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YENt BİR İ'ITlFAK 
Türkiye teslihat yarışına girmeği düşünmiyor lng·ı 

batı 1 t~rı> . ve Mısır munase- 1 
~Zrc/.erı bır devreye girmek 
gaJi ır. Eve!a İngiltere'nin iş

,,_SOnra himayesi daha son
"" ın" rJle . ustakil bir devlet unva-
Vıı.ayeti altında bulunan 

oıaC::-ı::lllldi de onun müttefiki 
faJt, ır. Mevzubahsolan itti

'!aıı ~üp~e~iz alelade itifaklar
v~ziye~g~I?ır •. Kuvvet ve siyasi 
kıde 

1 
ıtıbarıle müsavi mev

daki ~t"ııyan iki devlet arasın-

... ! af gani.'llanda 
IA .. 
ıgan maslahat· 

.... ~~~i·~~~·····ı 
Gazi Hazretleri dün 

Dolma bahçe sarasında 
istirahat buy11rmuşlar ve 
geç vakfa kadar hiç bir 
tarafa çıkmamışlardır. 

Hava soğudu ı 

Kışa vakit var 
soğuk dalgası 

geçti 

&İzle t~fak, bu nam altında 
tarşıllınış, .. büyüğün küçüğe 
"'- taahhut tt" • . b' . . 
··"'Yedir . e ıgı ır nevt hı-
b'lıcn • Mı il etler arasında 
o"'a" zavahirin ve izzeti nefsi 

..., ,ıcı efk 
l!ı iet' 1 etlerin de ehem-
~ vardır. İngiltere - Mısır 
·tır ı da bunlarda., biri ola-

ıl Cc~iyef 
cıııeu 1 Akvam siyaseti 

Ya Zümer arasında münferit ve 
'li! "u' re halinde ittifaklar ak-
, " Ya o , 'lııac~'- rt;(•<n kı?dırmış bu-

"""tır B · da bu .' '1ar.d Kellog misu.-
vı1e d 81Yaseti daha ziyade ta 
~ı :ı~c_ek ve ~arp ihtimaline 
~li ita ıgı tetbırlerie bu ih ti

•tifaı,1a~~ıla_nıak üzre yapılan 
lıt, Faka lüzum bırakmıyacak-

Yunanlıların telaşı 

si en~· devletler arasında 
. ~Zub~§e ve menfaatler 

Atina gazetelerinin neşriyatı Anka
rada hayretle karşılanmıstır 

Türkiye hükumeti halkın refahını tezyit • 
edici tedbirlerle meşgul olmaktadır ,'ne Pr ?1~nca siyasi müva

tiııc ın·_ensıbınin eski formülle
··İlıııez Uracaat etmekten çeki- ANKARA, 9 (Telefonla) - Yunanlıların, Türkiyenin bahri 
·~ni · · · · . Cihan sulhunun teslihatından bahsebnekte ve mütemadiyen bahri silahlanma me 

tlak faYesile bulunmuş olan selesini ileri sürmekte oldukları malfundur. Bu husustaki neşri
~arı i~:binezonlar 

0 
vakıt yat üzerine Ankarada salahiyettar mahafil nezdinde tetkikatta 

':de,de f ara alınmaz. Millet- bulundum. 
~ı.ııev; .. 1eı:ıerde olduğu gibi Bu mahafil Yunanlıların bu havadislerini hayretle telakki e-

tı di<;A 
0rı. çdu Yardir: Biri kendi- diyor. 

~ "' ek Salahiyettar mahafilden aldığım malfımat şudur: 
"' ısır ınc • omşuları için. Türkiye cumhuriyeti, Yunanistana karşr, arada mübadele me 
·ıfak s elesi bu defa bir 
e~ istenj~uahedesile halledil- selelerinden çıkan işlerin neticelenmesini müteakip dostluk ve 
e ~e Yaz ıtıektedir. Geçenler- bitaraflık muahedesi müzakeresini derpiş ettiğini ve bahri tesli-

t taraınrıştık:Süveyiş kanali, hata da bir hudut koymak esasının da muvafık olduğunu müte-
ınd addit vesilelerle bildirmiştir. 

. geçiı;ı- .an Mısır'ın boy- 1 hl d b d b d 1 • le · 
:ıltcrc ""'.''§ bir zencirdir. Eğer bu görüşme er tee mr e iyorsa u a mü a e e ış rı-
"' • "°flta nin ııeticelenmemesinden ileri geliyor. 
ınun seıaın nya imperator- Türkiye cumhuriyeti ne Yunanistan ve ne de hiç bir devletle 

"lrııa dai et ve emniyeti . . 
~endi el!11a bu zencirin ucu- teslihat yaıışına gırişmeğı düşünmiyor. Yalnız dahili ve harici 

d tnd işlerini tanzim ve halkın refahım tezyit edici tedbirlerle meşgul 
ı ır. İngiı e tutmak arzusun olwımaktadır. 
. tr!ilen tere tarafından tek- T .. k' d · ·ı · d lh · · · 

~ti,.;: Yeni "tt'f k . . d ur ıye, me enıyet a errun e su , ıntızam ve terakkı unsuru 
'·~1n.-.._ ı ı a pro1esın e 1 k . ki f •. 'l . k d. ' ·• ııı h-·<ı>: ki M 'l l d h' 0 ara ın şa ebnegı ı tızam ebne te ır. 
. , tı ta . • ısır ı arın, a , * * * 

·Jeti rıyet sahasında arzu et- _ • 
·•t ıa:~ler Verilmektedir· Fa- yavuz hakkında Yunan Bahrıye nazırı 
liır topraı:~tiklal hayır. . • • Mr- ne diyor? 

f 
.. •s.kctia· ~nndan lngiliz işga- Atina, s - Yunan gazetelerinin ı 
'.?t1tiy0 r

1 t1k_n:ııyor .• yerini de harp tehlikesi hakkında ve Yavuzla 
.''ilde .' ngıliz askeri şimdi, Salamisi mukayese eder tarzda ncş

,_ uv,Yi rıye ve Kahire'de değil riyatı devam ediyor. Yunan bahriye 
'lıt § kanalı b d nazırı Botzaris bu hususta ;u beya-h_; ac••-• oyun a kamp • 
''illt'- -ıarm M natta bulunmuştur. 
Zarı "llıda dari ~lis.ır Su~an'ı " Yavuz harp kruvazörünün tami-
t deği . ngı z noktaı na- ri yeni bir hadise değildir. Tami
~~c ile M:§tniyor. Burasr İngil- rat uzun müddetten beri devam et
' 1llctin ısır'ın müşterek haki- tiği için gafil avlanmış değiliz. Yu
~ Sij\1 e. tabi olacakt S d , nanistan, bütçesinin müsaadesi dahi 
ıılltt<-eYiş kanal d hır. k. u an !inde bahriycsini takviye ctmeğc 
' . 'Uldt k 1 ın ~ a ım va- çalışıyor. 
.; Şutıları: va an .1ngıltere Mısır' Bahryemiz ihmal edilmemiştir. İ
/\ı.I\ \le ak t~edıyor: Ecnebile- cap eden her türlü tedbirler ittihaz 
ili 1Sır•a . a lıyetlerin himayesi edilmiştir. 
~-tUJa . aıt olacak İn 'it k Resmi mahafil şimdilik Yunanis
~ lif StYonJann ·! gı ere a- tan için bir tehlike olmadığını, Ya
it• ısrr•a 1 gası hususun- vuzun korkulacak bir hal alması için 

llıeı~ Ceın· Yaı:dım edecek, Mı- İtalyaya sipariş edilmiş olan torpi
~ ı İçin 'Y.~tı Akvama girebil do muhriplcrinin bitmesi lazım gel
liıı • l{a.lıi ltıuzaharette buluna- diğini, bunun da 22 aylık iş olduğu· 
~ c Stf' rc'ye Ali k . nu, o zamana kadar Salamisin inşası 
~tıııı ır gönde komıser ye- biteceğini, bu zırhlı ikmal edilince 
lı da her . . rece , harp zu- Yavuza faik olacağını beyan ediyor. 

.ıJ Olarak 1.k~ ı;neınleket karşr Vcnizelos merkezi Avrupa seyaha 
~1111tıacak hınbırine yardımda tinden.vazgeçerek acele Atinaya dö 

Yunan bahriye nazırı 
M. Boızarls 

kaplıcalarına gitmiştir. 
Yunan hükumeti Vcnizelosun av

detinden sonra bahri programının 
tetkikine başlayacaktır. 

Ccnevredeki mük.11emelerdcn elde 
edilen neticelere göre Yunan bahri 
proğramı şöyle olacaktır. 

''atın · ' · Ve 'h t · · nccektır. 
lıııı 11 halli hu ru aye ıtı- TÜRK • YUNAN MESELESİ Yunanistan elyevm ısmarladığı i-
l~.11tı be &usunda ve ale- ATINA 9 (Anck) - Venizclos ki torpido muhribi inşa ettirecek, 
f.,, 1 ~ere ve ~elmilel siyasette Cenevrcde' Cemiyeti Akvam katibi u tahtelbahir müdafaasını takviye ve 

ilreket ısır daima bera- mumlsi M. Dromon ile lort Robert yeni tayyareler mübayaa edecektir. 
~9(2 ba edecektir. Sesile Türk Yunan meselesi hakkın- Bu tedbirlerle Yunn müdafaa 
c~ ltıij hşayişine göre bu de- da Yunan noktai nazarını izah ettik proğramının ihtiyaçları tatmin edi
h llıcrq saadeier ŞÜph . h li ten sonra Parise oradan da Royal lecektir. 
'"1)1 aned· t esız ay ..ıı••••o•••••------
·, ',t aıaın ır. şçi kabinesi ni- M k • K t 1 b 
'~r. Fak i Sahavetini göster- • omısyon ur u uş ayramı 

ısır p at bunların Ingiliz 
n lı ne sur ar~entoları tarafın Perşembe gOnkü içtimadn son Emanet Jstanbulua kurtuluş 
li~ ~li?. ~\~abu! edilecekle- notamız görüşülecek bayramı için· hazırlı/o başladı 
lı r tbuat~ değildir. İngi- Muhtelit milbadele komisyonu he- Istanbulun Kurtuluı bayramına 
'tıı 1ltıdiden nM mühim bir krs- yeti umumiyesinc Türk heyeti tara- tesadüf eden 6 Teşrini evcide yapıla

•ıı Ctitıin ac Donald hü- fından verilen nota komisyonun Per- cak merasim için şehremaneti tara
il Va,~İYet teklifatma muarız şembe 11:Unü aktedcceği içtimada mil- f~nda.n hazırlığa baş~anmıştır. Esaı i

~ \le ~ alınıştır A zakere edilecektir. Bu hususta ittihaz tıbarile geçen seneki proğramın he-
~nıilt eni Zeı ' vustural- edilecek mukarrerat ehemmiyetle bek men hemen ayni tatbık olunacaktır. 

'trııı da anda gibi domin- lerunektcdir. H, d tt 
';:ı.s,.•t, •c :ıemnuniyetsizlik Perıcmbc günkü içtimada komi- ava ft Saa e 
t, ı,..~ •öı .. ~~· mu'clcsinde iten- syona ait bazı idari mesai! de mevzuu 528 kı"lometrO 

• ~.1,ı.;:ı•ıı..rc1ır ı ı olduklarını ıöylc- bahs olacaktır. 
'oı, '<ıı Cöıte .' Domlnyonlarnı bu 
•lıı, •lcr ı.rı rıyor iri klaılk lncilte- I il t hkik f "•'11 t11r. il;, lnda deve kuıu eibi hir ır şa a a ı 

kıaı;;difcr tar t.ırı •ftan metropol fn- Lutçi B. in talebi reddedildi 
b:t..._ ~ l •tan do . ııı 
~"'\torı dan .. mınyonlardan Dünkü nüshamızda İrtişa mesele-
.. '>ıt. •tu Icab ında•t .. eklıil Britonya sinden dolayı mevkuf bulunan Lütfi 
.,.,..,., tıı.d;Jetı m bir. icabmda ayrı 
'l.. ""' ~.;··er •••etm kt . beyin beşinci istintak bakimi tarafın
') "1:ı:a ~-~ut p e edir. Mısır dan verilen ademi tahliye kararına i-

' reline ta.:" tJaııl Stiveyş Ka- tiraz ederek Ağırccza riyasetine bir 
)' "ıp,, İle >.f0c D ınmut etmek mecbu- istida ile müracaat ederek tahliyesini 
<t,,;•torı•tun::~d'~ öylc<e Brita. istediğini yazmıştık. Lütfi beyin bu 

•rıtarına ta . enu.z kuvvetle a- husustaki talebi dün Ağırceza reisi 
b, 01ınak zarurctind•- tarafından tetkik edilerek reddeılil

miş ve bu baptaki karar tevkıfhaneve 
ZEKi MESUT 1 bildirilmiştir. 

LONDRA, 8 (A.A) - Schneider 
kupasını kazanmış olan İngiliz tay
yarecisi Woghom, saatte vasati 528 
kilometre 867 metre katetmek sure
tile bütün eski sür'at rekorlarını kır 
mıştır. 

İNTİKAM MAÇI 
PARİS, 8 (A.A) - Fransız tay

yare kulübü reisi M. Flandin, İngi
liz ve İtalya tayyare kulüplerine 
Schneidcr kupası maçı için revanş 
teklif etmiştir. Revanş maçı, 15 Ey· 
lülde La Baule de bcycnelmilel tay
yare mitingi icra edildiği sırada ya 
pılacaktır. 

•• • 
guzarı son vazı-

yeti anlatıyor 
ANKARA, 9 (Telefonla - Afgan 

maslahatgüzarı Faruk han son vazi· 
yet hakkında şu bc~"lUlatta bulundu: 

- Afganistanın c. büyük ve mü
him vilayetlerinden olan Kanthar, 
Kabil, Herat gibi yerler tamamen 
Habibullah Hanın jdaresindedir. Ha 
bibullah hanın ye ne ,,., ıha lifi Na
dir Handır. 
Afganistanın ceıı bundaki bazı ka 

bileler bununla t rıki mesai etmiş
sede er geç Habib lah Itana iltihak 
edecekleri zannol ı nak drr. 

Habibullah hanr kuv~etleri hak
kında kafi maliım>ttm yoktur. 

Mütemadi muvafrakıyctleri kuvve 

/ 

Kral Habibullah 
tin fazlalığını gösteriyor. Afgania
tanın en mühim k bilelerinden biri 
olan "Ezare" kabil i aon zamanlar· 
da Habibullah taraftarlığını iltizam 
ettiği gibi bukabilc nezdinde bulu
nan sabık Kandıhar valisi, telgrafla 
Habibullah Hana arzı biat etmittir. 

Habibullah Han , "phe yoktur ki 
Afganiıtanrn tcrakk ve teali anasırı 
nı aramakta ve istik 'il için çalışmak 
tadır. 

Evelce 26 Ağust a yapılan istik 
lal bayramının b ıe de alelusul 
yapılmasını terviç ıiş ve bu mera 
sime Kabılde bulunan litüıl kor 'ip 
lomatik iştirak etmlştır. Afgan hü
kümeti bütün komşularile siyasi mü 
nasebatı dostancsini teıis etmiştir. 

Bundan başka yeni malUınat yok
tur. İstikbalin Afgan hükumeti için 
çok ümitbahş olduğuna kaniim. 

TATiLi FEALIYET 
Helvcçya ismindeki İsviçreli hayat 

sigorta şirketi tatili faaliyete karar 
vermiştir. Yakında muamelati tasfiye 
edilecektir, 

-'--'-~~.-.~~~ 

ingiltere Kıbrısı 
Yunana mı 
verecek? --- . ATİNA, 9 (Apo) - Londradaki 

Yunan muhabirinin iı'aratına göre 
Londra gazeteleri M. Makdonaldin 
Venizelosla mülakatında Kıbrıs ada 
sını Yunanistana vermeği teklif et· 
tiği şayıasını yazıyorlar. 

Mamafi bu ane kadar bunu miley
yit resmi hiç bir haber yoktur. 

iKTiSAT VEKILl 
İktısat vekili Şakir B. dün Tica

ret umumi müdiri Naki B. ile bir!ik 
te Bayar mektebini ziyaret etmiş ve 
izahat almıştır. 

Vekil B. bugün ıiı:ortacılar mer
kez dairesinde sigorta Jirketlerinin 
mümessillerile görüşecektir. Şakir b. 
tcftişatından çok memnun olup Cu
ma günü Ankaraya avdet edecektir. 

........................... -~.._._ 

G. m ••bad •ııer Son günlerde serinleyen havalar • U l dün sabah adeta soğudu ve h:ıraret 
( 11) dereceye kadar düştü. 

Heyeti idare raporu R_asath~neyc gör~! bu soğuklar 

t 
gayrı tabıı olup henuz kıştan uzak 

smet paşa Hz. ne bu1u~.uyoruz. 
• • • Dun sabah şiddetle yağan yağmur 

verilmişhr saat onıı doğru kesilcrtk hava açılmış 
ve rasathanenin iyi tahmini ri tahak
kuk etmiş hararet ( ı 9) dereceye yü ' Ağustosun 28 inci günü Tilrkoca

ğında içtima eden Gayri mübadiller 
cemiyetinin gürültülü kongresinden 
sonra, ekalliyetlc intihap edilen es
ki heyeti idare. İsmet Paşa Hı. ile, 
maliye vekili Şükrü beyefendiyi zi
yaret etmi~lerdir. Başvekil Paşa Hz. 
kendisini ziyaret eden heyete çıkan 
kanunlar ve devletçe müttchaz usul
ler dairesinde Gayri mübadillerin 
haklarını alacaklarından emin olma
larını söylemişlerdi. 

Haber aldığımıza göre İsmet paşa 
Hazretleri, o gün, heyetten, kongre
de okunan heyeti idare raporunun 
bir suretini talep etmişler ve sure~ 

1 tin aynen yazılmasını talep buyur-
muşlardır. 

Malüm olduğu üzre, raporda, bir 
çok hususatın intacı hakkında bük(\ 
mete müracaat edildiği, fakat bu 
müracaatların ncticeaiz kaldığı zik
rediliyor ve yalnız, 11rf hükumetin 
icraatı olan tevziat işlerinden bahse 
dilip uzun izahat veriliyordu. 

GilrilltUlü içtima esnasında tetkik 
ve tevhit edilemeyen raporun sure
ti, cuma günü, tevziat komiıyonu 
azasından ve cemiyet idare heyetin 
den mütekait Halil pap yedile Ia
met pata Hazretlerine gönderilmit 
ve bilvasıta kendilerine takdim edil
miştir. 

Başvekil Pş. Hı. nin gösterdikleri 
bu büyük alaka gayri mübadillerin 
yüzlerini güldürmüştür. 

RIFAT B. ANKARAYA GITTl 
Tahtı tedavide bulunduğu Viya

nadan avdeteden Emniyeti umumiye 
müdiri Rifat bey dün Ankaraya git
mi§tir. 

ESNAF CEMİYETLER( REiSLE
Ri FIRKADA TOPLANDILAR 

Esnaf cemiyetleri reisleri dün 

selmiş tir. 
Rasathane son vaziyeti şu sureti~ 

izah etmiştir: 
- Daha uzun bir müddet iyi ha

valar devam edecektir. Havanın serin 
lemoııi Balka'llardan eırlen riizgarla- Adliye !'ekili Mahmut Esat Bıy - - ~ 

Laf atanlar 
Adliye vekilinin 

mühim bir 
tamimi 

Laf atanlar şiddetle 
takip edilecektir 

Fatin Bey ANKARA, 9 (Telefonla) - Adli· 
rın tesirile olmuttur.> ye vekili Mahmut Esat B. tarafından 

BugUn de havanın kısmen hul<ıt- müddei umumiliklcre ıu mühim t:ı-
lu ve poyraz olması muhtemeldir. mim gönderilmittir: 

YILDIRIMDAN BiR ÇOBAN •Zabıtaya kartı koyanlar b&kkın-
ÖLDO daki cvclki tebliği teyiden inkıl p 

Son gilnlcrde yağan yağmurlar prensiplerine zararlı unsurlar arasın 
esnasında Istırancada Abdi Kahya da 1~ at~nları cumhuriyet müddei u
nın çobanı Ramanna yıldırım isabet murnilerıne tekrar hatırlatmak lüzu-
etmit ve ölmuştur. munu görmekteyim. 

