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tı art;r arasında temas nok

la.'ı.1kca beynelmilel ha

'rcy~ren yekdiğerine zıt i-

• iı'ak 1~ <la, garip bir hadi

İttcd· uvvet bulduğu gö

~ ııı;;İ Bugünkü vatan ve 
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· On beş bin metroluk s Dün Y alova'yı 

ık ramiye 
-~---

· et lı'- ~n:nlan bir taraftan 
r . · "ını takviye etmekle 

·'ıı1nsaniyet ve iktisadi 
be et fikirleri de diğer ta

kuYnelmileliyet dü ünce

::tı r- ·~vr vermektedir. Bir 

"""''""''·;~'' ekkirlere göre Nas
hkc!i ~le. Enternasyona
tıı ıg:rıni kovan iki zıt 

?"ı; te~?kki edildiği için 

~"i fr:ık~tevaziyen inkişafı 
1 • 1 !~ v . d 
'Cde e vıc an buhranı 

koınis

yon rıc ~rapacak? 
---· 

Pazartesi akdedilecek 
içtimada iki taraf 

noktai nazarını 
anlatacakhr 

-·-

büyük bir filim 

Amerikah bir şirket 
hükumetimize 
müracaat etti 

ANKARA, 12. (Telefon) - Aldı

ğim malumata göre Amerikali bir 
Şirket hükilmetimize müracaat ede
rek hükUmetin inkilaptan şinıdiyc 
kadar yaptığı bütün imar işlerini fi
lime almağı teklif etmiştir. 

teşrif buyurdular 
Gazi JJazretleri dün öğledtn 

2 sonra Ertuğrul yatına raklben 
= Yalova 'yı teşrif buyurmuşlardır. 
_ Reisicı1nılııır Hazretlerine Da
ı::ı hiliye vekili Şükrli Kaya ve lk

tısat vekili Şakir Beyler de refa
kat etmektedir. 

Gazi Hazretlerinin Yalova 'da 
:; kendilerine tahsis edilen köşk 
_ tamir ve tefriş edildiğinden bir ~ 

hafta kadar kalmaları ve islira
hal buyıırnınları muhtemeldir. 
Gaıi Hazretlerinin Yalova'dan _ 

25 kilometro kadar uzakta olan _ 

35 bin lira 19901 nu-
maraya isabet etti 
53133 numaraya da 

(1 O) bin" lira 
çıkmıştlr 

Tayyare piyankosu yedinci tertip 
ikinci keşidesinin çekilmesine dün 
Darülfünun konferans salonunda ve 
kalabalalık bir meraklı kitlesi huzu
runda devam edilmiştir. Dün büyük 
ikramiye isabet eden numaralar şun
lardır: 

'ıir kı•Cek ~ahiyettedir. Di

i:ı ıı~ gore ise bunlar a
'i atn... Yet ve taaruz yok-
lıııdu·u her iki mefhumun M. Holstatd 

HAKKIMIZ GAYET 
AÇIKTIR 

Şirket bu hususta 15.000 metro 
tulünde filim çekecektir. Hükumet 
bu teklifi kabul etmiştir. 

Alinacak filimlerin tespiti için al§ 
kadar ve kaletlerden miırekkep bir 
komsiyon te§kil edilecektir. 

ji Millet rifllilini de zlyaret:Jeri 1 19901 numaraya: 35000 lira. 

J[ çok muhtemeldir. 53133 nu • 10000 ı· " 
·~-ıııııııuııııuıııııııııııı rnııııı • maraya. ıra rethi Bev hareketindtn tvvel 

A k d hh t 
3152412528 numaralara: 3500 er _ _ _..;;;..;.;.....;.---=-=-_.;...,,_,;.;,= 

~1,... arını epeyce tevsi et- Muhtelit mübadele komisyonunun Pazartesi günü aktedece-

'- . ., gelir. ği içtimada geçen hafta komisyon riyasetine verdiğimiz notalar 
n ara ası a ıira. Paris sefiri 

i~leri 2n19, 50985, 505533, 45004, 

~~irierirı okunacak ve bunlara YunanWar tarafından cevap verilecektir. 

··-:ıat liah hakiki kıymeti, Bu hususta Yunanlıların hazırladıkları cevapların muhtevi 
Tıp kongresi ayın 

17. isinde toplanacak 
, 32106, 56162, 16410 numaralara: Fethi Bey Parise 

2250 şer lira. 

~1flre ot .~s.ındaki semereleri- olduğu kuyutlu itiraziyenin çok hararetli münakaşaları mucip 

=ııiııe~~ ur. Hayatın önüne olacağı söylenmektedir. 17 Eylülde Ankarada toplanacak 

"a Uyın .aruret ve hakikat- Heyeti murahhasamız, vukubulacak müddeiyat ve itirazlara üçüncü Tıp kongrasına -.e müstahza-

Sıhhiye vekili Refik beyin 
tifo hakkında beyanatı 

ın<Ia kıyan fikirler hayal göre esaslı surette müdafaada bulunacak ve taleplerimizi· izah rat sergisine 3 it haZJrlıklar dün bi· 

lakd· . alır. Ancak bu da edecektir. · tirilmiştir. Kongrada mevzu bahse-
• 1rdır B dilmesi makarrer Frengi, kanser ve . AN~~· 1.2. (Telefon) - S!b-

. Cdi!c · . ugün hayal te- >t * * Kızıl mesailinden başka 40 kadar ser hıyc vckilı Refık bey Ankarada tıfo 

~n lıa~·:ır fikrin, nihayet HATTI HAREKETiMiZ GAYET AÇIKTIR best mevzu da ruznanıeye alınını§ hakkındaki şayialar üzerine şu beya-

. 1tıık· 1 at haline inkılap Salibiyettar zevata göre nolrtai na ı Yeni takdiri kıymet komisyonları- olup bunlar ~rijlnal mahiyettedir. natta bulunmuştur: 

aiı.ta, k ansız değildir. Fakat zarmıız şudur: ~ Türk murahh_ası olarak eski ko- Kongraya ı~tlra~ için kaydedilen _ Son zamanlarda Ankara fdırin 

titr •
1
adar, bu fikrin yeri de " Hattı hareketimiz gayet açık o- mısyon dclegelennden Saffet Şav, dok_tor.larımızın mıktan 400 ü mlite- de tifonun çoğaldığı ve hastaların 

a eıtJid' lup iki tarafın da uhtesine dügen İsm~t ve Rıfat beyler, bunl~rdan yu- cavı~dır. Buruarın ekserisini gençler yüzlere çiktiği pyı olmuıtır. Bu oya 

en lı ır. Onu zamanı vczaifi yapması zaruri olduğu mer- ~.ı•t~da çalıııac~k komı~yon ka- teşkil etmektedir. Tip fakültesinden niklik memnüniyetle karşi ıanirsada 

l\Iı Ilı kayata hakim kılma- kezindedir. tı~e~e .Hlisern ve Şeri! beyler ~e•un hanımlar d'.I bu kongraya iş- yok yere çıkan laki~dtlarlede her ke

. lloıu~ ın~vcut nizamı bo- Türkiye Cumhuriyeti, bütün taah- t~yın edıl~ı,lerdır; Bu komısyonlar tırake karar vermıştordir. Ankarada sin telaşe düşmesi llizümsuzdur. Her 

tıkirı an nızamı ise henüz hüdatını ifa etmi~tir. Binaenaleyh dığer mesailin hallılc alakadar olma- etıbbanın her türlü csbaj:ıı iştirahatı 

• k ı><:trle Yeniden tesise ça- Yunanlılar da ahitnamelere mugayir yıp bir aya kadar işe başhyacaklar- ve ibatesi temin edilmiştir. Lokanta 

Cd· "~Ç ve . olarak Cemiyeti Akvamın hakemli- dır. ve otcllade tenzilat temi11 edildiği fİ

~ır, liak'k• ıztıraplı bir ame- ğine müracaat edecekleri yerde im- Son gelen malumat, Garbi Trak- Li Numune, Cebeci haıtanelerile lise 

"'-iııet1 1 ~ devlet adamları- zaladıkları itilafnamelerin muhtevi- yada Yunanlıların tazyikleri devam binasında da doktorlara yer aynl-

fsıntılaı~rı, cemiyette bu ne yatına riayet etmek mecburiyetinde- ettiğini göstermektedir. mıştrr. 
lır, a meydan bırakma- dir. M. MIHALAKOPULOSUN 

GARBI TRAKYA'YA NAKİL MÜLAKATI Kongr~ se~gisine iştir'llk için yerli 

1aıı MESELEESİ ATİNA, 12 (Ancks.) - Yunan ve ecnebı m_ust~hzer~t amilleri dün 

. r~~~~ıın ve Entemasyo- Komisyona verdiğimiz notalarda hariciye nazın M. Mihalakopulos Ce- Ankaraya gıtmışlcrdır. 
lar'ft -le.ter ve mahdut fı'- halli talep edilen mühim mesele!er nevrede Cemiyeti Akvam katibi umu Kongra katibi umumisi Dr. Fabre-

q arı intaç edildikten sonra Komisyonun misi M. Dramon ile mülakat ederek ttin Kerim ve kongra veznedarı Dr. 

't iıılış V a~. vardır ki, bun- Garbi Trakyaya nakli hakkındaki Türk - Yunan muallak meselelerinde Salahattin Mehmet B. ı r :ırongra " 

.t her .k.~ ınubalağalı görüş- kararın tatblkını isıiyeceğiz. Yunan- hakemlik vazifesini görecek olan muh sergi işleri için bugün Jl.nkaraya gi-

ti!U 1 1 mefhumun hakiki lıların Cemiyeti Akvıınıa müracaat- telif milbadele kadrosunun üçüncü deceklcrdir. Kongraya şehrimizden 

~V ne zarar v I t d. ları ancak TUrkiyenin kabulüne mu- bitaraf azanın bir an eve! intihabı su- iştirak edecek doktorlar ı:ıaurtesi gü 

~tı..reıı. Ve K , enne
1

.< e .. ır- a!ı:.ktır. retile doldurulmasıpı taleıı etmiştir. nü Ankaraya hareket eileceklerdir. 

. "<a el ~zmopo ~t un- Komisyon hukukan bir hakem va- Mibalakopulos İngiliz lıarıciye azı Kongrayı reiaifalıci 1.nı paşa haz• 

le h aha zıyade liyakat ziyetinde olmamakla beraber deruh- rilc de görüşmüştür . retlerinin küşat etmeleri muhtemeldir! 

ıı,'lıasy U nevi nasyonalist ve te ettiği idari işler için ekseriyetle YUNAN HUKUK ~~ngra salı günü saat onda açılacalı: Reji!. Bey 

. (ll'ı kl'Otıalistler merbut ol- verdiği kararı iki tarafın da kabulü MÜŞA VIRLICI ögleden sonra frengi hakkında sinir , 

~ik 1Şeler haricinde hiç icap etmektedir." ATİNA, 12 (Anek>.) - Altıncı hekimi müderris muavini Fahreddin büyük şehirde olduğu gibı Ankarada-

laik· at tasav d I YUNAN HEYETİ tabi mübadele komisyonunda Yunan Kerim ve Dr. müderris Reşat, Dr. da bu mevsimde tifo vakala!i görül-

'!iiıı lyetı . vur e emez er. Yunan heyeti murahhasasındaki delegesi M. Sioıis vazifesi uhtesinde Hulusi Behçet, muallim Talat beyler ~ek~edir. ~ilhassa An~~ranın su 1--

tcJer· erıne, emperyalizm tebeddüller hakkında komisyona he- kalmak şartile mübadele komisyonu ın. hazırleciiklari raporlar, ikinci gü- sısat.ı ve lagımlar teşk.ı.lat bu ~al,~c 

.~l~tı ı~e, din ve reı'im ta- nüz bir ıeblig yoktur. Yunan müşavirliğine tayin edilmi~ıir. nu frengiye ait serbest teblig"at, kan kaldıkçc daha uzun mudet şchn bus 

na ı ,. ü İ k 
be S,ınat eden nasyo- YUNAN EMLAKİNE V AZ'IYET T RK - YUNAN T CARET 5ere ait müderris Hamdi, Saim Ali bütün tifodan kurtarma mümkün o· 

ilıı:netmilel tesanüdü k'J Yunan emlakine vaz'ıyet muamc· MUKAVELESİ Mehmet Lütfi, Ahmet Kemal, Bu<: lamıyacaktir mamafiAnkara kiyas ka 

aJ ed 'nh" Jatına ne zaman devam edileceg"i hu- ATİNA, 11 (A. A.) - Dün bari- h.anetıin Selabeddin Mehmet beyk- bu. 1 •.tm.eyecek de .. recede. mükem. m.eı 

ı., tel" .. en ı ısarcı ve · d T" k' ·ı y • k 
Q Uşu susunda ademi malfımat beyan edil- ciye nazaretın c, ur ıye ı c una- rı.? kansere ait raporları, üçüncü gü- bır hıfzı sı~ha ~uesscs.ıne mdli tı~. 

b"lltıa Ilı nceli bir şovinizm- mekte ve heyeti umumiye içtimam- nistan arasında yapılacak ticaret mu- nu kızıl hakkında müderris Serv•r Avrupa şehırlerınde bıle yaz mevsı-

~ ır tıı Ukabil yalnız muay- dan sonra vaziyetin tavazzuh edece- kavelesi hakkında tetkikat yapılmış· Kamil ve Hasan Vasıf Beylerin ra- mi nibayetlerinc doğru Tifu behme-

