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ŞOSı\L \RI 
a· -
u~alvekilliği her tarafta ge-

ke~dsarf olunan yol parala

rca ~~kasasına topladı ve 

Pro·e u;ecek bir vatan şosa-
lı l sı hazırladı. Bu proje

Ctııen tatbik edilmesine 
acaktır 

en • 
dıı . ol poletikasınm esasla-

-.. D . 
hti eınıryoluna ve muhte-

kcs· t;lara göre tam bir yol 

-.... M·ı·n proğramı, 
-.... D ukemme! yol, 

&ki evaı;ıtı bakım . 
-.... tol sıstemi şu idi : 

ro.,ramsızlık 
....., Çürük yol ' 
.... il ' 
radak~kımsızhk . 

ı. 1 
1 

. fark, cüınhuri:yetin 
er · · 

· ının Imparatorlug· un 
ışı . 

af' erınden farkıdır. 
ıa vek'll· - . • 

ccrub .1 ıgı yenı yolu, fen 

apa ~nın en son sözüne gö

c ye~ tır. Velev bir kilo

hcr 
0 Y.apıldığı zaman, bu 

kal:akıt yapıldığı günkü 
ı~ Caktır. 
Yapış· · 

eler d'" .~çın en pahalı, fakat 

ur ,,uşunülürse en ucuz yol 
• oır d f' 

ıJıp ıı· e a 100,000 liraya 

lir~ e ı sene her yıl birkaç 

Scncd ttıa~rafla bakılan yol, 

Ya Ya e Yırrnj beş defa 30,000 

Ccc kP1

1

1an yoldan nisbetsız 
t ar ıdır 
onıobi! . ' • 

Şosan ı~at olunduktan so-

. oJ~ ehemmiyeti hemen 

ıııe Çık nun ehemmiyeti sevi

lıııatı f~ı: Fransa'da kamyon 

tça 
0 

~atça şimendiferle bir 

• ~ar ~I an üstündür. ( Pa

ataıı sı Ya nakliyatı ) 
e k dŞosalan şebekesi bit;n. 
1 a ar ·ı· 1 . . 
~ı h • vı ayet erın eskı 

ız Ye~~ap olacak, yahut irti· 

~Çıtın, er arasında güzergah 

lİk ve Yacak değildir. Ancak 

acak esaslı yolları devlet 

ın Yev~ ttıilletin verdiği pa

tına san~ ve tam millet me

Ctrıiryaı'ı 01unac aktır. 
ltikt arı ve vatan şosala-

en so 
tı. sec; . nra, memleket bu 

ve h Yesı olan hareket sır
cld areketin bütün faydala-

1 ıı.se edecek, kötürüm ve 

tıiıı. ~ia~ılıgın en vahim illet

tır. 1ı rınden daha kuıtula
lctiıı erı kosmak istiyen bir 

ayakları yollardır. 
FALİH RIFKI 

ek/;pliler 
müsabakası 

ıı . 
"~1 haftanın neticesi 
ir aftanın en mühim haberi 

1 '' Unv iler anıı haftalık mek-
nıu la h'rı Sabakasını ı 18 inci 

' nc·r rı Ya 1 ıkıerini sırayla isi· 
Gır, lıfı talebeler kazanmış· 
1 

Dcrıı 
1 lley ŞŞafaka lisesinden 134 

Yalova sularının evsafını bir heyet tetkik edecek 

1 
. \ 
' 

Gençlik 
Yeni nesil nasıl 
yetiştirilecek ? 

Maarif vekili mühim 
bir tamim gönderdi 

r o'aii111

Hi~ ·ı 
~Dün Beyoğlu tarafını 
- teşrif etmişlerdir 

~ 

Relslcilmhur Gazi Hz. 

diln akşam iizerl refa-
katlerl ndekl zevat ile 

birlikte otomobille 1 ak

sim ve Şişli taraflarında 

Aı;<~RA, ıo (A.A.) • Yeni ders - bir ten~zzilh icra buyur-
• senesının başlangıcı müııasebetiyle i m, 1 d 

m~rif vekili_ gönderdiği bir telgraf- .,:uş,a~ ,ır. 1 

' ki 1 . d ·ı ktedı'r ta ilk, orta, lise ve muallim mektep-

Ya/ot·a da eski binalar yıkılmakta ve sona ar evsı e 1 me ı • Jt 
~ !erini':' ?irinci de:s gününd~ Gazi. baz fl g ı ere 

Y ı 
• • ı ı d • retlcrının gençlıge olan bıtabesının 

a 0\'anın ımarı ı er e ı okunmasınıvebununtalelıeyeimkan • 

c:azi] lz.niıı J{öşl{ti yaı1ıııda iki zarif 

ki)~k daha ~ aptırılı~Tor 

varsa müçtemian, yerleri okaa smıf ve Yunanıstan 
larında anlıyabilecekleri 1 anla anla-

tılmasını bildirmiş ve ayrıca ilk mek

tep muallimlerine de atideld samimi 
hitabeyi göndermiştir: 

Arkadaşlar, bu fm•••-~I 

İngiliz I-Iariciye nazın 

Yunanistana muavenet 

vadettigini tekzip etti ... sene karşınızda bu ---

Piyanko 
Büyuk ikramiye 

dün çıkmadı 

18,000 lira 16611 numa 
raya isabet etmiştir 

Büyük tayyare piyankosunun ye

dinci tertip ikinci keşidesine dün haf· 
landı. Büyük ikramiye henüz çıkma

ımftır. Dünkü ketidcde en bllyllk ik

ramiyeleri kazanan numaralar ıunlar

dır: 

16611 numara 18,000 lira 802 
numara 15,000 lira 55, 36917, 
15002 numaralar 3,500 lira ka
zanmıılardır· 

Dün çekkilen bütün numara· 
lar iç s~famızdadır. 

Muhteltt mllbadele komisyonu Tılrk 
htyttl rtisl Tevfik Kıtmll Bq 

istiyoruz 
Muahede ve itilafnan1e
ler tatbik edilmelidir 

Harap otelin tamiri ilerlemiş ve ~~~f1;.:1f~:1":: !ı~ 

b .. .. k b Ik 1 ·ıaA e edı·ımı·ştir sa dimağının ilk 

uyu a on ar 1 v ziyasını cumhuriye 

Fethi Bey 
ATINA, il (Apoyev.) • İngiliz Faris sefiri Fethi Bey, bugün de-

hariciye nazın M. Hcnderson Daily niz tarikile Parise hareket edecek

Mail muhabirine beyanatında Türki-

Komisyon Pazartesi 
umumi bir içtima 

akdedecek 
Yalovadaki ımar faaliyeti devam etmektedir. Gazi Hz. nin tin nurundan al-

yaplı'lakta olan köşkleri bitıniştir. Köşke kaplıca suları sevk ~ıştır. B.u?lar si

olwıarak banyo teşkilatı yapılmıştır. . . zın ve bızım _Yaşı: 

ye tarafından tecavüze uğradığı tak- tir. 

dirde İngilteranin Yunanistana mu- T •• k• A f k 

Gazi Hz nin köşkleri civarında Başvekil İsmet ve Meclıs Reı- ~~a T~ekil~ikle_rı 
avenet edeceği şayiasının mevsimsiz ur ıye- mer 8 
olduğunu İngilterenin siyaseti muay-

yen bazı şarait aıtında ilanı harp Ticaret muahedesi müzake

Yunan gazeteleri, (Türk - Yunan) 

muallAk meselelerinin halledilmesı i

çin hala Cemiyeti akvama müracaat

tan bahsetmektedir. Muhtelit müba

dele komisyonundaki bitaraf azalar 
hakem vaziyetinde olduğu cihetle bu 

netriyat gayri varit addedilmekterlir. 

· .. . .... k "f k'" k gun ur ycnın 

si Kazını paşalara mahsus olmak uzre bırer kuçu ve zan oş manzarası tama· 

inşasına başlanmıştır. . . . . men değişmiş bü- Lema! Hüınü L. 

Tamir olunmakta olan büyük otelin mühım bır kısmı bıtmı.~- tün mazi bir silik hatıra ve bir tarih 

tir. Bu büyük binada ehemmiyetli tadilat yapılmış, salonlar bu- olmu~t.ur. Bu nesil kendi arasında 

,·ütıilmüş odalar genişletilmiş muhteşem banvolar ilave edil- kendısı~d~n olmıyanı görıniyecektir. 

J ' • • Bunlar ıçın en btiyük tarih büyük Ga 

miştir. . .• • zinin müstakbel Türk alemini dinıa-

Yeşillik içerisinde yükselen, etraftakı menazırı tab.ııye~e ha: ğında yaşatarak Anadoluya geçmeğe 

kim bina, bu zarif tarzı mimari ile, Avrupa banyo şehırlerındekı karar verdiği gün, Anadoluya a

otelleri andırmaktadır. 
yak bastığı gün, başkumandanlık mu 

Yine, bu bina civarında, çok güzel tarhlarla bezenmiş, içinde harebesi günü, cuhmuriyetin ilan ve 

müteaddit havuzlar, ve fıskıyeler, çam agaçları bulunan bir park harf inkılabının kabul edildiği günler 

hakkının milletlerden nez'ine matuf 
ratına başlandı 

M. Grovv müzakereye devam 

lfin birkaç giln sonra 

Ankaf'aga dönecek 

Komisyonun Pazartesi günü ak
tedeceği heyeti umumiye içtimaında 
heyeti murahbasaımz bilhassa unla

rı talep edecektir: 

Hükümetimizle yeni ticaret mua- 1 - Lozan muahedesile Ankara 

. olacaktır. Türklerin Istanbula girdi-

vücude getirilmiştir. Gerek yeniden inşa edilen ve gerek tamır 0 ği büyük gün de ancak bu tarihte bir 

lunan bütün mebani elektrikle tenvir olunmuştur. mana alabilecektir. Bu neslin akşam 

,. ,. ,. lan mektebinden dönerek evine git

KAPLICALARI SAHiLE RAPT.EDEN ŞOSE 
tiği aile, bu günkü Türk aleminin ne 

felaketler ve ne mahrumiyetler içinde 

kurulmuş olduğunu kendiıine acı tat 

lı bir hatıra ile anatacakl rdır. Sizler 

de Türk azim ve enerjisir. b 600 sene 

hakiki istikametini niçin e nasıl ka

ybettiğini onlrra anlıyac.o lan liaan

la anlcitırken daima bu a cümhuri· 

yet neslinin yaratacağı dunyayı dü

şüneceksiniz. 

hedesi aktetmek i ·in Ankarada Hari- ve Atina itilifnamelerinde Yunanis

ciye vekaletile temas eden Amerika tanın taahhüt ettiği veçhile gayrı nıü

sefiri Mr. Grow dün şehrimin gel- badi! Türk emlakinin sür'atle iadesi. 

miştir. 2 - Garbi Trakya Türk halkının 

j Saliihiyettar mahafilden aldıitınu.:: tabi tutulduğu takyidatın kaldırılarak 
1 malilmata göre, Amerika ıefiri, hUku mallarının iadesi, müsadere edilen es· 

metinin bu hususta gönderdijti tali- ya ve mübayaa edilecek emlak becl~ 

mat dahilindeHariciye vekiliml%len:ı.ü ]erinin tediyesi ve fuzuli işgal edılen 

zakerata başlamıştır. Mr. Grow mu- yerlere ait zararla taz · · 

Kaplıcaları sahile rapteden şose dir. Heyet, Yalovadaki suların evsa· 

bitmiştir. Şosenin her iki tarafına a- fmı tahlil edecek, mütehassıs Fayer

ğaçlar dikilerek yola başka bir leta- ban da madeni suların Radyoaktivi

fet verilecektir. Yalova şehrindede ba tesini tetkik edecektir. 

zı tadilat yapılmaktadır. Ezcümle ba- Suların tahlili için icapeden bazı 

zı harap binalar yıktırılmakta, bozuk, filat Avrupaya eipari edilmişti Bun

dar yollar genişlemektedir. Bu su- Jar dün gelmiş ve hemen Yalovaya 

retle şehre bir güzellik verilmek is- gönderilmiştir. Fen heyeti tetkikatı

tenmektcdir nın çok mühim ve müspet neticeler 

vereceği muhakkak görülmektedir. 

Sadullah B. yorulmak bilmeyen 
bir siy ile inşaatı idare etmektedir Heyetin yapacağı iş, çok eski za-

Evelki gün, Darülfünun kimya en- manlardanberi fevaidile tanılan kap

stitüsü müdiri Cevat Mazhar B. kim- lıca sularının evsafını fenni bir suret-
te tespiti etmek olacaktır 

ya profesör M. Fayerban ve daha 
bir kaç zevat bir heyet halinde, Yalo GaziHazretlerinin bir kaç güne ka 

vadaki sular üzerinde tetkikat yap- dar Yalovayı teşrif edecekleri haber 

mak maksadile Yalovaya gitmişler- almmıştır. 

------····•0••••1>------
İsm et Paşa Hz. Ankarada 

Başvekil Hariciye ve Milli müdafaa 

vekillerile görüştü. Bugün 
Heyeti rekile toplanacak 

M. Herıduson Derslerinizi verirken gözlerinizi 

kendi mubitinize değil belki hali sa
ğlı bir hic halinde benliğimizde ka- olduğunu beyan eylemiştir. 

lan ve sizin daima mücadele ettiğini- YUNAN HARiCiYE NAZiRi 

zi bıldigim mazi harabelerine de de- ATİNA, 11 (Aneks.) - Cenevre-

ğil Türk dünyasının medeniyet aıemi den gelen telgrafnamelere göre Yu

ne doğan yeni ve hızlı istikbaline di· nan hariciye nazırı M. Mihalakopu

keceksiniz. Ve fikirleriniz yeni Türk los bugün İngiliz hariciye nazın :M. 

dünyasının büyük yaratıcı Gazimiz- Henderson ile iki memlekti alika

in ideallerine makes olacaktır. İlham dar eden meseleleri ve Türk - Yunan 

alacağınız en büyük kudret başımızda meselelerini müzakere edecektir. İn· 

bizi şereflendiren, yeni tarihimizi ya- giliz nazırı M. Hendersonun Yunanis 

ratan büyük şahsiyetin gençliğe tev- tana itillifperver davranmasını tavai

di ettiği aziz emanetin bütün yüksek ye edeceği muhakkak addolunmalrta

liğini ve bütün mes'uliyetini sizler ta dır. 

k d k .. b" ka rın mını.• 

"'~. er~tad eva:;ı et~~ uı:re ~ kç Ankara müzakeratının inkıtaınl'an 

g:un~_a ';; te rar .. _araya gı ~c~- sonra komisyonun bu mevadı naLarı 

tırf. ~~ eratı? mkusabilıt ~ure;ıe n f: dikkate alarak mesaisine devam et· 

şa ettıgı ve mute a tıcarı mena ı meıi zaruri g'"rülm kt di K 

nazarı dikkate alınarak yalnnda yeni nun faal" ti ~ e :, ~- 0~~·s~o 
ticaret muahedesinin hazrrlanacal:ı b' t" ıye kmn end ya knd' ad mTus~c;· 
be dilın kt d' ır ne ıce çı a ıgı ta lf e urın-

yBan e ede Aır. .k . . .. yedelri Yunan emlikine vaz'ıyet mu-
u meyan a merı aya ıncır, u- l.!i h · · 

tüt.. ih trmız k 1 1 ame tına e emmıyetlı surette devam 

um ve un raca m 0 aya - olunacagı tabiidir. Komisyoodaki 

~ unan heyeti murahhasasında yapıldı 
ğı yazılan tebeddülat hakkında henıu 

komisyona bir tebliğ gelmemi. tir. 

M. Grovv 

iki lngiliz dretnotu on 
gün sonra geliyor 

Akdenizde dolaşmakta olan iki 1 n

giliz dritnotunun on güne kadar l'nıa

nırruza geleceği İngiliz sefaretine bil 
dirilmi§tir. 

BiR DOKTOR ÇOCUK 
DOOURTURKEN OLDU 

Taksimde Sovancr sokağında otu 

ran Ali beyin zevcep.i Emine hanınıtn 

dün gece ağrısı tutmuştur. Ali efen

di hemen koşmuş ve Kavakyan, Ko

rukyan efendiler isminde iki doktoru" 

evine getirmi§tir. 

2 • 

1 Gen :~rsa birinci erkek lise· 

a il •han Bey. 

eıı la~roıı:ı~ Sen 11tışeı ııse-
4 -.... 0 

h nızamettin Bey. 

l<e08 arıışşefaka lisesinden 

ANKARA, 11 (A.A) - Başvekil İsme~ Pş. ~z. b~ sa~~ ye

diyı beş geçe trenile şehrimizi teşrif etmış~c:_rdır. ~uşarunıleyh 

hazretlerini istasyonda vekiller mebuslar dıger erkan ve zevatı 

saire istikbal etmiş ve asker, polis müfrezeleri selam resmini ifa 

etmislerdir. 

şıyorsunuz. Sizler ellişer çocuk okut M. Henderson üçüncü bir devlet 

muyorsunuz önümüzde heceliyen tarafından tecavüz. vaki olduğu tak

cumhuriyetin hür feyzile size müte dirde İngilterenin Yunaniıtana mua

madiyen sualler soran bu tertemiz venet edeceğini tekzip etmiş ve Ce· 

cumhuriyet ~ocukları yarın cihanda miyeti akvam misakı mucibince üçün 

asil ırkının iddialarını ispat edecek bü cü bir devlet tarafından haksız bir te

tün bir Türk dünyasıdır. Hangi muh cavüze maruz kalan her devlete İn

teri sizlerden fazla ıftiharve sitayişe gilterenin muavenete mecbur olduğu 

hak kazanır. Hangi iztirap ve mahru- nu ilave etmiştir. 

miyet yaratmağa çalıştığımız bu bü
yük lilemin heyecani karşısında din

mez ve teselli bulmaz. İşte o alem 

mektebinizin içinde ve sizin elinizde

dir. Vazifenizc başlarken bunları siz 

!ere hatırlatmağı ve sizlerde de do· 

ğan büyük Türk medeniyet alemini 

selamlamağı büyük bir şe~im. 

Alman tayyarecisi 
rökoru kıramadı 

Doktorlar Emine hanımı vazı'ha 

mil ettirm~k için uğraşmağa başla

ınıılardır. Bu esnada ter içinde ka 1a11 

tırılması için de lazımgelen mukarre- Kavakyan efendi kalp sektesinden ''• 

rat ittihaz .)]unacaktır. fat etmittir. 