K b • A k Uf atanlar mürtecilerin inkılip enan ey n a- etrafındaki makiis propağandalarllc 
dileklerine bilerek ve ya bilmiyerck 

raya gitti meydan ve kuvvet veren vasıtabr· 
. . • . dır. Llf atanlar insanlığın yüksek JıU 

M ilddcı umumı Kenan. bey dün riyetini, bir oyuncak tanıyacak ka· 
~ğle vaktı Adlıye vekfile!ın~ ~ tele- dar yeniliklere caudan bağlı vataıı
onla beAn~araya ıa,~t cddı~nııkş' Knle da !arı eskiliğın devamı tcrcdd'1tlen

nan Y unun zenne un ü. tr.c c ne endişelerine katmaktadırlar. Türk 
hemen Ankara ya hareket etnııştır. 1 vatanında namus şeref haysiyet tcş· 

Kenan ~~ey.in ne vakit döneceği kilatı esasiyemizin ve , bütün Tiirk 
malüm degıldır. milletinin teminatı altındatlır, Türk 

iSKAN UMUMi MODIRI ceza kanununun (421) inci madd~!İ 
HACI MEHMET B. IZMIRDE laf atanları 3 aydan 6 aya kadar ha· 
Iskan umumi müdiri Hacı Mehmet pisle cezalandırmaktadır. 

B. İzmire gitmiş ve mahalli gazetele- Yeni ceza muhakemeleri U•Ulıi 
re fU beyanatta bulunmuştur: k (104) .. .. dd · · 3 .. . anununun uncu ma eıının 

c - Burada muracaat edecek kım .. .. f kr h" km .. b 'b · ı J 
scleri dinleyecek. istidalarını nazarı uncu 1h ~sı ~ . ~ u gı ~ fıuç ~.a

ALl SAIT PAŞA VE TEVFiK B. dikkate alacağım. İskin işleri üzerin- rüı~lmmu .. a. emcınhennı~ mevdl~ c~ go· 
Riyascticumhur katibi umumisi Tcv de tetkikatta - r esı ıçın cu urıyet a ıyesınc ye 

fik b 1 b. · · d "f · · · S · yapacagım. · ı•h' kt d' 

Halk fırkasında Cevdet Kerim beyin 
riyasetinde toplanmış, cemiyetlerin 
daha ziyade tekamülü için görüşül
müş, bundan 4 ay evci yapılan içtima 
da verilen kararların tatbikından ne 
neticeler husule geldiği tetkik cdil
mittir . 

. e ınncı or u ~u ~ttışiAli . aıt İskan işlerini idare eden arkada _ nı sa d ıyet verme e ır. 
p~p Ankaradan şclırımıze gclmışlcr !arla görüşeceğim icabederse Viliy!t . Bilh~saa bu cihetin ehemmiyetle 
dır. dahilindeki kazalara da giderek Ia- gö:ı: ön Un de tutulması lazımdır. 

ANKARA - ISTANBUL kan vaziyetlerini yakından görece- Vatanın temis göğsü üzerinde na· 
TELEFONU ğim. muslu evladının fradcsini sclbeden·k 

Ankara - Iatanbul telefonunun ya- Civar vilayetlere gidıp gitmcyecc- zaman zaman cinayetler işlenmesine 
pılmakta olan ikinci hattı bir iki ğim henüz malum değildir, böyle bir sebep olan bu mütecavizlerin bir nıUr 
güne kadar Anadoluhisarına vasıl o- karar vermedim. tcci koşturur gibi cumhuriyet kanun 
lacaktır. İskan Midiri Umumisi İzmirde !arının sersemletici darbclcrile taklp-

Bu yeni hattın inşasına memur o- bir ay kadar kalacaktır. !erini talep ederim.> 
lan telgraf fen müfettişlerinden Be- Bazı haberlere göre hacı Mehmet 

500 
SEYY ;H._.C_E_L_D_l 

kir bey hat hakkında malumat ver- bey; Ödemişe gidecektir. Orada sa-
mek üzre Ankaraya gitmiştir. Bekir bibi nufuz bir zatın aldığı çiftlik mc- Dün akşam geç vakit, «Ranpuraı 
bey Ankaradan avdetinde hattı teftiş selesini tetkik edecektir. Bu sahibi namında 20,000 tonluk büyük bir ge
cderek ı:clccektir. Bu hattan istifade nufuz denilen zat; Ödemişteki çiftlik mi ile limanımıza 500 seyyah gelmiş· 
etmek için iki Uç ay beklemek lazım- ten başka Bursa ve Kuşadaıındada tir. Vapur, Kızkulesi açıklarında de. 
gelecektir. Çünkü elde bulunan tele- ev ve bahçeler almıştır. mirlemiıtir. 

S~::;f,;~~~:,;:;ki;.:nanc;d~c~~ ismet Paşa-Hz. 
0

dün Atlı av 
Bu ikinci hat için Avrupaya yeni • • • 1 

• 
bir;:,:ı;a:i~:~ı~d~~='.:ramaki- gezıntısı yapmış ar \'e iŞ 

---- ncıi gelinceye kadar eski hat bozul- bankasına uğramışlardır Çin • Rus hududunda duğu zamanlar bunu kuvvet makinc-
MOSKOVA, s. A A _ Viladiv.os ıi yeni batta raptedcbilecek ve bu •? 

tok tan Tas ajansına bildirildiğine retle Ankara - Ist~nbul ~uhaberc11 1 
nazaran Çinliler Gragekovdo daki So intizamını kaybetmıyecektır. 

vyet m~frezelcri üzerine ~iddetli bir HAYDARPAŞA';.SMA KÖPROSOI 
top ateşı açmışlarclır. Tefsılat yoktur. Haydarpaıa istasyonundaki asma 1 

YOLCU TRENiNE BOMBA köprünün önümüzdeki yaz içinde yaJ 
HARBİN, 9. A. A. - Harbine mü pılması kararlaımııtır. Kcşifnamcıi 

tcveccihen Pogranichnoya istasyo- 350 bin lira olan bu köprünün nıad 
nundan hareket eden bir yolcu treni, parası Nafıa vekaleti ve diğer nısfı 
raylar üzerine konulmuş bir bomba da Emanet tarafından verilecektir. 
tarafından tahrip edilmiştir. 2 kişi Kadıköyüne temdit edilecek tramvay 
telefolmuş 3 kişi ağır surette yaralan da bu köprü üzerinden geçecektir. 
mıştır. Köprü çok muazzam ve çok güzel o-

RUSLARIN BOMBARDIMANI lacaktır. -·--TOKYO, 9. A .A. - Sovyet tay
yareleri dün Pogranichnaya şehrini YUNANISTANDA TEVKIFAT 
bombardıman etmişler ve bir yangın PİRE, 9. A. A. - Amele iaıc kon
çıkanruşlardır. Yangın istasyonu ve federasyonu katibi ile buğday boşal
yakınnındaki evleri tahrip etmittir. tan amele sendikası katibi komünizm 
Ahali mahzenlerde gizlenmittir. Fa- propagandası yaptıklarından dolayı 
kat buna rağmen bir çok kimseler te- ıt·e_v_ki_'f-ed_ı_ın_i_şı_e_rd_i_r_"='" ____ -ı 
lefolmuştur. Son haberler ,top~u kuv- BU GÜN 
vetinin şehir üzerine ateş etmekte ve 
bir çok yerleri yakmakta olduğunu 
bildirmektedir. 

-~--~ 
YUNANISTANDA DACA ADAM 

KALDIRILIYOR 
ATİNA, 9. A .A. - Tirhaladan bil 

dirildiğine göre maruf Yunan §akisi 
Tzatza idaresindeki çete bu havalide 
tenezzühe çıkan 7 ki9iyi dağa kaldır 
mıştır. Bunların arasında ayan aza. 
ıından Ha>ıgaki ile bir de jandarma 
çavuşu varcıir. Tzatza necat fidyesi o 
!arak 4 milyon drahmi iıtemiştir ..,. 

;ı inci sahifemizde: 
ı- Tarlhl 1cı1 O~mınlı tarihinde 

kadtD P"!t. 
t- Son ha.1.6 

3 Uncu sahifemizde: 
ı- F.tonoml 
i- Rw~yıya ihracat meseleı-1 
3- 1\tahkcmc lntlbalan 

4 llncll sahifemizde: 
ı- Hava raporu 
2- Felek 

1 

3 Roman: Aşk gtineıı 

----~----~-----· 

r-------
ı 

Başvekil İsmet Pş. Hı. dün öğle- nın tertip ettiği atlı av tcnczıuhilne 
den sonra saat iki buçukta refakat- iştirak etmişlerdir. Atlı av Maslak ci
lerinde Yaverleri Atıf B. bulunduğu varında ve Ayazağada yapılmı tır. 
halde yürüyerek İş bankasını ziya- Atlı ava kadın ve erkek •ili kişi i~ti
ret etmişlerdir. Başvekil Hz. müdür rak etmiştir. Kafileye Binicilik mek
Muammer B. tarafından karşılanmış tebi müdiri riyaset ediyordu. 
ve müdiriyet odasında yirmi dakika İsmet Paşa Hazretleri kafilenin 
kadar istirahat buyurmuşlardır. Bun ortasında bulunuyorlardı~ 
dan sonra yine yürüyerek Beyoğlu EDiRNE HIMAYEl ETFALI 
tarafına geçmişlerdir. Edirne Himayci etfal cemiyeti rt• 

ATLI AVA HANIMLARDA isi Ekrem bey tarafından orada Hl-
IŞTIVAK ETTi mayci ctfalin mesaisini gösteren ':ıir 

Başvekil İsmet Paşa Hazretlerii koleksiyon ahiren İsmet Pş. Hr. ne 
dün akgama doğru de Sipahi Ocağı- taktim edilmiştir, 

,, ...... ~,~~~-- ,_. . . 



Mill~elin lari~i lelrikası : 21 

Mos,ol ~arı nı~~ı v e~ilseJ~i ... 
IJakikateıı aıJoleon Türkiye 

iizerine mi yürüyecekti? . . 

MIWYET SALI 10 EYLUL 1929 

'r====~~~==~===:=====-~ il HARİÇTEN ~LDIGl~IZ HABERLER ] 

lsviçrede 
AVRUP\ İ'ITİHA.DI 

Nim resmi müzake
relere başlanıyor 

Karakurumda bir 
coğrafya heyeti· 
nin gördükleri 

BOMBA Y, 9. A. A. - Kişınirden 

Fransa da 

HARİCİ SİYASET 

Radikaller hükumete 
muzaheret edecek 

CENEVRE, 8 (AA) _ Cemiyeti gelen haberlere nazaran Karakurum ---+ -+- -

akvam meclisinde yarın intihabat ve Tibet dağlarında bir sefer heyeti DİGNE, (Bass Alpes), 8. A. A.--_ 

011 ·Ha~erter d 
Bursada 17 haneyi sular bastı 

BURSA, 9 (Milliyet) - Dün gece saat birde başlıyaJl~ 
şiddetli ve sürekli yağmur!ardan her tarafı sular istiia .:, 

müruru ubura mani oldu. Incirli, İbnibezzas, Çukur, Seb .. 

mahall!'lerinde 1 7 hane sular altında kaldı. Setbaşı köprtl5~ 
tisalin<lı;ki kaldınmın bi~ parçasile bir dükkan kısmen hal'8~ 
du. Zayıat ~oktur. Şehrın bazı mıntakalarında yağmurla tıı 
te küçük kurbağalar düştü· . 

Yağmurun köylerde yaptığı tahribat henüz öğrenilıne!lll 

la k · · idare etmekte olan Felemenkli Vis- Radikal sosyalist fırkası icra heyetı 

Netekin bu hakikati Napole- ya Napoleon tarafından yapıl- ya,pı . ca tır Romanya ile Şilırun u_h ~er "Nubra" vadisinin şarkında kafo reisi M. Daladier, burada söylediği Beynelmilel istatistik kongrası 
on da hissetmiş olmalı ki kendi mış yahut da gene onun tahri- ta"' erındp bulun · azalı~lo rınhtSırbıls bulunan tehlikeli cümudiyeler mıııta· bir nutukta demiştir ki: 

. . • b . n ve crou ya geçmesı mu eme - "]'fi b.. / 

hancıye nazarına yazdıgı aşka kıle başkalan tarafından vuku- dir. kasının her tarafını ve Shyok vadisi- "Hükümet La Haye itı " anıtın u u , . k bİ 

b
. ek l d' b lm İ İ nı"n şarkındaki "Sasır' .. ve Karako- tün neticelerini istihraca azmettiği nongraga ıştıra eden Selim Sa 
il' m tupta şu surete en ışe- u uştur. AVRUPA TT HADI 
.. anla N 1 . di d' h CENEVRE (AA) y M rumun başlıca vadilerini keşfe mu- takdirde dostlarını bu itilafları - bir beyin beyanatı 

şını tıyor: apo eonun şırn pa ışa a ' 8 · - arın · 1 fk 1 çok fedakarlıkları istilzam etmeleri-

cİstanbula her hafta bir iki karşı dostluk göstermesi şimali Briand'ın davetine icabet etmiş olan va a 0 muştur. Şimdiye kadar keş- • dik h d t ANKARA 9 (T ı f ı v 1 buJıl 

27 A d 1 · h 1 · ·· !edilmemiş olan ve 50 cümudiye<len ne ragmcn - tas us usun a ere- , e e on a) - ar- rahhasları tarafından vuku 

defa posta göndererek orada ce- Avrupayı kendi hükmü altına vrupa -~v ~tı eyet.erı ~uesa- fazla cumudiyeyi ihtiva eden yu··ksek ddüt göstermiyecektir. Bu itilaflar şo. vada toplanan beynelmilel istatis- vetler kabul edilmiş, (1930) dl,, 

. . . . sına çckecegı zıyafet, tariht bır ha-
ıv 

reyan eden şeyler hakkında ma almak fursatmı teının ıçındir. dise teşkil etmektedir. :!ağlarda 3,000 kilometre murabbaın sulh yolunda bir merhale, Alınan- tik kongrasına tarafımızdan iştirake- kaliide kongranın Tokyoda ( f 
lfunat almak lüzumunu size ha- Bir kere bu maksadına nail ol- Bu ziyafeti müteakip nim resmi dan fazla arazi katedilmiş ve harita- Fransız itilafına doğru kat'!_ bir ile~- den. is~tistik_ müdir muavini Sel.iın de Madritte yapılması karar1' ~ 

trlatmağa hacet görmüyorum. quktan sonra 
0 

taraflarda kor- surette teatii efkar edilecektir. Ame ıar üzerinde tesbit edilmiştir. leme, devamlı ve feyyaz hır sulh ı- Sabıt B. geldi ve şu beyanatta bulun- m şt K R . . umbul 

r b' · h 1 h kkı d kik Sefer heyeti, nehirlerin seviyesi çin elzem olan Fransız-İngiliz anlaş- du: 
1

. ır. ongrayı ~ısı c ra~ 

Eğer sizinle bu hususta tef er- kulacak hiç bir düşman kalrm- .1 ır suretı a . a n. a tet . at yilkselmiş olmasından dolayı bir çok masını devam ettirecek en emin bir -Kongraya (37) hükumetin (81) yhel~ı altına almış,fkudşat mep~ 

ruata gın' 'şmeg· e mecbur olur- yacag· ı cihetle ondan sonra teh- dı~rlasıı:a memulr hır kkotamdııte teşkıl e- .. küll çaredir" ahh . ti ak . . ı ıye nazırı tara m an ya . .1 

k di f 
. ~ Ş k . 1 ecegı zanno uruna r. muş ·· ere tesadüf etmiştir. Heyet · mur ası ış r etmıştir. . . ralli"., 

sam en tasavvuratımm ena tıtkar nazarlarını ar a çevıre- İÇTİMA UZUN SÜRECEK hali hazırda henüz keşfedilmemiş o- M D:oJadier Fransız ordu~unun esa Kongrada büyilk şehirler istatistik . Başv~kil ve .beledi>'.e . ta ~ 

bir sürette tatbikine geçeceği- cektir. Bundan sorıra da evelce CENEVRE, 8 (A.A) _ Akvam lan mıntakalarda şimali şarkiye do- si teşkilatmın yeniden tetkik ve ten !eri muhacirlere, iktisadiyata ait is- bır resmı kabul ıcra edıldı. 1ı1 

nizden korkuyorum. Türkle- Akkada, Mısırda Fransız ordu- meclisi, encümenin programı son de ğru ilerlemektedir. sikini ısrarla talep etmiş, radikal so- tatistikler, kadınların mesai istati•- !ar hakkında çok müsafirl"~ 
··kr· ld • d · · d syalist fırkasından başlıyarak Marin tikleri, dahili nakliyat istatistikleri, gösterildi. . r-

rin behemehal Eflak ve Buğda .. sunun oğramış olduğu hezime- rec~ yu u 0 ugun an ıçtı'."" :v- 1'ilisllnde gurupunu __ da içine ":1~cak ?ir ~o~~ ticari .. milessesat istatistikleri hakkın- Türkiye ~umhuriy~ıi_ve.~ 

na girmeleri ve Krrmu da do- tin intikamını alacaktır." re~ı.nm 3 veya 4 hafta temdıt edıle- tr.asyon vucud.e getirilme_sı fikrinin.. da muzakerat cereyan etmış· tir. hakkında derm ve samuru al• .., 

• . . .. . . cegı zannolunmaktadır. Yarın saat Arapların k' · 'lk fı r - ... 
nanm.aları. ıle tehdı~ ~tmel.~n el Turkıye ıl~ F"':ns:ı .arasında 17 de cemiyeti akvam meclisinin in- illi l U - b". hayalden ıba~et oldugunu .•oyle: Kongranın memleketlerinde top- çok suallere maruz kaldıın ve 

zemdır. Vıyana tankile gonde- Rusya aleyhine hır ıtbfak ak- tihabatına mübaşeret olunacaktır. satta gene patlak mıştır. M. Daladıer, mutedıllerın sag !anması için Japonya ve İspanya mu- maz intibalarla avdet ettlın" 

rilen postadan başka Leopold tinden çok endişe ettiğini söy- EN MÜHİM HADİSE cenah ile alakalarını kesip kesmiye- • j~ 

ve Transylvanya tarikile de ay- leyen, İngı'liz hariciye nazırı, P~Rİ.s, 9 (A.A) - .°":zeteler, verecek teklerini bildirmeleri. lazmıgeldiğim Kurtulus, bayramı Çinli muharrirıll 
1 

k 1 
d de teyıden beyan etmış, radikal fırka , • h f., 

n ayri postalar yola çikarnuz. İstanbuldaki sefirine şunları da cerı_ıı~e 1 a v"':'.'ı~ onunc~ ıç .ıma . ev sının irtidat etmeg"i hatırından bile memleketımız ~~ 
. . . resının en mühırn hadısesı" dıye Kudüsten Avnıpa gazetelerine ya- # d 

Bu daha kısa olur. Her posta bıldinyor: tavsif etmekte oldukları Avrupa dev zılıyor: geçirmediğini ilave ederek nutkuna .ızmir, e dün ÇOk k d b tı 

memuru bir zabitin istihsal e- "A vrupanm buğünkü vaziye- !etleri arasında çekilen büyük ziya- Eylülün ilk gilnü Filistin fevkala- nihayet vermiştir. l k i ·ın a eyana 

çleceği neticeyi temin edemez. tinde en mühim hedef harbe fctin mühim bir alaka uyandırması- de komiseri tarafından halka hitaben s par a meraS m Dünkü nüshamızda Çiniı\ 

Onun için bazı Lehli zabitleri biran eve! nihayet vermektir. na inti.zar etmek~edirler., . . yazdırılan beyannameler tayyare ile por yapıldı gazetecilerinden M. Cheng 1''1 

yollayınız. Lehistan konfedera- Sulhun aletindeki mü külat . Mat~n gazetesı, davetlilerın 30 ki- tevzi edilmiştir. Fevkalade komiser Vefa takımı Balıke- in şehrimize geldiğini yasPI, 

Türki l • f . . ş şıden ıbaret olacağını M. Graharın bu beyaı_ıruuncsinde diyor k;i..'. İzmir: 9 (A.A _Bu gun" bü- Dün kendisile görilşen bit ~d 

sr~n.u . yeye ~ çı Si atıle. 3 ne kadar yenılme~ dereced~ ?'° hazır bulunacağını, M. Hendersonun dngiltereden avdet ettıgım za- Sİrde yenildi .. İ . 1 rimize bu Çinli meslelı:taŞıJl" 

kışılık hır heyet gönderecekbr. !ursa olsun uzun brr zaman ıçın da bir meşguliyeti olduğundan dola- man memleketi iğtişaş içinde bul- tun zmır kurtuluş bayramını . . ki. , 

B .. -'--Ttirki d hima 
f k l' d t ah la " mıştır · ~ 

uuıcn · ye en ye ta- bir mütareke akti suretile her yı ancak kahve içildiği sırada ziya- dum Hunh~ ~ir. ta~ şcrirleri~ bir İstanbul Vefa - Balikesir i~an e~ a a e .ez urat tes ıt et- -Türkiyede bulunduğuııı"', 

lep edeceklerdir. Atılacak bu iki tarafın haysiyeti vikaye e- fete iltihak eyliyeceğini yazmakta- takım .kendilenru mudafaa edemıyen Yurdu maçi Cuma günü Balikesırde mıştır. Şehır daha geceden do- zarfında Uzak Şark ile Ya~ 

adnnm ehemmiyetini siz tahak- dilmiş olabilir. du. muscvı. c~~trn: meı:_ı.sup adamları kolordu. kuma?dam. Ali ~i~et r- nanmışu. Yapılan proğram mu- arasında mevcut olan biif")iı' 

kuk ettireceksiniz. Ben şimdiye Rusya ile Fransa arasında AUıaae.-.1.kada katlettıklenru ogrendim... şanın hımayesı.n~e ıcra edildı _ve d- cibınce 5abah saat yedi buçukta görmilş oldum. Yakın şaık b,~ 

K b 
Bu cmayetler butun dunyanın me man yudu galibıyetı elde ettı. Saat b" .. .. . l petle kendini Garp diye sa1 

kadar hep bunları düşünüyor- muharebe çıkar çıkmaz sizin va- ay olan teyyara deni milletleri tarafından nefretle onaltı buçukta hakem Cevdet beyın' utun muessese ve cemıyet er "" k G .. ·ıe " 

d Fak 
. b h 'f . F .,, .. '11 . b" "k b' h Ik ,,ar vo arp unvaru rı• 

um. ııt sıze u ususta c- zı enız ransız ordusunun Şi- NEVYORK, 8. A. A. - "City of karşıla~~tır. J..U< vazifem ~e'."'eke.t düdüğü Vefa ve Yurt takımlarını sa ~um~ssı en ve uyu ır a tasavvur ettiğim eser için bU ı; 

mir venneği nasil olup da unut- malde kazanacağı her hangi bir Fra'.'cisc?". taxyare.si bulunmuştur. te asayısı ıade etmek ve mucrimlerı haya davet etti. kıtlesı fırka salonunda toplan- zım gelen vesailci topıaıııak 

tuğumu bilemiyorum. Leh he- muvaffakiyetin ileriye atacağı Rakıplerırun cumlesı telefolmuştur. şiddetle cezalandırmaktır. Bu mak- İlk alanı Yurt yaptı. Vefa buna mıştır. saat sekizde Halkapınar rum. 

ti
. h me b' h fta zarf da b' d . . 'b .

