 PARA ~urhanettın, D~. Suleyman 1:"eh İş böyle gıttıkçe azıt1yordu. Nihayet sarı yeldimı~ 
f tltıye indirilmesi fikri etra- htelitinin meydana geleceğine olan masa te~~tı bıtmıştir. İN~İRİLDİ ım Beylerle . ~ırçok davetlıler li, çıkık çeneli bir kadın aralarına girip gürültüyü bastır~ 
Y~~ toplanılmıştı. Futbol he- şüphe edilemez. TEVHİT RAPORU Na~h komısyonu dün ş~h~e- bul~nma~ta ıdı: . h"tam d dı, birini bir tarafa, birini öteki tarafa çekerek: 
if reisi Hamdi Emin Beyza Şimdiye kadar tatbik edilen manetınde toplanarak yenı fıat ers evresının ı ın a Ak ım ded· . ..1 hal f t h b .. 1 -

teşekk.. . k 1.. · d · 1 b' · · k '" · Vilayetle Emanetin tevhidi teri tespit etmiş ve ekmek nar- şehadetname alacak talebe şe- - ız • ı, sız o en aruza a ı ayı oy e rt\\.t 
tihetind ullelmnn,b u_ ul p ıf arbeslı usu e nazar~ln "kı?n~ı k~men~n raporu henüz Dahiliye Vekale- hı salı gun" ünden muteber ol- refine gene bir müsamere veri- okursunuz. Bırakın da kadının kemikleri dinlensin c • 
~ en o asa ı e ut o sonuncusu ı e ı ıncı umenın . .. . . . . 1 ti .. zuvu cihetinden birleşmele- birincisi arasında bir terfi mü- tıne gondenlme~tır. mak üzre 10 para tenzil edile- lecektır. ,......... _ nnn .. • • " "' • 

ı~ıumundan bahsetti. Bu bir- sabakuı yapılmakta ve ikinci VİLAYETİN DUVARI rek 1~ ~~an_ 15 kuruş 30 pa ırttTOP HANELERDEKİ GÜNU•• N A Lf E f 
llııı .eler için göstetdiği esbabı kliıne birincisi kazandığı takdir v·ı· t H"kQ t k ğ .. raya ındınlmıştır. Francala nar KİTAPLAR TETKİK VE D Y HABERLER 
llıiQ Cı.be çok haklıydı. Hamdi E- de birinci kümeye geçmekte .. dı :r~ u mı: ld 0~ 1 ko- hı aynen ipka olunmuştur. TASNİF EDİLECEK 
liğin neyin bir de.fa daha izah et idi, ~ha ~oğr_usu.lafzan bu bö- ~:d:ni~ ;::t;ti.ı:es:r içi: e- NÜMEROTAJ LAVHALARI .. M~ vekil~t! tehrimizdelııi ~- Azılı bir katil dün teslim edildi 
111~ eve her kesın de az çok ma yleydı. Zıra şımdıye kadar bu- velce Şehremaneti Vilayete mü ÜÇ AYDA TESLİM ~-el~. tevhidıne. ka~~· v~.~- Dün lıtanbul adliyesine azılı biri HAPISANE KAPI MEMURU 
>~11U oldu" ·· 17 t k ı• kl' · k " br. Şehrimizde 120 Jı mutecanz ku· ı.. • • • • • 1 .. <ı~ . l?ID1a gore, a ım n~ a~e ~ ~e ın~ pe ç-o~eme- racaat etmişti. O zaman Vali EDİLECEK tüpane vardır. lif teslim edı!.mı,ür. ımım~ Hay- Tevlulha..eyi umumi kapı m 
tııı f bul ıçın fazladır. Takımla- dık, gordu ısek bıle bu ışın na- bulunan Süleyman Sami Bey Sokak lavhaları ile evlere ko- Halkm iıtifade ettiği kütüpaneler ~ '!ld';'funu so.yliyeo ~u "•ti!. ~.en- ru HüaeJia efendinin vuifeıiade ifıtı 
~it azlahğı kuvvetleri, bir iki zart tatbikatı arasında hatıra- buna razı olmamıştı. Haber al- nacak yeni numaraların emaye Fatihteki Millet kütÜpanesile Beya- ~': Smop hapıis~anek~oturen mal ve.,tenhiıi ııörüldüğündee halıı. . 
~- 1

n1 hariç kalmak üzre zaafa mızdan şilindi kayboldu. Nete- • .. d . l k .. . . zıttaki umumi kütüpanedir. Bu kütü- Jan rmarun e n en . . Uf ve landa luzwnu muhak_,, karan v~ 
l~tattn k - B .. d .. k" Sül ' . İ b l dıganıza gore bu uvarın gerıye o ara yapılması muteahhıde ı- panelerde her llnrf halkın iıtifad t kaçarak lstanbula ııelmııtır. miıtir. Hüıeyin efendinin evrakı 3 ~r 0 a tacıı.r. _u yuz .e~ ıyı ım , CJI?-a~ye ~ stan u çektirilmesi mukarrerdir. hale olunmuştu. Bu lavhalarm tiii kitaplar vardır. e e • Ha".~ ~d~~ ~ört yol Hal!" fır. üpcü cezaya havale olurunuıhlr. Ml!!!ı 
lôıı··Yuncu zaıf hır takım ıçınde Spor mes elesı elan bır az mual imaline başlanmış olup müteah- Maarif vekileti mevcut kitaplar- ı..11 re111m eldurmut ve mahaU. mah ı.-eye ayıa 20 siade baılanac:aktır 
tı-Ulp gitmektedir. Birinci ta- lakta durmaktadır. Bu gibi mü- 500 KURUŞLUK MAAŞLAR hit bunları nihayet üç aya ka- dan hanııilerinden istifade edileceğini k~~ce :24. sene airr hapse m~- GAZA ~OLZA '• 
~u arı b'l b' d. t " k t "htı"l~f t hal k l _ı ___ ı. • • b" k · •~• · kum edilmııta. Trabzondan Seynae-ter . 1 e ır mevcu ıye gos- na aşa ve 1 a a a ma a M" k" t ı'nhı'sar idaresi İs- dar şehremanetine teslim ede- a ........... •çın ır omııyon tef"'-' ettı· f · · A 1--- ·ı s· ·· d KARlŞTIRANLAR L eınıy k !" l . 'k. • t k .. b" . • k"' US ıra ecekti Kom.iı on ite yaramaYilJl ı.·. aımn n....,.. vapurı e ınopa ııon e 
~!arı en u _up enn 

1 ı~c~ ~- mama uzre,, ~n~cı .. umı: ~o- kaç sene evci mütekait ve dul- cek ve ondan sonra yerlerine ko ;..pları rbir de.,:ya dolduracak, içi,:_ rilirl<en ~aoılsa kendiı~i muhafazaya .. Petrol k~ yağı kanı~, 
~kba · yoktu. ve bunun ıçın ıs n_~cusunun ıkıncı kume bınn- !ardan yüz kuruşa kadar maaş nmağa başlanacaktır. Sokak ve rinde istifade'edilecek kitaplar bir kü memur J&nd~arun el•nden kur~- •çm aleyhlerme Şek~ ve Petrol ın~ 
t" li hazırlıyacak genç futbol cısıle, maç yapmadap. otoma- 1 la 10 1.•. · t . cadd · . 1 . . de b' 1. t . tü t 1 .. ı-tır lup buraya ııeliyor. Vapurda kendı· san tarafından dava ikame ola-.a tJı 
~ Yeti · · ·ıd · · · a an rm sene ıgını esvıye e ısım erının ır ıs esı P•!'~?"e op a~~ : . aile berabu ıeyahat eden Calatada bakkalın davasına di.in J ün .. ceu ~tk Şınemekte ve yahut ta tık bır şeki e tebdılı mevkı et- etmiştir O zaman bütçeye kafi yapılmıştır Listeye nazaran i- Kutuphanelerın tevhidinden sonra t H H dann f tti"" d 1 d E k çu ·-' 

tııı az Yetişmektedir. Takımla- mesi karan ortay.a atıldL Fut- d d. t h . t konmadıg"ı 
1
• simlerde hı;ç bı"r deg"ı'şı'klı'k k vefa lisesi yanındaki talebe yurdu u· 0.u~n .aaand, hayı zab taırar ~hbagı- m~'.'taaml 0 .u~ u. -d"d~ ııeçenili·i""''~ Çok l .. .. ' . b n· . erece e a sısa - yo - mumi kütü e olacaktrr na oıırerunce er a 1 ya • rı . u .. ıçın mu et umum e ve.. 

llıiiıık .0 ması ve uç kumeye b?l h~y etı u te ı ve tedenn~- çin 500 kuruşa kadar maas alan- tur. Eski isimler aynen ipka e- pa~~ - · keyfiyet ediyor. Bu ıuretle derdest rılıneıine karar verilıniıti. Halbul_ıi, 
~ a~ım bulunması saha ve nın, bırleşen takımlara tahmıl lann 10 s erkleri verili'Yıemi dilmistir LİMAN KAZALARINA ve adliyeye ıevkedilen mahkumun evrak ancak dün verilebildiğind.,. 
lııl'i a~ ışgal ederek, istikbalin edilen fedakarlık dolayisile bir . en 

1 ~ - • .--..... KARŞI TEDBİRLER ev_ra~ı muavin Necmettin beye veril- mütalaanın. i!'zaa:ı zinuunda muhak 
lqLncı takımları olacak ikinci teşvik olmak üzre birinci küıne tı.M .. h . 'd . b KONSERRVATUAR VE Son günlerde limanda bilhas mıtlır. me 14 tetnrusaruye laıldL 
~ıınlara faaliyet sahası ve za- beşincisile ikinci küme ikincisi- k u assesatıhz~tlıy~ 1 

1a0resı u TİYATRO PROJELERİ sa geceleri fazla kaza olduğunu - - --- - -- ---
~~ı bırakmamaktadır. Bundan ne de te5milini takarrür ettirdi. r~ım m~aş sa b~pdenn se:~- YAPILDI gören Ticareti bahriye müdiri- Mecıı· s encu·· menlerı·ndA 
lııt a kulüplerin çokluğu ve si- Yani bu suretle bu mevsim so- ~ ı;:aaş t~1(11 ır en venne Aı- Taksimde yeni bir Konser11a- yeti, kazaların sebebini araştır- \.J; 
~<!' lllevcudiyetleri her türlü ma nunda ikinci kümenin birincisi çınk hazır 1 aBrınıMyapmıştl~r: dn tuvar ve asri bir tiyatro binası mış ve esaslı tedbirler ittihaz et 

ı Ve • d "h . il "k' .. h' b" .. b k ca u sene . . mec ısın e inşa t k .. h t' . . . E ( ki d tiıı· manevı yar un ı tıma e- ve ı ıncısı ıç ır musa a aya .. k d'l k 1 . t .. e mc uzre şe remane ıne mıştır. Kazalar. ckserıyetle, de n C u•• m e 0 aza l arJ fl a 
ı se\b k 1. b" lm d b' . . k.. muza ere e ı ece o an yem e mura t d Alman h . . . . f 

b etme ·tec ır. ta ı o a an ınncı umeye ge k .. k .. k . d 1 caa e en grupu u mz merakıbınrlen bazılarının e 
h qaınd· E · B · b · k b' · · k.. . b . . aut anunu mute aıt ve u - ba t k' . 1 . k . . . 
·~t 1 l!'tn eyın u ıza- çece , ınncı umemn eşıncı- 1 . ti . . . b. k P a ı pro1e en yapara ver- nersız olmasından ılen «elmek- •• h • • ı A 1 J k 
·, 1