Bir Ölüm hikayesi 

u ' 

19 n Bey. 

ı 9 Uncu hafta 
llncn h h aftanın en mil· 

~q~ı abberı nedir ? milsa· 

Şlıırıı u günden itibaren 
G ıştır. 

IQ eıec k 
1 ç e cevapları l 18 

""' arşıımbu günü 
""rıa k 

il. 
19 

adar kabul ede-

~lrıı h uncu haftanın en 

li~e 1 aberı için alınac11k 
~li 19 j eylül perşembe 
· Ce.._ ilan edilecek-

Q llba~apıarınızı ı\lllllyet 
rınıl a memuruna gön· 
~ rı ' 

" "'• ''•• ) dı. 1 azı buğun 4 üncü ıv-
t er ı: -

· aıana.nt r ıra ile neş-

N 
2 incı 

'!' Sahifemizde: 

kı ıo tcfr kz Osmanlı tarihinde 
s Parına 

n haberler 
3 Uncs 

- ı.1 ' Sahifemizde: 
onorrıı 

1 hı 
ı,h ""•lcrdc 

~.nı 
i il • '•libal•n 

ıı,., ncu Sahifemizde: •• • P,1,1 Porn 

~oııı•n· 
Aıı Clin<ıl 

- TELEFONLA ALDIGIMIZ TAFSiLAT 

ANKARA, ı ı (Telefonla) - Başvekil İsmet Pş. Hz. ~mgün 

buraya geldiler. İstikballerinde vekiller, mebuslar, vekal~tler 

erkanı hazır bulundu. Bir polis müfrezesi tarafından resmı se

lam ifa edildi. İsmet Pş. Hz. Tevfik Rüştü beyle beraber doğru

ca evlerine gittiler. 
iKi SAAT GORUŞULDU 

Tevfik Rüştü bey iki saat kadar Başvekil Hazretlerinin nez

dinde kaldı. İki saat sonra Tevfik Rüştü bey Hariciye vekfiletine 

geldi. 
HEYETi VEKiLE TOPLANACAK 

İsmet Pş Hz. Müdafaai Milliye vekili Abdülhalik ve müste

şar Kemal beyi kabul ederek bazı mesai! hakkında görüştü. Hey 

eti vekile yarın saat onda içtima edecektir. 

Alınan malumata nazaran Heyeti vekile içtimaında Başveki

lin avdetine talik edilen muhtelif evrak müzakere olunacaktır. 

YUNANA VERiLECEK CEVAP 

Henüz Yunan notasına verilecek cevabın tahriri ikmal edil

mediğinden bu içtimada müzakere edilmesine ihtimal verilme

mektedir. 

Kaçakçıların yüzde 
altmışı yakalandı 

ANKARA, ıı - Son zamanlarda 

yapılan tetkikatta kaçakçılığın en zi 

yade sıgara kağıtlarile kibrit, tütün, 

şeker, rakı, manifatura eşyası ve az 
mıkdarda altın para üzerine yapıldı 

ğı anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine yapılan mücadele

de kaçakçılıga teşebbüs edenlerden 

yüzde altmışı yakalanmış ve bunlar 

adliyeye teslim edilmiştir. 

Kaçakçılığa m_ani olmak için rü
sumat idaresi de çalışmaktadır. Güm 

rükler idaresinin son zamanlarda si

pariş ettiği 10 takip motörü yakın

da gelecektir. Bunların hepsi k~çak 

çılıkla mücadele hususuna tahsıs e

l dilecektir. 

lktLSat vekilinin 
teftiş atı 

İktisat vekili Şakir bey dün öğle
den sonra Alpullu şeker şirketine ge

lerek uzun müddet oturmuş ve fabri

kalar umumi müdürü Hayri beyle gö
rüşmüştür. 

Vekil bey gelecek hafta nihayetin· 
de Ankaraya gidecektir. 

Başmuharririmiz 
Tedavi için Avrupaya gidip te e

velki gün avdet eden baş muharriri
miz Siirt mebusu Mahmut Bey dün 
Ankara'ya hareket etmi,tir. 

--~·--

FERiT BEY 
Londra sefiri Ferit bey hareketini 

Pazartesi gününe talik ctmittir. 

Bursanın kurtuluş 
bayramı 

dün tes'it edildi 

BIYARİÇ, 10 (A.A.) - 70 beygir 
kuvvetinde bir motörle mücehhez ve Geçen gün Beyoğlunda Sultanj mevkiine çıkarılmıı bir zattır. Bu za. 

pilot Edzard ın idaresinde bulunan Hamit devrinin Büyük Elçilerinden tın babuı Saltanat devrinde uırayın 

bir Alman tayyaresi cihan mesafe re- bir Rum son nefesini verdi. Rum Pa- sertabibi idi; vezerat m-ıı alırdı,· pa· 

korunu kırınağa teşebbüs için Breme paılanrun ıatafatlı bir ihtifal ile ka- ditah atieyıi ahrdı, haremi hümayun 

den hareket etmi~ ı ,300 kilometre ka- ratoprağa tevdi ettikleri bu seksen- bahıiıi alırdı. Türk köylüsünün bü· 

dar uçtuktan sonra sis dolayısile yere lik ihtiyar sabık Viyana Elçisi, mül- tün kazancı, vergi namı altında 

inmcğe mecbur olmuştur. ga Meclisi Ayan azasından (Mavro· maliye hazineıi kanalıyle hazinei 

TAYYARE MÜSABAKALARI yeni) beydi. hassaya gittiğine göre geçen gun 

BÜKREŞ, 10 (A.A.) _ Küçük iti- Mavroyeni beyin ölümü, dışından Beyoğlunda ıon nefesini veren Mav· 

laf hükümetleri arasında tertip edilen bakılınca, alelade bir hadisedir; çün- royeni beyin baba miraaı ile kendi 

BURSA 11 (Milliyet) - Bursa tayyarecilik müsabakasının neticesin- kü Büyük Elçilik ve Ayanlık etmiı, tasarruf atı da ilk ıantimden ıon ldn· 

kurtuluşu çok coşkun tezahüratla tes' de Çekoslovakya binbaşılarından göğııinde . ıırmalı bir ünifomıa ve time kadar Türk köylüıünün cebin-

it edilmiş, her taraf bayraklarla do- Kalla birinci, Çekoslovak binbaşıla- p!rlantalı ru~anlar taşunıt l.ıır u~ufet- den çıkmış kuru,larm mahsulücıür. 

nanmıştır. Merasime meb'uslar, u- rından Mares ikinci, Yugoslavya mü- lu ~lmaı~na r~ğmen Mavrc:-yenı bey Atina'da~ l~yasko t~carethHne~i .. 

mumi müessesat. m~ktepler, Bursa ıa "mlzrinden Badjak üçüncü gelmi~ alelade bır faruden baıka bır şey de-· ne aaklattıgı bır vauyetnamc ıle 

ve civa~ köyler halkı ıştır~k etmiştir. ler~r. Romanya milletler arasında ~ildi:. Ab~ül!'8m!t devri Ortodok.•!u- Ma~yni bey bu. pararı Rum m ~-

Halaskar ord~nd~'!. ı_ı eylu1
1 
sabahSın· tasnii itibarile birincidir. ga ruşvetıBı~y~skıyeEvlcrili'?:k kak bılin- teplenne, hRum_ kıl'.ıelenne,rkRum_m:ı· 

da Bursaya gır ıgını temsı en « a- den onu uyu ç ge çı arnnş, eııeu.tı aynyesıne te etmı tar. 

manpazan> mdan geçen fedakar as- ÇALKÖY ŞEHiTLER ABIDEŞl Meırutiyet hükümeti Kanunu esasi· Demek oluyor ki yaron asırckmherı 

kerlerimizin şehre muntaza~, kahra· İstiklil harbinde Yunan ordusu .. nin ıakat bir maddesi yüzünden ona Türkün cebinden çı!"P Mavı U)'eni 

manca bir yürüyü,şle duhulıi, minnet na kat'i darbeyi indirdiğimiz Dumlu- Hey'eti teıriiyede bir koltuk venniı- ailesinin kasasın~ gıre.? parl"!:la, ya-

ve şükran dolu goz yaşları arasında, arda Çalköyde Karatepede beş ti. rından aonra, Turk duımanlıgı oku-

alkı§ tufanına boğuldu. Mu.?telif. ha- ~:e ev~! büyük b;r abide inşasına Bütürr hayatında ~r gölgeden i- tan bir Rum mektebi d~~ fazla mü-

tipler heyecanlı n.utuklar s.oyledile~. başlanmıştı. baret kalan Mavroyeru bey ka~a .t_o_P- ~eh ol~cak, kub!'eaını~ altınd:" 

Müteakiben asken fır_k~, Vılayet Tur Bu büyük zaferi ve istiklal harbin- rağın altına da bir gölge se11izlig1le :rur_ke fel~et dua ~dılen bır Rum kı

kocağı, Halk fırkası vilayet, ~aza mer de şehit dilsen fedakar askerlerimizi girdi. . . 11e11nd~ bı_r ~andil daha fazla yana. 

kezleri ziyaret edildi. Asken_ [ırkada, hatırlatan b'u abide çok mükemmel Vakia Ma~.roy~ru bey _hay~tı _11ya- cak, Turk ı~tıyacını kapmndan içeri 

halk namına, kumandana hitaben o- ve muhteşemdir. Abidenin küşat re•- ıiye ve teır~ye_.,nde hiç bır ız hı- aolaruyan hır Rum yardon y~rdu da

cak reisi avukat Cemal B., mıllete bu . f . eneı" devn"yesı· olan 3o a- ralunıyarak oldu; fakat para bıraktı ha fazla şenlenecek ...• ve hız, Türk-

. B" k mı za enn s . . . .. .. d b d d B .. 1 b 1 .. 

mesut günü idrak ettırcn uyü w t 1 1 •tr ve ıtın ıç yuzu e un a ır. ugun er, u satır arı teeısur ve nedametle 

d • · gus os a yapı mı, · L d 'daki 1 "li banka k k k 1 T"" k 

Gazi hakkında d~y _ugu_ ~nnet ve Küşat resminde kol ordu kuman.. on ra ngı z sının Asa- j o ur en on ar ur paraı~n~ ~?m rt-

şükranla, esaret zınc~ler~?ı kıran ?•· danı, Afyon memurları bulunmuş, nu larında l'.atı:n hu param.o mukadd~-. fahı Y~!unda ~rf.edecek~ennı gormrk-

cip ordu hakkındaki hurmet hıs- toklar irat edilmiştir. r~tını Atına da llyask~ tı~cthanesı-ı ten .mutevellıt bır haz ıle Mavroy ni 

siyatından hararet ve heyecanla bah- run kasaıında duran hır vaııyetname beyın aziz hatırasına bir mum daha 

setmiş, uzun alkışlarla alkışı.anmıştır. 1929 SALNAMESi tayin ~tmittir. ı;ıu .~~. ~tırı ok_u~k.en fazla yakacaklardır. 

Badehu frrka mutemetlerınden Şe- aradaki mesafeyı gozonune getırınız: Bu hakikat, ahmakça gafletimizin 

rif, Kem§! Ziya B. ler nutuklar ııöy- ANKARA, 11 - İstatistik umu- Türkiye' de kazanılan bir para Lon- cezası ve ıersem bir mazinin he-

lemitler, halkın candan kopan te~a- mi müdürlüğü 1929 senesi yıllığlnı dra'da muhafaza ve Atina'da tevzi o- la11dır, çekeceiiz, Pek iyi tanıdı· 

hüratiyle alkışlan~~lardır. Bat ~aza- (salname) hazırlamaktadır. lunuyor!.... Bu paranın aahibi ğımız bir wkı daha iyi öğrenmek 

rı esnafı Fırka, Vı1ayet merkezınde 
bir zamanlar Osmanlı imperatorfu .. için bir Mavroyeni beyin ölümü-

milli kıyafetlerle ~eybek rakıııları O- IKINCl NÜFUS _KITABl_ . . ğunun Avuıturya ve Maceristan pay ne ihtiyacımız yoktu. Ancak miİI· 

Y?amışlar .'!e takdırle alkıtlan~ışlar- A~.KA~A, 11 - ı;<ufu~ ~a~n~ın~n !ahtrnda mukadderah ıiyaıiyeıini takbel neıli milliyet davasında daha 

dır. Tezahurat devam etmektcdır. Ge tasnıfıne aıt netıcelen havı ikincı kı- ıclareye memur edilmİf, Metrutiyet kanlı ve canlı yqatmak için bu ölüm 

ce muazzam fener alayı yapılacaktır. tau ta • ·~ ·ı parı....entoıunda kanun yapmak hiki:reıini ı.;ı-k çok lizımdır, 
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LL HARİÇTEN AL~TGI:IZ HABERLER Jj Yeni ltalga Ateşenavali Ankarad• Şa 
MilllyeliR laribi lelrikası: 23 ı . ANKARA, 1.1 <:~eıefonla) - Yeni geı.~n ~:aıya a~ ''k .. 

ısvlçrede IngII•ered.e Rusyada Jı ltalya sefaretı muste~arı tarafından bugun ogleden · kgıb 

Yeniçeriler kaldırılıyor Tahdidi teslihat Başvekilin seyahah Gemide infilak riciyeveilimizetakdimedilmiştir. VUs~a 
, • eoıe •, NEVYORK, 11 (A.A.) _ M. Mac SONBAHAR YARIŞLARI t & f 

"\ I h d •• }d .., E donald ın Amerikayı ziyareti için ıa- On kişi öldü iki ANKARA, 11 (Teyefonla) - Ankara son bahar a tık! 

.J. l a mut anasının uşman O ugu vvelA büyük devlet- ·=~eıen tertibat ve ınzarat mumai- • hazırlıklarına başlanmıştır. doıa 

A • ' • • • • ler ba lamalı.. Ieyhi~ hususi katibi olup hali hazırda gernı yandı Yarışlara Te~rinisanide başlanacaktır. l rai/1
• 

aSI Y enıçerılerın d~fterını hazırladı Ş Amerıkada.bulunmakta olan sir "Ro- MOSKOVA, 10 (A.A.) - Taa a- ÇEKOSLOVAK SEFiRiNiN ZiYARET ten:çı 
CE~EVRE, 10 (A. A_.) - S!'bah b~rt .va_n Sıttart" tarafından ikmal e- jansı Volga Uzerinde Yaroslav yakı· ANKARA, 1 ı (Telefonla) _ Çekoslovakya sefiri bU ~- ke 

, • • • 1 celse~ınde Kon_t Aponyı Macansta- dılmıştır. M. Macdonald ın refakatin nmda mazot yüklü bir gemide bir in- . • . .., a 

bır sıyaset ~P. etm.eğe başla- çok g~meden m~v~ldu. Nap~ n?l öte~en ben t.araf~. o~duğu ~- de ~ı olduğu halde 28 eylOlde vapu- filak vukua gelerek 10 kişinin öllimil ncıye vekilimize takdim edilmiştir. kan 

mıştır. Kendısının mızaç ve se- leona men bu muthiş darbeyı dıdl teslihatı ~asvtp e~ğini, fakat bil- ra bınmesi tekarrür etmiştir. Sir Ro- ne sebebiyet vermiş olduğunu bildir- Maarif vekili Cemal Hüsnü beU i) k~: 

ciyesi de değişmiştir. Bükreşte hakikati halde Mahmudun indi- yUk .devletlerın t.e"!iha~ t~<l!t ve bert van Sittart, bu gün lngiltereden mektedir. İnfilak, yakında bulunan ANKARA, ı 1 (Telefonla) _ Maarif vekilinin tstBııl laııar 

Ruslarla cereyan eden müzake- rmikolduğunu Istanbulda yal- tenkis etıned~klenru gord~ğunden Amerik~ya müteveccihen mufaraka~ bir gemide iştial husule gctirmiı ve h k d - · h "- le 

d b 
.. .. "liz l •. L" ani dolayı milteeasır ve milteeasıf oldu- edecektir. Nevyork Herald gazetesı mezkQr geminin 9 ki•iden ibaret olan zaman are et e ecegı enüz malwıı değildir. tıııı 

rat esnasın a aş gosteren muş nız gı e çısı ıston amış ğunu beyan etmiıtir Kont Aponyi M Macdo ald k d t k sö' yf • AFYONDA BiR F ACIA · ' 

.. . . . . · . . . n ın ongre e nu u • ta ası kurtanlnuştır. Ank de 

kulat padişahın vermıı olduğu tL . sulh m~ahed_esının memleketlenru ylemeğe davet edilmesinin muhtemel ÇINDEKI RUSLAR l iN ara,ll(Milliyet)-Afyonda bakkal Sabrinin evin 

emirler sayesinde muvaffakiy- Mahmut Rusya ıle sulhu ka- ha~s~ hır akib~t." uğratığını, hakkın bulunduğunu istihbaratına atfen yaz- Ç . benzin doldururken bir kadının elindeki lamba yere dii!
1111 

etle bertaraf edilmişti. Ruslar bul etmekle Tunadaki Rus ordu y_ennı bulma_k ıçın Macarl~ann elle- maktadır. M<?SNOVA, lO (A.A.) - Hiildl- zİn birdenbire aleve alarak 12 ev yanınıt ve bir kadııı 11 

. . .. l N l .. . .. d .1 rınden gelebilecek her ıeyı yapacak- BU SIYAHATIAN MAKSAT? ~et Çındc oturan Rus tebaasına 100 k k im 

bılhassa padişahın şahsına gu- ~ apo eon uze~; ~on erı - larnu ilave eylemiıtir. • hın yen miktarında naktl yardımda cu yanara ö üttür. 11 

venerek muahedenin tatbik edi- nu11 ve bu suretle Buyük Ordu BOYOK KOMİSYONLARDA valini~TTAVA, 11 (A. ~-) - Umumı bulunmuştur. 7000 TONLUK BiR VAPUR KAYAYA ÇARP 

h • · · kin d · • n ve hilklluıet erkanının hazır 
Jl' 

leceğine inanmışlardı. Padişa- n~ . e~etı un aıresıne CENEVRE, 10 (A. A.) _ Akvam bulundukları bir ziyafette irat etmiş Romangada . LONDRA, 10. (A.A) .- 7000 Tonilatoluk Nelson "'~ 

hın adamları tarafından söylen- gırmıştır. Cemiyeti büyilk meclisinde beyanat- olduğu veda nutkunda İngHiz işsiz- _ _ • gıltereden cenubı Aınenka'ya giderken İspanyanın ı,atıJ 

diğine göre kendisi artık her . Ist:ınbuida M~uttan baş~a ta bulu~ak ~·~·~simlerini yazdır~§ lik n~ı;ı M. _Th~m~•· ~day~ ••- Buyuk bır yangın valisi ci~arında b~r kayaya saplanmıştır. 65 kişiden it># 

mesele istediği gibi karar ver- hiç kimse yo!rt11 ki hudutsuz b~r o~'."' hati~lerın ıs~dan sonra bil- yahatınm ncticesı tı~aretın t~~y~sl BÜKREŞ, 11 (A.A.) _Bir yangın yolcusu ıle 39 mürettebatı kurtarılmıştır. Kaza gecele}~ 

mekte ve adamlarından hiç bi- kuvvete malık olsun, her dedı- yuk komısyonlar ıçtimaa baflıyacak- olacağına ve bu domınyonun ışsızlik Targoviste mahallesinde 85 evi tah- bulduğu için bunların ekserisi yarı çıplak bir halde kııt'l 