1 
MUTH1Ş FEYEZANLAR sada vasıl olmak için her türlü teda- mukabele etti. İlk teklike Yurt kalesi daki şüheda mekabı'n' zı'yaret !NTİBAATI .ı< 

ye e n ır a ın ır a ımın nebce ıtı an e va- NOUVELLE ORLEANS 8 A A b' im kt B"tü F"li t. h !la .... d V f . . akınla Uk ı>: 

hareket etsin. ve ko.nfederasyon .. him olacag.·ını Babıfiliye anlat- Son zamanlarda yag·an şı'ddetli y.ağ: ı:.,: b:';:'us:ta yau r~ım1 e~~kl= m~~ ~:~~ ,:iida~aas~.;,::~::Ziade edil~~ edilmek üzere hareket edilmiş T.iirkiye~eki ".'akayii biiY ıı 

di h b k 
l h

. k . k , d h' . ka ıle takip edıyorum. ll i 

namına pa şa a ır me tup go mak, onu ikaz etmek olacaktır. murlar, müthiş feyezanlara sebebiyet kellef addederim. Haziranda Filistini yor ... Yurt sol açığının korneden v.e a aya ır ~S en _ıt a a ~ ış- banaTürkiyt. ve Çin arasınd•0 
türsün. İstanbula gidince son Rusya ile bumemleket arasında vermiştir. terketıneden eve! Arap icra komitesi- güzel bir ortalayışı Vefa kalesi onün tırak etmıştır. İzmır mebusu manasile mevcut milşterek o 

derece sliratle iş görmeğe çalış- dostluk tesisi ancak böyle bir GAZETELERİN FİKRİ . ne ".'ermiş olduğum :::'ait muc!bince de tehlikeli biranyaşa.~. . Bu sırada Kamil Bey kabristanda bir nu- göıterıniştir. 

sınlar. muharebenin neticesi olacaktır. NEVYORK, ~· A. A. - Amerika İngıltere ~stemleklit ne_z:ır~tile ora da (baba) Ahmet bır;.ncı go1ü attı. tuk söylemiş ve bıına asken kı- Mutlakiyet idareleri 

F k 
• . .. matbuatı, M. Bnand m Avrupa fede- da bulundugum zaman Filistınde ka- Vefalılar da çalışmaga başladılar.. , k d hilkümdarlar bu memleketi~ 

a at çok geçmeden ımpara- Şu halde pek kuvvetli teşebbu- rasyonu hakkındaki nutkuna dair mü nunu esasi için müzakereye girişmiş- Hakimiyet tekrar yrtta ... Oyun yava• ta um.an. anı. tar. afından m_uka k'J · · ı ı ~- · 

l d 

• b l d l B k I h ı erme manı o muş ara... dl ı 

to~ g~~e ŞU? an yazıyor u: satt~ bulunarak Os;111anlı hüku- sait tefsiratta bulunmaktadır. tim. Son ~adis~t dolayısil_: bu müza- yavaş ağırlaşıyor.: Yurda ~. peu e e e ı mıştır. ırme tep ı a- Bugiln Tilrkiye artık ]ı:eO Cı 

Gonderilen mektupları ıade metıne anlatnuz ki Avrupanm keratı talik edıyorum. Aglanan du- altı oldu ... Vefalılar bundan ıstıfa<le mm kız tarafından okunan mer- şafma mani olabilecek §<'Yıer<l 

ediyorum • Çünkü bu haberler- tam bir esaret altına düşmesine Lehisfand.a var baklanda yala'.' yalruş riva>'.e~le- :demediler ... Vef~ muJ;ıacimleri a- siyeden ;;orıra abideye bir .;ile- tulmuştur." ıııı." 

de Türkiyede olup biten şeyleri usya ile bu memleket arasında S • d b b ti d r~ niha!~ verme~ ı~m 928 Teşnnı~- ~r paslarla tekrar ılerledile~.: . U!ak nk konulmuş ve kışlaya bayrak ~ Cheng_ bundan sonra . ' 

anlamak imkansızdır" • lmak . . R 'l ergı e om a pa a 1 nındc ıttilıaz edllmış esasatı tathık bır darbe topu Yurt kalesının agla- çekilmişt'r Bu es da uı ·ık nesındenberı cereyanını tal<IP i 

• °.1~ O . ıçı~-. ~sya .. ı e te.ş- VARŞOVA, 8 .A. A. _ Bu gün edeceğimi beyan ederim.> rına taktı ... 1-1. . Oyun heyecanını . ı : na ~ an .
1 

A te olan Çin ihtilali hakkıııd• 

İNGİLİZLERİN n~ fealiyet ettıgırnız böyle hır, Lwow şark sergisi dahilinde bir bom İngiliz komiserinin bu beyanname kaybetti ... Bu sırada Vefa merkez t?.P ıle şehirde h~rk~ bır d?-1rik~ vermiştir. -~ 

DÜŞÜNCESİ mucadele sırasında eğer Babıa- ba patlıyarak bir kişinin ağır ve bir si gerek Filistindeki gerek hariçteki muhacimi Sami düştü ve sahayı ter- sükuta davet edılmiş ve ıkıııcı İçtimai inkllabın bugiln ırl\~• 

Londrada hariciye nezaretine li Fransaya yardım eder veya kaç kişinin hafif surette mecruhiye- Arapları muğber. etmiştir. Beya~na- ke.tti; Yerin~ ihti>'._~t ~irdi ... Oyun şe- top atıldığı zaman bütün vesait k.~tlele~i ~rasına da nüfu• 1
; . 

tın .. 
1 

. C tl h Fransadan yardım go"ru"rse hı'- tine ve binaen dahilinde bazı hasarı mede kullarulan lisan Arapları gucen kli bırden bıre degıştı. Yurtlular can- düdük çalarak umumi hürmete soylemıştır. M. Cheng art ...ı: 

ge en yenı nazır as eag d' · ti 1ı d Sami t icra · il d ı · b' 'ğ' · ·11 e e"' 

I b ldaki . h b zim · rin k d' .1 d ti k b. mücip olmuştur. Yapılan tetkikPta ırmış r.· .. . ve sert oynuyor u. e r gt- iştirak etmiştir. Saat on birde İz m ca e enın ıttı ını ı "., 

stan U • va.zıye~:eıl;. ~ er- ı~ en ısı e OS U ra .. ı rağmen vakarun müsebbibi karanlık ~.udusten. gele~ h~berl.ere gore rıyor'. . . . GARP. 1!-E. Ş('~ıı: rf' 

dar olunca ışlenn muşkul hır sa ~~arma devam etmek pek muş tan istifade ederek serği etrafındaki Kuduste vazıyet gıt gıde sükfuı bul- İkıncı devrede oyun başka hır şe- mır, Kar~ı .. yaka . B~ca, B.urn~- M. Cheng Çının ıatıkllih ~ 

fhaya girdiğini anlamakta geci- kul ~lacaktır. . . çalıların arasında kaybolmuştur. Va maktad~; Fakat Kud~se gc~_rilmiş o- ~l aldı. Sert ve heyecanlı. Vela_lılar va, S~yd~?Y ~~ledıy;ıen n;u- sine temas ede~k bilhasa& · 

kmemişti Mahmudun verdi <>i Eger emeklennız beyhude o- kadan bir kaç saat eve! polis cadde- lan İngiliz tayyarelen, İngiliz asker- ıyi oynamağa başladılar. Canlı hır o- messıllen ile ınuessesat erkanı Garp arasındakı farkın usul 

kararın ehemmiyetini takdire~- !ur ve Osmanlı hükfuneti Fran- !erden birinde bir bomba düşüren da !eri şehre bir. harp .sahnesi_ ~ara- yun ile yefa kal~sin~ ~d:"'. sok-ulu- kışlada orduyu vt konakta hü- de ça~ı~mak nokt'.'la_rında toP 

. 
1 

b ldaki f' C . sa ile teşriki m . d . rüllünun talebesinden Mişel isminde sı vermektedir. Surıye - Filist~ ~u- yor. Sag aç.ık Huseyın ikincı sayıyı kfuneti tebrik etrnışlerdir. Saat leceğın~ kayde~ştır: _.,,, 

b. stan U se ır annıng . . esaı e erse sız birini tevkif etmiştir. Tahkikata de- dudunda vazıyet karışık oldugu ıçın yapıyor. Vefaya penaltı eczası veril- .. . . - Bude eksik olan çatır 

değiştirilmiş , yerine başkası gö pek kuvvetlı hır tarzda bunu vam edilmektedir. oraya kıtaat gönderilmektedir. Hu- di. (baba) run ayağıyle üçüncü gol.. u~te. bır zafer ala~ ~~şkıl edıl- lildilr. . ·f 

ndcrilmişti. Hariciye nazırı ye- protesto edersiniz. Fakat bura- LEHLİ KAHRAMANIN dutta Fransızlar da bu hususta İngi- Biraz sorıra Yurt müdafii hatalı bir mıştır. Alay kışla onu'lden ge- Çinli meslektaşımız 'fiil'~ / 

ni sefir Liston a verdiği talima- dan bir emir almadıkça oradan HATIRASI !izlere yardmı etmektedirler. ~afeti~ v~zi~etle takımı .a1.eyJ;Une pcll'.'1~ ver çer~e~ kıtaau .askeriy" dahi ıtla Çin ~sı.nda bi.lhass:ı ik:tI~jııf 

tta diyordi ki : çekilmek için her hangi bir ad- Amerikanın istiklfili ıı"runa h _ cereyan eden musademeler şıddetlı. dirdi. Vefalılar ıkincı gollerıru bu ya ılbhak etmış ve bu ~snııda yi ?~ teşrıkı. m.esaı kabı! old 

1
• d ,, S f' b . . al _g . ar olmuştur. Balfour tarafından umumı ceza vuruşundan yaptılar . Yurt o- · b' t l l l ılave etmı tır. 

-Elinizdeki her vasıtaya mu" ırnı atmamanız azım ır. e ı- etmış ıener Polasky nın 150 ınci h ulrub 1 be t . t f h kim. Muh 'mi 'tti'k rmı ır op a '>e anı anmıştır. . ~V 

.. . . . d . . . ,. . . arpte v u an yana ın suyı e yuna a acı er gt çe a- d k lu 8" 

racaatla Rusya ve Türkiye arası re Turkiye ıle Rusya arasında seneı . evrıyesını tes ıt k~ıı_ııt.esı bun sire oğradığt söylenmektedir. Kudüs çılıyor. Otuz beşinci dakikada (ba- 338 e urtu şun tahakkuk bu günün şerefine heyec J11 

nda sulhu iade ve tesis irin çalı- tevassutta bulunmak için bir dan bşalır k.aPilç hdafkt~ ~vAmcl reıilcansıcumhurla te Avrupa gazetelerine yazılan ve ha) sıkı bir şutla dördüncü sayıyı ya- ettiği saate müsadif oıai anda lı:aleler neşretmektdirlet; i~ 

" h d ak . h d 1 mare su t ıyı er mera- O . . di d k' K ak d .. 1 f d G ıÇ 

şacaksınız. ~ua .e '.: . tı ~s.usun asa~- simine davet etmişti. Reisicümhurla Ya.J;ıudi no~ai n~~aı:ına göre ya.pıl~ pıyor. yunun neticesıne ye ~- ~: arşıy a an - gun cop atı an r~. onanmıştır. ece. ol 

Türk'ye ·ı R dal. hıyetı kamıle venliyordu. İngı- mareşal Pilsudtki senei devriyenin t iddıalara gore Fıhstınde Yahudılerın ka .. v~r .. ·: Havanın ~ni tah~vvu~u mahalde de toplar atılarak kur- yük fener alayları tertıP 

mu 
.. tarekı e .' e'hla;ılsyad'arl asI?- d tı liz sefiri İstanbulda Babıall ile s'idine verdikleri ehemmiyeti göster~ bulunması için Araplar iktısadl ve muthış ~ır . 100~a vb7 şlaıddetlı hır yag- tutuş tes'it edilmi tir. Gazeteler muu tur. 

nın ı e ı mesın en R .. k .. W . . · • b. 1 k m faydalan mucı'p olu mur seyırcı erın ır smını esasen "'!!!!!!'!!'ıİıııııııı!!'!!'!!'ıı!~!!'!!'~~ı!!!!!!!!~!!!!!!!!~~;;i~~~~ .... --~;;i&lf 1 

İ . . . . usya arasında mutevassıt ola- me uzre ashıngtondaki Polon sıyası ır a 1 - • .. ·• • -
• ını 

çok ko~kan ngı!iz h~~ıye na- ktı f k L d d k' h . . orta elçisinin merasinl müddetince ru yormuş. Bu vekayid_en yalnız Ar~p- dolu olan trıbunlere dıger hı~ kısmını İLAN lslanbol erkek lisesi ınüdot.uy. 

zrrı sefrre yazdıgı talımatta da ca r, a at on ra a ı ancı- yilk elçiliğe ta . . . ka 1 !arın mes'ul olmadıgı, Hayfaya gon- da sahadan dışarıya sev ketti. Oyun- rııl' .1 

ı:nyle diyo d . ye nazırı bu iki devlet arasında !ardır Pilsudı:ırunı hrar aşşabtırmış- derilen İngiliz Barbam zırhlısının cular da sahadan çıktılar. KUyosta Tahlisiye mebanlsl itti- 1- Eylülün 16 ıncı paz• ,.~, 

,,,_ r u . ık ih 'l'f .. .. . . ı aynca em sını • k . . . Mar umumiyeti y d hakimi de 'b -'lo• 

"E. B . r ç an b a ve muşkulatta ıle- hem orduyu temsil etmek üzre bir karaya çıkardıgt as enn Yahudllerın . ' e ur. u.n y- sallnde müceddeden bir sarn.ıç inşa nUn n tıı aren 25 lnd 5• ı 

ru Jae~i hon:e:nı;_ şırna 1 Av- ride İngilterey içinden çıkıl- askeri heyeti tayin edecektir. tecavüz!ffie. karşı Arapları mildafaa etiD"i:~nİ~ ~Y~'!~ctu'.J:~ERİ sı mukarrer olup bedeli keşB 3800 mına kanar eski uleberılPr. J:; 

pa. ~ atı. usy~ya ka- ması zor olan bir vaziyete dü- Iım.gt..l:C.ered.e ~e.cburıyetıı:ıde ~lmış olduğunu İn- EYLÜLE TEHİR EDİLDı2° liradan ibaret olan mezkQr sarnıç kayıt muamelesi yapılacaktı a?':ı 

rşı hır harp ıle nebcelcnırse Ru- .. k . . h h . b' -- giliz muhabırlerının de yazmaların- · cuı gu··n]eri• Cumarıes~ P "',.! 

alarm kuva külli esi de Lehi şurmeme ıçın er angı ır B RI T 
1 1 

I dan anlaşılıyor. FiJistindeki polis Bu hafta Beykozda yapılması mu aleni surette milnakasays konulmuş- • 10 ıııv, 

yı Y - taahhüt altına girmemesini se AH AHT D TESL HAT ti · 1il d t kil dlld""' karrer olan mıntaka denizcilik birin tur. ihalesi 30 eyltil 929 pazartesi çarşambadır. Eski taleben ı' 

atan hudutlarına sevkedilecek- fır' e bilhassa ta . d' d - LONDRA, 9. A. A. - Daily Mai- ~~vve enkye~ er en deş .. ~ laıgı cilikleri gelecek haftaya 20 Eylül- ve ya bilvasıta ve ya ıabr!r•P~r, 

ti T d d 
• • vsıye e ıyor c ı · · uh b' · .. İ . . ıçın bu ve ayı esnasın a ıgtışaş ra • günü tam saat 14 de fer kıl ın""A' 

r. una a a tedafw bir harp Napoleonun teklifleri ile İn .
1 
· ln sı~:;ı m .. a mne ~o.re ngiliz- i olamamıştır Filistin vekayii bü tarihinde icra edilecektir. Yarışların 

1 ıııaca- lannı tecdit ettirmeleri llZ
1..,;niJ1"., 

yapılacaktır. " ı'zlen'n bu k b'l t bb" 1 ~ı • merıdanh.mb".zakeratı hiki memleket mtü~n Arabistanda heyecan uyandırdığı taliki istihzaratrn ikmali noktasın- ğından taliplerin keşlfname ve şera• 2 - Eylülün 25 lncf 5• -ı ". 

. a ı eşe us en a- arasın ıç ır zaman arp olrnıya- . . . d dah .. · .. "!mü .. iti fenniye listesini görmek ilzere 29 ıP"" " 

Bu t~dır~e ise Istanbulda rasındaki fark kıyas edilemiye- cağı faraziyesi üzerinde cereyan et- içiı:_ı. Mav~:a~ şer.ıa~aki Arap kab~le- a~arı ı:r~~~~~ ~~~ ısilşetu;Ô E eyltil 929 akşamına kadar Galatads itibaren 30 uncu günü aJ<ş•bt ıı 

Babı§.lı nezdınde bulunan Fra- cek kadar farklı idi İngiliz ha- tiği için Washington hükumeti İngi len de Filism:e gız~ ı;:,ktuplar ~~n- !Qlde foplanacak mıntak kongresf- nhom caddesindeki merkezi idareye dar her gün yeniden tale 

nsız sefareti Rusyaya hiç bir riciye nazrrınm İst~buldaki !iz ilssübahrilerinin uzaklığını nazarı dererek alaka af"' ız f n1 etınış ~- nin de tehiri artık bir emri vaki ol- müracaatlarL icra edilecektir. ,,. 

parça toprak bırakmamak irin f' · d'"' b aı· .
1 

se- itibara alaP.ık kömür almaksızın u- dir. Bu mektup arı ge ıre er ya - muştur. Kongrenin tehiri vazifeleri- fll• 

d uk 
" ınne ver ıgı u t ımat ı e Na- zun seferler yapabilen büyu .. k kruva lanınıştır. . 1 kt 'k k 'k lstanbul lkiocl Tıcaret 

son erece m avemet gösteril- 1 And . d • .. . . .- NIN TAHLiYESi ru ama a esasen geçı en te nı 1 d ~ 

. h d B b • . . po eon reossıye yolla ıgı zorler hususunda İngiltererun Amen- RE heyetlere ait vezaifin bir ay daha lsıanbul kinci Titcaret mahke- mesin en ; ılı . 

