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~~~;-Yalnızkeşfiıtibari-, Yunanlılar Atina muahedesini tatbik edeceklermis .. 
&ij •ratemdeğildir. !-~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ' 

q.~;~~ Anglo-sak~on Ame- p l A t ı T k Fabrikaların ilı:rjbi' no~~~~t şekidl ve telek- ar amen o-. ren a_z_ ası 
r a.. zann an da ye- ) k ıslahı 

~'ıne~~a teşkil.et~ektedir. ar ongresı Küçükçekmecede 
ti sıkı n beşerıyetın mer- ---

etı so ı b' 1 k f A , d .. h • Yük b n sene er zarfın- ır o omoti vrupa an muta as-ı\nıeri~· Siır'atla Avrupa'- GÖrtİşiilc•c<•k Tllf' 
gidi le ya ge mektedir. '"('l'-'l<· ı· 11~• 1,7 k J ııda yoldan çıktı sıs getiriliyor ?ttıpanı §ımaı Amerika'sı .;:ı • (" • _ ·- ..... ·-
altına n asırlardan ben inhi- Nüfusça hiç blı- zayiat Senayi ve maadin bankaaı fabrıka-
Çtı-...ahbııJundurdııgu- sivasi Vc'lS' l f' l)(' '.' j t\ I ların ıslahı ı in bir kaç mütehassıs 

l • ..,, eg ~ , • > J O m mı bl" daha angaje etmiştır. 
~ir emonyaya rakip- - · • Banka Beykoz fabrikası için iki 

hanr, t~~~tc . sahip olaca ve bcyaııa tı Son günlerde cogalmaya başla- mütehassıs bulmuştur. Almanya kun 
Phes ıırnu) seynne, hiç yan tren kazalarından biri daha vuku dura fabrikasının tavıiyc ettiğ; bu 
Clttir" Yenı bir ıstikamet ve- bul~aıtur. Çok frci bir surette bit- mütebassıslardan biri kundura kalıp-
& : Bizim tarafımızdan ~esme ramak ~l~n bu kaza ,ok şü· ları~ı ıslah içrı;ı gelmektedir is.nı 
t§eııYetı . 1 kur bafıf geçmı tır (Orih) tır. Dığ:eri ayakkabıları.ı ,_, 
.bırbıt- dn muhtehf devirle- da bazı mühim Şark demir yollan idare&ınin malı kudretıni yükseltmek için gel· 
k ha 'n en ayıran karakte- (209) nuınarah lcatarı Küçiıkçekme- mektedir ve ismi Verlman dır. 

rııta Yat ekilleri vardır A-t teklifler yapılacaktar ce istasyonunda ma'lcvra yaparken Kayseri ve hparta balı iplik fab-
clcr nı keşfini tak" d · lokomotif birden bire hattan çikmış- rilralannın ıalabr için de bir mütehas· 

zarfrncta .. ıp e en se Vasıf Bey -- ur. 
ıı:,•a buyukd:yanın fethi' Ayın 23 ünde Berlinde toplanması lllukarrer olan beyne!IPi· Makinisti!' vıuiytti derhal idrak 

Türk-Yunan meseles· 
terın Şti. B - ır hareket baş lel Parlamentolar ittihadı kongresine Türkiye Büyük Mıllet e~mc_ıı sayesınde makille durd~rula· 

~ekiz v p uyuk İspanyol-, Meclisi namına iştirak edecek heyete riyaset eden İzrttir meb- bılnuş ve bu suretle~ lazla.'lerle- M.Mihalakopulos İngiliz Hariciye nazırile 
uzun müddet görüşmüştür. 

1'! . e ransız serg". ·t .. .• . . • . K . ,YCrek hendeğe düşmesınc manı olun-y • §ohret u.7.eş usu Vasıf Bey dunku ekspresle şehnmıze gelmıştır. ongreye ış muştur. 
k.Ult _Okyano s1eıvet peşınde tirak edecek diğer mebuslarımız, Tokat mebusu Süreyya, Biga Kazanın hattın 0 mmının açılma·, 
~nı.'Yorlardı~ at aşmaktan ıneb~su Şiikrü, Ant~lya ~ebıısu Süleyman Şevket bey!.e~. ev~lce masınd~n ileri g idi!! ahmin edil· 
Ctl ~ızter Yeni d"spanyollar - Berlıne hareket ctmışlerdır. Vasıf bey de çarşamba gunu gıde· mektc_d_ır_·---~----- Yunı;ın hükumeti mübadele komisyonundaki 

murahhasına yeni talimat gönderdi. 
k cııni gcın·1 unyanın ser- cektir. H lk •h • 
·ltlerine ta~ı~~ldolusu! mem- Vasıf Bey bugiın Yalovaya giderek Reisicumhur Hazretleri-. 8 in l tty8CI 
b 6Pany0ı as 

1 
adr. B:ıdolgo- ne arzı tazimat edecektir. 

'lluJcJaıı·ı 1 za elen-yalnız "' "' • 
r~ c "k 'f "I. Onlar .1 tt a ediyor-
:"lrctin nı ın nıhayet hazır bir 

1~';:ıa11 kr~~akkat ihtişamiyle, 
Ulc kapitenJ a~ına rameden bil· 

l'l kata erın gururlu hatı-
" ı. .... , "f Cıı şı Ve ser .. 
, sonra ~uzeşt devresin-
ct~~ baş~;nı dü~yaya, Avru

Jısı akın e ~ahıyette bir e
,ıo. Sakso ttı. Daha ziyade 
·tına nı n ırkına ve şimal 

l>tupa'nı~n~u~ olan bu enerji, 
~ ~tkıp §i:lı ve dar muhitin 
~ l:ııı. ve a! A.merikasının 
Yılınca int~nış topraklanna 
.zenıini b~er' için ıazım a

op ırıcrin en b" ':'- Bu yeni mu
raı: ve tab" ınnci farik vasfı, 
1ı.,,~ata galebe çalma
s~ Ye kendi rini lü

. lck 
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re Yıpratan mezhep, 
~ ilrlıaı nıf ve menfaat kavga 

\'eni .11
11nda kalmıştt. 

dun Yad . 
İt l'~lınız ~ meşg ııl oluna-
' tabi~t genış ve hudutsuz 
m~ vardı B"t" • "kb 1 ~1 actve '.. -~ un ıstı a , 
llrı siııes· t, butun şanu şeref 
tıı;ıı. ıncıe gömu"l" d" u-· ' "Ve uy u. g-
l>cni ., 

1rnuvaffak olmak iş-
,,~ .. e enı · ' li-=" llnıd .erın, yeni hayat· 
l:ra tıı esı buydu. 

ı~. Şiına~rAe m.uv~ffak oldu
r, 'ank' merıka sının şeh

lıı~'nsup;u baş~ bir insani ye

KONGRE NiÇiN TOPLANIYOR? .. 
Vasıf Bey, dün kendisini ziyaret 1 rilstler meselelerinde müşterek faa· 

eden bir muharririmizc ıu beyanat· liyet göstermektir. 
ta bulunmuştur: Son kongrede sanayiin ra•yonali· 

-1913 te, İngiliz avam kamarası· LC edilmesi, amelenin temettüata it 
nın tcıcbbüsü üzerine ilk bcynelmi- tirak ctmeai meselesi, ziraat amelesi 
Jel parlamentolar ittihadı kongnai nin şeraiti refah ve faaliyetini iılah 
Belçika Ayan meclisi binasında top meselesi, sanayideki konturatoların 
lanmıştı. Almanya, İngiltere, Avus- ve taahhütlerin tevhidi ahkamı için 
turya, Belçika, Fransa, İtalya, Ru•· proje gibi meseleler ve aynı zaman• 
ya ve Holanda parlamentolarının iş da gümrük tarifelerinin beynelmilel 
tirak ettiği bu toplanış Belçika kra- hayatt ika ettiği müşkil3tı tahfif 
lının himayesinde bulunuyordu. O meselesi mevzu bahaolacaktır. 
seneyi müteakip harbin ilanı üzerine MUHTELİF KOMİSYONLAR 
faaliyetine hitam vermek mecburiye 
tinde kalan kongre 1916 da yeniden 
içtimalarına başlamıştı. En son kong 
relerde iştirak eden milletlerin ade
di altmış ve Avrupa milletlerinden 
maada Amerika ve Aıya parlimen
tolarına mensup mümeaailler kong
reler< iştirake ba lamışlardr. 

Türk.ye Büy le ili t M clW 
1924 ten beri aktedilen bütün kongl'C 
!ere iştirak etmektedir. Berlin kong 
resi bu içtimaların on beşincisini 
teşkil etmektedir ve kongreye biz 
de dahil olmak üzre 36 millet iştirak 
etmektedir. 

KONGRENİN MAKSADI 

Bunun için muhaceret, ziraat, ti
caret, kömür mesailini tetkik etmek 
le mükellef komisyonların raporları 
münakaşa edilecektir. 

AVRUPA İTTİHADI FiKRi 
Son zamanlarda. bilhaasa M. Bri

and'ın rnalfım teklifinden sonra da
~· muayyen bir ıcklc giren Avrupa 
ıktıaadi federasyonunun ilham et
tiği fikirler bu kongrenin faaliyeti 
ne eıas olacaktır." 

istihbaratımıza nazaran Berlin 
kongresine iştirak eden heyetimiz 
müzakerat ve münakaşatı yakından 
takip ederek bazı hususta taalluk .,.. 
den yeni teklifler dermeyan eyliye
cektir. 

BiLHASSA GÜMRÜK İŞLERİ 

Kongrenin hedefi ticaret hayatı 
üzerinde bütün milletlerin kabul et
tiği mevzuatı kanuniyeyi mümkün 
olduğu kadar tevhit ve bir sisteme Bu teklifler bilhassa bizi a!Akadar 
irca etmeğe çalışmak, beynelmilel eden gümrük tarifeleri mcaeleıine 
iktısadi hayatta bir takım müşkilat ait bulunacaktır. 
ika eden gümrük tarifeleri ihtilafa· Berlin kongrelerinin Anupa iktı
trnı mümkün olduğu kadar izaleye aadf federasyonu teklifi etrafında 
çalışmak, cihan iktısadiyatı nokta! çok esaslı münakaşalara sahne olaca 
nazarından muhaceret, kömür, tU- ğı tahmin edilebilir .. ------····· .. n tervcr r. Şımal Amerika'

. ltarın 1 sanki bin bir gece 

işt Ora<Ja 1j~ndırmaktadır. T~- yeni Asır g· az ete sinin mu-
lı "e sin .sanlara boyun eg-

· ~ ~İneı,~~':n~:~~~:;~fe~~~:~ hak emesine dün başlandı. 
~~tlltr'ıtr 

lı ı Arııer·İ, Carnegie'ler Ford'
~ or bir ~l~n ınılyarderleri, ya
' lllar değ;~~ laalettayin ~ç?,· 
<lar Yen; in •;. Bunlar, yem du· 
ltıı~.'tndan ~nıyetin deha •ahihi 
it,. 111ı tariİı. •tihftrindendir. Bun 

1alıaı.1ı; ın, kahrırnanları ka
'ılirı,r şOrdulara kumanda et 

~· llıiJ . u f 
:'<ti; lctı•re ka arkla ki eıki ordu-
. ~i : tabiatı.''' çıkarlardı. Ye. 