. . . . • .. .. ğini yaptırabilsin Mahmut et- tır. Bugtiıf Urugvay murahhası M. buh;anının önüne geçmek hususunda rip etmiştir. Yangını sönd!irmek için rılıru tır 

rının reyını alamaga luzuın goı- f . · • . . Decastro afyon ticareti hakkında iza- İngiltercyc yardım edeceğine kani 8 saat çalışmak llizımgelmiştir Ha- ~~~~-~~~~~~~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

memektedir. Bir kere vermiş ol r~ ında~ı _adaml~rd~. hiç b~- hat vermiştir. Hayti murahhası M. bulunduğunu beyan etmiştir. M. Tho sarat 100 milyon ley tahmin ed.ilınek- - FILISTINE iKi ZIRHLI DAHA L" el M ba g;,,..;ı 

duğu emri kim müracaat eder- nı~ reyını almaga !uzum gor- D~miniquc ile !:f· Streeruvitz hakeme m~s, M. Macdonald ın Amerika~ tedir. GÖNDERDiLER dan: 'ôs:ıdaruın!":~·atlaf 

se etsin geri almamaktadır muyordu. müracaat usulunün mecburi olması milletler arasında sulha yol açmak ı- SUI iSTiMAL DAVASI .. t . . . d 11 dded ... ~ 

• .krin. . . ç· "t kt ld - t ·ıt Dun ngiliz sefaretine gelen malQ cm ce en yaptır"" -ıı 

Söylendiğine göre padişah cid- FAKAT NASIL? fı ın ~lerlemış olmaa~dan ~olayı O:~~ mc.k c ~ l!;u?~ ve. ngı .. •~•: Moskovadan bildirildiğine göre mata göre, İngilizler Filistlne Malta: viyonun inpatı 6/10/29 tP~ 

d1 ve ketum bir adammış. Ec- Lakin padişahın akıl danıştı- mS emnun~yet beyan etmışler~ır .. M. rcke :~1.ıı8 de klgil. ';;°·en;:.'ı,~~~ te Rusyamn Astrakan şehrinde mühim dan iki zırhlı daha göndermi,lerdir sadlf Pazar günil saat oııal ı 

d d "b" ·· t b" l k l - b' · d k" d N k treeruvıtz Avusturyanın dahıli ışle- lih n • e ece ·~~ ır .~ .~• bir sui istimal davasının muhakeme- FRANSI I I · si icra kılınmak üzre kapalı 

a r gı ı muş e ıt o ma yo u- gı ın var I ı o a anası a - rinc müdahale tasavvurunda bulunul- at planından tcvellut edecek butüıı . b 1 
Z BAŞVEK L lll il k k •-u•ııı1 

t ttu - · d"lm k 'dil V l"d S it d <:: ti 1 · k bul d b 1 d • sıne aş anmıştır. PARİS cm na asaya onu= 't' 

nu U gu rıvayet e ı e te- şı a 1 e u an 1• varayın duğuna dair şayi olan bazı haberlere ne .c~ crı a .•:una e u un ugu- Bu suiistimal bir takım memurlar • IO (A. A.) - M. Briand Ierin şartname e ke ifnaJll, 

dir. bahçesinde gölgeli ağa«larm al- dikkati celbederek bunlann asılsız ol- nu ilave eylemıştır. I tarafından yapılmıştır. Şehrin tiyatro bu ı;-cce saat 22,10 geçe buraya avdet mek Uzrc komi;yon tıtabttil' 

İşte herkesin ve bilhassa Rus tında olğlu ile baş başa :rnnuşan duğunu söylcmi~tir. LON~~y ~HA ~EL~ T züh sunda cereyan eden bu muhakemede etmıştir. caatlan. 

sefaret mahafilinin söylediği bu kadın Napoleon'un düsman- Çin murahhası tatbik kabiliyetini i · t ilt ' (_ · .) A ene~kalı maznun sıfatile getirilenler tiyatronuj•••••••••••••ııiıiimilii••••--ııl"~ 

budur. · lan galip geldig" ini ög' r~ndiui artı~ kaybetmiş olan muahedelerin çın ahlng creyded.u~rıytantı kme.rı. 4 
nun bütün ön sıraların doldurdukları 

"' yemden tetkik tadili . . b" k . seyy arın a e ını ar rma ıçın ib" 1 ,. kl K .., " f ~ 
Son şu bir kaç gün zarfında zaman bu galibiyetiİngiliz elçi- te teşkili husu ve d ıçınt ı: t"omı- büyUk İngiliz demiryolu kumpanyası ~~ n;•mı:; ar~ ruş~·~ ver;• e maz ara aga~ ınuessesa ID an 

edindig" im malfunata istin:ıdc•n sinin temin ettigı" · bir muvaffa- sun a ısrar e mış ır. nın iştiıaki ile Nevyorkta cesim bir va dıo asra. ~·t. seni dailar a memur. 
KÖMÜR ve ŞEKER . b. · k r r. uı ıs una e en para vergı 

bende hasıl olan kanaate göre kıyet diye telakki edenleri dü- İ ser~ayeye malık muazzam ır şır et vereceklerden alınan rilşvet ile dba- bihl . . . . . k' 

d" hın h .. kft ti R .1 şün k .. im.. .. N k . dT" PAR S, 11 (A. A.) - Gazeteler, teıkıl olunmuştur. Amcrıkahları celp t d"l . . d gil . 1 a er vemustahumın ıçın yapurılacak 200 kadar v• 
pa ışa u me usya 1 e ere gu uştu. a şı 1 ın dün hükumetlerin kömür ve şeker ve cezbederek hususatı tetki ve tehit ye c 1 mesı ıcap e en ver erın.a. •· me b "ınl k, . .. .. il• 

münasebatı katetmek arzusunu bu teşebbu""swı·· u·· bır" de çoc kl k şeker hakktnd b" •t·ı•f ti d . k dil İ ilt kı d 40 t _ mamasıdır. Bu suretle yapılan sw ıs- • tz go e meşin pantalon, meşın onlük kapalı zer 

, u u a ır ı ı " v cu a getır ma sa c ng ereye ya n a ıı t · 1 15 .1 hl b !iğ 1 kasa a k 1 , 

beslemektedir. Yaz ve sonbahar arkadaşı J osephine'in mahzwı mek üzre beynelmilel içtima akdet- rizm mütehassısından mürekkep bir ıma mı yon ru eye a 0 uyor. Y onu mu~tur. 

müddetince Türkler zaferin ve mükedder halini göz önüne melcri ve keza beynelmilel yeni bir Amerikan heyeti gelecektir. Yapılan ÇIN - RUS HUDUDUNDA ihale 19/911929 Perşembe günil saat on bir buçukta SU· 

. . "k . k f . . tahkik t ti . d F i t LONDRA 11 (A. A.) - Elyevm K ,. il d ıl k 

Fransız silahlarına nasıp obca- getirince solmuş uçmuştu Na- ı .tısat. on eransının ıçtımaa davet.,_ a n~ cesın ~ ra~sayı z yare M kd d b •1 Dail M ili araa0 aç m csseseun a yap aca tu. 

· • ' · dilmesı suretinde iki tekrf d t · eden Amerıkan turıstlcrın bu mcmle- u en e u unan Y a n mu l\l" ak . . ·'C 

ğınr zannediyor, harbın Napo- poleon'un boşayıp bıraktığı J o- ola C d ki F 1 ~er e. ~' kette her sene 100 milyo ""İngiliz li- habiri mahsusu tarafından çekilen un asaya ıştırak edeceklerin bunların her birine ., 

leon Bonaparte lehine neticele- sephine'in bu mahzun hayali bu ~.~e".1'~ "ı,; h ran•:• ."Ykaetıdnın rasına yakın bir para döktükleri hal- bir telgrafta deniliyor ki: Bolıevikler muhtevi teklif mektuplarile 400 liralık muvakkat teminat!• 

ğ• . .. . d" l dı B·· , enn e e cmmıycti y et- M . k h • b" taarruz .~ 

nece ını umıt e ıyor ar • u- Nakşidil'in gözü önüne gelmiş mektedirler. de İngiltereyc bu meblağın ancak on- . a_nç":rıye . arşı av~ ır Çin a günde saat on huçuğ.ı kadar kAtlbl umumlli""e vermeleri lv 

ülı: f lak · ·· ·· k · d b · · · b ktıkl ı im tı gınşınışlcrdır 100 mıl kadar a- T li 1 .. k l!i ~ 

Y. k~ ,. be.tın ohnune .. g
1 

eçm
1
_; ı- olmasaydı, Napoleon'un mukad v .. .,,nsoda a MAırınıNŞraTONEarLılanYAPaşı ILışIYrO. R razisinin dahillne sokulan Rus tayya- ua· p er muna asa şartnamesile numuuelerl müessese meı 

çın atı ır ta avvu e uzum deratını elinde tutan Mahmut r ı 0 0 ı · M ıı· · ··t dd"t bo JHne mliracaada görebilirler. 

· LONDRA l l (AA ) _ Dail Ek- re en o ın cıvanna mu ea ı m- ı;• 

vardır. Hem de geçıkmeden bu böyle mi hareket edecekti? . . . Clcmenceıınnun so··zıen· t ! · : M 
1 

tü~ li balar attıkları gibi Pograniçyadaki ----------------------

t h ··ı lm lıd Ak • kd" spreı gazc esı yazıyor. an ne d . 1 . 1 fb 

a avvu o a ır. sı ta ır- Mahmut hakikatte anasının 1 .. t tkik tın k . . t kil eınıryo u ıstasyonu ve te gra ane-

de çok geç kalmrmş olacaktır 'lh 'l h' k t d" d B: Geçenlerde hastalığından bahsedi· mi ese eskını .te tün" eline. ıçın leşh' do- yi ve telsiz merkezini tahrip etmişler 
• ı amı e are e e ıyor u. ır 1 k Fra ha . . unan omı e c ınşası e ın e dir B d 40 k 20 

İki bü ille d vl t b" l k k . . . . en espa nsız ıvekilı M. Clc- re be an ctmi tir . u son taarruz a as er ve 

.. .. .. )'. e ~ ~ 0 ~~ ÇO ye~ _şeylen kabul ettırdı menceau (Kflemanso) nun aihhati i- Y ~AJ TAYYARECi sivil telci ve ya mecruh olmuıtur. Ca 

uç~cu bır devle.ti zaıf ~?şur- hatta fikır ve maksatlarını neş- yi olduğu anlaşılıyor. Çünkü «İhtiyar LONDRA 11 (A.A) _Kal t t susluk yaptıkları zannedilen tebaası 
ln~alai ta~ı~ı ıııu~a1aası : 

Tülün in~isarı uınuın ınü~ürlülün~en : 
mege karar verdıler. Bu uçlin- retmek için bir de gazete tesis kaplan• denmekle mcıhur olan espak ka .:.. da ·. . h§O . afr kısa bir isticvaptan sonra kuquna di-

.. d 1 t B b ~·· • b"" b" yare rargwun ııeyrıııen avaı ı- ilıni . 

CU ev e a ı.uının ta ıı ır ettirdi. başvekil kendini ziyaret eden Fran- loau kumandanı yilı:batı Orlcmbar z ştir. 

iüşmarudır. İlk iki devlet mu- Akıllı ve azimkar bir kadındı. sız gazetecilerine demiştir. ki: dün yapılan hattı müstakim milsaba- RUSLARIN YENi TEŞEBBO~~ 

ıaffak oldukları takdirde Tür- Lakin zeka ve iradeti ne ka- - Gazeteciler benim ömrlimün ni· kasında 3,688 millik vasati bir sürat- MO~KOV: A, 11 (A.A.) - Hancı-
Metre murabbaı 40 gram sıkletinde ve 114-82 ebadı.ııd1 

kiyenı·n temamı"yetı"nı· temın· ve d k li · k k hayet bulacağını her tarafa ilan et· tc birinci gelmi•tir Hava müsait ol- ye komıserllği Mukdcn vo Nanldn hil 
ve 104-70 ebadıuda 2500 klio Anbalaj klğıdı pazarlıklı al)l) 

Talip olanların numuneyi almak üzere muracaadan ve paı"P' ' dıJıı 
0/o 7,5 teminatı muvakkatelerile l 6/9/929 pazartesi gUnü {jl _,,

11 

mübayaat komisyonunda saat l 0-30 da bulunmaları. 1' d, 
ar uvvet ıse arşısına çı an · . . ö . • · k"- ti · riJm k "- Al 

· d d kl · · ·ı~ ; .. . . mckte pek fazla ıstıcal edıyorlar. - duğu takdirde bu yanı bu Pcl'f"mbe wue ennc ve e ...,re ınan ae-

ıa e e ece . ennı ı an et~e~. muşkillit ve. ya?ılacalı: ışler de ıeceğimi ben de biliyorum. Fakat günll batka bir tayyare ile tekrar <>- farctine Çin kıt'aları ve beyaz Ruı 

İ~tanbuldakı Avusturya elçısı- daha kuvvetliydı. Anasından al- ba§ladığım şeyi ikmal etmeme mtisa- ıunacaktır Rolla-Royce fabrikasın- çeteleri tarafından Sovyct toprakların 

nın sanat ve mehareti Osmanlı dığı terakki, teceddüt meş'ale- adc edilsin. dan çıkan 'bu yen! tayyare saatte 373 da yapılan 19 yeni tecavilı: vak'aaı ta

nazırlarını kandırdı." sini daima söndürmeden muha- M. Clemenceau yaz bitmeden eve! mil katetmek mümkün olacağı Umit ~at eden bir beyanname ~kdlm e~ 

Liston mektubwıa şunu da i- faza etmek için uğraştı, didin- umumi harp hakkında yazmağa baş- olunuyor. ti~. B~y~nnamede bu vak alann mes 

ı· d" • E" R · di B 'al . . lamış olduğu eseri ikmal etmek azmin v. t uliyctını tamamen Mukden ve Narı-

ave e ı~r. ger usya ımpe- . u meş e ıle mıllete refah d d" K d" . . hl '-"tlbe 1 d ı·BS a kin htikOmetlcrlnin taııdığını ve Sov-

rat l ğ tar f d d b d t 1 .. - . . e ır. en ısının r &G a var ır- ild f . f" 1 

or u u . a ın an . a wı_a ~e ~aa ~ yo unu gosterecegını ki yazdığı müsveddeleri bir taraftan Gene yet kıtaatının m a aaı ne ı~ vu yo-

karşı mukabıl beyanat ılin edıl umıt edıyordu. Lakin asırların makina ile yazmaktadır. ısyan var ti karıısında hududu ve sakin halkı 

miş olsaydi bunun neticesi pek biriktirdiği itiyatlar çabuk de- ihtiyar kaplan gazetecilere şunla- RABAT, 11 (A.J>:) :. Erbabı.~- himal'.c .e~ek için kat'! ve ~ukabll 

ltselıir sev~yat ıııonatasası 
Tülün ın~ısarı unıunı ınll~ürlDIDııff n : 
Akşehir istasyonunda millhakata sevk olunacak mamu!AI 

vazımat milnakaııaya konulmuşrur . Taliplerin 16/9/929 pıl 
günü saat on buçuğa kadar Galatada mubayaat komlsyonııJI 

büyu .. k olacaktı Lakin R•ı~ya b ği Airn • · ruh !"hin d .. 1 · tir· yamdan 100 kadar kişı Soudemb tcdabir ıttihaz etmek zaruretındc kal 

. . ~ . u şmez. • e nın u, ta ı .. rı a soy emıı . mıntakasında 50 Fas nışanc11ına ta- dıkları bildirilmektedir. Sovyet htildl-

~ususa eheını;nıy~t vermemış- sademes~e karşı beyhude mu- . - Ben rahatsız olmu~tum. Fi~a- arnu: etmiılerdir. Nıpncılar, zırh!; mcti yeni ihtilafların önlinll almak i-

tır. Hatta nazık bır tarzda hare cadele edıyordu. kika bacaklarım artık saglam değil. .. kamyonlar sayesinde kurtanımı,ıar- çin yegline çareyi beyaz Rus çetelo-

ket etmeğe bile lüzum görmi- YENİÇERİLERİ Fakat bu~dan ne çık~r. ·? Şu. güne- sa da bir miktar zal'.i~t vermişlerdir. rinin tcrhisin~e ve y~ni tecavilı:lcri lunmalan. 

yerek daima muhasım bir va- KALDIRIYOR ıc, ıu tabıatc bakınız· ~un~ar _ınsana Erbabı kıyamın takibınc başlanılmış menedecek acil tedabır alımnasında 

. lm k d . • ., kuvvet veren şeyler değilini dır? Ar- tır görmektedir. 

zıyet a a ta evam etmiştir. Mahmut, anasının uzun za- tık hayatımın son anlannı yagadlğım · • . 