~eksı d usuktis~ 
2
a a ralıyı teş- emirler netice itibarile ayni su- kaya karşı faikiyetini kabul etmiş ve CENEVRE, 9. A.A.- M. Streseman karışmasını intaç edecektir. Çünkil mesindeu; Müflis Rifıı Yidal Ef•

0
,fl"· 

v.ı e .. ec~ r. aten bu sefare-: rette manasız kalmağa mahkum bull'.' mukabıl I:ondra hiikfuneti A- bu sabah umumiyetle milsait surette bir çok muallak mesai! yeni heyet- Müflls Jakop Nufusl Efendiye ait fından Bankalara merhııJI 1;1 j 
tın Turkiye Rusya arasmdakı bulunuyordu merikarırn İngil.tercden fazla ufak karşılanan bir nutuk iradetmiştir. !erin iş başına gelmelerini bekle- ve Kuru çeşme snıreposunda bulu- bulunan mubıelifülcins ve ~e: ·, 

Bükreş müzakeratını akamete İ 'liz : . . . kruvazörlere mfilik olmasma muvafa- Alınan hariciye naZIIl bu nutkunda mektedir. vesaire hıhlannın bilıııüı•f ~;r ~' 

u • ratmak i in vesaite malik ol- ngı sefın Lıston kendın- kat göstermiştir. bilbaısa Lahey konferansının netice- nan 7 top paltoluk DIY AGONAL den , 

d!ğu anlaşılıyç or. Fransızlar faz. den eve! ~stanbu_lda. bulunmuş . ALEKTRlK ŞiMENDiFERi Jerin<len bahsetmiş, Laheyde verilen TEVFiK BEY don ibaret emtianın 15 eylül 929 tı· ması takarrür eylediğin 5ııJV~ ! 

la Olarak T 
.. ki . t • olan sefırın fealiyebnden hah- LONDRA, 9. A. _ İngilteredeki de kararların Almanyanın varlığının da- Riyaseti cumhur katibi umumisi rihlne müsadlf pazar g!lnü sası 10 mıoın evvel! Isıanbuld• ıP vcl~ 

. .. . ~. yenın ~mamıye- sederken şöyle diyordu: miryollar hatlarının kiffesinin tedri- yandığı temelleri ve Alman iktı oadı- Tevfik Bey diin Ankaradan fehrimi- da satılması mukarrer olduğundan mamı civarında vaki uıııuanil'~f. 

tı m~yes~ de temın etmek - Eğer Petersburg'dan ön- Bu maksatla bir komisyon tcJki! e- yatının. Y.ilk•e~ me~fa~tlerini ilaka- ze gelmiştir. taliplerin yevmi mezldlrdamaballlnde hariciye Bankasında ve s ıııP'n f 

taahudune gırecekler, Rusyanm derilen mektuba gör hük g d cen clektrikleştirilmesi mukarrerdir. dar ettığınl soylem':§tir. Nazrr ~'(a- 120 BiN LiRA VERGi hızırbulunmalan lüzumu iltn olunur. diğer kısmının nbum kOh•b '~ı/ 

eline geçen araziyi kurtarmak i- . . e. . me e- dilmiştir. natına gu. suretle nihayet vermıgtir'. Defterdarlığa palamut tüccarlann na alt Istanbul gümrUğll ~· J".ı 

in Ttirki üh' ~ bılırsek onu da mes.~s_ınde mu- 12 YAŞINDA VOZüCU BiR KIZ Bu dakikada A~an e~kA':' ~umı dan Salamya Rosa efendi hakkında- posunda vaki mezktır BııJlsl ;ı <" 

ç yey~ m ım t ver- vaffak olmuş sayabıliriz. LONDRA 9 A. A B yesinde kat't ve. mutec.a.nıs hır huklim ki ihbar üzerine yapılan tetkikatta Istan bul ikinci Ticaret malı- rt• .ı 

mek v~ as~c;n yardımda bulun- Liston Babıalideki Reis Efen ton namında' ız ·;;{~kız run- tebellür etmeınıı ola~ılir. 926,27,28 senelerine ait 120 bin lira kem esinden: sunda 
21 

Eylül Cuııı\ı.rı !•~ 

~ak cıhetıni de vadedecekler- dinin Rusya ile sulhun aktine mil uzunluğunru?'a~n no:Cr-Rıı;s~ Fakat. AJına."yayı bilhas."3 aU.kadar vergi borc~ tahakkuk ettirilmiştir. müteakip eyyamda salı• 511 I 

dır. son derece ale htar bulunduğu- gate mesafesini 6 saat 2 dakikada .. _ e~en. hır. ~es. el~ .vardı_r ~ o ~a o?un Bu tah.kıkata Defterdarlık tarafın Müflis Jakop Nufusl efendiye <!1 me'Tlallki Şarki)'\ f~:s ,ı - ~ 

Bu takdirde en birinci vazife· Lond ~ildiri rd R . zcrek katetmiş ve eski rekoru 12 ra. humyetı, ıştıkl.~li yenı ışgalin niha- dan tet!<ik. m.emuru Hiimit Bey me- alt olup Galata rıhtım antrepo- sına merhun muhıe ılu ~ ,,, 

. F 1arm b '"f A nu raya yo u. eıs kikalık bir fark ile kır yet bulmasıdır. mur edılmıştır. sunda bulunan T. M mark lı ve Iran ve saire ba!ılantll11 sund' ,1 

nız ransı:: . . u ıg allitına Efendi meramını saklamamış, mıştır. LONDRA, 9. A. A. - Daily Mai- Ahiren Giivar kazası malmiidürlü- kllr gümrük halı anıreP" 8,~ıf ,ı 

karşı ~abıaliyı bunl~ra kapılma şöyle söylemişti: /ta/yada lin Filistinden aldığı bir telgraf name- ~ü teklif edilen Hamit Bey ahvali 856 nuınarali sandık derununda memalikl Şarkiye Fran~9ı P'ılo' 

ktan vı~aye etmektir. Napoleo- _ Kaybettiğimiz ülkeleri ge • • de araplarla yahudileri ya.kı_ndan t~· sıh~iy~sini sebep göstererek istifa bulunan 571,70 metre ve 18 alt depoda 28 Ey!Ul 9• •• ı 1 ~-

nun eskiden yaptıklannı anlata- ri almak irin bu fursat bulun- Afgan kralı ıçın saray n~>:aı:_ı.l~nn kanaatınca. bu ~.kavının etmıştır. onu mu··ıeakı'r. gu··nterıle --ı,c•P 

rak bu adamın eline iktidar e- ."' bırıhırıne karıı besledıklerı kin ve a- __ _ _ _ top fantazl ketenden ibaret em- ,, k 111 

.g. maz şeydır. · - ! ROMA, 8 .A. A.- İtalyan hükil- davetin ilk frrsatta pek dehşetli bir kaddes bir mahal olan Mesçidülaksa tcanın 12 Eylül 929 Peşembe umumun transit olar• 
5 

<;~r gTe.~m~z Mısıra taaruz ettığı- Reis Efendi İngiliz elçisine n;ıeti, A.m~nullah hana bir saray tah- surette tezahur edeceği ve o zaman ve civan üzerinde yahudiler tarafın- olunur. 

nı' urkıyeye ~~şı vuku bulan sormuştu: sıs etmıştır. Filistinin son vekiyii gölgede braka- dan bir hakla tasarruf ve millkiyet günü saat IO da mahalli mez- ----------

tec,:ıvuzla.1:'111. faılı Napot;~n ol- _ Kırbaç kimin elinde ... ? ENKAZ AL TINDAKILER .. cak kanlı hadisata şa~me ola~ağ~ zi- iddi~ olundukça ve hele Filistinde e· kôrda bilmüzayede satılması mu- Vasfi Raşit ,,~~~ 

dug~u. soylıyerek Babıalıyi ik- Padişahın mı, Moskof Carının .. '.'AP_OLİ'. 9: .A. A. - :ravanı çok krolunmaktadır. Kudu~ ı;ıuf~usu bır kallıy.ette. olan yahuuiler müslüman karrer olduğundan taliplerin yev- . -ulu • 

na edınız. Türkiye aleyhindeki ? • tugu dun bıldırılcn. ~abrıkarun en- mulakat esnasında demıgtır kı: ekserıyetıne tahakküm arzu ve tema · Ceza muhakenıelerı ,uk 

tecavuzlar a do. rudan • • mı. · · · BiTME Dl hzı altında kalan ışçılerden onu öl- . - .Gö~yaşı duvarı ile bütün Filis- yülünü gösterdikçe sulh ve salahin mi mezkCtrda mahallinde hazır Şerh ve S• 

Y g dognı muş, 19 u yaralanmıştır. tın muşlumanların nazarında en mu- avdetine intizar etmek abes olacaktır. bulunmaları lüzumu ilAn olunur. F. 250 kuruı 



Ekonomi 
·--~=---.-Son Alman ziraatı 
Bir zaman, taşkın nüfusunu Bağdat hattı kenarına iskan ede

tek, ?raları Alman çiftçi ülkesine çevirmeyi tasarlayan Alman
Yaı. şımdi ziraatini şiddetlendiriyor. 

Mli,LIYET SA 1.1 10 f'\'LUL 1929 
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Mahkemelerde: 

(_ıvı:ırıııi-=LL_i_Y:ZJIET~i~N~ş~E~H~iR=H=AB=E=L=E=R=i =-=~ Eskiye rağ o 
Emanette Birini peyledi, ötekini 
Üsküdar hattı de/liyecek ?Yleki, değil hariçten ziraat mahsulü ithali için mütemlike 

f:? 11tıkası takip etmek, hatta kendi ziraatini en yeni kimya ve 
1k111etle teçhiz ederek ihracatı artırmak istiyor. 
Bugün Almanya, buğday ihraç eden memlekettir. 

Müteferrik H. 
Nakliyat işleri 

Emanetteki 
raporunu 

komisyon 
verdi 

Malul gaziler pa
zarı nasıl tasfiye 

ediliyor? Emanet evkafa taksiti Yaş kırk ta olsa yine genç görünüyor. . . . a 
Vardakosta bir kadın kolunu, takma bır kol gıbı salhyarak. 

belini kıvırıyor ve manidar tavırlar alıp tuhaf tuhaf mimikler . Geçen yıl, Türk piyasası Alman buğdayını ilk defa tanıdı (Ak 
~ı ~.ima~ 18.zını değil midi?). İstanbul borsasında Alman huğda
. ı uzenne hayli iş oldu. 

niçin vermedi? -·- yaparak anlatıyordu: . 

Son hafta, 1200 tonluk bir Alman buğday tahmilinin İngilte
reye sevk olundu~unu haber alıyoruz. 

Başlayışta acele var. Bakalım arkası gelecek mi .... 
ın·~akalnn, bu yıl Alman ziraat ticareti artan nispet gösterecek 

1
· Dtinya hayrette kalacak mı? N. 

İstanbul ciheti nakliyat işlerinin 
gayrı muntazam olduğundan şikay~t 
edilmiş ve bunun üzerine Cumhurı
yet Halk fırkasında bir komisyon· 
teşkil edilmişti. 

Bu komisyon da bir rapor hazır
lanmasını Şehremaneti İkt.ısat ?'lidli 
rü Kemal Ömer, Rıhtım şırketınden 
Fuat Reşat beylerle Hamallar Cemi 
yeti murahhaslarından mürekkep ta 
li bir komisyona havale etmişti. 

Evkaf idaresinin Üsküdar tramva
yları münasebetile olan matluhatın
dan dolayı bu hatta haciz koyduraca 
ğı yazılmış isede bunun aslı yoktur. 
Meselenin esası şudur: Şehremaneti 
Evkaf idaresinden Üsküdar hattını 
aldıktan sonra Evkaf idaresine veril
mesi icapeden taksitler muntazaman 
verilmiştir. Lakin hat şirkete devro
lunduktan sonra para verilmemiştir. 
Bunun da sebebi hatta taalluk eden 
bazı gayri menkul mebaninin Evkaf 
tarafından ferağının yapılmamasıdır. 
Bu mebaninin ferağ muameleleri yap 
ıldıktan sonra ıazımgelen para evka
fa verilecektir, 

- Boyumca evladım var benim. Bu yaştan sonr: elın çapkı
nı ile günaha mı gireceğim. Herifin üstüme yor~ugu sey u.fa 
iş değil ayol.. Hafazanallah. (zinayı k~bir) '. '.'.Hıç ben, Hadıe'e 
büyiik sözüme tevbe, kalkacağım da elın herıfı ıle gezmelere, to 
malara gideceğim. Hak kuru iftiradan saklasın. Ama gel de bu- • 
nu kendisine anlat. İçer içer, gelir; hele beni evde bulmasın: .. 

- Yine hangi doslarının peşindeydin kan .. diye üstüme yu * * * 
GÜNüN İKTiSADI HABERLERİ 
Ruslara mukabil tekliflerimiz deTt~~ı:::::r.~~ dün Şehremanetin 

Dün Naki Bey Rusyaya ihracat yapan Komisyonun hazırladığı rapor üç 
noktayı ihtiva ediyor: 

rür. Bıktım usandım hamın. 
Gozlüklü, ukala tavırlı, cok bilmiş denen tiplerden altmışlı 

bir kadın, ağzını yayarak, ğözünü süzerek hanımı teselli etti: 
- O da akıllanır, o da .. Benimki kadar olmasın. Toprağı se 

vsin, beni gözünden kıskanırdı. Kendini görecek de içine "g • 

tacirlerimizden izahat almıştır 1 - Gümrük hamallarının rıhtım 
R.u l'icare.t uınumi müdiri Naki B. j I:l.yetlerinin transit işlerinin düzelm~- hamallarından ayrılması 15zımdır. 
l'i ayaya ihracat yapan tacirleri dün si için ticaret odasına müracaat etmış 2 - Mevcut müteahhitlerden ba-
}'e~~r~t oda~ına davet ederek til<ii- !erdir. zıları vazifelerini iyi yapmadıkların 
fıa~1 ınucıp olan bütün meseleler • * Japon sergiıi müdürünün beyana dan tebdili. 
tır. nda kendilerinden izahat alınış- tı _ Şehrimizde açılan Japon sergisi 3 - Vasaiti mihanikiyenin tezyit 

Bu cihet Emanet tarafından Ev
kafa bildirilmi~tir. ··-BELEDiYE KANUNU 

Dahiliye Vekaletinin işarı üzerine 
bugün vilayette Vilayet ve Emanet 
crk5.nının iştiraki1c bir komisyon t .>p
lanarak belediye kanunu ve Vilayetle 
Emanetin tevhidi hakkında tetkikat· 
ta bulunulacaktır 

ı uriyetlik" ! gelecek diye eve ayna sokmazdı. 
Sonra yaş kemale gelince öyle uslandı, öyle akıllandı ki. . . ~ 
Sabreden devriş, muradına ermiş kızım. O gene seni sevdi

ğinden yapıyor. Sen beni dinle de gel bu boşanmaktan vaz geç ... c 
Birden atıldı: Be 
- Yooo .. Teyze .. Yalnız onu söyleme! Dat bir feryat iki ... aç 

nıa - Demek mutlak ayrılık? .. B . . müdiri M. Bendo atideki beyanatta ve islahı için rıhtım şirketi tarafın-
•tnu u •Çtiınaa oda erkanı da iştirak bulunmuştur:. dan vaktile Nafia vekaletine veril
"11'~ ve hl!haa~a Ruayaya ihraç hak- _ Japon fabrikatörlerinin Türk miş olan projenin bir an eve! tasvi

- Aman aman, sadakalar vereceğim, eşe dosta ziyafetler çe- ü 
keceı;im inşallah ... O günü bir görürsem. 

lar rk tacırlenne ait kontenijan mal tacirlerine kredi acmadıklarından bi. .....__, :ıescıeai görüşüJmüştlir. gazeteler bahsetmiştir. Büyük komisyon yarın fırka bina 
R.uııı u glln de bir içtima yapılarak Biz Türkiyeyle yeni ticari müna- sında toplanarak raporu tetkik ede-
ıtıu~~~n bu. husustaki tekliflerine sebetlere giriştik. Sergi münasebeti- cektir. 

EMANET BiR KAR MAKiNESi 
ISMARLADI 

- Sen bilirsin kızım, sonra pişman olmayasın . 
- lHihi teyze, pişman olacak o .. Ben niye pişman olayım. ~ 
Kocasından şikayetçi hanım, bunları söylerken yanına kara ~i 

bıyıK!t, zaif uzunca boylu bir erkek sokuldu. Baş başa koridorda fiı 
fiskos ederek uzaklaşırken çok bilmiş ihtiyar manalı manalı ba

ıtrla Ü verilecek cevabın esaaları ha le buradaki ticaret evlerini daha yeni iKi INGILIZ ZIRHLISI 
len iı;:ca~r. Naki B. bunları hami- tanıyoruz. Bu tanışma devresinden LiMANIMIZA GELECEK! Zorlu kadın 
decek gün sonra Ankaraya avdet e- sonra türk tacirlerine kredi açacağız. Köyn Elizabet ve Barbam ismin-
lıaııan ve Ruslarla tekrar müzakereye Şimdilik muamelemiz peşindir. deki İngiliz drednotları şarki Akde- Salise H. çöpçüyü 
kabil ara~ kontenijan mallara ait mu Böyle olmakla beraber mallarımız nizde seyahata çıkmışlardır. İki dret 

Şehremaneti kışın caddelerdeki 
karları temizlemek için bir «kar tan
kı• sipariş etmiştir. Tank Emanete 
birinci kanunda teslim edilecek, tec
rübe edildikten sonra matluba muva 
fık ise tesellüm olunacaktır. Tankın 
fiatı 12 bin liradır. 

şını salladı: 
- Tevekkeli değil dedi, kadın· birini peylemiş ötekini def- 1 

liyecek !. 
Yanındaki bu sözü bir meselle teyit etti: 
- E .... dedi. Eskiye rağbet olsa, bit pazarına nur yağardı! 

* • * 
GÜNÜN ADLİYE HABERRL.Eİ 

diler· te~n".~izi muhtevi liste ken Avrupa mallarından daha ucuzdur. notun Istanbula da gelmeleri muhtc- dayaktan bayılttı l.,.;~~e bildirilecektir. Rusların tacir Çünkü size kredi açan AvrupaWar meldir. f 
la~;""'den çok fazla ihracat yapdık- kredi vadesinin faizini de mala zam- ....,,.., Silivrikapı çöpçülerinden Rahmi e : 
"~üanJaşıl~ğı için bu aene arada te- mederler. Bunun için biz şimdi kredi- TARiHi EDYAN KONBRESINE Kocamu~tafa paıada Ramaz~n efendı 

n temıni için k teni1'an malla ı d "il ı tm kla rekabet AiT RAPOR mahallesınden geçerken Salıse hanı- Şehremaneti encümeni şehirde i .. rııı ınilc on - e e., ucuz ma sa a İ t t 1 t ih' edyan kon mın üç teneke dolusu çöplinü alma- • lıaptaınt~ arttırılacaktır.Rusların bu edeceğiz. ~veç e op anan ~_r .. ' mı tır. !iyen bilcümle otobüslerle otobüsle-
llrlaııan ItirazJan varit olmadığı h•· ı * Cekoslovakyadan Türkiyeye ıev· gre~ı ~e Istanbul .~ar.~1.lununu namı; !aliae hanını buna kızını§, eline ge- rin yolculardan alacakları ücret mik-

N ce .. apta izah edilmektedir. loyat yolu- Cekoslovakya badema na ıştırak eden koprulu zade Fua . d'ğ' b' .
1 

.. .. lin üzerine tarı hakkında bir talimatname hazır- Baldızını kandıran, çocuğunu boğan Na~ B_EYIN BEYANATI Türkiyeye. v~kı ihracatı için !u.na bey kongreye tarihi edyan hakkında ~~~r~k ~~::ü.~: ~0t0r.~: bir ıekilde lıyor. ibrahimin muhakemesi 
tir lci iti B. bir muharririmize demiş· yolundan> ıstıfadeye karar vermıştır. bir rapor vermiştir. Bu. rapor kongre dövmü§tür. Yakında ikmal edilecek olan bu 

·--OTOBÜSLER iÇiN 
TALiMATNAME 

dl 

: Elyevm Çekoslovakya mallan Tri azaları tarafından takdırle karşılan· Çöpçü Rahmi kendisini müdafaa talimatname, zabıtai belediye talimat Bakırköye tabi İkitellide karısı rıı.;;::- R:ontenijan mallara ait ihzari yestc tarikile gelmektedir. Bu yol mı•tır d . b b' h ld namesinin zeyli olacak ve ahklıtıına Hasibenin kardeşi Gülsümü i"fal ede ""alı:crat ç k il hal 1 k em! • .: .. .. d e ememış, agm ır a e yere se· muvafık olınıyan otobüslerin i•lemesi "' 
SULH HAKiMLERi ARASINDA li 

R. yarın bitecektir. e ma arının pa 
1 0 

ara m e- Koprulu zade Fuat bey k~ngre en rilmittir. Mecruh çöpçü hastaneye • rek doğan çocuğunu boğmakla m:ı.z-
tikaı uayaya ihra'l hakkı Türklere in- ketimize gelmesine amil olmaktadır. sonra Almanyaya geçec~ktır. ~u~~ yatırılmıştır. Mütecaviz kadın yaka- menolunacaktır._·.---. nun ve mevkuf bulunan mahalle muh 
gönd c:!,•n. derilerin {28,000) kilosu Çekoslovakya Tuna yolundan yal beyi Haydelberg ve Berlın Da~ülf":· lanmı§tır. MEZBAHA YOLU tarı lbrahimin dün Ağırcezada muha 
h..... 1.'.'_•uınıı olup kalan ancak yüzde ruz bize değil İran ve civar memleket nunlarınd~ki §~rkıyat profeaorlerı SEKTE! KALPTEN VEFAT Mezbaha ile Şişli arasındaki yo- kemesine devam olundu. Bu celesede :;ter""dardır. Evvelce ı'ade olunan de !ere de mal sevk edecektir. Çekoslo- davet etmı•lerdır. y 'k" d 
• ., ~ ky İ ı k t k " • enı oyd t an 53 ya•ın a sey !un parke olarak yaptırılması karar- Gülsüm dinlendi. Gülsüm vak'ayı •u 

Beyoğlu beıinci ıulh hukuk haki- u: 
mi Hamdi beyden maada diğer dört nı 
hukuk bakimi Istanbula ve htanbul- · 
dan dört hukuk hakimi Beyoğluna 
tayin ve nakledilmişlerdir. 