1 nı dinleyen kulüp mürah- si ile sonuncusu da ayni şerait larınb~azıye ~rındı yem _ıkr şe - miştir. Projeler tetkik edilmek tedir. Tic:ıreti bahrij'e n;'füliriye m U ) ffi l ave er yapı ac a 
l"s a~ d b' - h b' . . d .k. . k'' . e ta ı tutacagın an yenı anun t 1 f, .. ··ıd·· -·- k . . . . 
h .. n an ır çogu, atta ır- daıresın e ı ıncı umeye ıne- k d 1 500 

k k e o up muva IK gorn ugu ta - tı ıki kontrol motörıi ıle gece· 
-Yttı.e k . Al . . cı ma an eve urusa a- d' d . . . .. k • 

tııı te 1 ne maruz kalan - ceklerdır. Bu karar bır taraftan d, 1 ki h k.k d I ır e ınşaat ı-:ın muza ereye !eri fenersiz gezen merakibi ta- ANKARA 3 (T 1 f 1 ) y j I ) . H Ah t (El . A , ordu Ü k''d S"l · b' . . k.. k . . 'k· ar maaş a aca ar a ın a · · ·ı kt' . . , e e ona - •· e yenne azon me azu: ..,, 
~c ll1" , s u ar, u e~am- ~n":cı um~ye geçme ıçı~ _ı ın hiç bir muamele yapılamıyacak gırı§ı ece. ır ,:___, kip ve teczıye e.;mektedır. rın M~li•te ruzruunede ~a;ka bir_ teY ter. . __ . _ 
llıitnı.urah~a~ları bu teklıfı te- cı kumed.e~ı t~kı~larm, ~~ger tır. SEYYAH REHBERLERİNE FRANSIZ SEFİRİ GELDİ olınadıgından yala .. encumenler ıntı· Malıre encumemne Fi_kret (Koc.. 
haı ıle mufıt buldular ve der- taraftan ıkıncı kumeye duşme- VESİKA F f . k t d" Ş babı yapdacaktır. ya) yerıne Mahmut Nedım (Mafa.. 
ik· tarafdar oldular. Diğer bir mek için birinci kümedeki ta- LİKÖR VE KONYAK . . ra~sız se ırı ~n ° anı- Bu sene encümenlerde atideki te- tya) Şef!k (Trabzon) B. ler ilave. 1 kulü ·· hh b" 1 k k 1 b" .. .. .. h d Şehrımıze gelen seyyahlara bron dun memleketınden avdet beddülat olacaktır: Meclıa besap tetkik encümeni 
~ltııbı P mura ası, 1

: e~ece an ar~n, ır_ uçunc~ cep e en FABRİKALARI rehberlik eden tercümanlara ye- etmiştir. Aclli~e enCÜ:"'enine R~ (Baya· Hasan. ~El~z) yerin! Rifat (A.nlq\, 
~le . arın semt uzakhgı, ıdare de aynı şeraıte tabı olacakları M .. k . h. . d . İ · "k 1 t d' d'l . . zıt) Refik lımail B. ler yerıne Abdul- ra) Milli Mudafaa encumenine Abdiit 
'' brın aralarında anlaşamama- şüphesiz bulunan ikinci takım- u~ ıl~t .ınf bıs~~ 1 aresı s- nı~esı a.~rı ~v. 1 .~ \mıştır. - -

1 
d d' . - .-

1 
k hak (Erzincan) Tevfik Fikret (Kon- hak B. (Erzincan) yerine Cemil il; 

) ' İrleşmiş takımlara fazla ve lann, her seneden fazla ah - tanbuld~ ıkı a n :~ .aç~c.~ktır: ~ vesı rnyı ıamı o mı yanlar mur arın a e ının çoga taca - ya) B. ler ilave edilecektir. ilave Nafia encümenine Salih Vait 
,1~ ~ksik oyımcu vennek iddia- malarını intaç edecektir. ~u~- ~u .fabrıkalarda°: bırı lıkor, dı- tercumanhk etmekten menolu- tır. • . . .. Arzuhal encümeninde tadilat yok· ~Bo~d.ur) yerine llyaı Sami B. (Bil• 
L ltıbi · t k'l d k b" . İ b 1 d . . gen konyak fabrıkasıdır. Avru- nacaklardır. Malul dılencılerden Darula- tur. liı) ilave. 
'lJltıı _manı eş .

1 
• e ece ır dan ıse stan u ve olayısıle pa'ya gittiklerini dün yazdığı- cezeye sevkedilenlerden mü- Bütçe encumeninde Şakir (Çanak- Sıhhiye encümeninde tadilat yok. 

l~tı(j etı olmıyan ıtır~zlarda bu- Türkiye fut?ol.unun edeceğ~ N im 'cemil B 1 rl BOZUK YUMURTALAR- essese i terk edenler mahkeme kal-;) Şefik (Trabzon) Asaf (B~_rsa) tur. . . . .. . _ 
tıııık Ular. Bunların bır kısmına kar çok samımıyetle temennı ~ı~, As~.m, a M B · .,e eJ DAN PASTA YAPILA- . \ ı.. . D'l .1 d Nafı Atuf (Erzurum) Ata (Nıııde) Teşkılatı esasıye encumenıne Hu 
hi ni cevaplar verildikten ve ederlz ki eski zararlarımızı te- lıkor mutehassısı . enzı den MIYACAK ye ~erı ece.-.,tır. . ı ~ncı er en yeri"e Remzi (Aymtap) Kazım aeyin Rüştü B Y<"rine Aıaf (Bursa) 
ı.{ kısmına da ınes ı· b' 'hf !Af . müteşekkil heye Paris'te li- . . . taşralı ve sıhhatı yerınde olan- (Konya) Rüıtü (Diyarıbekir) Bch- B. leı intih:>ı> edilmıılerdir. 
ı._f ıuhu d f b ~ ~ ~r ı_ .

1
• a 1 etsın. ---· - kör ve konyak fabrikalarını ge- . Pıyasada yumurta ıle ımal ~- !ardan tenbihata rağmen dilen- çet .CMeraı) Salih Vait (Bordur) B. 1 Encü·ııe~ ri)·asctl~ıiııde ve ."""': 

''ilkem ~ a ut. 
0 

ey etının MÜSKİRAT BÜTÇESİNE zecek ve burada yapılacak likör dılen mevattan bazılarının çu- cilik yapanlar İstanbuldan mem ter ılav~t~n. . . 1 bat~ .malıarnrlıkleronde ehemıruyetlı 
dtıkt o ması gıb.ı çareler b~~ruı ZAM k k f b .k 1 k' rük yumurtadan yapıldığı anla- leketlerine gönderileceklerdir Dahılıye encumcnıne Cemil (';\o· tadıl?t yokt~.·· . . 
ftı an sonra zaıf teşckkullü ve onya a rı a arının ma ı- l , · lu) Nevzat (Konya) B. ler yerınel Yalnız Butçe encumenıne lıta11• 
~ tboı takımlarının Iikn1açlan- İspirto ve ispirtolu içkiler in- ne ve sair tertibatını mübayaa şı mı~tır. Ik . . . CEZALANDIRAN Ata (Niğde) Mithat (Menteıe) 8. bul. me~'usu Fuat B. gelecektir. ~u!I! 
t ~ llluhtelit olarak irme ·i ka- hisar idaresinin 929 mail sene edecektir. Eman.e~, ha ın mıdesını boz- ŞOFÖRLER GENE ler il~veten. .. . . B. ın Dıvaru muha.abata geçmesı kal 
~!, g s b.. · · · 'd • ··b L.k.. k k f b "kal mamak ıçın yumurtadan yapıla- O""ALDI Dıvan muhasebat eocumemne Hu- mııtır. il " tırıldı Bu kabilden olarak utçesının ıptı aı mevat mu a- ı or ve onya a rı arı k .. k d' Ç u . (El . ) Şef'k Rifat (Çan 1 !sına.it Hakkı B (B lık . ) d' 
0,~Ylerbeyi ~ Üsküdar Altmor- yaası maddesine bir milyon 550 İstanbulda yapılacaksada he- ca k' pasta,,bç~re 

1
• ~a°: ıspl~dya, Teşrinievel içinde, Seyrüse- ;:1

)' B ı:Üave ol~~eintihap edil~ ! nı muhasebat encü,;,eni:e .~~:·ola~ 
~. Ji·ı· ' b' ı· h . ·ı· nüz makalleri tesp't d'l . d ma ama gı ışey enn ıma ın en f 1 • f d . tq ı al, Süleymaniye _ Da- ın ıra munzam ta sısatın ı a- 1 e ı mış e 1 k'b' . b 1 d' f er memur ugu tara ın an ce- celılerdir. tır. 

li §Şafaka takımlarının muhte- vesi tascAki aliye iktiran etmiş- ğildir. . eve te.~ 1 ının. e. e ıye_ t":ra m- zalandırılan şöförlerin miktar _Div~~ı ~uhasebat .encümenine 1~- - --
t Olar k l'km 1 . .. t'r Heyet'ın Avrupadan avdeti- dan murakabesını usul ıttıhaz e .. h. b" ekun tutmak- maıl Huınu (Balıkeıır) B. ve Harı· GÜVERCİNLERİN 

~laşıt~ı.B~ es=~ ~~~~n~~~f~:~ 
1 

• • ni müteakıp hemen faaliyete gi decek ve çürük, bozuk yumurta- f::.~. ~~z:ı~m~:~ıan şoförlerin ;:!: ~:~~~ni{iz~ ;,,~~:~ü ~;JI:: A V~ANMASI M~~NU . 
lit Yapıld B b' . . k.. DÜNKÜ SİS rişilecektir. Fabrikaların ilkba- lı mevaddın satışını menedecek "kt n ve sebepleri şunlardır: .. ı_. . Camı avlulanndakı guvercın-

tıı . ı. ucuma ırıncı u- D'" b ht r b" . mı a çeatir . 1 . l d'ld' -· h-1 ti~nın ilk oyunları olarak Tak- . kun 
1
sa a ad dıma!'lımıfzı 

1 
ır harda faaliyete başlamaları mu- tır. .-~ Caddeyi işgal 10, saati mühür- lktiıat encümenine Kazım Hüsnü derın av ~nm1 adsı me~~ 1 ~g1ı ~ 

il~·· Stadyomunda, Galatasaray s~s .. a~ amı~sa a. _enız se ere- htemel görülmektedir. DİLENCİ TOPLIYAN süz 19, sür'atiseyir 8, memnu (Kc;>nya) merhum Nure~tin (Meraı) e so°: gun er e guvercın ertP. 
ite Ykozla, Fenerbahçe de Vefa rı uzerıııe ~~olmamıştır. MÜSKİRAT-İDARESİNİN MEMURLAR caddeden geçmek 3, emre itaat k".';: Ci::! 1:-:~e!Kutahya) ve bazı kım~-e~~r tarafı~dan avlarır 
!<'karşılaşacaktır. ROMANYA SEFİRİ GİTTİ ÜZÜM MÜBAYAATI ÇOGALTILACAK sizlik 15, tramvayın solundan Küt~phan! e:C;m;enine Ahmet dı~ar~ gorulf1ekte~ır. k 

Utbol hey'etinin en musip Romanya sefiri M. Filaliti Müskirat inhisar idaresi Dilenciler son günlerde gene geçmek 2, beyannamesiz şoför- Raaim B. (latanbul). u . ayvfn ~rı~v ~ma ~b\!lli 
avdet etmi - imdiye kadar lzmirden 40 bin çoğaldı Şehremaneti dilencili:· lüle, 12, müşteri almamak, Z, nu Maarif enciimeniae lıımail Hakla zgeçmlmaıyen erk a .. m a . . 1 * 

• • • .' • • • • ' • • lZ 21. (Bahkeair) Samila Rilat (Çanakka- Yll{>l sı te arrur etmışbr. 
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tEili Hl ~itT~ -- mektep!crl umumiyetle 

KORİN (;RiFFİT · \ı İK'fl)H \',\H --
- -ı 

Naime H lit Alfabes 

ASRI • J,l')Y. • lUIVfT.Tll 
4 ·r snn 1 cıtn: 1. 92,Q 

IDARfHANE Ankara caddul No. 100 

Te grn.i adres' Milliyet, l~tanbul 
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BUGC. KÜ HAVA 

Cinler ve periler 
-Tr•stan Bernard-dan 

Gedeon dedi ki: söyleyemem. 
- Evet, evim bir kaç hafta - Kuzum söyle. 

tekin değildi. Sonra gene tc- - Dedikodu yapmaz mısı-
kinleşti. Cinlerle periler, fazla nız? 
dikiş tutturamadılar. . . - Yapmayız. 