•. İngiliz sefirinin bahsettiği m~d<ı?beri düşmanı olan yeni- s~ylendi. ~caba bundan aldan~n kim- HUMANITE ~~gıRI MAHKOM Adalet dıvanında 

ıki devle.~ lf'.~ansa ve Avustury- çel'.lerı de unutmam~ş:ır: Yeni- dır? .. Dogrusu sabırsızlık edıyorlarl PARİS, 10 (A.A.) _Askerleri ita L~ HE-y, 10 (A.A.) - Bcynelıni-

Sı~~at ve i~linıai nıuavenet vekalelin~en 
Muayene va tedavi evlerine muktezi (68) kalem Utcı kapalı ı.rl 

adır. Üçuncu devlet de Rusya- çerıler yalnız Nakşıdıl'ın düş- Bıraksınlar da rahat rahat c;alıfayım. iltslzliğc teşvik c!irmüyle milttchem lcl ~mi dıv~nt adalet, 3 reye kar§ı. 

dır. Türklerin ilk iki deı•let i- manı değil, Mahmudun da düş- TEVKIFAT YAPILDI olan Humanitc gazetesinin mes'ul 9 rey ıle arazı. hududuna ve bcynelıni 

leyhine harbe g;rişmelerine se- hmaru, padişahın takip ettiği NİS, 11 (A.A.) - Polis son z~n mildir! bir sene hapse ve 2000 frank Jel Ode.r k~~';,J'.o';.':,nun .:;kı kaz~-

b k B ·k· d l · B · • "dd tl . . !arda sabık İtalyan muharlplerıne naktl ceza verıneğe mahkQm olmuş- sına mtitea ı ır rar ı az ctınış-

ep. yo tu. U ı ı_ ev etın a- sıyasetın şı e e aleyhtarı ıdı- karşı yapılan sui kaste iştirak etmiş tir. Bu kararnamede, bu hakkı kaza-

bıalıye karşı vazıyctleri dost ler. Mahmut yeniçerilerle hiç olmak töhmetiyle Uç şahsı tevkif et- tur. nın Oder in Lehistandaki tabilerinin 

münakasaya konulmuştur. Münakasa müddeti 30 ağustoş ıırlhlnd•P 

yirmi gündür. Zarflar ey!Olün 18 inci çarşamba günil saat on bet' 

kabul olunur. Taliplarin şeraiti anlamak üzre şimdiden aıbhat "'~ 

muavenet vekAletl Içtimsl musvcnet umum MüdUrlüğilnı v• 

sıhhat ve içtima! muavenet müdürlüjl;üne müracaat eylemeleri Uln 

vaziyetiydi. Eğer, İngiliz sefiri- bir vakıt dost olmadı. Onlarla miştir. Jtalgada cereya~ etmekte olduğu "':'ntakala~a 

nin anlatmak istediği gibi Tür hiç bir vakıt barışmadı. Bunla- da şamil olduğu beran. cdil~ektcdır. 

kiye, Fransa ile Avusturyanm rı ortadan koldınnadıkça rahat SUl KASTÇILAR TUTULDU SAHTEKALAR TUTULDU . Nehrin m~mbaı d~etın~eki ?udut Türk kolleksiyon ~usta ~ulları 
iH h" d b" h be i l · 1 d · · İ · . . . BERLİN 11 (A.A.) - Almanyada ROMA, 11 (A.A.) - Gazeteler, ış hakkında dıvan, seynsefaın kabiliyeti 

ey ın e ır ar g r şmış o - e emıyecektı. ngıliz sefın yaz- thi k 'dil 10 d be . uh as nda vukua gelen kazalar Uı:c- hakkında bir mı•tak te•kil etmekte o-

d" bunl h 'k' 1 · d d ğ b" . te ş ma sa e ay an rı m - eın ı • . 

~ay ı arın er ı ıs nın e r ı ır mektupta padışahtan telif yerlerde yapılan sui kastların rinde hile yapan bir tcıkilat kctledil- lan Venıay muahedesinin 331 ıncl 

mldkamına hedef ~l~caktL ve yeni.çerilerden bahsederken faillerinden ikisi zabıta tarafından ya- miş ve 40 k~dar kİfiıİn tahtı tevkife maddesi ahk"?"~a müracaat IUzumu-

Na oleonun" Bu k ordu"su dl Of kı : Bitmedi kalanını tır. alınmış oldugunu azmaktadır. nu serde lemı tir 

! 037 numaralı kanun mucibince, yalnız, Istanbulda 

Türk Tayyare cemiyeti binası alt katında T. TA. C 
dürlü ünde satılır. Müstameller kilo ile . 

Tayyare piyankosu 
1 638 
42451 
48014 
59083 
47815 
42683 

4026 
35838 
55951 
54929 
25785 
17708 
9388 
8969 

48294 
8019 

28678 
1587 

56785 
58892 
41050 
23543 
29340 
44248 
46177 
38279 
23966 
45330 
10096 
33897 

16131 
23639 
45971 
38538 
41581 
46642 
54528 
25674 
35155 
31030 
53214 

7482 
21620 
20126 

4957 
45325 
29912 
44523 

400 
58869 
54697 
35696 
29510 
59944 
12868 
29694 
37397 
36729 
35721 
52068 

37534 5503 23984 11637 40752,14838 
35420 57203 54047 7095 21166 34233 
20059 41130 11304 56118 12196121376 
3917 22159 37909 59796 6206 24684 

41276 23135 53695 46043 9466 17508 
22905 48154 26572 18836 10958 39512 
3045 55498 34522 23980 44620 27856 
7145 25728 54634 32519 50804 27134 

50030 49380 33686 44742 38903 9637 
50795 18575 51551 50771 29699 18728 

2970 14261 31366 40678 36487 22364 
29059 12059 21911 48023 31407 3639 
21194 21996 48559 45152 18881 17683 
45182 23692 6481 3297 50261 59552 
22381 37037 32340 35232 53124 28883 

54 734 40 lira kazananları 135704 
7705 42479 16773 47535 17751 145620 

57132 1405 41007 40017 35547 6682 
11652 13824 3530 58561 28230 19716 
4l596 15sos5 29643 34881 58813 47635 
10437 ı 14686 47697 10149 12357 59671 
99 l 6134098 53276 55533 6081 j13664 

30745 44376 11563 38968 10522 18171 
37131 56257 58900 31198 32053 19935 

4977 17320 31531 19809 7227 54342 
43769 28598 59927 14998 40896 921 
3313 51825 13617 21430 38062 51504 
9605 2418 51266 4586 12485 41143 

12686 7275 5662 35146 23130111748 
32544 22015 8818 49186 50307 9508 
SQ"l85 21ifi50 37445 5244 22300 27747 

9606 
6760 

13880 
48685 
10919 
31213 
47118 
29755 
21960 
56883 
27007 

1204 
26670 
24201 
22714 
2756 

55269 
24809 

3421 
34438 
26961 
28226 
15009 
31906 
39628 
20676 
lll!i54 

831) 
36372 
2601 

23216 

5142 
45247 

1125 
4010 

22727 
39091 
29772 
13052 
45373 
55731 
38909 
59060 
9649 
7025 
3479 

54889 
25314 

7065 
46200 
21641 
36594 
45914 
30852 
50587 
35152 
31943 
8292 

38347 
17902 
43377 
47243 

11274 35521 52090 47052 
25783 57963 49637 15190 
45802 56355 19251 3629 
59876 24369 39768 56509 
9793 28774 44027 23733 

55893 57970 7138 59764 
52597 52085 40614 5293 
54987 47278 8992 43163 
18469 45520 48820 1464 
44237 15596 53979 15907 
16212 49499 43175 23433 
28710 '30123 38358 12138 
18341 3638 51654 12687 
46994 37343 17800 37652 
25665 46558 21068 25732 
21830 52589 52219 43656 
19931 34229 36526 29823 
15765 56990 19953 49712 
54527 59147 18495 24868 

6130 14940 59463 ıssı 
51531 27905 32684 

31176 38742 10455 51611 
255 15590 13130 39738 ~, 

23802 Bu numaralardan bll~'l(ll' 

5~~~~ (02) ve (11) le ~itell b~(l1 

80
, 
2 

maralar otuzar lıra ııJ1I 
' zandrlar. 

9641 * * ... 
7~1 ·~ 

Davet: Tayyare Cernif:~ 
49413 ğine kabul edilen Efenclil 1 
45085 12/9/929 saat 10 da şube>' 
32245 atları. 



Ollonıi 

ş~ doğru buğday fiatı 
~ilbı görünüyor. 

V\ıs~~:~ada 70 milyon, Amerikad~ 30 milyon, Argen-
1( Yada 30 milyon kental buğday var. 

ar tık~ada, bu seneki kadar buğday görmedi. Silo ve e
doıayı ır;1 tıklım. Spekillation maksadile yüksek tutulan 
rait i .a ıcı yok, mal satılanuyor, vapurlar bom boş· 
Çent~ınte kışın buhran olamaz. Chikagoda buğdayın bu 

.ııa kad1 n:ııştı. Bir aydır ine ine bugün 133 çentte. 
kan ar ınecek? 

) ~son meclis kapanmadan kabul ettiği (ziraatin 
!aııa;a~nunu.n tatbikine bağlı. Eğer bu kanun iyi teşki-

!c tııuv ~at?ık edilir ve Amerika buğday ihracı cihanın 
. beraıı!71. gıderse, Chikagoda fiat dolgundur. Yok eğer, 
ıureıı r {abul edılen (bir milyon Türk lirası) tahsisa

nt1t ın Va~l4 olursa fiat iner. 
il<ıı doı«tıısı ol. n ( :zi ratin himıyresi) kanunundanberi, bu 
'lııdan~nuıur gıbi fayda çıkmadı, bugünkü buğday fiati 
Çıknı;r. 

lllakta devam ederse fiat sukutu da devam ede
N. 

f~~cın(r~ ıKTIS;D·I HABERLERI 
lıı(J lEıtlNIN BiR lngılizin tereffüüne sebep satışa 

le ı.,,~CAA Ti mukabil alışın fazla olmasıdır. 
1'~rcı L •1da Poznanda Dün borsada 50000 muamele ya-
~llılıası ~<l~ları kongresınde pılmıştır. 

al ll. ı..:. memle- Altın 8 77 de açılıp 880 de Liret 

1 h 'ında verdigi 9,18 de kapanınrştır. 
ka uyand:ırmıştı. * Tiftik piyaıau hararetlendi -

il ola:- k Lehistan T"f ' k · ~ ın e-, ba ı tı pıyasası durgun bir devre 
. Odaya zılan odaları geçiriyordu. Avrupa tiftik alıcıları 

ı Y•yc g m •utla münase- Konya ve Afyon mallarını satın al-
~dir ·/' ınc • ıstediklerlni mağa başlamışlardır. Tiftik üzerine 
'.<lerı:... •taret oılası kuru 
r. ·..,,ıze mürat 

1 
b vakı olan talep fiatlerin artmasına se-
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Mahkemelerde: 
[~ __ M_f_LL_t_YE~T-IN __ ş_E_H_tR __ H_AB_E~R-L_E_Rt __ )! 

~----~===:=~~~-----Vi/ IJ g ette Emanette 

Tahkikat Belediye meclisi 
Mülkiye müfettişi polis Zevce katili Emanet memurlarına 

ve jandarmada tevkif atsız maaş 
Mülkiye müfettişi Sabri Bey, muh 

telif tahkikat işleri ile meşgul ol
maktadır. 

Bu meyanda jandarma hesabatı 
tahkik olunuyor. 
Diğer taraftan polis maaşatından 

da .lüzumsuz yere tevkifat yapıldı
ğı da haber alınmıştır; bu tevkifatm 
neye istinat ettiği araştırılmakta
dır. 

NAKİ BEY 
Ziraat umumi müdürü Naki Bey, 

Ankaradan şehrimize gelmiştir. Na
ki Bey, Edirneye gidecek ve orada 
halen kapalı olan ziraat mektebinin 
ameli bir hale ifrağ olunup olunmı
yacağını tetkik edecektir. 

Naklen tayin - Istanbul Tapu 
heyeti fenniyesinden fen memuru 
Necmettin bey Ankara kadastro fen 
memurluğuna naklen tayin edilmiş-
tir. 

lranlı Nadir lıontratı 
lıaybettiğinden 
lıarısını IJ/dürdü 

Samatya'da Koca Mustafa Paşa 
mahallesinde oturan İranlı Nadir, zev 
cesi Sabriye hanımla evin kunturatt· 
nı kaybettiği için kavga etmiş, kama 
ile zevcesini göğsünden ehemmiyetli 
surette yaralaınJŞ kaçmıştır. 

Mecruh kadın hastaneye kaldırıl
dıktan yarım saat sonra vefat etmiş
tir. 

Cemiyeti belediye dün ikinci reiı 
Vekili Tevfik beyin riyasetinde top
landı. Barem kanunu Emanet memur
larına bir sene sonra tatbik edileceği 
cihetle kanunun tatbikine kadar me
mur maaşlarmın tevkifatsız olarak 
verilmesi hakkında Emanetin teklifi 
okunarak tetkik edilmek üzre bütçe 
encümenine havale edildi. 

Muavin Şerif beyin riyasetinde bir 
komisyon tarafından hazırlanmakta 
olan Emanet memurları hakkındaki 
talimatname de ikmal edilerek Cemi-

l .....,,.. yeti belediyeye sevkedilmit olduğun 
VA':I M SURETTE YANDI .. dan bu da berayı tetkik kavanin en

Haskoyde Badcmlıktc oturan tu- cümenine gö d "ld" " 
.. f b "k el . d İbrahi n en ı. tun a rı ası am esın en m Yerlı" mali · · SOO ı· · ln ar sergısıne ıra mu 

ı:ece. cvınde ya ızca. yatarken .ma~~ av enet edilmesi hakkında geçen cel-
uzedrınki~ekb~"{'a? lamba devrılmı~. sede verilip bütçe encümenine havale 
yer c . ı . en tutuşturmuştur. edilen takrire dair encümenin müta

lbra~ım b_ıraz sonra uyannuş, tutu- liiası okundu. Encümen; bütçeden 
r..n k~ımle~ ve pa~lıyan lambayı sön muavenet faslı ilga edilerek bu fazla 
urmıye ça ışmış. u ~snada ağır su- ait bulunan para verem hastahanesi 

SIHHiYE MTuTEŞARI rctt_e yanmıştır. İbrahım Balat hasta- inşasına tahsis olunduğundanistenilen 
Bir müdetden beri •ehrimizde bu- nesıne kaldmlmıstır. 500 ı· rilın · · dd d" d . _ . ~ .. . .~ ıranın ve esını re c ıyor u . 

lunan Sıhhıye vekaletı ~uste.~a~ı.Hü; KİBRİT ÇÖPLERİLE İNTİHARA Azadan bir kısmı verilecek olan pa
samettin bey dün Sıhhıye mud_ır~ ~h TEŞEBBÜS ranın az ve fakat yapılan işin mühim 
Rıza B. ile görüşmüştür. Kend~sı bır Cibalide Küçük Mustafa paşa ma- olduğunu ileri sürerek teşvik maksa-
kaç günden sonra Ankaraya gıdecek hallesinde oturan tütün ameleslnden dile her halde verilmesinde ısrar et-

Mahkemedeağ ıyankadı 
•••••••• 

"Bırakın beni .. Onu sanki 
bugün ikinci defa gömdüm!,, 

Aman ne ağlıyordu, ne ağlıyordu. Fakat bu ağlamak değil, 
içten gelen bir höngürtünün dudaklarda kısılıp gözlerden sel 
gibi boşanması idi. 

Siyah sim iyah elbiseler giyinmişti. Yüzünde siyah tül var
dı. 

Hakim sordu : 

- Vefat eden :zevciniz Artur Melkenyan efendi için veraset 
ilamı istiyordunuz değil mi? 

Siyah .örtülü kadın en nazik yerinden vurulmuş gibi ayakta 
sendeledı ve bu suale yalnız bir baş eğmesile mukabele etti. 

- Siz refikası •. · Üç tane de çocutu var. 
Hakim, çocukların isimlerini sayarken siyah elbiseli kadın 

bütün metanetini kaybetti. Kenan siyah bir mendil çıkarıp göz
lerine götürdü. 

Çocuklardan ikisi pek küçük yaşta kalmışlar. Büyüğü ise 1 
talyada ve İtalya tabiiyetinde imiş. Hakim, veraset meselesinı 
İtalyan kanunu medenisinden misaller çıkararak, Lozan mua. 
hedesiniıı buna ait maddelerine temas ederek kimin ne mıkdaı 
~isse ~lacaklarını tespit ederken kadıncağızın mendil gözünden 
ınmcdı. Hele bahis, iki sagirin his:>esi de mümessili kanunileri 
olan validesine ait olacağı bahsine gelince kadın kendini tutama
dı, hıçkı:ıkla;la_ a_ğlamaya başladı. Kararın tebliği bittiği zaman 
kadmcagı:z hır ıkı defa baygınlıklar geçirdi. Kocasını seven ka

dın na~ir ?eğil~i~ fakat bu siyah örtülü kadın koca şefkatinin 
canlı hır tımsalı ıdı. Ve malına varis olduğu kocasmm mirası 
paylaşılırken sanki onun idamı kararı veriliyormuş gibi idi. Dı
şan çıkarken koluna girerek kendisini teselli etmek isti yenlere: 

. -
1 
Bırakın beni, diyordu, onu sanki ikinci defa gömmüş gibi· 

yım .•• tir. Ali. aile geçimsizliğinden müteessi- tiler. Münakaşa hayli büyüdü. Bütçe 
ORMAN HEYETl GiDiYOR ren e~mlş o~du~u _kibri~ başlarını su- encümeni namına Necati bey son sö-
Onnan amenajman guruplarının da enterek ıçmıştır. Alı Balat hasta- zil söyledi ve cıehrin bütçesi öteye 

~ aat a unu bep olmuıtur. 
· · •leri · "' 1 · h l 'li İkt · lf llmdiye kad _ yı to um ar seçı yor - ısat 

Şiıı,~burg tarikile ;:p mu~- vekfileti ziraat istasyonları faaliyetle 
• • • 

GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ doğru den sonra Tü k m~- rine devam ediyor. Ziraat istasyonla
•dec ~~n doğruya brur md rı hariç memleketlerden her nevi to· 

dörde iblağ edildiğini yazmıştık. Ye- nesine kaldın1!gıştır., be_dye bir ~akı~. m~sraflar _yap':"ağa 
niden teşkil olunan baş mühendisler- MEÇHUL BİR iLAÇLA muteh_am_m~ degıldır.• Dedı. Muzake 

e..,, · · a an h ·· · lb kt dl B . tını de yazmaktad um numunesı ce etme e r. u 
d""İ ır tohumlar istaıyonların nümune tarla-

den Mahmut Şakir ve Nejat beylerln ÇOCUÔUNU DÜŞÜRMÜŞ re ~alı gorülerek mese~e rey~ kondu. 
gurupları Zonguldak ta mevcut or- Eyipte, Nişancada oturan Tahsin e- 1:' etı~ede reyler müsa~ı. geldı. Bunun 
manian amenajman yapmak üzre a- fendinin zevcesi Hayriye hanım vali- uzerıne tek~:" ve taY'?' e~ıni sure
liit ve edevatını tanzim ederek bugün desi Feride harumdan dayak yemiş, tile. reye muracaat edilm_esın_e kara~ 
hpurla Zonguldağa gidecektir. hastalanmış, iyileşmek için komşular- .ırer_il~l, Reyler gene musa".ı g~ldı. 