Ol dular rıı çarpışmaktadırlar. 
tı, ı.~lı la;erı~;c~t seıvetlere ha· 

ı.d l.1t •lind dı. Y enıleriyse ıer
''lar. llu~n ·~~k için uğraş-

. bir 1. •darca; un ıçın Amerika'da 
hıtinde Yle, fabrıka idaresi 

llıeı, n larkJ bir . 
'iyJ tedir. 1-1 1

• şey telekkı 
'· ıııuı ukumet te netice 

~ lı;ılka b~t ecoaoınisinln idare- DünkU muhakemeden bir intiba 
'tliltıer;lta . tr !•y değildir. Kadriye hanımın beraat etmesi Ü· diler. Heyeti hakime icabını müzake-
~ ıct~tısicüınbur M H zerine Cumhuriyet adliyesı aerlevha· re ederek dava istidası usulcn veril-
trlli~i dl tqkllat u : o~ver, h bir yazı neşreden İzmirde çıkan memi9 olduğundan istidanın reddine 

t... llıit.1ı• •büyete ist ın d ıdareaın_d~ Yeni Asır gazetesi baş muharrir fs. karır verdiler. 
.'York c . galebe ına en rakıb~ mail Hakkı ve mes"ul müdür Ali Şev Dava istidasının 3 nüsha olarak 

bir 1~8lısi olan S ça_lmıı~ı. Eskı ket bey aleyhine bu hadisenin tahki- taru:ımı ve evrakın müddei umumilik 
11 İrıtiJıa ketın idare mıth .Ş•.mdi bü- katini idare eden müstantik Hikmet ten istintak hakimine havale edilmiş 
ı.,l!ıiı}' P olunnı meeJıaı riyase- bey tarafından a ılan tahkrr davasına bulunması iktrza ederdi. 
~!Or'tr.~t 860 ın·ı U§tUr. Bu fİrket dün ikinci cezada devam olundu. Hik- f 
• ""lıı. ~ Bo ka:1;0~ fr~nk sarfile met bey vekili ile birlikte ve maznun- rtişa tahkikatı 
,len,d • ~llıith'd bır bı~a yaptıra. !ar bizzat hazır bulunryorlardı. Hik- İrtişa meaeleıine ait tahkikatın bu 
tt •J, c bır mU • yenı vazifesln- met bey davaaını ıerhederek: ay nihayetinde bitmiş ve istintak ha-
ı ı .. -c~ı. Yon 250 b · f k k · · t f d d k · '~ '"'1ıia;ı1 llırş, bu rnikd 1~ • r~n - Bu yazı beni halkın hakaretine ımı ara m an a ararnamenın ya-

r Al. 
8

1nu1 iki rnıar 3.' ~cısıcum- maruz bıraktı. Tecziyelerini ve 10 bin zılmrş olacağı haber alınmıştır. 

1tırı l'• ~lb Ki..: ~7§• ( Ba. lira manevi tazminat isterim: dedi. BU GÜN 
~'llıii ,0 • v~ ınuazza ~ .rr e~ ve Müddei umumi-gazetenin tevzi 
· (lı lı,,ık•decek olan bm 1~ harıka- edildiği her yerde dava ikame oluna
q;;•ıra21 :•Öbür lntl~ •e sen k".t bilir. Ancak bu gazetenin buradan 2 inci sahifemizde: 

nın ilıa")e. Aıner·~ta ~~n~ı- tevzi edildığı ispat olunmalıdır; dedi. 
metgAhr __: ör~_ısıcüm İsmail Hakkı bey gasetenin intı· 

ı~ ~tah.ıJJc arılar nd.ı gurJuli.I im 
2 Son haberler 

g turecck. şar ve tevzi yeri İzmirdir. Istanbul 
değildir dedi. 

3 Uncll sahifemizde: 

l:i --- ZEKt MESUT 
it OtAN -0land DA SEFiRi 
'll ı~ ~ 8 liri B • 
tir nıırıı.,. aron Rengera 

. ıneınleketlne avdet 

ı - Etonoml 
Hikmet B. de aksini idda etti ve: 2 ~lahtcme lnıibabrı 

- Istanbul gazeteleri bu gazete- 4 Uncll sahifemizde: 
den naklen aldılar demekkl tevzi cdi-r t ll;l\.t raptıru 
ıyormuş; dedi. ~ Felek 

Maznunlar da davanın İzmirde i~ ._ lton1.u1: A1k &li 1 
~·..,esi liiz·:ngeldiğinden reddini iste :_ ____ ....;.._;. ____ _ 

Meb'uslarımız diin Kadıköy
de tetkikatta bulundular 

Istanbul meb'ualan dUn de Kadı
köy hal kile temas etmişlerdir. 

Diğer taraftan fırkanın ocak kon· 
grelerinden bir çoklan bitmi~tir. Bu 
ayın nihayetine kadar ocak kongrele
ri tamamile bitmit olacak ve derhal 
nahiye. konr,r~•~tine 4aşlanacaktrr. 

M JAKAR GELMl'..'ECEK 
ANKARA, 14 (Telefonla) - ls

tatiıtik Müdürü umumisi M<;.yö }a
kar avdet etmiyccektir. Kendiai mem 
lekerinde mühim bir memuriyete ta
yın '"'dildiğindcn çekilmektedir. 

Defterdar emlAki 

milliye müdürlüğüne 
tayin edildi 

Beykoz kundura fabrikası 
ııa celbedilmektedir. Çekoslavakya
dan getirilen bu zatin ismi Laşerdir. 

HARiCİYE TAYİNLERİ 

ANKARA, 14 (Telefonla) 
Hariciye vekileti Birinci daire tıı
be müdürlüğüne Uşaki zade vedat 
B. yerine Va ington atfareti haf ki
tibi Riza, Kalemi inah:ius ba'- lı:itip· 
!itine Cevat B. ler tayin ed~lmiıtir. 

ATINA, 14 (Rumc• gazetekr)-ı mei mahal olarak bır tecavüz rıkdı· 
Yunan harıciye nazırı Cenevrede ln- rinde Sir Dromon"la M. Makdonal 
giliz haricıye nazırile Türk • Yunan I din beyanatını batırlatmı1tır. 
meseleleri hakkında uzun lıir mu]a. DIY AMANDOPULOS A 
ka~ta bulun'."uşlar~rr. Jf!· Head~,.on TALİMAT 
mutemmım ızahat ısteımş ve ıtilif 1 
husulü zımnında tavsiyede bulunmu ATINA, 14 (Apoyev.) - Haricı 
tur. ye mahafilinden alınan malümata gd-

Mihalakopuloı Roma tarıkile Ati- re M. Diyarnandopulos muhtelit mü· 
naya Cencvreden hareket etmİftir. badele komisyonunun umumi içtima
Çarşambaya Atinaya muvasalatı bek· mda Atina muahedesinin tatbiki için 
!eniyor. Yunanlstanın hemfikir bulunduğuı.u 

Mih:ılakopulos gazeteciler §U be- tebli e memur edilmiftİr. Fakat mü-

r
yanatta bulunmu tur: badele komiıyonu evvc!A muallak mc 

- Yunanistan tamamen sulhper- atleleri halletmelidir. 
verane bir siyaset takip ediyor. Bu- UMUMi İçrlMA 
nun de}ili ita/ya, Romanya ve Sır-
bistanla aktettiği muahadenet mu•
hcdtleridir. 
Diğer lıomtularımızla ve bilhassa 

Turlıiye ile muhadeneı ve ademi te
cavüz mısııkları alıtetrnek istiyoruz. 
Fakat istikbalde milnaziilnfih nokta· 
/ar bulunmamak için eveli emirde 
muallllı meselelerin halli Uumdır. 
duniı ve Yunan Juıriciyf naun hıte 

Yunanlılara verilecek cevabı nota· 
mızm tanziminde bulunmak üzre An
lıaraJll .... ediı. M11htlit miilıede 
le komisyonu Tllrk heyeti murabha-
6a&J reiıi Tevfik Klmil beyin yarın 
tcbrimize. yeni talimatla avdeti bek· 
lenmektedir. Baımurahhasımız ıı:elır
ıe yarın komisyonda bir heyeti umu
miye içtimaı aktediJeçektir. 

Yunanistandada- Ticaret umumi müdiri 
RUSYADA cızu TEŞHİUT Ankaraya do··ndu·· 
MOSKOVA, 13 (A.A.) - Lenin ğa kaldırılanlar Ticaret müdürü umumlsi Naki 

grattaki bahri inşaat tröstünde Sov- ATINA, 14. A. A. _ Tırhalada bey dün Ankaraya avdet etmiştir. 
yet iktısadiyatım yıkmağa matuf bir dağa kaldırılan kim !erin atrhut Naki bey ıehrimizde sigorta işle
~~t ı:~!ed?mi§tir. Bu. :§~t brakılmaaı için istenilen 5,000.UOO ri. liman ıslahı meselea!ni tetkik et-

vl'.e 
1 

k 1 :;ı~atı~n . ın .şa ına drahmilik necat lidycııinin tedariki miş ve bu işlerin tarzı cereyan ve ıs
~anı 0 ma ve utun sıparıılerı eene- hususunda bat gösteren müşkülat !ahı hakkında bir rapor hazırlamıştır. 
bı ?'emlcketle~e. verme~ m.lkaadrnı dolayısile çete reiıi Tzatzas ın ala takip etmekte d T ... k !Atı ha da Naki bey muhtelif devletlerle yem 

.. ' ': •• 
1 n şın koyduğu rehineleri kurtarmak imkİ.· aktedilecek ihracat muahedelerinde 

bublunanlar ~rostun fe~ . memuru v~ nı henüz hasıl olmamıttır. Hükumet, 
aa ık aoayahıt merken ıcra komıteaı Tıaua ın takibine tiddet ve aüratle takip edilecek en salim uıulün ne ola 
~asın~n Viladimır Kostınko ve tros devam olunmasını emretmiıtlr. bilcceı; hususunda da tetkikat yııp-
tün aaır haaıdır. Bunların devlete mıı ve tacirlerimirle tcmaa ederek 
yaptıkları zarar on sekiz milyon rub- SELANIKTE ZELZELE notlar almıttır. 
ledir. Maznunlar dokuz kitidir. ATİNA, 13 (Fos) _ Selanikten ---e+--

FERİT B. YARIN GİDİYOR 
KADINLARA MAHSUS 

KAMARALAR 
Şefik &g Şirketi Hayriye idaresi kadınlara 

ANKARA, 14 (Telefonla) _ Ma- mahsus kamaraların erke~ yolcular 
tiye heyeti teftitiye relalifine ernlAki taraf'."~an lfial edilmemesıne karar 
milliye üdürü' R" t" be verm1Jtır. Aynı zamanda Şebremane-m uş u y ve onun ti d . k . b k . 
yerine Istanbul Defterdarı Şefik bey . e fır etın u . ararım teyıt eden 
tayin alundul r bır karar verecektır. 

Ulukış;~da şiddetli f ........................ . 
UL~~~~~ ~:!!~' •'"- L!~:~.:::.:!~:~.ı 

den beri dehıetli ıoğuklar batladı. lisan meselesi gilnün en ı 
Müthit bir fırtınadan aonra bardak- ehemmiyetli bir meselesi : 
!ardan boıanırcasma ya mur yağdı. olmuştur. Bu gün lisanı• ı. 

Fırtına ve yağmur mıinavebe ile 
devam etmektedir. Herkee aobalarını mızın en mühim lflerlle : 
yaktı. Halk bu vakitsi" soğuk karşı· utraşılıyor. Lisan lflerlnln : 
sında hemen mahrukatını tedarik et- • 
ti. Kar ihtimalinden korkuyorwı. ehemmiyeti ancak lisanı- : 

TRABZON, 13 - Fırtınadan va- i yat bahislerinin matbuatta: 
purlar yük çıkarıp hamule alamıyor. : yer bulma ile meydana i 
Hava serindir, yağmur devam edi- • 
yor. Bu yüzden mahsulün akıbetin- : çıkabilir. Harf lnkılAbında 
den korkuluyor. t mühim hizmeti görülen i 

RUSLARLA TiCARET f ve lisan bahsinde de i 
MUAHEDESi MÜZAKERESi ihtisası olan 

ANKARA, 14 - Ruslarla müza-
kere devam etmektedir. ithalat cet· Ahmet Cevat B. 
vellerinin tanzimi için yarın tekrar l 
toplanılacaktır. Bu cetveller balta i- gazetemize lisan meselesi 
çinde ikmal olunacaktır. hakkında çok en resan 1 

TRABZON MEBU!SLARININ i bir makale serisi y zmış- 1 
TETKiKAT! ı TRABZON, 13 - Mebuslarımız tır. Bu Serinin 

toplanarak halkla temas etmektedir. L" d • ? 
Halk fırkası kongreleri i·tim larrna • ISan ne lr 

başladı. serlavhalı birinci yazısını ı• 
MÜNHAL MEB'USLUKLAR 1 yarın neşredeceğiz. 
ANKARA, 14 - Münhal Uç meb' 

usluğa bu ay zarfında namzetler gös· ı Lisan değlfmezll§I J 
terilecektir. Namzetlerin mütelcııitı Makalesl de bunu Çar- : 
erkandan iki zat ile ıabık htanbulı il il t ki d k • 
valisi Mithat bey oldukları ıöyleni· şamba g n a P e ece • 
yor. Herke in anhyabllecctl i 

Diğer iki rr.Jnhal mebusluğa mec bir tarzda yazılan bu se-
lis açıldıktan sonra namzet gösterile· 
cektir. s münhal mebusluk vardır. rlyl karllerlmlz!n alaka 

OF FELAKETZEDELERi ve lezzetle takip edecek-
TRABZON, 13 - Of lel!ketzede- !erine şüphe etmeyiz. 