1 tııe~~lek, veya sınıfın kar- ği muhtemel görülmektedir. tır. porları ve serbest mevzular görüşüle hal görülür. Geçen senekinden büyük 

~~~n vaatlerini nazarı i~-. •••••0••••1> rek kongra bitirilecektir. bır fark yoktur. 

~lıa~~Jın"~t~~~~~~1:~~~~ Heyetivekile dün dört saat Polis müdürü Sir Ç_e_m_b_e .... rl .... a_y_n-siya-

~ b'tlerini inkar etmeğe mu·· zakeratta bulundu hasta:ıeden çıktı k"ld" 
~ ~•cı vır enternasyonalizm setten çe 1 1 mi? 
t~ llunıe hay_alci bir düşün- Kendisine bir iki gün eve! bir a-

(1~il e-~ •kı mukabiı cep- lçtı"mada-Yunan.istana verilecek n;eııyat .yapılan polis müdürümüz Şc 
c.. "e 1 rı.f bey ıadei afiyet ederek dün teda-

l ~Qclt r er. Biribirlerini p •• •• •• f • S f İ r vıde bulunduğu Cerrah paşa hastabd-

~l>a1ta ::ıdeta imkansızdır. CeV8 gorUŞU meml ncsındcn çıkarak evine gelmiştir. Bir 

l'.~.c 1,~eın ideal hem de 
1 
e- - - kaç gün istirahattan sonra vazifesine 

., '« • ., k ANKARA, 12 (Telefon) - Bugün saat 10 da Heyeti Veki- başlayacaktır. 

\j~l'ıısu ıymetlerini veren le ismet Paşa Hazretlerinin riyaseti altında toplandı. İçtimada -·,-----

t ~'tın~ Yere birini diğeri- şimdiye kadar birikmiş olan muamele evrakı üzerine müzakerat SEL KURBANLARI 
lıaltik}Yen mütefekkirlere cereyan etmiştir. Müzakereye öğleden sonra saat ikiye kadar 

~ Otıaı1·. nasyonalizmle en- devam edilmiştir. Heyeti Vekilede bulunan yol talimatnamesi 

\ 1ııc11ı •zın biri birlerini sel- hakkındaki müzakere Nafia vekilinin bulunmaması yüzünden 

~ l:ıııtk~~lar d~ğildir. Jau- talik edilmiştir. 
lıı~ tcıakk~ıın gibi içtimai sis Bu içtimada Yunan meselesi görüşülmediği muhakkaktır. 
~ ~teıekk· ıleri ayn ayn olan 

~reledı.r bile bu hususta 

i·tı "c •.r. Fransız Sosya

~ı:11ıininbınne~_ice .ent~rnas
~ J muessıslennden 
~ t et~Ures vatan fikri

~ fike?l~ştir. Durkheim 
:q tııı:t rının tarihi istiha-
l> ~ al' ;4 ct İç" aa ettikten sonra 

Almanyada korkunç bir 
fesat sebekesi bulundu 

'---:---~..,_,, ... ...--:-:,..--

:F'esat heyetin~ dahil olanlar iki 
gruba ayrı lı11 ıştır 

----· Ödemişte sellerden 
sekiz kişi boğuldu 

Üç gündcnberi Ödemite hafif, ha· 
fil yağan yağmurlar ve on günden. 
beri esen deniz rüzgarı incir mahsu
lünü yarı yarıya mahvetmiş ve Öde
mişin yüksek ınıntakalannıla yağan 

şiddetli yağmurlar büyük bir felaket 
husule getirmiştir Beydağ ve Kiraz 
nahiyeleri etrafına yağan tufan asa 
yağmurlar Küçük Menderesi taşırmış 
etraftaki mahsuller yağan şiddetli 

yağmurlar altında sürüklenerek ka
milen mahvolmuştur. 

ROMA, 11. (Anek.) -,. Londra-
dan gelen tclgrafnameler öre Sir 

üsten Çamberlayin siy n çekil-
meğe ve ticaretle meşı: olmağa ka
rar vermiştir. Sir Çam rlayin büy

ük bir Amerikan - İng iz tröstü u
mumi müdürlüğüne tayin edilmiştir. 

Fasda musademeler 
PARİS, 11. A. A. - Harbiye ne

zareti Fasta Bu-Denip te Fransız ni· 
şancılarile kıyam erbabı arasında vu
ku bulan çarpışmada Fransızların u
ğradığı zayiatın bir telef ve iki yara
lıdan ibaret olduğunu tebliğ etmiş

tir. 
- - + 

VASIF BEY 
ANKARA, 12. (Telefon) - Vasif 

bey yarin akşam hareket edecektir 
~-

ADANA MAARiF EMiNİ 
ANKARA, 12. (Telefonla) - A

dana maarif emi Habib bey meka
mında ibka edildi. 

Hayat Pahahhğı 

1914 senesi ağustosu ile 
1929 ağustosu 

arasındaki fark 

hareket etti 
Dün akşam 17 ,15 de hareket eden 

"Lotüa" vapurile, Paris sefiri Fe
thi B. gitmiştir . 

Teşyide Dahiliye vekili Şükru 

Kaya, B. Meclis reisi Kazinı P§. , Va
li ve tchremini Muhittin B., Şükrü 
Naili Pf., Emniyeti umumiye müdi-

Ticaret odası · " t ha t ri Rifat, İstanbul meb'usu Hüseyin, 
yem a6 us oa ya S b' R . N . 

pahalılığı grafiğini yapmıftır. Mıv~a Şm~ u!~ni asım: . He~m~ttBın 
Bu grafiğe nazaran hayat huıün o a, c re muavını amıt • 

ler bulunmu'1ardır. 
1914 senesine nisbetle yüzde 1419 ve 
para farkı tenzil edildiği taktirde SEFIRLERIMIZIN VEDAI 
152,5 pahalıdır. 

Grafik bize 1914 Ağustosunda 

bütün ihtiyacatı mübrimesini 945 
kuruşla temin edebilirken bu sene a
ğustosunda 1419 kuruşla temin ede
bilmektedir. 

Bu aile ana, baba ile biri bir bu
çuk diğeri yedi ve üçüncüsü on be§ 
yaşında üç çocuklu olarak nazan dik 
kate alınmıştır. 

Grafike nazaran mevadı gu!aiye 
fiatleri 1914 senesine nazaran yüzde 
1399, mahrukat 1242,-giyecek 1372 
ve ev kiraları 1666 yükselmiştir. 

Mamafi netice şunu göstermekte
dir ki hayat bu senenin ilk ayında pa 
ra ile 1,523 ve Temmuzda 1,421 iken 
Ağustos ta 1419 olarak görülmekte
dir . ----

MEB'USLARIMIZ BU GÜN 
KARTALA GiDiYORLAR 

Istanbul halkile temas ederek ih
tiyaçlarını tespit etmekte olan meb' 
uslanmız bugün Kartal ve yarın da 
Kadıköy ehalisile temas edeceklerdir. 

İSTANBUL, 12. A. A. - Paris bü 
yük elçisi Fethi ve Londra büyük el
çisi Fe~it beyefendiler memuriyetle- " 
rine avdctlcri ve Rcisicümhur haz
retlerinin Yaluvaya bugün azimetk
ri münasebetiyle dün akşam Dolma
bahçe sarayında Rcisicümbur Haz· 
retleri taraftndan kabul buyrulmut
lar, arzi taıimat ve veda ftmİ!lerdiı. 

Nafia vekili teftişata 
devam ediyor 

Nafıa vekili Recep B. dün bazı 

ziyaretlerle meşgul olmuş ve vrkalc· 
te merbut müessescle-rin teftişine c1r
vam etmiştir 

Yarın mühendis mektebinde Vr:
kil Beyin riyasetinde bir içtima akto
dilecek ve bu içtimada memleketin 
imar işleri görüşülecektir. Rrccp B 
bugün Ankaradan gelecek olan Veka 
Jet müsteşarı Arif B. den nafıa işleri 
hakkında izahat alacaktır. 

Vekil B. Pazartesi günü Tnkos 
su şirketinin vaziyetini tetkik edecek 
tir. VATANDAŞLIKTAN ISKAT 

ANKARA, 12. (Milliyet) - Res-
men izin almadan tabiiyetini değişti- KONSERVATUAR HEYETi 

ren İzak Rısart zevcesi Margaritin TRABIZON, 12 (Milliyet)- Kon 
vatandaşlıktan iskatına heyeti veki- servatuar 'tetkik heyeti bugün Anka-

lece karar verilmiştir. ra vapurila h•raket etmiştir. 

-= 

Köprüde feci bir kaza oldu 

Köprüden geçmek istiyen bir kamyon iki 
erkek bir kadın ve bir çocuğu çiğnedi 

Köprünün Karak(Jy cihetinde tramvay dirtğint çarpan kamyon ~ tı elahn bug~nkü kadro

~. lıaya a genış, daha yük-
~.-.qbuı tı?- mümkün oldu
d ''l!i~ın e1ıyor. Elverir ki, 

LONDRA, 12 (A. A.) - Berlin'den Daily Maile bı"ldı'n'li- AFFEDiLEN MAHKÜMLAR 
Bu şiddetli yağmurlar neticesinde 

yor: Geçenlerde Rayhştağ meclisi binasında patlıyan bombanın Kiraz nahiyesinden iki erkek, iki ka- ANKARA, 12. (Milliyet) - Ka- Her gün eksik olmayan otomobil 1 şındaki elektrik direğine çarparak 

kimler tarafından konulduğunu meydana çıkarmak için bir müd dın ve bir çocuk, Beydağı nahiyesin- ti! muddesinden İstanbul Hapisane- kazalarından bir fecii de dün olmuı durmuştur. Odeksiya tehlikeli suret

dettenberi polis tarafından yapılan tahkikat ve taharriyat neti- den bir erkek bir kadın ve Kaymakçı sinde mahpus olan Mehmet oğlu Nu- dört kişiyi birden yaralamışnr. te ayağından, Yorği karnından, ço-

ııı:n. lıer b~e. enternasyona
~t l'inc .. •rıne, hayatın za-

l. · rİ4tıil:'ore hakiki kıymet
~ l ş olsunı 
,~ ali . 

Yona!' aye konferansında-
ıilıi ~cııe~:~ tezahürlerinden 
~~ ıı co de enternasyo
"'.1< t: Şkunluklarına sahit 

~· r,,lavk"'.,elkiler nasıl, 'mü-
r lıı!Ja arlı~lara istinat e

l~betık.iı§ına ıle neticelen-
l'i ışıa ~r <le şimdilik yal-
~eı;~ arşılanacaklardır. 

'., ~. ta ·h
. "'te ıtıiJ rı 1 seyri budur: 
l>cı nıuı...let \e en sonra da 

•ıabbeti. 

ZEKİ MESUT 

d h k C h 
. 1 h' b' k köyünden bir erkek dağlardan eneıı rinin, ahir ve gasptan olan Abmetdin Dün ög- leden sonra Karaköyden cuk başından ve }alon da burnundaıı 

cesin e Ü met ve um unyet a ey ıne ıiyü ve korkunç bir h t ı ı d ı · · ı ı k ı yaralanarak hası h k ld 
seller altında boğulmuşlardır. Resmi as a o ma arı o ayısı e ecza müd- köprü başına doğru gc me te o an ~o . a aneye a ırılmış-

fesat heyeti keşfedilmiştir· Almanyanın en müfrit ve mütaassıp rapora göre tahakkuk eden bu sekiz detlerinin affedilmesi kabul edildi. för Mihranın idaresindeki 3 - 171 nu !ardır Tahkikat yapılmaktadır. 

millicilerinden biri olan maruf Hitler'in idaresi altında bulunan kı'•ı'n· f t d d d"' . maralı kamyon köprüden geçmek ----;::-=-:::-=-::ı;ı-----
• ın ve a ın an maa a ı 6er ınsa.ı TAHLiL ÜCRETLERi · BU GO 

1 h t' · e t lug"' u her neye mal olurs 1 · d k · ti b · d' üzre manevra yapmak istemış ve fa .. N 
m eye ın ımp ra or a o sun ıa eye a- zayıa enüz tesbıt e ılmemiştir. ANKARA, 12. (Milliyet) _ Sih- . b ld • · 

rar veren millicilerin icra vasıtası olduğu ve fırkanın hiç bir ci- Yağan yağmurların şiddetinden mü- hi mu"essesatça ı'cra kılınacak tahıı·ı•ı kat 0 sırada dircksıyon ozu ugu •· 
h · 'k d · . d • çin muvaffak olamamıştır Şoför ka· 2 I I h 

nav_ etten çekinmiyen en tehlikeli ve zorba unsurları ı'le teşrı"kı" un mı tar a mevaşının e mahvol- ücretlerı· mevcut cetvcllerdckı' taı1 •. - .'ı · k k d ne sa lfemlzde: 
d • b'ld' ·ı k · d 'k myonu istcdiğı no taya. sev e eme· T 

· 1 d" · 1 1 t F t h t' d h"l b 1 ugu ı ırı me te ıse c mı tan he u"cretı'nı'n kırk ve ı' darc tahıı·ııcrı'nı· yu"z k d d ı - anh• ıerıı k,ı, O'manlı t •r•hınd 
mesaı ey e ıgı an aşı mış ır. esa eye ıne a ı u unanlar i- .. .. . . B yeceğini anlayınca ma ınayı ur ur· kaJuı parma• < 

k
. b 1 1 b 1 d b' . Ş'l . nuz teayyun etmemıştır. u meyan .. kuruşa ibla U etmrg~ e karar verilmiş- . . . Llk' b d k b'I • 

ı gru a ayrı mış o up un ar an ın ı ezvıg evaletinde ve di- da mühim miktarda mahsulatın da . h • mak ıs temıştır. ın u a a ı '>· 2- H ,rıa lık icmal 

ğeri de Berlin havalisinde icrayı faaliyet etmekte idi. zarara uğradığı bildirilmektedir. Bu tır. _ -• ·-- lamamış ve Kınalı Adada oturan Yor l· ~" " haberler 

BERLİN, 11 (A. A.) - Polis, son suikastlarla ala' kadar ol büyük felaket karşısında halk derin ANADOl.UDA KAR gi isminde biri o esnada ailesile bir- 3 Uncu sahifenıl&d•ı 

t b. · ı · · d lk likte vapura gelmekte iken tam ka- ı H onoml 

nıak üzre tzehoe civarında bir köyde sabık polis yüzbaşıların- ır yeıs ve e em ıçın e ça alanmak- YOZGAT, ı 1. A. k - Yirmi dört ı ~lahkemcl,-de 

d N 
,. k'f tadır. Köylüler adil h. ükOmetlerindcn saat bilafasıla yağan yag· murlar ne- myonun önüne tesadüf etmişler ve 

an ickel ı tev ı ederek derhal Taltonaya sevketmı'ştı"r. Bı·ıa· _ d b ki k d 1 
bu aile ile beraber }alon ı'smı'nd 1ı · 3 ~lahk ıc inıı·b .•,,, 

yar ım e eme t~ ır er. . .. ticesindc hava soğumuştur. Akdağ'a e ır • 

hara İtzehoe belediye dairesi büyük bir polis kuvveti tarafın- Torbalı ve Ödemış kazasındakı mus kar yağmıştır komisyoncu kamyonun alt ında kal- 4 Uncll sahifemizde: 

d:ın işga: Pdilrnistir. Sui kastçılar mezkur belediye dairesini tah ahsillcr. son yağmurlardan mutazar- · - -• mışlardır. Kamyon köprüye sapmak ll aıa ı>poru 

rip etmek niyetinde bulunuyorlardı. Hamburıtta Nickel ile ala- rır olduklarım bildirerek ziraat ban- iKi INGILIZ GEMiSi GELiYOR isterken kaldırımın üzerine ç ıkmı~ 2 Felek 

kadar ve kendisinden bir bomba tesellüm etmiş olan bir tüccar kasına olan borçlarının tecilini iste- Bir haftaya kadar limanımızı iki Yorğiyi, karısı Odeksiyayı, iki yaşın ı: Roman: ,\ \ k guncı 

t k
"f d'J . . B b .. . mişlerdir. Talepleri tetkik olunacak- İngiliz harp e .. ,: • ' r ;yarcı edece- daki çocuklarını ve komisyoncu Jalo- 5 inci sahlkmizde 

ev ı e ı mıştır. om a tuccann evınde bulunmuştur. tır. - · . • ._ ra11 _ ph .n , 

• ... --~~~~-----~~~~~~~-----~~~~~~~-----~~~.:..~~~-----~~::.:::~~~-----~~~~~.:..~~~nu .... a=l:tı:n=a=a~l~d~ık~t~an~ sonra köprü ba- '--"---"'~.:....;..:..;.:..;;;..;...:_.:...;.::.;;,;.:::._ 
ı-=-------~_.--.~ .............................. =---==~..d 



MiLLiYET CUl\IA 13 KYLÜL 1929 

~-----------=-·----..---~] ll HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER Au ikt~~:misyon~~,:~n::etkik•' 
•• •••• •. rat 

Milliyetin larihi lelriknı : 24 ~pll&ered.e lsviçrede .ALim-yada ANKARA, 12 (Telefon) - Ali İktisat meclisi t~ı:I 
- d d' S • k t ) teftişata memur edilen Karadeniz heyeti hakkında Nıı 

Nakşidil dünyaya ve a e ıyor Tahdidi tesllhat Cemiyeti Akvam uı as çı ar sat bey şu maıfunau vermiştir: . . ı< 
Y • d b • k k' • "- Heyetimiz Karadeniz havzasını ikmal. etmıştır.d.f· ~ 

1 ki b d ki lngiltere Amerika ile Meclis mesaisini ~Dl en ır ço ışı yon azası bugünlerde Trakyaya ve Bursaya gıdecekJer ~ 
J\Jahmudun anası İÇİn yazı an ta e e k 1 d hatin son safhası Cenubi Anadolu olacaktır. Teftşat ,~ 

"S d k, k' d' '> ittifak etmiyecek ikmal etti ya a an 
1 

yetli neticeler vermiş olup ipucu rolünü oyniya~ak k~Y'11di. 
a 1 ' ıffi ıf .. f LONDRA, 11. A. A. - M. Mac- ~ERLİN, 1!· A. A ·-;; Son ~a- talar tebellür etmiştir. Komisyon bunları Meclıse bıl 

donald dün akşam Durham da irat CENE RE A A C . e ma.Il.larda Berlınde ve Schleswıg- __ • • 
0 1 

• f:Y 
«Söylendiğine göre padişah! dan kaldırılmış, ~ldu. ~ir za- ettiği nutukta fngiliz Amerikan mü- ti akvamVbüyÜ~ı;,,ec.lisi,-ce~:;'!ti~ Holstellı" de vukua gelen suikastlar ALI KARA HEYETiNDE IHSAN ABiDiN B ,,ııı 

mahir, yorulmak bilmez derece- manlar Avrupayı tıtr~~ş! fa- ~~sebatından bahscderk~n. ely~vm faaliyeti hakkındaki müzakeratına dolaY.'sile Alm"-1:' tayyare.k_umpanya- ANKARA, 12 (Telefonla) _ A- AN~ı_ıA -~2, (T~ltııef~ 
d lışkan korku bilmiyecek kat sonraları muzır bır ıgtışaş ıkı devlet arasında tahdıdı teelih~! nihayet vermi•tir. Avustralya mu- ••. mustahdeınınınden. 3_ ~şı_ tevkıf e-

1
• k h . d k sat vekfiletı muşteşarı 

e ça ' h li lmi 1 . meselesine dair vuku bulan teatu ahh b• k b. . . kut dilmıştır. Bunlardan ıkısı pılotlardan ı arar eyetın e 443 evra ın müa- bey Lehistanda Poznan ser 
derecede cesur bir adamdır. Ye- unsuru a ne ge Ş o an yem- f'·"- kt r ası, Çan erra a ınesının su "V w· t f ld" ·1 Nı"kels namın- melesi ikmal edilmiş ve bunlardan tı"rak edecektı"r. ssı• · · b I d e ıwıa muzakerat namını verme en . ima b . hali hazırda on ın er e ı e ,, 
niçeriler kendisinden korkuyor- çenler ışte u sur~t e. oı:a _an ise bunlara mükalemat demek daha ~ınış 0

1 
sın\ ":ce n

1
•. .t "htiyarı da birisi kısmen itirafatta bulunmuş- (131) evrakın heyete ait değildir. PIRIÇ MOTAHA ) 

lar Padişah eslafından daha a:.ı kalkmış oldu. Yenıçenlerın ılk muvafik olacağını söyledikten sonra vdusdtra.ykanıbnl ad.em ığe_ aı ~- hak tur. İkametgahında son dereceme- Bunlardan (195) şi ref karari, (111) ANKARA 12 (Telefoıı1' 
· ·· f · 1328 · d k ıl b . . h kkınd ma eyı a u e ıp etmıyecegı - . . . , ·ı~ 

olarak Firenklere karşı multe.- za en senesın e azan - u muhaveratın netıcesı a a kı d b. .. 1. · - ·ni be- darı ıttıham olacak vesaık bulun- ri kararlari ibka edilmiştir. Evrakın tı_sa_t ve_ kale.ti_ taraf_, nd_an. ',.ı• 
k ld 1 l "kb" ld ğ b la · k" .. ğ n a .r şey soy ıyemıyecegı , , 

fittir. Kendi tasavvuratını tat- mıştı. Ortadan a ırı ma arı nı ın ° u u_nu_. __ u_n r ın ıtaa u ra yan etmiştir. M. Mironesco, Roma- muştur. dörtte bir buçuk kısmi bazı muame- pırıç zıraatını tetkık ıçın V 

bik için bir mücadele veya sü- da 1826 da oldu. m~dı~ça nıkbınklıgını mduhafaza ede: nyanın yakında ihtiyari maddeyi ka- Nikels meselesinden dolayı 22 kişi liit yozinden tcehür etmiş isede bun- İtalyalı mütehassıs tayYar< 
· l Ö Ü Ü cegını ve anca son erece gayrı bul d 1 - ·· "t tmektc tevkif edilmiştir. Bir çok vesaik ele laıin da ikmaline oğraşilmaktadir. Istanbula gelecektir. 

kun zamanı intihap etmış O NAKŞİDİLİN L M muhtemel olan bir ademi muvafakiy- e am~ e 0 a_~agını .umı e ile geçirilmiştir. Sağ cenah müntehası-
makla beraber bu zuhur edecek Napoleonun metruk zevcesi ete uğranılması takdirinde bu mese- bul Iuhndkugkunudsoyll~mıtştknır. __ M~m:ala. na mensup mahafilde taharriyat ya- İng·ı"lterenı"nı· İrak lron1ı·ser1· 0·· ldÜ 
f ti t b "dir Mamafi yeni- lenin artık gayri kabili hal olduğunu Y '· u u u uve ın a ını v . • :ı.. 
ırsa ara a ı · • ve Amine nin küçüklük arkada h. tl · · · t" l" elesinın u pılınıştır. •de 

. . · · 1 "k . söylemek caiz olacag"ıru ilci.ve etmis ıye erın suı ışıma 1 mes • ON RA (A A ) İ ·ı · 1 ak f kala cerılenn ıstıptat arına, 1 
a et- şı Josephine 1814 senesınde tk d . d ki üh" • b tt. mumi mukavelelerle hallüfaslı zaru- Rayhiştağ daki müfrit milliciler L D , 12 . . - ngı terenın r ev . ...ıı..-~ıı.ı 

~. . .. d ve nu un a zır e m ım eyana i h" . d . G. Cl B d f · t. M tı_kle~ zar_arlara _rag?1en m~ e_- ölmüştü. Aiıne 1817 senesine bulunmuştur. retinde israr. eyl~miştir. Romen ".'u- ızbı yamalanan kimselerle öte en seri sır ılbert ayton ag atta ve at etmış ır. . 

nıyet ılerlıyor. ~ımdı me~ela b~r kadar yaşayabildi. _ Bütün cihan eyi bilmektedir ki rahhas_ı .. cemıyetı akvam .· ~ukavcle- beri hiçbir münasebette bulunmadı- harbı umumide intellicens servis namile yadolunan ~a~~ dl 
Firenk yahut bılhassa bır İngı- b .. k k l · muttehidei Amerika ile bir ittifaka namesının 16 ıncı maddesının Kellog ğıru temin etmekte.dı~·r~·-- tın Mısır şubesi rei ~"': idi. Lavrensin tecrübesinden ıstı: 

• b Istan ulun yu se tepe enn- . . . . .. . E · kı ihl'I" t f h k'ta da Fi nıs· · · · •ı• 
liz sokaklarda yalnız aşına e- . . .. . F . · · gmşmek nıyetınde asla degilız. sa- mısa nın a ıne ma u are a '/istiııde lebileceğini en evel anlryarak ken ını memunyetı rrı~ 

. 1 k b"l ktedir» den bın uzennde, atıh camısı- sen müçtemiai Amerika hükumeti kabili tatbik olduğu mütaleasını ser- ------ Arabistana gönederen kendisidir. 
mm 

0 
ara geze ı me · nin yakınında bir türbe vardır. Avr1'pa devletlerinden her hangisi detmiştir. Kont Apponiyi nin beya- k · 

Mahmut tahta çıktıktan son- ki burada Aime Dubuc de Rive- ile kendisini bir takım taahhüdat al- natına telmih eden M. Mironesco Vaziyet sa ın Hind/standa bir çok kiJyler su altıfl«I 
ra on s_ekiz sene hep bu zamanı ry metfundur. Türbede Aime tına sokaca.k ~ir muahede ~kte_tmiye- ce~iyeti akv.am. azasının ilk vazife- LON.DRA, 1 ı. A. A .. _ Filistin gır 
bekledı. Bu uzun zaman zarfın- · · - ı..· d ki- cek kadar akıl ve durendış hır dev- len ımza edılmış mukavelelere rıa- vazıyetı şayanı memnunıyet safhaya LONDRA, 12 (A. A.) - Karaşiden bildirildiğin~ d~ 

. ıçın yazılmış "ır e manzum ı · v h" ··k' · ı ı t ld" ·· ı · t" M Bourof · ·-· · · · "d b d kt bo • • 1 ··zul1 
da kimseye bir şey bellı etme- b d B k" bed A" ettır. as ıngton hu tometı o sa o - ye o gunu soy emış ır. · . : gırdıgınden son vakayı munasebetıy- nı en ar a an şanrrcasına yagan yagmur ar yu ·• 

ta e var ır u ıta e ıme- A d • ··ı · · h k" 1. ··t dd"t d lalar kendı d h · k "k l" · k b ld - ııd..-
di Bütün eni eri vukuatına . . . · . · · sa vrupa a manevı nu uzunu ıstı- ayır ar ~ 1 mu ca 1 • e . le oraya gönderilen İngiliz harp ge- iis ne n te rar tehlı e ı btr surette a armış o ugu ~ 

· Y \ b" b" nın ısmı (Nakş)dıye zıkredıl- mal ve sulhu kavi bir surette tesis meı;nteketıne !•mas etmış olan. cemı- milerinden ikisi Maltaya dönmek i- eyaletinin cenup kısmında bir çok köyler sedder tarafın 
karışan adam arı ırer ırer miştir. • için bazı itilaflara girişebilir. yetı akvamın ıcraat ve faalıyetıne te- çin e . 1 tı 
k d . d ft · k d tt" kkür" · · · "ht"l'fl mır a mış r. türülmüş ve bazı kimseler bog"ulmuştur. en ı e enne ~y ~ ı. Saraya dahil olan bir kadın AVRUPA SULHU şe .. _etmış ve cemıyetın ı ı a a- YAHUDiLERiN REiSi O 

Mahmut yenıçenlere karşı ilk adını terkeder, kendine en M. Macdonald irat ettiği nutukta n muslıhane hır ta_rzda hal_~· tes-- ZURİH 11 .A. A. _ Yahudi a- TEVKiF EDiLENLERiN MiKTARI 22 YE BAL~~ I' 
1 k h k t . ta b" . . . . üml. d · tı" ki. vıye etmek kudretıne olan ıtımadını . . ' . . . BERLİN l l (A A ) B l" · k 1 l ıle yapı aca are e ın m ır mu zıyade yakıştırılan bır ısım ve- eze e emış r · . h . . M ail h . ıansı ıdare mecllsı rem M. Marchall , . . - er ın sw ast mese e en 