<4 . fabrika11 _ Me bah _ !arına ekilmekte, hangi tohumun faz
"'1 d~ edilmekte ol~ b~- la mahsul verdiği anlaşılmaktadır. 

ittir. rı fabrikası bir aya ka- Şimdiye kadar Eskişehir istasyo-
P4r te . nu 120 cins tohum üzerinde tecrübe 
ttc b::;1Y•ti tarafından inşa yapmıştır. Adana istasyonu 11 tohum 
ın14n Unan bu fabrikanın tecrübe etmiştir. 

Diğer guruplar da Antalya, Bur- dan Fatma hanımın verdiği bir iUicı Reısın ?,ulunduğu taraf tercih edile-
sa, Bolu ormanlarına gidecekler- içmiştir. rek enc~en maz~ataaı. kabul ol~du 

hemen ekserisi gel- Tohumlar laburatuvarlarda tahlil 

dir. Aradan bir saat geçmeden, hamile ve 500 !ıranın verılmeaı reddedlldı. 

bulunan Hayriye hanım fenalaşmış, (2) BiN LtRAÜK TABLO 
" laraıt edilmektedir. Tahlil neticesinde han-
ıııuhteljtn 'l edikule ve sair gi tohumda fazla glüten varsa zür
f fabrilcaı Yerlerinde bulunan raa tavsiye edilecektir. 
:brilıaıa~ı da b.u teessüs kar Ziraat istasyonları bu suretle zirai 
h~Yrnuşıa~ asnıeştirmek ih- siyasetimizi tanzim edecektir. Bun

~ ıyo fiatı !r. dan sonra köylü eskiden olduğu gibi 
~':''. l 007 ~~ - Dün borsada az mahsul veren tohumlar üzerinde 

lo bır aralık ruı otuz parada çalışmıyacaktır. 
ıırl ıoog k ıoıı c kadar çık Bu suretle başlıyan fenni ziraat 
lıt. uruş on parada neticesinde köylli mesaisinin muka

bilini daha çok olarak alacaktır. 

* * * 
1!<arnbio Borsası11191929 
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Milteferrilı H. 
ECNEBl FAHiŞELER VE 

SERSERiLER HUDUT 
HARiCiNE CIKARILIYOR 

Zabitei ahlakye fuhuşla müca<le· 
leye şiddetle devam etme~tedir._ Ale
nen icrayı fuhşeden ecnebı fahışeler 
ve umumhane işleten ecnebi kadınlar 
hudutlarımı.z haricine çıkarılınJştır. 
Gizli fuhuş yapan ecnebi kadınlar da 
ele ge~tikçe hudut haricine çıkarıl
maktadır. Yeniden 4-5 fahişe hudut
larımız haricine atılmı,tır. 

Zabite serserilerle de mücadeleye 
başlamıştır. Yersiz, yurtsuz, işsiz güç 
süz olan ve şehirde pis bir halde do· 
!aşarak ötekinden ~erikinden para ~i 
!enen ecnebi serserıler memlcketlerı
ne iade edilmektedir. 

BİR FRANSIZMUHARRİRİ 
ŞEHRİMİZDE 

"Revü dö blö,. ismindeki Fransı'l 
gazetesi muharriri M. Goltiye şehri
mizde tetkikatta bulunmaktadır. 

HARİCİYE MÜSTEŞARI 
Hariciye Vekaleti Müsteşarı bugün 

Ankara'ya gidecektir. 

ESNAF CEMiYETLERi 
iNTiHABA Ti 

Istanbul"da bulunan esnaf cemiyet
leri evvelce tevhit edilmişti. Fakat 
tevhit edilen bu cemiyetlerin idare 

~ ......... l:IJ!ll!llJllllJl!llll!lllllllllll!lmı,Jl!llll!!!!! .. •••••••••• ı heyeti intihabatı ya pıl~adığından ço-b ğu faaliyet halınde degıldır. 

' ı;:.hTERIDST,A\NBRULL\" JLKAYETILANATI C. H. Fırkasınca bu cemiyetlerin 
(' intihap listeleri ihzar edilmektedir. 

İntihahata gelecek hafta başlana-

~~ nıaı ın··d.. . . caktır. 
J!~Ştıı U urluğunden: Evvelce şehrimizde 82 Cemiyet 

J6oo li Rus sukagında 67-70 numaralı 870 zira arsara ve- varken simdi bunlar 44 e inmiştir. 

~ruııııedt~ bedel ile ihalesi maliye vekaleti celilesincc muv HELVL'lllı'A harı·k 81. nurla 
1ııı~ Ve ğınden. muzayedesinin temdidi makıımı dclterdariden IJ 1 il !I 
n hır 8 eylu! <ı29 tarihinden muhteber olmak uzre muza· ' lr ı· d 
l ~ipı. harta temdit edildiği ve bu müddet zarfında zuhur ~lf lB llluBll 
Onu- crın Beyoğlu !\lal mıidiırlllğunde mi.ıte~ckkil satış ı !er gtina sui tefchhüme ma-