ALEV Y ACMORO d..,a,:·ea~ıe. ai hakkında muhabereye va a rana ma sev e me ıçın e o ur • · , 
- ediJi b' Trabzun iskelesini ihraç iskelesi ola- BORSADA INGILIZ LiRASI yar satıcı İsmail deniz kenarında bir lastırılmıştır. ....,........., suretle anlattı: Konyada çıkan Halka dofrtt mec-bUıı!ar d yor, neticelenince bitta ı rak kabul edecektir. Esasen İrana ya Son günlerde düşmeğe başlayan kahvede otururken düşerek sektei IZMIR BELEDiYESiNE - Eniştem İbrahim beni kandırdı. muasmda neşredilen cAlev yağmıı- ~ Dünı,: i~~~~erilecektlr.• alla pılacak sevkıyat için en mlisait yol İngiliz lirası dün (1000) kuruş (10) kalpten ölmüştür. TEBRiK TELGRAFI Ben de sözüne uyarak bir cahillik et- ru• serlevhalı 'iri iktibaı ettiği için 1. rın 'rica, •-.uada, kontenijan m • Trabzun - Kızıldize yoludur. Bu su- iKi HIRSIZ B.EKÇ, iYI VURDU efkarı tehyiçten dolayı-cHarekeh ga e zil •t Oda! d t f 'k e tev paradan açılmış ve (1004) kuruş 10 İzmirin Kurtulu• bayramı müna- tim ve bir çocuk peydahlaıhm. So'lra . d ti . eana •• "da arın a e rı v • retle bu yol Çekoslovakya mallarının · 1 'k' h B K ı • zetesı aleyhine açılan avaya dün ·• ı ih ~• es'-'d be · R parada kapanmıştır. Borsa komıser- Meçhu ı ı ırsız eyazıtta ema sebetile şehremaneti dün İzmir bele- büyük ablam Edanın evinde çocugu-racatıa ., en n usyaya transit yolu olacaktır. k f d k'l çüncü Cezada devam olunmuştur. > _.. ille•"'•! T · ı · fa la lig"ine göre bu tereffu muvakkat ad- paşa mahallesinde ev a ava ve 1 - diye riyasetine bir teleg"raf göndere- mu doğurdum. Sonra yavruyu sandı- 'b ~usaad ·~~ acır erın en z * Tütünlerin hevenkle ıabtı - Tü dedilmektedir. lernden c~l beyın' •vı'nden eşya İ cHalka doğru• mecmuası sahi i Rı· '--d ata nıazh dilin 1 · · ala" ~·- ' rek şehir namına tebrikatta bulun- ga koyup brahimin evine getirdim. . . M N 

1 
be le "a arı · ar e e ennı · tün inhisarı müdiri Behçet B. Sam- k k b k · D za Pulat ve şırı yazan . ai y r ı ar ııtemişlerdir. Düyunu muvahhade yükse)meğe çalmışlar, evden çı ar en e çı e- muştur Sonra ne oldu bilmiyorum. Bilahare NE sunda tütünlerin hevenkle satışı kö- mir ağa tarafından görülmil!tlerdir. aleyhine konyada açılan da.,a cHaıc-

"' RCI MESELELERİ ylüleri ızrar ettig"i haberi hakkında başlamış ve {l98•25) te kapanmış- 1 b ,,_. · ı ÇOCUK BAHÇESl PERŞENBEYE öğrendim ki çocuğu boğmuş.· ! keh davasile tevhit edilmiş ve konya "Usy d . . . · b' ı Hırsızlar yanlarına ge en e...,ıyı so İb h. d b · duL'- a a tacırlerımızın ta ı tutu . demi•tir ki: tır. 1 d k AÇILIYOR ra ım uzun zaman an en mev- daki maznunlara Istanbulda hazır hu • -rıh k k il · • Al (873) k t kolundan biçakla yara a ı tan sonra \ k f ld • d b h d k k f 
1 1 lesı' "-" a sız azanç verg erı mese- «- Hevenk halinde satışı menet- tın uruş ur. d V . Şehremaneti tarafından Gülhane u o ugun an a se ere e a et e lunmaları irin celpname gönderilm'"" • _,,•dilin' · T" kl · - - _...._ eşyayı bırakarak kaçmışlar ır. erı- • .,, erııtianın ceye kadar. ur ~re aıt mek için elimizde k&nuni bir selfilıi- Kazalar len eşkal üzerine sabıkalılardan Kum parkında vücuda getirilmekte olan tabliyesini istedi. Bu talep reddedildi. ti. Dünkü celesede yazılan bu celpna ilteıı •on ~~ptedilmemeM mu arrCt' yet yoktur. kapılı Nuri yakal~nm:ştır. çocuk bahçesi Perşembe günü açıla- Muhakeme maznunun karısı Hasibe meye cevap gelmediği anlaşıldığm-

huau' ır hafta zarfında tüccarın Bu, tüccarlarla köylü arasında bir Polatlı kazaSI - - caktır. Burada muhtelif eğlence ma- ile kayın biraderi Musamn celbi için dan tekidi zımnında mahkeme 19 ey-81 depola d ki mali ' t BiR SANDAL PARÇALANDI J ı "1iıer k rın a ara vaz ıye satış muamelesinden ibarettir. Mama halleri, dönme dolap ar yapı mıştır. 13 eyHUe talik edildi. l(l.l Perşembeye talik edildi l\;ı na~" resmen Rus maliye depoları- fi geçenlerde meclisi idare azasından Dün, Unkapam ile Galata köprü- Ayrıca kum bahçesi_ de yapılacaktır. "'!!!~~!!!!!' ... ~~!!!!!'!""'"'!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'~--"!"!!!!!!!'!""' .. ----~ 
L o:uuıe haıı tır H tta b'ır • k sü arasında "Azim" namında bir mo- =----M ·- i'ft:- · -----""'Ç .. anmış . a bir zat oraya gitmişti, o bilakis he- Demır' yollar idaresinın aza KADIKÖY BUZ aar e ha,1 \~ OVel de yeniden gönderılen venkle satışı yüzde 10 köylünün le- tör bir sandala çarpmıştır. Müsade- FABRİKASI 
}'ü,İindUrlı: cmtiaaına da vergi borcu hine olduğunu söylemiştir.• hakkında bir izahı menin şiddetinden sandal parçalan- dık' .. f t ff 
<ııe1ct d~n Vaz'ıyet edildiği bildiri!- * Nekadar incir geldi ve nekadar _ mış, içindekiler denize dökülmüşler- Şehremaneti tarafından Ka oyun S enogra 

"' e ır. d A 1 1 k h kkı da H d ve etraftan yetişilerek kurtarılmış- de yaptırılacak olan buz fabrikasının 
la •acır' !er . k .. 

1 
satıldr - Mevsim iptidasın an 5 - Po atı azası a n ay ar- h . f Ye t f · ı· • · d b" lardır keşifnamesini Emanet eyctı ennıye tın · • nı sene on enı1an ma · gu· stos tarihine kadar Aydın havali- pa•a işletme mü ettış ıgın en ır tav- · K 'f Açılan kursların netı'cesı' •raaıın· ha la d ı b ka • 1 1 si hazırlamag" a başlamı•tır. eşı na-'1!•lt · · e ş nma an eve u sinden İzmire (47306) çuval ve 5443 zih aldık: Bu tavzihte deniliyor ki: HIRSIZ H ZMETÇ • ti! ışın hük"-etiıniz' · · tetehhlisa d' .... d tb ' B h · ~dd · d me biter bitmez inşası münakasaya go"ru·Jdu" BEY"'"LU DAiRESiNDE • d" . um ın · torba incir getirilmiştir. Bir çuval Ha 1>e raporunu gunun e ma u- Kadıköyünde a arıye c.. esın e ..,.. 1 Uzelti!ın · · · ti bekl d"· · · konacak ve inşaata başlanacaktır. 'tini aöy! eaını eınnıye e e "' vasati 90 kilo itibarile gelen incir mik ata verdik ve gazetelerimızın hepsin oturan Kazım beyin hizmetçisi :&mi- Fabrika gelecek sene her halde faa- . ,., f' k "d' . NiKAHLARI KIYLAN ÇiFTLER 

•is •di.! emektedir. Geçen sen~ te- tan 5773172 kilodur. de intişar etti yalnız Cumhuriyet ga- ne evde kimse yo1<ken bir çok eşya Ankara ısteno.,ra ı ursu mu ·~· Dün Beyoğlu dairei belediyesinde ~Uaya en. Palamut hülasa11 fabnkaaı Geçen sene ayni mliddet zarfında zetesi resmi metne müstenit izahatı- çalmış, kaçrr.rştrr. . liyete başlayacaktır'... A. Benaroya bey, .dün bir k~ç. gun nikaiıları kıylan çiftler şunlardır: 
ili ~ı:ıı~~ ~raç edilecek valekl itleri- gelen incir miktarı 64816 çuval idi. mızı dercetmemekle kalmıyarak hak- BEŞiKTAŞ OTOMOBiL KAZASI EMANET VE DÜYUNU UMUMİ- mezniyt~le şelırımıze gelmıştır . . 1~- Suzi H. mlihendis Halit Salih B., 
l\irıı. I' k •çın son zamanlarda bir ano Şimdiye kadar bunlardan 4426092 sız ve yanlış tarizlerde bulundu. Dün ŞofC, Alyotinin idaresindeki otomo · YE BİNASI ı tenoğral~ faahye~ı hakkında ken~ı.sı~ Anatalya H. makinist Dimitri Ef., ~ rıı.~reae~ haline getirilmiştir. §irke· kilo satılmıştır. Fiatler şu suretledir: kü tebliğimiz le ifade olunduğu gibi bil Bc~iktaşta Halil ismi'lde bir çocu Dliyunu umumiye binasının Ema den malu~at ıstıJ:'en ~ı.r mulıarrırı~ı, Fatma H. muhasip Mehmet Şekip ~· 
-.ir Be . •ı~eleri dün İktisat vekili Şa Slizme 32-42 kuruş, elleme 27-35 kazanın sebebi Polatlıdan Ankaraya ğa çarpm•ştır. !falilin Y" · 51 hafiftir. net tarafından satın alınmak istendi- z.e. mumaıleyh atıdeki ızahatı vermışl Anastasya H. bakk~l Koço Ef., Hedı-ltrııda c~ıyaret ederek fabrika hak- kuruş, paçal 29-20 den, naturel 20· gidecek yolcu treninin alelilsul arka- Şoför yaka!anm•,t r. ğini yazmıştık. Emanet bu husustaki tır: . . ye H. amele İbrahım Ef., Fatma H. 
'•ltaıet· at vermişlerdir. Bu şirket 15 kuruştan satılmıştır. sına konan takviye makinasının kar- müracaatını vekalet nezdinde tekit et! _ Ankarada iki kurs faahyet.tedır, polis Hasan Ef., Eftimya H. eczacı 
•e hu ın kendisini himaye etmesini Son hafta içinde İzınirden Liver- şıdan gelen tren makasları geçmeden KADIKÖYÜNDE 8IR miştir. Bina tamamile boşanmak üzre! biri Mi!let me.clis~nde diğeri Tıcar~t Ç~la. Ef., El".ni H. katip Yani Ef., leı.. p s~n: l'tuayaya gönderilecek va- pola 144000 kilo, Glasko~a 42450 ki- eve! verdiği işareti yanlış anlıyar~k E<;RARHANI':. olup boşandıktan sonra bu hususta mektebınde. ŞımdıJ:'e kadar, ınuhtr~if Liıtfıye H. bınbaşı Hakkı B., Meliha '•ti!n:ı ~erinin tamamen kendisine lo Londraya 252110, Brıstola 66 hın vaktinden bir az eve! hareket etmış Kadıköyünde Söğütlüçesme cadde- kat'i bir karar verilecektir. · tar~hlerde yaı:ıılan ımtıhanların neti- H. manifaturacı Zeki !!" Meza~ta H. 

Bu •aı~ı teınenni etmişlerdir. A;,,erika'ya Nevyork'a 785000, Tri- j olmasından ibarettir. sinde sabıkalı Hayrının kahvesi gece cesınde, 57 ki§ı muvaffak olmuştur. kasap Mişon Ef., Marı H. komısyon-
'iapı1a:Urac.aat tetkik edilmekt~di~" yeste'ye 25710, Cenov~'ya 11700, Mecruhlar hakkında muhtelif tel- ansızın taharri edilmiş, üç esrarkeş Cemal Bey tarziye Bunların üçü dakikada 200 hece, on cu Ohaneı Ef., Hatice H. berber Ha-~•t ın tetkikat neticesinde eski tı- Marsilya'ya 650.İskendenyeye 32311 graflar ve kulaktan yayrlar~k ba- ile bir okka esrar ve kabak bulunmaş altısı dakikada 160 hece, mutebakısi- san Hilmi Ef., Hayriye H. Banka o-
l,0Uahe.deaile ihraç hakkı tacir· kilo gönderilmiştir. ZI gazetelerde yer bulan havadıs ta- tur. verdi de dakikada 120 hece tutuyorlar. dacısı Ziya Ef., Araksi H. katip Dil 
hğ, 1o· verilen halı, kestane, tere • Yeni ıiııorta tariflen - Kaza, mamen yanlıştır. Kazadan müteessir 1 FABRiKALARA VERiLECEK Gelecek Teşrini sani iptidasında, Ef .. Semiha H. telefoncu Mustafa el 
dtler higan, _odun ve diğer bazı m~d- nakliyat ve mes'uliyeti maliye si;:nr- olanlar hakkında hekim raporuna J PRiMLER Ticaret odası umumi katibi Ce- Meclisin bütün zabıt katipleri 200 BEYAZIT BELEDİYESİNDE 
YOııJar ç ~agbet bulmadığından mil· ta tarifeleri İktısat vekaletince tas- müstenit resmi malilmat şudur: ANKARA, 9.- Teşviki sanayi ka- mal B. gazetelere gönderdiği bir mek. hecelik imtihanını vermeğe mecbur- Dün Beyazıt Dairei belediyesinde 'iıiye~a Ur~ zararı mucip olan bu dik edilerek ticaret müdiıjyetine bil- A - Yolcular: Bir yolcunun yü- nununun 11 inci maddesine göre ba- tupta ezcümle diyor ki: 1 durlar. Bu suretle yeni içtima ~evrin- nikahları aktedilenler ~unlardır. 
llat'l?t l~~ muahede müzakeratında dirilmiştir. zünde gayet hafif bir sıyrık bir yol- zı müessesata verilecek olan primle- iktısat ali komisyonu umumi ka-1 de istenoğrafiyi tatbık et~ek ~abil Hasan Hi~met Bey. ile Fatma Ve• ııİllı '"""te alınacaktır. Bunlar bu hafta sonuna kadar ta- cunun alnında kırılan bir camın ha- re esas olmak üzre talep edilen ima- tibi Nurullah Esat bey tarafından olacaktır. Son imtihan, yanı dakika- cihe H. Bekır ef. Raıka H .. Osman ~~t ~asa halı meaeleai çok pyanı bedilerek alakadarlara tebliğ oluna- sıl ettiği çizgiden ibarettir. Jat beyannameleri iktisat vekalrtinc (Hayat pahalılığı) namile neşredilen! da 250 hece, ancak bir kaç ay sonra Nuri ef. ile Fitnet H .. Tahir ef. ıle ~•ıne~ up buradan hiç halı ihraç e- caktır. B - Müstahdemin: Bir hamalın peyderpey gelmekte ve tetkik edil- bir raporun sahif~ kenarlarına yazıl.1 icra edilecektir. Bu imtihanda muvaf Arife H. kttl'tiııdeaıne mukabil Şark memle- Yalnız gemi teknelerine ait sigor parmağı ezilmiş, bir gardifirenin kal- mektedir. mış b'\lı kelimelerin yevmi gazetele_r fak olanlar: cistenoğrah namını ala- F~ TİH. ~ELEDİY~SIN~~ 
""la it•! en R:afkaaya tarikile lotan· ta tarifesi tehir edilmiş ve bu husus- çasında çürük hasıl olmuştur. Bitta- Tetkikatın arkası alımnca mevcut de münakaşası dolayısile aşağıdakı bileceklerdır.• Fatıh daıreı beledıyesınde nılrahlı lııiıteca~ ~ansit halılar yüz bini ta esaslı tetkikat yapılması takarrür bi hadisenin müsebbipleri hakkında tahsisata göre verilecek prim nisbeti izahatı vermeye lüzum görüyorum: Benaroya bey, Türkiyeye mahsus rı aktedilenlerin isiml!ri ıunl~rdır ~U. dit. etmiıtir. Dün sigorta tarife komisyo- tahkikat ve takibat yapılıyor. Sebep tesbit edilecek ve ona göre istihkak- Evvela söyleyelim ki nasılsa bir iıtenoğrafi usulü, namı altında bu Yüzbaşı İhsan .Bey ıle Haİtıce H, 
:- Yetifhududuna yakm olan dil:dın nu toplanarak yeni tarifelerin tatbı- olan makinist şimdiden eli işten çek- !ar tayin olunacaktır. gazete muhabirinin eline geçen bu ki- günlerde yeni bir kitap tab'ettirmiş- Mersin ef. ile Hıkmet H. zzet .B. 
ı..U<tlitta: P&ınuklanmızm ihracına katı etrafında müzakeratta bulunmuş tirilmiştir. Hadiseden çok müteessir DOKUZ YAŞINÔA KIZA... tabın ticaret odasile ve ya kütüphane tir. Maarif vekaleti, mekteplere tev- ile Akile M., İsmail ~akkı ef. ıle ~-~ ll:rıncni ve Rus memurları tur. ahi olan idaremiz Demiryollarına ait her sile bir alakası yoktur, kitap şahsıma zi edilmek üzre, bu kitaptan 400 nus- Naciye H., Şer~f B .. ıle ~a H .. 
::"1ll d~ ıtılltkilatıa mani olarak bun * Tlftikçili.k - Ticaret ve z re meseleden maalesef hakikati hare uy Hadımköyünde haraççi köyünden aittir kendi malımdır. Bu raporu ka- ha satın almıştır. Mehmet Seydf~ttıfn .e,f. pıle FbeethHıyeN~· S .. ~tinden çok atağı ffatlerle borsası Londraya tiftikçilik tahsili olınıyan neıriyat yapmakta bu- Mustafa kızı dokuz y;ışmda Sıdıka nunu' sani 1929 tarihinde okudu"um * Muhtaç çocuklar - Hililiahmer Ahıneft J:IlamEıte . Hı e yem .f, ·ı'" 
"'I'; """"nlmaaına sebep olmakta· ı'çın' bir talebe gönderecektir. Gönde- lgun Cumhuriyet gazetesinin Bu tarladan dönerken Hatiz oğlu Saimin f'k . fuk tm &b. kt 1 d ki ktaç tale ""n • . ı e • er . • ovan e . ı e 

baka . tiha un an t il li • •tı B tı' zaman ı rıme teva e ey en ır cemiyeti me ep er e mu - .-. k' . H J f f . 
1 

R be'-••· rilccck talebe için müaa ım - ta h ket'ınden muzaaf bir suret- ecav z ne ugramı, r. u şenaa tal b daha var Kirya ıçı oae e ı e e -
·-..ltad rzı are 'rt'k• d s~· akala tır iki nokt. aımın ya.nın. a şahsi mutalia- beden başka (800) e e;ı:e · H. Se fettın" ef. ı'le Mu:'zeyyen H. a.r tacirler, Şark hudut vi- nı açılacaktır. te müteessirdir. Bilhassa resmi tah- 1 1 "P e en aun nmış · !arımı ışaret etmıştun. dım etmeğc karar vermlıtır. • Y ________ _ 

* * * kikata müstenit tebliğimiz neşredilmi SOTÇO DOK NINDA YANGIN Tarafımdan Nurullah Eaat beye '"''"' • • Barem idarei husu-
K. 9191929 yerek bu bapta maHlmat vermekten Galatada Mahmudiye caddesinde "Mesleksizlik" isnadı katiyen varit Eczacıların ıçtımaı ambio Borsası içtinap etmiş olduğumuzun yazılma11 sütçü Anaatasın dükkanı bacasından • 'd k't t t ~llıı.., l~UZLAıl TAHViLAT eğer bir muhabirin kasti tahrikine dün korumlar tutuşarak yagın çık- değildir. Bir rapor ve ya kitap mu- Eczacılar cemiyeti~ içtimaı dün Siye e ne Va 1 a • 

Ulh... - C<bJu 40, f !" dil 1 harririnin efkar ve mütalaatından bir B g"lu halk fırkaaı Dinasında ya- bı'k olunacak? -...ı, ... '••k~lde 19' 75 D. Y. ..~ T. 46,•: yıktır. Devlet demir yollarının bir .... • p § 
ık'"• 11 1 95 6i ~O Aaldola} !· TT.. 40 - mü tenit değilse ayrıca teessü e a- mış iaede derhal sön rü mü,tür. ı'ki noktası benim dü•ünce. m,,e u. yma- 1e1ymoı tır. 