f 1 · 1 · · · Avrupa sulh u tak · e iç" ı ız ar etmıştir. um ey • cemıye- f d lmak ·· k"f d"l l · mık bal"• olJll': 
vaf akryet e netıce enınesı ıçın rilirdi. Aime saraya ~etirildiği h" - . d.. u~f . Lavfi k u ti akvamın tetkik ve takip etmesi ve at etmiştir. ar o uzre tev ı e ı en enn tarı 22 ye ıg ~f 
kendi kendine zam~ :'e fırsa.t zaman orada daha bir çok gü- ı~:=~':'::a ~f~e:t~~~-ı ~ koıJ.r.a:: Iazımgelen akalliyetler meselesinin BA--Ş-'-V-E_K_l_L-IN-~KA-RA-RI Berlin polis müdiriyetinin neşrettiği vesaik Berlinde teVJ • 
hazırlıyordu. Bunun ıçın kendı, zel kadınlar vardı. Bunların ki- ta takip ettiğimiz hattı hareket hak- halli içllı manevi tahdidi teslihatın CANBERRA, 12. A. A.- Başve- ]enlerin Şlezvig mevkuflarile münasebattar olduklarıJll 
maksadına sadık olacak asken misinin ismi endamının güzel- kındaki son şüphelerden artık hiçbfr muktazi olduğu mütaleasında bulun- kil M. Bruce, istifa kararını umumt surete göstermektedir. 

kıtaat teşkil etti. Bunlar gizli- Jiğine, kimisinin yüzünün gü- eser _kalmamıştır. Bazı kimselere gö- muştur. valiye bildirirken federal hakem diva PARA SUl ISTl_MA __ L_l_N_D•E•N--c:ı~•----
den gizliye talim ve terbiye edi- zelliğine, kimisinin neş'e ve şe- rı; hı~ orada ma~z~ 2 ~ilyon 400 ÇIN ÇEKILELECEK MI...?_ runa dair olup mevcut ihtilafı tevlit DUYUNU UMUMiYE /nhisarlardB 
ryo silahlandırılıyordu Padi · ·· "lmi b" hın lırahk senevı l.ır varıdatı elden CENEVRE, il. A. A .- Cemıye- ve hükGmetllı sukutunu llıtaç etmiş 1 

r, · taretıne gore ven ş ır ma- karırmamak ı·r· ··cad 1 tti"k V t" akva u·· b"" ··k e ·· enı· du··n MESULDOR Yenı· gum·· rük. tarı"fesiniıı 
k 1 · · b" ··r •k · · • ,ın mu e e e · a ı mm ç uyu ncum . olan kanun layihası hakkında umumi şah buma sat a yırmı ın tu c nayı ıfade ediyordu. kıa bu para pek te az görülmiyecek öğleden sonra toplanmı•tır Tahdıdi a ·· t k · · ANKARA, 12 - Düynunu umu- den ıonra llıhisar idarelerinıl' 

· · f k b d · . . . . . .. • · .. . raya muracaa a anunu esasının · d k" "· . . 1. hkik •g· cel?ettınnış, a at un an yenı- Fakat Aime ye (Nakş) den- kadar hır para değıldı.r. Fakat Avr_u- teslihat ve emnu selamet encumenı müsait olmadığını ve binaenaleyh ;:uy~ \\para. ~~ı ı~u;::.~ ta 
1 

atı nin değiştirileceği ve ya I• ıı~ 
çenler haberdar olamamış_ur. mişti· Bu onun diğer kadınlar- ~a sulh unu ve bunu ıdameye hahış- cemiyeti akvam için bir telsiz istasy- hükGmetin umumi intihabata müra- b ·~;' d ı memı~_ır. a ı ata stan- ğine dair bir riva}>et vard'\il 

Nihayet 1826 senesi hazıranı- d dalı .. 1 ldu "unu ö _ li~r ()la~. A~ru~a~ılann bu hus~sta- onu tesisi projesini müzakere etmiş caat şıkkını kabule amade bulundu- ~ a ev_a~ e ılmekte olup bir çok hakkında şeker ve petrol in ııif 
nm 17 nci günü idi ki Mahmut an .a. gu_ze O • ~ • !? .s ~1 husnu nıyetını hır kaç sterlın _u- ve biraz münakaşadan sonra cemi ye- ğunu beyan etmiştir. kımsele_ı:__ıstı~vap .olunmuıtur. Son diri Hüsnü bey bu hususta 

k . ·1 f d termek ıçındi. Nakştdil cıldının grunda feda eylemek ancak durendış· tin telgrafla olan münasebatında ---• para dıgıştırılmesınde bu açık 600 harririmize demiştir ki: .,,; 
artı yenıçen er tar~ ~ ~ vu- güzelliği ile son derece ca- likten mahrum ve dirayetsiz bir hü- müstakil olaması lehinde karar ver- Fransada bin _lira olarak tespit edilmiştL.~~1- - Devletlerle yapılaca~ yv, 
kubulacak her hangı hır ~syanı zip bir kadındı kumetin karı olabilirdi. Avrupada miştir. Bütçe encümeni, İspanyol buki y~~a~ yır~ılan ve gaflet yuzun- ret muahedelerinin akti hl ıil. 
şiddetle tenkil edebileceğıne ka B b 1 . d .. .. zcü ka sulhun hükumferma olması için J;ı !l\Urahhası M Botella yı mazbata ı.> v d "d . den degıştmlmıyerek kalan paralar dar vazüemize devam edece 
naat getirmiş bulunuyor sene- d era deıkir ~nn e uç __ go

1
. k - Heyde metin bir meslek takip çtme- muharriri tayi~ etmiştir Çin mura- uug a Y 1 aresı da bu miktara ilave edilmek Hizım- !iye vekaleti tarafından bl•e. 

' mı var esmer guze t ve a- · l' "d" H h · f k · RAMBUYE f2 A A R · · dır. Bu takdirde açık, asgari bir tah- lunmuştur. Bundan başka b•r lerdenberi beklediği fırsatın ni- .. ·; · mız azım .. ı .. ı. er. angı ır aya hhasının, gayri kabili tatbik bir hale • · · · - em- · il b" ka mil b li. k 
h ld""" · .. .. d ra gozlı. olan bu dilberler ara- mensup butun İngilızler Snowden e 1 . 1 uah d 

1 
. .d cümhurun riyasetinde toplanan nazır ı:ıın e ır Ç yona a g olma de yoktur. 

aMyethge ıgını __ goSruylor uh. sında Nakşidil pek muhteşem karşı derin bir minnettarlık duyuyor f:t::dn~ :~epmed e 1~ enn yenı ~n !ar meclisi M. Briand nın Cenevre lazımdı. Bundan sonra inbisarJartl' 
a mut, O gun utana met bı"r tezat teşkil etmiştı" Aime lar .Amele İngiltcrede mevkii ikti- de · tabik" . ·ıt~n utnklcuf mttia _: müzakereleri hakkında verdiği iza- Ha_riciye hukuk ~Uşa_virliği b~ iş: kil olacağı şiındid_en tahmin 
d 1 k . ·ı . • d d k ld k İ . . .. . nın ını ı ızamen e ı e gı te Du • h et - 1 

mey anma ge ere yenıçen e- b f k 1 d ·· ili" · · ar a a ı ça ngiltereye gıllu gış- k . . . . batı dinlemiş ve tasvip etmiştir. .! . yunu umu~ıye~ ,a, sıy .. 1 KADINLAR BIRLIG l 
. b" t k h · k"" t hl u ev a a e guze gı, ıncı ve t . b" 1 .. .1 . d arar suretı proıesı reddedılmiş vo hukıniye ve hukukiyesını mes ul gor V" 

nn ır a ırn aın ve us a ar- .. h 1 .. !"" ht en arı ır muame e gosterı mesın e mumaile he bu ka t tb"ki tak M.\liye nazırı M. Cheron Young . YALOVA TENEZZ ,.. 
d b k b . lm dıkl mucev erat a sus u mu eşem ısrar etmekle beraber Avrupanın ta- . . Y . r~~mın a ı . - ı· d . . b k . 1 . mektedır. dınl b" li"" 1 k ev 

an aş a Lr şey o a arını 1 .1 kın k 1ı • dırınde memlı!ketı ıçın vahım netıce- p anın a ısmı geçen azı omıte erın Ka ar ır gı ge ece 
ilan ederek bunların hepsininB e~vap arı .

1 
e şar . ra ~ası, !ı~~kta old~gud. yükü~ İngilt".r~yc ler tevellüt edeceği ve belki de mem- yakında işe başlıyacağmı bildirmiştir. ISPANY ADA MUHALEFET nü için Yalovaya bir deniz t< 

öldürülm · r ld""" · ·· ızansın ımperatonçası 0 .uş- 1 smını ~~ ı omu~ arına. yu le- leketinin cemiyeti akvamı tcrketmek Meclis ilerde zuhuru muhtemel PALMA, (Mazorka), 12. A.A. _ tertip etmi§ ve viLlyettcn ııı 
• esı azın:_ı ge ıg~ soy tu. Bu ona haremde Nakşıdil mekte tereddut eylemıyecektır · mecbun·yetın· de bırakaca·ı ı"fham 

0
• Ş f" · b" f · · alını t ,J_ 

ı d 1 k tı l b g buhranların önüne geçmek içllı bir ere ıne verilen ır ziya etın sonun- nı Ş ır. ,
1 

ı. e ı ve mem e e seven en un . . . "lm . d k" · b ti 1 
A • "'t 

lara karşı açılan bayrağın altı ıs.ı:rut~ ven esın e 
1 ısa e IŞSIZLICE KARŞI unmUuZştLAur.ŞMA MUKAVELESi buğday idaresi vücude getirmeğe ka- da jeneral Primo de Rivera, hükQ- PATRAS'DA VEB ~~ . 

g os enr LONDRA ı ı A A K rar vermiştir. metllı daimi adalet idealinden mül- Patras'da 4 Eylül 929 .·/ 
na toplanmaya davet etti. Nak .d· .1. ·· b · d k" • · · · - anada CENEVRE ıı A A M St h Id ğ kı da · k v•• 

H f ll'll h k dı şı ı ın tur esın e ı man- hükGmeti İngilterede işsizliği azalt- , · · . - . re- Parlamentonun 22 Teşrinde içti- em o u unu, ya n yenı anun- bubon şeklinde bir Veba 
... ~r tara_ ta te a ar ay ır , zum kitabenin yazılışındaki üs- mak için elinden gelen her muave- semann Ceı:ıevreden aynlm~dan evci maa başlıyacağı da beyan edilmiştir. lar neşredileceğini söylemiş, muhale rüldüğünden mezkür Liı:na0 

butun şehır halkı Sultanahmet lup çok müessirdir Bunu naz- neti göstereceğini elyevm Kanadad.i Almanya Lükse~~ur~ tahkım ve uz- Meclisler açılır açılmaz Young pl1ru fete karşı yumuşak bir lisan kullan- redatına muayenei Tıbbiye 
meydanına çağınldı. d . . k"t b . bulunan İngiliz ricaline vadeylemiş !aşma muahedesını Luksemburg mu- ru tetkik ve bütçe• tasdik edecektir. mıştır. muştur. 

"hi me en şaır manzum ı a enın . . - rahhası ile beraber imza etm"•tır· -- --0 zamana kadar tan n pek . . tır. Bu muzaheret zıraate kabiliyetli ı, · T" J 
mühim vakalanna sahne olan sonundaki mısralarda. olanlara yerleştirmek ve hepsine de Hind/standa Mektepliler 1caret iş eri umum müdürlüğünden: ~ 
meşhur Hippodrome meydanı - Ey Sadık!.. Gözlerinden iki_se~e müddetle para vermek su- Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındakl 1!5 ~ 
Mahmudun zamanında da yeni- akan sayısız yaşlarla kalbimin retile ~~~N~~ı;.:~~~~- BANKA Esrarengiz yolcu müsabakası 929 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiyede Hayat slgO''~ 
çerilerin imhasına şahit oluyor- kanı. da akıyor.. . . LONDRA, il. A. A. _ Röyter a- BOMBAY,_ 12. A .A. _ Times of rile çalışmak üzre tescil edilmiş olan ( Feniks dö viyen ~ '

0 
du. Mahmut atına binmiş, ken- Tar~ında, ~akş!dılın vefatında- jansırun haber aldığına göre, Youn İndıa ı:azetesıne ıoazann dün Bhu- J9 UOCU hafta şirketi bu kere mürcut ederek nizamname! dahillslne tev~·~ 
dine sadık olan askerinin başına n mutevellı~ ıztıra.bmı anlatı_Y?r planı mücibince tesisi mukarrer ola~ ~val ıstasyonuna gelmış olan Hllıtll yanadan icra eyledi~i yangın sigorta muamelatını Türklyede 

1 geçmiş olduğu halde yeniçerile- Sa~! bu kıt~?eyı y:ız~ şaınn beynelmilel tamirat bankası azaları hır yolcu, eşyası muayene edildiği sı- 19 uncn haftanın en mil- etmek istediğini bildirmiş ve kanunen verilmesi muktezi evr'fl~ 
rin üzerine yürüyordu. Arkasın- hakikı veya mustear _ı_sm~?laca~. İngiltere ,Franııa, Almanya, İtalya, rad1 ~ birden bir_e ~ovelvv•riı:ıi çekerek hlm haberi nedir ? milsa- y d "b 

1 
. . K 

1 
tk k dil k "' 

da da ehali vardı. Fakat Mahmut da şıır soylerdi. Belçika müttehidei Amerika ve Ja po ıse ateş etmıştır. ahım surette bakası . bu günden itibaren vesaı ı a ı raz ey emıştır. ey iyet te i e ere mıı ot 
B k . b · l nya devlet bankaları tarafından· 1·Pon- mecruh o_lan yoktur. Yolcu ile arka- rülmüş olmakla mezktlr şirketin yangın sigorta şirketlerlle 

Bu kat'i mücadelenin netice- u manzum ıta enın yazı ma- d kif ı E b 1 t 
tihap edilecek beynelmilel bir heyet aşı tev .• o unm_u~tur. §yaları a- aş amış ır. galine müsaade edilmiş olmakla ilan olunur. 

sini Mahmudun topçuları temin sına 0 da iş_ti~~k etmiş olsa ge- tarafından teşkil olunacaktır. Bu ko- rasında bı!aha~e _ıki bomba bulun- Gelecek cevapları j 18 
etti. Yeniçeriler üzerine açılan rek •.. Nakşıdilin metfun bulun- misyon ilk içtimaını Eylülün sonuna muş oldugu bildirılmektedir. eylül Çarşambu gilnil - Ticaret işleri umun müdürlüğünden: 
ateş kendilerı· ni mahvettı·. On duğu bu türbenin aşag· ı tarafın- doğru Brükselde aktedecektir. DENiZ KAZASI 1, 1~ akşamına kadar kabul ede- Sigorta Şirketlerinin teftiş ve milrakabesl hal<" 
binden fazla yeniçeri bu suretle da da başka bir Valide sultan PARLAMENTO DACILOI AMSTERDAM, il. A.A. - Es- l 19 h f 25 h 1 927 t ihll k hilkil 1 1 Ö t scll 
k tl dilin• · defnedilmiştir Bu kadın Malı trella vapuru sis yüzünden kazaya cet z. uncu a tanın en az ran ar anun m er ne g re e ,f 
a e ıştır. · - L_ O_N_ D_ RA, ıı. A. A. - Sı"dneyden - D"" · · mlş ol n ecn bi Si t i k ti rl d Ü H yat-; 

d ·· d "di ugranuştır. umencının naşı bulun- mühim loaberl için alınacak a e gor a ş r e e n en nyon a 
Mahmudun uzun zamanlardan mu un goz esı r. bildıriliyor: HükQmet taraftarları muştur. Gemide bulunan 12 kişinin ., 1 S 

beri hazırladığı listede isimleri İsmi Adil~ yahut Adli dirki parlamentoda mağlQbiyete uğradık- rl tr!d olmuş olmasından korkul- netice l 19 ı eylUI perşembe ta kumpanyası bu kere müracaat ederek şirket 11 5 ~/ 
yazılı olanlar öldürülmüştü. Mahmut ondan bahsederek ya- lan~dan Avus~~alya konfederasyonu maktadır. günü _ ilan edilecek- lar heyeti umumlyeslnln 28- lklnciteşrln-928 ve 31frl 

Yeniçerilerin asi elebaşıları zdığı beyitte şöyle diyor: reısı Buce valıı umumiden parlamen i'"RANSIZ PARLAMENTOSU tir. Cevaplarınızı Mliliyet 929 tarihli fevkalAde içtimalarında on milyon 'I, 
d ·· ·· d k" d "b" N 1 tonun feshllıi talep •tmi§tir. Valinin PARİS, ıı. A .A ·-Nazırlar mec milsabaka memuruna gön- lblat edlldi""lnl bildirmiş ve lazım gelen vesalkJ 1'~1 a sarayın onun e 1 ev gı ı - azar arının okunu bile- buna muvafakat ettiği takdirde yeni !isi parlamentonun içtimaa daveti .. • ... 

c;.esiın olan ağaca asılmışlardt. yerek kalbi parçalar! intihabat Teşrinisaninllı sonuna do- tarihini ağlebi ihtimale göre yarın deriniz. tir. Keyfiyet tetkik edilerek muvafık görillmil' O 

i;~~~~J:!IÜ~I!j!!iII:~{~] ğ~~1I~~:~ı; §i§f::Y:füE:e :.~~~;~~;;7i~:;; i~~~~~~51i~~lffii~EJ;f~ ~ yorıu: ki Mac Donald bu hususta nik- rt bir ihtiyaç" diye inta ederlerse, tn- dır. Bazı dar görüşlü Amerıka.J.ilar, bu s~at~ derhal bozulması ıcap c- göre idare büıbütiln ba§~ f.(11 
Cemlyet;i _A_kv~. hey~tl ~mumi- mesi şudur: MalQmdur lıi Kellogg binmiş. Çilnkü telgraf haberleri, Ce- gilizler de buna mukabil llıtaatta bu- Avrupa kıtasını Amerika kıtasına derdı. zımdrr Filistin' de kahir b•f .. ,ıl,ı 

ıesile meclısının ıçtımaı e vrup:ı miaalıile harp ilga edilmiıtir. Hal bu- nevre. n_utkundan sonra Watington' lunacaklarından inşaat ve tealihat benzetmiıter. Ve kendi kendilerine Birliğe yardımı olan tek bir amil, . ·. b" d . jcalli1 ~-
;iyaaet!nin sıklet merkezi La Haye' lıi Cemiyeti Akvam misakı harbı ta· da Reısıcumhur Hoover, hariciye na- tahdit değil, tezyit edilmiş olacak de- h k' ti . . "h d Amerika'mn yüksek gümrük tarifesi- Fserkaıyetı, ırd e m~~evıba oıar"' j 
den Cenevreye intikal etti. Cenevre' nıdıktan maada, bazı şerait altında, zırı Stimson ve bahriye erkanı har- ekt" "bir Amerika ü ume en ıttı a ı o- dir. Bu tarife bütiin Avrupa devletle- a .t m:ın aya gore u ı olı;9: 
de hafta zarfındaki siyasi faaliyet, bi- devletlere harbe müracaat etmeği a- biyesinin iştirakile bir konferans ak- m Hır. d lur da Avrupa hükQmetleri ittihadı rinin menfaatlerine dokunmaktadır. de hıç bır halek:ı k~ıamia'desİ f 
r ·, Mac Donald, dı"g"en· de Bn"and ta- mır· dı"r. Bu ı"kı" taahhu""du··n bı"rbiril" ete- d dild··· · b k f ulasa Mac Dona! "ın nıkbin nut- · · im ?" d · !erdi B · · · l•z m. Mandan n hır mad ' 

, •. ıg!"' ve u on eran.st~n sonra kuna rağmen, bahri tahdidi teslihat ruçın ° asın eınıı r. u sa- Fakat bu küçük birleştır~cı kuvvete ~. 1 , • • .. ' • • JJtİ 
rafından irat edilen iki nutkun i.rahi- lif kabul etmiyeceği tabiidir. Mac Stımson un beyanatını bıldırmekte- meselesi hala İngiltere ile Amerika tırları yazan muharrir, bu mesele hak karşı, ayırtıcı amiller daglar kadar hukumetinın musevı aı_aıı e 
le hultsa edilebilir. Mac Donald nut- Donald Cc:miyeti Akvam misakıru, ?ir. Bu haberlere göre, Mac Donalrl' arasında günün en ehemmiyetli ve hal kında Iaakal üç Amerikan eseri oku- büyüktür. Avrupa birleşemez mi? Lir len bir teşekkül ile ietıŞ•~ 0~·1 
kuna buı nevi ihtilaflarda halı:emo Kellogg mısakına göre tadile taraf- ın Cenevre'de bahsettiği ihtilU henüz 1i en çetin birmeselesi halllıdedir.Mac duğunu hatırlar. leşir. Fakat bu kıtada yaşLyan insan- tedviri umur edeceğini arı>'' i', 
müracaatı mecburi kılan maddenin tardır. Böyle bir teşebbüsün bilhas- çok uzaktır. Donald'ın, bu ayın sonuna doğru Avrupa birliği olamiyacağını an- l~rın hi~lerin~':· e.mellerinde, gayele- ni idare siyaseti bu ajanlıİ!'P~j1 
imzasına İngiltere'nllı ha.ztr ı°ld;~- sa Fransa tarafından itirazla karşı- İ§llı içyüzü ıudur ki Amerika'da Waşington'a gideceğini dünkü tel- lamak için Amerika tarihini tedkik rınde bır değışıklık hasıl olduktan dir. Halbuki bu ajanlığı ıeı,cJi<· 
nu söyliyerek batladı. Hatır ar a ır !anması beklenebilir. Çünkü Kellogg «büyük donanma• ile bahri tahdidi graf haberleri bildiriyor. Tahdidi tes- etmek kafidir. Amerika'da bir hars, sonra. . . museviler Filistin'de değiII~,~~~ 
ki M~. Donald hükQmeti ~ se~e misakı haklkatta Briand'ın fikri ol- teslihat taraf~ları şiddetli mücade- lihat işi bu ziyaret esnasında inkişaf bir lisan olduğu halde bu birlik bin * * * giltere'de Amerika'da, A:at· ~ 
•vel i ıdar mevkiinde iken, u ma . malda beraber hiç bir zaman Fran- le halindedir. giltere ile bahri testi- edecektir. mü9külat ile tesis edilmit ve bin bir Filistin lıadisesinin kıyam ve ci- dünyanın her tarafındadır•'' , 
deyi imza ve tastik taraftan idi. Son- sa tarafından ciddiyetle telakki edil- batın tahdidi hakkındaki müzakere * * * müşkülat ile 1865 senesinde de çok dal safhası kapandı. Telgraf haberle- ve münasebetleri on asır e pdıl' 
·a am_ele h_ükfime~ sukut etti. Muha- memiştir. Halbuki Fransa Cemiyeti a_k~m ka'.dığı bir sırada Amerika mec- C . . A kanlı bir harp bahasına idame edile- rllıde. n anlıyoruz ki şimdi terbiye ve ları orada bulunmuş ol."'· •:,'eı·' 
fazakar hukume. t ıse buna taraftar Akvam teşkilatına Statuı quo nun Jısı meb usan ve ayanı, beheri ı o ar Briand'm emıyeti kvamdaki fb b 1 t y ı d· 1i1" 

· d k d b 1 k tku d h teatraldır Fr h · bı"lmiştir. Amerika hükfımetinin dahı- tecz_1Y. e sa ası _ aş amış ır. . a .nız ret olan bir memleketı ı .ı.,• "ıt, ılmadı ve şım ıye a ar u mese e muhafazası için bir kuvvei müeyyı·. bllı tonlu 15 kruvazör inşasına ka- nu a a . ansız arı- 1 1 1 d - kk 1 b d .,.. 
d k ld M M D ld · İ ı"ye bı"r Avrupa hu"·ka ti ··t li olitı"kasını takip edenler, memle- ngı ız er en m~re .•P 0 an ır ı~~- şan bu adamlara mı şaşır> ,.,·r '.ıl olduğu yer e a 

1
· r. ac ona • de nazarile bakmaktadır. Bu kuvvei rar vermiştı . · ngiltere bu karardan c nazırı me mu k ~ k .

1 
Ş al ile re nı harp bu hadıselenn mesullermı k v r. 

Cenevre'ye gelir gelmez ilk _iş_i y.a~- müyyldenin en kuvvetli kuvvei müey sonradır ki gittikçe daha mütezayit tehidesi teşkilllıi teklif ediyor. Briand n etını.Ü~~m~:ı.~r!e~~aa~;:,'rllıi birbi- muhakeme ve tecziye ed~cekti~ .. Me- nın her tarafında dağ~afı,at "'f 
a kalan bu hakem meselesını bıtır- yidesi de harptir. Cemiyeti Akvam bir ısrarla tahdidi teslihata taraftar so.aza bütün Avrupa devletlerinin up k . . kad .. k" suller muhakeme ve teczıye edılıp te bulunan bir takım sar dil<~ 
ıekolmusturJngilteredensonra diğer olmuştur, Amerika'daki cbüyük do- başmurahhasları şerefin.,__galiba 27 rine telif etme ıçın ne ar muş u- . . h d k listler tarafından idare c js ıfle j) 
evletler de ımzaya hazır olduklarını dan harp kuvvei . müeyyidesini kal- nanmao taraftarları, İngiltere'nin bu murahhas-verdi"i bir ı:lyafette bu lata uğranıldığını bilirler. Bütün A- hadisenın terbıye saf .a.sı. a apaı:- tin"e mi acımalı; yoksa h•• . .etl 11 

. d b · h k dırmak zannedildıği gibi teferriiata 5 .k J"t"kası bu rejional zıt men- dıktan sonra acaba Fılıstın mescleaı . . k k vaı•l iı"..ı 
yan ~ttilelerln en mec urı a em taalluk eden bir maddesini tadil et- israrıru, meclis tarafından inşasına me fikrini daha lLIUn bir şekilde izah et- ~=~e~o..;,:pıtmasından başka bir halledilmiş mi olacak? B_u su~le mü.s- ıçın bu karma arışı i ıl',JJ 

m "elesı, §lmdılık, yalnı_z_bazı ve ç~k k .1 b b .. - uh d •. zuniyet verilen 15 kruvazörün yapıl- miştir. Briand'ın bu fikri yeni deg"il- ·- b b" k il kti d li 1 eden İngiliz hüktimetini '!' p-, 
'-d t b 1ınil 1 ht 1 tt 1 me değı , us utun r unu egış- •e değildir. et ır cevap verme m m n e0 ı - lcS•• ., 

""'-' u cyne e ı 
1 

a ara şamı . B F .1 f masmı tehir maksadına atfetmekte- dir. Şimdiye kadar bir çok vesilelerle • YA kıtası gı.bı" yetmı·ş ı"ki dlr. Bila"kı"s son hadı"seler du""nya poli- etmeli?-Filistin mes•k .. ,.
11
· b' t o nak üzre kabul edilmiş demektir. tırmektir. una ransa ı e etra ına d" . . . k" A b" r·· d b h . . O >' 