·•a nı " 1 
uracaat eylemeleri ilan olunur. hal kalmamak için JH:LVF.T A,, 

~1~!!~aıaı güıurülü ıuüdiriyelinden; 
t ve adet 
le 

1 
Çavdar ve peksimet 5 

nevi 

Çuval 
, o ar k 
e 8atıJa a derdest edilen balıl.da yazılı eşya ı 8 - 9 - 929 

caktır. 

~~~I sinir kolonyası 
' ~-~Çe~eıtı rayıhalı, emsalsiz bir kolonyadır. Depo 

1 

tca:11 :Pıda esanslarlyle meşhur Remezan zade 

~~l~alİ~Ü~~ğO 
f~~ 

ıııü~iriJelin~en; 
adet 

5 Olarak 
Cbi~ derde ·t edilip imran 

nevi 

paket 

memnu olmasından mema-,eye t . 

}~a n~~ı 'üO~röiO~~Ü~i;iJ;tt~ie~~,., 
~\ı. ,ı!av adet 
ı)y - 10 

· •nt 
Yed reposunda l o çuval 

c •atılacaktır. 

nevi 

çuval 

buğdayın ı 8-9-929 
, 

taıilıinde 

harika karşı İsviçre sig'C>rta şirketi 

kcmafissabık Türkiyedcki mua

melatına devam etmekte oldu

gunu chalii kirama arz ile kesbi 
şeref eyler. 

!llcmaliki Şarkiye müdirlycti 

Hurkhard Gantcnbein ve 

1 

Şiırckıhı 

Nı,anta,ı 

"ENGLISH HIGH S&HOOL., 
Erkek mektebi 

Mektep 21 eylUlde küşat 
edilecektir. !(ayıt ve kabul 
için cuma ve pazardan mada 
her gUo sabah saat l O dan 
12 ye k11dar müracaat oluoa
blllr. Telefon Beyoğlu 1078 

Belsoğukluğu frenği 
olaolann nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulile kat'i 

olarak eski ve yeni belsojl;ukl.ut';u, 
frengi, idrar darlığ~ bel gevşekliği 

ve mesane ve bilcümle kadın rı

atsızlıkları tedavi olunur. Beyoğlu 1 
Tokatlıyanyannda tmcktep sokak 
!\o .l5 Tel: B. O. 31S2 

çocuğunu düşürmüştür. Fatma hanım Resim sergisinden Emanet namı-
yakalanmıştır. na iki bin liralık tablo mübayaası hak 

DENİZ KENARİNDA kında gene geçen celsede verilip bUt-
ÇOCUK CESEDİ çe encümenine havale edilen takrir 

Kadıköyünde, Mühürdarda deni• hakkındaki encümen mazbatası okun
kenarında yeni doğmuş bir çocuk na- du. Encümen bunu da reddediyordu. 
şı .b~lunmuştur. Ceset morga nakledil Encümenin mütalaası kabul edildi. 
mıştır. Bundan sonra; Cerrah paşa hastaha

Kazalar 
nesindeki Radyoterapi için Avrupa
dan mütehassıs celbedilmek üzre büt-

• çede bin lira tahsisat mevcut olduğu 
I-Iarbiyede kamyonet kilzası halde şimdiye kadar mütehassıs g•

Numarası meçhul bir ka'P:lY';'net tirtilmediğinden dolayı makinanın 
akşamHarbiye mektebi önündep ;;ür' metruk bir halde kalarak harapoldu
atle geçerken hüviyeti meçhul UI ya- ğu hakkındaki takrir okundu. Ema-
3ında bir gence çarpmıştır. Meçhul net sıhhiye müdiri Neşet Osman bey 
genç ağır surette yaralandığı için izahat verdb 
hastaneye kaldırılmıştır. - Bütçeye konan tahsisat Avru-

padan mütehassıs celbi için olduğun-
TRENDEN ATLAMIŞ dan yerli mütehassıslardan istifade 

Adapazarlı 32 yaşında Mehmet edemiyoruz. Halbuki ecnebi mütehas
dün Haydarpaşa Adapazarı trenine sıslar için bütçeye bin lira tahsisat 
bineceği yerde yanlışlıkla Pendik konduğu halde şimdiye kadar temas 
trenine binmiştir Tren istasyondan ettiklerimiz ayda üç, dört bin lira is
hareket ettikten sonra Mehmet yan- tedikleri gibi aynca burada icrayı 1e 
lış trene bindiğini öğrenmiş, hemen babet ve saire gibi de malayutak tck
kendisini sur'atle ilerliyen trenden liflerde bulunuyorlar.• Dedi. Necati 
yere atmıştır. Ağır surette yaralanan bey bu işin bir an eve! halli lazım ol
Mehmet tıp fakültesine yatınlmış- duğunu, bir müsabaka açılarak bura
tır. dan Avrupaya adam gönderilmesini, 

FENERBAHÇE VAPURUNUN bunlar geldikten sonra burada istih-
ŞAFTI KIRILDI dam olunmasını ve yanlarına da asis-

Akşamlan köprüden kalkarak A- tanlar verilmek suretile mütehas~ıs ye 
nadolu seferini yapan Fenerbahçe va tiştirilmesini söyledi. Bu fikir terviç 
puru evvelki akşam Bostancıya gel- edildı. Meselenin sıhhiye müdiirlü
diği sırada şaftı kırılarak hareketten ğünce tetkik edilmesine karar veril
atıl kalmıştır. Bu vapurun yolcuları di. 
Yakacık vapuru ile nakledilmiştir. 

EMANET 50 BEYGiR ALACAK 
Maari"*e ~e~r~mane~i, temizlik işlerini~1 d_a 

/ C. ha 'Y' bır şekilde devamını temın ı 

/ılı mektepler maari# çin yenid_en. 50 hayvan alınmasına ka 
I rar vermıştır. 

müfettiş/eri top/andı Hayvanlar yakında mübayaa edile 

İlk mektep müfettişleri dün Maa
rif müdiirü Haydar beyin riyasetinde 
bir içtima akdetmişlerdir. 

Bu içtimada yeni açılacak ilk mek
tepler ve bu seneki teftiş mes'eleleri 
konuşulmuştur. 

AFGANLI TA.~L~E:-::13"!E GiDECEK. 
Evvelce Afganistan hükilmeti ta

rafından Türkiyeyr tahsil için gönde
rilen talebeler yeni hükümct tarafın. 
dan geri çağırılmıştır. 

SANAT MEKTEPLERi ~ ... 
PROCRAMI 

ANKARA, 11 - San'at mektep
leri için yeni bir proğram tanzim et
mek için Maarif vekaletinde toplanan 
komisyon mesaisini bitirmiş, proğ
ram ve raporunu yüksek teddsat 
müdürlüğüne vermiştir. 

Bu proğram Talim ve Terbiye 
dairesince tetkik edilecek ve vekilin 
tasdikını müteakip mer'i olacaktır .. 

POSTA ve TELGRAF MEKTEBİ 
MEZUNLARI 

Posta telgraf ve telefon ali mekte
binin fen kısmı imtihanları geçen CU· 

martcsi günü bitmiştir. 
Bu sene mektepten yedi efendi me

zun olmuşlardır. Bu efendiler idare
nin fen müfettişliklerinde vazife ala
caklardır. Mezun efendilerin isimleri 
şunlardır: 

İbrahim (Yalvaç), Ali Rıza (Istan
bul). Abdülkadir (Istanbul) Süreyya 
(Istanbul). Baha (Sivas). Hayri (Is· 
tanbul). Fazıl (Konya) el1mdiler. 
YAKIN SAHİLLER VAPURLARI 

İktisat vek3leti bir emirle sevahili 
mütecavirc vapurJarının liman hudu· 
du haricinde seyrüseferlerini menet· 
mişti. 

Görülen lüzum üzerine bunun tat
'lik t hır edilmi ttr. 

cektir. 

HANLARDA TEMiZLiK 
Şehremaneti geçen sene şehrimiz· 

deki eski tarzda binaları sıkı bir tef
tişe tabi tutmuş ve halkın sıhhati i
çin hanlarda tatbik edilecek sıhhi te
kayyüdatı tespit etmiştir. 

Şehremaneti bu eski hanları yeni
den çok sıkı bir surette teftişe tabi 
tutacaktır. Emir hilafında nezafete 
riayet etmeyen ve depo halindeki ilan 
!arda yatanlar yeniden takip edilecek 
emre riayet etmeyen han sahip ve o
dabaşıları şiddetle tecziye edilecektir. .,.........., 

KANALiZASYON KANUNU 
EVELDE AÇILACAK 

Kanalizasyon şirketile şehrcmane· 
ti arasında yapılacak bir mukavele Ü· 

zerine 1 O senede ikmal edilecek olan 
kanalizasyon ameliyatının bu sene i· 
çinde yapılması zaruri olan kısmı, 
Teşrinievel nihayetine kadar bitecek
tir. 

Kanalizasyon şebekesi, işleyebile
cek vaziyette olduğundan bu ay ni
hayetinde bitecek olan hafriyattan 
sonra şebekenin geçtiği yerlerdeki 
binalarla mecra bir birine raptedilc
cek ve şebeke işletilecektir. Kanaliza 
syon şebekesi nihayet k3nunuevelde 
işliyecektir. 

KiMSESiZ ÇOCUKLAR YURD':J 
Şehremaneti. A~asofyada eski 

medrese binasında kimsesız çocukla
rın barınması için bir kaç ay evci bir 
yurt açmıştı. 

Emanet la§ın yatacak yer bulamı
yacak çocukların daha çok olduğunu 
nazarı dikkate aldığından kimsesiz
ler yurdundaki yatak adedini çoğalt
maya karar vermiştir. Bunun için i
cap edpr- • i 1n tah-

Karakaş Hüseyn on beş s"neye mahkum oldu 
Aksarayda bir kadın meselesi yil- j ÇATALCA ADLiYESiNDE 

•"?de~ ~acı Ömeri vuran Karakat Sinop sabık müstantiği Arif Hik-
Hüıeyının muh~kemeslne dün ağır met bey Çatalça müıtantlklli!lne, ~af 
ceza mahke'?:sınde devam .. olundu. şat müddei umumlıl Ali Nad bey ça. 
Maznun vekilı tarafından mudafaa11 talca ceza hakimliğine tayfn edilınit
yapıldı. Neticede heyeti hakime Ka- !erdir. 
rakaş Hüseyin katil maddesinden U SOPA iLE CiNAYET 
sene müddetle ağır hapse mahkum 
etti. 

HiKMET B. iN DA VASi 
Kadriye hanım davası dolayısile 

İzmirde cıkan «Yeni Asır> gazetesin 
de neşredilen bir yazıdan dolayı muı
tantık Hikmet Bey tarafından açılan 
tahkir davasına bugün öğleden sonra 
ikinci cezada başlanacaktır. 

CEVDET B. iN TAVZiHi 

1928 seneşi toşrlniıvvel 'yında 
Çatalcaya tabi Ayuma köyünde Ha
san ağanın zevcesi AyJe hanımı sopa 
ile döğerek öldüren ~2 yaşında Ayte 
ile 16 yaımda Halllin dava11na dün a
ğırce•ada bakıldı~ Cinayet bir hayvan 
meselesinden çikmıştır: Akif ismin
de birisinin beygirleri Haaan ağanın 
beygirleri içine girmif. Bunun üzeri
ne Hasan ağa ile Akif arasında çıkan 

Müderris Cevdet Ferit Bey tara- kavgaya Hasarun zevcesi Ayşe bunla
fından yeni ceza muhakemeleri usulü n ayırmak için araya girmiş. Fakat 
kanunu hakkında söylenerek bir ıta- bu sefer maznunlardan Ayşe ve Ha
zetede çıkan mutalaat hakkında Ferit !il işe müdahale ederek kadıncağızı 
bey gönderdiği bir mektupta neşrolu sopa ile dövmil§ ve öldiirmüşler. Tıb
nan beyanatın bir kısmının tarafın· bı adlt, Halilin cümlei asebiyesinde 
dan söylenmemiş olduğunu tavzih et- bir bozukluk olduğunu ve fakat bu-
mektedir. nun cezadan ibret alnuya mani te1-

SEVINÇ MESELESİ kil edecek mahiyette olmadığınıtespit 
Sevinç vapurunun sahipleri tara- ederek bir rapor verilmişti. Dinlenen 

fından Seyrisefain aleyhine açılan şahitler de cinayeti teyit ediyorlardı. 
tazminat davasına dün birinci Tica- Müddei umumi muavini Burhancttin 
rette bakıldı. Ancak bu davaya ait bey katli nefse mukarin olmadığı hal 
Ağırcezadaki evrak. temyizden henüz de katle sebebiyet vermekten tecrim 
gelmemiş bulunması ve halbuki bu !erini istedi. Muhakeme Halile tayin 
dosyanın celbi lazımgeldiğinden da- ettiği vekilin müdafaasını ihzar için 
va talik edildi. başka güne bırakıldı. 

ŞiRK.ETiN SONBAHAR RADYO ile KONFERANS 
TARiFESi Kadınlar Birliği idare heyetinden 

Şirketi hayriye yirmi gün sonra İffet Halim hanım tarafından dün gı:.-
sonbahar tarifesini tatbika başlıya- ce umuml çocuk bakımı hakkında 
caktır. Şirket, her sene olduğu gibi, radyoda bir kon~ns ~rilmi tir. 
bu sene d_e mekteplilere mahsus pos- At yarıılan - Sipahi ocağının at 
talar tertıp edecek. talebeye azami yarışları gelecek Cuma günü yapıla
kolaylık gösterecektir. Amele posta- caktır. 

!arı devam etmektedir. ••••111•••••••••• 
Gelecek sene Şirketi hayriye mü- Jrtiha//er 

him yenilikler vücude getirecektir. 
Boğaziçinin muhtelif yerlerinde lü- Gazi Evranoz zade Hacı İsmet be-

zum görülen bazı yenilikler ihd~sı ka- yin mahtumu Gazi Evranoz zade İh 
arla tırılmıştrr. Vapurların ilst kl· san Ali beyin haremi Muazzez ha
aımlarrnda mühi?1 t~d~it .. yapıl~cak· ı ~~m irtihal etmiş~ir. Cenazesi bugün 
tır. Halkın ragbetını goren Şırk•tl ogleden sonra bırde Kadıköyünde 
hayriye. bu nisbette faaliyetini tezyit Rızapaşa karakolu karşısında Yerom 
cdeccktır. _ _..,.__ yan apartımanrndan kaldırılacaktır. 

POLiS MODORONE AMELiYAT 
YAPILDI 

Bir kaç gündenberi rahatsı.z oldu
ğu için makamına gelemiyen polis 
müdürü Şerif beyin rahatsızlığı evvel
ki gün birdenbire ziyadeleşmiş ve 
kendisine Cerrahpaşa hastanesinde 
bir ameliyat yapılmıştır. Şerif beyin 
sıhhati iyidir. Dün mumaileyhi has
tanede bir çok dostları ziyaret etmlt
tir. Polis müdürümüze şifayi acil te
menni ederiz. 

Allah gariki rahmet eylesin. 

• * * 
Esbak Harbiye müsteşan mer 

hum Mahmut Kamil Paşanın 
kayın pederi ve İstanbul defter 
darlığı Birinci şube mUdUrü A
mir Beyin pederi ağır topçu mü 
fettişi umumiliğinden mütekait 
İbrahim Paşa Bakırköyündeki 
hanesinde dün sabah rahmeti 
rahmana kavuşmuştur. Cenaze 
si bugün saat 12 de Bakrrköyiin 

EMANE_TLE ViLAYETiN TEVHI deki makberi mahsusasına def-
Dl LAYİHASININ TETKiKi nedilecektir. 
Şehremaneti muhasebecisi Nuri, ••lıiııiııiıllllliıııl••••••••• 

Muhasebei hususiye müdürü Cemal, Müzayede ile satış 
Cemiyeti belediye Başkatibi Tarik ve Eylülün 13 ünciı cuma günü sahah 
Encümeni vilayet baıkatibi Zühtü B. 

saat 10 da Şişlide Bulgar çarıısında !erden mürekkep olmak ve Vilayetle 
Emanetin tevhidi hakkında tetkikatta kdhtane caddesinde Papazyan apartı
bulunarak hazırlayacağı raporu e- manının 1 numaralı dairesinde bulu· 
sas komisyona vermek üzre teşekkül nan bilcümle nefis eşyalar müzayede 
eden tali komisyon ilk içtimaınr Cu· suretiyle saıılacaktır. 
martesi günü akdedecek ve tetkikata Kristal vitrinli gayet güzel yemek 
başlıyacaktır. d • . 

TERAZi VE DiRHEMLERİ 
KONTROLU 

Seyyar esnafın kullandı.kları el te
razilerinden çoğu bozuk ve hileye mü 
saittir. 

Şehremaneti memurları ekseriya 
dirhemleri tetkik etmekle iktifa edi
yorlar. Halbuki terazilerdeki bcizuk
luk ve tartı fazla gelsin diye terazi
nin gözlerine konan kiğıtlar bir çok 
ıui istimale sebebiyet veriyor: Ema
net B. M. meclisinde bu sene müza
kere edilecek olan ölçüler kanunu ka 
bul edildikten sonra esaslı tedbirler 
almak üzre şimdilik yalnız terazileri 
11kı bir liQntrola tabi tutacaktır. 

o a ta.umı maroken sandalyeler ile. 
berjer kolıuklar, çay ve orta masa,;~ 

semaver, çay takımı, kristal şekerlik, 

yemişlik ve kadehler. Japon ve mo· 
dem nzolar. gayet güzel lake asri 
yatak oda takımı 11 parçadan mü
rekkep kolıuklar, ipekil ve kad r. ı·e 

tül perdeler, salamand'a soba, porı 
manto, kolon. kristallı ma;a. avizeler 
abajurlar, lıiblolar, divarsaati, muşa· 
mmalar, matbah takımlsrr. sair eşyal 
beytiye. "Rarthol. nıarkalı güzel htf 
.\iman Pi:ınosu çaprast telli gayet i.(i 
ha\Je Pey slırenlcrdcn 100 de 2.) 
teminat alınır. 

-~.------~ 
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BUGONKÜ HAVA ıctnte11: Mahmudiye Hanı almda :S :: 
btanbul 274-0 :: Tflrklye ı, Bankası tarafından teşkil edllmlftlr. ~~ 

Dün horar ı azım! 27 ı ııf 17 
derece idi Bu glln rflzgtr lodos 
t$ecek ve hıva açık olacaktır. 

FELEK 
AVRUPA CUMHURİYETİ! 

Fransa'nın ve belki dünyanın en 
pyanı dikkat simalarından M. Brl· 
and'ı tanırsınu. İıte bu akıllı ı:at 
ıon günlerde Cenevrede ortaya bir Bu .,.11 nkO yeni 
fikir attı: • 

Bir Avrupa hükumatı müttehide· bllmocoıula 
ıi yapmak. Senelerdenberi bir aafta Soldu aaia: 
yan yana harp ettikten ııonro harp ı. İhtiyar kadın (8). 
tazminatı taksim edilirken blrbirle- z. Rakkam (2) Tembel (4). 

DD.nkll bllmocemlsln 
hallodllmlf fekli 

Ynkıırdım &fftiı: 

rine giren Franaa ve İngilterenin bu 3. Boya boyıyan adam (6) 

ı. Urkınek (7). 
2. Rakkam (2). iki tarafında zavi-

1 halini. Kacaristanla lı:üçtik itiW, Yu· 4. Mubauirlerden biri (3). 
, nanla bizim vu'iyetimi.ı, İtalya ile s. Hacı:edilmif (6). 
Yugoılavya, Polonya, .Ruıl'.a ve Al· 6. Fakat (3). fnme "emri lıuır (1) 
manya aralarındakı dikenlı meıele- 7 Vücudu kızartan ehemmiyetaiz 

yei kaime yapan çizgi (4). 
3. Yum evveli (5). 
4. Çatının üatU (1). 

leri ve bütün bunl~d.an ~layı o mem hastalık (8) • 
Jeketkr arumdaki ııtu ıatemea bu- 8 Çok lezaetli ( 4) 
ınımct hialerinl d~iind!lkçe betl Av ıı: Hontekarlonun bı:ılundnğu prcna 
rupa Cumburiyetıne hır hayal bat- lik 6 . 

5- Kederli dü,Unce (5). 
(!. Cet (3). Negeli (3). 
7. İstirham (4). Dert (4). 

ta dünyayı itgal için ortaya. atılmıt 
bir aaloz addediyorum. Tabii M. B
riyand"m benim bu te!Aldri.mden ha
beri bile olmu. 

NK ÇABUKI 
Hani Karaköydeki iprot kuleıi 

daha iflemeden bozulıııuıtu. pliba 
Cemiyeti Akvam da böyle oldu. Dün 
kü gazeteler Cemiyeti Akvamın İ• 
Wımdan bahsediyorlardı. Ne çabuk 
bozulduL 

YUNAN1STANDA 
Yunanlstanda bir Ayan azasını 

dağa kaldırmışlar. Tanıdığım bir 
Yunanlıya aordum ı 

- Nedir bn yahu, Aym a.zuını 
dağa blclırmıflar. 

- Ne yapaınlar, daiı Ayan uaaı
nm yanma indiremedildcri için böyle 
yapmı,ıardır. 

TELEK 

~!illi mu 
18 inci haftanın birlndli/inl 

kazanan yazı ~ 

Yunanla münasebatımız 

8. Az 11cak (4). Dİfİ ölı:Uz (4). 
9. Ermenilerin m bur nidası (2). 

AP ARTIMANINIZI değiştiriyor, 
BAZl ODALARINIZI tebdil ediyor, 

Evinizi mllkemmel bir surette tefrif etmek 

aaııız Beyotlunda Tokatlıyan karttsında 
istiyor-

L~VH TEFBl~lT MlGlllSINl 
fltap ediniz. Muşamba, dıvar lı:Atıclı, son moda per

deler glbl on güzel tofrfşat levazımı ile ı.alon, yemek 

salonu vo yatak odası için en mOntabap mobilya 

çeşltlerlnl bulacaksımz. 

Hamiş- LUVR TİCARETHANESİ tefrlşatta 
miltehassts ameleslnl muhterem mBşterllertnln em-

rtne amade bulundurmaktadır. , Yunan notamıuıı Ankanda huau
Je getlrditi akli tesir. ııaten hazır 
bulunan Yıınanlılarm ve oıılann ter 
cemanı demek olan Yanan matbua
tının kendi fikri aıılilerinin mey-

e~~ ~~.::S:tE~ Be1o~lu Orman muaınelal nıenıurlu1un~an : 
: ni ( 1) bütila uryanlıtıla meydana ihale tarihi bulunduğu mahal cinsi fian çeki 