!erinin Maçkad isk5nlanna başlandı ...... •••• .. ••••••• ........ 

ah 

gelen haberlere göre ıehri mezklırde 
şiddetli bir hareketi arz olmu§tur. Şehrimizde bulunan Londra sefi· 
Bu ane kadar mühim haaarat bildiri!- rİıni% Ferit bey yarinki ekspresle 
memiJtir. Londraya hareket edec<ktir. -· · ............. ,_ .. _ , ..... '"''''''' ,_, ......... ·-··· ............................... ' ..... .. 

Plansız lstanbul fikri gülünçtür 
Geçenlerde Aktam ıazeteain-j rak ıördüiüm düıündüğüm teJ 

de Şehreminliği fen adamların· leri, halkla konuımayı vazife bil 
dan birinin: diğim için ÜÇ. •• 

- Istanbul gibi bir tehrin Bir zat bu fen müdürüne: 
planı yapılamaz; yapılsa bile "Bizde bilen susar, bilmiyen 
bir yerli yapabilir. söyler." demiı. Hiç bir 9ey bil

Gibi garip bir sözünü tenkit miyenlerin memleket itlerini al· 
etmiştim. tüst etmelerine kimsenin ses çı-

Mt!ğer l;u zat f~n ışleri muaı' kannamasını temin etmek için 
rü imiş. Bu müdür Beyin neden ne güzel düstur! Fakat daha iyi 
bir ıehir mütehassısının planı bir düstur; bilmeyenlerin yap
projeleri içinde hapis olmak is- mamalarıdır. Y anlıt ıöyliyer.in 
temediğını il• tık aı.!amak daha sözü unutulup gider: 
kolayla9tı. Biz bilmiyenlerin yaptıkları 

Müdür Bey: itlerin zararları altında didin· 
- Yansen bir mütehauıatır. mekteyiz. Evimizde eğlen el< 

Ben ona cevap verebilirim, çün bir odanın planına, ve bir mİ· 
kü mühendisim. Fakat Falih mar tarafından yapılmıt pi .. ı· 
Rıfkı Bey fen adamı değildir. na, ihtiyaç duyarken koı koca 
O neclen lstanbul işlerine karı- bir tehri zevkten ilimden v g<İ· 
şıyor? demiş. rüşten mahrum ins nlann U· 

lünç fantazilerine ve acemi h 
Mühendisliğin bir tek ittikak deselerine teılim etmek dognı 

olmadığını, her gün gazeteler- olamaz bize her -şeyde ön<ek C• 

de ıu mühendisliği, elektrik mü lan Reiı;İcumhurumuz her han• 
hendisliği, ıimendifer mühendis b' b' k 
1
. •• h' "h d' - d' gi ır gün ır asaba, bir sayfi. 
ıgı ve .•• 9e ır mu en ışı •· · · · d d ' . • . h d' l'k f t ye ıçın ımar arzusu uy , u 

Y
1 

e cıns .~ıns mu ~İa/İ,:ıe 1billr. vakit evveli oranın haı ita~mı 
Kanlndı gorenüh_ çocud. 1. •• d' d · alır ve bu haritadan plan )' pa ırım m en ıs ıgı ıye e 
bir şey vardır. tırır. Sokak demagojisinden ba. 

B · 1 t b 1 · 1 · ka hünerleri olmiyan zevat ise 
enım s an u 1§ erıne ne· I t b I .. . d .. 

den karıştığıma gelit>ce, ben Is. ~ ani u u
5

zerh ın : t
1
!'!. ofyuıı oy 

t b 1 · ı · d ··ı f k t b nıyor ar. e remın ıgı n adam an u ış erme egı , a a u 1 .. bbe 1 
h · .. 1 d" .. l arı mue t eser er yapturuış-

şe rın guze ve uzgun o ması 1 ı b" ·· · 
1 · .. be 1 k ar, ama on arı ız goremezmı· 

meae esme uç se p e arışıyo. •İz: 
rum: ' 

Müebbet eser! Müebbet hir 
htanbullu olduğum için bir, cilik eseri! Bu fen müdıiı .. 19:.>ı 

her işimizde Aıyalılıktan uzak- Türkiyesinde 1339 k fasile 1 ,,. 
!aşmak fikrinde bulunanlardan nu9uyor. Zavallı lstanbul! 
oldu~um için iki, gazeteci ola. FALiH RIFKI 
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, ......................................... ,,,. .. . ~ . :.- -, - -~ ~ Son Haberler·-
! ... ~!!~~!!~.~!!!!!!!!.1!.~.~.:.:.: ... J ı t HARiÇTEN AL~JGIMIZ HABERLER )1 - Yunanlıl.~!~. notamız 
Karagümrük nasıl yerdir? \; ~ Y 

Fill·sıı·n"e Teferrüatta bazı tadilat yapılıyor. a 1 • 1 ille ede Atina mektubu uı k · Eski kafeslerin arkasından gelen nenni ses erı- .ıng r d Heyeti vekileye gönderilece tıf· 
Susam satan arap bacılar nerde?- Karagüm- Başvekil gidiyor Hep o telaş 13oykot başla ı ANKARA, 14 (Telefonla) - Hariciye vekaleti "i~i~' 
rüğün hususiyetleri-Meyhane mi şerbethane mi Araplarla y ah udilerin ra verilecek cevabı notanın lazım gelen kısımlarında ta 

Amerika seyahatına - . , maktadır. . A " • Tef 
Kondoktör, tramvayın camla- denilmesi, Edime yolu ilı> '.:;~~ karar verildi Venizelos Yuna.it- düşmanhğı artıyor İstihbaratımıza nazaran tadılat esasta degıldir. .t e 
larım zmgırdatan bir sesle ba- dan getinlc;ı eşyaların resm~ --~ k" LONDRA,UA J...~ Daily Mailin yapılmaktadrr. Müsteşar Numan Bey, bunları tespı ~ 
- dı· alı:;;dga mahsus bir gümrük bı- LONDRA, 13. A .A. - M. Mac JıJarı tes in Kudüs muhabiri bildiriyor: Yahudi- dir bl ~-gır_ ·Artık Ali paşa ı. . . nası bulunmasından ileri geli- Donald m Eylülün 

28 
ind<> Amerika- d. I ler Cuma akşamı gözyaşı duvarı. di: Bundan sonra Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey ceva ;:1 

Ya hareket edeceg"i resmen bildırili- e JyOr d ki · d k dıler·ı h H · kil ·1 kt' <>ı 1 
•• binde dua e ece erın en en edecek bade u eyeti ve eye ven ece ır. 

8 
" Tek katlı, yanp11 :-.ı ev er ara- ynr. Kendisi tahdidi teslihat mesele- d 'd k nlı /. <>t 

~ ile araplar arasın a yenı .•n. a. CevabıA notamızda ı·ki ta .. a·"'ın me'n 8 .. smdan geçiycıum. Çitaları kop si hakkında İngiliz noktai nazarını ATİNA 
12 

(Milliyet) _ Atina musademelerin vuku~ ihtıma.lme ı ı /' , 

' kafeslen·n arkasından Amerikalılara ilılağ için Amerikada ' k h'.k·'- t. ahalliye tarafından • fil d aslar Va .. dtr ı: muş ~:;.n bir kaç nutuk irat etmek niyetinde- gazeteleri bahri teslihat ve Yunanis- arşı u wue I. "'.' . . . .. • ıs zam e en es ı ' ~ 
"' nn; sesleri geliyor, ve bu sese t hah - . . h kkı d M Ve bır takım tedabırı askerıye ıttılıa. o- . . i"ı' ·~~~ dir. Mumaileyh birinci teşrinin so- anın rı vazıyetı a n a · - 1 liri f ekdi"erini ANKARA, 14 (Telefonla) - Bu gün (dün) Haı;c 'de: karşıki evden gramofo~da bay- nuna dog"ru İnailtereye dönerek- nizelos tarafından Cenevrede Atina unmuştur. . tara m. Y .. gf ,. N uba 

" 1 · · uh b' 1 · k. olan boykot etmesı aradakı muna· ere .ı Tevfik Rüştü Beyin konağında müsteşar uman, m -la gın bir gazel cevap .verıydor:d tir. gbazete erının mili a ı'r erBıne vakilı h" artırmaktadrr. Araplara gizli bir su- murahhası Tevfik Kfunil Beyler müzakerede buluıurıU~ıll 
" Yeter ey gözlen sev a O- fHTILAFLI MESELE . ı;yanatı neş~e yor. ar. aşve ki u- rette dag"ıtılan bir beyannamede ya- Ald - lA .. T f'k K' ·1 B mu"bau 

.,, G .. b l.k LONDRA 13. A.A. - Daily Maı kumetın vazıyetı dikkatle ta p et- h d'I d kt b ka bı'r şey ıgımız ma umata gore ev ı amı ey, lu esmer güzelı u re ı te e- • . 1. k Id • b" .. alalıi t u ı er en topra an aş . , 
1 

. . d f.krini. b.ld' · t. !, şinen bir kaç tavuk, beni görün lin Vashington muhabirine gcirek, n- h~eb. tade o ul gunu,f" k~tlun.•. alydektsa- satın alınmaması tavsiye olunmuş- rine aıt cevabı nokta ar ıizerın e ı ı ırmış ır· ... ,.., 
giltere ile Amerika arasında te. hır ı ı am arın 1

. ır e_rını 1 ar_ı tur. Hükumet her noktadan bir itilll.fa varmak için müıw·· 
ce ürkerek sokak aralarına da- ""°"" münazaalı mesele kalmıştır ki bu, soıı:a kendi mesuliyetı aJtında bır HARP GEMiLERi GİTMiYOR . k d' 
:ğıldılar. Karşı ~escidin d~- - .~ sekiz pusluk toplar ile müseIISh krı~ program h~_ır~y~rak '?edısı mebu; LONDRA, 

1 
J. A. A. _ Filistinde tespıt etme te ır. . ef}' ı 

'da tek kalmış bır kumru hazın 2 A k 1 d at ıyor/ar vazörler meselesidir. Buna bır çareı sana verecegmı soylemıştır. Bu prog- Cevabi notada zikrolunacak her şeyde itilaf için bır ·ııı . (L 
- - rtı on ar a susam s m · - · H y · b lmil 1 azi- umumi asayiş tamamile tekarrür et- l ·1 d b·ı k k d k tr e her iki tarafın menfaat1 ' harzin öttü. Sırtında hegbe, ay- . halbulmaga çalışan reıs M. o~_v•r. ram u~anı:tanın .. erne .. e ~ meden Filistin sularındaki İngiliz se <ı e e ı ece a ar uvve ı v .!.{, 

_ d tlı: genç bir leblebici yor. Bu bınanın enkazı, 316 se- bahri müşavirleri ile sık sık miılııkat yeti ve sıyası mevkii ıle mutenasıp o- faini harbiyesinin geri alınmamasına zam eden esaslar vardır. rtl " agın a çar ' ld nesindeki büyük yangında yan- lar yapmaktadır. lacaktır. kat'i karar verilmiştir. Nota ikmal edilip yarın Başvekil İsmet Paşa :r:az eıır 
gözü, pe~cerelerde mırı ana- mış. Şimdi yerinde bir sıra ev- HOOVERIN CEVABI . KAPALI ŞiŞE HiKAYESi gösterilecektir. Billl.hare Heyeti vekilede istişare edıleC 
rak geçtı. . ler var. Karagümrük pek eski .~o~DRA, 13. A .A. -Amenka •_e Kapalı şişe hikayesi unutulmamış- Ruslarla Çinliler 