1 T b kT ı tk d d" topladığı peyklerin ne dereceye ka- ırler. Bunun ıçındır ı son gelen A- vrupa ır ıgın en a setmı~tır. b ~ru~~ ti ayrı ay;ı harslerln tikasını birFilistin meselesikarşısında 5.lemini işte böyle "'üç .0 

ngı ız aşve ı ı~ n nuAkun an .ı- dar razı olacakları bir me•eledir. merika gazetelerinde teslihat tahdit kadar ki bu sözleri kendisine "Avru- b~çurl mıte gnclre yüze yakın liıan:n bırakmaktadır. Mesele hakikaten müş halinde işgal etmcktedır. 1" 
ğer bir nokta, Ce~ıyetı vam mfık- M D ld' k d d'" edilse de edilmese de bu 15 kruv•·o-·· palı Brland" lakabını kazandımıı•tı. ır vaye e killdU ç·· kü F"l" t" h""k"-etı" b•• 

k K il kın muva 1 ac Ona ın nut un a ıger e ~ • ve nihayet•'" mlll'ı husumetlerin ya- r .. un ııs tn u wu w-
sa ının e ogg dmısaB a.. .. t - rün llışası lazım olduğu, çünkü İngl- Fakat böyle aansaslyonel ve aolonel ~ bir . ekilde tadili ır. u sozun erce- henııniyetli bir nokta da Amerika ile 



0 
Vrupa ittihadı bir tehdit 

silahı mıdır? 
~\>ru 
lıı Pa fakirleşiyor. 
· l'atatla · ali n kııc • zengın olmasına Amerika mani oldukça, Sosy z-
~cr ig~~ atılacaktır. 

~11qa1y ngıliz fakirleşmeseydi, bir Sosyalist hükfunete iktidar 
ıa ~snıı bırakır mıydı? İngiliz fakirle irse artık kusurunu, 

~ltu 0 rtekizi siz düşünün! 
~aııd ~aYı ku.rtannak lazım. Fakat kim kurtaracak? Fransız 
~11!ıaıJ~0r ki 27 millet birleşelim, kuvvetli oluı:uz .... 
r Vcrın ka ~vrupalı anlıyor ki, Amerika'nm borcunu teker te

rine e. güç! Amerikanın Avrupadaki şirketlerin idare mec
tığu gı.:me~ıne teker teker mani olmak güç, Amerikanın 

~riatıd gulllrük d~van yalnız başa yıkılır gibi değil. 
ta 2? 'feçen gı.in İsviçre' de söylediği ehemmiyetli bir nu

~ l>ilt edi vrup~ memleketini bir ittihat bağına (lien federal) 
'rııııa ~or. Dıyor ki, bu asil fikir (idee gencreuse) sayesinde 
liaya rtulacaktır. 
? tı rnacerayla dolu (Briand) ın bu teşvikine kapılmalı 
!)Ctjz ki . 
ı. Dip!' bu fı~r diplomattan ekonomiste geçerse fikre inan

t~tla eko orna~ elinde kaldıkça inanmamalı. Zira, muasır diplo
~Orııist°~~~t .arasında tezat vardır. Diplomat bir alemdedir 
"tonOrni g alemde. 
~~k gü~t~. vazi;:et sarihtir. Amerikalı kapitalist. Amerika, 
':!tııaııın i~ polıtikasına giri~ti, Avrupadan mal almıyor. 

·· ne va' d ttıhatla, boykota müsterek vaziyet <iması kadar 
Yı cih~ .1r~ İthal ve ihraç istatistiklerinde başta gelen Ame 

~Vrupa 't 1~~ıptad:m~an vazgeçirmek içın başka tetbir var mı? 
ı-,,: 1~hazas~~dı fıkn, (humanisr.ıe) den y::ni (insaniyet) 
··~ıı Çtkrnı çıkmamıştır. Ruzme-re matHlp zimmet hesa-
ltıiı &er d" ştır. 

~t. koıa~~:at türlü usullerle tağşiş etmezse, bu fikri ekono
YUphe cd akkuk ettirir· 
tı, La fi e?e sorabiliriz: Pari!ı'te ekonomist mi müspet ça

ay de diplomat mı? . . ~ . 
''<-.~.~NüN ... KTJSADI lIAB~l{IJERJ 

nd"ri uın tevki F b li . 
ij.. Y'Ye 1. - tam 1•uft" .v· 

1 
a s margann yağı yapma~1 tasav-

·~ilı:i ıcvki ımanlarımızdan · •r etmekt.clir. 
~ tçılqrıııı,. ~aı..na . başla~ştır. • • ~aponlar tacirlerimizin listesini 

1oı, ~bd• ç~alaJ ve urümle- 1 ıstediler-- Toky<> •.e{aroter.ıiz ticırc, 
'l- _•t etıtı k . blunmamasma odasına müracaatla Japonya müesse

utun ınuı.: tedırlcr. I satı ticariyesinin Türkiye il münc
tı İııtıitd Yaatı-:- Tütün mü-, sebatı ticariyeye giri~mek için bilyük 

:ıııı~tnelttedk. ve . mülbakatıa.. de- bir hahiş. gö~terdiklerinden bahisle 
ı 0:Y•ları, h .M:uteadtlit tutun J~ponya ıle tıcari müna•ebata giriıe

i" n Yerlereenİl;' pıyasa açılma-. bılecek ticarethanelerin bir listeııini 
!ıi,~11d<rerek /".ilbayaa ~emur!a- göndermelerini rica etmiştir. 

. ~t ır._ Müh" ııt~n almaga batla- Ticaret odası bu liıteyi hazırlamak 
lıı ~.lılltı ıtıcın ım hır kumpanya m.i tadır. 

•r•at '-- Urlarına .. ba • • R d . taı uanka mu yaat ı- uıyaya eri ihracı - Ruayaya 
~ '<erırı;,tir.•ına. 500 bin liralık deri ihracı müddeti bitmi§tir, Fakat 
~n IJ'.laliınııı. Alakadarlardan ~- bazı müessesat ve fabrikalar vaktin
' k &onra iıtiJı Core, pek az hır de hareket edemediklerinden hisselc

' ıı.,~lınaııırş 1&a.I mıntakamızda rine isabet eden deriyi gönderememiş 
. ~larııı 0 a~kttr. !erdir. Bu fabrikalardan bazıları deri-

lı ~eın;Y•ti .Ylli falırikaaı -Bak- yi gönderecekleri Rusyadaki tacirler-
b . >'Yeıı b" ıç Yağile imal edilen le uyaprak ihracatı yapmaktadırlar. 

~~lltıali için ırEformuıde ~~arin Ticaret odası bunlar_dan iıteyenlere 
~~ Ve te manetten musaade menşe ıehadetnamesı vermektedir. 
~, t llara S~b~ red almıştı. Emanet * Kambiyo fiatleri - Dün İngiliz 
'!diı•ıı lor ~.ıye vekfiletince tas- lirası borsada 1010,~ kuruşta açılmış 
ı. lı.td•biıec 'tül dahilinde margarin ve beş puan birden yükselerek 1015 
.., ~ ~ lld~ •riııi bildirmişti. kuruşta kapanmıştır. 
~llııy•ti b i~a nazaran baklıal- Dün gene İzmir piyasa11 kambiyo 
1"4 t O!e0.~rvazıyet k~rıısında ha- auetmemiştir. 

~•Yaği], f:"ıı getırterek bu- Altın 884 kuruıta. Liret 9,13 Jw. 
rıştırmak ıuretile ruşta kapantn1Jtır. 
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AMATÖRLERE GÜZEL 
BİR MÜJDE 

Sıbırsızlılcla beklenen Z E 1 S S 1 K O N 1 N 
• IK ON TA. makinesi nihayet gelmiştir. 
IKO. "TA, otomatik suretlle açılın ve fev
hlılde ı ·ıklı '\ovar Anastigmat 1, 6, 3 ob
jektifli ve m•jimal 6/9 Rollfilmll asrın yc
gAne makine;ıJir. Birinci basmada makine 
)'erind:, ikinci basmada fotoğraf lçln hazır. 
Fotoğraf makinelerine alt mağazalarda yal
nız bu a),n nihayetin• kadar 20 lira müa· 
tesna liatla aatılmıkıadır. Tıtlep edenlere 
meccanen kataloğ ve tafalllt verlllr. 

'l'ürklye içln ıcenwı olan Jak Rotıınberge 
müracaat lstanbul, Dilsiz Zade Han Tele
fon 1 tanbul 8769 

Mil .1.1 Y F:T <'U!\1 ~ 1929 3 

i
l'!( ,R Mahkemelerde: 

nıiLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ ı 
~ --------)'• .zmı:::::::amı:z;;z:;ıı.:::::::ıc:m---'.1 Yaman kaynana doğrusu 

Vllliyette ZİRAAT İŞLERİ Emanette El kızı ile bir arada 
Yeni. kadro Şehrı·n 1·mari nasıl oturulur? 
Yalınız Dahiliye 

kadrosu bekleniyor 
Barem kanunu mücibince tanzim 

olunan dairelerin yenı kadroları he
men kiimilen gelmigtir. 

Gelmiyen daireler arasında Dahi
liye kadrosu vardır, fakat bu ~er
de beklr ... ;'f \r. 

VlLA YET BOTÇESI 
Tadilen ı"'u.L.ln ectilerek Dahiliye Ve· 
kalctine ı:<;nd rilen idarei hüıuııiy~
nin yeni bütçesi veki.let tarafından 
tasdik olunmuıtur. Bu günlerde gel
meıinc intizar olunuyor. 

Maarifte -
Kitapçılar fiatlar hakkında 
maarif vekAletile anlaştılar 

A1.üdiri umumi Naki B. 
teftişatından memnun 

Evelki gün şehrimize gelen Zira
at müdürü umumisi Naki B.şthrimiz 
müessesatı ziraiyesinde tetkikat ve 
teltişatta bulunmaktadır. 

Naki bey bugün orman yüksek 
mekt<binı gezecektir. Dün kendisilc 
görüşen bir muharririmize Naki B. 
aeyahatt baklanda şu izahatı vermiş 
tir: 

- Ankaradan memlektin her tara
fındaki zirai müeaaeseleri tetkik için 
çıktın1. ı:-~cıfi Inegöle ve oradan B .r 
aaya gittim. 

Buralarda Darülhariri, Bursa zi
raat mektebini yeni tesiı edilen fidan 
lıkları gezdim ve bütün bu müesse
seleri çok muntazam ve mükemmel 
buldum. 

(Tsküdar islielesinde 
meydan açılacak 

Üsküdar tramvay hattının Haydar 
paşaya temdidi ameliyeoine faaliyet· 
k devam olunmaktadır. Diğer taraf
ı ın Şehremaneti de Üsküdar iskele 
:neydanını tamamile açmağa ve Ca
mi ile iskele arasında bina bırakma-
01ağa karar vermiştir. Bu ıuretlc ge· 
.ıi~ bir meydan husule gelecek ve 
tramvayların da serbest manevra ya
pabilmeleri temin olunacaktır. 

RADYOTERAPF 
MÜTEHASSISLIÖI 

Cemiyeti belediyede verilen karar 
mucibince Emanet Sıhhiye miıdiri
yeti Avrupaya gönderilecek Radyo
terapi mütehassısı hakkında tetkikat 

Bursadan Karacabey haralarına icrasına başlamıştır. Mütehassıslara 
gittim. dolgun maaş verilecek ve geldikten 

Istanhul kitapcılarile Devlet mat- Haralar inki§af ve mükemmeliye- sonra beş sene hizmet etmeleri mec-
baasındaki kitap fiat komisyonu ara- te doğru gitmektedir. Karacabey ha· huri tutulacaktır. 
sında kitapların üzerine maliyet iia- raıı eminim ki pek az bir zaman zar- KADIKÖY ~a""u-z""'=""FABRİKASI 
tinin konup konmaması etrafında bir fında dünyanın en asri ve mükemmel 
ihtilaf çıkmıştı. haralarından biri olacaktır. Kadıköyünde yapılacak oıan buz 

Bu mesele hakkında vekfiletle ıe- Buradan Edirneye ve oradan kırk fabrika•ınrn ke§ifnameıi lı<uırlan-
mas etmek üzre Ankaraya giden ki- lareline daha sonra Teltirdağına gi- ınıştır. Keşifname üzerinde tetkikat 
tapçılar heyeti dün avdet etmiştir.Ki deceğim. Buralardaki ziraat müeıse- yapılmakta olup yakında fabrikanın 
tapçılar vekil Cemal Hüınü beyle gö- ıelerini de tetkik edecq;im. inşası münakasaya konacaktır 
rilşmüşler ve neticede bayi hakkı da GAZİ KÖPROSÜNON PROJESİ 
içinde olmak şartile beher kitabın 8""''/!lHfı Şehremanetine gelen malumata gö 
maliyet fiati üzerine bir miıli zam ya ~ re Gazi köprüsünün projesini hazır-
pılması takarrür etmştir. lamakta olan M. Pijanun mesaisi 

Bu auretle kitapların üzerine bir 1 bir hayli ilerlemiş.ir. Mukavelename 
tek fiat yazılacak ve bu da satıı fia· mucibince projenin altı ayda ikın.ıli 

ti olacaktır. M h do·· nu·· şu·· meşrut oıJuğu halde bu zamandan 
Satışta yüzde otuz pey vermek ey 8De daha çok evci bitecektir. Proje ta-

'!<lrtile I..ilı.pçılara yüzde yirmi nisbe- p . . mamile biter bitmez M. Pijo şehri· 
ti:.de i·ir kar kalıyor ki faiz ve saire ara vermı ı C.U bir ll1ÜŞtCI1 mize gelecektir. 

mesı>rifi ~e bu kara dahil bulunmak- yerine bekçiyi yarala<lller ÇOCUK BAHÇESİ AÇILDI 
ta.dır. Şehremaneti tarafından Gulhane 

ı Marangoz Hayrettin gece Divan-
DÜN LiSELERiN MÜDÜRLER · pant.ında yaptırılan Çocuk bahçesi 

Yolunda Kemalın meyhanesinde sar-
TOPLANDILAR açılmıştır . .E.uı;iindcn itibaren çocuk 

hoş olmuş ve bağırıp çağırmıya bi- l b d k' 
Djr .. 0 _ ar:f cn.i·ıi Beh•et beyın· ri- ar ura a ı muhtelıf eilencelerden 

.. • rahanenin camlarını kırmaya ba~la- · 'f d d kl · 
Yasetı. nde Is tan bul liseleri ve orra u· ıstı a e e ece erd.ı,r;; 

yınca maha ı v k"aya poliı ikinci şu ~ 
. .:.:. • ..:plen "'üdürlcd bir içtima aktet be k:..niserlerinden Rıza ef. yetişmiş EMANET BORÇ TAKSİTİNİ 
r.1irlerdir. Bu içtimada hangi m'.k- ve kendisini karakola davet etmiştir BANKA YA YATIRIYOR 
teplere hangi semtlerden talebe .alı- Hayrettin Lu defada mumaileyh• Şehremaneti ile Türkiye mill! 
nacağı meselesi görüşülmüş ve itse- hakarete başlamıştır. Bunun üzerine bankası arasınıla yapılan muka•clc 
lerin açılma tarihi ttrafında konuıul Divanyolundaki polis noktası davet muhtelit .. hakem mah.kem~si tarafın. 
muştur. Dünkü toplanmaya 12 mü· edilmiş, karakola sevkedilmek üzre dan henuz. tcsçıl edı:medığı. ıçl': ~
<lür istirak etmiştir. götürülürken meyhaneci Kemal ye- n_ıanel ıtlla.fmu~edekı takaıtlcrı ı ... 
BEŞiKTAŞ DiKİŞ YURDUNDA tişmiş ve parayı vermediği cihetle ~.ıkraz bamıllerı t:ırafın.dan alınmak 
Beşiktaş diki! yurdunda tertip e- Hayrettinin arluısından rabanca at- uzre bankaya teshm edıyor . 

dilen sergi dün açılmı§tır. Sergi diln mıştır. FAZLA FAALlYET 
gazeteciler ve davetliler tarafından Çıkan kursun. o urada oradan g ç GÖSTEREN BELEDİYE 
gezilınigtir. Yarın umuma açılacaktır. mekte olan Mollafoncri mahallcı;i Belediye dairelerinden h•ngile-
~ergidc yurttaki talebe tarafından vii bekçisi Mehmede tisadüf ederek za. cinin fazla faaliyet ve gayret göster
cude getirilen beyaz işler vardır ve vallı adamı yaralamıştır. Hayret- mit oldukları Şehremaneti tarafın-
güzeldir. tin ve Kemal polis müdiriyetine ıcv c:a» tetkik edilceektir. 

Beşiktaş dikiş yurdundan şimdi- kedilmişlerdir. 1 1 Mali senebaşı olan Hazirandan be· 
ye kadar 300 den fazla hanım çıkmış l '" " * I"~' İ ri en fazla gayret gösteren daire 
tır. Mektepte birinci sınıfta kadın ve PO .. L S ODACI::ı.l Ç <>ı.• EN_D 

İ Ş f h ta :.t- d ki k Beyazıt dairesi olmuştur. 
erkek elbisesi biçilip dikilir. kinci sı· 0 0 .r naı 1 ' .,.,,.~•ın c a- Şehremaneti belediyelerin faaliye-
nıfta beyaz ve renkli iflemeler, kadi- myon ıle .Aksaray~ geçerken Ak- tini sene nihayetine kadar tetkik e
feler, kabartma salon takımları, yağ- saray polıı merke~ o'!8cı11 Zc~ele decek, &ene sonunda en fazla gayret 
il Ve Sulu boya tezyinat yaptırılmak- çarpım. '·ve mecrubıyetine ıebebıyet lk .1 J"kad gösteren ve ha ı e a a arların 
tadır. vermıştir. -=-"""' en u şikayetlerini celbedenler tak-

SELÇUK SANAT MEKTEBI ÇEŞME BAŞINDA DAYAK FASLI dir ve taltif edilecektir. 
Üsküdar kız Selçuk san'at mek- Aksarayda Hubyarda sakin Ali- FENERSİZ ÇUKUR AÇANLAR 

tehi kadrosu dün gelmiştir. Bazı u- ettin ile Nimet ve K3müran hanrm- CEZALANDIRILACAK 
fak tadilat vardır. Yalnız gelen k;ıd- lar çeşrr. en au almak için birbirle- Şehir caddelerinde ikide birde 
roda devam etmekte olan gece kurs- rini dövmu\ler~ muhtelif tirketler ve intut yapan-
larının lağvedilip edilmiyeceği hak: DA y AKTAN ~OCUCU DÜŞTÜ ıar tarafından çukurlar kazılmakta 
kında bir sarahat yoktur. Mamafı · ve hunlar geceleri oldu"u gibi bıra-

ba l Kadıköyünde brahımpaşada Adil "' 
kurs muallimlerinden zı an esas · kılarak bir çok kanlara &ebebiyet d" ısminde bir ııaJııs, ayni mahallede Sc 
kadroya ithal edilmişler ır. niha hanımı dövmü§, Seniha hanımın vcrılmektedir. 

iLK MEKTEPLER 4 aylık çocuğu düşmü§tür. Emanet, geceleri fenenıiz görüle-
Maarif müdürü Haydar beyin ria- .,....,,,.,.. cek çukurlar hakkında &abıt varaka· 

setinde toplanan müfetti1ler dün de 12 Y AŞINDAKi BiR ÇOCUK sı tanzim ve bunları açanların teczi-
öğleden sonra içti.mala~ına ~~ç ~a~te ARKADAŞINI BIÇAKLADI ye edilmeıini zabıtai belediye me-
kadar devam etmışlerdır. Dunkü ı.;- Galatada dolatan kimsesiz çocuk· murlarına tamim etmi§tir. 
tlmada iptidai mekteplerine nasıl ve lıtrdan 12 yatında Selim, gene 12 ya HAVAGAZI LAMBALARI 
ha:ı.gi mıntakalardan talebe alınacağı şında Mustafa ile kavga etmlf, Mus- KUVVETLİ YANMALI 
görüşülmUştür. İbtidailerin açılına ta tafa, SelimJ bıçakla yaralamı! ve ya- Havagazı ıebekeıinin bulundufu 
rlhi henüz dah~ tespl

1
t edilmemiştir. kalanmıştır. mıntakalarda umum1 tenvirat için 

üSKODAR ORTA MEKTEBİ konulan lambalar, kafi derecede zi-
ÜskUdar lise•i yeni kadroda orta ya neşretmiyorlar. 

mektebe tahvil edilmiş ve m!.idürlü- Emanet, ;irkete yaptıiı tebliptta 
ğdııe Bursa kız muallim mektebi mil- umumi lambaların daha kuvvetli su-
durü Emin ve Bursa klE muallim mek rette ışık neşretme•ini aksi takdirde 
tebi müdürlüğüne lstanbul erkek mu şirketten zarar ve ziyan istiycceiini 

aılim me~•bi müdür muavini Cemal bildirmiştir. 
~" EVLENME RASIMESI 

ve Mahmut beyden inhilal eden Is- İstanbul müftülügü sermiisevvidi HİLELİ GAZOZLARIN 
tanbul erkek muallim mektebi müdür Tikveşli hacı Ahmet Esat efendi kı- MOSADERESl 
Jiiğilne sabık maarif müdürü ve umu- ıı Naciye hanımefendi ile Yalıva kay Son gUnlerde bazı gazozlar çok 
mi müfettişlerden Saffet bey tayin makamı merhum Mehmet Ali beyin fena yapılıyor. ~manet gazoı •. :ırı yc-
edilmişlerdir. oğlu Ak§Bm refikimizin muharrirle· niden tıddetlı bır ıurette takıp ede· 

KADASTRO MEKTEBl rinden Mustafa Ragıp beyin dün Ni cek ve hileli gazozları mUaadere ey-

Kada•tro mektebinin bir seneden şantaA•ndaki hanesinde evlenme ra- liyecektir. . ,.. ___ .......... · -~-

ib __ , ~~ .• r,~n talı..! <lcvr~si 3 Tcı- 'mleri icra kılınmıştır. Tarafeyne KAHTANEYE VAPUR 
rinievvel tarihinde hitam bulacaktır. ııaadet ttmennl ederiz. iŞLiYOR 
18 eylıll Çarşamba günü imtihanlara BEYOOLU BELEDiYESiNDE Haliç vapurları şirketi imtiyazı 
mübaterıt edecektir. Bu talebenin Dün Beyoilu daiTei btlcdiyeainde dahilinde olup taHarbi umumiden be 
kısmi azamını müdiriyeti umu!niye nikahları kıyılan çiftler şunlardır: ri ıcfer yapılmayan Kfilıtane ve civa 
memurları teşkil etmektedir. Bu se- Serafi H. yzzm?.C! Araır> ! .. Ek- nndaki iskelelere vapur işletmeğe 
ne mezun olacak efendilerin miktarı ni H. elektirilrçi Yorgi Ef., Ora H., başlattııştır. 
(100)) dür. Merkez meJ?urları me· tüccar Gabriyel Ef., S inbill H., hat- Köprü ile KAhtatıe iıkcktl ~ynln 
yanindan seçilen talebenııı yol mas- tat Hüseyin Ef.; De•ıı.na H., tüccar de yapılan bu postaları prketin 11 ve 
raflari ile tahsilde bulundukları müd Lambros Ef., Binnaz H., ıoför Mch- 12 numaralı vapurları yapmaktadır. 
detçe iaşeleri temin edilecektir. Bun· met Ef.; Rebeka H., otomoLil tücca- Vapur aabah ve akşam almak üz
lar aynca kendi maaşlarını da olacak rı Muşo Ef.; Ana H., bademe Yasef re iki po•ta yapmakta ve Karaağaç. 
!ardır. Ef.; Mediha H., ınuallim Ahmet Hil- Saçma fabrikaları iskelelerine de uğ-

DARÜLFÜNUNA MÜRACAAT mi B.; Züleyha II .• Şevket Ef.; Ser- ramakradır. 
HENOZ AZDIR vet H., kunduracı Salilıattin Ef.; A- İcap ederse bu postalar taaddüt 

yşe H., kontrol Ziya B.; Zekiye H., ettirilecektir. Darülfünun fakülteleri 15 teşrini
evel tarihinden itibaren kıt dcraleıine 
başlayacaktır. Fakültelerde timdiden 
kayt ve kabul muamelatı yapılıyor .. 
Henüz kayt için pek az talebe müra· 
caat etmiştir. Bunun sebebi mektep
lerde ikmal imtihanlarının bitmeme
sidir. 

- Mualllm "ANJEL,, in -

FRANSIZ~J 
Tedrlıanesl Türkler için en isti- , 
fadell mUessesedir. MükAleme ter· 
cüme ve tahrir usulü, ıctebbu. 
Bahçekapı ErruÇul mağazası karşı· 

ı•-- sında Kasapyan Han ••ili 

müzikacı Mehmet Ef.; Marya H., ha- -.- .. , 
lı örücüsil Yako Ef.; Erna H., otelci KOTAHYADA TETKiKAT 
Kohot Ef.; Tomani H., amele Meh· İıviçreli asarı atika mUtehaa&ıııı 
met Halit Ef. M.Şatsman dün Kütahyaya gitmigtir. 

FA TIH BELEDiYESiNDE M. Şatsınan asarı atika taharriyatı i· 
Fatih dairei belediyesinde diln ni- tn haf~iyatta bulunacaktır. 

k3.lılan aktedilenler de şunlardır: 
Ankara maliye kavanin şubesi mü BEY AZIT DAiRESiNDE 

meyzzi Nusret bey ile Merzuka H., Beyazıt dairei belediyetıinde ni-
Trabıon hukuk hakimi Ali Rıza B.ile klhları kıyılanlar da ıunlardır.: 
Fevziye H., Mustafa Ef. ile Fatma Doktor Ekrem hey ile Hatiçe Meh 
H., Mebmet Ali ef. ile Kadriye H., pare H., Beyazıt posta ve telgraf mu 
Ahmet ef., Şükrüye H., Sami cf. ile habere memuru Baki B. ile Atifet H.; 
Hayriye H., İhsan cf. ile Kadriye H. Mehmet ef. ile Naciye H., İrfan ef. 
Ahmet ef. ile Ulviye H., Mişan ef. ile ile Şerike H.; Adil B. ile Hamdiye 
Vida H., Metodi ef. ile Edokaiya H., H., Muatafa Rıza ef. ile Hacer H., 
İbrahim Avni el. ile Nimet H., Recep Kalomon el. ile Anastasra H., Setrak 
ef. ile Seher H . ef ;1° ·~ • 

Oğlu lzmirde imiş. Yazmış, çizmiş, aldıran olmamış. Nihayc 
istidayı verip mahkemede nafaka davası açmağa mecbur olmu 
Yaşlıca bir kadındı. Doğrusu, biraz da cadalozca bir şeydi. İsti' 
tak hakimi evrakı okuttu. Anladığımız şudur: Hanımın oğlu b 
yücek bir memuriyettedir. Fakat cevabi layihasında: 

- Ben İzmirdeyim, diyor, kim dava ediyorsa davayı burat 
açmalıdır! 

Hakim, bu ce\ abı haııırna teblig etti. 
- Ne dersin, bak, buraya gelsin de davayı burada açı;rn! d 

yor! 
Son sözü ilkten söyledi: 
- Ben gidemem efendimi Şimdi kalkıp bu ihtiyarlığımla : 

vuçlan para döküp İzmirlere mi gideyim? 
- Demek muhakeme burada olsun diyorsun-
- Eveti 
Hannmn bu arzusu zabta geçirildi. Mamafi, Hfilı:im şöyle b 

istimzaca lüzum gördü: 
- Oğlunuzun yanına gitseniz daha iyi olmaz mı? 
K;ıdmcağzm ı,aşları çatıldı, dudakları hiddetten 1aprr sap 

ti tremeğe başladı: 
- Hiç el karısı ile bir arada nasıl otururum? Aç kalırım t 

gene o işi yapmam. 
- El kızı kim? Gelininiz mi? 
- Ge ... 1. ••• i ... n, • . i ... m .• 
Bu sözele bir kaynananın bütün kini hırsı toplanmıştı. 
Bakalım mahkeme bu sevimli kaynananın davasını neret 

görecek?. 

• • • 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERi 
Haydarpaşada sahte m~-kpuzla iş 

yapanlar muhakeme edikli 
Dün Ağrrceza mahkemetıinde mil-1 Maznun vekilleri hu talebe itiı 