3 
41 
13 
4 

kilo 
çılrardrw. Onlar Tiidıiyenin takip ı-ı 0-29 Topane ~leşe odunu 21 O 
ettigi wlb aiyuetini her hangi bir 

{ aıuotte ihW etmek heveaile delil ., Fındıklı 
ıddir iri ltillfıa hU.O ...,.tlc neti- ,. Onaköy 
celeıımeaine ramak kalmıt bir vui
yc~te iken bi.sce kabulü gayri milin· 
kı ı bir tU:ım talepler ileri sürerek 
mu.ıakeronln inlı:ıtama sebep oldu
lar ve gone timdi ııotalarmda Ywuı
niatamn hiç bir h:dıalııirlık yapma
maa.na mulıabil Türlriyenin aaaml 

.. 
" 
" ,, 
" 

,, 
Beşi.kta>j 

Fındıklı 

Kemerburgaz 

" 

.. • 
" 

Mahlut ,. 
Meşe kömürü 

" .. 
Meşe odunu 
Mahlut ., 

210 
210 
205 

2 1/20 
2 1,20 

94 
94 

7 
2 

50 
200 
550 

1000 

derecede fedatirlık etmeai lhmı- &ıA.da cins ve mıktan yazılı musadereli emval hazine narrun& 
"gelditini aöylüyorlar ve yine onlar 
değil midir ki bir yandan ııazete- mtizayedeten satılııcaktır. Talip olanların Beyoğlu Kayınakamlığınd.a 

ız 
• • • 
ır s r t \ 

( Killcernal ) vapuru 1 ll 
Eylül Cuma 14,30 da Galata 

nhtımından hareketle Cu 
test sabahı fzın!re gidecek ve 

Pazar 14,30 da lzmirden hara 
ketle Pazartesi sabahı gelecektir 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcuttur 

Trabzon ikinci postası 
[ 1ZM1R] vapuru ı 2 eylUI 

perşembe akşamı Galata nhn

mından hareketle Zonguldak 

lnebolu Sinop Samsun Ünye 
Faua Ordu Glreson Trabzon 

Rize Hopaya gidecek ve Of 

Trabzon Polathane Glreson 
Ordu Fatsa Samsun Sinop lne

boluya uğrayarak gelecektir. 

Antalya postası 
( ANAFARTA) vııpuru IS 

Eylt'll Pazar günü saat 
1 O da Gala ta nhtımından 
hareketle lzın!r Güllük Bodrum 
ados Fethiye Finike Antalyaya 

gidecek ve dönüşte mezklll 
iskelelerle birlllı:te Dalyan 
~larmaris Sakız, çanakkale Ge

llboluya uğrayarak ~elecelı:tlr. 

TAVlL ZADE MUSTAFA 
ve biraderleri vapuru 

'.\tontazam Bartın Ekspresi 

Tavil zade 
VAPURU 

12 Eylt'l! 
perşembe ak
şamı Sirkeci 

rıhtımından hareketle mutat 
İskelelerine uğradıktan sonra 
Bartın ve Clde iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 
Muntazam Ayvalık Ekspresi 

Selamet vapuru 
1 her perşembe akşamı Sirkeci 

nhnmından lıaraketle mutat 
lst.rlelerine 1 uğradıktan sonra 
cuma günu Edremit ve Ayva
lığa muvasalat ve pazar günü 
Ayvalık.tan hareketle pazartesi 
lstan bula avdet edecektir. 
Mahalll mbracaat; Yemiş Tavilzade 
biraderler. Telefon lstanbul 2210 

lerle Türk:iyenin ha.aırlığmdan. Yu- Orman müzayede komisyonuna !halt: günü müracaat eylemelerL 
nanistana larp harp yapacağından l ltW • 1 
bahiı yazılar nqrederek. diğer taraf e encı 11apur !lfl 
tan ezeli dostumuz Möıyö Venize· 13 eylQI cuma günü saat 9 da f U 
Joıu Avrupaya ko§turmak ıuretile Sarayburnu Park gazinosu tarahndan mllrettep iz ı·r tlh'ı! PO'I'°' 
Tilrkiyeye kaqr ideta ciddi bir ta- d h t •lif u tut 

arruz sahası hazırlıyorlar. Yunanlı- Değirmen ere seya a 1 Lüb İsmet paşa 
, !ar unutmasınlar ki biz bundn yıdi (Lüks Kalam~ vapurile) ve seri 

sene evet lta.zandığnnız zaferin yıl Muganniye Hikmet Rlza hanım ile muallim All Riza beylerin vapuru 15 ~:ytül pazar 
dönümünü daha üç gün eni tes'it idaresinde lkl ince saz heyeti. gunu tam saat 15 te Gatata 
ettik ve eğer Yunanistan bize kar-

-- --:: Yangın • Hayat • Nakliye - l(aza - Otomobil • mH'ullye- 55 
:: maliye Sigortalarını kab 1 eder. :: 
-~ ---- --:: Adres: 4 llncll Vakıf han lstanbul :: 

~E Telefon: latan bul - - 1131 Telgraf: imtiyaz SE 
•

............................................... 111111111111111111111111111111111··
flllllllllllllllllllllllllllllllllll,, ....... 1111111111111111111111111111111 

BaJ~arpa,a ~eınirJollar ına~aza ınü~irli~in~en 
Aşağıda yazılı malzeme pazarbkla alınacağından taliplerin 

16 Eylfil pazartesi günü, atide gösterildiği üzre, ispatı vücut et 
meleri, ve müddeti mezkftre haricindeki teklifatm kabul edilıni
yeceği ilan olunur. 

Öğleden evel: saat 9-12 
30 Kg Grafit diksen 
4 Adet lastik damga 

50 Metre Mermer şahi kumaş 
2 Adet Oksijen tüpü tecrübe manometresl K A 100X200 

50 Adet Odun baltası 
100 Adet Tırpan 

1 Adet Prinç yazıhane kapı lavhasr 
5 Ton Petrol 

200 Kg Benzin 
500 Kg Müsavi köşe demiri 40X5 

40 Adet Ahşap su fırçası 
500 Kg Vagon kurşunu 

1 Adet Tulumbalı gaz ocağı (pirumilz) 
25 Kg Fitillik pamuk 

150 Metro Bez hortum 32 ve 30 m/m 
40 Adet Kurşun boru için tevkif musluğu (5/8) (3/4} 

Öğleden sonra saat 14 - 17 
4 Adet Şeftren sandığı 
1 Adet Koltuklu sandalye 
4 Adet Kağıt sepeti 
3 Adet Dosya ve evrak dolabı 
2 Adet telefon etajeri 
1 Adet Defter « 
1 Adet Avukat çantası 

59,96 2 m Kontr plake 
90 Kg Boraks (tenekar) 

100 Kg Tuz ruhu 
300 Kg Şeker 

6 Adet Şef yazıhanesi 
1 Adet Rüesa yazıhanesi 
3 Adet Storlu dolap (Büyük) 
2 Adet Resim tahtası (50X65) (75X 110) 
3 Kalem Eczayı tıbbiye. 
1 Adet Sabit başlı abanoz kenarlı T cetveli 
1 Adet Müteharrik başlı • « « 
1 Takım Münhani cetvel talı:nm 

150 Kg Çiriş 
3 Ton Üstüpi (renkli) 

Muntazam Bartın Postası 

E •• d" Vıporo rcumen ınur 16 eylı\l 

Pazartesi gününden iti· 
haren her hafta 

muntazaman Bartın Hattına azi

met ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilAt için Eminönü 

Rihnm han 2 numaraya müracaat 

Telefon: 2684 

Mürebbiye aranıyor 
Ankarada birisi altı, dljl;erl Uç 

Devredilecek ihtira beratı 
Nebat! mevadın yahut uzvi 

mahiyetteki mahsulAtın bilA ma 
kılınmasına alt muaddel ameliye 
usulü hakkında 15 sene müd
detle 3 Teşrinisani 1927 tarih 
ve 652 numero tahnnda sanayi 
müdiriyetlnde bir kıt'a ihtira 
beratı lstlhsal kılınmıştı. Bu kere 
mezkılr ihtira furuht veya icara 
verileceğinden iştlrasına veya 
isticarına talip olan zevatın 

Istanbulda Yeni postane arka· 
sında Aşir Efendi kitapbane so
kağında Tiirkiye han No 19-22 
de mukim vekili !stok efendiye 
müracaat eylemeleri. 

d Cazband - Fantazi varyete numaralan · 'Mükemm 1 bili• - l\lnhte- h J h 
1ı bu hiıleri beslemekte devam • er rı tımın- zm i re are-
ac o bayramın yanma ikinci bir mu- şem tenvirat. 1 dandol(ru k.et Dikkat edlnlz 
zafferiyet bayı-anu daha katmak için Vapur azımet ve avdetinde Ü$küdar, llaydupa'ı, Kadıkıi , Heybeli edecektir. 40-50 yaşlan arasında bir mürebbiye Pek az kimse midesinin bozuk-

MİDE nfze yışında iki çocu~a bakmak ttzere 

1 Türkiye icap edeni yapacak ve işte vo Büyük adaya nğrayacakor. aranıyor. Sultan Hamam Emin Bey luğıınu gösteren ilk alAmetlere dilc-

o zaman Yunanlılar o intikam fikir 'Bılttlu: St ri sefaln bilumum kişelerinde - Eminönü Moda TafsilAt için Sirkecide Yel- kat eder. Fakat midenin mühlik ra-

lerini öldürmeğe mecbu: kalacaklar ltrzı'hanesinde satılır. kenci Hanında krun ac:ı.nıa- Han numero 10 cuma pa..zardan 
haısızlıkları derhal gözukmcz daima 

ki o vakıt te ok yaydan çıkauı ola- -======-----------~======= sına müracnat. maada ö~leden <onra ikiden üçe ehemmiyetsiz bir surette hissedilen 

· E:~&:~!~€ı~~f:~~~r Galata il~aıat ıünırülü nıüdiriJelinden; \.:·e~~a~:~~111 m:r~~~ rıh- kadar milr•ca•r. ~;d:i.a;~~:~:1:ı~::~~~~:n ~:s~:~a~:~ 
mı edecek! r ve lzmirlcrinc ( !) ka Cinsi adec nevi kilo tım hanında Çdepidi ve Sata· bilAbare müzminleşir ve şiddetlenir 

AVDET 
Pari• >eJ ahalinden ; 

:\ladom 1\111 beraberın 

'on moda dbi eler i 
otelinın \anında 'ağ 
numcros~da La feııı ~ 
lonlannda teshir edile ' 

J5ehrenıaneti il 

;i,li Mez~a~ı 
nıünatasası: 

Şchremanetlnderı: 

131782 lira tı5 kuruı 

eylıll 929 tarihinde f 
lacıığı ilAn olunan 
şosesi olmayıp işli• 
şosesi olduğu tashihell 

• • • 
Şehremanetinden : 

dairesi hndudu 
tarik üzerinde beheri 
dun olmak üzre tesv 
ameliyatı 14-9-929 ı 
sadif Cumartesi günit 
pazarlık suretiyle iJı,!f 
ğından talip olanların 

cümenlne mtiracaat 
il&n olunur. 

• • • 
Şehremanetindeıı: 

baasında şimdiye ka 
mış ve 930 senesi l\ 
yetlne kadar top! 
kırpıntılan pazarlıkla 

Taliplerin 15 Eylôl 
günü saat on beşe 
zım mUdlrllğine gel 

Jsı.anbul Sinci icrasıııdl' 

Mllzayede ile 
Eylülün 13 üncü cuıııı 

soıı 10 da Maçkada A 
si ittisalinde Surenyın 
~ numaralı dalre.!lnd• ~ 
cUmle eşyalar mllZ•Y" 
utılacaktır. 

Dokuz parçadan ııı 

yet güzel yemek oda,, 

ağacından mamul diğer 
talcımı, mükemmel Anıd 
döşenmiş gayet güzd 
takımı, bir çift dört köfl 
lnğillz mükemmel k 
ııhya ve sair vazolar, Ş.fP 
mozayllc mükemmel y 
kelli saat, biblolar ve 
parçalar, Fransız porsile!ll 
kadife perdeler. aynalı 

vamano ve komodinler. 
11 tar ile mükemmel grarnof 
1 

• 
nape lkl kolıu.dan mur<l 
takım~ Tonet masa ve 
rnt büyük portmanto, el• 
ve abajurlar, şilte ve. Y sil 
salt eşyayı beytiye; ı-.o 

Amerikan Plano · Pianol~ 
Hercke ve Anadolu ve ! 
lan pey sürenlerden ıoO 
minst ahn1r. 

KUVVETLE.L'~ 
ŞİŞMA LAMA~ 

Nuııak Norof O 
-·- ı.. t bul d k T- midenizde hissettiğiniz ilk rahatsız-

vu,...--. •tan u zapte ere ur· Renkli tav ;an derisi 156 filopati acıınınlığına miiracııat SO n f, 

kiyayı ortadan mı kaldıracaklar?Yu 1 k 30 Telefon Be .0 lu Sa4 lıklarda DOGASTn..ıı müstahzar.atını alınız. Bı1 
nanlılara tavsiye ederiz. Türkiye ye ipek ve yün esvap 1 lllıiııliıiiriiıiİlllllllııiıiiı:Q-a••ıi müstahzanndan az ılık suda bir tatlı hur eczanelerde. 
ka~ı hiçbir taarruz :ıini beslemellİn Atlas fodralı tavşan derisinden 3 Gsküdar , 'ulus memorlugundan; ka41tı mılcıarında alınız. Norolortln, Azim ve 

!er ve yahut bu mesuliyeti W:erlıııi- mamul manıo SODO GASTR "N 
u atmak heveaile bize böyle müna- Bosı.ancı Başı Alıdiilhak A~ı mı- ( yalnız seltir. ıl. 

acbetsiz •eyler teklü etmesinler ak- Atlas fodralı :.\1mmr derisinden f halle>! Orta sokalc 10 1119 5 hanede Kendl kendine aroş olmaktan Norofortln, Asabı lhy• 
• ul ekseriya enbubü hazimde hissedilen 

•i takdirde bütün dünya bir millet mam manto kayıtlı .\lenise< llanım:n ismi ('skü- zevk almak için • ELl\1ASn rahatsızlıkların başlıca müsebbibi olan Norofortlo, Adabtı k1l 

bakiyuinin kat"i izmihllline phit Bal:l.da cins ve miktarı yazılı eşyanın müzayedesinin bir hafta dar Hukuk llakimliğioin 8 eylül 929 1 
marka tıraş bıçaklannı kulla-

1 
ekşilikleri def etmez aynı zamanda Norofortin, dimağı tahrİ~ ! 

olacaktır. Bu söz kulaklarına küpe temdidine ve ihalei kat1yesinin 19·9·929 Perşembe günü icra ve 531 hrııriyle Meyliser olarak ıas- nınız. midenin bütün nazik aksamını himaye Norofortln, kanı ıas!W 
olsun. h h -~ ı d k ller vcrde saolır. d Norofortln, cıhhaı v• ki!' 

!"' .. "'!!!~D~a~ni~~~fa{~ak;a~.~·~ıJ~~~N~A~C~l~~~e~d~i~le~c~ejti~·~n;an~o~l~u~n~u~~!"'~~llllll'"!!!"' ..... -'!'~----!""'!'!'!"'!"'!!!'!!!!""~~i;:.!!cu~i<~c~e~~i~n~e~n~o~v~rı;ve~t~il~A;n~ı~>lı~ın~ıı~r~~= ~1111~-~-~~~-~~-~er~·~-·~~"!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~i!:;~·~~-~~-r;,!' 

"M_ll_lig-et-,-:,-,.-·edebl tefrilıası : 28 Dedi, parmağını yukardan a- rilecek üç beş kuruşun kesilme- rum. Çünkü sevgilinin kuııulıı- Dedim. kuruş gündelik alrrıalC 
şağı rakkam çizgisi üzerinde in- sinden ziyade memleketini kur- şunda vatanınrn kurtuluşu var. - Fakat ben izin vermedim- bahtan akşama kadar 

~~rd!. Gene bir şe>'. anlamış de- tannaı.~ iç~~ ._açık .göğsünü dü. - Vatan kurtul~;sa a1!.~ak ~eraber di. . . . ram ~~r döküy~r ! }; <I' 
gıldım. Tekrar ettım: man sungusune sıper eden bır yaşayabilecegız degıl mı? .. » Dedı. Sert sert baktı ben de dar böyle o benı, beti 

1 
- Anlamıyorum efendim. Türk zabitinin padişaha as , da- Diyorum. Sonra da mektubu- aldırmadım, yörüdüm. Zaten ede ede şeker kağıt 

Bize hiç mi maaş verilmiyecek. ğa çıkmış bir adam diye ta\"SÜ mun mürekkebi kurumadan böy canım burnuma gelmiş_ Bir de durduk doldurduk!~~ 

Elem .IZZel Yoksa geriye mi kaldı?. edilmesine hayret ediyordum. le bir vatansızlık lavhasile kar- bunun ağız kokusunu mu çeke- dakika kala Ohanes''.,, 

----~ Adamcağız sanki bir çok şey- Nefretle oradan çekildim kiz· şılaşıyorum! Bu lavha bir vatan ceğim? İçeriye girince Aysel Yervant elinde bir ~j 

ASKG0NESİ 
ler anlatmış ta ben anlıyama- gmlığrmdan tramvaya nasıl gel' severi çıldırtmaz da ne yapar?. yanıma geldi: nta geldi. Şeytan gı.J 

_Bir saat vakrt var. Yarım yeri gibi. Kalabalık. İtile kakı- mışım gibi sert sert söylendi: diğimi, nasıl bindiğimi, nereye' Allah böyle padişalu da, böyle - Nerede kaldın kardeşci- - Hamra haruın. bl"' 

saatta da maaşımı alabilirsem. la en sonunda ben d~ &işeye - Hanım sizin maaşlarınız bilet istediğimi bilmiyorum? •. dilşünenleri de yedi bin kat ye· giın?.. Directeur» gönderdi.-· 

eh işte bir buçukta filan ..• ge- sokuldum, maaş deftenmı.me- kesildi, haberin yok mu? Bazı Padişah sarayı onünden geçer- rin dibine geçirsin!... . _Dedı .. Anlattım. Acındı. Ve Dedi, zarfı uzattı• 

lirim!. n:ura uzattım, ~eymenetsız de zabitanın bıraktıklan sipariş ken birden bire kendime gel- Bu ıztırap yetmiyormuş gibi ıl.ave ettı: - Peki .. 

Dedim. Mağazadan çıktım. bır adam. Zaten .ışte~ ~e bı~mı.ş maaşlarının kesılmesi için pa- dim. Ve .. Çantamdaki mektu- magazaya dönünce Ohancs efe- - Amma ço.k geç ~al~ Dedim. Açmadıı:JI· · 

Çıkarken yemeğe giden Aysel'- usanmış. Deften evırdı c;e~rd_ı, dişahın iradesi var! bu hatırladım. O mektuptaki ndiyi kapmm önünde buldum. Hamra. On dakıka .• Dedin, bır meni baş ucumdaf1 J. 
•ede: numarasın~ baktı, önündekı bır Sonra cevap vermemi bekle- Hasan Geriniyor, ötekine berikine çı- buçuk saat sonra geldin?... Bekliyorki zarfı açaYv 

-. Kuzum kardeşim. M. Oha- d~fterde bır şeyler aradı araı:h. meden mühim bir iyilik tavsi- . • «Hamra senin. sevginde va- kışıyor. Galiba selamlamadan - N~ yapayını . Beklettıler zadan kovulduğuıtlıııı. 

nes bana izin vermek istemedi. dıkkatle yüzüme baktı: yesinde bulunacakmış gibi iki tan sevgisini buluyorum. Vata- yürümü üm. Arkamdan seslen- beklettıler, sonra da böyle yap- vamuyacak kadar ı,eıı',ıı 

Fakat gitmeye mecburum. Bel· - Hanım sana maaş yok-.. tarafına bakıııarak kulağıma e- nımr her şeyden çok seviyorum_ di: tılar · ". · . . . _ zannediyor. Aptal • .,,,,. 

ki beş on dakika geç kalınm. Dedi. Birdenbire anlıyama- ğildi: 1 Senin kurtuluşunda vatammw, - Hamra hanırrı. Hamra ha- Dedım. İstenuye ıstenuye ag- bile senin yanında! 
Sen vaziyeti idare ediver.... dmı, sordum: - Onlara yazın da geri gel- vatanımrn. kutuluşunda. sen;,'1 ıum! lıyordum. Aysel saç~~ ok- -AhniyebubÖYıe 

Dedim. Aysel: - Niçin?.. sinler. Padişaha karşı gelin- kurtuluşun var. Busevgi. birdir Döndüm. O: şadı, yanaklarımdan optü: Di t lişa düşeC~. 

- Merak etme kardeşim... Parmağım önündeki defterin mez! ve birbirinden ayırt edilemez ... » - Nereden geliyorsunuz bu - Niye üzülüyorsun kardeş- k y~ e ak rnı~; 
Dedi. Çıktım. Ancak kötülük numaralanndan birine bastır- Dedi, başka bir maaş <iefteri:ni Diyor .. Sonra ben de bıı va- vak~t. Saat iki bu uk... ciğim. Her şey iyi olacak! Sana, ~a '~ ~yac 1 y ed 

tek gelmezmiş . .. dediklerine i- dı: çekti, başını onun Ü;!erine eğdL tan çocuğuna verdiğim cevap- Dedi. Bir buçuk saat geç gel- nışanlına bir şey olmasın da.. e; n e~ ~ a aksııı!· 
nanmak lazım. Şubeye kan ter - Hanım sade sen deiilsiıı ki. Ne yapabilir, ne göyliyebilir- ta: mişim demek. Diye beni teselli ediyordu. O :ı mı mı ~acBir jJı:': 
içinde zor yetiştim. Kıyanıet bak daha Dir sürü var... dim. Dondum kaldım. Bana ve-~ «Hasan ben dP seni seviyo- - Size söylemi§tim. . . da bir zavallı içli kız. Yetmiş ' açma • IJ 



MlLLlYET PERŞEi\113E 12 EYLCL 1929 

~or\ , 11111 halis Morina balığı 
)aş nı t l~ ılii alcmşiin1l1l marka HASA BALIK YAÖI Gayet taze olarak g"lıniştir.100 kuruşa kiloluk 

şişelerde HASAN ECZA DFPOSU toptancılara 
büyük tenzilat .. 

Yüksek Mühendis 
tnildürlüğünden: 

tehi ASRI MOBİL YE 
Mağazamızda her keseye uyğun yatak, salon, yemek 

ve yazıhane takımlarile karyolalarımız rekabet kabul 
etmez derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı ispata 
kafidir. Istanbulda Fincancılar yokuşunda No 27. Telefon: 
Istanbul 3407. • 

Bu sene yüksek Mühendis mek
tebine lise mezunlarından ( 80) 
Efendi meccani leyli olarak alına
caktır. Kayt ve kabul müddeti 12 
Teşrinievvel 929 tarihine kadar 
temdit edilmistir. 