Oturciugum apanımanı bıli- - Greto dö Grotediye'nin 

::: okutmağa karar .ermı,ıerdlr. Bu ıulabc bllha~ıa bllylllı.lcr = 1 
_ için yazılmıştır. Nllmuııe lsteyl!liz. -: j 
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Himayei etf al reisinin beyanatı 

yorsunuz değil mi? Druo mahal kızı nişanlıydı. Evlenmek için 
lesinın işlek bir caddesinde, elli boş bir apartıman arıyorlar<lı. 
senelik bir binadır. Beş katı var Albertiler gittikt.en sonra a
dır. Birinci, ikinci, üçüncü kat- part~manı onlar kiralayıp ev
larda sessiz, ı;akin kiracılar var j lcndi.~er... .. . , 
dır. Dordüncü katta sanatkar\ . Mosyo Greto do. Gro~e~ye. • (Birinci sahifeden mabadi) 
bir kan koca oturur. Erkek za- run kızı, sahıden cın gıbı bır Cemiyetimizin büyük ha'!lisi bu suretle mesut neticeye isal 

,;ımha akş•nıı 

~ı~ı~:K -;J El\1 \Si. J>A 
j( l({j il \NKRO~,. il< 

OLGA BAI'LANO\'A 
bu mcşh~r artisıle:ın asri ma· 
liye \t borsa m3.hafıiinin mu 4 

hıcşe "" tuks m"lıiti içinde 
vücude ~etirdikleri en muazzam 
eserleri. 

l'\R.\ KL:RUU 
( SA:'.!SO.'< , 

Önümüzdeki 6 T.sani çarşam lıa akşını• 

Elhaınra sinenıası 
l)ı.n hararcı en çok 15 tn 11. Q 

dcr<tc ıdL Buı;tn havı eberlyttle 
bolutlu olacak.. rüıglr poyraz e<ct\tir 

yıf, çiroz gibi, sinirli bir adam. kızdı... Reiaicum.hu_r. Hazretle~ni~. ve\ ~ı;c~~ en mühim vasıtalardan 
Kansı, tıpkı kendisi gibi, berbat Se~ak~c:en hükumetımızın kıymetlı muza- bınsıdır. 
bir mahluk. amı zzet hcretleri ve muasır ihtiyacalı Ankara'da bir dit polikılmığı 

FELEK . Beşinci katı~ ~racısı, eski ~~ Kekle•liler IU~abaiası bihakkın müdrik halkımızın u- açılmıttır. Ankara mekteplerine 

2 inci sesll ve sllzlU filmi old 
ŞARL ROGERS "o NANCV 

KAROL un temsili 
Oç NiKAH kimlerden . mosyo Greto do ~ nutulmaz tefkati uyesinde bu- devam eden mevcut talebeler-

Grotdiye'_ dır .. Apartımanm 0~- Fransadaki buhran gün 440 yerdeki cemiyet tet~la den lüzum görülen talebe bu kı 
T~1::'-!t~} . muha- beş senelik kir1acıaı1 dırd .. Kızı bır 25 . . haftanın 2 inciliğini tının deliletile bu mühim vazıfe linikte ditlerini tedavi ettirebile 

Cuma 1JU?U ı ıı~~ • kaç zaman eve ev en ı. • ıncı L" . d 362 M yi hüsnü ifa etmeğe çalı9ıyoruz. cektir. Bu sene iç;nde diğer bü-

filmini lrae\'C başlayacaktır. Sözlü var· 
yeıeltr Cisdorf Girlı Jn Bleues su ve 
Foksıroılan ve Rakel Mellerin şarkııt 

'ftre&ine ıahıt oldum.Bınaı tram Bundan altı ay evci sanatkar Galatasaray ııeıın en u Ot d be . h lkım dan iıtir .. k ·1· k 1 . d d b 
.,aylardan pek eksik olmryan mösyö Alberti merdi~en başın- zaffer Bey kazanmıştır. Bu yazı h elet~. ~ a 1 ız eyanın- yd~ kvı'· a!kelt ~~r ezks~rınde e_. u 

. · ·· da • . d anı e ıgımız tey er m ıt ını erını te ır e ecegız. 
yankesicilerden bınne c~z ~ da bana garip bir haber verdı. fU ur: .. . . • da mühim bir noktayı da bura- , . . . . . . 

,'foı do lı uarc Paramuı filmidir. 

kaptırmı• ve bunu hadıseye la- Bir kaç zamandır tam gece ya-' Son haftanın en muhım sıyası d b"I .1 t kr t k ı· •te-1 Ankara da ıkincı bır dıt kh-
' d l t • h d" . .. h . F k b" a ı vesı e e ar e nıe a • •. • d h .. .. d 

yık bir sUzişle arka aıına an a • nsı, apartımanda acayip sesler a _ısesı fUP eaız ransa a ı- rim. Diğer memleketlerde cemi ~ıgını e. a~aın onun ~ açnca-
llUf Bu vak'a aeçen Pe11embe işi.diliyormuş kahkahalar duyu- nesınde husule gelen buhrandır. 1 . b"" .. k kt . istina gız. Cemıyetın bu seneki çocuk\ 

OPERA SlNEMASININ 
·· • .. olmu• Ertesi Cuma ııü luyor zincirler sürükleniyor inil Daha bir kaç ay eve! vuku bu- ydet enn. en. uyu 

1 
nod aı haftası hazırlıkları şimdiden bat 

Şımd•l'e kadar mi>li ~orülmcmiş bır muvaJlakiyeıle ırac eımekı< 

ıuııu ,. · • . , • . . h (B . d) ı cemıyetın aza an ır. 1 t G lu r 
nü bu iki zat öyleden bırazl son· tiler duyuluyormuş. Mösyö Al- lan(bPır .kabı~e) b~ .ra?hıl"f nan . 'Halkımız günde on p ra gibi kanıl ıt ır. hib~en steneb ymetki! 

bir kahvede buluımuı ar.•• berti titriyordu •m oıncare yı ıstı a etmesı ..• b" H" . Etfal a em sa ı zeva ın u sene 
ra , __ L d · . , 1 cuzı ır parayı ımayeı uk haft ki b · · k d" 

oldugu 

AŞK ZANBAGI 
Cüzdanı çalınan zat KfUlveye a Gürültüler tam üstten geldı- ı· le yahfbrı mıttı. . t" . • ak l'tfunda çoc ası ta ı ıçın en ı-
ha evel plnıit diieri ıonra onu ği için mösyö Greto dö Grotc- ı Fakat son badiıe eskisinden b'fıye ~ ıçın H_"!1"° . Eda! ce- !erine yeniden mektuplar gönde 
ıörüp içeri gi~it .• Selamlattı· diye'y~ sormuş. Onlar hiç bir çok daha mühimdir, ne kadar ~ u~r ~rba .ıı:.-y~. kendisi rildi. idare amirlerinin bu bay
laır Yeni aelen oturdu 'fe: §~Y duymadıklarını söylemişler devam edeceğini ve neticenin ne mı~e it~!' :f0 

ur .;• . daha ram hakkındaki mütalaaları so-

bırikulAde sesli filminde Cniıeı Artistin parlak Yıldızı Ll'PE 
VEl.EZ i şarkı si>ylcrhn, dans ederken. gülerken, a~larken ,c 
hatıa bir pehlivan ı:ibl dögiiıürken gordüğünüz zaman hchıü hıvrtt 
içinde kalmamanız kabil değildir. 

• ·Tutulmuş• dei Oteki isti' Uçüncü katın kiracıları ise. \ olacağını kimse kestiremez. kel l kl up dh vazı .eyı f ruldu. Ve memleketteki mevcut K. C. A Fotofonn mükemmel •esli mıldneler bütiin •e•kri gayet 

cal ile sordu: • • . hafif bir tıkırtı doymuşlar am~ istifaya aöaterilen batlıca se f. oı:y ıl a.te d:ı,~ ge~~~ muva çocuk ~ütehaaaularınm çocuk 
v•zih bir surette ak<ttıirlyorlar. 

_Aman deme' Sahi mi? ma ehemmiyet vennemi .. ler hep mecliste bir takım tail mc- a Şyet e dı a tuhakı ecek kt ır.ki h l bakımı haklandaki mütalaa ve 
- Sahi de laf .mi? gözümle Kapıcı evde cin peri bul~- ' selenin reye vazedilmesi üzerine k urasık a mfk 1 • a ır • a fikirlerinde bu seneki çocuk haf ldaua belediyi riyaselindeo: 

•· ' h""k' · "11" f ki kal ımız ço te at ıl.iır. taa · d dil kti" A d · gördüm yahu! Galatasaraym o- madığmı söylüyor, Alberti ve .u umetın rey ar a a Yalnız bu tefkati hayır müeı ı esenne erce ece r. Y· Adana belediyesi tarafın an ırae 
nünde ı kansı ile eğleniyormuş 1 liyette kalmasıdır. l . t . t l . hem rıca geçen ıene bu bayram hak- edilecek arsa üurine ihtiyaç nisbeti 

Amanın dur yetiıeyiml Bı"r kaç gece evde nÖbet bek Briand'm istifasile ıeneler- kıeıed~rıne lavs;ye e ~e enk 1 kındaki matbuatın neıriyatının şartnamesinde gösterilen MEZBE-
- ki . • . d be . A "d d l en ı arzu arının yerme o ay- tellı"s' l I kt HA ve teferruatı ile soğuk hava de-

Paraaı afınlan .fı~~.or, öte ıu ledik. Ses sada. ç~adı. <?inler- C'_1 n _vrupayı ı ar.e e en e lıkla gelmesini temin ed~ek ve 1 me ça ışı aca ır. poları ve yevmiye on ton buz çıkara-
k!ll1etle kahv;aını ıçı~or:. ~~ da le periler kendilenru teşhir et- lenn, yanı ~Çamberlaı?, Strez- hem df' cemiyetlerin kud&i gaye Yeni harflerle baıbrılan kitaplar bilecek buz fabrikası inşa ve te'sisi 
kida &oma gıden gen donuyo.r. mek istemezier... 1 mann ve J:ln~nd) hepsı de aah- lerı"nin tahakkukunu teıcil et- md<tep talebelenne ıoühim tenzilatlı kapalı zarf usulile münakasaya ko-

l b eden kil b 1 A fiatierle >erilec~kti.-. nulmuştır. l - İnşaat ve te'sisat peşin 
- Ayol ne tutu muş ne ır. Son gece, mösyö Albcrtinin n çe ~I§ ~ unu~o~: V· mit olacaktır. Halkımızın cemi Umumi ınerkPz; çocuk hafıa11 ea- esas üzerine ihale edilecektir müteah 

ıey ! Merkeze sordum, haberlen dairesinden çıkarken, kiracılar rudpa hbat~~ cı~an :ıya~;tınLı ıdkare yetimize kartı daha fazla mua- naıında (F.ö:ılü anaya) ve (Şehirli hit her istihkak raponru aldıkça in· 
yok! . . bir araya geldik. Görüştük.Mös e en u uç ııyaı recu • 0 ar· Yenet ve muhabbet göstermesi- anaya l iıüınli iki """ neırederek ö- şaat bedelinin temamı tediye olunur. 

