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Dün siHıunet 4
dereceye düşlii
Sor zamanlarda nlsbeten duze'.mlj
olan havalar ıki gundenbfri tekrar
bozmvıştur DOn çehrunude ve cıvarında hava çok bulutlu \e y?ğıslı Recnrştır Ruzgarlar şımaloen saa'.te azanıı
fO Km hırla esrrus.ır.
Er. \uk«ek suhunet J- 7 en d-ışuk
15* 4- 4 santıgrad derrce o'arak ka\iedılmıst r Hava b'isun de v a |ıslı nlacas ve suhunet dusece<tır Bu takdırde sulu kar yağması muhtemeldır
Yurdumu/oa en dıı^ük sirsklık Erzurumda — 3 Conımda — 2 Afionda
-f- 4 sarti£rad d»recedır

Miılkiyenin kurulus yildtinümü

Dun gpce *I ılkıyenın ' Sıva^al Bıljsıler Okuluı kuruluş yıldcnjmu munayebetile Tak«ım Cr.rmonında bır toplan ı \apılmıs toıenae hazır buiunanlar okul hati'-al^rını anlatnvşlardır

Şehirde iki aylık şeker stoku var

Bır muddet ev\'el ortava çkan Tdn'l
feker darlıgı. alınan fdblrlerle tamamıle onlenmış b-jlunmaktadır.
Alâkalılardan aldığımız malûmata
gore. 1 kasim 954 tar hıne kadar noı mal bır sekılde devam eden Is'anbul
şeker istıhiâkı yapılan bazı neçrıyat
U7erıne bu tar'hten ıtıbaren bırdenbire
artmaia ba?lamij ve Istanbulun gunluk toz şeker îhtiyacı 900 çu\al ıken
muntazam bır sekılde artmak u?ere
avın 14 unde 1686 çuvalı buımuj. ke=me jeker ıslıhlâkı de 300 landıktan 350
sanaıga çıkmiîîır.
14 ka«ım tanh nden itibaren irhllâk
azalmaia ba«!armj ve 1200 çuvala k«dar duşrruştur.
Htııcn Ista'ibııl için elde '.ki aylık bir
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Bu arada Alpullu seke- labrıkası şehnmıze her g^Jn içm 25 ton seker gon- e
deımek'e Adaoazarı ve Eskışehir fab- tü
rikalan da a>rıca sevkıyata oevam et- h
mektedır
m
Yabancı diUe tedrisat yanacak
d
yeni okulıın kararı geldi
â
Yabancı d.lle ted>- sat yapacak dort ş
h«eden bırı olan Modadakı okul ıçın
n
Vel::ller Hevetı kararı, dun geîmıstır
Lıseve aıd alım satım muamelelerıre ! d
varından ı ıbaren Oaşlan ıcjktır Ted- | a
risata e\\elâ. arazı içınde bulunan koşk
ve dığer kuçjk bır bınada başlanactk- |1 r
tır. Mııteikıben
9700 metrekarehk «
okul a-szısı ıçınoe bır buçuk mUon ; d
lıra\a çıkacak oian
ise bınajı 1,15a
ecı'ecktır
n

Bir adam vapurdan denize
duşcrck boğuldu

Şehır Hat.arı Is.eiincj.UMn Bu»ukıda
\apuru, dun saat 12 de Kopıuden hareneıle Bogazıçıne gı'mekte ıken şam=ndıralar hızasında oır şahıs oenıze
duşmuş ur Yapılan tankıkat netıcesuıde Polonez ko>u nalKindan -45 >aşlarında Yaso Ncv.çkı aalı şahsın vapuıun
helâs) yanında bır kufemn ustjnde
oturduğu sırada muvazenesıru ka>beoerek duştugu aniaşıımıstır
Aramalara ragnıen denize düşen NoMÇkı bulunamamısttr. ArrB'.aya v«
a iKikrita dev^m cdumekted^.

Mahallebi fiatlarının artacağım
önceden sezmiş!

Beyoğl ında Kurr.baracı yokuşunda
otuia.j 46 jaşınaa \orgı Dalfa ısnurde
bir şahıs Boğazkpsen cada>smae bır
mahaılebıcı dı kkonında ıiatusie uç tabak mahallebı j edıkten sonra fenalaşmıştır.
Yorgi Dalfa derhal has'aneye kaldırılmışsa da az sonra olmuştur Tahkikata savcılkça el komılmuş cesed Morea kaioırımlıştır. Olum sebebı araştırılmaktaoır.
gün doğaıkcn

varacağınv.z

Orijinal Boyut : 5 * 27 cm
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