_ Teze leblebi... Tezedır zamanlardanberi kaçakcılara fırı dun akşam M._ ~ac Donald ı .z!- tır. Bu hikayeye göre Midilli açıkla- fT'.lp kongresı• progr·!.>Jlll. 
teze... • H _ yaret ederek kendısıne son. İngılız rında kapalı bir şişe bulunmuş, bu- arasında .1. j u 
Köşedeki kahvenin önüne bir ~va ol?1;a~la meşhunnuş. a teklifatı~~ reis ~· .Hoover ın ceva- nun içinden bir mektup çıkmı~tır. Bu ANKARA, 14 (Milliyet) - Is- , Aym günde bu raporlar rııUI' 

k ah ll r · k l l · at la o eski ıtıyatlarından vazgece hını teblıg eylemıştır. mektupta Midillinin gene Turklere d meler 
aç m a eklıı, ıs em ~.er:ı ... - miyen bazı ihtiyarlara rasgeli- JAPONYA VE TEŞLlHAT geçeceği yazılı imiş. Bu hikayenin u- mUS8 e tanbul vilayetinin tasdiki aliye ikti- dilecektir. l fı' mış, karşılı cı~ara tutturup nebilir. Fakat çoğu "tevbekar" 1:0KY?, 14. A .. A. - Matbuat, yanclırmış olduğu heyecandan bahs- •••- ran eden ve tatbikıne mezuniyet ve- İkinci gün öğleden eve I"~ il 

muhabbet kaynatıyorlar. Yan- l b k' · t hlı'kesı· «ok İngiltere ile Amenka arasında teslı- etıniştik. M. Venizelos beyanatında lk:i tarafın zayiatı mühim rilen 929 butçesinde varidat4,924,121 zerinde serbest tebligat yııel ji' d 
O up U an az, e ~ h tahd'di 'k·l b' ·tu•' · ıJ · F lirası adi, 1,848,570 fevkaHideolmak Öğleden sonra da kanse~ 0 .ı larına yaklaşıp sor um: ll d klas atın ı tan ı e ır ı "' nas bu kapalı şişeden bahsetmiştır. a- -S illl 

_Bu mahallenin adı nedir? kazanç yo arın an uza .- olduğ~a dair ş~yi olan haberler mü kat 0 da böyle bir şeyin doğru olabil- olduğu bildiriliyor ilzre 6,77~,690 ~iradır. Masari_fde doktor Hamdi Esat, a ~ 
R l b . ·b· · uymuyordu mışlar. nasebetıyle tenkıdatta bulunmakta- mesinden şüphe ettiğini saklamamış- LONDRA 13. A. A. _ Dail Mai- 3,128,552_ !ırası adı ve 1:.848,570 !ıra- I;ii_~fi ~eyler kanserin cer~et"' 

ey er ırı ırıne • ş· d. B lık ta afların ~- Gaz t 1 J anı .,;;•de 70 . .. baka ' Y . sı fevkalade. .olmak uzre ceman sı uzenne doktor Ahme.t " .• i . . " - -· ah il .,. ım ı, a pazarı r un. e e er apony n , - tır. M. Venizelos teslihat musa - lin Mukden muhabirinden gelen hır ,.. K~ı: . ~~gçegız m a esı da öteleri ayak işleri yapıp ge- r~d~esin?e bi~ nis~e.t .dahilinde tah- sına girişmek doğru olmadığını ila- telgrafnamede Frogranizya 1an ha- 4,977,120 lıradir. * * hanettin beyler kanseruı s . dedı, kımısı «hayır canım. · . . lar Bu "'tevbekar" lar- didi teshhat ıstediğinı yazmaktadrr. ve etmiş ve demiştir ki: reket eden bin kişilik bir Sovyet mü * visi üzerinde doktor Selaı;: Beğceğiz, daha ileri düşer •.• ~ınıy;.r .• · .. t d"l r KONFERANS TOPLANACAK _Hükumet, memleketin bahri em frezesinin demiryol hattı boyunca 3 ANKARA, 14 (MiJ!iyet) - Tıp fik ve Remzi beyler rapO~ 
Bura Atik Ali paşa .. !» mutala- an ırını g_?s ~': ı e • . WASHİNGTON, 14. A. A .. - A- niyetinin daha sağlam ve daha az mil ilerliyerek Sangking şehrini iş- kongrası hazırlıklarını ı~":l . etmek yacaklarclır. Ayni zaman. '•ı 

bul d Evet. olsa ol - Karagümrükte adı bır aru- merika hariciye nazm M. Stimson, masraflı vesait ile temin edileceği gal ettiği ve burada iki saat kalclık- üzredir, kongra umumi katibı Fah- müzakere ve kanser üzerınt at . <le asınd~ ~ u. ·; 0 cak- lır Hacı diye bun<>. d.erler !. .. ~ngiltere ile Amerika arasında bahri fikrindedir. Korku ve teJ.aşa kap~ış tan ve hali ricatte bulunan Çinliler rettin Kerim, vezne~r Selfilıat~ t~~~.l!at icra edilecektir. 11~ ıl' 
sa A~k ~ pa~~ buras la Uzun beyaz sakallı bır adam, ışler hakkında cereyan etmekte ola~ olanları teskin için liizımgelen vesaıt- ile tüfek ve mitralyöz ateşi teati et- Mehmet, beyler geldiler. Fahrettin nu ogleden evel kızıl basııl tı. ÇiinJı:ü. camıs.ı ~~ ~~men şu- başını kahvenin penceresinden ~üzakera~ balı~ te~~at .'."~se!es;- ten bu daha emin ve daha ucuz ola- tikten sonra eski mevziine çekildiği Kerim B. beyanatinda •Tıp . k~ngra- nede son t~tkikler üzerıJ>e V racıkta ıdi. İs~ ı~ıdır d~- uzattı: nın heyeti umu?Iıl'.es~. butün ~la- caktır. .. . bildiriliyor. s.ına ait işlerin hazırl":nmaaı ıçın faa- Se"".er Kimil bey ve Hasa;. ı 
dum da şu caınıyı, bır kere gar- drr B · kadar. devletlenn ıştiraJ?le a.kte~ıle- M. Venizelosun bu sozlerı pek o Ayni gazetenin Sanghay dan 2ld;- liyet devam etmektedır. Bu hu~usta- ylerın ra~orları okuna~ak 
mek kısmet olmamıştı. Bu ve- .- Hayır , işallah. · • enı c~k hır konferansta !etkik edilebılme kadar sarih olmamakla berabe~ ıcap ğı malilınata göre Mançulinin Rus- ki istihzarati eveliye tema~e~ ikmal porlar muzakere edildi.kt•~ · il 

.1 .1 · · k f n olını- mı aradınız. sıne medar olacak hır n~kt~ya var- eden tesiri hasıl etmekten gen kal- !ar tarafından bombardımanı devam edilmiş olup kayt muamelatına de- at beşe kadar devam etnı 
1 

. 1 

n e 
1 

e gınp gezme _e a .. d - Hayır ... Baba... ı:nış olduğunu beyan etmıştır. madı denebilir. Hatta Yunanistanın ediyor. İki günden beri Çinliler R"s vam edilmektedir. Şimdiye kadar ka- jinal travaylaro. ait ser~1 ı' ilı ;va~aktı. Kapısı sokag~ ıçın e _ Hacı Hacı. • . dıyordunuz .Konferansın önilmil~de~. birinci bahri faikiyetini kaybettiğinden uzun bataryalarına mukabele ediyorlar. 1- yt edilen doktorların miktarı dört dinle~ecc;kt_ir. K?.ngraya al ~ ınuş. Kocaman tahta hır kapı. d ~anun ay~nda toplanabılecegı zanne- uzadrya endişe eder gibi görünen ga- ki tarafın zayiatı mühimce imiş . yilzü bulmuştur. Bu senelik kongra- tabedilmıştır. Muzakera~a ı't tı 
a. '' * * * dilmektedır. zeteler bile başvekilin bu son ~eyana- INGILTERE fLE MOZAK.ERE nın raporları firengi, kanser ve kizıl dan ev~! ~alara tevzi edile"~ ~el 

tından memnun olmuşa benzıyorlar. MOSKUVA, 13. A. A. - Tas a- hastalıkları üzerinedir. Bunlar tema· ııraya ıatıra.k ede<:&k auJll • 
Karagümrükte Edirne kapı Jsviçrede M. Venizelosun yukarıya kaydettiği- jansı bildiriyor. Sovyetler İngiltere i- mile hazırlanmıştır. Bu mevzuların mektebi ile cebeci haat~a~ 

tramvayı işlemeğe başladıktan miz sözlerinin son ciimlesi şayanı le Rusya arasında cereyan edecek teferrüata ayrılarak arkadaşların ih- ler ayrılmış olduğu gıbı J'ti". 
sonra hayat tarzr değişmiştir. Tahdidi tesJihat di~kattir. Yunan başvekili daha e- mükfil~melerde takip .olunacak usul tisaslarına göre taksim edilmiş.tir. Bi· rde tenzilat ya.pıtacaktır. 80 ~ 
Geceleri, geç vakıtlara kadar mm ve. ucuz. surette memleketm em- ve şek.il haf01nd.a tetk;katt~. bulun- rinci gün öğleden sonra firengının bı- nı?da sıl1hı muze t'.1"afınd·ıı' 
büyük caddede piyasa ediliyor. I niyetım t_emın etmekt.en bahs~dıyor. ma.k. ~re hır. mumess.ı.l goı~denne- yoloji laboratuvari üzerine dokto~ mış ol~n kansere aıt mola} 

0
r 

Kahveler, gece yarışından evel Mütecaviz nası İşte bu cumle .bektenen lka.tıyebtten len ıçın t;ıgiltere h~kfikametı ra~a- Osman Şera.fetti.ıı ve Ahmet Şükrlı halar ıle akill~~cğ~ sıh~~;·ıı' 
tarl•f edı·lecek? mahrumd.ur. Atına g:a.ı;etc; erı. unu f~ndan vaki olan davetı bul etmı~- beyler, :lirengi seririyati üzerine dok- avenet ve ı ı gra ı. . eı kapanmıyor. nasıl tefsır edecek!e~ını bılemıyorlar. tır. tor Hasan Raşit ve Hulusi Behçet ecnebi mustehzaratı tibbıJ 

Sonra ev kiralarında dikkati CENEVRE, 13 .A. A. - Teslilıa- Başvekil .bu. cümleçlni tasrih edecek beyler ve cunılei asabiye firengi üze- sergi hazırl~nmaktad~r. ..,~· 
celp edecek b ir yükseliş var. On tı tahdit komisiyonu 1924 protoko- her . hangı bır_ ızahatta bulunmaktan Fransada rine doktor Fahrettin Kerim bey ve Kongrayı baş v~'.01 ~i~ ~ 
liraya kiraya verilen bir ev, on lunun ''.miltecaviz" . t~birinin tarifine ımtına etmıştır. . firengi tedavisi üzerine de . doktor caca~ .•ıhhıye Ve~ı Reel )( 

li ıkm k ·· rük milteallik maddelerını, Fransız mu- Diğer taraftan M. Venızelosun. Ce MÜFLiS BANKA Talat beyler rapor hazırlamışlardir. geldinız, nutkunu soyley .<! · 
/-Teze leblebi. beş r~ya . ç ış f arag~ d rahhas heyetinin teklifi üzerine yeni- nevrede saliihiyettar devletlerin rıca- FARİS, 13. A. A. - Bir çok kim- • , <>"'••-4•----- ~ 

- . -· d O daha zıyade esna yatagı ır. den tetkike başlamıştır. Hararetli tiyle yapmış olduğu mülakatların ne: seler tarafından müracaat ve şikayet ADLİYE VEKİLİ GELECEK MUSiKi MUALLiM ıiJ· Meı;-er kapı degıl uvannış. n Mahallede hınstiyan olarak ec bir münakaşadan sonra Fransız te- ticesi hakkında malumat alan mahafı vuku bulması üzerine Komarten so- ANKARA 14 (Telefonla) - ANKARA, 14 - Ce~ dakıka kad~ çaldık. Ses 
8

_?-da zacı, doğramacı ve kömürcü gi- klifi müzakereye esas olmak üzre ka lin söylediğine göre ~: Venizelos kağındaki bir bankada t~arriyat ya- Adliye vekill bu hafta içinde Istan ~ak~a olan ~u~iki m~al~ çıkmadL Guneş altında ugra- bi bir kaç esnaf var. Mahalleli bul edilmiştir. Türkiye - Yunan mesailinden bahse- pılmıştır. Bankanın on milyon borcu bula hareket edecektir. nın ınşaatı bıttı. Yenı de dil': 
şıp durduğumuzu görüp in~afa bunları çok seviyor. Kat'! metin, komite tarafından ka derken devletlerin. ve bilha~sa en kuv olduğu söyleniyor. İdare azasından t AAT MÜSTEŞARI GELİYOR tedrisatı bu binada icra ~ 

1 b' h ım teyze pencere . leme alınacaktır . vetli olan bahri hır devletın Şarkta iki kişi kaçmıştır. Z R f 
1 

) ANKARA TIP KO i 
ge en ır an ' - Evvelce hır çok meyhane var ÇECfLlN FfK.RI her hangi bir harbin vuku bulmasına BÜTÇE MÜZAKERESi .ANKA~A, 14 (Tele on·~· B ANKARA, 14 - Bir 1° 
den seslendi: "l 1 mı§. Huzur hocalarından Hacı FARİS, 13. A. A. - Gazeteler muvafakat etmiyeceğini anladığını FARİS, 13 .A.A.-Bütçehakkm Zıraat must~ş~rı .İ~sa~ !!'~kı~r~ esseseleriilaçlannı,müs. 