- Belki Merkez dıkkat ebne yö Greto dö Grotediye mösyö no, Davf'a, Young planlan ve • .. fu t ""diı e jiitle,:nio aualar arasında tamiına 2- Münakasa ıs Kanunevel 929 pa
• · n~ ·· · l ·· d'" ' K il ulh · la "b" b"" .. nın nu sumuzun ezayu n çalııılacaktu. Çocuk haftası afişleri zar günü saat on dörtte Adana bele-mıştır. ocıı gdozüufm ekb!lor um,! Albcrti ile kansının apartıman- l düne og ı al'kmıdıa edgı ı .u.ht~n mühim amil olacaktır. Bütiin kiri! B 1 d" · ı k · bu seoe daha batka bir ıekilde mer- diyesinde müteşc e e ıye mcc-

fÖY e era~u an a ır parça dan çıkıp, sayfiyeye gitmelen , Y.~yı a a ar en mu ım te tkikat gösteriyor ki bilhaaaa kezde ana lıucağındaki tesüat ta yap- lisi tarafından icra kılınacağından ta 

Pek yakında 

Elual ~inenıasın~a 
VOYVO 

-YKenkndın~ .g~I yakhu! Ne plar lazım geldiğini ileri sürdü. Karı v.e m.ut1 tedr~k eserler meydana ıre kadınlan Yelud olan Türkiye'de tınlmaktadır. Bir hahaya kadar ilı- tiplerin münakasa, müzayede ve iha-
çaaı. a esıcının enarı o ur ve kocanın sinirleri pek bozuk tırmıt er ı. . • . cocuk vefll)'atının önüne ıreçildi- mal edilecektir bu ıuretle miieaseıe- l.lt kanunu ile olbabdaki şartnameler ,- -
mu? . . . olduğundan, sükiine ihtiyaçları . ~nelerdenben iki dev!et ha- ği ve çocuk bakımı bihakkın te- ye daha fazla çocuk alınma11 imkanı tarifatı dairesinde lıuırladıkları tek- GLAKSO güzel ve gürbuı. 

N k yol! Ben dı ncıye nazırlarının aayretıle k hasıl olaaılrtır; lifnamelcrini vakti mezkfıra kadar 
- e yan esıcısı a . var . • . pe. mın edildiği takdirde 40-45s& Cumhuriyet bayramı clolayııiyle makbuz mukabilinde belediye riyaııe- çocuk lan yetiştirir. 

güneşin tutulmasından hahsedı- Bunu pek makul gördük. aıkı olan Fransa : . lng;ılt~re mil ne zarfında nüfusu bir misli tez halkımız tarafından cemiretimizin tine tevdi ve ya inal eylemeleri IS· '::::::::::::; 
yorum .. s~n ne anlayouun?. · Ertesi gün onları ikna ettik. naıebatı •on l~gılız ıntıhabın- yit etmek mümkündür. tebrilı ıelgrafnameleri ve mühim mik zımdrr. .. . . . • 

Oteki h~m_UT~a~dı.; _Bu me- Taşındılar. 1 da muhafazakarların amel~ fır- Himayei Etfali takviye bizi tarda aarf ediımiı olduiu ıöriilmüı- 3 _ Jdunakasaya lftirak edeceklenn Güzel şarkı ve melodi ımııörlerl 
yanda teskım hıddet ıçm . bazı Yerlerine gelen kiracılar, ge k.aaı tarafından mağlup edilme- tür. ehliyet vcsikalarmı berayi tctkilı: yev- mctbur ve harikilltıle muganniye 
kelimatı tayyibe ele sarfettı ıra- celeri hiç bir gürültü işitmedi- ıınden ıonra zayıflamıtlır. ki Fransa · kabineleri mediıte Bu ıene tefkat telıraf kqıtlannm mi mü.nakaaadan .ıa'eka.ı ııelriz ıtün MADELEN GRJt:Y 
liba' ler 1 «La Haye» konferansında in bir ( Coalition) a istinat etmek- daha fazla raibet ıönnelİ için mü- eve! göndcrmelcn ncırütdır .. 

· · 1 ·ı· ı· M S d • t •d"l teaddit ve muhtelif afıtler yaptırıla- 4 - Hazırlamınıf olan proje, tar· k d ki ııı iBADULLAH! Gedeon sustu. Sorduk: I ~ı ,z m~ ıye .nazırı . nov en e ı ı ~r. . • . calrtır. tnamei fenni ve münakaaa ıeraitini ltitıııe üzre önümüz e çart• 
Şu günlerde palamut veto- - Netice' 1 ın meclısteki Franıız murabba- Yenı kabınenın kim tarafın- Ç lr hah . • k nlan .. ve aair evrakı Jisımayı muhtevi dos- bs akfımı saat 21,30 da 

riğin kepazeliğine dikkat ettiniz _ Netice: periler Albertileri ıınt ne elim vaziyetlere dütürdü dan teıkil edileceği _belli olrn~- seçtik": ilrmalç~:~=kt~ ... ı.at: y~r. bclediyed~n yirmi ~~ı lira ~u- Fransız tiyatrosuna 
mi? Gulatı Bckta,iyeden Mer- k ı d ğü hatırlardadır. rnakla ~raber, mechste eksen- ocu1ı1arımızı • ·1tif dek · · kabilmde tedarık olunab~Jır ve hanç: ,ı·ııp -~cceklerdir. 

. açırmış ar 1• • • F . d h I • ah fı ç . 0 ~ 1 a enn1 ten müracaat edecek taliplere bedeli "" 
hum Nafı B~banı~ ku~ban ba- _ Sahiden cin ve peri mi Bu konferansın netıc.eaı ran yeh a a az o an ıag. C:C;" . r temıne yanyaaık bir hale ıolnılmalr- mukabilinde posta ile gönderilir ve En maruf şarkilerl bunlardır: 
yramında elmde hır tonk oldu- varmış?. uzları memnun etmemıt ve ne- kaları tarafından tetkılı ıhtıma- tadır. . . . .. her tilrlü izahat dahi talep vukuun· LA CHANSON DF. FRAl'i-
ğu halde giderken rast geldiği _ Yok canım ... Amma fazla tice olarak Briand kabineai de li zayıftır. Briand kabinesini,, ia ·ı. Cemıyetik d miktarı ela ırun ıeç da der hal bildirilir. CA, LE LIED E p \GNOL 
münasebetsiz ahbabına verdiği iktidarını kaybetmiştir. Bunla- tifaaı yalnız Franaızlan değil ti cHe a~tmaA ta ır. Anı "L 1 S - Muvakket depozito mıktan LE FOLKLORE ALLt:.MAl'IP, - •nç Yr\lpa Ye ....... ınem e- . . b" r d 'hal ı . 
cevabı bilir misiniz? Bu münase kette bir balık konserve fabrika rm asıl &ebebini bunda aramak bütün Avrupayı alakadar ede- • ket~iyle olan temaıunızcla hergün ~aktuc~ .Y'rmı 1~ rra ır, 1 e abrı- LE POEME JUIF 
L .. • hb B b f d• · ı· d 1 ·· .. d ·ı ı· d k h" •· B i • "f . 1 k al hınden ıtıbaren bır hafta zarfında u 1 udaı:r a ap a a en ıyı e ın e aı o maması yuzun en mı yon- azım ır. ce ma ıyette<iır. u an ııtı a bıraz daha kuvvet emne te ve or ar "kt r bedeli ihalenin üzde on be 

1
_ f lımlf! .\latmazcl Grcyin ikiM 

torikle görünce: ı larca servet denize dökülüyor. 1 Bu vaziyet kar,ısında Reisi- neticelenmek üzre olan mühim d~lri !iimayei Etfal teıkililımızln tak :;': ib~a • edilecektir . y § ve son kon•cri önümüzdeki cuma 
- Babafendimiz! Diğer can- Zügürt arkadatlardan biri cumhur M. Doumergue kabıne itleri yarıda bırakmıtlır. vıyeaıne çahıılrnaktadır. g günü saat ı~ de matine olar.ıt 

lar kurban Bayramında koyun 1 bu bolluğa bakarak bir "Pala- teşkiline radikal ıosyaliıtlerin Vaziyetten en fazla endişe e- --·=- K d ~- H 
8 

meı~:';:.!';'1E~ı;;::1H;~~~ci~s': vailcc•kıir. 
keserler. Zatiniz torik mi zebhe ı' mutla tedavi,, usulü ketfetmit. reisi M. Daladier'yi memur et- den lngilizlerdir. Strezemanc'ın Bohçe •pı • ,ezacı asan ey kecı· caddesinde Emir Camii ittiaalin- Fr.nHz tıYatro•unda uılı bır 
d k · · ? Y ı· d · M O J d" 1 l B · d' k l d tırnlındon ı,,klitçllik scrlhhaöL altında · ) .. ece sınız. aptığı ıste e, 1 • tavası, 2 . mi,tı. . a a ıer so cenah fır ö ümü, nan ın su u un an de (ı2-No.) arsanın ecri miail ve mü lunan her iki protramı muıa 

- Evet erenler! Biz Sıratı· ıagarası, 3 fırını, 4 • yah.;ııu, 5, kalarile tetriki mesai ederek ka sonra La Haye de kazandıkları ~azcıekre 'erilen ll~n sahibi Hasın ıcmmadan (44433) kuruşun tahsili ediniz. 
bah Bey tar•fınd•n tekzibi: k f M""d' · · · N<d" -İİİİİİlm•••••••lll!'f!! 

• ren geçmek niyet ettik .. de- tit kebabı, 6 - kiremit kebabı, bine tetkiline çalıştı, fakat sos- 1 muvaffakıyetin talikından şüp- · hakkında Ev a u ırıyetımn d 1 ıJıll 
d d h . ,,.,,__ Kolonya ctikcılcrimi Üsktidorda Bey aleylline ikame cyledig'i davanın t.isclcr mubayaaı komi~yonun 

mış. · 7- olma11, S-- lakcrdası, 9- yalisllerle uyu•amamuı yu7Ün· heleniyorlar. Alaka ar u1<uruı:t .....ı D 1 ' d'k şekerci , .• kolonncı Huan !<:fendi (30 Tcırinicvel 929) tarihli celıeein· Vefı ona mektebinde ber m...-:
11 • oğruyu ıöy emek lazımge- tüuülüıü, 10 - Haşlan:.ası, 11 - den mu•affak olamadı. Bugün ler tarafından henüz tas ı edil ıanfındın ııkllı edllditinl ilAıı etmlf de illncn vaki tcbliğa rağmen gelme- ke:ff yapıınlıcak olan tnşaaı, 'H/I 

lırae bu bolluk galibi çoğumuza mayonezlisi, 12 ·köftesi.. Ona Franaada sabit ve sağlam bir f'k meyen Young planı, Rin'in tah lsemde yapılan ııhkikııtan bunun mit olduğundan gıyabında muhake- 929 ıırihlne mtısadU pu r ~ 
cN yolu tercih ettirecek. Pala- ıoraraanız tatlısı da olunnuı seriyetle bir fırkanın kabiııe teş liyeıi, Sar megeJeai, Londra kon doğru olmadığı anlıfllaralı: bu yüzden me icra!I ve bila muamele muhakeme ıuı on altıda lhılPsl len kılınııı.t 
mut okadar çok çıkıyormut iri ama ben size tanıye etmem. Ne kil etmesine imkin yoktur. Çün feranıı gibi bütün Avrupayı ala rencide etd•ım Hasan Efendinin kal· nin (ll KAnunevel 929) Çarpmba u k ı rf n ü ıkı&1J• 
al 1 d " d kr .L • .. _ • • ı· 7 d d l 1 F &- aaat onüç buçuga bıralalmıt olduğun zere ıpı 1 u u~u 1 c °' n . ~~ ıct _oma ı,.ın an te ar uenı- ueraını:r. fU ıs taya. 1 kü azası 600 den fazla bir mec- ka ar e en mese e er yeni ran bini kendisine tarziye \'Crmclı: •ureıilc dan gelmediği takdirde ııyabında mu lı:onulınuııur. Şeralıı ınlımık \C • 