... «eaııı NKARA PALAS dığı için bu zatı "Mesleklız dıye tev İrtimada ekseriyet bulunmakta ;. Jtıla a 58 4,65,00 cüz'ü olan Haydarpaıa işletme mü- A sun' etmek hangi akıl ve mantığa Bl· d' , v·ı· 'da . h . . 
lil.NL'TL!R Tbıt flrklll • 76,00 fettişliği kendisi~i tıpkı gazete~er:i· 'A. 'KARA) ı. ı .. yet ı reı usu~ıye11 memur-l:lıttlrtlt ıırtlll miz ve diğer mılli müesseselerımız ' ğar. . ktub d Celseyi reis Nizamettin bey aç- !arı hakkında barem maq lı:aaunu-
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IWıtım Şlrtcıı. 16 76 Bütün odalarda telefon, sıcak Cemal B. bu t~rzıyekmfe e irfuannına mış ve heyeti idarenin faalih:t ve nun tatbiki için lazım gelen tetkikat 10 H. '• lla&ıı ıırtlll gibi milli camiamızın bir cüz'ü olmak h E t B 10 vu u v 
tiO la müftehirdir. suyu, kalllrlferl vardır. Husust Nurrulla aa · al k d' . hesap raporları okunmuştur. por- yapılın19tır. 
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00 
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ÇllLııt 
tın 1 dan bahsetmekte v.• enen en ıaıne !ar taıvip olunmu• ve hesapları tet· Tahkikat raporu daim! encilmene Sui tefehhüm neticesi bazı delkü banyolu apar an ar. kt d • 

temaslar vukuu her zaman mümkün Odaların flatı: 6. 8. 10 ve 12 tarziye ~erme e ır. kik için iki müfettiş seçilmiştir. veril~tlr. EncllDMn meıeleyt intat 
olmakla beraber her vesilede bu mil- liradır. Amerikan ban orkestra, ODA HEYETl TOPLANDI MUteakıben yeni idare heyeti in· !e!!d!ıeci!!eii!kt!ı!!i!r!!!.!!!!!~!!!!!!!!I!~!!!!!!!!!!~~!!!!!! ~·~ra ~ !!:~ ~~';!ork 0·~ ~:~ ıı müessesemizin tarizlere hedef ol- erkek ve kadınlara mahsns Ticaret odaaı idare heyeti dünkü tibabına bqlaruruıtır. İntihabatt~ 

Cenone ı 50,511 lloıaa 09 23,00 ması umumi mı;nleatimizı; muvafık perukar salonu, çamaşırhp..ııe 
1 

içtimaında bazı lastik şirketleri için ekseriyet kazanan fırka n~etle.rı 
Amster<lam ı 20.25 olmamak gerektır. İdaremız her ten- ' ı lbımgelen eksperler tayin edilmiş ve ıunlardır: Tok~t meb~su ~uaeyı~ ::::::ı !; !'.-ıı Sotyı 66 6'\l,50 kidi istifadeli bir ders telakki ctmb•.k garaj, tenis, ~Ut.~~.bane, yataklı l bir kısım türcarın sınıflarının tenzili Hlisnli Bey, Nızamettın Talıp, Mli-

pr•• 16 27,51! Beılla 2 03,75 zihniyetinden mülhem olduğunu ır ı vagonll\r şırı:eı.ııınacental ığ.r ; takarru"r etmi•tir. eyyet İhsan, Hüseyin Hüanli Beyler. 

Yeni idare heyeti reialni lı:endl a
raımda intihap edeceklerdir. 
İçtimaa saat 16 da nihayet veril· 

mittir. 
- defa daha temin ve teyit eder. ı·-•· .. ~·-·· ...... - ..... -.~~·---·---· ~ 

Vfyıa• _:3~~~5~,75~·-_______ ....'._:::::::_::.::.....:_~~--_:-----~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------
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:BUGÜNKÜ HAVA 
~ 

1 
Dün hararcı azami 19 ugad 11 

l cıece idi Bu gün rilzgtr poyru 
"'erk ve hava kısmen bulutludur. 

FELEK 
İNİP ÇIKAN ŞEY 1 

ır kaç sene eve! tstanbula bir 
ansız tiyatro kolu gelmişti. Artiat 
arasında kısaca boylu bir Marail

h vardı. Yaptıfl kl~aik tuhaflık
an biri de {ti idi: 
' ad mm midesinde bir hastalık 

'?Dış. bir ~ boğa.undan kamına 
çıkıyormuş. Doktor demiş ki: 
Ayol, lngifu liruı yutmu9un 1 

akıa İngifü liı:aaı inip çıkmak 
Jbarüe buna benz~r. fakat unutma 

· .J1ım ki inip çıkmada lngilis lira
'ıe rahbe• edebilen bir 9ey daha 
r: 
Jatanbulda dcrecei b.uaret 1 

... Bu günlerde iki şeye bakıyoruz. 
'Borsa lavhası, ve termometre. 
İkisine de elimir ermiyor 1 

HA GAYRETi 

__ :x:_ 

Avrupa karikatürii 

Kuş arın kongresi 
' , 

_,; re· / 
~ 'V 

••• 
t~"'' .., "'"' QJıfS'IC 
""51\ 

,, 
• • 

lll...UY~T 
a. 

SALI 10 EYLÜL 1929 

ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
ıcra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Gala tada Ünyon Hanındadır 
"""ti" l ııl.11ınmaynn şt>lı:rlcriif' aceuw ar:ın· m\ı.•-ı h·· 

T f'IPfon , Ueyo~l u -. 20:)3 

Devlet demiryolları ve liman-

Yonnki çarşambs skşamı 

MELEK SiNEMASI 
BEBE DANIELS ln 

ıemsill gilzi.nl 

Atlatma Yarışı 
filminın iraesl surttile kapılanııı 

ISehreınaneti j(:lnfarı 

Şebremanetindeu: Zalıitai Beled• 
ye talimatnamesinin 338 inci madd'<· 
aile fıkrai müzcyyelesi makamına ka
im olmak iizre tanzim ve Encümen 
Emanetin 19181929 tarihli ve 989 nL 
maralı kararile tastik olunan madd tekrar açacaknr. 

Hıı.ıust surette intihap olunan ıureti zire yanlmı§ ve münderecatm.0 
bu muhtı:sem filmi göstmnelde göre mua-ıe if11111 lüzumu da-aiıı 
Melek sineması, lrae ettiği büriln Belediye mü1iriyrtkrinc tamin edil-
filmlcrin birer şahc.""' olduğunu mİ§tİr. Alakadaranm malU...u olılwk 
bir kere daha lspıat edecektir. üue ilatu keyfiyet olwıur. 

lılrettn: gösterilecek olan Su- Zabitai Belediye talimatn.amesiniıo. 
vdıe elbisesi iki lwımiık gayet 3311 inci maddesiyle fıkrai müzeyyilr 
gülilnçlil komedi remaşaklranı •i malramma kaim olmalr üzr., lı:ak-
kahkahalsrla gUldürecektir. me alınan madde: Tarkos n ya El· 

l ,. • d • d • mah suyu geçen yerlerdeki fırml.ırd: 
arı um umı ı aresın en: . . ekmek >malinde ycrlerhlı. fc 

1 Amerika sınema. yıldızlan müsa- kullanılacaktır. Bunun için lazım ıe-
Münakasası l 7..fr929 tarihin- edeceklerin teklif mektuplarını bakasında ?lrlnciliti ihraz len tes.isat yapılarak ı:ıu-lutlar, 

de icra kılınan Ankara deposu ve muvakkat teminatlarını aynı et~ olan mur teknesinin başında tesia edılıcc.e 
kömür tahmil ve tahliye ameli- günde saat 15,30 a kadar wnwni KLARA BO V ve •uyun abonuma asgari miktıtn fı-

. · · "l fi tl haddi ı el · rnun işleyebileceği azami miktarda yesı ıc;ın ven en ıa ar müdürlük kalemine verm en yanoki çarş•mha akşamı wıa kifayet edecek derecede olacak 
layıkmda görülmediğinden me- J.azırndır . Talipler münakasa ALHAMRADA tır. Frrmcılar abone t<diııat makm• 
zkur ameliye yeniden kapalı za- l şartnamelerini bir lira mukabi- Jannı her teftişte göstermeğe mecbu; 
rfI •• ka k ulm tu CD yeni ibdaı olan d ..,.__ •-~- ut. L... Jarın a muna saya on us r llind A k d lz e daire- ur ................ mevc ..... yu a· 

Münakasa 19da-9Ankar-929 pedrşeDmbe sind:n tst:ı~u~dı;:a He;ydarpaşa K 1 z 1 t l l ~ t l H ~~ !;t~~,:ed!;:':"ye~ !;:!~r· ügnü saat 16 a a ev- .. . d b.
1
. ..--- dan ted rik e e ı ır kapalı mnliliemu kapattırılacaktır. 

let demiryolları idaresinde ya- maga.zasın a - . . . Etrafı dairenmadar bir metro vus'a· 

MiLLiYETiN EGLE CELERİ 
pılacaktır. Münakasaya iştirak ler. filmile yeni sinema me>sımınm tinde çimento ile sıvanacak ve ... - · 

Betlet Demir yolları e Li anları Om mi rnarcsin~en: ~~=~i~: [:~esinde 1 ~;$.~::;:~~ 
mestur bir mecra ile IJ ğıN alablaca 

74 ton sürşoför yağı kapalı)vakkat tem.inatlarını aynı gün: tır. Tulumbadan fırın dahilinde v• 
Bir İngi!U tayyarm ııaatte 608 
lometre uçarak düny siir'at reko 
1 u kırmı~ 

_f Hesap ettim. dakikada 1013 ve aa :z 
yede 170 metre gitmiş. Bu akla zi 

bir şeydir ~ 

zarfla münakasaya konulmuş-! de saat 15,30 a kadar Umumı hamurluğa yakın yerlere su isale e ' 
tur. 1 müdürlük kalemine vermeleri bilecek boru tefrişatı ve tesiaatı . • 

Münakasa 18/9/929 Çarşam-, lazımdır. yapmak -mnudur. 

!arsilyahlarm milb:ılafalarma mi ~ 
olarak bir şimcndifrr istasyonun 

d Ank d 1. 1 Terkos v., ya Elmalı suyu g~ ba günü saat 16 a ·ara a Ta ıp er münakasa şartname- yen mah..ıJelerd.,ki fırmların kuyu;;. 
Devlet Demiryolları İdaresin-,lerini iki lira mukabilinde An- rmdan usuli veçbile numune alına~ 

ı va .. onun penceresinden, aşağıda 
rnnda bir memurla gavga eden bir 

1 rsilyah, memura tokat atmak is
' ?m;ş ve elini kaldırıp savurmuı, o 
mada da tren lca'km~ o kadar sür' 

: tli ~itmiş ki tokadı vurduğu zaman 
a ısmdaki memur trenin yeni dur 
·uğu istasyonun mem:.ıru imiş.. 

Zanediyorum ki eğer tokat ağrr
~ atılırsa, İngilizin tayyaresinde de 
ynıhadise olabilecek. Ben bu llÜr'-
ta pşarken ağır lranh rilfekadan bi-
lıi sordu: 
- Neymiş o 1 
- Bir İngiliz tayyareıi aaatte 008 

ilometre uçmuş 1 
- Uçmuş ta ne olmnJ? dedi ft 

ımcdi 

TOPLU İÔNEN!N AZ1ZıJô1 
Toplu iğne do tumtız dünkü Va
te itinde benimde bulunduğum 

ır takım kimselerin isimlerini (Va
ıu) sıstemi kırpıp küçülterek acel' 
cayıp §eyler )1l!>IIllŞ, Lunlardan bir 
=ı m:ma iI de eder şekilde değil 

a'-::ı• bazı!an ~Yako. Alo ... gı1ıi ga-
ip <ekle gir••-,' Hen kendi he•abı
aa bu lresip biçme ismime mfinha
ır kaldıkça aldırmam. falrat baş
taları: 

- Ustura körleşti yüzilm!izü keı
aeyc ba~ladı iyebilir ı Aman, dik
ra ' 

FELEK 

Belsoğukluğu frengi 
olanlann nazarı dikkatine 

Dr. Horhoronl 
Fennin en son usulile kaı'i 

olarak ••ki ve y<ni belsoıtuklutu. 

frengi, idrar darlığı. bel gevşekllgl 
ve muane ve bilcümle kadın n· 
aısızlıklan tedavi olunur. lleyoglu 
Tokatlıyanyannda •mektep aokak 
No 35 Tel: i'. O. ~ l.'i2 

yardım sandığı 
Em!Ak ve iraılı arsalara birinci 

emlA!ı: banUsi}le Emniyet sandıgı 
ve nukut mov~u[cye meıhun emli...c 
ilrlnci lpotd1e ilheıen para v<rillr, 
lsunbuluıı kr $emtinde em!AI: ahnır 
ve S>blır. GAiata .\da ilan Telefoo: 
Beyoğl D 3837 

L'..a i ; Şdınhalin ı>Clıi:dnci Günü 
lstanbulda :\ley•~ı.ı d.erıınunda 
ıııpu ••nedi ve tiç lı(a senet vesa
ir evrakı ho:<wiyemi havi çanamı 

7•,i ettillL Bulan zaun atidcl:l adre
« gUııdenncsi iıısıniytı IWDUla 
rica olunur. 

Msaray civarında Softa <inaı 

mahallesinde mülı.erıcr 5 name
rolu hanede mukim yancıtlı 

llü.,~irı o u _\ hmct 

Bıı g!lnkll yeni 
bllmeceml:ı 

SOLDAN SAÔA: 

1 - Deraguş (9) 
4 - Söylmcni lrısaca yazmak (3) 

İhtiyar (3) 
6 - Nota (2) Hastalıktan korun

ma ıırmgası (3) Masset (2) 
7 - Vakrt (2) Nida (2) 
9 - Birinci (3) Görmeyen (lJ 

Dilnkil bllmecemiJ:ln 
halledilmlt şekli 

YUKARDAN AŞAÔI: 
1 - Galeyana gelmek (8) 
2 - Binme "emri hazır" (2) 
3 - Kitap kabı (4) 
4 - Eski (4) 
5 - Birader (6) 
6 - Az sıcak (4) 
7 - Erkan (4) 
8 - Nida (2) 

9 - Üstten atlamak. c;aldrrmak (8 l --

Tevfilıfeıntr1otları ve linıanları umu . · i~anninden: 
Fevzipa~a-Hiyarbekir ve Irmak-Ereğli hatları üz~rimle in;lsı mu· 

karrer ~ adet köprünün inşası ve montaj kapalı zarfla mtinaksaya 
konmuştur. 

\lüaaka.sa 13/ IO 929 Pazar günü sut 16 da An.karada Devlet 
demiryolları ldaresinde yapılacakur. 

:\lunakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mııvalJrn.ı 
teminadannı ayni ~rıde <ııat 15,30 a kadar umuınt mü.durlük ka
lemine vermel~ri 1!7.l!1ldtr. 

Talipler münakasa şarttıamclerini 50 lira rnokabilind~ Ankarada, 
i\Wzcme dairesinden, lstahbul llıvdardaşa ına!l;aza>ından tedarik 
edebilirler. 

Milli müdafaa vekaleti deniz fabrikaları 
Umum müdürlüğünden: 

Pazarlıkla imal edilecek olan bir adet patalyanın ıeraiti fenniyesini an 
l.amak iizr., fabrikalar mnum Miidilr lüğün.e her gün müracaatlarının ilan 
edilmesi rica olunur. 

de yapılacaktır. karada, Malzeme dairesinden aularmm nitritten ari ve ekmek • 
Münakasahya istirak edecdı:- Istanbulda Hayuarpa~a maga- !inde kullanmağa elver~ olduğu 

!erin teklif mektuplarını ve mu- zasuıdan tedarik edebilirler. hakkuk: ederae tulumba konularak 
• mur mahalline kadar boru ferşrtı:Dcl 

Devietden1i1 olları pe linıanları un111m!!·~~ m tl""O"i'' ~==m~a!:ı::ı;:~ım: 
E .i~chir h. '"', hlıtı uıerlnie Çekürkr İ<ta>y ınu cfva,ında 91 inci IJ _\!il ~ fakat sık oık au tahlil ettirilerek mfı 

Lm. de vaki llŞ Lc:a; !an çı anla~ak 5000 m:~ ba'ast kıp•lı zarfla miln•ı- levvesiyet eoeri görüldUğü anda. kıı 
yu set ve ya temhir edilerek bunaalo 

kasaya konmu;ıur. elan.ek imali menedilecektir. 
l\lünahsa 22 eylül pazar giinü saat 16 do Anbrad• Devlet demir yol- • • • 

lan idaresinde ya 'ıloc;ıktır. 
Münakııs.ıya. ;Şnrak edccd::lerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat 

lannı aynı günde pat 15,'JO a lra<ht Umum! miidürHkt k11conine vermeleri 
l!zımdır. 

Talipler mün>kıs• şmnamclerini 2 lira mukabilinde Anhrad;ı. Muha<ebe 
dairesinden, lst:ınbulda lfaydarp•i vezne<indeıı ıed·trik edelıillr!•r. 

çiçis 
TlCARETH, NF~c.;· 

YALNIZ 
A • ...... • 

A~ 1 
FlKlT 

LA 1 ET 8 
.... ili ö~reür. 

Her lisanda hususi ve umumi dersler. 

TECRÜBE DERSİ i\IECCANENDIR. 
Eeyoğ"Tn Isttklfıl caddesi 356 

Sipahi ocağından 
20Eylül 929 Guma gimır At koşulan yapılacaktır. Allladararun 

ocıığa ve vıI'-yet baytar :\hidiiriyeıine ımmıcııat.IA buna ait poruğ

ramı görmeleri ilan olunur. 

ENGLISH HIGH SCIIOOL FOR GIRLS 
İngiliz İnas tali mektebi 

&goğlu 
Sınıflar 21 Eylül Ça"8mba ~Ü açtlacal'nr. 12 Eylülde Londradan 

avdet edecek o!.tn mel"tep mudi""5l 14 EvlükLn it bateıı Cuma ve puardan 
mada her un su• lO ilP ! 2 arasmda. '°"i kavıt muametabnt lla edecektir. 