- Kimi. arıyordun og um. Akif efendi isminde biri, bu me vikont Cecil in berri teslihatm talı- söylemigtir. Bu gazeteler bu devle- da umumi müzakere uaulilnün ihya- fozn~ 1se~gısı~et ışt~a e biye sergisinde teşıın: iç~ Orası camı. · · . . . yhanelerin köküne kibrit suyu didl hakkında Cenevrede icra ettiği tin kim olduğunu da söyliiyorlar: İn- sı hakkında nazırlar meclisinin ver- stan u a are e e · getirmişler ve fırka bın_a ...,....,. 
- Ben de camıyı gezmek ıs- ki to unu birden "bairadei teşebbüsü tenkit etmektedir. Fetit giltere. . diği karardan bahseden Tan gazete- 927 SENESİ HESAFL~RI na yerlegtirıneğe başl 

1 temiştim. e ~ ,,P k tmI M haneler Farizyen gazetesi Fransa, İtalya ve Elefteron Vıva gazetesi evelce si, teferruata girişmeden evel heyeti ANKAR~, .14 .. (Telefon ~) kongresi meclis salonunc!B tı' 
Bu cevabı verir vermez içer- senıye apa ş. ~y l İspanya ile mecburi .~~kerlik usulü~ü Yunan sahillerinin muhafaz~s~ .içi~ umumiye hakkında bir fikir a~e;.; ~.ali re !as.fıyeı duyun ko?Iı~yo: cektir. Murahhasl~da~ p 

. .• .. .. H kapandıktan sonra a şamcı ar kabul etmig olan butün devletlenn İngiliz donanmasının davetını ilerı icap ettiğini yazdıktan sonra dıyor dun ılk ıçtıma!nı yaptı. ~u ıç~ . gilnkii trenle gelmişlerdi!· 
de hır gurultu koptu. annn. te- "şerbethane" de toplanmağa tahdidi teslihat ihzari komisyonunun sürmüştü. Şimdi bu gazete kendinin ki: "Umumf müzakere parlamento.. 927 senesine ~ıt 70 em1:iikın taafıye1t da yarın gelecektir. J'IO 
yze avaz avaz haykırıyordu. başlamışlar. Burada güya şer- karlarını kat'iyyen mahfuz bulun- haklı olduğunu söyleyip duruyor. nun başlıca imtiyazlarından birini teş ne ait e_vrakı ıknıal ettı ve kararları- TRABZONDA fi 

- Kı:lar, şu saate baksam- bet satılır hakikatte ise arkada durduklarına dikkati celbetmektedir. Lakin şu da var ~ I;ondra matbuatı kil eder. ~u usul!in ihy:ı-sı parl~en- nı verdı. PIYASASI ~Jı 
za •.• Ögle ezanları okunmu§ ta tl · İ.i b. od d t gfilı İKTiSADi KOMiSYONDA bu gürültulere musaıt bulunmuyor. tonun eski mevki ve nüfuzunu ıade BAŞVEKİL SİHHIYE TRABZON, 13. - F! of· 
hi haberimiz yok Müezzin uy- aç an gız . ır a a ez LONDRA, 13. A .A. - Cemiyeti Çünkil İngiliz gazeteleri Yunanlıla- eder." VEKALETİNDE ikisi satıldı. Fiat yilkselıf1ııt· ç mı kaldı ne oldu? Hannn bqı ill~e~.yapıl~ş. alııva~. iktisadi koıni~y~n~ tarafın- nn bu patırtılarını. son d.erece.adeıni ATEŞ ALAN TAYYARE ANKARA, 14 (Telefon~) - drk 136, ~hulu 65 k~rU~ 
uya • .' . . • . . Karaguınrü.kte yenı yapılan dan dun aktolunan hır ıçtımada eve- memnuniyetle tefsır etınişlerdır. FARİS, 14. A. A. - Feti Farizyen Bqvekil İsmet Fı. Hz. Sıhhıye ve- den çok mıktarda bugdal' 
teyzemn niçın telaş e~ığını hır mektep mahalle halkını çok il yüksek giimrük rüsumunun tenzi- İngiliz hariciye nazırı M. Hender- gazetesinin Chartres ten iatihbanna kiletine giderek vekille iki saat ka· -

1 

bl ışe 9'~ 
küfeci çocuk izah etti: memn~ bırakmıştır: tini tezekkiir için cemiyeti akvama son hl• hususta Cenevredeki beyana- göre, bir bombardrman tayyaresi bir dar görüttU. Kuru muş r ıetl 

- Cami, sade namaz zaman- _Çocuklarımız başı boş gez dahil hüldl_metlerin i'~kile ~~r kon- tında. bu rivare~lerin mevsimsiz ol~u- gece ~çuıu ~n~ımda ateı aiınq ve TALEBE MÜFETTİŞİ olmak lsteyeıı ı:: 
lan a ılır da... feransın hır an eve! ınikaclı !uzumu- ğunu söylemt§tir. Bundan daha mil- Conrville yakinınde yere dÜ§erek par ANKARA 14 (Telefonla) - y ~GA-NE FJft;;ı' b· - amanlar niçin ka- mekten kurtuldu, All~h sebep na ve saniyen kömür sanayiindeki hiın olan cihet venizelosçu bir gaze- çalanmııtır. İçinde bulunan 4 kl'i te- Maarifin A..;..,pa talebe milfettişlili E V al d ıger z, M" . • f'lin olandan razı olsun diye dua e- çalııma saatleri ve ilcretleri hakkında te olan Etnos un Londradan aldığı lef olmuıtur. ne Darülfünun müderrialerinden fz Be ,.

1 
ışlek ~ 

P ı uruyor · uezzını ı diyorlar. beynelmilel mesai teşkilatı tara~ın- bir telgraftır. Bu telgrafa nazaran iŞTiAL YOZONDEN zet Bey tayin olundu. yo~ unun en . d•~V" 
yok mu? • Mahallelinin içtiği su, ti, da?- ~e~hal bir tahf<!kat. yap.ılmasına başvekil M. Mac ?ona!din Yunanis- PARİS, ~3 .. A. A. - B~. ~~~ LAHI tinde, senel.•r_denberı rıJı ı· 

- Var, ama o ıçerde uyur. Çarşanba ilersindeki Dırağ- dair iki karar sureti milttefıkan ka- tana karşı bahri hır yardımda bulun- deposunda ıştial olmug, 4 kişi olmuş TlFTİKLERİMİZİN İS ve pek muhıın mlkt• bir 
- Yaaa!... . · K bul edilmi§tir. mak vadini ettiği hakkındaki rivayet bir çoğu ağrr olmak üzre 10 kiti ya- ANKARA, 1.4 (Telefonla) - milşıerilere sahip ktrl• 
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Müezzin yahut kayyum efen- man çeşmesınden geliyor. um CENEVRE, 14. A. A. - Sabah- terin doğru olaıniyacağuu, İngiliz ralanmıştır. İştial neticesinde depo- Tiftikleriıniıin ıslüıı. ve kıymetlen- kln, terki ticaret d~rıı> 
d' 1 ıl h f l d.. , leyin, M. Motta, kl!mür aanayil hak- baıvekiliııin böyle bir taahhilt altına nun yıkılması üzerine de 12 kiti öl- nıesi için esaslı tedbır alınmaaı ta- mevcut malları 

0 

ııı"' ! ~ aş an ra. ~~ı az aca u ~~\ 11 ,, i• w. kında verilen müıtorek İngiliz - Fran giremiyeceğini Londra mahafiline at- milı, 15 kişi mecruh olmuştur. En- karriir etti. v 1,caıP': şiinuyordu .. Yürüdüm «Tram- ~~\\ 1 ~ sız karar sureti ile ı:ümrilk miltare- fen bildiriliyor. Hatta bu gazetenin kaz altından bir çocuk cesedi çıkarıl- Tiirkiyeden Amerika ve Afrik:aya beraber devren san anıl''ı 
vay ca~.des~.ne çıkıp sol~ ııap.... ~ \:(' '41'' ~ · . k~sine dair t?~ifu: - ı:ransız .ve Bel- Londra muhabiri ken~~ine o~ada sa- mııtır. gönderilen ihracatın bu suretle çok mayedar ve para ksZl!C ıçl 
Kara gumruk, neresi? dıye sor.. ~ · , . t çıka lteyetlerının. t~ru:ım e!11"! ~ld~- lfilıiyettar adamların böyl·e· bır .ta~ KABiNENİN iÇTiMAi . artacağı ümit olunuyor. l lıyanlara fırsat Tafsl ;iPdt 
gösterirler!» Demişlerdi. De- ~ ' -<y "'""\' kları karar suretinin tevdı edilınig rivayetlerden dolayı İngilizlenn hiç LONDRA, 13. A. A. - Daily D ŞURASI TAYİNLERİ ıanbulda, Ankara cadd• 

1

, 

d'kl ri gibi yapbm. Genişçe bir ~ jk. . . . (~ olduğunu bildinn!ttir. .. . de memunun ?lmadrklarmı söyledik- Mailin ;1'aris muhabirine göre Fran- · 
14 

(Telefonla) _ r mın zade hanınd• ııııı t 1\ı, 1 

e ~· . ,.. · M. Louchoıır hır nutuk soylıyerek !erini ilave edıyor. ıu: kabmes! Rambuyye şatosunda ANKARA, .. 
1
iz. ti "ine A- • .. t 0dJlıl' 'il meydandayırn. Bu meydanı çep- ,a(j 7!JIA ~ bur hilkfunetlerin iktiııadl komite- t~te Venizelosun o müphen beya- aktettiği fevkalade bir içtimada La Şurayı .. devlet ba mu ~m g . _ - tasma muraca• 

0 
ı ''-

çevre ihata eden sıra kahveler- ' f' nin karar suretlerini hesaba katma- natından Atina gazetelerinin kendile- Hey itilafnanıesindeki siyasr madde- ~h •. Sureyya Server bey er tayın e Pi "dürJü!ıiİO e~ 
den birine oturdum. Etrafmıa · ~ • Dl1J olmalarına teesoüf etmi,tır. rince buldukları tefsirler, mutalaalar !erin tatbikinin bu mukavelenin ma- dıldı. yango m~ bile ıs 

1 

~ bakınırken yanı başnnda güler , ~· ' - • Mumaileyh, M._ Hymans m iki .•ene bu surette hülas~ . edileb~ir. Fakat Ii ahka~n Alı;nanyaca tamamen i- Numunelerı veç sr ~ 
yü 1 .. b' t yda oldu Müte- , (.( _ _,,,~ qıüddetle bir ıı:ümrUk miltarekesı ak- Yunan gazetelerının kendi beyanatın fasrna mutevakkif olduğuna karar ve iHTiLAF HALLEDiLDi IS-'lO bin kilo kad 

9
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z u. ırza pe • . dl suretindeki teklifini kabul etmek- dan çıkarmış oldukları bu netaici Ve· rilmiştlr. 1NGTON 14 A A - İt· ıı.. dao B1tı1 .,~ k~it.bır me.mu~uş. ~aragüm. 3-Halla/Juya .. ! • . te olduğunu illve eylemi! ve netice nizelos tekzibe lilzum görmemiştir. BEYNELMiLEL BANKA . ~~~!; olduğu 'kar~rla~, ·Bolivie evrak satılacaı;.n , eıerl . W• 

rliğün yerlılenndenmı!J. Hasılı panya suyu yok gıbı. Su yolları olarak, onuncu encllmenln sarf et- Diln akşam buraya gelen haberle- FARİS, 14. A. A. - İngiltere, Al ~f"~ ş arasında Chaçoboreal a- olacakların pey 3 .. Ç ıııbl 1 ~ 
tam benim aradrğnn adam, ves- biraz ternizlenrnişse de arası- mekte olduğu mesainin ticaretteki re göre Cenevreye giden Yunan ha- manya, Belçika, Fransa, İtalya ve 1 e . ~r:ıı~da geçen sene birinci likte ı 9 Eyl01 perşe / . ~ 
selam. ra yine kurtlar fil4n çıkıyor- ahva! ve şeraitin cihanın ilmitlerini riciye nazırı Mihalakol.'~los ıerefine Japo~ya devlet hankalan müdürle.ri ~r:~~d: zuhur etmi§ olan muhasa- be te Pıyango .