~ dokuyorlarmı9. • Eter ıahib ! liste bir fırkanın 120 den fazla llZ kabinesinin alacağı tekle ta- meieleye nihayet 'erilerek muhakeme· hakemeye devam olunacağı ilan olu- şlfnımeyi görmek iııcyın ıallplCdl' 
ıse ne acınacak fey ... Memle- FELEK mebuıu yoktur. Bunun içindir bidir. mizden sırhnıur ed , , · ı , , nur. komlsvon ltiııbeıine mUr•caıılın. -

=-· 
sabahtan akşama kadar Af-dan beri bütün Türk köyle- no.'lt kaydetmemiştlrl içinbu inhidam- l&zlindı. ~aki:- 1 TürkiyeSinin kan kırJlll" 
yonun tel ve demir örgüle-1 rine ateş verdiler. Yaralılar, yuh olsun onlann insanlığı- k~ten aemT .. a~~ ~~ar~ğı .bır ~a- hürriyetini bulduk .. 

· · 1 ·· ·· · d" h 1 h b · · 1 kikada urkun ıunııulen dut- . .. . d ·-·--rının a tını ustune getır ı .. sı ıye er a er getırıyor ar. na. dol 
1 

rtl h"' ·· tt" Bız bu guneşın ogWJ--
Bir lav seli gibi Konstantin Bütün Türk köyleri gazla, 31 Ağustos ••• i::.n u 

0 1 
ara ucum e ı· da dünya Türklüğünün y91-

ordularını eritti eçti. Bu la-
1 
benzinle tutuşturuluyor, ka Zafer! Artık kartımda bir ordu, bir bk hamlesini, iman k~~ 

Etem izzet vın kaynağı kalplerimizde 1 dın, erkek, çoluk çocuk ele Zafer! kuvvet kalmamıttı.. tini sezdik. Ve .. Bu gun 8"I 
~- yanıyor.. geçen her Türk iplere bağ- Zafer! • • •• •. •. • ~nın. h_~nat~ imanın yarattığı ordular~ 

1
• d"" k 

1 
Türk kalpleri yanıyor. !anarak yangının içine sü- Baş döndürücü bir zafer. zu~~ı ~ın~.e n~tıcey~ ırozle tö ne onun emrile gidiyorlat· 

:anımıza, varlığımıza ya- um unyanİın . urtu uşuna Ateş var. Ateş! rülüyormuş! Muzaffer olduk. :'et fun ll''!n{ın te r~'k:ı. -Ordular ilk hedefisıİS 
o~ncı ne vars~ yakıp yıkıp yol verd~. zmır bu yolun Ateşin karşısına durula- Nerde insanlık davasının Onun dediği gibi: yo~d:. . .'~na ın ızan za ı- Akdenizdir. İleri! 
aşıp taşıp geçıyoruz. • ılk duragı olacak ve .. Elek- maz! başında görünenler nerde· _ Düşman vatanın ha- . . -

Af b . l f · · "ki · b" ·· ' · Dumlu pınar ışte bu ın- H ı ·d· l Y3'1 
• yonu ır se tu anı gı- tın eşen ınsan ır gun nur Geçeceğiz ve • • Gidece- - Humanitaire rimi ismetinde boğuldu. . 1 ız a gı ıyor ar. gi-

bı . ~ritip geçeli iki gü~ o~d~. t~_Pl:': gibi .~öğe ~~kselip _yer ğiz ! . . Avrupa, Amerika ricali?. Türke kendi toprağının hıd_amdır ! Dumlu pınar bu 1 şı.rcasu~a gidiyorlar . Bu bir 
Duşm~n. k~~ını zafenı:nızın yuz~ne guneş bilınecektır. Akşam •••• Körler mi, bu kaçıştaki ha- üzerinde .. Kendi güneşinin doguştu~. . . dışte hır ka~ırg_~ .. zor~; a-
ş~r~etı gıbı ıçerek ~e~tık,._ve Bız bu yolun yolcusu- Biz kovalıyoruz •• Onlar ileyi görmiyorlar mı? Dün- altında ilk ciğer dolusu hu- Kendı a_d~nı al~n.zaferıı:ı bora dehşetı; b~yuk 1bı Y 
g~dıyo.r~z. · . Bu gıdı~ Tu~- yuz ! kaçıyorlar! Bu kaçışm arka-1 kil yaralı kafilesile gelen riyyet ve istiklal nefesini al- gene. k~ndı~ı en _ıyı. asvır ngının dev alevı var· sir· 
k~1: ~ıdışıdır · · İzmıre gı- • • • • • • • • aı İzmir rihtıminda alına-IHızır çavuş anlattı: dıran bu zaferi gene kendisi edebıldı · Bız bu ınhıdamda Bu zor, bu hız, bu k~;se 
dışıdır. Yıldırımların da Gülünecek şey değil mi?. cak! - Afyonun bir köyünde en iyi anlatıyor: yalnız Yunan ordularını öe- ga bu gün yann _Akde ele. 
ancak bu kadar hızı vardır · ki • ·ı 1 ·· ·· ·· f · k o d dınlenec .. . .. •. · Ne oldu kral Konstantenin: Mehmedin ayak bağı çö- horozlara varıncaya kadar - Günet matnba ya attık- g~. :ısı~ a~ın ~uru~~p ge .~r- ınece . • ra a 
Kurreyı donduren el yıldı- _Afyonda ki tahkima- züldü! canlı ne varsa hepsini mek- ca at~li, kanlı •e .. ölümlü bır lo dıgı b~ttin bı~ .~~n~a duş- orada: 
rımlarını gazabının rasgele tımızı dünyanın en kuvvetli _ Dur • • • tebe doldurup süngiilemiş, y~n_ı:etın kopmak .uzere olduğu manlıgının çokuşunu sey- _ Oh . . • . • 

1 
ri· 

b 1 - d ı d l · · di k k . . bulun ruhlarda hıaaolunuyordu. rettik ı . k d cıger e ıcur an arma yag ınyor · or u arı uç ayda ancak zor- yec:e yo • sonra da bınayı ateşlemış- B" "h d b'" ük b" · Dıyece , ora a ede· 
.11 . ld k l 1 1 ır az sonra cı an a uy ır . . h elken 

Türk mı etı yı ırımın en- ar· Fakat, ne la 'netleme bir ler. Asker köyü kül buldu! inhidam olacaktı. Ve •• Bekledi- Biz bu doğan güneşin nı yenı avaya Y B" edi) 
disi oldu ve bütün bir maz- Diyişi? •• Türk neferi bir kaçış! Yakıyorlar. Afyon- Tarih bunun üstüne şe- ğimiz bilis aünetinin doinıatı gölgesinde Mustafa Kemal celr ( ıtrll 

ŞK GO • 1 
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MILUYF."T PAZARTESi 4 fEŞRlNISANI rm 

~kon~mi Bir bu eksikti .. ! 
icaret sarayı yapılıyor Disçileri11 imtihanı bahsi ... 

lıı ha. ft~ iç!~de sarayın temelleri- Muallim Halil Beye gelen mektup 

l lı l k haylı ıahaf 
tliil~Hl kazı 11 1 l":i l lla a.-;; anaca . Büyük bir dedikodu mevzuu teneffi rolan İstanbuldabulu-
1a tduncü Vakıf han karşı- ı Mamafi ancak Ford monta] haline gelen dişçiler meselesi nan birbirine sadık yedi arka
i ?apııacak Tic~r~t . sarayı fabrikası mamulatı pi~asaya çı- k~pa?~ış addedilirk.en, bir ha- daş, aralarında s~?in ~ukadde~ 

~''Onu dün de bır ı çtıma ya . karıldıktan sonra va;,ıyetın ta- dıse ışın alevlenmesıne sebep ratm hakkında uç gundenberı 
&ı;~ır.. j vazzuh edebileceği beyan edil- olmuştur. Son hadise, meçhul geceli gündüzlü devam eden iç
~! ıçtını ada sarayın arzusının mektedir. bir komitanın ( ?) tertibi olduğu timalar neticesinde en cezri ve 

an topografya haritası tet · Son istatistiklere göre otomo altındaki imzadan anlaşılan bir kat'i kararı vermişlerdir. 
~ılnıiş ve muvafık görül- bil lastik sarfiyatı artıyor. Bu- tehdit mektubundan çıkmakta- Senin hurriyetini tahdit eden 
~ r. nun miktarı bir senede 35,000 e dır. bu kararın birinci maddesi se
'i. ~afta içinde sarayın temel baliğ olmuştur. Son ihtilafa tın ve gürültünün ni muayyen bir müddet zarfında 
~Çın sondaj ameliyesi yapı- . J?ür_ıya buğday stok~ - Yaprlan permili dişçilerin imtihanı me- istifaya davet etmektir. İkinci 
l'; Ve temel kazılacaktır. ıotatı•tıklere nazaran ~unya bugday s'elesinden çıktığı malUmdur. maddesi, matlup istifadan im

v.1_taret sarayı Vakıf hanın •dtolı:u daen:cıe1n ıeaknety~ ınanılmayacak Dişçiler, yani diştabipleri, mek tina ettiğin takdirde yedi arka-
.:ııııtrıda b l d "kk• l erece e ıaz •tm a ır. l d h f' , 1. . .. 
~ı . u unan u an arın Bu ıtokun artına1ı buğday piya- tepten mezun ? mayanlarla ay- aş e; şer~ ı, .:ne~ u ıyetı go7:e 
. nctakı arsaya yapılacak- aaımda bir durgunluk tevlit ettikten nı hukuka malık olmalarını haz alarak ıbretı muessıre olacak bır 
~ ~tka fiat~eri de mütemadiyen dü- medememişler, ve malum me- tarzda seni katletmektir. 
ıııı::Yın önünde bulunan dük- ıurmekt~d'.r. sele zuhur etmişti. Bu suretle teşekkül eden ko-

caddenin nizamında bu- . dlıtab!:'·.~lderd.~ nazabur~nd 1927 t·~.~e- Permili dişçilerin imtihan e- mitenin reisi sıfatile yani per-
adikl d E sın e utun unya g ay • .,..,. d'I • . .. . 'h b .. .. k d . .f 
rı arın an manet tara- 6,399,000 tondu. Bu miktar 928 ae- ~ ece~ı gW: ımtı a~a m.emur şem ,e gunune a a~ ı~tı a~a 

()l'o kaldırılacaktır. nesinde 8,599,000 ve 929 sene•inde dış tabıplcrı gelmemışlerdı. Bu- mun .azırım. Bu tehdıt bır blof 
lJ M:OB1L FİATLERİ 13,689,000 tonu bulmuttur. nu bu zevatın istifası takip et- değil, bir hakikattir. 