T • 
1 

ı Sarı a1:2balaj kağıdı içinde 
satılmalı:ta olan ~~ ltalyada 
l(astellanLa ~hrlade. kain 

KOTO TiFiÇ İO 
Ü fabrikasında 

imal olunıın traramandol emıı
ası Dzerine me zn baladaki 
marl::alar 24 Teşrini sııoi 1924 
tarih ve 494 nilmero Uc usıılen 
tesçil ed!I iş olmalı.la işbu ıuar

lmfardnn birini ve )R bir kaçını 
hnvl ul&D ve ya ıız:-rlndc 

G o 

Şehremanetinclen: Fatih yangın y; 
rinde Nevbahar Molla Gürani cadde 
sinde 5048 harita numaralı arsa yar 
gında 3+36 metro munbbru sahaD 
daki arsanın m~tro murahhaına 2 
lnıru§ kıymet takdir olunarak •tıl 
mak için açık müzayedeye kolJollWt 
tur. 

Taliplerin prtnameyi görmek ~ 
her gün müzayedeye girmek için ı 
bale günU olan 2 Te§rinevel 929 Çar 
~a~l günü levanın müdürli1ğ 
gelmeleri. 

• • • 
Şebremanetinden: Zabitai Belediy 

memurları için yaptTrılacak 2211 ı:a-
1 put kapalı zarfla münakasaya kon~ 
muştur. Taliplerin şartname almal: ı 
çin her gün levazrm müdürlüğüı;' 
gelmeleri te ınelm!plm'Tnn< • 
hale günü olan 30 EylUI 929 pPaf 
tesi günU saat on beşe kadar meık{• 
müdürlüğe vermeleri. 

Nışanta,ı 

"EIGUsı ıııcn ıcıno~. 
Eı-ke c ınektebi 

M t.tep 21 ey!Ulde kl!şaı 
edilecektir. Kayıt ve kabul 

markasını ıaşımaıı: ımr~ti ile bıı lçiıt cuma ve pazardan mada ! 
malları ta!ı.lide yelıeoe ler TOr- h~r glln sabah saat 10 daa 
kiye Cumhuriyeti maiıkemeleri 12 ye itada• mllracaat oluna· 
hazurunda takip ve kanunu malı 
&usu mucibince tecziye edilecek- !ilııiblıliiliiir.•Tıiııııel~e~f o•nıııpB~e~y~o~ğİllıı'!'l•0•7•8-
lerl uan olunur. -.111111!1 uR....:. K'fAŞ •-111! 

lstanbııl 10 Eylül 1929 ~ D~ 

E. HAENNI B 11 ! y u 8 o u r Silivri panayırı ~ 1 

1 Eylülün t 5 inci Pazar giinil lımsaı veU.letinln himııyeslnded'l<-
c Bir senede musaddak diploına 

Silivrinin ellliye panayın açıla- vuilir. Bıçki ve nak:ı~ mektebidif 
caknr. • lllensocat, hayvanat, ve Tıdebe kavdına başladL Garrl 
hububat, alım sanmL • ., gece ~if- müsliın talebe de kabul olunııt· 
ndiiz alaturka ve alafranğa mııh· fil itleri ve dikiş scrgi<i 14 t:) " [ 

ıclif O}unlar ve boUabazlıldar liilde açılacaktır. Dofınrivc yolrııf r 
Akareıler 6'.! ~o icra edilecektir .• 

18 inci günü ise le't'taUdc pe· 
hünn Rili'qieri : 

Başa ; öküz, başalrma ; to!Un, 

üçüncüye ; koç hediye 3larak 

!••••• v.,,-ileccktir •••• 

inkılap tiyatrosu temsilleri 
Üskiidarda lkyler oğlo babçt:illıde bu 
ık am Hi:>Mi a ıa vodvil a de 

Br. bırahill lfıılıısi ftdJİ]I nta 
Girit qrafından Saraç u<k ~ 

tor lbrahlm Hulusi bey cila (it' 
ctmi:;ıir. Cenazesi bo gün saaı 
birik Akşam ıııatbusı ya. ..11 

baııesiııdeo taldırıl.ırli ,.;,l;cd i .,... 
sinde bekliym bir mocöde E )..! 
<'• 'nedilecektlr- ('enab• Hak 
kedcrdıdesiue sabır versin. 

--- --
müş bir genç kadın sandalın içi- ~. ~ . . . ğl~. Bu yaralı.~ Hamra- - B~ ~öğsü sarsa ~ ;;_ kendisinden korktu! Nered~ 
ne, sonra da kayıkçıya d.i&t-1 Rumun dili kesildi ve kayı?;: yı aglatn ve.. .. yumdu. len ve gözlerden cehennem su- sene, altı ay, hatta üç ay,~~ 

"Milliyet,, in edebi te[rllıaaı : 27 

la balı:n baktı, sordu: Cibaliye doğru akşam sularına . . . . . . . . . . . . • yu gibi kaynar boşalan bu sel ta evvelki Hamra, nerede 8 t 
_ Cibali mi?. kaprldr, aktı!. . . Tek bir oda. Delik tavanından iztırabın zebridir ki her k.ıtrası yı. doldur~ bu s.o~uk yüz:?··~ 
Sandalcı: - ....... _ .• _ • • . yağmur sulan SJ.ZIYor. Ne per- sinir damarlanndaki son zerre mehtap gozler, guneş yüJ,,; 
_ He hannn be •• Daha do- Felaketin bir tutam çırpık o- d~, nt koltuk ne sandaliye. ·: · merh:ırneti yur ve. kini besl~~! !ıar ten, lale renk ne_ ka~~ 1F 

Etem izzet ruyon mul. l lup başına sıvandığı bu siyah hıç bir şey yok. Sadect-. yerm Bu kin her §eyedır .•• Zulrnun muş, ne kadar değışnn!J '!" 
~ Dedi, küreklere yapıştı. Bir çarşaflı kadın Hamradır.. . ~d: ~ dokınna_ ~- ~~e kaka .taşırdığı bu iç

1 
dolusu kendine, kendi varlığına ç~ 

• . • _ ~ . • az sonra sandal kıyıdan epice Bahtsızlığın c;ocnğn! lu ve ~en pırtlayan bir d~- oçden daıma yılmahdır · hancı res~e uzu~ uz~ ~ 
hti~az, hiç bir kanaat farkı ~o- karardı! Hafif ~ çiadi- açılmıştı. Sandaldaki erkekler- 1 Sudan ayağını keser kesmez, ~~ serili.··. ~'1-i uc~ da ~ır · · · • • • • · · · · madı, haşıyetle dışleriPI rıattl 
ıedilı;mez, _Ana kapmnı, Tiiık Y.or. K~yıkçı:Jardan biri tok ae- den birinin eli gene; kadının bal- döndü: iğrenti ve sefaletin şilin ı~li lamba, iki _yemeıı. tabagı, Kana kana boşanan sel t;ıfa- dattı ve ay":ayı tutunca fı ıı. r' 
lefesıle bugn~anan va~ hava- sıle bagırdı: 1 dırnıa11zandı ve arkasından bül renk ve kokusuna bürünüp bir bohça. Hepsı bıı ve bu ita- m bir az dindiği zaman genç kız S:onra. ne bir lokma ekt'Jle pıı> 
mıın ya~lclıgı bu topra;t kar- - Haydi gidiyomz, Balata sert bir tokadın şakırtısı duyul- beşerin hüviyetinde Rnm ve dar. _ . _ _ bir gölge, kuru bir hayalet gibı bır yudum su aramadan 1a.ı;ıı~ 
ıamıalı:: lazım Kurtaracagu ve.. bir adam! 1 du: !Yunan adını aldığı milletin sar Hamra gozlen sel gıbı aka ta" .• . d do"'--'d tutuşturdu ve Hasan a rD ' damla T.. , ____ . • ı aka . di bir .T. . ya gınm uzenn e ı;•ı.u \L _ 
!l<ln • ur!'~ ile ımpa- Bu gür ve tok sesi daha dah.ı - Edepsiz! Ben bir Türlı: za- hoş ve şırfıntı çocuklaıına bak- . b~aya gır ve 0 u gı- Sıkboğaz edilen insanlann hm yazmaga başladı. ~ flP' 
-atorlu\ ıdar~s~i~~l,:ı:ı- ~çok k.arınakarl§lk sesler güt-

1
bitinin nişanlısıyım! ltr. Sonra bir dehşet şimşeği gi- ~ yag~ur =alarmın ıslattı- riyet havasını alır almaz ser- Bir saat .. iki saat . ._13ı;; gli 

nıza_. aşı a?."a ıst . ı- tü: Sarhoş rurn can acisile ba- bi düşmanlarına çakan, küreği- gı yata~a ~ .. 1- • • • • seınleyip sendeleyişleri gibi bir at!. Durmadan yazdı·. ~ 
~agu.. ~ürk vatanı ancak~- - Yemiş •• Ymıişt ğırdı: ine güvenüp: Öyle ıçli, .o!.le_. sınırlı ki!.· doğruluş! Ne oluyordu?. _ ne ne sığabilen bütün felalc~. 
nz, lekesız, boy~ııruksuz hir -Çorbacı, çorbacı .. Burayat - Hamın. . Hamın ... Şirn- - Ulan hişşt.. . • S~bah~n ben ustoste gelen ve vardı? ... Hiç bir şey düsüne- ni teker teker saydı ve. · • it: 
Mı!af.-~lmaya layık.tır. İnsan - Haydi bir adam. eli Türk zabiti yok, İngiliz zabi-, diye gürleyen yalın ayak anado go~ekı son da,mla yaşı taşıra_n miyor, zihni hatıraların isyanı En son: «iyi ki ban~ te1·~ Jı 
miı: ıgı boyundımıga bo~ - Haydi çeYTe&c •• • Haydi . ti var l . lu çocuğunu minnetle süzdü. hadiseler yetmıyor mıydı da bu- içinde boşta dönen bir çark gi- mişsin Hasan. Göıuyoıs ~ 
~tan Osmanlılf~ 0~~r Tü- çeyreğe! . 1 Ve.._ Kayıkçı yaralı bir as- . Aradaki fark barizdir. Biri arka- de ?'1 ırz ~larmm sarkın- bi kendi hıZll!l kendi tehevvü- artilr. burada yaşanams.zııt. ~ 
· i·~ a en···· - Efendı ! Efendi·· Gel·· lan böğürmesindeki ııert dol- ' sındaki İngiliz polis motörünü trlrgı geldı çattr?. · • ıiinde arıyordu! Bir aralık göz- dedi, imzasını attı. Fa!'· i~ 

ınncı kısmın sonu En son kaba, sinire dokwıan ğunlukla haykırdı: !gözetleyen şımarık hodgamdır; • · · · · · · • • • · · • leri döşeğin yanında duı<!.n l:.ı- değildi. İçinin zebrrı:II' ,;;ı; 
İKİNCİ KISIM.· bir ses daha işitildi: - Ulan çorbaci doğru ctur.löteki gücünü ruhunun derinli- Hıçkırdı. Saatlarca · hıçkır- nk ayna parça51Ila ilişti, yeni dökmek için daha ~ 

l - Gel h4mmı geL Cibaliye!- 1 Şimdi küreği baıınm ortasına 1lğindeki temiz imandan alan dı. Hala göz yaşının dindiği bir. şeye, bir başkasmm resmine ı-rr.t~.,t 
Bir akşamın sonu. Hava iyice Çarşafına sıkısıkıya bürün-ıyersin. mert ve haysiyetli bir ırliın o- yok. Daha hıçkıracak ta! jbakarrnııı gibi daldı "C' ••. kendi B 

ASK GONESI 



\111 l .!YET S\rr rn ı::rın. 

- - - -~ 

~ı~iıat ve i~tinıai nıuavenet vekaletin~en : 
Bu sene Tıp talebe yurduna im-

Evkaı nıllletli~ nıu viııli~i ·ınu~anları 
EvJraf müdiriyeti umumiyesinden: 

Üç Müfettiş Muavinliği için icra kılınacak müsabakaya ait şe-

·hansız olarak kabul edilecek tam 
evreli lise mezunlarının kayıt müd
eti Eylülün virmisine kadar temdit 
1ilmiştir. Talip olanların bir an ev
~ı mahallerı Sıhhat ve içtimai mu
renet miidürlüklerine mü·racaatla 
uamelelerini ikmal ve Vekalete 

rait ve program: 
İmtihana duhul şeraiti: 
1 - Mekatibi aliyeden veya orta mekteplerden mezun olmak, 

2 - Sinni 21 den dun ve 35 den efzun olmamak, 
3 - Talipler memurinden olmadıkları surette memuriyete ta

yin olunmak için memurin kanununda muayyen sair şeraiti de 

haiz bulunmak. 
Talipler tarihi ilandan itibaren 30 EylU! 929 akşamına kadar 

Ankarada Evkaf Müdiriyeti Umumiyesine ve İstanbulda Evkaf 

Müdiriyetine baistidaname müracaatla kaydolunacaklardır. Veri

lecek arzuhallere muvazzah adres yazılmak lazım geldiği gibi 

berveçhi ati evrak ve vesaik sureti musaddakalarınm da raptı 

muktezidir. 
1 - Nüfus tezkeresi (memurinden olanlar için tercümeihal 

varakası kafidir.) 
2 - Tercümeihal varakası (memurinden açıkta olanlar ceva

zı istihdam kararı alınış olması 13.zım geldiği gibi memuriyette 

bulunmamış olanlar mektepten çıktıktan sonra negibi hidematla 

meşgul olduklanru ve hukuku siyasiyesine sahip ve hüsnüahlfilc 

ashabından olup muhilli haysiyet ve namus suç ve alelıtlak ağır 

hapis veya o derecede cezayı müstelZim bir fiil ile mahkfun bu

lunmadıklarını ve ecnebi kız ve kadınlan ile müteehhil olmadık

larını ve hangi lisanlara ne derece vakıf bulunduklarını mübey

yin kendi imzalarını havi ve ziri mahallesi heyeti ihtiyariyesince 

musaddak bir beyanname ile mektep şehadetname veya tasdik

namesi sureti musaddakasını raptedeceklerdir. 
0ndermeleri. 

tınlak ve E~aın ~ankası l~ana Emlak i~aresin~en: 3 - Memurin kanununun 4 üncü maddesinin (h) fıkrası mu

cibince askerliğe ait vesika (memurinden olanlar ve olmıyanlar! 

4 - Teftiş vazifesinin icap ettireceği seyahate ahvali sıhhi

yesi müsait olduğuna dair memurin kanununun 4 üncü maddesi

nin( v) fıkrası mucibince sıhhat raporu (memurinden olanlar ve 
olmıyanlar) 

Adanada taksitle satılık Emlak ve arazı 
:'llevkii 1 

Cinsi 

liızıriJvas P3'i4 
daırcsi 

Zemininde iki bap mağaza ve bir med

hal fevkani l 2 oda ı kişe 1 koridor 

ve arkasında arsayı müştemil binanın 

Sısu P~a dairesi ahşap depo 

" ,, Caraj 

liaıııau" " fırın 
Ye Durmuş ağa mağaza 

.. 
,, 

" " .. 
" Ka lı • Yır kariyesi 

" 
" 

,, idarehane 
,. mağaza 
,, idarehane 
,, sinema 

,.ırağaza 

Tur-Tarla 
sunlu ,. 
kayalı 

yol üstü 

" 
" bozoğlu,. 

" hendekli 

ı /3 hissesi 

Nosı Mesahası Sene \ik icarı 

22 1 metro 
24 arazi 741 
26 Bina 652 

2 
21/23 

29/31 

20/18 
IO 

12 
14 
16 
o 

13 

Lira 
1100 

24 sehlmden 
14 sehimi 

2200 

dönüm 
750 
500 

500 
600 

Teminatı 

800 

. ıo 

1350 
625 

375 

450 

Müsabaka tahriri ve şifahi olacaktır. Tahriri kısmı 4 Teşrini
sani 929 da Ankarada ve İstanbulda ve şifahi kısmı da 11 Teşri
nisanide İstanbulda ve 16 Teşrinisanide Ankarada icra kılına
caktır. 

Tahriri imtihanda aldıkları numaranın yekfuıu tertip olunan 

suallerin tam numara on itibarile mecmuuna isabet eden mıkda
rnı nısfından dun olanlar şifahi imtihana kabul olunmazlar. 

Tahriri imtihanda muvaffak olanlarnı isimleri gazete ile iian 
olunacaktır. 

Maaşı asli 30 liradır. Buna ait tahsisatı fevkalade ve uzaklık 

ve pahalılık zammı alacakları gibi merkezleri haricinde vazi!e

ten seyahatte bulundukları zaman harcırah kararnamesine tev

fikan aynca yol masrafı ve yevmiye verilir Evvelce memuriyette 

bulunmamış olanlar memurin kanunu mucibince namizet olarak 
alınacaklardır. 

Müsabaka proğramı: 
Kavanin ve nizamat -Kanunu medeninin tesis bahsi ve memu 

rin muhakeınatı, memurin, kefalet, maaş, ceza muhakemeleri u

sulü kanununun birinci kitabının sekizinci ve ikinci kitabının 

birinci ve ikinci fasılları, muhasebei umumiye, damga resmi, 

memurini mülkiye harcırah, memurini mülkiye tekaüt ve mü· 

zayede, münakasa ve ihale kanunları ile kanunu medeninin hu

kuku ayniye ve mükellefiyetleri bahisleri. 
Malfunatı iktısadiye ve maliye ve hesabiye; 

" ka " kara yer ı 000 
rataş incirli 2853 

750 Fenni iktısat ve usulü maliye (malfunatı mücmele) hesap (fa 

iz, iskonto, nisbet ve tenasüp, ve şirket) mebahisi. 

MevkiJeriJe evsah ;ahsusası bal!lda yazıl eınlftk ve arazi satışı müzayedeye konulmuştur. 
~ti - müzayede (kapalı zarf) usulü Uedir: llıa!e .2 teşrinievel. 929 . tarihinde idare ~e~lis~e nlya-

1150 Usulü defteri ve evkafın usulü hesabisi (kaydi muzaaf ve ba
sit ve hesabatı cariye) Türkçe kitabet. -

. eıı teşekkül edecek heyetin marifetile Adanada ıcra edilecektir. Talip olanlar her mülk.un hızasında 

fl;osıerilen miktarda teminat iraesine mecbur olup bu teminat varakasını teklif mektubu ile beraber 

:kbuz mukabilinde bizzat ve ) ah ut ihale meclisine yetişmek üzere taahhütlü olarak postaya tevdi 
erler. 

Leyli ve nehari 

İSTİKLAL LİSESİ 
: - lhaıe bedeli iki peşin olmak üzere sekiz senevi taksitte istifa olunur. 

lllüdü-.. T.allp olanların Istanbul, lzmir şubelerile idaremize ve yahut An]carada um~~ müdürlük EmUl 

Tam devrelldlr. BUtUn sınlfları mevcuttur. 

n rlugune müracaatla mufassal şarmameleri mütaltıa etmeleri ve muzayedeye ıştırak halinde bir 

Ushası b' ı · d 
-.............: ır lira mukabilinde alıp imza ve teklif mektuplarına rapteyleme eri ıcap e er. 

Internaşonal Kolec •• 
İzmir 

Kolec ıııüdllrü: Dr. ~ass Art~ur Beed 
b Rolecde 1929-30 ders senesi l_çln 1 eylülde kayıt muam~lesioe 
• lannıışnr. 

llcmıl imtilıanlan aşağıdaki tarihlerdedir. 
21 eylülde; Tiırkçe olarak okunan derslerden. 
23 eylülde; lngilizce olarak okunan derslerden. 
: 4 eylUide; r'ransızca olarak okunan derslerden. 

l'a 5 eylUide; Her hangi bir sebeple geriye kalmış olan imtihanlar 
Pılıcaktır. 

iÇııı 21 •yltilde; Kayıt muamelesine ve imtihanlarını bitirmiş olan talebe 
~•yit kısmı açılır. 

1 b 
6 •ylUide: Sınıf tertibatı ve sıhhat muavenesi yapılacağından ta-

e e 1 • 
~ n mektepte bulunması l~zımdır. 

kah olca Maarif veklletince tam lise derecesinde blr mektep olarak 

tal •ıl •dilmiştir. Her sene Koledn kadrosu tamaınile dolduğundan eski 

i~benin bir an eve! kaydını yenilemesi !uzumu kemali ehemmiyetle 

~· olunur. Melctep hakkında daha fazla malfunat almak isteyenler 

lıdakJ adresle Kolec mildilrlilğüne müracaat edebilirler. 
lnternaşonal Koleç 

!ZCVJIR 
Merkez pastanesi No 1!58 

Köhne malzeme satışı 
1~rnn in~isarı uıııuııı ıııüdürlD~Unden: 

aretıiıı T k"h · k 
~lce optaşı ve Feriye depolarında mevcut o ne ıp, ana-

lltııllı:ve ınarka bez.! parçalan pazarlık suretile saolacaktır. izahat 

gun(i l!teyenıertn her gün müracaatları ve 14/9/929 Cumartesi 

~atı ~aat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda 0/o7,5 temi-

Uvakk.atelerl ile bulunmalan 

• • • 
1'·· .. ~nbar tamiratı 
u~~~n u~~isarı umum müdirliğinden:. . 
ıiratı . Yde Fer iye yaprak tütün deposunda rıhtım ile ebnıyenın 

r· ıcra kılınacaktır. Taliplerin her g-ün gelip şartmanı~yi al

' tıd ve pazarlık için 14 19 1929 Cuma;tesl g-tinü saat 10,.JO da 

buıu a rnubanat komi YO"U ; ı ..,- na•ı muvakkatt:lcri ile 
lla ı. 