him bir ihtilb davasının rüyetine bat ederek devlet memuru olmadıklar 
landı._ Vak'a Haydarpaşa rüsumat i- eöylediler. Heyeti hakime ıuun , 
daresınde cereyan etmiştir. Maznun- ren bir müzakereden aonra Sabri 
lar rüsumat idaresinden aldı.klan sat, ve Hasan efendilerin dev~ 
mal:buzlara sahte imzalar koyarak muhakemelerine Hafız Rilat AaL 
muhteviyatmı mahsup ettirmekle Abdullah beylerin de ademi 'mea\ 
maznun bulunuyorlar. Maznunlar yetlerine karar verildi Jıluhake. 
Anadolu demir yolları takıp memuru bazı fahitlerin celbi için 10 tqrin 
Sabri, muavini Hasan Esat, Hafız Ri- vele talık olundu. 
fat, Asım ve Abdullah beylerdi. Bun ŞEKEROCLUNUN 
!ardan bazıları bizzat gelmi§ ve bir MUHAKEMESl 
kısmı da vekil göndermişlerdi. Dün- Pıtndeli ismindeki adama olan 
kü celsede evvela dava evrakı okudu. bin lira borcunu vermiı gibi göste 
Bunu müteakıp maznun vekilleri ha rek kitibi adilde aahte ibraname tı 
disenin tccue tabi mevattan olduğu- ı:iın etmekten maznun Şckcro 
nu ileri sürmüşlerdir. Müddei umumi Yorgi'nin muhakemesine dün ağır' 
muavini Bürhanettin bey Devlet de- za'da devam olundu. Tavzihi ic:ıp 
mir yolları memurlanrun devlet me- den bazı noktalann tenviri için m~ 
muru olduklarını söyledi. keme 18 eylwe kaldı. 

Müte[l!_ı:._r]_k H • 
Gayri mübadiller 

Arabi, Farisi dersleriı 
den ikmale kalanlar 
Lise ve orta mekteplerde eylüi 

Bazıları tevziat onheıinden itibaren mezuniyet ve 
komisyonundan şlkllgetçl mal imtihanlanna baflanacaktır. \ 

Gayri mübadillere para tev:riatı kalet Arap ve Acem denlerini m. 
için teşkil edilen komisyon hakkında teplerden kal~§ bulunduğun< 
hükCimete bazı sikayetler vukubulmuı bu der~er~en ikmal~ kalanlar iır 
tur hana gırmıyeceklerdır. İltanbul Ji 

·G · "b dili · b' kı hü !erinde bundan istifade edecekler 
ayn mu a erın ır smı - d f ladır T!--ı · 12 · · 

kfım akı 1 .. tları da b en az . ......, enn teınıu 
ete v o an muracaa n 11 1 umart · ·· il • .ı. 

komisyonun muntazam surette topla ~il.: kt ~u gun a,,...calt tahn 
mp çalıımadıfı ve bir ıeneden beri e e _·_....,......., __ 
mütefCkkil hulurunaıına rağmen ha- HlMA YEi ETF ALDli. • 
11 birinci para tevziatını bitiremedi- Himayei Etfal cemiyeti dila aı 
tini bildirmiflerdir. tat lçtimalarini aktederek tombala 

ELLi KİŞiLiK LiSTE lerl hak!<~.dıt va1ı:f mllracaıttları te 
Tevziat komisyonu, (50) ldtlllk klkc~~I~· tin,,. __ _ 

L • li dah h 1 lctad B ....... unye ""'"""' yıl dllııl!· 
"ır ste a azır ama ır. u olan 29 t · · ld Hiına el B 

be gün kad · d"J '- Cfl"UllCVe e y t· 
on ş c ar tevu e ı ece .. ve tar·'ınd n r t t · dil ....., · 

• . • aı a ose ev•ı e eceAu.f 
aonra bırincl tevzıatm son llstetıı ya- nun 'rin •'-did h lı'-' ba. 
pılacaktır. • ı.- ,,_ en azır aıara , 1 

B. . . . b" 'kt mııtır. 
ırıncı tevzıat ıtti en aonra va- S · .. d"ril ha ta .,_ · 

ridatla tevziat karşılaştınlarak ne ka- m~ay~~ ~ 1 
...._- -~~ 

dar zamanda bir ve hangi nispetler m ım ~r• ame l 
dahilinde tevzi lazıınıteldiği tespit e- yapılacağı haber alınmııtır. 
dilecelrtir. DiPLOMASIZ DiŞÇiLERiN 

iMTiHANI 
ViLAYET YOLLARI KATRANLI tııiml · d" · kt h' k .,_ OLACAK erı ışçı me e ıne ay....,t 

Şehir hududu. dahil ve haricinde mit bulunan J?r~tik .diıçiler,in iır 
h. 1 · d al.tkad bul hanlarına teırınıevelin 12 1ınde b 

~ ır e en zıya e ar unan lanacaktı 
ve menakali.tı fazla olan cadde ve ao •lljl!llll•r.llli!llljllljl"'ll!l!lll••• 
kaklar, diğerlerine tercihen katranlı- ! Albncı Hukuk Mahkomesincler 
ya tahvil edilecektir. Bu aene içinde Serkis efendinin kanaı Gedilcpa 
yapılacak olan katranlı yollar, mun· da Balipaşada 9 numaralı hanede 
ı...am bii proğram dahilinde inııa c- kine Araksi hanım tarafına. 
dilmek üzr , vll.lyet ve emanet fen Serkis dendi tarafından aley 
heyetleri tarafından müştereken teo- nizde ikame olunan hopnma dava 
pit edilecektir. da verdiği iıtldanamenin bir suret 

7 ay yare uçuş nıltln1Jlerl ltametglh.ınızın meçhul olıtıasınd 
dolayı tebliğ edilemediği Gedikpr 

yapılacak l lıeyeti ihtiyariyeai ile tebliğe meır: 
Tayyarecilerimlz için, her ınemle- mübaşirin tahşiyesinden anlatılmış 

kette yapılaı:eldiği veçhile uçuş ıni.I ilSnen tebll~at icraı;ına karar verih 
tingleri tertibi tasavvur edilmektedir.! olduğu halde iıbati vücut etmedi 

Fakat bu mitinglerin tertip tarih! niz anlaşılmağla bir mucibi karar 1 

!eri henüz tespit edilmiş değildir. 1 kınııda gıyaben karar veıilmit ve 
Halkın da hazır bulunabileceği bu u- yap kararının dahi tarihi ilandan 
çuş mitinglerinde, tayyareciliiin ö- 1 haren bir mah zarfında mu hakem• 
yle eskiden fan ve zannedildiği gibi isbati vücut etmenia ve etmediğ 
tehlikeli bir §ty olmadığı, filen gös- taktirde hakkınızda Hukuk u~ulu 
terilip is bat edilmiş olacak, gençli- hakemel~ri. kanuı:ıun~n .maddeı ma: 
itin hava işlerile alakaları daha yakın sesı m~cı~ınce ~ıyab_ı~~zde muamt 
!astırılıp kuvvetlendirilecektir. ı kanunıye ıfa edılecegı ıUin oluunr. 

· ·nevlet ~eınirJolları ve limanları nıınunıi i~a 
resinden 

Jsıanbuld.ı tesis edilecek acentAlıjta dair olup 20·30 Ajto~t· 

ı 929 tarihleri arasında Ankara ve lstanbul matbua tile nt~rcdilı" 

olan il!ııın birinci maddesinde, taFplcrin sermaye mıl t.ırlarını bani 

mcktubile tevsik etmdcri ş:ırr konulmu~tur. 

Tallplcnkn sicilli !iCArctte mukayyet olanlann, serm:tyelırinin ı 

memen tediye edilmi !00,000 türk lir sından az olınadı~na da 
şicilli ticaretten ftlacaklm \ eslk:ıların da banka mektubu yeriı 

kAbul edileccıtl \'<! mı.i?.an•dcnin 21 Eyliıl 1929 da icra edilıce; 
""''ih olun•ır. 
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BUGÜNKÜ HA VA 
Dün hararet azami 24 as~rt 14 

derece teli. Bu gün rUzgir lodos 
esecek ve havı açık olacaktır. 

FELEK 
GÜNDÜZ FENERİ 

Vakıa şu terkip Türkçede zenci 
manasına gelir ama ben o manad~ 
kullanmıyacağım. Bu gündüz fenerı 
Karaköydeki işaret kulesidir. Avru
pada büyük ve çok işlek caddelerde 
ak~ları bilhassa arabaların yrğıl
malarını menetmek için yapılan bu 
kulelerden birini Peştede görmüş
tüm. Yerden l~akal beş altı metre 
yüksek olan bu işaret feneri bizdeki 
gibi gündüz yanmazdı, ve yandığı 
zaman da ııığl. uzaktan görülecek 
kadar parlaktı. Bizimki hem sönük 
yanıyor, hem de gündüz yanıyor. 
E. buna can dayanır mı? 
VA - NU NEDEN HOŞLANMAZ? 

Bu ıüale kolay cevap verilemez, 
yalnız arkadaşımızın hoşlanma~ı~ı 
şeylerden birini geçenlerde kendısın 
den öğrendik. Akşam' da yazdı: 
Hediye almaktan hoşlanmazmıı, se
bebini de izah ediyor: Çünkü bilmü
kabe le hediye vermek lazım. A kar-

; deş neden ters ifade ediyorsun, ,~ .. 
na: Hediye almaktan hoşlanmam dı
yeceğine, hediye vermekten hoılan
mam desene. Bu istikrah bende de 
ıvar. bilmem nasıl kurtulacağız? 1 •• 

YANLIŞ İSİM 1 
Yerini yurdunu yazmıyor ama bi

·zim yevmi rüfekamızdan biri bir ga
rip havadis veriyor: Bir kızcağız 
mahkemeye müracaat ederek filan 
zattan gebe kaldığını şikiyet maka
mında söylemiı. Kendisini muayene 
etmişler, filvaki gebe olduğu anlaşıl 
mış, lakin ayni zamanda kendisinin 
kızoğlan kız olduğu da tebeyyün 1>t
miş. Mahkemenin cereyanı sırasında 
gebe bakire bir çocuk doğurmuş ve 
iımini 0 Mucize,, koymuşlar. Eğer 
çocuk kız ise bir diyecek yok ama 
eğer çocuk erkek ise Isa koymama
ları affedilir hatalardan değildir. 

FELEK 

Mektepliler iiüsahakuı 
18 inci haftanın ikinciliğini 

kazanan yazı: 

lcra ve Hlıh kanunu 

Garp edebiyatı 
Rosamond Lehmann 
İngiliz romanında kadınların tut

tuğu mevkiden Mrs Dalloway müna 
sebetile bahsetmiştim. İngiliz kadın 
muharrirleri romanesk edebiyatta 
mühi mbir rol oynamaktadırlar. On
lar; pek az kimsenin muvaffak oldu
ğu bir janra yeni bir hayat, yeni bir 
rayiha getirdiler. Virginia Woolf' 
un Margaret Kennedy'nin, Katheri
ne Mansfield'in eserlerini okuyan
lar bu yeniliğin neden ibaret olduğu 
nu hissetmişlerdir. 

Roman, yalnız bir vak'ayı hikiye 
etmek ve o vak'a i'inde bulunan şa
hısların hususiyetlerini tebarüz etir
mekten ibaret olaa muharrirler ordu 
sunun esaslı kalabalığını teşkil eden 
yüz binlerce romancının her biri ha
kiki edip aayılabilirdi. Roman. ko
lay göründüğü, uzun bir hazırlanma 
devresine ihtiyaç gllstermediği ziha 
bını verdiği için tehlikeli bir janr
dır ve ayni esbaptan dolay• edebiyat 
saliklerinin en cahilerini cezbettiği 
için de onda mu,·•.ffakiyetin hususi 
bir kıymeti vardır. Hiç bir "janr" 
bayağılil§IDJŞ fikirlerin, müptezel ol 
muş hislerin ifade~ine onunkadar mü 
sait değildir. Onun içindir ki roman 
da her yeniliği, bilhassa muharririn 
hassasiyetine ait yenilikleri sevinçle 
karşılayoruz. 

Bu "yenilik", daha doğrusu bir 
nevi tazeliktir: Yalnız hislerin taze
liği değil, fikirlerin ' de tazeliği. .. 
Hayatı öyle bir tarzda görmek ve bu 
görüşü öyle bir tarzda ifade etmek 
ki en karanlık, en gamlı, en ümitsiz 
fikirlerde bile bir nevi zindelik bu-
!unsun .... Yani temiz, iyi yıkanmı,, 
berberin elinden henüz çıkmış, leke 
siz gömlekli beyaz boyunbağlı bir 
bedbinlik. . . Hayatın manasızlığını, 

lüzumsuzluğunu, kısalığını görüp te 
vekkül etmekte "kendilerine hürmet 
edenlere" has bir zarafet. . . İşte 
bunları bazı İngiliz kadın romancı
larında buluyoruz. Belki, hayatın 
ka11mnda sinirleri sağlam ve ruh
ları mağrur olanların aldığı bu tavır 
pek yeni değil, işaret ettiğim mah
dut muharrir zümresine has değil
dir. Fakat onlar bunu o kadar mü
kemmel bir tarzda ifade etmişlerdir 
ki beteri hauasiyetin derin ve giz
li e.ndişelerinin bazılarına yeni bir 
şekil ve mana bahşettikleri iddia o
lunabilir. 
Saydığım muharrirlere son zaman 

!arda pek genç bir kadın daha ilti
hak etti: Rosamond Lchmann. Yir
mi üç yaşında iken neşrettiği Toz 
isimli romanı adeta beynelmilel bir 
hadisesi edebiye oldu.(!) Bu.gençli· 
ğin arzularılahamlelerile, dünyayı de 
raguş etmek ihtiyacıla yanan birgenç 

Bu hafta yeni icra ve iflas kanunu kızın, bir genç kız tarafından yazıl-
meriyet mevkiine girdi.·· · · mış hikayesidir. Bu nevi eserler ek-

Uzun asırların küflü an'anelerile 
beraber batından batma intikal ede :~~.:,>;; ~f~:ı~~ F:~1tın;.~;'~! ~şfaa~ 
ede bugüne kadar devam eden borç- başa hlkim olan patetik heyecan, 
!unun hapsi adeti yeni kanunla orta- muharririn gösterdiği fikri kemal 
da.n kaldırılıyor; alacaklının hakkı bu kitaba müstesna bir kıymet veri
da, daha medeni ve daha mantıki e- yor. Gençlikte enerji ve sevmek has 
s.aslara bağlanıyor.·· sasının çılgınca israfını hiç bir eser 

Bu köhne ve fena adetin faydala- bunun kadar belagatle terennüm et
rını bilmiyorum, fakat zararları elle memittir. 
tutulacak kadar bariz. sayılamıyacak Mevzuu, huliaa edilemiyecek derece 
kadar çoktu.····· de dağnık ve geniştir.Esasen kitabın 

Eskidenberi etrafındakileri, kendi güzelliği yarattığı atmosferde, eşha
menfaatı için çahştırmıya, buna mü· sın arzettiği hususiyetlerde mün
kabil onları daima borçlu, dalına demiç olup ııatınaz bir mantık muci
minne~i, kumandası altında bulun- bince cereyan eden bir maceraya ta
durmaga alışmış v~ ~un~ menfaatı- bi bulunrnamasındadır. Toz, Londra 
ı_ıın en .. esaslı .gayesı bılmış ~13;? ~en- .civarında ilı:amet eden Judith ismin 
tur mutegallıbenın en ~uyuk ~cra de bir kızın gençliğinin tarihçesidir. 
kudretı borçluy~ hapsettı~ektı. ·: Judith, ilk çocukluğunu komşuları 
Bu sur~.d~ b_elkı e~ ~z bı~ m~bli.ı: olan bir ailenin oğulları ve kızıyla 
ve en kotu hır emel •ç.~n azız hır va- geçirmiştir. Bunlarla geçen gilnle
tandaş çocuklarının ı:oz yaşları ara- rin hatırası o derece kuvvetli ve şid 
sında evinden alınır; y~~asından u- detlidir ki komşular gideli beş on 
zak._ tarlasıı_ıdan _veya, . ışınd.eı_ı . ayrı sene geçtiği halde, eıerin başında 
hapısane ko~lerınde ın~ettırı~ı_r. ve bir genç kız olan Judith'in hayalle
o ırkdaşın mılyonlara bıle d~gı.şıle~ rini, düşüncelerini hala işgal eder
mıyecek olan mukaddes hurrıyetı !er. Günün birinde avdet ederler: 
?ir gaddarın oyuncağı mesabesinde Hepsi büyümüştür; erkek çocuklar 
oırakılırdd... . . güzel ve gürbüz birer delikanlı ol-

.Bu hazın devır~e aıl~ ba~ılan, c~- muşlar; küçük kız evlenmiş, kocası
ınıyet, vatan, hır mustasılden, bır 111 kaybetmiştir. Bu tazelenen mü
vatandaşl~n mahrum kalırd~ 1 .. . . nasebet, birdenbire büsbütün yeni e-

Bu şı: kıl, bu asrın, bu ıdarenın saalar üzerine teessüs eder. Artık 
mefkuresine sığamazdı ve netekim cinsi cazibenin kanunları hakimdir. 
ö~l~ ~l?u ..... ~uh~e~e~ Adliye .ve- Judith güzel bir kızdır: Üç delikan 
kılı'!''.zın de~ıK,,ı gıbı : 'Cumbur~y7t h onu başka batka arzularla takip 
yenı ıcra v.e ıflas kanunuyla mazının ederler. O, delikanlıların her birine 
çok acı bır hatırasını daha silmiş karşı ayrı ayrı hislerle merbuttur. 
göz yaşlarını tarihe gömüş bulunu
yor .. .. ,, 

İşte haftanın en değimli haberi. 
Bursa Erkek liıeıinden 

No.: 172~rhan 

( l) Rosamond Lchmann: Dusty 
A. nswer. Fransızca metni Poussiere 
ismi altında Pariste Plon kitapha
nesi tarafından ne re~iştir. 
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ASK G0NESI 

CUMA 13 tYLOL 

Komedi 

1929 

· Tlrk ~nıınteıu tt kireci 
Anonim şirketinden 

iLAN 
Türk çimentoıu ve kireci anonim 

şirketi hiHedaranr, eaas mukavelen& 
mesinin 4 7, 48 ve 53 maddelerine 
tevfikan, 30 ey!Ul 1929 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat on birde 
Galatada Agopyan hanında 4 üncü 
katta ki.in şirketin merkezinde fev
kalil.de heyeti umumiye içtimaına da
vet olunurlar. 

RUZNAMEİMÜZAKERAT 
- Karıcığım, sana çok eski ra, balolara, davetlere beraber ı - Şirketin usulü dairesinde te-

dostum Şakiri takdim ederim. gidiyorlardı. Fakat iki samimi şekkülü için kanunen icap eden bil-
Senelerdenberi Istanbulda de- arkadaş gibi. cümle muame!Atm ifa edildiğini mü 
ğildi. . . . • • • şahede etmek, 

MiLLiYETiN 

d 2 - İstifa eden meclisi idare iza-
. Naci bey, koca göbeğini Nihayet Şakirin sabri tüken i. sından Yusuf Ziya beyin yerine Şa- Bu gUnkll yeni 

şİ§İrerek, katmerli ensesini kı- Handam ya bütün bütün kaybet kirbey Sarıcanın keyfiyeti tayinini bllmecemlz 
rıştırarak i!Ave etti: meğe, yahut ta tamamile elde tasdık etmek, 

SOLDAN SACA: 
- Mektepte, birinci sınıftan etmeğe son ve kat'! kararını ver ~ - Esa~ mukavelenamesinin 39 1 _ Basamağı olan şey (S) 

son sınıfa kadar beraberdik. di. Filvaki Handanı sevmiyor- ncu maddesı mücibince meclisi idare 2 _ Veresiye olmayan ( 5) 

S . d . k d - 'ld' b b' azasının huzur ücretlerinin tayini 
onra ayrıldık ve sekız sene u, aşı egı ı amma, u ır 4 _Esas muk el . . ' 46 

3 - Ruha mutaallik (4) bacağın 

sonra işte gene buluştuk. izzeti nefis meselesi olmuştu. ncr maddesi muc!b~n."ena~~~~P ü- hUkillen kısmının düğümü (3) 

Kısa bir an sustu, sonra ifti- Oturup şu mektubu yazdı: cretinin tayini, 4 - Tapmak (3) 

h 1 • S T' k 5 - El!ona (4) Nota (2) 
ara gögsünü kabarttı: «Handan serti seviyorum. - . ~caret anununun 323 ncü 1 _ Üşümeği izale (? ) 

- Sevgili Şakir, işte kanın. Sana delic~ aşıkım. Aşkımı ce- ~dd.esının 1!l:u_m gös!crdiği ~ezU- 8 - Dışın aksi (2) Nota (Z) 

Ş ki ·· 1 k d · ·· · · S myetın mcclisı ıdare azalarına ıtasr 
a r, genç ve guze a mm saret edıp soylıyemedım. en 6 _Esas mukavelename . . 3 .: 9 - Fakat (5) Pislik (3) 

1. . .. .. ld' sının ncu 
e mı optu. de anlamamazlıktan ge m. maddesinin 2 inci fıkrasının berveç-

~ 

EG LEN CELiıll 

0GnkQ bllmecemJZlP 

halledllmlf şekil 
YUKARDAN AŞAôl: 

1 - Alaka verici (7) 
3 - Huzur (5) Soy (3) 

5 - Sicimin kalmı (2) Şüph . 
6 - Emanet ( 5) Fokun alıl' 
1 - Kapı ortasındaki set (41 

yaz (2) 
8 - Usul (5) Nota (2) 
9 - Bu mevsimin bir yemiıi 

• • • Perşembe günü saat üçte odam- biati tadilinin tasdiki: 
Naci beyin verdiği bir ziya- da seni bekliyorum. Eğer tam .• H_er nevi çimento ve malzemei 

fette, Şakirle Handan sofrada üçte gelmezsen intihar edece- < ınşa.'.ye1 imal ~e tic~reti, bu .~ususta 
yan yana oturdular. Şakir ba- • · < bılcı_.'ll.e sınaı ve tıraıi muessese-

Büyük bir ehemmiyet ve idna ile seçilmiş fllimlerile vasi ve emsafsil 
salonu Ue, musiki adaptasyonu üstadı Maestro POLIANSKl 

tarafından idare olunan orlcestrasile 

h 1 1 k h k gım.» < ler ıhtas ve iştira ve isticar ve iş-
z~n l' kızdı ses e onuşup, er 

1
e- * * * « !etmesi, bilOmum maden ve taşo-

sı a a a ar edecek ~erler an a- Ertesi günü Handandan ay- « ~a~arı ruhsatname ve imtiyazları 
tıyor, bazen de, sesını alçaltıp, rıldıktan sonra mektubu eline • ıstihsaı etmek ve bunları işletmek; 

MAJ1K SİNAMASI 
geçen seneler olduıtu gibi bu 5ene dahi bUtUn bedayiperTeraıt' 

edecektir. 
Handanın kulağına bir şeyler usulcacık sıkıştırdr, gitti. < ke~di. fa~rikalarına muktazı meva-

fıslıyordu N . b k .. t'' u·· c dı ıptıdaıye ve mevadı saire ile fa- !i!llii•••••••miiiiiiİiimiiiİiıİİİİİİ ııiiiiiiiiiiiiiiiiiii~İİİİiiiİİİİİİİİİlllrlP~ 
. acı ey arısının us une Y - c brika mü tah l't ki' · k -

Yemekten sonra Handan ··d·· · . s sa •,mı na •ç~n ar_a Bu gün Bu gün )>• 
. ' ru U. « ve denız ve havaı her nevı nakh- ' "" 

k:Wve fıncanını u~atırken, Şa- - Daha hala sana kur yaptı- • yat vasaitini ihtas, ve iştira ve iş- EL H A M R AD A MPLP' elNEM'eıun I~~ 
kır genç kadının, fıncanla bera- ğını saklıyacak mrsın? . . Gi.- c !etmesi. fı fıll. O AO !1D '""'! 

ber, parmaklarını da tuttu. Han derken ne mırıldandı, ne verdi? . Bu m.addenin akşamı mütebakiye- k ı z ( t ~ l ~ t l R BEBE DANIELS 954 
dan, parmaklarınr ne pek çabuk H' b' d' b'r sınde bır tebeddül olmadığından 1, 1 la... 

. .. - ıç ır şey verme ı, ı madden· h f 'd ki l T ı 1 M l y l I -"'J 

bçektık, neŞ dk~ kçokdı_ızkun d~uddd~t şey söylemedi. Sen deli mi ol- şekilde ~:zı1?c:~:.ecmuası atı e fevkallde sevimU komedi !92Sı "ı 
rra tı. a ır en ı en ıne u- dun~ o .. .. ' • 
ünd... A b b k d b d 1 · « çuncu madde - Şirket aıağıda MDmessilesl:Amerikanın en bayak ) 

ş u • « ca a u a ın u a a Handan gayri ihtiyari mek- < yazılı muamelat ile iştiğal etmek yıldızı . son derece heyecanlı filmini ıeııı:, ))~ 
mı?» • • • tubu göğsüne sokmuştu. Naci < üzre teşekkül etmiştir. K LA R A B O V etmektedir. lid saat zevlc, otı 

- bey devam etti: .< H_er ı:ıevi çimento ve malzemei ı•------------· zerafot • sı. Handanı .elde etmege karar D'kk t t H d S « ıntaıye ımal ve ticareti bu hususta ' 
d . - ı a e an an. en . . • TEŞEKKO İK Rl 159 

ver ı. be . k k lı" b'l . c bilcümle sınai ve ticari müesseler R RAZ JŞLE ~ 
E 1, h • nım ıs anç gımı ı mezsm, ı'ht · . . . . G · E z d th •·· 

vve a ma zun ve esrarengız .. .. .. . « as ve •ttira ve ıstıcar ve ışletme- azı vrenoa a e aan An Be, 
davrandı. Hissiyatını itiraf et- çunku bu gune k~?ar sem ~s- • si, bilumum made:l ve taşacakları yin refikası ve tüccardan Hijıni Naili Mücevherat. balı, esham, ııb · 9 

kt k . b' k , kanmadım. Bu gune kadar ıs- < ruhsatname ve imtiyazları istihsal Beyin hemıirelİ merhume Muaı:aez ltıg 
me en çe ınen ır aşı vaz 1 • 1 k 1 d' b d etm k b l . 1 k k d' H imi . . Maa Ü d nı .1 . . d F mım e e enme ı un an son- « e ve un arı ış etme ; en ı anımın cenaze meras ne ııtırak Ş C z 8 1 ı91 tavrı ı e ıç çekıyor U. akat d 1 k 1 ' c fabrikalarına muktazı mevadı ipti- ve taziye ve teselli lutuflannda bu- ~ 
H d ani 1 kt 1. ra a e e enmez. . . d . . .., 11lre mukabUl her yerden " lo. 

an an amamaz ı an ge ı- . c aıye ve mevadı saire ile fabrika lunan bılcümle zevatı kiram ile rüfe- 1 ,. ,, 

yordu. Gayet samimi bir lisanla Hıddetle odadan çık.u. Han- < müstahsaliitını nakliçin kara ve de- kayi muhteremeye merhumenin bilu- ehven ferıil Bir defa mUracı• ll9 