~ CtrZLIYACAK MI? Her ııeçen hafta hatta ıün bu mik miş, bu suretle dişçiler arasın- Altı arkadaşımın teessür ve 
}ttnda açılacak olan şehri- tara biraz daha ilave etmektedir. da imtihanın icrasına mani ol- tahammülleri yirmi dört saat-
'"'tlti F d b'l • Kambiyo fiatleri - Dün borsada k · · b. b l - f 1 beki " .. · d 
~kas or otb<?mof. ı 1 m_o~ta] İngiliz liraaı 1032 kurut otuz parada malı ı.çın d~r1 c~r~yan u undugu ~~n1 az a

11
. 

1 
e~egkekmdusaı~k ~

~la ı ?tomo ıl ıat enm u- açdmıt ve bir aralık 1034,5 kurup ta mın e ı mıştır. gı , mua ım er a ~n a ı tı-
~1;ı_cagı yazılmıştı. kadar yükseldikten sonra öğleyin İSTİFA ETMEYEN AZA darsızlıkları~a mebnı onlar na-
lııı ıgırnız malilmata göre, hü 1031 kuruşta .kapanmıştır. İmtihanı icra edecek heyet muslanla istıfa ettiler, onlar is-

lıı Ct bu fabrikadan çıkacak o- Altm 900, lıret 9,o3,s lruruttan mu d b l ll ' H tifa ettikten sonra senin istifa . ••er . . . amele görmüştür. meyanın a u unan mua ım a . _. 
li~ Otomobıl ıçın 30 dolar Ad ki P k . lil bey heyetin istifa etmeyen etmemeklıgın namussuzluktur. 
·'!\ 'ler k . ana pamu arı - amu pıya- • 1 S · b ki' k b · k d 
allı:ı ece . ~r. . sası ıon günlerde biraz ııevıek git- yegane azası idi. Halil bey im- eı:ıı e ı_yen ~ 1 etın pe e 

!ti~· ~ tesırıle Ford otornobıl mektedir. Mamafih Türk pamukları tihanları yapmak istemiştir. Ha hşetlı olacagın~ ılk ve son defa 
'il ~ıı. fıatlerinde 60 lira tenez- dünya piyaaa11nda rağbettedir. lil beyin bu hareketi dişçiler ara olarak ihtar edıyorum. 
!lio· ataktır. . ~oya ~uk piya~asının en m~- smda infial u andırmı tı. Komite reisi 
~ ter otomobil müesseseleri hl1D1111 olan Liverpol pıyaaaaında ka- y ş HALİL B. NE y APTI ' 
qc~ Uınurniyetle otomobil fi- nunuaani tea!imi malların. libreai 9 ME.KTUP. GELDİ..! Halil bey bu mektubu ;~lis 

l'iııe tes· d . • .. ddi pena 64 santim. Mart tealiın malların Netekım Halı! bey çarşanba .. d .. 1 .. ""ne gö d . t h 
' ır e emıyecegı ı - libreai 9 pena 73 santimden muamele .. Ü kt b ld. _. mu ur ugu n ermış ve a 

dır. ıörmektedir. ~ me e e ge ıgı zaman kikata başlanmıştır. 
• • .,,. hır mektup bulmuş, açınca hay- DİŞÇİLERİ L "EKELEMEK 

Kambio Borsası 91111929 ret içinde kalmıştır, mektup ba- . İSTEYENLER 
~,., d ISTtıtRAZLAR TAHvtı.Ar şta Sıhhi~e ~ekili old':1ğu halde ı Diğer taraftan cemiyet aza-
::"'•• t1ı111 ıııır 62,50 An•doln J ı. r. so.oo Server Ka~ıl ve Halı~. beyler smdan bir dişçi, mesele hakkın-
...,,,,1~~~1~td1~• ~ııı ~: D. Y. i i ~·: hakkında bır takım munasebet 1 da bir muharririmize demiştir 

~ Truı ,ırhd 6,40,00 si:ı: ~~ ağır. kelimele~le başlıyor İ ki: 
ib .. ~ SU~TC.'-R [ltttlrtt oırMll 440,w ve şoyle nıhayetlenıyordu: i _Hadisenin uydurma olma-
•<ııoı, u 55 Rıbıım ~ırtecı. 17 

JO "Sekiz yüz diş tabibinin şere- 1 sı muhtemeldir. Bu hareketin 

I 

• 
yenı ÜaklanJ 

-Daha şık ve 

Oaldattd'ın ytni f'9dyat6rlaae 
callbi dlkk•t h•ıuıiyeU.e alll 

••l'•r tdiniı. 

18Z80ııklınd 6tonlobilleri 
0

ıtıılrn "Ü· 
zel ve dahıı ~ıklırlnr . 1'i~er; l!l:.!8 "de 
parlak .bir. nıu"a~akiyet kazanmış o. 
lun scvımh ve cazıı, ko.roscrilcrini da· 
ha fnz!a m<ikenımellcslirmişlir 
· .T•f!lanıcn yeni rad}•11t(u·ii, Oakland 
ile .. ır marka otomohiller urnsındıı 
gayet bariz l.ıir alılıııeli farika leşkil 
~~r. Kabul edilen bir resim kur~ııın
da biperva fakut mu•·affok olunmuf 
bir ıecrnı.e . 

Oakland. · .. 
•0RKIYE ACENTALIKLARI . 

l<aıdı 7.ad~ MehmetSenihi Bey 
iat•nbu~8 .... voğJa, Tak1tm·Milli Garal 

"ftırtüTa.J c !d c-h rr. <' lH.ıı }' n ve AliVeliA\ehmet"" 
. GAZIAVINTAP 

~.-~ilı ZaJ.: Ôır.aJ~dtr,ADA~>. 

Aruhanıu hutıuu IU\·enl\ati Nrka\'8 
kadar teıııatli P<lcr. llukluntl uıotö
r.ünde dahi duha fıızln kuvvet hi•sedı. 
lır . U~un ~ııidesi ve ga~·eı alçak mel' 
kezı sıklelı, arızalı ve kavi•li sahalarda 
ara!ıaııııı m~kemmel yürüyOşOnıl ve 
yenı frenler ıse ıırabıınııı ıu•ıııtıııa 
ve Ani olarak tevekkııfıınıı teıııineder. 

~u ye~i te~dtlOl~t!D icra edeceıtf 
tesıratı sız takdır edınız, daha cazip , 
daha tık,daba cevval •e dalııa uhlpıı 
değil mi ? 

Akııelera!Oıilnll • nihayete kadar itı• 
niz ve huekete bırakımı. Her sora. 
tinde bukadar cevval ve <'anlı binaena
leyh bukıdar emin arabalar pe'k azdır. 

Vadeli taksitlerle ııııtııı alablleceııı• 
olz Oakluıd otoınohili her türlıl ku. 
ıurlara kal'fl 6ir ııeue ıeıninallıdır • 

1 dtnıı 1 SJ 80 H. P ... W.u ıırt.. f' · k 
ı. ~··:••y ._' ıo • 73 mı ırmak cinayetile meşgul dişçileri lekelemeyi istihdaf e- Ji!EMDn dAl('ii::l;:iYCiLOG ı.::;ı:o.ı;ııı ~~~tfj ı 
ı. 1~ ·. S1rtot1 n.oo 

50 
olan hasut doktoılarla beraber den bir manası vardır. Münev- rtr. lr.3~::t ;:;i..-.11\.~J 1 {; 

r. ·ı~ı.ı,~ 38 50 çv.ıtı.".R oldun .v~ sekiz Y?2 diş tabibinin ver bir kitlenin bu kabil küçük 
ı.., ~· "- \ ıu ıo ı.nıdrı ıo.,. 0cıoo N•..yort o,47 ııı. so nefretını celbettın. lüklere düsmesine imkan yok- 8akteriyoloji laboratuvarı 
· ı..'I,"'' ı - Partı li oı oo Atıu ! 6 ;ıa 'l'l Fakat şunu bil ki, se'.:iz yüz tur. Polis ve adli ve tahkikat! Pek dıtkfk ku ta~lilAh 

.\. Ç-4 
1
"''• i s 75 CentYr! ! 44 12 R 09 03 50 I . "'••ıo · 0

'"
1 

• diş tabibinin içinde son hadise- hadiseyi elb~tte tenvir edecek- (Vft>ermrn ıcamulü) kürevvat 
• l 1!1101 0 .. ij 50 llllrrlf t5 ~5 .00 A..,ıtrdııa oı 17,25 
'• ~. 

1 
.. ~7 75 BrllkHI 3 .;800 ~olya ,,5 vo.oo den ziyadesile müteessir ve mü tir." tadadı, tifo ve ısıtma hastalıkları 

ıı,,,~ct. Ş. 4 75 Prq ı; 97 .SU Berlıı ı •7,81 teşhisi, idrar, ba!gım. cerahat tah-

/ Y• ıs °'' v;,... 3 J1,1;; ~Y!RYP !. RAKI VERMEMİŞ DİYE lilln, ütıra mikroskop! il• irenp;i 
.stanbul Hayvan Borsası 3/11/929 0-W~J ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ 11harri<i. sOtninc muavene;l. 

Olrf tahflar Et ~atışları . Sabıkalılardan Çolak Hayri Divınyolund• Sult•n :Vlıhmut 
" ,.., __ , Kil fi - D 1 d K• ·ı· 1 k türbts! kar-ısında Tiefon 1'. 981 '-İnsı· tıyı .....,.. o atı ıvan yo un a amı ın o an- , 

t Adet .!'j aaaı Aıı.ı İKİ İNTİHAR tasında kendisine rakı vermedi- .. _____ 1mmziill1m-ııııi 
0~.,.,~ ıc. TEŞEBBÜSÜ ği için lokantacıya katil kastile Dok~or A. kutı.el 

Aıgarl 

1. 
'llı.- 000 00 00 lıJtıeıt 4' 6' 1 ı ·1·h ! 
~·· ooo oıı oo Dalıç ı - Kasımpaşada Camii ke- atı e sı a atmış, kaçmıştır. 
~"'.. 2245 • 30 Kaar-• : :::: bir mahallesinde 20 numaralı - · l!lelıttrlk m.kı.rc,crİylc ,,.:_..4,;."'t,u, idtat 

31 !O 
00 00 

~ ooo oo oo Ku• oo oo BİR TRAMVAY KAZASI dartıRı, pr05tat, ademıilllidat, bal ....... 
1 evde ?t~ran dök~eci Hüseyin . . . . . uıı cııı .,, flrer.~>1 ·~ . tedavi edeı. 

4i 90 
00 00 

ı!'•v14 oıı ıa u ~ oo oo efendının zevcesı 21 yaşında Le Taksım-Sırkecı hattında ~şlı- fllrllcOyde :Jör~I lınru sıruıııdl "· 
/ı'" 461 11 ıı Kacayw 42 911 man hanım kocasına ait 250 yen 353 numaralı vatmanın ıda-

LO 00 
27 30 

~ 
1!: : :: ~'!'. ~ :::: :::; :;:: kuruşu kaybetmiş, bu yüzden resindeki 118 numaralı t:amv?y ı• 
Ol 09 9 Maada oo oo 00 oo laf işiteceğinden korkarak per- ar~bası ?O yaşında Eskıc;ya ~s-

~tlicaret ve Zahire Bor11a111 91111929 manganat içmiştir. Leman ha- mınde bır kad';°'a ~arpmış, ~gır BEHAR 1 
iı 11•1 AZAM! ASGD. Btrıocı ,.,. 1230.00 1160,00 mm tedavi edilmektedir. suret~e ı:ne~ruhıyeı:ıne sebebıyet 
ı..-,.ll. 1. P. 1. .P ttıncı 0000,oo 0000,00 2 _ Beyazrtta Mesih paşa ma vermıştır. ecruh astaneye ya 
.'""t 17,11 15,U Uçuncı tlOO<\OO 0000,00 • f · 1 tırılmıştır. 
ı. - hallesınde oturan et aıye stan 
~" 00 17,15 17.00 RUlllol 

, ~ -,- - m. =•• '" mUinioti Bınha- 1:::::~""'"'"'"' ""I ~ o-o 16,30 16,00 Pupol nettin efendi, zevcesi Zehra ha- TiYATROLAR 
""· -.- -- Zalılre nımla geçinemeıresinden mü- •• "'-'flt lllblaı • !. 