1 
b, 

B. k h .. ledim O da bir tatmin edecek surette salfilı kazan- Cemiyeti Akvamın İngiliz olan katibi "National of Newyork" bankası mu- tı tı t rarak iki memleket mü- saat on ~. .
1 

fsY' ~ ır a ~ed so: k İı k hb muş. kl ğ d b. ·k· kere masma ı;nedar olma11 temennisini iz- umumisi tarafından bir ziyafet veril- dürü M. Reynolds ile "First national ma 11l:'..,~;ki gerginliği izale etmiş 
0 

lüğünde muteşekkl ıı:oıııi;) l• Ç~Y. rsmar a r. rr yı ı ~ ap Çocu U um a. ı.r 1 1 
har etmıştir. M. Dalton, kömür me- diği ve Türk - Yunan mesailinin ha- of Chicago" bankası müdürü M. Ta- :: k a . altı ay müzakerattan miyeti mübayaat il gıbı konuşuyoruz. Diyor kı: buralardan geçmıştım. O za- selesi hakkında teşrlhatta bulun- keme ltavalesi için Yunanistan tara- ylor beynelmilel bankanın teşkilatile 0~i'onUddet tatil edllmistir. .. 

1 

. ıı, 
- Kara~ümr!i~~n .~iz b~ş .on man sokaklarda susam satan m~ştur. Ç~n m~~haamın her tUrlll fındıın vaki olan teklifi ki~b~ u?I~- i~tigal eden komitenin m;saisine iş- ~:r~n iti::r, iki memleket ara~ın- muracaat arı. at g~ 

sene evelkı halinı goreydınız. Zenci bacrlar vardı: suı ~efehhümlen ız.aı; eden izahatı minin pek ziyade tasvip ettiği bildi- tırak etmeğe davet eylemışlerdlr: M. dafu siyasi münasebatın tekrar .tees- ZAYİ: Galata tth•1 .,ıır'ı; 
Çamur alimallah, diz boyunu - Ne oldular? diye sordum. U_zerın~ Ç.ln projesı~ın bilytlk mccJI. rilllyor. Tuhaf değil mi? .. B~ da Ce- Reynolds ile~· Taylor bu davetı ka- süsilnil natik bulunmakta ve takat den alınan Marsllyadanrol~ı :ı< 

b 1 k d k . . sın blrıncı eııcllmenınln rumameslne miyeti Akvamın vaziyetini goaterınMı bul etmlşlcrdır. .. flh ara i meselesini muallak CO k 
1 

l/42 nuııı• J'ı: ~ geçe~ de. ta.~, .. e e a ar çı a.~·- Dedıler kı: . ithal edilmesi kabul edilmiştir. Eaa- mi . . ? İngiliz katibi umumi fazla o- MAHKOM NAZIR ;::.:_::~adır. ~hacobreal arazisinin bo ~a:ıe~i~ uıakpuzll"~n ,i, ~ dı. Şıondı goruyorsunuz ya, bu- - Onlar çoktan Edırne ka- sr teşkilat ve husus! meseleler ene!!- !arak Yunanlıların denizden hl~ bir FARİS, 14. A. A. - M. Klotz şe- h k .. 
1
ki f uzun seneler milnaka- d'~ '..} 'si a!ınacağı;td kO~ıl .'ıiı 

tün vollar taş döşeli ... Allaha pıya taşındrlar ! . meni, Amerlk~nrn La Hey dsimi dl- endişe etmemelerini de tavsiye etmiş raiti mahsusası dahilinde serbest bra :y:'~emi: :eşkil etml§, fakat son se h~kmüe;oktur. Da"'1 şükür, tramvay da burnumuzun _Ya yeni yetışenler? va~a ~lrmesı hakkındaki protokol kılmıştır. ~eye kadar adeta bir çöl halinde ol- Voreopulos. bi~' 
q!bind ... .. _Artık kara gümrüğün _ Aman bey, dediler, hiç proıeslnı kabul etmiştir. tNGILlZLER RENi TAHLiYE duğu için had bir şek~de mevzuu ZA YI: Namıma a!t. tr
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1 Aeifme keyfine ... Evelce İstan- yeni yetişenler susamcılık yap t Ll"l EDİYOR MEKSIKADA TREN KAZASI bahsolmamıştır. Halbuki geçen .ene il• ayı· ettim. Yenısın 1..,~J ~ ., . . . . .. ' · · AVRUPA B R u FARİS 14 A A _ ş·ka T ·- k" ·d hudut karakoiları a- m z . . "k ü ka bula her ınısımızde ayaklarımrz mağa tenezzul eder mı? Hepsı ı CENEVRE 14 A A- Avrupa LONDRA, 14 (A.A.) - Rene- • . '. ·M ·k 'k ~ go ld ~ mez ;j' a~azı ~ b' dır musadc- dan eskisının hu.meye d•
6 da bir okka çamur götürürdük., birer yosma olup meydana çık 1 federasyonu m~sel~sf hakkında ak- yaletinln İngiliz kıtaatı tarafından bb~nhgabezetesının e Tsı la anlı . a . ıgı rası1n a ima uetavea~a~pa~ehl~~esi ancak bu milhilrümle. kHımvsuzbaş' 

"k ·ı~ t• l l k 1 M ı kt Sah ır a re nazaran. u a şe rı cıva- me er o t B lerbeyı a Ta~'Vfl ta5ıya çamuru tu ettı,.; J tılar. . . Barlarda çın çıp a vam cemiyeti umumt kfttlpliflnce ka- tohll?"es ne ya~ı~ t anaca. ır. rında bir tren yoldan çıkmıştır. 5 ki- cemiyeti akvamın müdahalesi sayesın tur. ey 
Bu tatlı sözlü zatın anlattı~ına "Hallaluya" yı söyleyip göbek leme alınan .~ki muhtıra .yakında hii- guntine ka~ar ild t ur gerı alınmış ıi ölmÜf, s kl§i yaralanmııtır. de bertaraf edilmiştir. lu hanede. 

• .. ••• 1' • ... ""., ı. ~ .......... ,.,, •---~- ..... 1 ...... .,. "''"'"".-1 .... n .. r#->l,t•" hıılnnı.ır.~ktır. 

ir ... ·,..,. __ n~;~ündüın. ~aJl:~\-.:~dını. Bilıneın~ner~ç!.:if~\ sun! ~!. :1~up etti: \ _- .,.,,,. ... _s:~1,.-ni •in ?. 
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Ekonomi r . ) 
il MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 

apitalismin ali devresi ~=========================:.1 
ve Türkiye Villiyette Dört şaki on beş Emanette 

Mahkemelerde: 

Yedi ay evel boşamış 

( a~İs gazetesi Amerikadan aldığı bir telgrafı neşrediyor. kadro geldi yatağile beraber Tek taksi ·it ~ıhanı dolaşan Zeppelin balonunun kaptanile milyoner • 

ap~\~~r a~asında Atlantik aşırı bir hava şirketi kurmak Dahiliye kadrosunda lzmire götürüldü Emanet heyt!ti fenniye Daha ilk bakışta, karı koca arasında aşılmaz bir uçurum ol-
.Yor ki :uza.kereden bahsediyor. . f b ddu·· ıat vardır Rizedcn 4 ş.a~i ile bunlara Y.atak- sinin tetkikatı duğu fark ediliyordu. . . .. . .. . 

Fakat boşadım demekle kam 
boşanmıyacağını anlayınca .. 

l'ürk ! menka bankerleri, beheri sekiz milyondan 32 mıl- e e . . . . ~k eden .16 kışı muha_keme. edilmek Emanet heyeti fenni esi tcktaksi Davacı mevkiinde oturaR kadın çektiklennı soylıye soylıyc için klır~lık 4 balonla muntazam eşya ve şahıs seferleri yap Beklenmekte olan Vılayetın Dahı- .uzre İzmıre nakledllmışlerdır. Şak'- hakkındaki tetk"k t d y tm kt bitiremiyordu: 
"'e'· apıtal koyuyorlar. 45 saatta Amerikadan Avrupaya !iye kadrosu da dün gelmiştir. Ka- ler çetenin reisi Nusrat ile Kınıklı dı'r Mamar· ş · 1 dialri~ hevldam ~ e de- ı · d J gözümü oyacak "'" (va . d • . 'klik yoktur H" . H N d B . ı ım a c pıyasa a- - Beni ne arıyor, ne soruyor, e ın en ge s.e . . . : biJ _PUr 110 saatta geliyor!) ve şahıs başına 2 bin Türk droda esaslı bır .. . egışı . .' useyın, asan ~· az~~ ır un- ki otomobillerin taşıd ı kları markalar Baktım olacak gibi değil. Çıkıp annemin evıne gıttım. Şımdı it •ı'tektetUcret.i .olmak üzre bir servis açmak için doktor Eke- Yapılan tebeddulat meyanında ~ılı- !arla berabe~ İzmıre getırilen ve ya- çok muhtelif olduğundan bunların b bak . d " . b 

' akt vri kayma~amının H~~·~ kaymakam taklık curı_nıle ~·z.nun olan ~usre- derhal kaldırılarak yerlerine bir nevi ana sın, ıste ıgım u . . . ltısa h ~nı teklif ediyorlar. lığına nakli vardır. _Sı~v~ı kaymakaı_n tın ~ardeşı ;Muhı~tın ve annesı, Ko marka ikamesi pek kolay görülme- Erkek, pişkin bir adamdı, lakayt görünüyordu: lliı bu ııbenn bir medeni manası var, birde ekonomik mana- lığına da Nü~u• ~udurıyctı umuını- r~ oglu Nazım, Rızede~ Mehmet be1• mektedir. Binaenaleyh tetkikat neti· - Efendim, dedi, ben onu boşadım. Aramızda nikah yok ki Jiiıgu sonuncuyu tetkik ile diyeceğiz ki: ycsi müıneyyızlerınden Memduh Bey Zıya bey, eşraf!an Şakır ağa , HaY.· cesindc hanğ i nevi taksi muvafık gö- bakayım. 
lal ~ garp, kapitalismin ali devresindedir. Kapitali ancak tayin edilmiştir. ,, dar bey, . ~usa; Hasan, İhsan, ko_ı rülürse badema piyasaya çıkarılacak - Kaç ay eve! boşadınız? ~İçin ~a~mağ~ kullanıyor, öyle az - buz değil, kesif nema al- ~SIMPAşA-HASKÖY Mu;;a. 'f~dış ogl~l HMsa~, Kubt~ Hı; otomobillerin o markadan olması mec Düşünmeden: 
lal h asıta dıye kabul ediyor. Böyle bir saha bulur bulmaz, Yenı barem k~dr.~sund~ İstanbul :;Ş;rifti;.nos o r. u e met, me b_u~ ~ı;;,uı;~~ı ; e bu sur~tle tek t~kk - Yedi ay evel! 