eğlence tavsiye ediyordu. dan ~e~t~bu. okudu. Bır ad.am, < ~ .v': ~aval her. n~vi nakliyat va- mum ailesi tarafından arzı teıekkürat yurulmasL Sirkeci Erzrum ifan ;1~7 

Şakir düşündü: «Sahiden bu- onun ıçın ıntıhar edecektı. . . c saı":"ı ihtas, ve *"~ ve iıletmesi. olunmaktadır. numero . ,...,,1 13 
dal ? y k b · 1 1 Bu adamr kocası kıskanıyordu. < Şırket balida tasrih olunan ma- _ 256 

a ~ı. o sa emm e a ay Bu intiharın önüne geçmeli idi • kasıdı ile doğrudan doğruya mü- Basur memelerı·uı· anıeıı·yatsız (ıs 
mı edıyor?» A 1 • ., lUd Gid k . • « nasebettar bulunan bililmummaU 

Ondan Sonra hareka'tını de mma nas .r:-.. ece tı... t' • , 1, . 
- • t .. ; c ıcarı, smaı muame ii:ib ıcra ve bu 8f) 

ğiştirdi. Çapkın bir adam gö- Şakıre nasıhat . e~e~ek ~~ ~ev- c muamelat ile iştigal eden diğer ıir- ıı•' ı l 

ründü Gönlüne göre bir kadın dadan vaz ~eçrlıesmı soylıye- c ketlerin hisse senedat ve tah·Tila- kurutan HEDENZADIR n•' ~ 
· k · u üô tı "b . . kanı kesen ectJ .ı \o. 

bulamadığı için işi sefahate dök ce tJ. ;; · ' . c n~ mu ay~a ~e bu nevı şırketler , ,.. ,, 
.. • .. .. . . !ol ! * < tesıs ve Turkiyede yahut mcmali- yei'ane deva 

tugunu ıma ettı. · ki b' d k'' l k d · -----------------------Perşembe-pil saat üçte Sa- • ecne ty e aın o up ma sa ı ış 
Handan oralarda olmuyordu. . .. .. , . . ' - « bu şirketin maksadına müşabih s • h • ""' d 
Artık sık sık, hemen bir kır, onune laf olsun ?ıye. bır re; • bulunan şirketlere iştirak edebilir. 1 p a 1 o ca g 1 n a n •. 

giln gibi beraber oturuyor- velver koymuş, netıceyı beklı- c Nevi ve mahiyet itibarile işbu 

lar, beraber geziyorlar. Çayla- yord~: < mad~ede zikre~il~n muamelattan 20 eylül 929 yarı•ları Irı"n ocakta k t 1 si b'r 
• • - ' Üçu çeyrek geçe, Handan gel c gayrı her hangı bır muamelenin i- T T ayı muame e ~ı 

Nihayet birini sever; fakat sevdiği meyince sinirlendi. Demek öl- c fası şirket için nafi görüldüğü tak- lamıttır. Handikap pazar, dlterlerl salı ılinil akşaıı1 1 ıs 
e~k_ek Judlth'i sevmez., Onu. sev:e~ mesine razı oluyordu. Eğer in- c dirde he~eti ida~enin teklifi üzeri- kadar kayıt olunabllecektlr. ( lııı 
bırı vardır; fakat Judıth, dığerını tı'h tm Handan unl c ne heyetı umumıye tarafından it- H I I Ü il k h ili d edil 117 
sevdiği için ötekiyle evlenmeye razı ar e ezs~, on .. a c tihazı karar edilmesine ve tadil ıııa ayvan ar sa 1 g D OŞU ma a n e muayene 17 
olmaz. üçüncü delikanlı genç kom- alay edecektı. Buna tahammül h' t' d 1 · b k H"kQ cektlr. 

. d d' Ölü .. l c ıye ın e o an ıf u ararın u - ıı 
ş~sunu biraz asabi, bıraz h?ıtalıklı e emez ı. mune razı o an < metçe tasdık edilmesine mütevek-

b~r a~zu ile takip eder: Judıth, sev- kadına yalancr çıkamazdr. . . . . c kiftir. Bu suretle tasdık edilen k - ...._ YAKINDA ÇIKACAK OLAN ....,. ,1 
dığlnın vefasızlığı karıısmda ona . . .. . . . a ...- ...,. 'ls 
takarrüp edecek gibi oluraada niha- Kendıru oldürmeae bıle, ha- c ~ar ııbu mukavelenameye zeylen ; 1ıl 
yette kendini terketmez. Böylece ze fifçe yaralaması lazundı. Silahı c ilAve olu~ur. Şirket eaası maksat (Ankaranın çiçeklerinden Etlik)Mecııı~' 
man geçer, gençlik gider. Delikanlı- aldr, göğsünü açtı. Saata baktı: c ve tedvin muamelatı ~unnında ka: et ~ 
!arın biri -Judith'ln sevdiği- ö!Ur. ö Üçü yirmi geçiyor •.. Rovelve- < nunu mahsusuna tevflk~n emvah Herkesi alAkadar ve bir tenevvü nilmunesi srz edecek olan bu ~ 
tckilerin her biri bir tarafa dağdır. . ''ğ .. ün . k k < gayri menkule ve arazı taaarruf mua : memleketin güzide ve büyük bir şairinin yeni kaleme el ~ 
Judith'de kendisini bir gün yap yal rı go sı_ın • neres;ne sı aca tı c edebilir.• Ulu Gazinin heykeline ait atetln ifadeleriyle tarihi ve asgari b 

nız -beraber oynadığı komşu çocuk- ki, tehlıkesız yara asın. · · Esas mukavelenamesinin 53 ncü oilrlnl temin ettiğini de, sevgili okuyuculanna olmdlden miijdtl~-~ .1 

!arını beklediği devirde olduğu gibi Tam bu esnada kapı açıldı. . ve ticaret kanununun 386 ncı madde- / 
yap yalnız bulur. İşte, gençlik oyun Handan girdi ve Şakirin üstüne sinin birinci fıkrası mücibince heye-
lan da bitmiştir, ate9ler sönmüıı. in- atıldı. ti umumiye mezktlr tadilat hakkında 
sanlar dağılmış, hayat her kesi, ten- s' hid kendini ''ld'' süretl ınüteberede icrayı müzakerat 
sip ettiği mahallere yerleıtirmiı, ni - .a . en O ure-
zam ve sükQn . iade edilmittir. Bu cek mıydın?... Çok mu geç edebilmek için sermayei şirketin üç 
velveleden, bu galeyandan, bu arzu kaldım? . . . rub'unu temsil eden hissedaranrn hu

zuru ve mukarrerat dahi asaleten ve 
selinden, bu çırpınmalardan yalnız Şakir Handanı kollarının a-
gönül.le~de bir gariplik kalmıştır. rasına aldı, sıktı: ya vekfileten hazır bulunan azanın 
Kendını hayata terketmekten başka G ld' G ld' ., sülüaanı ekseriyetinin vücudu şarttır. 
yapacak yoktur. - .e. ın. · · e ın mı · · Liakal 50 hisseye nıfilik ve heyeti 

Bu kitap arzunun -alemşümul, Sen mısın? umumiyede hazır bulunmak arzusun-

ın_. SANTRAL BAR 
KABARE· RESTORAN - DANSiNG 

Beyoğlu lstikl!l :addesi 220 

Zarafette tezyin ve tertip edilerek kış mevsimine bu ayın 15 ınd•n 
itibaren başlıyor. 

Her gün saat 6 da matine dansant ve IO da suvare dansant 

Mükemmel yemekler. • 
p~ntei~~i~ bir. a~zu~un- destan'.d'.r. Handan neye geldiğini söyle- da bulunan hissedarlar, esas muka-
~~yebıh~ı~ kı hıç bır ese~ •. gençhğın metli. Nasihat etmedi: «Bu sev- velenamesinin 51 nci maddesi müci- Arslan kuvvet ,arabı .. " 
yureklerımızde yapttığı ısraf has- d d !» d d' bince hisse senedatıru içtima günün- iJC•"' 
sası"nı bu kadar nefasetle ifadeetme a an vaz geç eme ı. · · . · · Kana sinirlere kuvvet., renge penbelik ve natürel güzeUJk " ,.~ 

· · R d Lchm • · B · ·· ·· aland k l den laakal bır hafta eve! şırketin mer ,,.., 
mnıştır. osl:ımk1 °~ . k 1 1an.n ın 1eserı ~r suru Y .• an sonra, a P kezine tevdi etmelidirler. •ismanlık verir. iki şişede tesiri görülilr. Her eczanede bulunur. v-, ı 
g ya genç ı ennı a P erı sIE ama- lennde hakikı aşk doğmağa ' · /ı~' 
dan hatırlayamıyanlara ithaf edil- b l t Hisse senedatı tevdiini mübeyyin o- Bahçe kapı Şekerci H. Bekir arkası M, KAzım ecza deposu, 0 ~1 
mi~. onlara teselli vermek için yazıl aş amış ı. !arak müessesatı maliye tarafından rada Cafer Tayyar merkez eczanesi, Samsunda ecza taciri r 
mıştır. N ak/eden şehadetnameler hisse senedi maka-

REŞA T NURi SELAM! İZZET mına kabul olunur. Can he lerde. A/; 

yok, hiç bir gilvenek yok! Ayda . . • . . . . . . . . . - Ne o yumak?.. paratorluğunun değil, mim or- eı.ı kuvvetli bir misali değ~i~ 
ele geçecek üç buçuk kuruşta Hamranın sıcak bir pınar gibi Diye söylendi, etrafa bakındı. dunun, Türk ordusunun yüzbaşı dir.? Sanki, şairin başI!'1. verv 
kesilince ben ya dilenciliğe çık- gözlerinin kaynadrğı ve kalemi- Kapıdaki taze, sesi alınca tek- sr ! Tutulmak istenen iki odalı mek için çekildiği hissı111 ııt'~ı 

malı, ya orospuluğa düşmeli, ya nin durmadan yörildüğü bu sa- rarladr: ev onun içindir. Onun vatanı ka bu köyün yalnızlığı içi11de ıııı'!Y 
boğazımı sıkıp nefesimi durdur- niyelerde tasavvur ediniz: Bir - Hatun .. Gız Aniş hatun ... dar sevdiği, ve : ut bir yuvanın kurumu Y0311 ,ıf 
malıyım değil mi? .. Yaşamak köy. Bol ay ışığında yıkanan ve Benim. - Vatanın kurtuluıu senin ilk teşebbüs yapılırken Jl ~~', 

Etem 1.ZZel için tırnakları çürüye çürüye pa- bir demet bahar çiçeği gibi ye- Aniş hatun: kurtuluıundur. O kurtulmazsa nın öbür tarafta tek oda51~e il' 
ket doldurmağa razı olduktan şil ovaya serpilen bir köy! - Gelin senmisin? • • ıen yoksun. Onun içindir ki va- panıp kana kana ağladığı~ bl 
sonra o da insana çok görülürse Onun gecesi, onun şiri; onun Dedi, havlu kapısını açtı ve tanımı seviyorum ve o aevgi i- ni döktüğü andaki tezadı.11r?· ·. 

- Hamra hanım. Belki bir rini doldurup bir ha~alı~ım~ bunun sonu yoktur: gönlü buran, gözü kapan, ber- sordu: ı çinde aenin sevgini buluyorum! dan başka ne manası vard~e a~~ 
jiyeceğiniz olur? mektubu oku- zarfa koymuşlar. Beş lıra Y~~ Ya şu kayıktaki sarhoş nı- raklrğı! Bir şair rüyasını andı- . - Kız bu vakıt burada ne a-, Dediği Hamra içindir. Demek ki, şair isti~O~jjre'' 
rnayacak mısınız? . beş kuruş 1 Üzülmedim. Çünku mun sarkıntılığına ne demeli? .. ran bu zengin tabiat lavhası içi- ruyon ki?... . • . • • . . .• • . . . . • . !atıyor. Yine istese gul 

Dedi . Hasan'a gidiyorum . Bir hafta Bu mıymıntı herifin azgınlığr ne boğulup uyuyan köy ve gece- gelin elindeki çıra alevini Hatu- Muhavere uzun sürmedi. Ge- ve : 

- Hayır sonra açarım . • • on gün sonra nasıl olsa, ben ay- birden bire bana her şeyden, sa- de fidan yapılı esmer güzeli bir nun yüzüne tuttu l lin : - Oh ... 

D.edi?1. Zil çalar çal~a~, san- rı!ac.aktım 1 Fakat şekil çirkin 1 bahtan ~.k~ama kadar başımdan t~~e koşa ko~ ge!di, sokağ~~ - ~~iş ha~un beni efencli a- , -Peki ~atun ba~ı •• Y ~~11.' sa- Dedi~ec~k. . • rJ_{ell ~ 
ki hıç bır şey ?'?1amış gıbı ar~a- Bır ınsa~ın ş~hsn;ı.a f~nalık ya- geçe~ b~tun acılardan d.a?a a~ı donemeç yenndekı kapınu;ı. o- ğam gon~erdı.Hac~ ~ğaya da sa bah Hacr agamın dıyecegını alı- HeI? ısteı;z kı , o agla 11vaf~1 
daşlarımın elını sıktım, maı:;a- parken bıle bır mılletın ~a!atı- g.~ldı. Eger o tokatı henfın yti- nunde durd~. Ve .• s.eslendi: n~. d~ selam~ ".~·~ızın yukard~- 1 rım. • • radakı mes ut emel ır.fiıı"'.) ;r· 
?:adan çıktım. Ohanes efendıs! na kast etmiş kadar sevınıyor- zune çarpmasam ve o şakırtıya: - Gız Anış . . Anış hatun .. kı ıkı dam gozu yuzbaıı beye kı- Dedı .. Gene usulcacık evın olsun. Ancak, bu n;ıu~ çel.! 

le yervant efe?disi ?e daha ö- lar .. ~ir T~kün. ekmek yeme- - Ne ya~tım?... . Anişl. • r~lam~ istiyor Istanbuldan ge-
1 kapısı~ı kapadr. ve .. hı~lı hızlr o gözlerdeki yaşı dı11dıre q' 

tckıler de hepsı hepsı bu çıkışı- mesı bırer bırer bır cemaat olur. Demeseydım muhakkak ki de- Havluda dut ağacına baglı lın getırecekmiı. ! 1 yUrüdu. Hrzlı fakat sessız. Kor- * * * ·rJilC • 

m:ı hay~e~ ~ttiler: Ahmaklar! Gaye bu 1 Eğer ben gidece.k ?l- lirirdim. Kuru bir baş bu kadar duran yırtıcı köpek. sese .havla- _-E ... Bir yol Hacı Ağana ııö- kuyor. Tabiatı ~cen~irn:ı:e~.ten üç sinir darbesinin bdıl ~~ 
Kendını bılen bır Türk eğer masaydım ne olacaktı?. Bır ın- azaba dayanamaz. Fakat bu çe- dı; genç kadının elmdekı çıra ylıycıyım ! .. j korkuyor. Bu denn şaır sukutu- lup bahtsız kızın kafasın fi3~ 

aç kalırsa kendini ipe çeker bo- sanın, hele genç bir kızın güve- kilen ne?. Niçin çekiyoruz, ni-1 ışığının aksine huylandı. -He .. Sen bir yol söyle. Ba-nu bozmaktan korkuyordu! Fa- rulduğu 0 günden. sont11ıralııf" 

~ar da gene size boyun eğip a- nebileceği bütün yaşamak des- çin bu yorgunluğu stirükleyipl' Burası köy imamının evi. A- kalım ne der ?.. 'ı kat o şair ki eserinin her sayfa- günü gününe'bütiın hat 

•uç açmaz. tekleri böyle bir günde kesilive götürmeğe katlandırılıyoruz? niş hatun köpek sesine uyandı, . . . . . . . . . • • • . . . sında ya bin kahkahaya, ya bin kaydediyordu ..... 

Mektubu yolda açtım. Lut- rirse o genç kız ne yapar?. İş Bunu yapan kim?. Allah mı? usulcacık oda kapısını açtı, hav- 1 Bu yU!baiı Ha~dır. ~arbi- 1 bir aha, birden nağme verir. Ya- ••••••••.•• 
"" ........ - . 



MlLLIYET CUMA 18... EYLÜL 

fSehremaneti ilAnlan 1 Or~~D JI lrızii l1klİJI 
Nihayeti Ol, ıı, 02, 51 numaralarla biten m!e::ez:r:~~ç~:n~!;!:;~: Btfttl~hllDdll: 

biletler Otuzar lira kazandılar 290 takım elbise kapalı zarfla Avcı koru vakıf oı:nanlaruım 
Çek'! , münakasaya konulmuıtur. Ta- Mudarlı civarından üç sene zar 

Yed' ~ en tayyare piyanko- 40 lıra kuananlar liplerin tartname alınalı: için fmda kesmek ve kömlir yapmak 
ıu ~ncı tertip 2 inci ke§ide- 24835 20010 37010 59089 her gün levazım müdürlüğüne üzere senevi (üç bin) kantar 
'lıııi llin_aralara ikramiye iııa- 614 59656 35786 2460 ıelmeleri teklif mektuplarmıda dan cem'an ( dokuz bin ) kan-

199()1 ltir: 8080 58937 35582 41956 ihale günü olan 3-10- 929 perıe- tar kömür 2 -10 - 929 çarşamba 
33133 numaraya: 35000 lira 46420 12674 48169 1772 mbe günü saat ıs e kadar mez- günü saat on beşe kadar müzaye 
52i, 1 2~Uinaraya: 1000 lira 52210 19482 36653 29358 kilı' müdürlüğe vermeleri. deye vazedilmiştir. Talip olan-

28 numaralara 3500 er 11461 33627 34063 14039 • • • larm I~tanbul Evkaf Müdürlü-
21119 51722 14748 12885 16759 Şehremaneti Beyoğlu Daire- ğünde İhale encümenin• müra-
Oti, 551

50985, 53533, 45004, 56013 53583 11302 9519 sinden: Daire anbarında mevcut caatları. 
l0şeq·62'.16970 nwnaralara 18280 55470 11614 23549 camlı kapılar ve kasalı camlı pe • • • 

1 ır~ ısabet etmittir. 39473 26281 3206 13798 ncere çerçiveleri çubuk demir Avcı koru vakıf ormanlarının 
0g3 OOo lira kazananlar 44801 8161 20502 54061 ve kurşun lavhalar 3-10- 929 per Mudarlı civarından üç sene zarı 

13742 8060 44186 57559 9555 43369 41453 şembe günü saat 10 da açık mü- fmda kat ve imal ewı.ek üzere 
2128 710 48452 59053 35833 52185 52307 zayede ile satılacaktır. İsteyen- senevi ( 2000) kantardan ceman

1 

4579() 34449 828 3074 2551 24667 55461 lerin o gün Daireye gelmeleri. (6000) kantar kömür 2-10-929 ça 
51554 58498 53026 34674 * « rşamba günü saat on beşee ka-

450 r 34404 35659 s1s51 31424 d .. d d'l · 1 ıs4 ıra kazananlar 
10559 1098 9164 3544 Satılm~k üzre ~ıya. şubesine bır~- aı:_ muzaye ~ye vaz e ı mış o -

30997 40396 17524 kılan Naııt beye aıt bır karyola, Mı- dugundan talıp olanların Istan-
42~3 36261 13277 24509 6662 nir beye ait bir buzluk, Mehmet e- bul Evkaf müdiriyetinde ihale 

5157 6454 29341 48180 756 2857 26355 fendiye ait araba, Kimile hanıma ait encümenine müracaatları 
5 26580 18535 10655 2730 8197 52036 bir parça kutna§ ilin tarihinden iti- , . · • 
5380 42116 37862 11675 7558 57610 35341 baren onbeş gün zarfında müracaatla lıtanbul 4 m~, icra .memurl~gun-
1752 4664 30773 

25846 14088 10861 34366 kaldırılmadığı taktirde alelusul bil- den: Agah bey~n Be.drı beydeki ala-
33729 3969S 21355 müzayede satılacağı ilan olunur. cağından dolayı hacız olunan Kadı-

20 59394 56393 7674 20111 * , * köyünde Cafer ağa mahallesinde mu 

78 O!ira kazananlar 50950 9607 41381 8084 ş hr ti' d Z"h . h t vakkatbanc caddesinde iki 53 55 ma 
3 e emane n en: u rcvı as a- . 

1.. 7038 56278 2950 31802 48956 2813 7 42797 ne i · !üz 1 alit d t klup yenı 37-17--39 41 numaralı maa 
,.,,, 5 

çın umu o an ve c eva dükin h . 1 3 h' .1 e tu 
3317 9 18 l2270 53905 1691 15426 40738 kapalı zarfla münakasaya konmuştur. ğl baanenıhn 11 • .. ısıesCı e .v k -

479 10920 13833 10965 5408 T li 1 · l' · .. k acı şı ma a csının amı so a-
99 57314 44052 a P erın .'~teyı gor~e ve şartna: ğmdan kain eski 28. 28 yeni 21 19 

15183 57041 31821 52718 47615 46990 56285 md.~ l~.l~ünak ıçınl helr ~unklil7fvazımktMılı- 21. 19 numaralı maa bahçe iki bab 
219jj7 282lO 1 42 48990 44663 536'47 48200 ur ug. e gc ~~.•rı tc m7 . ura köşk ve zemininin 28 - 46 sehınini-
36Q30 2

4043 444
65

33 
29722 38016 36078 53425 ~~ ~a ıha!~ g.un~ ~!an 5 Teı,rınıc~l 30 gün müddetle ihalei cvveliye mil 

Dün kazanan talililer 
Oıomobl~ hernevi mobilya, ev eşyası 

T• umumiyeıle sanayi için elveriş!~ kıu-

çulda imal olunmuş yeğıne Amerikan 

emaye boyasıdır. Elyövm piyasada mcv

cuı boya, emaye lakelcre kat'iyen ben

zemez. Lakeden daha ly~ daha idareli 

Ye daha emindir. Fırça ile lstlmıl edildiği 

halde hlç bir çizğl vesair izler bırakma· 

yan ycğıne emayedir. Kendi kendine ya-

vaş yavaş " muntazaman yapılır. Y ılnız 
bir kıt klli olup bir gecede kurur. ille 
ve ya sair boya ve emaye Uzerlne sliıüle

blldlgi gibi bllzat kendiniz kullınabiilrsl

nlz. Zira lsılmall gayet kolaydır. Ve hiç 
bir ıccrübeye ihtiyaç göstermez. 

Güneş, yıgmur, kar, ıuzlu ıu ve toz· 
lu havadan k&tıycn müteessir olmaz. 

Türkiye lçlo 

yeğ'Anıı a-
cantası : 

Oalatada 
Kürkçüle

rde AHEN
MUNİH 
Hanında 
No 3-5 

Cinsi 

hane 

Kıymeti muhamıninesl 

22Q•ft 
7 7 

16094 14635 49135 23335 d umkı:r eMsıügd~ul .. sğaat on eşle· • zayedesine vazolunmuştur. Bunlar-
<>'t\I 32816 4 4 5 ar mez ur ur u e verme erı dan Kad k" .. d k' h ah . Lira 

2310 45724 863 23379 41933 * * * . ı 0~ • ı ane t mınen 
3 2 10385 42065 . . . 205 arşııt tebunde olup bundan 193 

954 9539 8111 22859 37601 58001 10251 9760 Şehremanetin.den,= Has~ki, Cerrah- arşini yarım karğir cbniye ve 12 ar- müştemllüt Ye evsafı: 9000 

1 

l11gg 524,75 52080 8784 8377 47837 57530 23761 pata hastanelerı ıçın !":"~mu .olan şini aydınlık yeridir. Zemini çimen- bodurum kan odunluk ufak bağçe taşlık blldnrum üzerin-
l""• 30262 48051 11076 44037 15568 41199 rontkcn ecza; edevat ve fılimlen k•- to furunu bir merdiven altı zemin d birin 1 ka bl od b lı lkl kö . lük bir k k 
~~'1 19593 

37767 
4264 31173 39897 24129 59109 palı. za~a .mün~k~.aaya konmuıtur. katı arkada zemini çimento atelyayı e c t r a mut 

8 mlır UçiJ 
lı'l• 79~8 4379 

10964 
58057 1654 12450 58434 

Talıple~~ listeyı ~ormek ve ıar~~e havi zemini çiçekli dıvarları istam- abdeshane iki kat merdiven sola abdeıhane dör oda üçün-
' 3 24830 alm.~k ıçın her ~un Ic:-raznn Mudur- pa mağaza (Kars paatahane•i) veze- cü kat merdiven sofa abdeslıane dört oda balkon sahanlık 

5226 34297 8690 21647 7305 16626 lUğ~ne gc~~e.lcrı, teklif m~Jc_tuplarıru mini kırık mermer hane anjeli mer- ve üstü kazanlı hamım sarnıç elektlrik ve terkosu hvidir. 
15 125 li 9552 6828 17332 39547 da ihale gunü ~an 5 Tcırıruevel 929 diven üzerine zemini çimento müret 

24 27~a kazananlar 28056 31319 40702 44787 Cumartesi g~ü .. saat onbef•. kadar tebatı matbahtan gayri müvakkat Buhaziçl Bebek killsa soka~ 50-52 mı'a bağçe köşk 25000 
l6g 7 1 1655 38971 58927 26331 35141 55344 mezk(lr MUdürlule gelmelerı · merdivene çıkılan ikinci katta bir ge bodurum kan mı'a elektirlk ve motOr Uç hlzmetlc&r odB.51 

~~7 
2676 7645 18870 15827 35669 29498 .* * •.. .. .. zinti mahalli üçüıtcü ~atta ça.tı al- zemin katı bir vasi salon beş oda bir vui salon n Uç 

l 2 34739 57453 
9235 47023 11892 13700 Şehreman~tınden; .Kopru Kadı.koy tında tava!'' olınıyan bır oda üç dl-

3677 35720 6209 Haydarpaşa ıskclesının arka tarafına ğer oda bır hail bukı&ım haraptır. cihette balkon. 
6716 17207 

54107 58425 56152 52851 müsadif duba üzerine inşaaı talibine Birinci kat bir sofa üzerinde Uç oda Buı<az içi Bebek kilisa sokalh 39 hane 15000 
127 26943 29515 21734 3278 18865 alt olmak iUre yapılacak baraka üç ve bir halayı havi olup bu kat veze- 11 11• 

3 43 45305 2Z551 37126 51478 2862 28535 sene müddetle kiraya verilmek üzre min harap değildir. Hududu kaydi bodrum kan odunluk kömürlük zemin kan çamaşırlık bir 

4~734 48827 16017 54 713 58499 9715 52289 pazarlıkla ihale edileceğinden talip veçhilcdir içinde 31 - 8 - 929 da bi- mutbah bir oda blrde u~ık odası birınci kat dört oda bir 

38~8 47527 35508 20527 18016 45167 16417 olanların 16/ 9/ Pazartesi. g.ün~_:ıaat tere~ ko.nturato ~· ayda. do~n !1• salon ikinci kat beş oda bir salon üçüncü kat lkl tavan 

5 
748 44819 45659 onbcşe kadar levazım MüdUrlUgüne ra kira ıle Fchmı efendi sakindir. 

9666 45275 
30747 51616 17112 19589 gelmeleri. Göztepcdeki mahalle gelince umum arası bir salon blrde muntazam karlüfer. 

28300 
27145 

12657 15852 53711 46743 • • • mesahası 12 dönüm bir evlek 46 ar- Balada evsaf ve müşternilfn ve klymeti muhammlneleri muharrer iki bap hane ile 11tı'ı bahçe 
440 3029 34231 27277 7633 20093 25248 A. Hisarı Belediye Müdiriyetinden: şin terbündc olup bu.ndııfı. 84 argini 
3
6 

42 14205 30987 17585 58946 58787 27582 Bedeli keşfi 217 lira 58 kuruştan i- kirğir muhtaci tamir Jrabalık 130 bir köşk 4 EylOl 929 tarihinden itibaren yirmi gün miiddetle ve kapalı zarf usullle m~ayedeye vaz 