1ıı.. ç. .. d• 13,15 13,ın teessiren tuz ruhu içmiş hasta- S NEMALAR 
.:..... • -11t -.oo • • ................. . 
'\~ ,, - 1» -,oo Arpa 10,15 09,15 neye kaldırılmıştır. 

'~tt.a Murr ıo,ıo ıo.- E Tepcb~ı ti-

'"-ı H11b11bat !"ı.ı oo.oo oo.oo KİRACİLAR ;İRBİRİNİ Ş HREMANETI s:~~osugnu·~·ü 
ao.'° I0,2tı lt'Ofr•.ı 16,lt 11,10 ;:~:0•••• = ::: DÖÖMÜŞLER YOlf ~ U( aksamı s•at 

~"• ltaı.. Ua tıltrclaolı oo,oo ou.oo Beşiktaşta orta çiftlik soka- 111111 il! 21,30 da yıl · 
\; ~ı ı~.oo.00 ı!OC).Oll =::::. 17.00 17.00 ğmda 49 numaralı evde oturan nıı mualllmler-
"'"lıt ~u ı 1190.00 oo,oo oo,oo z hr h 1 Ad"l M hm t 

1 

le t•lebelere 
""" "'""k 1310,00 118.'i.oo Bllı:al oo.oo oo.ııo Beah a . anıfm ad ' ! 1 

• k' e . ~. • Zehirli kucak 
"- ı·~ L attın e en ı er ev ırası yu- 3 perde 
"t LJ YETiN EGLENCELER-J zünden kavga etmişler, bir bir- 1111 Cuma gOnl ri 

!erini sopa ile dövmüşlerdir. matıne saeat 

l l 2 3 4 5 6 7 8 Q SEKTEDEN VEFAT llllllJI He~5~~~~ .. ; 
l 1, ' S" 1.. d d , akşamları için 

liıı t iln .lll ; .:ul 
bl!meceınlıı 

1. l! .SOLDAN SACA: 1 
~- ı!~_~lui (3) . Tabii tatlı (3). 
a (3 ı: !)"!' .ak.. ( 2) . kalın kumq 
• ~ l!rinın altı (2) . 

1 .. l'i Y~pan (3). lılcmek (3). 
:- t.,:ı.. (2), Gönül (3). Çiine (2) .. a.:'i.:;. uburu fazla (5). 
~' (~ (2). Tabaka (3). Kır-
• . ) . 

& ""u~ . . ·· tı; • •çı (3) . Bayağı (3). 
(3) ~•n bir harf (2) . Matem 

ey~ (2). 

ut uce e. ka'.).'lkçı 50 yaşın a fiıtlarda tenzil4t yapılmıştı~ . 
Salim dün kayığına binerken ü-
zerine ansızın fenalik gelmiş, 
derhal düşüp ölmü~tilr. 

PALTO HIRSIZLARI 
Bahçekapıda Selamet hanın

da avukat Asim beyin yazıhane 
sine kahveci Elya ile asansör
cü Avadis girmiş, bir pardesö 
çalmışlardır. -----

K:ıdıköv " Hale " tiyatrosunda 
4 'I\~rini.)ln! pazarte;I ak~amı 

inkılap tiyatrosu 
Baykuş : facia 3 perde 

kll'lıedı 1 perde 

Zayi : 'l::.tbik ıuuh.-uımi z.ıyi eı 

t ı m. J\lezkılr miılı üıle hiç kımscıe 
deyin senedim ve kef•leıiın yoktur. 

Dllnkll bliaıe.;cıııiılo 
halledilmlf şekil 

ZEYNEB! SEVGİLİSİ Yenisini hakkett ireceıti m<!c~ zulıu-
KAÇIRMIŞ rund• hükmü olmııacaıt•ıı .,..1 e, e· 

cim. Üsküdar.la bkde caudeoiude 
YUKARDAN AŞA~:I Gedikpaşada Saraç İshak ma 29 numcrolu dıikkAndJ l ldvacı ~ u•a 

hallesinde Çeşme sokağında o- ---------·---
1.- Uılu olmıyan (7). turan seyyar satıcı Etem ağa-
2.- Yara (4). Sarhot olmıyan (4). nm kızı on beş yaşında Zeynep, 
4.- Nida (2) Sevda (3) Nida (2). sevgilisi Mustafa tarafından ka-
s.- lptidar etme (7). çırılmıştır. . 

Zeynep yem kapıda medrese-
6.- ile (2). Engel (~) içilen ıey(2) de sakin Ay§e hanımın yanm-
7.- Kır (4). Vadedılen ıey (4) da bulunmuş, babasına teslim e 
9.- Gençlik (7). dilmiştir. J 

lstanbul lklnct Ticaret mıbkeme
ıinden: lstanbulda Dördüncü vakıf 
hanında 12 numeroda icrayı tlcaretlo 
meşgul iken lllnı iflbına 23/3/929 
tarihinde karar verilen Naci ve 4eriki 
Sıhhat f.~za depo•u ıirketlnin tarih! 
aczinin 1 ktnunu1&11i 929 olarak re5-
p!tlne karar verlldlği iltn olunur. 

markalı 

TIR!; Bl~AKLAHI 
dünyanın en iyisidir. 

Her yerde satılır. 
Bir kere tecrObe lı:lftdlr. 

Depoıu: Bıbçekıpı 1 inci Vakıf 
Hın No 14 Tel. lı~ 3949 

1929 Baradon bıiyilk muktlauıııda 

k 17.Jnmı~ olan 

Piyasada satılan saatler meyanında 
10 büyük milkAfata malik olan ye
glne ıaaıur. 

Umumi acen ıılın: '5tınbulda 

<.:S. r~ ıyı kebirde 

N. K. \F.Z\ F:CIY AN ve mahtumu 

"-A ·~ 

BlllUK T~~YlARE P~l~NGO~U 
YEDiNCi TERTİP 

4. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNi SANİ 1929 
Büyuk ikramiye: 

45,()()() liradır 
Aynca : 

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

ve 10,000 ,, Bir ınükafat 

BaJ~ar~af a Mağaza MO~DrlOğDn~en 
Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla alınacağından tallpleria. 

ayın (6) (11.Cı çarıamba günü on ikiye kadar mağaza mübayu 
krsmma müracaatla fiat vermeleri ilin olunur. 

2500 Metre Bahçe kafes ' teli 1,20 arzında 
1700 Kilo Dikenli tel 
1000 Kilo Demir lavha 1/2 m/ m 
2000 « « « 1 m/m 

Istanbul san'at mektebi 
müdürlüğünden : 

A1qam erkek san'at mektebi derslerine başl;ınmı:ştır. Ma
kinistler marangozlar, Elektrikçiler, bilgilerinizi arttırmız. An
cak bu sa~·ede işlerinizde daha iyi muvaffak olur kazancınız :ırt 
tırabilirsiniz. Akşamları saat 6 dan 8 e kadar bu derslere devam 
ederek ~aha detname alınız . Kaydı 1<abu1 için geç kalmadan mü
racaat ndin;z. H er sey TT' eccanendir. Sıhhi tesisat şubesi açılmış 
tır. Dö~cmeciliğe talebe kay ıt edilir. 

Devlet ~eıııirJolları ve limanları umumi rnaresin~en: 
Pekdemir köprtjsünün yeniden inşası ve eski köprü de

montajı yeniden kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 19/ 12/ 29 Perşembe günü saat 16 da Ankarada 

Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 
Mlinakasaya iştirak edeceklerin t eklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 kadar Umumi Mü
dı.irlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Taiipler münakasa şartnamelerini yirmi lira mukabilinde 
Ankarada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa ma
ğazasından tedarik edebilirler. • 

an ~~ ·- -- -- ~ı · · lj -i<.iirisızllk, ademi ıktidar, slnir, -verem, Daıııa~Belgevşekliğl, Zaafı Uvve SU ru U umumi, . omatizma, sıraca, kemik, ve göğüs, hastalıklarına nafidir. 
HASAN ECZA. DEPOSU. şlşesi(60) büyük şişe (100) kuruştur. 

' Toptancılara tenzil t. 

• 

• 



Bf\! SÖZ 
BİR ~:ESl\f 

'~ ~eyriseiain 
\ltrkeı; -\ en~i.-ı; (;aıl~t ki);ırü 

l a•ında, Bcyo~lıı 2.i~J ~ube 
acent<:sı: .\.la'ımudive l la·ıı a~tıtJa 

l<t'Obul 2; 40 

'yvalı~ sür'a ! posia3 
( \Jcr,ııı vapuru S tc:rınbani 

~alı 1 ~de Sirkcı:i rıhcııııındaıı 

hareketle Ccliholıı, (,'aııakJ..ale 

1'ııçukku,·u, J·'.drunit l\urha 

niye, \ »alına gide<:ck '~ 

dônı ~le mczkılr ı'kelclcrlc lıir 

liktc >\'•ıınolu>t·ı ıııtra~~caktır , , .. 
Ce ihc lu için ya'cıı~ rnkt• 

:-ı'.1nır, ) :ı11nma1. 

Haıaf nıünatasası 
,. . 1 • 
;;!rt:",tmc(;ınl c yat:l'l c\S(,l' 

'lıuo:ihınce ı<ı< rııda: ·lıf h.1lat 

nuıııaka>a ile nıL lıaı aa cıltına· 
caktır. l\at"i ıhalc'i 2 kı\nunu 
c vvcı 92•1 tarihinde icn kılı· 

ııac.ıkcır. Taliplerin ;arcn:ımeyi 

~örmek için her J!;Ön ve mii· 
naka'<I\ a i;tirak eylemek üzere 
tarihi mczkOrda 'ant 16 da 
lernzım mudtırliıl(tinc mtira
caatları ilıln olunur. 

lstanbul liman sa~il sı~~iJe ıner~ezin~en : 

9, 1 1 T. sani 9'.!9:Kadınlara. 
10,T. sani 1CJ2<J:Erkcklcre. 
Tiirkiyc şeyrbdain idaresi 

mtitekaidin, Eytam ve eramilin 1 
birinci Tc~rin 929 ba!Ada mu
harrer glınlerılc verilecektir. 

Drıksan kalem evrakı mdthua ve ddatitin tabı aleni mlinaka'a surctile mevkii munakasaya 
vazedildiJtınden taliplerin ~artnameyi almak ve numuneleri görmek iizcre her gün Galataı'a Kara 
Mlistafapaşa sokaJtında kain merkezimiz !nazım ~ubesine ve munabsaya i~tirak etmt'k llzerc de 
24 T. sani <J21J tarihine mUsadif pazar ı:ıınu 'aat 14 te mezkiır merkezde mut~ekkil komi,yona 
muraca;ıt e) lcmclcrı llı\n olunur. 

KEFELIZADE HAMDI 
VAPURLAR! 

Bartın sür'at Postası 

Devlel denıiryolları ve limanları umumi i~aresin~en 
Samsuna gönderilecek yetmiş vagonun nakli pazarlıkla ihale e 

dileccktir. 
Taliplerin 1000 liralık teminat akçelerile 6. XI. 29 Çarşamba 

glmü saat 15 te Haydarpaşa İşletme müfettişliğine müracaat et
meleri lazımdır. Fazla malfunat almak isteyenler Ankarada Mal 
zeme dairesine Istanbulda Haydarpaşa mağazasına müracaat e
debilirler. 