~~ oıu::enl araya atltyor; saha ne kadar aykırı, ne kadar ~~~~~ı~:~~~rı::ş ş:~·~~~~~~ ~~b~~l :rahkikat neticesinde bunların bi r :~il~esind~ş~nü~~:ı:.~~/ıcen ta ı İstintak hakimi bu sözü derhal zapta geçirdikten sonra, dedi "ltşh O sun · ı 'k' evı basarak para ve eşya aldıkları, ,____, ı~i: Ur balo ·A·' · Kasımpaşa ve Hasköy namı e ' ıye dig· er bir evden de 100·' lira kadar TAKSIM MEYDANININ e"' n, tlatik uçuşile Amerika milyonerlerine coş- ı tı v - Yedi ay evel kanunu medeni vardı. Artık boşanma da bo-·••alı b ' · .. '. ayrı mış r. para gasbettikleri ve bir şahsı öldür· TANZiMi ı., ır Yenı saha gosterdi Bankerler hulyasız hesapla- RO·L· A.R TAMAM sama da mahkeme kararile yapılıyor. Boşadım demekten bir şey ' 'lilrik · · ' KAD dükleri ve daha bir takım yol kesi- TakJim m, ydanmdaki ameliyata 
lkete ~ ~ nemaların vaadini buldular. İşte ali kapitalismi Kadrolar artık tamamen gelmiştir. cilik ve soygunculukları sabit olmuş- devam olunmaktadır. Diğer taraftan Çıkmaz ki .. Şimdi siz söyleyin bakalım, hanıma ayda kaç lira 
ita, nı etıren bu harika nemadır. Bu suretle barem usulü maaş wri:- tur. Nusret, başından geçen vakayii Talimhane meydanını katetmek üzre nafaka verebileceksiniz? 
. laşkın~~slır zamanda kapital, ne şahsi düşüncelere, ne de he- miştir. şöyle anlatmaktadır. Taksimden Tarlabaşma yeni ve bü· - On para veremem! Eve gelsin, bakayım. 
Ocsine ı"t arına riim olamaz, yalnız dolgun ve emin nemanın KAYMAKAMLAR " - İlk defa bir evi basmaktan yük bir cadde açılacaktır. Bu caddeyi - Demek nikahlı zevceniz olduğunu inkar etmiyorsunuz? Ode aat eder. Ankaranın Çürükabat kaymakam- tevkif edildi. Fakat bizim kahahatı · Taksim emladk ş_irkcti açacaktır. Şir- _ Mademki öyle imiş, ne yapalım!. . l.tııı'lllıi tnc Türki h lığına esbak vilayet tahrirat mümey- mız yoktu. 5 gün 5 gece dövdüler. ket yeni cad enın planlarını yapmış Cıtıekte . ye aylı zamandır kapital bekleyor. Kapital, yizi Sadri, Konya Sultaniye Kayma- Para bulayım, dedim, çünkü bu müm ve Emanete göndermiştir. Planlar - Eve gelsin diyorsunu, eviniz var mı? t~ıı ve e ~Usır. Sebebi, tabiaten çok zengin vatanda kimseye kamlığına Mülkiye mezunlarından Be kündü, fakat eşyayı nereden bulup heyeti fenniycce tetkik edilmektedir. -- Var, Ayvansarayda kutu gibi ev· .. Elektrik, terkos .• "ilnllrıun nııb~ nema gösteremediğimizden, taşan kapitalin a- kir Sıdkı beyler tayin cdilınişlerdir. yaratacaktım. Bizi 7 şer seneye mah- Tetkikat biter bitmez ameliyata baş- - Kunturatosu yanınızda mı? 

u tlmediğimizdendir. N. ViLAYETLE EMANET ktlm ettiler. Dava temyize gitti. Ben !anacaktır. -Yanımda değil. Getiririm. Fakat efendim, bendenizin de ma 
:;o * * y · h"d" · · b" bir gece bu işlerle alakadar olmayan NUMARA LAVHALARI ruzatım var.Hanım, beni, evde bir odunla bırakrp nevar neyaksa Gu,, l\T •• • ilayetle Emanctın tev 1 1 ıçın ır bazı hapislerle beraber hapishanenin , ,LJ['J ·KTISAD~I HABERLER! proje ihzarına memur tali komisyon duvarını delerek kaçtım. Kınıklı Hü- Yeni yapılacak numcrotaj hazır- alıp götürdü. Kaç gece o odunu yastık yaptım da öyle yattım. , ~ d" "lk · ı· kd ım· t' y n lıkları hayli ilerlemiştir. Müteaddit S d - · d' b · M f' b · f d'li . . un 

1 ıç ımaını a e 
1t ır. arı scyinle birleştim. t~mail namında dı'- oy u sogana çevır ı em.. ama ı, en yıne e en ı g-ımı ~·apa lln • d ı ak numara ve lavha nümuneleri tetkik J S" 1·ı a top anac tı_r. g- er bir arkadaşırnız daha vardı ki, İ yun ona .. Eve gelsin bakayım. .. e y t ğ T. d . edilmektedir. Sanayi birliği ktısat ap 1 imiz ICaret muahe esınden SiLiVRi iSKAN MEMURU bilahara bizden ayrıldı ve vuruldu, Yek.ileti nezdinde tcşebbüsatta bu- , İsticvap bitti. Evrakın mahkemeye tevdiine karar verildi. Er-

i> ne 01 f t( t • tt•k? İnzibat komisyonu dün toplanmı~ 9 ay kadar dağda gezdik. Bu sırada lunarak kullanılacak lavhalarda her · kek gelecek celsede evin kunturatını getirecek çıkarken söyleni tansa il en aa er emın e 1 ve yolsuz işleri görülen Silivri iskd.n başka bir ev basılmış, bunu bizim halde yerli nümunclerden birinin ter- yordu: ~detin: ca!'"P•cağuıuz ticaret 1 hakkında alakadar daireler meşgul memurunun ihracına karar vermiştir. üstümüze atmışlar. Nihayet bizi de cihini rica etmi~tir . 
. ?dası ta \olmak üzre Izmir olmaktadırlar. DOKTORLARIN SEYAHATi yakalayarak buraya getirdiler." - - Oturmaz ki.· Yine başını alıp gidecek •. Dur bakalnn. He ;~U•tenit b~a ından esaslı tetki- • Amerikada emtiamızdan ne resim Tıp talebesinden bir grup hu ayın ~~!!'lj HAVA~~~y:~LARININ le biraz da dişimizi sıkalım da .... •~at ve halr· ~apor tanzim edi- alınacak? - Amerikanın yeni güm- 17 sinde İtalyaya tetkik seyahatına * * • 

l'il rıcıye k ' k kt . Dolmabahçe ve Yedikule havaga- •• İ t> llıİJtir, 0 ve aletlerine rük tarifesi ahiren Amerika meclisi çı ac~ ır. · (iUNuN ADL YE HABERL"''Rf "Pord dan d := zı şirketleri mukavele üzerine iki sc~ ~ an ınu h ın gönder iği meb'usanında tasdik edilmiştir. Yeni Kazalar -~ _ __ '~•• 1 ne içinde bütün şebekeyi yeniden ik-
: a•irıı fcv ~ Cden!n hini tanzi. tarifenin hu günlerde meclisi ayanda YANA)",INI KESTİ mal etmek mecburiyetindedir. Şirket ttiV~ltlJcti t~;:r~tnun edildiği ha- da müzakeresine başlanacağı beklen- Tavil vaPuru \.7 !er mukavele mucibince havagazı şe- lstanbulda çıkan sabah ve akşam gazetele-
.. Urabhaıaaı r' m~ahcdclcri mektedir. Tarifenin ayan meclisince Muhakkak bı·r facıa 17 d k" y f bekclerini tamir etmeğe başlamışlar- rinin muhakemesi görüldü ~ve lllUab d ıyasctindcn bil- de tasdik olunacağı tahmin olunmak- yaşın a 1 USU dır. Emanet halkın sıhhati itibarile, 
il 

1 
ita olu e eye dair zirdclri tadır. Aleyhimizde olan yeni tarifeyi h • • • ( d ' k d bo k bul İrtişa meselesine ait tahkikatmJ KARAGOMROK CiNAYETi _Q defa. ntnuıtur: aşatda yazıyoruz: nasıl bertaraf edildi emşıresını yara a 1 gaz neşredecek a ar ~.u .. un~~ . ı· fh 1 k fk' Ka ~ llıı•a dil borulann bir an evci degıştırılmcsını gız ı sa a arını neşretme ve e an ragümrliktc Canbu aok:afmdı h' llliU;, rtıalı c~ mi' olan muka- ncir, 2 den 5 scntc, halı mürab- Tavil zade biraderlerin şabip bu- Langada Ayazma sokağında otu- şirketlere tebliğ etmiştir. tehyiç edecek şekilde yazılar yazmak kasap İrfanı öldüren arabacı Halit, 

ile; 1lıi ithali ds tımı~ için Fran- bat ayak başına yüzde elli be§ ikc.~ lunduğu 88 tonluk cTavib vapuru- ran 17 yaşında Yusuf ile bcmşircsi OKTRUVA SU! İSTİMALİ: YE- tan dolayı mabkcmcyc verilen dört eniştesi Kimi! ve biraderi ŞUlailniin ve diğe n e aagarı tarifenin 83,13 sent ve daha fazla olandan yuz nun, Tarabyada Dapkoviç kumpanya 12 yaşında Mahmure bir gezme ıne- sabah ve iki akşam gazetesi aleyhin- muhakemelerine dün Ağrrcczada d• ~latı~ F: ltıenıJckctlcrin bazı de 60, daha aşağı olandan 50 scnte, sının cAlcksandıra> ismini taşıyan selesi yüzünden kavga etmişler. Yu- Nİ TEVKİFAT YOK deki davaya dün öğleden sonra ikin- vam olundu. 
t 

1 

•nin dun ansa tarafından aaga- tiftik 31 den 34 de, fındık içi 5 ten 7000 tonluk büyük Yunan şilebi ile suf kunduracı bıçağı ile hemşiresini Oktruva müdiriyetindelri sui isti ci cezada başlandı. Heyeti hakime İrfanın uvecai Sehv a .m.alaJııe. ~aPılın11 i~n~ müsaadat ve ten ona, kabuklusu 2,5tan beşe, ceviz içi çarpıştığını ve Tavilzade vapurunun sol yanyağmdan yaralamıştır. mal tahkikatına devem olunmakta- Hamit beyin riyasetinde ve aza Cc- meye bir htM9 ucıuc• "-•mm ö-
n n l'Jlahıuıı u. t~nzilat ve mü- 12 den 15, kabuklusu 4 ten beşe ba- karaya oturduğunu yazmıştık. VOYVO YOZONDEN DAYAK dır. Mamafi mesele henüz tahlrilr.at mal ve Osman beylerden teşekkül et- lümünden dolayı tazminat istiyordu. S 