Isranbul 4 Uncu icra dairesınden: 

Aliye Hanımın Panayot veresesin 
den Harikliya ve Aspasya ve Vasi
lin zimmetlerinde alacağı olan meba
liğden dolayi mahcuz ve furuhtı mu
karrer İstanbuld> Fenerde Abdi su
başı Mahallesinin Fener caddesinde 
cedit 302. 304 306 308nuınaralarla müı 
rekkam elyevm mağazaları müştemil 
depolar otuz gün mütdetle İcra kilı
nan müzayide neticesinde yirmi bir 
bin lira bedelle talibi uhbesinde iha-

.... Leyli ve nlhari 

~! F eyziati liseleri Ana ~:ırı ilk 
erkek tali kısımlar 

Dlvanyolu: Çifte saraylar 

Riltün sınıfları teşkil edilmiş tam devrelı lisedir. Kayıt ,,e kabul 

işlerine 19 ağustos pazartesi gününden itibaren bışl•nmışttr. Müracaat 

zamanlan cumartesi, pazartes~ pe'lembe günleri saat 10 dan 17 ye 
kadardır. 

lei evveliyesi icra kllınarak ihalei ka· F • A L • • •• d •• f "ğ •• d 
tyyesinin icrası zımninda betekrar ..... eyzıaı ısesı mu ur u un en~ 
on beş gün mütdetle miizayide ye 8 
vazı edilmiştir. tı! Ey!Olde talt kısım ve ilk sınıOar mezuniyet imtihanlanna 

Hududı: ve eyllll nihayetinde talt ilk sınıflar yoklamalanna bafla• 

Hacı yuvan oğlu Mırat ve Eyva- nacaktır. Proğramlar sonra bildlrllecektir. 

uya Hane ve bağçeleri ve lebiderya ........ lte~IC• 
ve fener caddesile mahdutdur. • 

Mesahesi: Depolardan iki katlı ...... Fatihte Çarsambada kız ve erk• yit ve nehari~ 

kısım tahminen 421 bir katlı kısım HAYRIY" E ORTA MEK'fEPLERI" 
1377 ve Rıhtım ve arsa mahalli 392 
büçük arşın terbimdedir. Ana, ilk ve orta kısımlarına kız ve erkek talebe kaydına 

Müştemilatı: iki katlı kismı vasat- her gtın Çarfambadakl mDdiriyet dairesinde devam olunma-
deki methalden girildikte zemini 
Kaldırim geçidin tarafeynindeki met ktadır. Kız ve erkek kısımları ayrıdır~ 

;:1~r~:e~~:~~:;,:;~:i;~::~~ -Ile-vle-t deıiryolları ve limanları umumi rnaresin~en 
müzeyik merdivenle yokan ç!kıldik

da yedigerinden geçilir zeminleri tab 
ta döşeli iki salon vardır methalden 
sağ tarafdaki kapudan girildikde ze
mini çimento bir mağaza olup işbu 
methalden bir katlı kısma geçilir ze
mini kaldırım yekpare anbarciir Ust 
tarafındaki ahşap merdivanlarla ze
mini ahşap tütün sergisi mahalline 
çikilır bu anbardan deniz cihetindeki 
arsaya ve rıhtıma çıkılır Rihtımda 

ahşap bir iskele ve kulübe vardır 

cadde de binanın aağ tarafında tara
feyninde mermer ıiltün bulunan de
mir kapulı bir ayazma mevcuttur ilci 
katlı kısım altında boıiurum vardır 

bina tam kiğir çatlaı ahşapdir ve 
çinko ile örtülüdür mağazalarin kepe 
kleri astordur fazla mililmat 928/492 

llaydarpaşa - Ankara hattı üzerinde Dil iskelesi civarında 54·200 

üncü km. de vaki taş ocağından Çharılacak 6000 m 3 balast ve 

4000 m3 blok kapalı zarHa münakasaya konulmuşrur. 

Münakasa 22 Eylül Pazar günü saat 15 te Ankarada Devlet 

demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirıık edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar umumt müdürlük ka

lemine vermeleri lAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankarada, 

muhasebe dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik ede-

bilirler. 

Devlet demiryolları ve limanları 
umurn1 idaresi.nden: 

M dosyadadır yüzde 5 zamla taliple- Gaz, pisgaz, benzin kapalı zarfla münakasaya konmuştur: Müna

rin tamamının kiymeti muhaınmine- kasa 29-9-929 pazar günü saat 16 da Ankarada devlet demıryolları 
si olan otuz bin liranın yüzde onu k · · k d kl i kllf k 
nisbetinde pey akçesini peşinen tesi!- idarasinde yapılacaktır. Müna asaya ıştır~ e ece er n te me tup-

mi vezne etmeleri ve 23 Eylill 929 lannı ve muvakkat teminatlarını aynı gunde saat 15,30 kadar umu

tarihinde saat on dörtten on altıya mi müdürlük kalemine vermeleri lazımdır. Talipler münakasa şart

kadar ihalci katiyesi icra kilinaca-. namelerini (iç llra mukabilinde An karada, l\lalzeme dairesinden, 

ğından müşterilerin bizzat ve ya bil• '··tanbu!Ja J Iaydarpa<a ma~azasından tedarik edebilirler. 
.. tle · iliin olunur. 1> ' !I 

'' '' 

B~JijK TAYYARE PilANG~~U 
YEDiNCi TERTİP 

2. NCİ KEŞİDE 11 EYLÜLD.EDıR. 
Büyük ikramiye: 

35,000 liradır 
Avrıca: 

. 18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaahk ikramiyeler 

ve 10,000 ,, Bir mükafat 
~B:ııueidede cem'an ~ 3,900 • numara kazanacaktır 

Devlet demiryollan ve limanları umumi 

idaresinden: 
L'mum idare namina ecııehı memleketlerden gelecek bilumum 

eşya levazım ~e emtianın Samsun ve Trab/.On limanlarından ınada 

Turk limanlarında gumruK mL a :ıclesinin ifo:;ı kapalı zarfla mün:ı

kasaya konmu 1tu r. 

:\lünakasa • O 9 · 29 Pazartesi ı:-unu saat 16 da Ankarada Devlet 

dcmiryolları idaresinde )'apılacaktır. 

\lunakasaya iştirak cdccekkrin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatl~rını ayni günde saat 15,30 a kadar umuınt müdürlük ka

lemine vermeleri lAzımdır. 

Talipler mlinakasa şartnamelerini beş lira mukablllnde Ankarada, 

Malzeme daire ·inden, lstanbulda Haydarpaşa maıazasından tedarik 

;ıdehilirler. 

mftdOrlOğUnden: 18 inci del'9 senesine mabııaa k•yıt muame

latına başlanmıştır. Başka yerde şubemiz yoktur. 

DAKTILO KURSLARI 
için t•lebe kabul olunur. Adres ; Divaayolu 

iLAN 
Istanbul Tramvay Şirketi biletçilik vuifesl için talip aramakta

dır. Bu vazifeye talip olanlar cuma ve pazar günlerinden maada her 

gün sabahleyin saılt 9 ile ı 2 ansında ve akşamlan saat IS ile 18 

a asında Gıı.latada Hayneman hanında şirketin Hmket kalemine 

müracaat edebilirler. 
Bıletçi olmak isteyenler atideki şartlan haiz bulunmalıdırlar: 

1 - Türkiye tebaasından olmak. 

2 - Yaşı yirmiden fazla ve 40 dan aşağı bulunmak. 

3 - Asker ilk ves.lka.sı. yolunda olmak. 

4 - Yeni harfler ile okuyup yazabilmek Te hesaptan imtihan 

verebilmek. 
5 - Hizmete girmezden evvel nbbt muayene neticesinde sıhatte 

dulunduğu tebeyyün eylemek. 

Nev'i 

Muallim ve memurlara mahsus sic:ll deftert 

Taksit tahakkuk ve tahsll defteri 

Kuruş 

45 
125 
175 Leyli talebe ve talebe yoklama defteri 

Ayniyat cetveli 70 
50 
23 
50 

Ders senesi notları 

Talebeye dahU olanlara ait mevcut puslası 

Kayt beyannamesi 

Kütüphane defteri 

Eşya ve kitap dağıtma defteri 

Havale defteri 
Bir ay zarhnda sarfiyat cetveli 
Künye defteri 
Talebe veli defteri 
Depboy defteri 
Yemek listesi • 

100 

90 
165 
90 

400 
200 
190 

75 

Ambar yevmiye defteri 260 

Hastane defteri 100 

Sıhhat cüzdanı 4 

Tasdikname 80 

Karar deheri 100 

Talıakkuk: ve tediye cetveli 100 

Ambar ithalat ve ihracat defteri 250 

Pansiyon tahaklcuk ve tediye cetveli 90 

Sınıf geçme defteri 65 

Devlet matbaası müdiriyetinden 
Orta mekteplerle liselere alt yukarda esam si yazıll defterler tabı 

ve neşredilmiş olup satış yerinde satılmaktadır. 

1 TAKLiTİ 
Alemşümul şllhrtıtt haiz 

HASAN Kolonyasının Üskil 

arda e~kercl Hasan efendi 

isminde bir za t tarafından 

taklit edilmes i üzerine 

t uruku kanunlyeye tavas 

sul eyledJm. Muhterem 

milşterllerln bu milddet 

zarfında aldanmamalannı 

temin için haklkt Hasan 

kolanyası markasına ve 

etiketine dikkat etmelerini 

tavsiye ve rica eylerim 
efendim. 
Hasan ecza deposn sahibi 

Hasan Ahmet 

G illettetras bi-. 
çaklarının iİna· 
linde yapılan 

m aoo tccrobclcrdc, bunıuu; 
aatlam ShC'ffidd çc:Jittndco ma
aıül ve ~ sııd k.nkto bu. 
kınmu. baabil~ b!r bıçakJa rıa ... 
tlıddb defalar motterilı bir sa .. 
ıctıc tnı olunablmcıl tcspb: 
edllmledr. 

Yola çiknwıılan mr•ı bir ı-
.... •lııwıw derhııur cdlnlı. 

Qillette 

ca 
Be 
aç 
ni• 

lif 
iZ 

nıı 
~, 

ın 

:ıı 

li 

it 

• 
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BİN SÖZ 
BİR RESİM 

B11fvetll lııııet Pf. Hz. dDa Sipahi ocatının tertip ettltf atlı av tenezzllbllne l9tlralı: buyurmu9lardır. Bu tenezzllb 

Maslak clvannda yııpılmıştır. 

Dişleri yilz sene yaşatır ve çürümekten vikaye eder, Dişleri inci gibi beyazlatır, 

diş etlerlol kuvvetlendirir, ve kanamaktan men'eder. Ve dişlerin arasında kalan te

fessuhatı ve ufuneti izale eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mani olur. Aıtızda gayet 

ıatıf bir serinlik ve rayıha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her türlü has

talıklarının sirayetine mani olur. Avrupada birinciliği dlplomalıtrla musaddaktır. En 

büyük mükafatı almıştır. Yırml buruşa Hasan ecza deposu. ---.. ------~ 

1 YELKENCi 
ları den~ lüks ve soraı poslası 

VATAN . 
VAPL1RU 

e~:uı Çarşamba 
günli akşamı Sirkeci rıhtımın 

dan hareketle doğru (Zongul

dak, lnebolu., Samsun, Oniu 

Glr~son, Trabzun, Surmcne ve 

Rize ) ye gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide yelken

ci hanında kAin acentasına mü

racaat. Tel. lstanbul 1515 

l~OYÇE LEY Ai'<T LINIY 
Hamburg, Brem, Anvers, 
lstanbul ve Bahri Siyah ara
~ında azimet ve avdet munta 

zam post.ası: 1 lamburg, Brem, 
Stetin, Anvers ve Roterdam 
dan limanımr~a muva~eleti 

hek'.oııen vaporlar ; 
(lmbros) vapuru limanımızda 

DançiJt • ı 4 eylüle doğru 

(Olimpos) • 16 • • 
(Ankara) • 20 • • 

Burgaz, Varna, Köstence; Kılı• 

ve lbrail \çln limanımızdan 
hareket edecek vapurlar: 

( lmbros ) vapuru limanımızda 

Hamburg, Brem, Anvers, Roıerdam 

ve Dançig için yakında limanımız-

dan hareket edecek vapurlar: 

(Noplia) vapuru 10 - 12 eylülde 

tahmilde 
(Dançiğ) vapuru 14 - 18 eylülde 

tahmil de 
Tekirdağ ve Bandırmadan 

ı (Londra, Roterdall', ve Hamburg)a 
yakında hareket edecek vapurlar; 

(Olimpos) vapuru 20-22 eylülde 
tahmil de 
Doğru Londraya gidecek vapurlar: 

(Olimpoı) vapuru 16-19 eylülde 

tahmil de 

Fazla tafsilat için Galatada 

Ovakimyan Hanında kAin 
•tumum! acenteliğine müracaa 

Telen: Beyo~lu 641 --674 

Istanbul vilayetinden .~ Beşiktaşta Sünnetçi M. Emin ~ 

~ALI 

10 EYLÜL 1Q29 

MalOI gaziler pazan heyeti umumlyesl diln toplanarak tasfiye lflerlnln aUr'atle bitmesini lı:ararlaftı 

Hacı Yakup Zade Ve Şeriki 
Vapur Acantalığından: 

karadeniz ~~?.~·postası 
G vapuru SALI erze 10 eylUI 

akşamı saat altıda Sirkeci 
nbtımından haraketle (Zonguldak 

lnebolu, Gerze, Samsun, Ordu, 
Glreson, Görele Trabzon, Rize, 
Mapavrl iskelelerine azlmet ve 
aynı iskeleler ile (Vakfıkebir) 

ve Atlnaya uğrayarak avdet ede· 

cektlr. 
Tafsllılt için Sirkecide Yalı 

Köşkü caddesinde Küçük Kır 

zade Hanındaki acantasına mil· 
racaatları. Tel: Jst, 3118 

~eJriselain 
Merkez Acentası; Galatı köpril 

başında . Beyo~lu 2362 Şube 

lJ ıcente11: Mahmudiye Hanı altıtda 
lstınbul 2740 

lpalk sör'al poslası 
( Mersin ) vapuru 1 O eylül 

• Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 

·; hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

' Küçükkuyu, Edremit Burha-

niye, Ayvalığa gidecek ve 

· 1 dönüşte mezkOr iskelelerle blr-

1 tikte Altunoluğa uğrayacaknr. 

Gelibolu lçln yalnız yolcu 

alınır, yük alınmaz. 

T rabzan ikinci postası 
[ lZMIR] vapuru 12 eylill 

perşembe akş&mı Galata nhtı

mından hareketle Zonguldak 

lnebolu Sinop Sıımsun Ünye 

Fatsa Ordu Gireson Trabzon 

Rize Hopaya gidecek ve Of 

Trabzon Polathane Glreson 

Ordu Fatsa Samsun Sinop lne

boluya uğrayarak gelecektir. 

~en~likf e yere ~önıen mtiyarlıtla ~i~nıan olur 
Eskiden kan terile kazanılan parayı yerle 

gömer, sonra bir yangın, bir afet parayı ~b ,. 

götürürdü. Şimdi biriktirilen para bankı=t~ ~ 
·ıı 1 

konur. Bankanuzın tasarruf kutularını evı cı 

zin kasası gibi kullanabilirsiniz. ~ 

Türkiye iş bankası 
---" 

Göztepe: Çifte havuzlar 

Erkek Amerikan lisesi 
Eylllllln 16 ıncı gilnU derslere baflanacaktır. Kayıt için ber 

- giln mektebe müracaat olunabilir. -

Emlak ve Eylaın ~ankası lstan~ul ;u~esioj 
Kiralık F_ımlak 

E.5as Nosı l\lev kil ve nevi Bedeli icuı şe11t 

8 
71 

162 

Beyoğlu yeni çar~ı 2 Nolı dıikkAn 

('sküdarda A.ltunizadede koşu yolu caddesin

de 11 Nolı arsa 

Gılatada Kara Mustafapaşa mahaliesiude Halil 

Lira 

420 

paşa sokağında 16-18 Nolı dükkAn 720 , 
1 

Bal~da muharrer emlAk bilmilzayede icar edileceğinden ıalıP ıııı 

ihale gününe mfü:adif 21 9/929 Cumartesi saat on Rlııda Baıı~; 

mııracaatları. ___,!. 

Devlet ~eıniryolları ve limanları ~ınuıni rnaresio~ıı 

1 
Haydarpaııa eşya tahmil ve tabii- larıru ayni ğünde aaat ı s,3° 

yeleri kapalı zarfla münakasaya kon- Umumt MUdUrlilk kaleın!ne 

muştur. !eri lizmıdır. ,.,, 1~ 

Münakasa 24. 9. 29. Salı ğünU 1aat Talipler mUnakaaa şartn• d'' 
16da Akarada Devlet Demiryolları 1- iki lira mukabilinde Anka~&, ~ 

/ • daresinde yapılaçaktır. zeme dairesinden, İstambdtl ri~ 

r Münakasaya iştirak edeceklerin tek datpaşa mağazasından te a 

lif mektuplarını ve muvakkat teminat bilirler. 

929 senesi yol mükelle'ıyetinl bedenen ifa edecek olanlar için 

meclisi umumiyi vlJtyc!çc Temmuz, Ağustos, Eylül, Teşrlnievel ve 

TeŞrinisanl ayları tayin cdilmi~tir. Yol mükelleflyetlni ifa edecek

lerin hangi yollarda çalışacaklarına dair vi!Ayer Nafia baş mühen

disliğine mLiracaat ederek alacakları tezkereler üzerine mahalll inşa

ata azimetle mükellefiyetlerini ifa etmeleri !Azımdır. Bu m iddet 

zarfında bedenen mük,S!lefiyeti ifa etmeyecek olanların yol milkcl

leliycti için 10 liradan başka şose ve köprulcr kanununun 9 .ncu 

maddesi mucibince ceza olarak 5 lira ki ccm·an 15 lira tediye 

etmeğc mecbur oldukları ve bu gibiler hakkında tahsili emval ka

nunu tatbik edileceıti tehliit olunur 

1 En zor sünnetler kat'iyen acısız ve seri yapılır. Müracaat bir haho 

- eve! olmalıdır. Tramvay caddesinde Müzdan Nafiz Hanında-W . , 

Devlet ~eınirJolları ve limanları umumi i~aresin!o~! 
Devlet Ilenıiryolları ve Limanları fünuıni rnaresin~en 

Haydarpa ve Konya işletmeleri memur ve müsıahdemlerine ait resmi 

yazlık ve kışlık elbise palto ve serpuş kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 16 evlüL 1929 pazartesi günü .aat 16 da Ankarada Devlet 

Demiryollan ldare;inde ,·apılacaktır. 
Münakasaya iştirak "edeceklerin teklif mektuplarını ve mu•·akkat temi

natlarını aynı günde saat 15,30 kadar L-mumi Müdürlük kalemine ve.rme• 

!eri IAzımdır. 
Talipler münakua şartr.amelerinl iki lira mukabilinde A.nkarada, Mal· 

zcme dairesinden, 1-tanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. 

Fotoğraf levazımatınızı 

aldığınız mağazadan iste
yiniz . 

Haydarpaşa kömür tahmil ve tahli-I natlarıru ayni ğUnde saat ! 5~ ,e 

yesi ameliyesi kapalı urfla mUnaka- Umumi MUdürlilk kaleının 

oaya konmuştur. !eri lizımdır. ,ıı'~~ 

Münakasa 24. 9. 929 aali günü saat Talipler münakasa şarın:~ 
16da Ankarada Devlet Demiryoıİarı iki Ura mukabilinde ~. ııı 
İdaresinde yapılacaktır. zeme dairesinden İstaınbıı ik e 

Münakasaya iştirak edeceklerin pap mağazasından tedar 

teklif mektuplarını ve muvakkat temi lirler. 

'ff!Jll 
MESUL MÜDÜR BÜRHANE 
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