Galala Kule~i~i lskoç ~eyeli nıekle~i ınü~üriyetin~en: 
!\Ali mıktarda talebe zuhur cttip;i taktirde lnıtilızc<\ '.imanca, 

Fran,ızca usulu defteri, f,tcnngra fi 'e dip;er mt'\ zular hakkında 
!(ece der;lcri nrilcceıı:indcn hu derslere de\ am arzu>unda l'ııhınan-

ların Tc~rinın vcıın .31 inci pcr~emhc ı:u~ , Tc~ri~i>:ı~ nin 
cumartcsı ve 4 1inc11 pazartc-ı ak,amı saat ycdidrn dokuza 
mekttp muduri~ct ,., m<ıracaat etmeleri ıl~rı olunur. 

ikinci 
kadar 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisar 
Umun1 ınüdürlüğünden: 

idarenin Kaba~ anhıırında tahminen 20,000, P;ışahahçe anha· 
rında 70,000 kilo tahta .andık ankazı ile !'\O tane ~aj!;lam 'l" '.! 
tane köhne çm al ve 200 tane gaz tenekesi vardır llunlar i!An 
tarihinden ııibaren hir hafta larfında -<ııtılacai:';ından taliplerin 
mezkur anbara mııracaatları. 

lstanbul vilayeti orman batmüdüriyetinden: 
Balat iskelesinde Ha7.İne namına müsadere olunan 9-276 met

ro mikaba muadil 136 adet meşe kerestesi 11-11-929 pazar günı.i 
;hale edilmek Ü?re nıiiza;•edeye çıkarılmıştır. İzahat almak is
:eyen taliplerin lstanbul orman baş müdiriyetine ve yevmi iha
!ede saat Ü<;k defterdarlık binasında ihale komisyonuna müra
caatları ilan olanur. 

Şehir Bandosuna 
Talebe alınacaktır. Konservatuvara mıırac;ıat olunmdsL 

lslan~ul Nafia len nıe~le~i nıu~ayaal ~oınisyonun~an; 
Mektep talebe.ine 114 ila 118 takım elbise kapalı zarf uauli

le münakasaya ko~ulduğundan taliplerin şartnameyi görmek 
için heo· gün ve ihale için de ikinci teşrinin 18 nci pazartesi günü 
saat 13 te mektepte toplanan komisyona gelmeleri. 

Kon1a encümeni ~aiınisin~eu: 
tdarei hususiyeye ait olan çiftlik dahilinde yaptırılması mu 

rl:arrer ahır ve hangar ile sair mebaninin bedel keşfi 87123 lira 
G7 kuruştan ibaret olan bedeli üç senede taksitle ödenmek üzre 
10 l lı 929 tarihine kadar- tekrar münakasaya konulmuştur. 

Yevmi mezkurda saat onbeşte encümeni vilayet odasında 
"1azarlık suretile ihalesi yapılacağından talip olanların ve bu hu
,usta fazla malUmat almak isteyenlerin encümeni vilayete mü
·acaat eylemeleri ilan olunur. .. 

OksOrenlere Katranı Hakkı Ekrem 

''El .. EONOR O() PA RlS., Ticarethanesi 
Paıisin mq~ur 'l'\TOL J',. "RV Ol~: RO~f' IJ "L\, "Al.l'llU ·~ı F, 
l Ih •. tlcarcı~.rnelcrinden getirdiA'ı en son moda k dın şapkaları kollehsıyn 
nunıı 1 ı eırir. sanldc 1hcri saaı Q dan 12 ve " 14 ıeı 20 '" kadar Beyoğ
lunda llid:,fl'a! l'ala.ın salonlarında ıe~hı·e h.,:amı ··r 

l)e!ırenıanet: i l<'ı nla ·ı 1 
Birinci ve ikinci sınıf k ·• 

maralarile güverte yolcuları için. 

mahfuz mahaller! havi 12 mil 
Yeniköy Belediyesinden: Dairede 

mevcut 19 adet odun Soba11 kapalı 
zarf uıulile bilmüzayede satılacaktır. 
Taliplerin 23/11/929 Cumartesi ııü
nü aaat 11 re kadar teklif varakala
rını encümene İta etmeleri ilin olu-

sdr'ata malik 1 ~ İki adet motör imal ettirilecektir. Bunların imali kapalı zarf 
Hi LAL U&ulilc miınakasaya vazedilmiştir. 

vapuru 
Taliplerin motörbota ait şartname ve krokiyi; teminatı kafiye 

Pa za l'İf'Sİ ve muvakkata mektuplannı almak üzre her gün Galatada Kara-
ıc,,rin;,ani Mustafa paşa sokağında kain merkezimiz levazım memurluğuna 

nur. * * ,.. gunu ak~amı Sirkeci rıhtımından müracaatlan ve münakasa kanunu mucibince ve şartnamede mu 
Şehremanetinden: Emanete ait 148 harcketll' Eregli • Zonı;uldak , harrer olduğu veçhile tanzim edecekleri teklif mektuplarını mü 

numaralı Kamyonet 75, 151 numaralı flartın • Kıını-:a~ıle , Cide nakasa günü olarak tespit edilen 14 Teşrinisani 929 tarihine 
Kamyonet 100 bedelle talipleri üze- iskelelerine azimet ve avdet mfü,adif perşembe günü saat on dörtten eve) makbuz mukabilin 
rinde olup ihale müddeti 10 Teşrini- de merkezde müteşekkil ihale komisyonuna tevdi eylemeleri ilan 
sani 929 tarihine temdit edilmiş oldu cdtcektir. Ytik \ e lyocu için olunur. 
g-undan taliplerin mezkfır tarihte le- ~ .. :~ k 1 h d ' ,,ır edl c yeni an a 1 numrolu ----------------

vazım müdüriüJü~e .. gelmeleri. acentesi•' muracaat Tdclon; ~e~eli~ere~el Vilavef i Mu~ase~ei 
Beyoğlu Dairesinden: Dairede f~tanbul l 05 J 

;.~vec;'et :o~~~~u~~~r.st.ı::y~~rer7:ıü::ı; ~'·r~·\·' ı·ı :-~-.~·ı·ıı~·· ·:\1·1 ··~·,.·ı\·i .. ·.\~, busu siye mii~ürlü~ün~en : 
lif edecekleri fiatm yüzde yedıbuçuk kilosu kilosu 
teminat akçesini vezneye teslim ede- ve hırarlıır:eri Yap11rıı 3lı00 ekmek 240 Fuulva 
rek 28 Teşrinisani 929 Perşembe gü- '!ııııl:ı. zam Ayvalık ~:kspresi 1800 et 24-0 nohut 
nü saat 14 te Daire encümenine gel-~ s ı t 420 pirinç ~()() patates 
meleri. L a a ( (' 420 rnakarunya 10 pirinç unu 

~SO sadeyağ 20 un 
Kendi keemlin ıraş olm:ık /.C\k- ' aı>u ru 270 tuz ınooo kömür 
lidir Vakatter \C ıaze '<almak .100 şeker 10000 odun 

ıçln m~hur ıskambılli Tc:rini<aninin 4inci pazarıe ı ~ünü 

POl\f:R TRAŞ BIÇAÖI akşamı sa&ı on \tdide ~irkci nh
rıhıımından harckcıle C.elibolu, 

_,.. Çanakk:ılc, Kü,.ük ku,u, Altın oluk. 
// c; T 

~ Edremit, Burhaniye, Ayvalık is-
~ o o 

111
3 keleleıine mU\a>alat ve çarşamha 

~ günü mahalli me1.kOrdan ndetlc 
\ 't. PQ KER aynı iskelelere uğraıarak cumagü 

\'y"' nü hıanbula muvasalat edecektir.· 

l 
.\lahalli müracaat : Yemiı T3\il· 

ile ıraş olmalıdır. Taklitlerinden zade biraderler. Tdelon htanbul 
sakınınız. 10 adedi aımış kuruş· 2210 

tur. L'mumf deposu lstanhulda dıl••••••••••-
Tahta kalAde 10 numarada. 

JAK DEKALO V~; ~F:RIKI 

MAMA 
Dr. H. ŞINASİ 

Yavrunuzun en sıhhi gıdası.lır. 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

Seri, lüks karadenl7. postası 

B " } t vapuru 4 
Ü en Teşrinisani 

Pazarlesi l(iiııü ak~amı 
;aat 18 de 

Slrkcd rıhtımından hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Samsun, 
unve,Ordu, Gircson, Trabzrın, 

Rize)ye azimd ve aynı iske
lelerle \'ak!ıkchir, Cörclc ve 

Sınop i'kelcrinci ııj!r.ıyarak 

avdet <drcekt r. 
~lııra :ı:ıl nıaha!ı: lsJ1n'ıu: 

\lcyıncnct hanı altındaki yazı. 

hane. Tı·:ı>forı 1 taıı~ı ıi 1154 .................... ~ 

I\. Z. A yekta vapurlan 
Munıa1.1m Akçeşehir Cide 

haftalık postası 

İnönü 2 
vapuru tcşrinisaninin 4Uncü Paza tes.i 
gımü akşamı Sirkeci nhtmından ha
reketle ( Akçaşehir, Alaplı, ~:reğli, 

Zonguldak, Bartın, Amasra, Kuruca· 
şile ve Cide ) iskelelerine azimet 
ve avdet edecektir 

Müracaat : Eminönıi '7.mir ;okak 
NO. 11 Ahmet Y akta vapurları ida· 
re•!. Tel. lsı. 1399. 

NAl\1 \"APL'RLARI 

lzmir postası 
Seri, IUks ve muntazam olan 

ADNAN \apuıu 
Tşrinisani 

4 üncü PAZARTESl 
ıtin l ltı da ı;alata rılıtımın.hn hare
keılc ( lzmire) '" <;ar~amha gilnll 
lımirden lstanhula h ek•t •• ıer. 

c;aıaıa <~umrük karşısında Site 
f~r11n5ez hanında 12 numarada Umu· 
mi ıc:ıntalı~ına nıiir:ıl·aat. 'felefon 
llern~lu: 1041 

2700 >ıit •I()() gaz 
:ıooo yo~uıt 8 ı.uher 

,100 w~a~ 12 kırmızı büber 
120 ü1.üm tane ~00 yumurta 
120 kayı>ı 57 peynir 
ı 20 erik .ıoo ,;ılıun 

10 bamya ı:ı limon ıozu 

Ceyhan memleket hastanesinin balada cinsi ve mıkdarı mu
harrer biı· senelik iaşesi yirmi gün müddetle münakasaya vaze
dilmiştir. Taliplerin şeraitile bu baptaki encümen kararını anla
mak ve pey sürmek üzre Ceyhan kaymakamlığı ile Cebelibereket 
Viliiyeti encümenine müracaatları ilan olunur. 

lstanbul Vilayetinden: 
Yol mükellefiyetini nakten ifa edecek olanların ikinci tak

sit zamanı hulul etmiş olduğu gibi mükellefiyeti mezkureyi be
clenen ifa eyleyecek olanların şehri hal gayesine kadar İstanbul 
viliıyeti yollar baş mühendisliğine müracaatla alacakları vesika 
üzerine yolda çalışmaları lazım geleceği ve Teşrinisani gayesi
ne kad:.r şu suretle bedenen ifayı mükellefiyet etmeyeceklerin 
yi!zde elli zammile mükellifiyeti nakdiyeyi tediyeye kanun ah
kamı mecbur olacakları gibi bu gibiler hakkında tahsili emval 
kanunu ahkamı tatbik ve icra edileceği beyan olunur. 
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