375
8

5
2

3
3 2

5
s
509

33
3
1 19583 5576 38369 54320 27956 baret olan Beylerbeyinde ~stancı arıini harapça tat utak. odaaı. ve a- edilmiştir. Talipler müzayede kaimesine merbut satış şartname5i ıte müzayede milnakasa ve ihallt 

44267 baıı Abdullah Ağa mahallesınde or- hır yüz altnuı altı buçutr ar§ını 19 k hk• k b l b d b d ti ih l t f !hl 'h ı yl k ' 
39~9 58166 

2088'} 38736 11779 16601 ta sokakta belediyeye ait dıvann bah numaralı ve bir katı kirğir diğer ka- anunu a ~mıru a u e mec ur ur. e e a en n nıs ı tar ı ı e miitea ip on gün sonra 1peşi-
Z2592 

9405 
s~i~~ 21913 39973 11431 31060 çe•i hususi münakasaya vaz edilerek tı ah§ap müceddct ü~ kit hane olu~ nen ve nısh dlğell tarihi ihaleden bir sene sonra alınacaknr. Talipler teklifnamelerlni btr zarf deru-

4087 874 28024 12817 44370 ilin edilmiş isede yevmi muayenede işbu hanede zemin lıa~dıo çini taı- nine vaz ederek ve bu zarfı yüzde yedi buçuk teminan muvakkatcye alt makbuz veya banka kefa-
l 6 55608 37115 3314 45655 43310 26995 talip zuhur ettiğinden eyl{llün onbe- !ık üzerinde iki oda ze;runi çini mat 

4
4559 16485 27099 

10229 42453 52313 18185 
şinci Pazar günü saat onbeşte pazar- bah ve bir hala ve bir kileri havi 0 _ letnamesl ile di~cr bir zarf derunine vaz ve temhir ederek ve zarfın ilzerine (kaç numaralı haneye 

8713 4094 11033 
30776 56029 19137 36284 

!ıkla ihale edileceği ilin olunur. lup ~irinci kata ~yrıca mütef~rik ait olduğunu) dere ederek 23 Eyiill 929 tarihine müsadif Pazartesi günil saat on alnya kadar Beyoğlu 
l t597 45583 37850 .* ~ * merdıvenlc çıkılır çıni trasadan bırin Mal müdürlüğü1'de müteşekkil satış komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ilAn 
455 21585 30920 Bayazıt Daıresınden: Şahzade ca- ci kata çıkıldıkta bir sofa üzerinde 

4329~ 5
1
6
9

7
8

5
2

2
2 

49695 10 BiN LiRALIK BUYUK mli yanında ve Aksarayda tramvay üç oda bir hala ikinci kata bir sofa olunur. 
46 43104 MÜKAFAT caddesinde bulunan iki zabitai Bele- üzerinde dört oda bir hala hitamına -,E"'d"'i""rn-e-as""ı"";y_e_m-ah':"k':"e_m_e_s""in-d':"e_n_:~ı-K~V=V=V=E=1"''L,,...,,E"'N"""M"""'E~K,..,,..--':"\ ~ı""stan-':"b""ut~llô-:'-ncı-:,..,T~i':"care--t-M-ah_k_em-.,. 
2 ?tg 26814 45845 En ıon çekilen 10,000 liralk diye ~ulubeıi ~nkazı satılac~Jc_tır. ~!- ~lr a}'. ka~an k.~ntr~t ile ve ayda 4.0 Edirnede mukim Ziraat müdürü Ve sinden: Miiflia Kemal Naai ve İbra-
4533 5971 59872 b'• "k ··k"f t " d ki mak ısteyenlcrın şartnamcsını gor- !ıra kira ile mudens Ahmet Rcşıt Ziya bey Vekili Kema bey tarafın- ŞİŞMANLAMAK ı·çı·n hİin Zade Lütfi beylere aı't olup c~ 
8657 uyu mu a a ı afagı a nu- k .. f kal . "racaat ve b ki d' bah d da ~ 

25860 56898 1 k 1 d me uzre en emıne mu . ey sa n ır çe erunun 35 ar- dan Edirnedc Hıdıri mahallesinde 1 ıaı Bey Harurun 42numeroıunda malı 
49251 21916 

mara ar azanmıt ar ır: ihale günü olan 7 birinci Tetrın 1129 ıin terbiinde karğirdir Aııl kötk bi k ·ı h z· be d' N f t • 
1827

5 12000 
18332 10565 22013 41891 17455 Pazartesi günü saat 14 te Daire En- nelli iki buçuk af§tn terbiinde olu~ doecmasuıkmun· ~.ı:yahir;~ama:al~:~~~: Nutlak oro Or lll fuz kunduralann toptan ve perakcn 
4707 58580 55S5l 45S 450 . 1 ı ili 1 . 1 de ıuretiyle tehri halin 16 ve 17 incı 

~76 17 13 cümenıne gelme er n o unur. zemın katta iki mermelik taşlık üç k{lru terk ile nereye gittiği ve ika- müsıahzaraıını alınız. BllOmum meş- 1 !":ızartesi ~e .salı günleri saat beşter 
522 34296 43072 10212 17795 . * .* * . 0~~ z~mini ç~ento ~tbah iki hail metgihl ha · ırı meçhul bulunduğu ıtibarcn bilmıizayede furuht edilece· 
l? 18 44690 34074 Dünkü ketidede nihayetlen Bayazıt Daıresınden: (9) lira (44) bırın~ı ~atta ıki büyük salon hepsin- icra kılınan tahkikattan anlaşılmak- bur eczanelerde. 1 ğindcn talip olanların ycvm ve vakit 

302 6094 34230 Ol l l 02 51 l I b. kuruş calgı rcemi borcunu vermek de yüklük ve dolabı bulunan dört <-· ta karısı Salih kerimesi Saniye Pe- Norofortln, Azim ve iradeyi yilk- ve mahalli mezk{lrda hazır bulunma 
308? , , , numara ara ıten . •li dd · d (l 5l) da · · · b lk h · di . . .. 

3 30914 27420 , , . , ıstemcycn Babıö ca eıın c zemını çunento a onu avı - rihan hanım kocasılc ancak yırmıbır settir. lan lüzumu illn olunur. 

1
15106 58635 

bıletlere. ~ar lıra amortı ısa- No. Diş tabibi Ahmet ~i~et beyin ğe~ ~ir ~da iki hala.b.ir me_rdi.vcn ba- gün bir arada bulunarak birlik ha- -=----------
4991 

40467 
19536 bet etmıttır. haczedilen bir adet kebır dıvar ayna- §ı ıkincı katt.a .te~nııı havı bı~ salon yatında kocasına muzaheretten çe- Norofortln, Asabı ihya eder Yeni mevrudat 

59? 56662 BÜYÜK İKRAMİYELER sile dört ayaklı masanın 14/9/929 altı oda zemını çımcnto demır par- kinmiş ve aralarında şiddetli geçi- Norofortln, Adalaıı kuvveılendlrlr. 

3 63 45477 5792 NERELERDE SATILDI? Cumartesi günü saat 14 te mahallin- maklıkl:ı dört trasa iki hali üçünc;i msizlik hasıl olmuı ve yirmi ikin- Norofortln, dlmı&ı tahrik eder. 
3610 47952 35,000 lira isabet eden 19901 nu- de satılacağından almak isteyenlerin k.at çat~ ?lup bir merdiven başı üze- ci gün kocasının riza ve ma!Omatı 

tı 6o ı· maralı bilet Istanbul, Bergama, Sa- mczk{lr gün ve saatte hazır bulunma- rı.ı.'d.e ~ırınde demir parmaklıklı ze- hilllfına evini ve hatta Edirneyi te- Noroforttn, kanı tasfiye eder 

9
810 ıro. kazananlar rıkamı9, İzmir, Zara, Samsun'da sa- lan ilan olunur. mını ~ımento t~ası havi dört oda bir rkctmlı ve mückkiline hakaret ve Norofortln, sıhhaı ve kuvvet verir. 

,
1
S49 3to4g 36835 57460 tılmıştır. haliyı arkadaki kısman tat ve kıs- lisanen tecavuzatta bulunmut oldu-
91 38961 18,000 lira isabet eden 1661 numa- lstanbul Asliye Mahkemesi Birin- men ahşap matbah zemini malta o- ğundan kanunu medeninin 13lvcl34 

aa S 242 6720 l0673 ralı bilet Istanbul, Burdur, İzmirde ci Ticaret Dairesinden: Mahkemece lup .~okuz yüz kırbir büçuk artin düncü maddeleri mucibince boşan-
Q3 G5 2 28 3628 14850 satılmıghr. ilim iflasına karar verilen Arslan Fre terbıındedir. Kö§k iki matbah ara- ınalarına ve Avukatlık ücrctile mas-
lg 35 3~467 13342 29063 15,000 lira isabet eden 802 numara- s'ko mahtumları Jül, Jak ve Leon sinda 10 aqin terbiinde taı pasaj rafların mumailcyhaya tahmiline d~-
~ 2t 028 44969 2981 lı bilet: Istanbul, Ankara, Mersin, Fresko efendilere ait olup fruhtu ka- vardır burda ayrice 16 ar,in terbün- ir olan arzuhal sureti mahkeme dı-
S2Ql 

3
8886 35584 53798 İzmird.e ~tıl~ıştır. rargir olan Istanbulda Mercan ağa d: ~at ah~p kömürlük v~rdır. Bu vanhanesindc talik ~lın_dığı ve mu-

:S6Ss 4867 
47455 30356 

12 bın lıra ısabet eden 37851 nu- mahalleıinde Fincancılar caddcsile ko§kün cenüp tarafında Fıkret bey mailcyhanın gazete ıle ıl.tnının fer-
<ı 547 maralı bilet: Istanbul, Edirne, Kor- Nasuh Ağa sokaklarının mahalli te- §imal tarafında medyün sakindir bu daaından itibaren on gün zarfında 

l\l 2 ı 3 70 785 kuteli, İzmir, Tavas'ta satılmıştır. !ikisinde kain atik 18, l, 3, 5, ve ce- kısımda birinci katı karğir diğerle- esas dava hakkın.da~i cevabını .mah-
<ı 55 5 ~87 30824 20325 10,000 lira kazanan 53133 numaralı dit 1 18 3 numcrolarla milrakkam rl ahşaptir hududu Arife hannn ve- keme kalemine bıldırmeğe ve bır su-
ıı'15 9688 15313 51484 bilet: Iatanbul, Ankara, Tarsus, lz- 130 :ııet;e milrabbaı üzerine mebni resclcri ve Semiha hanım ve Ahmet retini de Müddeiye tebliğ etm~ğe 
~1lso 5/lg 40350 29000 mir, Mudurnu'da satılmıştır. zemin katında bir büyük köeeleci dük Muhtar pap varisl~ri .~e tarik ile mecbur olduğunu mal!lm olmak ib-

19995 3161 4 2006 24466 Istanbul ikinci ticaret malı- kanı ve itbu mağaza tahtında ve ma- mahduttur. Bahçenın. dort tarafı dl- re hukuk uıu!U mu~akemat k~nu-
' ls

4 
56745 k . d • ğıı.za vüe'atindc cesim bir bodrumu varla mahdut olup ıçlnde bir çok nunun 195 ve 141 ncı maddellen mu 

•ts0 ı08 56678 12274 emesın en. ve birinci katta bir tatlık ve merdi- çam çinar erik incir ihlamur armut cibince llln olunur. 
l\g l 92 33629 55398 Sultan Hamamında Havuslu Ha~- ven tahtında bir kahve ocağı ile bir badem fındık ve diğfr ağaçlar adi 

r •a,13 l 9to 32672 971 da 6 numaralı mağazada hazır elbı- • • d d 'ki tulumbalı ve kelik dola"lı üç kuyu 
·,~95 22254 41952 se ticaretyle müşta&il iken 11 ma- magaza ve m~~a;a •;.unu? a ıh 1:- demir kepenkli bir kam~riye k<Sfkli 
'•2 24 56828 yı• 929 tarihinden itibaren ilanı if- det. dolap ığe ın ·ıe :ı,~•r ı:e e_ - önUndc büyük bir havu.s ve traıı: 

1lSo O 30 
66 30810 12828 !il.sına karar verilen Hotopolos ve yı ışbu m~ az.a ı e 1 ~ a maga- yürek şeklinde diğer havu.s ve nim b 

3 4 3 558 1994 16195 Volis şirketinin tcaplt ve tahkiki zayı yc~dığenndie v~ı e.kin~n . ayknca yaz diğer bir kavuz vardır Kadlköe 

S~Ol 2907 
293 

d ı · i · h r ahıap bır mer vem ve ı cı atta . -
!."21 6509 

28964 
6512 e;kt'runü'::u::ı~~~ınp::::t~ıi ;J~~ bir koridoru ve bet oda ve bir hail ~deki ?•d~li95~~mamm~~ kıymeti 

"'liQ 27 14812 saat ondörtte ve on yedinci salı gü- ve bir ufak ardiye ve teraçeyi ve il- m~:;ınıncı ;,e ~tepedeki 
lo1 6 33 79 11180 54118 nü saat onda icrası mukarrer bu- çüncü katta bir koridor ve bet oda m. .'~0~~~nı~ Yı:;;ti muham 
!ıl 10 1 316 20109 35992 !unmuş olduğundan esbabı matlu- bk hail ve iki adet ufak ardiye ve bir ~eoı . ~~ r P olanlar 
li) 01 °803 29177 647 bun tevarih ve cvkatı mezkilrede sc- tcraçayi ve bunun fevkinde kapalı ~saey: ;uaıp m ~n~ .Y~zde onu 
ı~9s 

2
5972 9029 10497 ncdat ve evrakı mütıblteleriyle be- bir merdiven aahanlığiyle bir büyük ~~sr11~8e d pey a çc c~nı alarak 

~ı'1 04 3
365 7 2272

3 
raber mahkeminin iflh odasında ha- teraçeyi havi ARSLAN FRESKO ha- . . osya numrae • 17-10- 2g 

7 34892 b 1 ı k-' kd' d ru namiyle maruf han KIRKBİN lira tarihınde saat 14 ten 16 kadar İatan-
6~ 418 4825 1761 zır u unma arı a .. ta ır e mu- . . . . . bul 4 ncU icra mımurlığına bizzat 
S 2877 amelei kanuniyenin ifa kılınacağı bedelı müzayedeyle talıbı uhtcsmde bil il t 1 'ı, 4 • 6 58881 348?.4 ıı•- 1 olup bedeli müzayedeye yüzde be• ~eya vasıta m racaa ey emelerl 

• '61 ">0232 '"' 0 unur. . . • ilin olunur. 
<1 z 1Z845 55930 "LÖ FÖNIKS ÔÖ VIYEN" ·~ı:nıyle fazlaya talıp ?lanlann ta- ---------~---
t Oz 7061 50329 56329 . . . . . . . rıhl ılirun fcrdaaından itıbaren kıyme Emvali meıruke mOdiriyetlndcn: 

9
tsg 7874 

24311 
Sıgorta tır~etinden; Şır~etımızın ti muhammine olan YETMİŞBİN li- SATILIK ENKAZ 

MİDE nl.ı:c 

Dikkat ediniz 
Pek az kimse midesinin bozuk

lutunu gösteren ilk alAmeılere dik
kat eder. Fakat midenin milhlik rı
hauıılıldın deıbal gözilkıncz dalma 
ehem.miyıtalz bir surette hisıedllen 
mide ağrılan yemeklerden sonra ha
fif bir rahatsızlık surctilc başlayarak 
bUlhare mlizmlnleşlr ve şlddeılenir 
midenizde hissettiğiniz ilk rahatsız· 

lıklırda SOOOGASTRİN 
mUıtahzanndın az ılık suda bir tatlı 

kq~ mıkıanndı ılını:ı. , 
SODO GASTRIN yalnız 

651 43708 56610 Türklyede harık ıubell dahı aça~akl ranın yüzde onu nispetinde pey ak- Bogaziçinde Boyaciköyünde Emir 
llı 27419 4006 3967 m~am~li_ta batla~!;; ";uh:em mliş- çasıru müıtaehiben Istanbul Birinci gan caddesinde 82-84-86 No lu mun ekseriya enbubil hızlmdc hlssedllen 
~)3 g 149 9593 llb67 ~~. erunukel vke eb' Y fm 1 t~remeye 1 Ticaret mahkemesine veyahut ihalei hedlm sahllhanenin kain olan ahtap rahıtsızlıkluın bıtlıcı müsebbibi olan 
~ 6 5 21 36723 33Q37 ""n etme c :• 1 ıere ey erız. ı kat'iyesinln icra kılınacağı 28/9/929 kismile bahçeainde mevcut pancur elı:şlliklerl deretmez aynı zamanda 
~/9 ı 7583 3407 44419 ldaı;elııınes~: .oaıa~d~ Voyvoda tarihine müsadif Cumarteai günü sa- sokakta kapısı ve meıcdirek ve taban midenin bütün nazik abımını himaye 

Kuvvet ve sıhhat 
Kanı lb)'ta \19 ılntrlert 

&akYl)'fl 00 .. t 

Arsenoferatos 
ile temin 
edilebllir. 

Eaz&oelerle -. 
depolanııda 

buluııur. 

Dalma y::lnız 

KOD K 
fotoğraf nıakinala
rile filimlerini kul
lanmak menfaatiniz 
icabatındandır. 

Allınlnüt foıoğrıflır için 

Mointeros 
kartlarını kullanını • 

Her yerde sahlır. 

~i 3189 29837 5394 cadd~sınde Türkiye Millı. Haru.?d~.: at 10,30 dan 12 ye kadar mezkilr han çam kalası ve dö§emelik vekaplama eder. 
1,!?o 4

3
09515 5

414 
TUrlriye Umumi milmcssıll Mosyo d hazır bulunacak masa heyetine ve tavanlık gibi ah§ap enku ve demir ,,;..:..____________ GiSynUlı: kasabaunda her sene oldu 

"EPREM" lr:ilrk ma~azaaı, Avru
padan en aon moda kürklerin en zeı 
gin ve müntahap çcıitlcrinl getirtti
ğini ve muhterem müıterilcrini Bcy
oğlunda İstiklü caddeıindc numcro 
311 de kiin salonunda kabul edeceği
ni muhterem ehaliye ilin eyler. 

htanbul ikinci Ticaret Mahkeme
linden: Müflis kllttçı İbrahim Hali; 
Kehnemuni efendinin Aama altında 
Papazoğlu Hanındaki emvali ticariy-.
ıiyle Rıhtım anbarındaki emvali tica
riyesi 18 Ey!QJ 929 Çaıpnba günü 
saat lOda bilmüzayede furuht oluna
cağından, talip olanlann Asma altın
da Papazoflu Hanına, gelmeleri ilin 
olunur. 

Pertevniyal vakfından: Şiflide İz· 
zet Pata sokağında Valide apartnna 
nının 8 ve 12 No. daireleri aleni mü 
zayedeye konulmuıtur. Taliplerin yi.. 
vmü müzayede olmak üzre tayin olu 
nan 5 Tetrinicvel 929 tarihine müsa 
dif Cumartesi günü saat 15 e kada 
htanbu!Evkaf müdiriyctindePertcvn 
yal idaresine ve ya idare cncümeru 
ne müracaat eylemeleri. 

Mürebbiye aranıyor 
Ankıırada birisi altı, diğeri üg 

yaştRdı iki çocuğa bakmak üzere 
40-50 yaşlan arısında bir mürebbiye 
aranıyor. Sulıın Hamam Emin Bev 
Han numero 10 cuma pazard•n 
maada öğleden sonra ikiden üçe 
kadar mürıcaa~ 

yardım sandığı 
Emlllc ve lratlı arsaları birinci 

emllk bankıslylc Emniyeı sandığı 

ve nukut mevkufeyc merhun cml!lcc 
ikinci lpoıelı:lc ilAveten pars verilir, 
lsıanbulun her semtinde emltlı: alınır 

ve satılır. Galaıadı Adı Han Telofon 
Beyollu 3837 tı'i? 

1
5351 

206615 
39470 FRİTZ H!:ER in yazıhaneıidir. m"üracaatlan llin olunur. parmaklık vermermerden nıaırml ZAYi: Dün alqam aaat 18 buçuk iu gibi bu ıenede eyl{llün yirmi se-

lo 1448 54997 Tasbih: 11 EyUll tarihli nüshamu musluk ve hali ve söğelık ve bat 111 uaaında Bllyilk postahane clvarm ki:ıinci gününden itibaren Uç gün de-
l? 102 10164 37866 da intiıar eden Altun Yıldız Mcn•ıı- htanbul ikinci Ticaret mahkeme- !ık ve döıemellk ve malta tat- da cilzdanıını gaip ettim. İçinde nü- vam eden: Hayvan, manifatura, za- KİRALIK HA NE 

11 16 
72 29265 cat Türk Anonim Şirketi ilılnındaki ainden: Büyük Derede Asri fırın sa- larile bir adet turna 16 - 9 - 929 !uz tezkerem Oemanlı Bankau çek bire ve bil umum eıya büyük panayı· · 

68 l25 12942 41S4S ruznamei müzakeratın "Meclisi ida- bibi müflis Hasan Hıfzı efendinin tarihine müıadlf Pazarteıi gU- defteri ve 1893,90 Suiı franklık bir n açılacaktır panayıra geleceklerin Ortaköyde on odalı büyük b~ .. çelı 
63 I 3 426 ı 4 52889 rece teklif olunan talebinin müzake- ı muamelatı iflaeiyesinin ünyon sureti- nü saat 15de toptan hilmizagade aatı çek vardı. Bulup büyiilı: postahane her türlü iıtirahatlan için belediyece bir bap hane ehven suretle kiralıktıı 

91!1. "~ resi" cümlesindeki (teklif) kelimesi 
1 
yle tcdvirine ve ünyon sendiği olarak ıacaktır. Tali !erin 100 1 S numerolu elektrik ına-,1 · Fl1 n er e a !lınrttır MI -, Ortakövı!ş_.tat,mçrdive'll1e t! n,ıımer 

,_ • • • •• •• • - .. 1'1'.:11 "'-.1 ••• __ 1. • 1 lm ar b~· u..:.':0~ rne~ _., kruva•ör .. ,,.....ı· ~ 



" 

Programı amclı ;ı: dı:r. alctı~rı fevkalAdedir. Altı . tneden beri 
Türklyenin en mükemmel t<>för mektebi olduguııu fili}adle lsbat 
etmektedir. Bir çok vesilelerle umumi teveccüh ve takdirlere maz. 
bar olmuştur. 

'.\tektep çansı altına alamadığı meslek arkadaşlarına ( Şoför klrap
hanesl) namı altındald kitaplarile hizmet ermektedir. 

Kadın ve erkek amatör ktınlarına b111jlanmıştır. Bir amatör için. 
boş vakitlerinden istifade ederek 30 lira mukabilindt mükemmelen 
otomobil kullanmasını öğrenmek veyahut saati yalnız ~ Jirad,,n 
ibaret olan perakende talim dersleri almak mümklindtir. 
l!<tanbulun FORO ACENTALlCI: yeni bir Ford otomobili ~lac~k 

olan şahsı ücreti acentay.a ait olmak iizere mektebimizde yetiştirt· 

mektedlr. 
Birinci Teşrin iptidasında açılacak 48 inci yeni tedrisat devre

mize talebe k.ayt edllme!(e başlanmı~tır. Tedris müdcletl 8 av, amel! 
ve nazarf iicret 50 liradır. 

Mekcebin husus! yatakhanesi 
hakkında arzu ettiğiniz tııfsll~n 

adresinize meccanen gönderilir. 

İŞBU 

KLİŞEYE 

Dİl(l(AT 

mevcuttur. .1ektep 

Meşhuru alem ROTBUHNER fabrikası
nın imal gerdesi olan RADİUM tıraş bı
çaklarının son zamanlarda piyasaya sahh· 
leri sürülmüştür. Bu meşhur RADfUM 
bıçaklarının şöhretinden istifade etmek 
istiyen bazı açık gözler tarafından Avru
padan kıymetsiz ham bıçaklar getirilip 
burada bir hileyi makinesile ağızları bile
ndikten sonra yerli n1alıdır diye propa-
ğanda suretile ve HAKİKİ RAD İUM 
ismile satılmaktadır. Bu sahte bıçaklan al
mak tehlikesinden sakınınak için baladaki 
klişeye dikkat etmek kafidir. 

ROT- BUHNER fabrikasının imal etti
ği Radium tıraş bıçaklarını her tarafta 
arayınız. Fiatı 10 adedi 70 kuruş, ededi 7,5 

kuruştur. 
Berlinde Templhofta Rot- Buhner Ano

nim şirketinin Türkiye Umumi vekili Ga
latada, Kürkçübaşı Hanında 4 numarada 

PİYER PİRİMY AN 

CUMA t8 EYLÜL 1929 

J En sağa 
lastik 

Gudyer fabrikası bu güne kadar 135 milyon 
otomobil dış lastiği inıal etmiştir. Bu miktar 
dünya yüzünde nıevcut bütün lastik fabrika
ları imalatından milyonlarca fazladır. 

Türkiye için umumi vekili: 
l(emal Halil, Mehmet Rlfat ve Şürekası 

tiklAI caddesi No 168 telefon B· ·' 1 7 42· 743, telgraf Tatlco 

Mülkiye mektebi 
m Uee d la rıı• g""' e de e 1 - Istanbuldaki li elerle, Orta mck 

• teplerde eyliUun on altıncı gilnün-
den itibaren yirmi üçilncü gilnü ak· 

Maaril Enıinli~in~en 

PrJlmollve ıabun•
nun rengi yalnız 
hurma dalı ve uy· 
tin yatının verdi/t 
tabii yeşil rengidir. 

• 

SADECE "iYl,, Mi? 
Aradakl fark ehemmiyetsiz görünilY~ 
l<rılıylıl.Ja tefrik' ediUr. "Sadece,. Jyı 
kadının gü7.el olması için ekseriy• · 
taze ve taravetbıbş renkler ıwıııdı~ 
bir yüz boyasının veremediği bu tıı• 

"k ler, uzun müşkül bakımlara ve hiiY~ 
rafları hacet kalmadan her sabah Pal 

. it 
11btınlyle iyice yıkanmak ıurttıY 

edilebilir. -1" 
OÜZELLIGI TEMiN ETMı:;r,. 

EN BASiT USULÜ 
Hurma dalı ve zeytin yığından ıııO 

1 ııı•' Palmolive sabununun ince ve ıcre 

pUtü yalnız kendi başına bir güzellli 
gibi tesir eder. Deriyi ıamamile yık~ 
sameleal açar ve nefeıı almasını ıeıııı ıl 
Neıılçlere kadar nüfuz ederek onllfl 
vetlendlrlr ve hücrelere yeni bir ba~ 
feyler. Bu köpüğün tesiri altındı de~. 
ziyade cevvallyet kazınır, kan daha i~ 
rıo eder ve blnnedce gençllgln 1 

med olan penbellkler yUzler!nlzd• ~ 
görünür. Sade bu "iyi w olmaktlll fi 
hııldlcaten "gü.ıel. olunıınna. 

GtızelUğlnlzt itmam için bu baJlt 
ihmal etıneylnl:.. Şimdiden bir pal 
11bunonu alarak bu akşamdan ltıbııtD 
mal ediniz. 

Yerli ınalları kullanmak ı·ıe:-ı-:'.(' \C 

-iUM X\ 
o o: 

HAliS ISVEÇ ÇELll:i j 

f !l HAKiKi 21' 
ı.:'o o H· - jl W: Rll l)i 1 1 ıvı~ı 

1 
şaınına kadar tecdidi kayt muamelesi ' -

Lise erin mezuniyet ve yap~l-a~i::· be9inci gününden itiba- ._ __ H.er--y-er·d·e--fa.n.•.s1_ 6 __ ....... -:; 
ren mekteplere talebe kayt n kabul DERSTE 

ı·krrıal imtihanlarının ey- ' ~:~~~:::.:·t;:;~ç::::nra~~~İe~t=~ • ı· lil 
(15) den (16) ya kadardır. ısten ogra 1 usu 

ıuA ıu•• n sonuna kadar de- ztrd~~~s;i~kt~~i:i~:i~~ı~:~?;~~:~~ ııı•J 