AHMET FEVZi 

HAVA .GAZI 
DAHA FAZLA RAHAT - DAHA AZ MASRAF 

Kömür ihtivacınızı temin etmezden evvel 
Geçen kış çektiğiniz zahmetleri hatırlayınız ve 

HAVA GAZI 
!~t!malind~ kat'iyen tereddüt etmeyiniz 

Ta- s ıl at almak ve abone kayt olunmak için Beyoğlu İstiklal 
caddesinde 34 Numarada 

Beyoğlu Hava Gazı şirkatine 

' 
57iiill müracaat. tel B.O. 1570 

~ınnı· t d ~ 1·~ · d • ... '"buçuk.,, .. .ı" °"'· '" rofa, '" Ticareli ~a~riJe nıe~le~i AIİSİ IllÜ~ürlüQün~en: n JH sanuı ı eın aı ınuzaJeuesı mutfak, bir kuyu ve yedi dönüm bin üç Teşrini evelin on ikinci Cumaıtcsi glin i tedrisata iptidar edileceğinden talebe kayt ve kabulline 
yüz onbeş arşın bahçeyi havi bir hanenin başlanmıştır. Mektep nehad ve meccani olup sefaini ticariyeye kaptan ve makinist yetı~tirir ve dere-

.J;ı_'"•d M Kat'ı" karar ila" nı tamamı. Nazife hanım cesi yüksektir. Tahsil nıiiddeti ikisi tAli ikisi ali olmak üzere dört senedir. Ali birinci sınıfa liseyi 
"", 245 543 16399 Beşiktaşta enlikdede mahallesinde Ha-•deu Li. uhaırımen ikraz No. Merhuatın cins ve ncvlle Burçlunun seki sokağında eski 8 ve yeni 5 numaralı ve tA.li birinci sınıfa lise dokuzu ikmal eylemiş veya o derecede tahsil gürdüğü alelusul tastik edil-
Q6Q kıyıııeıı LL mevki ve mi!Ştemelltı ismi yüz kırk beş arşın arsa üzerinde ahşap mi~ talehe alınır \'C lisc\rin onuncu onbirinci sınıflarındau münakele suretiJe talebe kayt edilir. 

alg6 6374 Cihangir mahallesinde Somuncu oğlu ve iki katta altı oda, iki sofa bir mutfak, be- Talip olanların Teşrini cvYclin birinci gününe kadar istidnlarına atideki evrakı raptederek ortaköyde 
çe§mıı sokağında eski 4,5 ve yeni7 numa- ş arşın üzerinde bir mutfak ve bir odayı çırağan sarayı ittisaliı'tk kain mektep müdürlüğüne mliracaatları rn.zımdır. 
ralı yilz on iki arşın arsa üzerinde bod- ve bir tulumbalı kuyuyu ve yüz otuz ar- l - Hüviyet diz ';;nı, 2 - A~ı ~ahadctnamcsi, 3 - Mektep tastlknamesi ve ya ~ahadetnamesl. 
rum ve çatı katı ile kagir dört kattan iba- şm bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 4 - l\1aznıın ve müttchim olmadığına dair polisce musaddak hüsnühal ilmühaber!. 
ret sekiz oda bir ida yerine kullanılmakta Ali Ef. ve Safınaz H. 5 - Yeli veli) elerinin musaddak imza suretleri, 6- 4 adet kartonsuz vesikalık foto"raf . 
olan üç sofa, bir daraça bir antre, bir mut- 235 483 16410 Üsküdarda Valdeiatik mahallesinde Me- --::;;--------=--------:_ _____ :.._ _____ :...:.:,~5:...:.:_:...:_ ____ _ 

~;·t:~~a~ey~n~ı~~i:~~:~:;:~~~~~~ y~:r~~ ~:a;=ti:k~r~~ :~s~e~~e~~:~~ Eczacı ve nı·f ~ı· nıekteplerı· nıu .. du"rln .. ~ ... u .. n~en.· 
335 aıo havi bir hanenin tamamı. Madam Mari ahşap iki katta dört oda, iki sofa, bir u 

6487 Kasnnpaşada çatma mesçit mahallesin- mutfak, bir kuyu ve otuz üç arşın üzerin 
de eski Tepebaşı yeni çeşme sokağında deahşap bir mutfak ve yüz seksen bir ar- Sıhhat ve içtima! muavenet Vek~1cti 
eski 2 mükerrer ve yeni 4 numaralı ve şın bahçeyi havi bir hanenin t;mıamı· 
doksan al'§ın arsa üzerinde ahşap iki bu- Ali efendi Dişçi mektepleri müdürlliğün~ bildirilen 
çuk katta dört oda,iki sofa, bir mutfak, 205 605 16621 Rumelihisannda Alitorlak mahallesinde 929 tarihinde başlanacağı ll~n olunur. 

celilesinden mevrut emir mucibince isimleri Eczacı ve 
prJtik Dişçilerin imtihanlarının icrasına 12 - Teşrinievvel -

bir kuyuyu havi bir hanenin tamamı. çeşme sokağında eski 40 ve yeni 20 nu-

S75 Hüseyin efendi maralı 143 arşın üzerinde önden ahşap Tu"tu"n ı·u~ı·sar ı· daresı' uınuın ınu" dg"rlu"~""u"nden· 844 774' Cağaloğlunda Cezri kasımpaşa mahal- dört ve arkadan iki kattan ibaret altı oda U U U U ' 
lesinde Molla feneri camiişerifi sokağın- iki sofa bir mutfak ve yüz yirmi üç arşın 
da eski 25 ve yeni 15 numaralı yetmiş bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Ortaköyde Feriye de kA.in Tütün Eksper kursuna bu sene 25 talebe alınacaktır. Taliplerin adedi 
arşın arsa üzerinde kagir dört kattan iba- Kemalettin bey matlup haddi geçerse bir müsabaka vapılarak müsabaka neticesinde kazananlar kabul edilecektir. 
ret yedi oda, bir sofa, bir mutfak, bir ku. 150 1289 18409 Erenköyünde İçerenköy İğri sokata Bu müsabaka 5 Teşrinievvel Cumartesi günü Feriyede saat 2 de yapılacaktır. Taliplerden aranacak 
yu ve otuz altı arşın bahçeyi havi bir ha- eski 13,14 ve yeni 6,8 numaralı yüz elli evsaf şunlardır. ( 

nenintamam. Süleyman Sırrı. B. vasisi dört arşın arsa üzerinde ahşap üç katta ı- Türk olmak; 
Halit bey altı .. oda~ iki s~fa, yüz altmış üç arşın ar- 2- Yıışı onsekizden aşağı ve yirmibeşten yukarı olmamak; 

90HI Kumkapıda Tavaşi Süleymanağa mahal- s~ uze.~ı:de bır mutfak ve bir odayı ve 3 LA.ak 1 k lesinde İcadiye sokağında eski 13 mü- dort yuz seksen üç arşın bahçeyi havi - a orta tahsilini i mal etmiş bulunmak. (Yani llselerln dokuzuncu sınıhna muvaHaklyetle 
kerret ve yeni 15 numaralı elli yedi ar- bir hanenin tamamı. Osman Ef. geçmiş olmak) 
ş:ın arsa üzerinde maa bodrum kagir üç 345 659 18567 Üsküdarda Kepçedede mahalesinde To- 4- Sıhhati tam ve blinyesi tütlinlc iştigale müsait bulunmak; 

buçuk katııe. üç oda, bir koridor, bir sofa ptaşı sokağında eski ve yeni 82 numaralı 5- Alelit!Ak ağır cezaları müstelzim cürümlerden H muhilli haysiyet kabahatlarından dolayı 

3
?
5 

l;ıir mutfak ve otuz yedi arşın bahçeyiha- Y~tmiş dör~ arşın arsa üzerinde kagir mah1'fim olmamak. 
14& oti btr hlll)enin tamamı. Artın Ef. hır kattan ıbaret bir dükkanın tamamı. (Mezkfir hususat: ~ulus tezkeresi, Mektep şahadetnamesl, veya orta tahsili ikmal ettiğine dair 

9'1H lçerenköyünde Üsküdar sokag- mda Kari- Hüseyin Avni Ef. ·r 'd ı d ,ı, 215 724 18757 E k" .. d İ maarı ı are erin en m saddak resmi vesika, idarenin iki doktoru tarafından verilmiş sıhhat raporu, 
ye '!-erunu mevkiinde eski 35,36,37,38 ve ·• ren oyun e çemeköy caddesinde yem 34,3(;,38,40 numaralı yüz yirmi ar- eski 57,58,59,60,61 ve yeni 62,64,66,68 mahalle veya kariyesi ihtiyar heyetinin polis veya Jandarma dairelerinden musaddak şahadetname-
ı,ım arllll üzerinde ahşap iki buçuk katta numaralı elli beş arşın arsa üzerinde ah- !erile tevsik olunur.) 
altı <Xia bir sofa, elli arşın üzerinde bir şap n.~t~am bir hane ve yüz on arşın Taliplerin nihayet 2 Tl•5rinievvelc kadar Tütün inhisar idaresi umum müdürlüğüne istida ile 

mutfak vı: iki yijz yirmi altı arşın arsada arsa uzennde birer katta dört dükkanı miiracaat etmeleri ve vesikalarını da beraber getirmeleri i\An olunur. 
ve biri ahır olarak kullanılmakta bulu- ve üç ~üz otuz beş arşın bahçeyi havi bir -----------------_;;:,-------------------

180 nan ahpp birer katta üç dilkkam havi bir . . hanem~ tamamı. Süleyman Ağa 80s hanenin tamamı Ali ağa Yukarda c.~ns ve nevıle mevki ve müştemilatı yazılı emlak hi- ~vv...;.._;....A.A...1lfl" 
10l304 KüçUkpazarda Hocahayrettin mahal- zal:ıı:nda ~ost~rilen bede~er~~ ~alipler üzerinde olup 21eylı'.ll929 • • A. • • 

lesinde Leblebici sokağında eski 39 ve tarıhıne musadif cumartesı gunu saat on buçuktan itiba .. _ JSTJKLAL Lı· SESi 
Leyli ve nehari 

Tam devrelidlr. BUIUn sınıfları mevcuttur. 
yMf 51S,87 num~al, yetmiş arşın arsa ü- z~yedeye .~übaşe~et olun.~ak kıymeti muhammeneler~n t~~
\erinde ahşap iki katta üç oda bir sofa, vuz. eyledıgı t~kdırde kat ı kararlarmın çekilmesi mukarrer bu
))ir mutfak ve seksen altı arşın bahçeyi ldugundan ~alıp olanların mezkur günde sandık idaresine müra 

1 
havi bir hanenin tamamı. caateylemen ve on altıdan sonra vuku bulacak müraca ti Talebe kaydına başlanmıştır. Her gUn mliracaat olunabilir. 

ls aa
4 

Mehmet Ali Ef. ve Emine H. kabul ed~meyeceğj, ve mezki'ir emlake evvelce talip 01~1:: Şehzadebaşında polls merkezi arkasında 
18.Jôıl Üskiidarda Arakiyeai Hacıcafer mahal kkabt'~lkedılmeyecegdı veh mezkbi'ir emlake evvelce talip olanların ~ Telefon lst. 2534 ~S!!S! 

lesip.d~ Qdalıır içi sokağında eski 27 ve a ' arar esnasın a azır ulunınadıklan ve başka talip h ~--=::-~-~-----...,.,,,,,,,~~ yerıi ı6 ,ılı numaralı elli iki arşın arsa ~?lediği .~:kdirde evvelki taliplerin kefiyet etmiş addolnac:~ıa~: Leyli ve nlhari ... g. 
iİ.".erl_.ede ahşap iki buçuk ~at:aiki ida,iki ;uz;um:u;ı:n;o:un:u:r;. ;:;;::;:;;;;:::;====· ~! Fe zı•aAtı• ıı·selerı· Ana svıenıfı ilk kii~ı:ıa sofa, bır kuyu ve yınnı sekiz arşın Y 
{lr$'&4a bir qıutfak ve altmış bir arşın ba- erkek tali kısımlar 

3 
hçeyi havi bir hanenin tamamı Dlvanyolu: Çifte saraylİı.r 

20 
630 

Mışbah Nezihe ve Fatma Behice hanimlar ' L T PIVER Bütün sınıfları teşkil edilmiş cam devreli lisedir. Kayıt ve kabul 
13621i Istinyede Kürkçilbaşı mahallesinde Ça- • • işlerine 19 ağusto< pazartesi glinlinJen itibaren başlanmıştır. Müracaat 

:yır sokağında eski 33,35 ve yeni 41 ,43 p••RJS zamanları cumartes~ pazartesi, perşembe günleri sıuıt !Odan 17 ye 
numaralı yüz doksan arşın arsa üzerinde a kadardır. 

• Telefon: lst. 1995. 3496 ... ahşap iki buçuk katta altı oda,iki sofa bir 
arsada ahşap bar katta bir dükkanı vedö-

Ss 
1 

rt yib: arşın bahçeyi havi bir hanenin ta-
12!3 mamı. Mehmet Raif B. İhsan H. 

l37~ Bakırköyünde Cevizlik mahallesinde Ho 
ban. ve İstanbul caddesinde eski 1,2,4 ve 
yem 1,3,103 numaralı yüz kırk dört ar

.şln arsa üzerinde ahşap iiç katta beş oda 
ı~ ~ti~.karu ve i'.ti?alinde otuz beş arşı~ 1 
ıki dukk!ln v~ .•ttısalinde otuz beş arşın 

arsada ahşap ıkı katta ve hane ile rabıta
sı mevcut bir oda ve altında bir dükkanı 

S"s v~ k1rk dört arşın bahçeyi havi harapca 
81-0 

15965 
hır hanenin tamamı. Madam Agavni 
~ren k~yünde Sahrayı ceditte Kayrşda
gr. Üskudar caddesinde 158 numaralı iki 
Yüz seksen beş arşın arsa üzerinde ah-

FRANSA ÇiÇEKLERi 

KOLONYA SUYU 

EAU DE COLOGNE 
AUX FLEURS DE FRANCE 

Porfumöri L. T. F 1 V E R A. Ş .• lstanbul Şubesi 

Şi!fll Ahmet Bey sokak No. 56. Tel. Beyoaıu 3044 

•Feyziati Lisesi müdürliiğünden.,. 
15 Eyllllde tali kısım ve ilk sınıflar mezuniyet imtihanlarına 
ve eyllll nihayetinde tali ilk sınıflar yoklamalarına başla· 

nacaktır. Proğramlar sonra bildirilecektir. 

=·=········· BÜYÜK ADADA 

İSPLANDİT PALASTA 
geçiriniz. Mevsimin en gilzel gllnlerini teşkil eden eyllll · 

ayını lsplendlt Palasta geçirmelisiniz. Hayat pahalılığına rağ
men tam pansiyon için gllnde 4 lira vereceksiniz. 

Cazbant - Dansing 

Gilıetıe 
fabrikası 
müstahtemininden 
dokuz da dördü 
daima vaıl bıçaklan muaymt J. 
m~Rıtdif" .. ·· gayri muDtazam bu· 
lunan bıçakJarhcr zam1n lpW 
cdilmt>ktcdlr Bu yüzden Gillerte 
her vakic iyi traş olmaruZJ temin 
eder. 

Yola Ç1kmazdan evvel bir pak,. 
Cl almanızı dcrhatır ediniz. 

Gillette 
1 Iütercim 

aranıyor 
lstanbul Maarif eminlij(inden: 
lsıanhuida yüz yirmi lira ücreti< 

istihdam edilmel<. üzre Türkçedcı 
l'ransızcaya ve t'nnsızcadın Türk· 
çeye terceme yapabilecek bir mütel' 
c!me ihtiyaç vardır. 1..Aaka\ lise tah· 
sllini bitirmiş olanlardan bµ işe talip 
bulµnan zevatın 1\ laarif Eminlip;ine 
vesikal.ırlle birlikte dtrhıi müra
caatları. 
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)lin c~ .reti umumiye! l>eleaıye içtima ederek muhtelif meseleler kODUfıtlmuf ve bilhassa Diln Darülfünun konferans salonunda Tayyare plyankosu çekllmlş ve bu iki hanıın kız plyanko 

Cerrah Pa~a hastantslne getirilecek radyotrapl mütehassısı hakkında mfinakata olmuştur talihlilere şans daf;ıtmışlardır. 

-

()toıııobilleri aLaın! muvaffakiyet 
\ r {J kabili ~retlerini sarp, <lağlık ve 
i" İcaçlı arazide gösterir. 

Rakiplerine büyük bir zevk 
verecek surette sürat ve tatlı
lıkla yokuşlara tırmanır. 

iN iR 

,( 
ı 

J) 
1 

• 1 SiTROEN 

~-

/ 

Sitroen otomot illeri, servo frenle
rinin hasasiyeti ve dört tekerleğe ic
ra ettiği ani tesir dolayısile en meyil
li inişleri tam bir emniyetle iner. 

Bir Sitroen hiç bir rejimde kızmaz. 

Türkiye sitroen umum acentası: Sarıca zade Şakir 

Beyoğlu lstlklAI caddesi Anadolu han No. 199 Telefon B. o. 1194 

Jevlel~eıniryolları ve limanları umumi i~aresin~en: 
l'~v 1.ıpa~a-DiYJI he kir 'c Irmak-Ereğli hatları üzerinde inşa<ı mu

knrrLr bı\ adet köpninun inşası n montaı kapalı zarfla mlinaksaya 
km '!lu-tur. 

\hın ka,1 13 1 O 929 Pazar 11,unu 'aat 16 da An karada Devlet 

demi volları idare 'inde yapılacaktır. 

.\fpnı1kas.1ya iıtirak edeceklerin teklif mekıuplarını ve muvakkat 

t~rr natl:ırını ayni günde •aat ı ~.30 a kadar umumi müdürlük ka
lemi : Hrmelcri J;l.zımdır. 

Zonguldak Yüksek 
maden mühendisi mek 
tebi müdiriyetihden: 

Zonguldak Yüksek Maden tida ile beraber, lise şehadetna-

BÜJOl TAHAR~ PilANGO~O 
YEDiNCi TERTİP 

3. ÜNCÜ KEŞİDE 
Talipler münakaq ~artnamelerini 50 lira mukabilinde Ankarada, 

\lalz.nıc dair< inden, htahbul ııa,·darda'jll mağazasından tedarik 
cdeb ıkr. 

-öeniz saf malına toınisJonun~an 

Mühendisi Mektebi, leyli, mec- mesi veya muvakkat tasdikna

can~ ve .t~hs~I müd?eti ~?rt s~- mesi 6 foto sıhhat raporu ve 
nedir. Bınncı senesıne munhası- ' ' · il 
ren lise mezunlan kabul olunur. nüfus tezkeresı ve aşı . şahadet-

11 TEŞRİNİ EVVLDEDİR 
Bii.yii.k ikramiye: 

40,000 liradır 
:!~ ka!crn Elcktirik malzemesi kapalı zarfla ihalei katiye. i 12 

Edul ı •\29 Pcr~cınbc gunu .. aat 14 te: 
l>OUU kilo kalay kapalı zarfla ihalei kat"iyesi 14 Eyl1ll 1929 

C.:umartc•i gunu sııat 14 te: 
Deniz. Fabrikaları ıhtiyacı için ba!Ade muharrer malzeme hizala-

rında yazılı gun ye saatte ihaleleri icra edilecektir. 
~artnamclcrini görmek isteyenlerin her gUn ve vermek isteyen

crin yevmi ihalede tayin edilen saatte Kasımpaşada Deniz satınal· 

ma komisyonuna müracaatları . 

Devlet ~eınirJolları ve limanları uınuıni rnaresio~eo: 
170 t~n Rezidü yağı kapalı ! de saat 15,30 kadar umumi mü

zarfla munakasaya konmuştur. dürlük kalemine vermeleri la

Tedrisat ı Teşrinievvelde baş- namesini göndermelen ve adres 

!ar. Girmek isteyen lise mezun- !erini bildinnelidirler.Kayt müd 

lan, mektep müdüriyetine bir is deti l Teşrinievvele kadardir. 

•• çtçıs ..... 
KAZMİR TİCARETHANESİ 

Sultanhamamında Hacopulo hanındaki Şirketimizin feshinden sonra 

Sultanbamamında Yeni cami caddesinde 6 nümerolu mağazayı 

icrayı tlcam eylemek üzre kOşat tylediğimizi doôtlanmıza ve ehalii 

muhteremeye llAn ederiz. Müşterilerimiz evelki glbl en al! kumaş

ları ehven ftatlarla bulabileceklerine emin olabliirler. 

ANDRE ye YANI çıçıs 

Münakasa 23 eylfıl pazartesi gu zımdır 
nü saat 16 da Ankarada Dvlet T 

1
." 

1 
.. k buçuktan 11 buçuta kadar Kolejde icra olunmaktadır 

rı · il 'd · d 1 a ıp er muna asa şartname-- ·-:ı" yo arı • aresın e yapı a-
r:ı'"' lerini 2 lira mukabilinde Anka- ı . 
- d 1 d · · d 1 t Haseki ve Cerrahpaşa hastaneleri sinir hastalıkları mıitehassısı 

• J:asaya iştirak edecek- ra a, ma zeme aıresın e, s a- lNl İ İ ŞÜK 

<'1 ·::!:J'! mektuplarını ve mu- nbulda Haydarpaşa mağazasın- S R HEK M RU HAZIM 
~ 1 :!.:at teminatlarını ayni güıı· dan tedarik edebilirler. lstanbul Sultan tlrbeıl. Telefon: 2622 

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

ve 10,000 ,, Bir mükafat 
l~bo ketdede cem an " 3,900 • numara kazanacaktır 

El\'GLISH HIGH SCHOOL FOR GIRLS 

İngiliz İnas tali mektebi 
&>yoğlu 

Sınıflar 21 Eylül Çarsambı günü açılacaktır. 12 Eylülde Londradan 

avdet edecek olan mektep mildlresl 14 Eyliilden itibaren Cuma ve pazardan 

mada her gun ıuı 10 ile 12 arasında yeni kıyıı muamelatını lfa edecektri 

Karaağaç müe>sesaund3~ rJ 
rııl' Paymahallinde ve 

1 
.• 

trtl ' 
ahırlarında teraküm e . 

·~I· 
edecek olan gübreler mc' 4 

o 
zayedeye vazedilmiştir· 9·, · 
pazar gıinü sut uç buÇll~1,J 
lesi icra kılınacaktır. ;vıuıal ~ 

. rıı' 
iştirak edeceklerin yevrnı iİ. 

da saat on bire kadar 20~ııl 
teminatı muvakkate akçesı d 
esse se veznesine ccslilll e ~o 
aldıkları makbuz ile baııt. rf 

. gO 
malan ve ~artnameyı ıJııı' 

isteyenlerin k:ltlbi urıı Jıf· 
mürııcaat eylemelari ~ 

ELECT10~ .ı1 e . 
Öhret 1 

Saati her yerde Ş hl 
kazanmıştır. fi~· 

M 1 "d" .. BOltfll> esu mu uru 

t, 
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