lın buna gorc aemtlennın aynldığı Türkçe lııtenograflslnl kısa bir müddet zarhnda Oğreıı " 
mekteplere müracaatlan ll.:nmdır. lııtetersenlz , Muallim B.aaroya boyln, yeni harfleri• t•~ 

edeceg
,_, ı· anlaşılma- tih~ ç.,<;:,1'~~~~~rtas=~e::ı=u!::: ettirdiği metodu alınız. 

kapı, Kara guınruk, Balat, Fener, A- Flatı ~ 100 kurut; mUcallat 120 kurus 

b 

• M•• lk• yvansaray, EğrikapL Satıf mahalleri: t 

Sına ınaen U lye 
2- Istanbul orta mektebi: Topkapı, lııtanbul ı l(anaat kltaphaneııl • Beyoğlu ; Koheıı Hemflrel' 

Aksaray. Yedikule, Ciğaloğlu, Yeni- Ankara ; Müellifin nezdinde ( Ticaret mektebi ) 
kapı, Sultan Ahmet, Ayaaofya, Boğa-

m ekte b i kayıt müddeti ~;r~i~;;~=~~=~~:~::::·ı:. ... TT'd~kf c;;~;ifbul C~;ilylll:tiıı 
eyl ul ün o tuzun cu gü- ~~~!~~·::::a::~,:::::::: :;:~ mektep defteri er·ı . 

Topcılar, Defterdar, Sütlice Halıcıoğ-

:::vinizin Uıpartımanınızı nüne kadar devam ede- lu.~ - Nişantaşı. ~orta mektebi: Be- ! Ne!is bir şekilde çıkmışnr. Her talebe bu defterleri ıltll'j<ll 
d•ım3 temiz ve p:ırlak yoglu ve havalısı. 1 yurısuz. lclmsesiz kardeşlerinin btlkbıllne yırdım etmi~ olur. uıııoıııl 

• • 6 • Çamlıca kız orta mektebi: Çam-
kalmasını ve sizin de k . M . . b k t H r . deposu: lstaı.lıulda Fincancılar yokuşunda Şark hanında 
memnun olmanızı arzu c e tır • usa a a ım 1- ~~. ~"ıca:~ı:•~ız orta mektebi: Bo- _ -- ... 18 numaradadır ~ 
ediyorsanız meşhur ve h 1 • • 1 • b • g~~ç~renköy kız liıesi: Göz tepeden, •••• ÜÇ AYDA BİÇKİ VE DİKİŞ ıl 

muzadı taaffün an arı teşrınıeve ın 1- Pe;~if:t:::;kuliıeıi: (Birinci dev ı Mtie~sesem yüzlerce mezunlan~ın muvıff~lclyetlerl ve i~: ... 
P ıifı resi) için, Beyazıt, Saraçhane başı, I h•yıtta ıbraz ettikleri mevki dolayısıyle gurur hııseder. En ıo~ er' 

O Of rl
• ncı• g •• n • • b aşlıyac ag'-'] n Süleyınaniye .. (İkinci devresi !ç!") kolay Fransız usulü lle biç dilclş bllmiyenlere 6 ayda, biraz bıieııl01~ U U - Anadolu Dcmıryolu hattının ~ıcı. 3 ayda, tuvalet ve beyaz takımları teferruıtlle mtikeınmelen Ogt'evl' 

10 • Davut Pa§a orta mektebı: Ak ve devir sonund• Mnarllçe musaddık şehadetname verilir. Yeni d ıe-

N ~ ~ ~ E T d k t f d • saray! yedikule, Topkapı, Samatya SO eyltılde ba,layıcakttr. Talebe kıydı c:umıdın mudı her gün öğ 
an mu ayye e en 1- havalısı. .. . den sonra icra edilmektedir. 1 

11 • Kadıkoy er~k orta mektebı: Gedikpışı Balipqı Yokuşunda Vahraın Asadoryan Ecsııı•5 

1 
• b h Haydarpa§8k.!dKadıkoy vkte hba.t boU Ykü~: fevkinde No. 1 Gedikpaşa Biçki ve Dikiş dersleri müdiri 

Cilasını O g••n sa a saat 12-Us u arortamc e ı: s - .. . ....... / 
e rın ti dk~r'..Kuzğuncuk, Beylerbeyi, Çengel- Mad&m oyemı Asadoryan ~"' 

oyu. 

Kullanmanız ltzımdır Sekı·z buçukta mektepte Ye~kul~~:~::..;~~~!;;s.;:~e~~:~ ~r ......... ~ f"'°r."'~i' ~ 
ultan Ahmet, Ayasofya, Gedikpaşa. ım «iif 

14 • Gelenbevi orta mektebi: Fa- t:: 

H~r yerde. bulunmaları. :~ı.~~~~~a~~'.r;~ıt~~e~:~t1:. • . • - - t - . - _ . - " ~ .. ı.ı·~ 
kapanı, Ka'lllil paşa. · 1 nu' il-" 

satılır. 15. ıstanbul erkek lisesi: (Birinci Avusturn fıbrllı:al!'."t hezaran sandaliyeleri umum! satış depM; stabul ~,I 
devresine) Beyazıt, Süleymaniye. I Katırcı ngıu hıı.nındı 46-47 numaf'lı joz. N. Acıman telefon lstan ·~ f,ı O' 
(İkinci devresine) Bütün Istanbul Hamiş; aynı depoda env.ti çeşit pmle ve döşemelik kadife hare 'fl"r·'~ 
semti, Kadıköy ve Anadolu hattı. 

1 
kumaşlar, mütenevvi ıstur, perde mister, tü~ keten perde, örtüler; 1 1

,... f r6~ 

Şirketi hayriyeden 

Talebinin ellerindeki pasoların Teşrinievvelin 16 smdan iti
baren hükmü kalmayacaktır. Yeniden paso almak için atideki 
şartlann nazarı dikkate alınması lazımdır. 
1- Mektepten alınacak ilmühaberler fotoğraflı, mühürlü ve 

1 pullu olacaktır. 
2- tlmühaberler talebenin oturduğu iskele memurluğuna 

tasdik '.irilecektir. Aynca bir fotuğrafla idareye muracaat ed
ilecektir. 

3- Darülfunun ve mek!tibi Aliye talebesi aynca memur ol
' madıklannı mektep müdüriyetine veyahut muhalle heyeti ih
tiyariyesine taııdik ettirilecektir. 

16 _ Ka~ta.ş .lisesi: (Birine~ dev- I erilen, piriç korniş moslf pirinç ve lnke karyolalar ile çocuk karyo ~,.ır ,-ı 
Diyarbekir numune hastahanesine muktezi Rontken malzi- resine) Boı:azıçı, Ruınelı, sahıllıylc, ka fiatına topta" ,c porakende <ıNlm lct.!dır. Fıat maktudur. l la"' as• · 

~ıbbat ve içtimai muavenet ınü~irlilin~en : 
mesi 21-9-929 cumartesi günü pazarlık suretile mubayaa edile- (İkinci devresine) (Üsküdar ve Bo
cektir. İtaya talip olanların listesini görmek üzre lstanbul Sıh- Vaniköyünden yukarıAnadolu sahili. 
hat ve içtimai muavenet müdürlüğü mutemetliğine müracaat- ğaziçi iki sahili). 
lan ilan olunur. ------IL_A_N ____ _ 

Manisa vilayetinden-

Vilayet ilk mektepleri için 1355 lira kıymeti muhammenesin
de evrak ve cetveller tap ettirilecektir. 

Münakasa müddeti 5 teşrinevel cumartesi saat onbuçuğa ka
dardır. Şeraiti anlamak ve nümunesin görmek isteyenlerin vi
liYflt maarif müdllrlüiiine muracaatlan. 

Hazine namına mezbut on bir 
çeki meşe odununun beher çekisi 
240 ve keza on bet çeki m~e odu· 
nunon ~10 kDl'Ul bed İi muh mmen 
üzerinden 15/9"!~9 azar giinö ihale 
edilmek üzre müzayedeye çıkan!· 
mı,tır, taliplerin yeni kapı orman 
idaresine ve yevmi lbftlede defter
darlık binasındaki ihale komisyonun 
'1111 .. ca•l•ın ilin <>lunl11'. 

Deniz ~a·ınal ~ a ~onıi yonun~an : 
4500 kilo birinci kat jolin karine boyasr. 
4500 kilo 2 inci kat. ..ır 
3000 kilo likit yağı. rıesi 5· 

kapalı zarf usulile ihalei katiyesi 5 teşriniev ·el 929 cıl!118 Jd' 
nü saat 14 te . . . b~l ,,1 

Milli müdafaa vekaleti deniz fabrikaları ihtiyacı ıçıt1 tll ıcıtllf 
muharrer karine boyası hi2alarında muharrer giin. ve 5a~erifl ~ 
lı zarfla ihale edilecektir. Şrtanmcsini gönnek ısteyen att~ 
giin vermek isteyenlerin yevmi ihalede ve muharrer s3 

sımpaşada Deni:ı: satınalma komisyonuna nıuracaatlıtr•· 

ti 

ı) 

~ 



MlLLlYET CUMA 13 EYLÜL 1926 

EL AP N 
S.UtUn a3rf kantoru haiz 7 bUyUk oda, 2 banyo, gUzel va bUyUk mutbak, bUyilk aota, 2 hala, pek mU

kemmel manzaralı iki gUzel taraçayı havi bir apartıman kiralıktır. BUyUk bir bahçe ile dahlll ve 

••hlr telefonu vardır. Daman beyde, Mehtap derede Born,tayn' apartımanına mUracaat. 

üksek Mühendis 
müdürlüğünden: 

mektebi 
ti 

Çocuklarınızın seveceği kitabın 
Resimleri renkli ve güzel 

Metni cazip ve 
meraklı olmalıdır . 

Babalar, Muallimler l Bu kitap 

YENi iLK MEKTEP KIRAATİ dir. 

• • + 

Bu sene yüksek Mühendis mek
tebine lise mezunlarından ( 80) 

Efendi meccani leyli olarak alına
caktır. Kayt ve kabul müddeti 12 
Tesrinievvel 929 tarihine kadar 

Milliyet matbaasının rotatif makinesinde nefis 

bir surette basılmışnr. Beş kısımdan ibaret olan bu mükemmel 

kıraat kitabı Maarif VekAleti talim ve terbiye dairesinin ( 147) 

numaralı kararile bütün mekteplere kabul olunmuştur. 
Merkezi: Tefeyyüz kitaphanesidir. 

• • + • + • • + 
:ıçpzmm ·······~. Manisa vilayetinden: 

Kasaba - Parsa yolunun şehir dahili kısmındaki inşaat, bedeli 

keşfi olan 12836 lira 35 kuru~ üzerinden 2 ı /9, 929 Cumartesi günti 

saat onbir buçuğa kadar miiddetle münakasaya çıkarılııuşur. Tafsi

!At almak isteyenlerin vJl!yet nafia b~ mühendislijtine müracaatlarL 

Manisa Vilayetinden: 
Villyet nalias.ı için beheri altmış lira kıymeti muhammenesinde yirmi 

çadır mubayea olunacaknr. Münakasa müddeti 21-9-929 cumartesi günü 

saat ona kadardır nümunesini görmek ve pey sürmek isteyea taliplerin 

vilAyet nafia baş Mühendisliğine milracaatlan. ' 
temdit edilmistir. 

' 

~~niz satınalnıa nıu~aJaat tonıisJonuu~an: 
C 'li kazanı 4- adet kapalı zarfla ihalei katiyesi 2 Teşrini evvel 29 Çarşamba günü saat 

, Adet Tahminiki 
elik 

Ç levha muhtelit ebatta l 00 43439 

" kö~ebcnt ., 255 
l\<·rçin fes baslı 
(· " " " 
ıvata ma somun " " 670 

7850 
27066 kapalı zarfla lhalei 

katiyesi 2 Teşrinievei 

29 Çar~amba saat 15 te 

~~?aç vida dört köşe başlı ,. 200 

~İt ·l li tıı üdafaa vekaleti deniz Fabrikaları ihtiyacı için balada muharrer malzeme hizalarında göste

, n !';;İn ve saatta kapalı zarf u,uJile ihalcltYi icra edilecektir. Şartnamelerini görmek isteyenkriİl 
'VIJı. . 
~aletle muharrer saatta Kasım~şada deniz saun alma komisyonuna muraeaatları. 

.. ~· 

Manisa-Ak.hisar yolunun muhtelif kısımlanndaki yol amellyannın icrası 

bedeli keşli olan 13533 lira 72 kuruş üzerinden 1!1·9·929 cumartesi günil 
saat ona kadar müddetle kapalı Y.arf usulile münakasaya çıkarılın ~nr. Taf

silAt almak iste enlerin vilhet nafia baş milhendislijtine müracaatlan 

KAPPEL 
CİHANŞUMUL 

YAZI MAKİNESİ 
Hususile FRA'.llSIZ hükOmetinin takdir ve tercih etdğl makine 

Hafif, metin ve sağlam 
H "h • hh •• 1 ve taksitle er cı etı taa ut o unur. dahi veril!r 

Umumi acentes~ 
Y. ŞNORKY AN Sadıkıye hın 30.33 lstıinbul Tel. f,t 2256 

Doktor 

Celal Rasim 
Bahriye hastanesi cildiye 
ue :ıühreulge m1Jtehass11ı 

-Kadın: Erkek-
Cilt, frengi, belıoğukluğu 

ve idrar yolu hastalıklarını 

en emniyetli usuller ve en 
elverlfll şartlarla tedavi eder. 

Adres : Beyoğlu, Mis sokak 

No ı 1 telefon Beyoğlu 730 her 
gün saat 8-10 14·20 

1 
1 

Gübre ilanı 
l\ar.ı1 i'?'aç ml;c.,.:-:;c~arını!::ın 

Paymahallinde ve mczbah:ı 

1 ahırlarında teraküm etmi~ ve 

edecek olan gübreler mc\·kii mli

zayedcyc vazcdilıni~tir. 22-9-29 

pazar günü saat üç buçukta iha

lesi icra kılınaı:aknr. :\lüzayedeye 

iştirak edeceklerin yevmi mezkür

da saat on bire kadar 200 liralık 

teminau m!1vakkate akçesini mü

esst se veznesine teslim ederek 

aldıkları makbuz ile hazır bulun 

malan ve şartnameyi görmek 

isteyenlerin kAtibi umumiJiğe 

müracaat eylemelari lazımdır. 

Tenezzüh ve 1 
eğlentilerin izde 

Her halde 

(BURNVİL) de 
imal 

KADBURI 
Çikolatasını 

da alınız 
lezzeti nefis rayıhası 

enfestir. -Yelkenci va~urları 
lııir ıir'ıl poııaıı 

Lüks İsmet paşa 
e seri 
vapuru 15 Eylill pazar 

günü tam saat 15 te Galata 

nhumın- lzmire hare
dandoğru ket 
edecektir. 

Tafsi!At için Sirkecide Yel
kenci Harunda klin acanta
sına müracaat 

Tel lstanbul 1515 
Ve Galatada merke.ı: rıb 

oırı hanında Çelepidi ve Sata
filopati acantalığına müracaat 

~ezacı ve Dis~i ıneUepleri ınü~ürlüiün~en: 
' IJ~ ~1 hlıat ve içtimai muavenet \'ek:l.leti celilesinden mevrut emir mucibince isimleri F..czacı ve 

EN.GLISl-J HJGH SCHOOL FOR GIRLS Doktor A. kutiel •T-eı ... eıoiııııiıınııiıBe•oii:iııu._.8s4 -·

lngiliz Inas tali mektebi Elektırilc r.ı.ıkioeierıyle beı.c.guklulu. ldıv Mesajerl Marltlm v• Pake 

clar~ı. prostat, adecııllctidar, bel ~- loınp11yalmııı npurlan ilı 

9~: ın~ktcplcri müdürlüğüne bildirilen pratik D~çilerin imcihanlarının icrasına 12 - Teşrinievvel -
~ıhını!e başlanacağı i!An olunur. 

Beyoğlu 
Sınıflar 21 Eylül Çarşamba günü açılacak.ar. il! EylUlde Londradan 

avdet edecek ol~n mektep müdiresi 14 ~:ylülden itibaren Cuma ve pazardan 
mada her gün saaı 1 ile 12 orasında yeni kayıt muamelatını ifa edecek.trl. 

UR! dit ve firengtyi ai\nsıı lldavl edor. 

Karuo)'de &reJıçJ hrıııı IU'Ullldl 34. Güzel sayahatler 

Islanbul vilayetinden 
rıı~12_9 •ene«i yol mükellefiyetini bedenen ifa edecek olanlar için 

ll!jrıs~ Uınumiyi vilayetçe Temmuz, Ağustos, Eylül, Teşrinievel ve 

l'tiııııusanı ayları tayin edilmiştir. Yol mukellefiyetini ifa edecek

Piııi . hangi yollarda çıılışacaklanna dair vilAyer Nafia baş müben

ta ğinc müracaat ederek alacaklan tezkereler üzerine mahalli inşa
~llf a.,.irııctle mükellefiyetlerini ifa etmeleri !Azımdır. Bu miiddet 

leıi;nda. bedenen mükell~fiyeti ifa etmeyecek olanların yol mükel

~ 'tı ıçin 1 O liradan başka şose ve köprüler kanununun 19 uncu 

tıııedtsi mucibince ceza olarak 5 lira ki cem'an 1 5 lira tediye 

1 <ııı ~e mecbur oldukları ve bu gibiler hakkında tahsili emval ka-

tı ı.tbik edilec~ği tebliğ olunur. 

~IYÜK TAYIARE PilAN~~S~ 
YEDiNCi TERTİP 

3. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNİ EVVLDEDİR 

Büyük ikramiye: 
40,()()() liradır 

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

ve 10,000 ,, Bir mükafat 
işbu keşdede cem'an ~ 3,900 ~ numara lı:azanaca~tır. 

~~rsa nıubase~ei bususiJe ınü~üriJefin~en 
ıle utır•ada inşası tekarrür eden asd kplıcalar şirketine at bir otel 

'lıa( ~Unıt bir hamamın terekkiyan a.riyeye temamile muvafık ol

. ha(, &ere pil An ve proje veaalreslnl tanzim ve tersim hususu mü

,~~ rııYa .vazedilmiştir. Şeraiti anlamak isteyenlerin muhasebei husu

~aca~~ri)'etine 19 EyH\l 91!9 Perşembe günü akşamına kadar 
~eylemeleri ilAn olunur. 

~ Leyli ve nehari 
• • A. • • 

)) l iSTiKLAL LiSESi 
.) arn devrelldlr. Botun sınıfları mevcuttur. 

lJ ~ 'l'alebe kaydına b&şlanmıştır. ller gün müracaat olunabilir. 

~~e_ba,ında polis merkezi arkasında 
-~ Telefon lst. 2534 <:x::CXXX) 

Kara a~a~ ınüessesatın~an • rr 
abihler vemüstahtimin için yaptırılacak 200 kadar vah ta çiz 

me, bt:z gömlek, meşin pantalon, meşin önlük kapall urrıa m .ina
kasaya konulmuştur. 

ihale 19/9/ 1929 Perşembe gıınü saat on bir buçukta Sütlücede 

Karaağaç müessessnnda yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin bunların her birine ait fiatlari 

muhtevi teklif mektuplarile 400 liralık muvakkat teminatlarını aynı 

günde saat on buçuğ~ kadar katibi umuıniliğe vermeleri !Azımdır . 

Talipler münakasa şartnameslle nuınuueleri müessese mezbaha şef

liğine müracaatla görebilirler. 

Müsa~akaJa i~tirak ~eraiti i~in Ja~ılacak ilan 
Tütün inhisar umum müdürlü-

ğünden: 
1 - Tütün İnhisar idare&i , tütün ekicilerimize , tütün ziraati

nin nasıl yapılacağını ve zer' usullerini , şartlarını öğretmek ma

ksadile Akdeniz havalisi, Karadeniz mmtakası, ( Artivin ve Taş

ova dahil), Marmara havzası {Trakya dahil) ve şark vilayetleri 

için ayn ayrı olmak üzere bir ( tütün ziraati kitabı) yazmak için 

bir müsabaka açmıştır. 
2 - Kitaplar, her mahallin yerli istilihlarmı kullanmak sure

tile - tütün ekicilerimizin anlayacağI ve kavrayabileceği sif ve 

açık Türkçe bir lisanla yazılacakt.r. 
3 - Yazılacak kitaplar, ilan tarihinden itibaren üç ay zarfın

da tütün inhisar idaresi umum müdürlüğündeki ( tetkildt ve ne

şriyat komisyonu ) na gönderilecektir. 
4 - Bu dört mıntaka için yazılacak olan kitaplar, bu hususta 

hazırlanan müfredat proğramına mutabık olacaktır. 

5 - Müsabakaya giren eserlerden birinciliği kazanacak olan

lara beher kitap için 200 zer lira verilecektir. 
6 - Beğenilen eserlerde tesavi olduğu takdirde resimli olanla 

n tercih edilecektir. 
Kitaplar, iki nusha olarak ve daktilo ile kağıdın bir tarafına 

yazılmış bulunacaktır . 
8 - Bu kitapların müfredat proğramlan 1stanbulda Galatada 

tütün inhisar idaresi umum müdürlüğündeki ( Tetkikat ve neş

riyat komisyonu ile mülhakattaki tütün inhisar idarelerinden 
alınacaktır . 

Leyli ve nehari - kız ve 

Sisli , ' terakki lis.esi 
Ana, ilk, orta ve lise ikinci devre birinci sınıfla

rına yeni talebe kayt edilmektedır. Her gün saat 10-

17 ye kadar müracaat olunablllr, 

Nişantaşı - Hnlil Rifat paşa konağı 
Telefon ı Beyoğlu 2517 

Devlet nıat}Jaası ınüdürlüğünden: 
1000 kilo mücellit tutlı:a!ı 

ı 000 ,, kalın paket ipi 

10000 yarda kanaviçe 

Her hafta " Marsilya ,, ya ha

reket eden vapurlar Pire ve Na

poll limanlarına dahi uğrarlar. 

TafsUlt almalı: üsere Karaköyde 

Lorant Rebul ve türeklsına mü

racaat olunması. Telefon Beyoğlu. 

208 - 204 - 1704 Miktar ve nevileri bal!da gösterilen üç kalem levazımın tedariki 

için3 I Ağustos 929 tarihinde yapılan münakasai aleniye neticesinde 

verilen fiat1ar muhammen kiymetıerine nazaran yüksek görüldü- QRVPf,Sftlgl'll 
ğiinden yeniden münakasa icrasına karar verilmiştir. Talip olanların O J 1 U 

17Eylill 929 salı günü matbaada müteşekkil mübayaat komisyonuna I·----------· 
ve şartnameyi görmek isteyenlerin de her gün muhasebeye müraca- l Merkez Acenıu~ Galata köprü 

1 ı bqında . lleyotlo 1362 Şube 
at an · aoontoaı Malııııodiye Ham alımla 

Damla damla göl 
Ataların bu sGzllndekl isabeti tasarruf kumbaralan

mız kadar kuvvetle ispat eden bir f•Y olamu. 

'Farzedellın ki bir yafında bir çocutuouz var, bu 

çocuğunuzun istikbalini temin için her ıran 

kunıbaraya yirmi bef kuruf atmata karar 

verdiniz. Her giln kumbaraya attıtınız bu 

para bir sene sonunda [90] liraya yakın 

bir yekQna ballğ olur. Çocutunuz b•f 

yaşına reldltl zaman (500) lirası, on 

yaşına vardıtı zaman {1200) lirası, 
on bef yqında [2000) lirası yir-

mi yafında (2900) lirası topla· 

nır. Hayata atılacak çatda 
bu her milşklll atlatan bir 

sermaye olur. Derhal 

bankamızdan bir ku· 

mbara alınız ve bu 

günden tezi yok 

her rGn{25] ku

uruf artırmata 
başlayın. Bu 

glln artırdı

ğınız [ 25) 
kuruş yarın 

çocutunu-
za bir ser
maye o-
labilir. 

TIJrkiye lş Bankası 

1 

hwıbul !1740 

·--ınt-ıly-ı -pos-tas-ı -• 
( ANAFARTA) vapuru ili 

Eybll Pazar g(lnü aaat 
1 O da Gala ta nhornından 

hareketle lm11r Gill!Uk Bodrum 
Rados P'etkiye Finike Antalyıy 
gidecek ve dönüşte mezkllr 
lllı:elelerle birlikte Dal yan 

armarls Sakız, Çanakkale Ge

llboluya u~ayarak gelecektir. 

TilBZDI BIHllCI PISTlll 
(CtJ~tJR1YET)vapurul6 

Eylül Paurtesi 12 de Gafata 
nhnmından hareketle lnebolu 

Samsun, Glreson, Trabzon, Ri1e 

Hopaya gidecek ve dönüşte, 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 

Trabzon , Ti ebolu , Glreson, 

Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 

Zoııguldağa uğrayarak gelecek 

tir. Hareket günü yük kabul 

Galatada f\araköyde k~in acc
ntehane binası nhnmı palamar 
mültezimi bir sene müddetle ve 
şartnamesi mucidince bilmüzaye
de lcirıya verileeelctlr. Kat'i ihale<! 

25 eylül 929 tarihinde icra kılı

nacağından taliplerin o gün saat 
16 da levlZlm müdirliğine mü
racaaılan. 

Kiralık kahve ocam 
lswıbol - İzmir sür'at posta· 

sının kahve ocağı dlr sene mOd
detle bilmilzayede kiraya verile· 
cektir. Kat'i ihalt5i :ıo eylül 9~'9 
tarihinde icra kılınacağından ta· 
lipltrin o gün saat 16 da le\'1 
zım müdirllğine m n "A•ılon . 
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BlN ~ÖZ 
BİR RESİM 

Pari~ bUyUk c:ç•r. iz Fethi beyefendi •na aaat on yedide LotOa vapurlle Parbe lıareket etıııl9tlr. 
Vapurda kendilcrir.ı B. M. Meclisi Reisi Khım pa9a lıazretlerlle Gçüncll kol o du. kumaadanı ŞllkrU 
Naili pa~a \ali >e:.ili v Şehremini Muhittin Bey, Fransız >Sefiri M. dll Şambron ve bir çok meb'us 
beylerle ahıl:ıb~sı teşyi etmlşlı:rdir. 

Rc•lm!erlmiz (1) l-.:-°ıi bey teşyle a;elenlcr arasında. (2) fethi 8. ve M. dll Şambroa bir arada 

Macar-Turan Ceıııiyetlain daved Ozcrlae Pett•do Parlıııeato blnasıada (Tarihte Turan vo TUrklUlı: cereyanları) hakkında bir kO' 
vermiş olan Kocaeli mob'usu Re•lt Saffet bey ahiren aydet etıııi9tlr.Bu konferansın bir hahrası olmak ttzre mezkClr Parlmento 'n 
dablllnde yGlı.sek bir mevkide bulunan ( Atııa•nın bir av esnasında kardefl Buda'yı kurtardığı) nı musavver tablonun mıııı1 'tt1 
tarafından bir fotograflsl aldınlarak Relslcllmhur Hazretlerine arz ve takdim edllmlt ve memnuniyetlerini mucıp olmıştur. Bu 1111 

betle mezklr tablonun bir resmlal dercedlyoruz. 

- 4iı11t•ji 

Dlvaayolııad.a Kemalin ıııevnaaeılade sarnotluk yuzündcn çıkan bir var. 11utt Kemal 
b!ç allkaeı olmıyan bek~yl vurmuıtar. Resmimiz mahalli vak'ayı göstermektedir. 

Borliada soo gunlerdt inl!'.iliz hrasl yine ıerclfua başlamışıır. Re,mimiz dUnkll borsa dahili ve harici iki mı;.ozıtrabını ıı:llsteriyor 
ber· 

Kllylerlmizdı irfan hayatı 1 Tekirdağ, Hayraboluda ilk mektep mezunları höcalarlle ber• 
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