0lu~UŞtur~rıınızc de teşmili dem içi 14 ten 16,5, ~a~u.kl~~u 4,34 Musadcmenin şiddetinden Tavil Mahmutpaşa tekkesinde oturan 17 safhasında olduğundan sui istimal e mişti. Seher hanım hadiseyi şu şekilde an-~'.~nıyc tiz·· Bu Cıimledcn ola- ten 5,12 ye, şam fıstıgı ıçı yuzde 35 vapurunda ehemmiyetli hasarat vu- yaşında Ramazan Ayasofyadan ge- dilen ınıkdar tespit cdilmi§ değildir. Dava edilenler gazcteıniz mes'ul !attı: •uııııcrine Uml~rıınizden Ko- ten 10 scntc, kabuklusu 1 den 5 e, kua gelmit ve gemi 40 yolcusu ile çerken 22 yaşmda Aziz "voyvo" di- Yalruz makbuzlarda tahrifat yapıl- müdürü Bürhanettin, ikdam Alıibi - Halidin oğlu kocama 6 lira mu-l'a_ıııı, in k Oldugu gibi yüz kilo çam fıstığı içi 1 den on sentc çıktı. batmak tehlükesine maruz kalmıftır. ye bağırmıştır. Azil bu kelimeden dığı kat'i olarak anlaşılmıştır. Tev- Ali Naci ve mes'ul müdürü Esat Mah kabilinde bir tabanca sattı ve bunun ~Ut e~ . frank resim alınması Tütün, meyan kkökü, meyan balı, Hadisenin fecaatini, gösterdiği soğuk fena halde sinirlenmiş, Azizi bir m~ kif edilen iki kişiden başka yeniden mut, Vakit mes'ul müdürü Refik Ah- 4 linsını aldı. Fakat Halit beni her tbıq ~ ~r. 14uahedenin mev- Afyon, palamut tozu, kuru üzümün kanlılıkla Türk kaptanı atlatmııtır. det kovaladıktan sonra yakalamış, kimse tevkif edilmemiştir. met, Son Saat mes'ul müdürü Selim görüfündc: taıı.ıınıı:• ın~ değin geçecek fa- tarifeleri ibka edilmiştir. . Tavilin süvarisi Ali kaptan kaza hak sokak ortasrnda fena halde döymUş- S Ragıp, Cumburiyct mes'ul müdürü - Kocana söyle tabancayı versin; carı olmak üzre ayrıca Zımpara, kıtre balmumu, ham den, kında şu maltlmatı vermektedir: tür. Ramazan yakalanmıştır. pOr Agah ve Akşam mes'ul müdürü Enis dcrdl Hadise bu tabanca yüzünden tlıı lıtıı llıııv.ıc~t itil:Jlı:ame m~-. ~ğrrs~ ve palamut serbest ithal e- cPerşembe günü akşamı saat yir- BiR HAMAL DENiZE DOŞTO Nı·zaınname kom is- Tahsin beyler idi. çıktı. Ne yaptısc hepsini Halit yap-Ci!ı •n it'ba"'e llzumJerunıze tctrını dilecektır. mide yolcu ve hammule ile, hareket Dün gece Kınalıada vapuru kö- Dünkü muhakemede gazetemiz mıştır. Bundan sonra Halidin vekili, il 'ti b:,~en ayni tarifenin tatbi- Mamafi hükumetimiz Amerika ile ettik. Cideye gidiyorduk. Boğazdan prünün Adalar iskelesine yanaşırken yonu toplandı mes'ul müdürü Bürhan ve vekilimiz Kamil ve Şükrünün tcvkıfhancde Ha ~•de ca temin edilmiştir. yapacağımız yeni ticaret muahcdesin- geçerken muhtelif rotalarla Anadolu iskele hamallarından on yeui yaşın- Hayrettin, Esat Mahmut, beylerle lidc akıl öğreterek: litın/
0 

merbut listede İzmir de bu ağır resimlerin haddı makule sahilini takıp ediyorduk, hava, deniz da Şahin vapura atlamak istemi~. Fırka; spor teşkilatını ıslah ıçın Vakit, Son Saat, İkdam vekili İrfan - İrfan evime pıçalda geldi. Ben 
.td•n r~n en mühimlerini alaka- indirilmesinde ısrar edecektir. çok güzel, ay ışığiyle her taraf ay- muvaffak olaınıyarak denize düşmüş uğraşmaktadır. Fırkanın verdiği sa- Emin ve Cumhuriyet vekili Haydar de nefsi.mi müdafaa için vurdum der-~ Uınu •§ağrya gcçiriyo- MADENCiLERiN DONKO dınlıktı. Artık Boğazdan çıkmak üz- tür,. Şahin kurtarılmıştır. lahiyet üzerine, eski nizamnameyi ta- Rifat beyler bulunuyordu. Müddei u- sen hem sen ceza görmez hem de bis Iırıı .. .. İÇTiMAi re idik. Omuryeri Bank fenerine bir GEDIKPAŞADA YANGIN dil için bir komisyon teşekkül etmiş mumiliğin iddanamcsi okundu. Bun- hcmfiilliktcn kurtulmU§ oluruz, de-0~y~'llıı: lCırk kiloyu müteca- Memleket dakilindcki bütün ma- buçuk gominc mesafede .idik'. B~den Gedikpaşada Boyacı sokağında 7 ve dün ilk içtimaını aktetmiştir. Tc- da irtişa takkikatının mühim safhaya diklerini şahitle ispat edeceğini söy-u~dan .;ındıkJar derununda yüz den ıirkctlcri mümessilleri dün Ti- bire karşımda bir heyula be~rdı. İ~- numaralı balıkçı Kaprilin evinden şcklriil eden komisyon azası: Muha- girdiğini, bir çok büyük rütbeli kim- ledi. Heyeti hakime hu talebi reddet
! ~tı frtk frank, kuru incir ye- carct Odasında bir içtima yapmışlar- kele baş omuzluğuna yakın, bır gemı- yangın çıkmış, çatı kısmen yandığı fız kıtaatı kumandanı İsmail Hakkı, selcrin rüşvet aldığı~ .~~~dan dolayı ti. Muhakeme C'Vrakın mütalia

81 
için tllıık ııa:.nıc, Palamut hulasası dır. nin iskele borda feneri ile Silyon fe- halde söndürülmüştür. Yanğırun se- Yusuf, Zıya, Hamdi Emin, Fethi, Se- evrakın Ankaraya gıttıgını ve bazı milddci umumiye tevdi zımıunda 28 ııı·'- 1 ZCYtinyağı ve sabun- Bu içtimaa 25 kadar maden ıirke- nerlerini gördüm.Men'i musademc ni bcbi zuhuru hakkında tahkikat ya- dat Riza, Abmct Fetkeri, Tevfik Hac meb'usların teşrii masuniyctlcrinin eyini Cumartesiye talık olundu. ft•n~'talllel zeytin yag·ıarından tinin .mümessili iştir_ak_ etmişti~'. zamnamcsine göre hareket ederek gc pılmaktadır. car B. !erden mürekkeptir. reffedilcceğini yazmak surctile cfka- _____ "'l' ________ _ 

Yü • lialıtann 201_ 300 _ İçtımada mcvadı ınfilakıyenın pa- miyi hemen sancağa aldım, ve bir kı- BARDAKLA KAFASINI YARDI rı tehyiç ve hafi malümatı ifşadan do- H"LVt'f (j h 'lr ' 1 
Yü, ~ frank 301-400 sıra!~~~~- halı alması mevzuu bahsedildi. Ma- sa düdükle manavramı, korkunç bir Bakır köyünde Cumburiyet cadde- Maari'fte layı kanunun 16 inci madde mucibin- IJ 'IJ uarıı sınor a 1-ın.ı.l'itını beş frank 401_ 500 den ocaklarında çok miktarda meva- surette üzerimize doğru gelen gemi- sinde Galip efendinin gazinosund~ ce muhakemenin icrası isteniyordu. !I ~ ı~ 190 frank 501 d r 1 dı infilakıyc kullanıldığmdan bu ıı•- ye bildirdim. rakı içmekte olan Zeki ile Mehmet Mekteplerde kayıt bir Mcb'us olan imtiyaz sahipleri hak ' 1, ı· d tır P frank gü~r"k en .azı a halılık y!izünden maden istihsalinın Henüz erken olduğu için yolcula- Ali sarhoşlukta kavga etmişler, Meh I k d kında da ayrıca muamelei lazımenin ~lfıe IUuBO : l>ııııı~lc llllı~k, Paınu: d~:ı~-~l 1: fiatlı olduğu ve yüksek fiatle satıldı- rın hemen hepsi uyumuyordu. Kimi met Ali su bardağı ile Zekiyi başın- ta,rlneve e a ar ifa edildiği yazılıyordu. Evvela Esat lt<ıku Çckırdeğr, a ri ~fi n u ~- ğı söylendi. gıramofon çalıyor, kimi şarkı söyli- dan yaralanmr tır . bitecektir Mahmut bey istiçcap edildi ve şunla-
ltir ' ~fYon güın~k '. ;' Bu hususun uzun bir müzakereden yordu. Hülasa bütün yolcu, bu aylı HIRSIZ KOCOK HAYDAR Lise ve orta mekteplerinde tecdidi rı söyledi: 

l ı\f;0 resmın en sonra hükümcte arzına karar veril- güzel geceden istifadeye ~alışıyord~. d ~eçcn hafta Aksarayda bir gün- kayt ve kabul muamelesine 15 eylül- Yazdanların hilafi hakikat olduğu· 
...._ 'l!. it tacirle..; trü .. di. Birdenbire muazzam bır hayalctın c tiç eve girip çıkan sabıkalı küçük den itibaren başlanacaktır. 15 eylül- nu bilmiyorum. Gazetelerin istihba-tt~ " ilen ıt mu yaptı· Ruznamcnin ikinci maddesi maden üzerimize doğru geldiğini gören yol- Haydar Saraçhane başında Muhtar den 21 eylüle kadar esiri talebenin rat bcycti bu işle meşgul oldular. Ev-. • Ofteai neı ınfeınleketimizdc Af- nizamnamesi idi. cular arasında bir panik koptu. Kar- efendinin evine girmiş eşya çalmı~ vefa' bir şey yazmadık. 1, tahkiktt t Bı de d 'd k k k tecdidi kayt muamelesi yapılacak ve • A< ' rece c ı ra c- ih" d ı k' " · · · çı ar en kom•ular tarafından göru"· · d' M · t ff d'l ."')' 1262 tar ın e yapı an es ı mauen şımdaki gemi manavramı. ışıtmemış '.'S 25 eylülden 1 teşrinievvele kadar ye· safhasına gır ı. emnuıye re e ı ~~~ llıiııtahs·ıı nizamnamesinin ernn tatbiki yüzün- gibi aksi bir hareket~ geçtı. ~ olcular itince eşyayı Lırakarak kaçmıştır. ni talebenin kaydi icra kılınacaktır. di. Maznunlar söylemeye başladılar. ~fYone fazladır'. erinin ihtiyaçları den maden şirketleri çok müşkülata bağırıyor, feryat edıyor, aglaşıyor, Demir yolları Müracaat günleri cumartesi, pa- Ondan sonra yazdık. Maznunlar da 

. llıahıut" .. uğramakta olduklarından nizamname can korkusıyla <lualara başlıyordu. O zı tadilat yapılmış ve Hasköy şühe•İ söyliyorlardı. lıaııcr 20 un.un az olması yü- nin tadilini hükümetten ricaya karar anda icra ettiğim kerterizlere naza- Malatya hattı 16 kadardır. Her lise ve orta mckt•p -Havadisler tetkik edilmezler mi? 1 ,;.tı, baıt . !ıradan 50 liraya verildi. ran müsaJeınedcn kaçamıyacağımı ancak maarif cmanetince tayin cdi- - Muharrirler daima mevsuk men-~u "'C&i ih~ fıatterin daha fazla KAMBiYO FIATLERI anladım. Büyük gemi bütün sür'ati- ANKARA. 13 (A. A.) - Fevzi len mıntakalardan talebe alacaklar- badan havauis alırlar. ~l~- ınaı dahilinde görülli- Dün borsada İngiliz lirası 10!3,5 yle amuden tam .bordamıza .bindir~- paşa Malatya hattının biten 143 ki- dır. Müteakıben mes'ul müdürümüz 
;"t l'tanb kuruşta açılıp bir aralık 1014 kunış cek ve belkide bızı ıkıye bıçeccktı. lometrelik kısmı, Ayintap, Cebeli be- Bürhan bey istiçvap euildi ve dedi 
•k lacirıe,· Ulda ve İzmirde bazı 10 paraya kadar yükseldikten sonra Son bir ı;areye tevessül ederek maki- reket valileri ve cenup hududu ku- Müiefi.errik H. ki : 
11\a af Yon~· aralarında bir trüst 1013 otuz pa1ada kapanmıştır. neye istoper ve torneston kumanda· mandan ve mevki kumandanları, be- _ Yazılanlardan şimdi haberdar ·~ d dırıa, ~atın; diış1irmeğe ça- Borsada 50,000 !sterlin muamek sını verdim. Biz tornestona çalışırken lediye reisleri, gurup müessisleri, bü- Posta ve Telgraf oluyorum. Tahkik eder malümat ve-ııı b~ihı;,: Mu· tüccarlar hakiki görmüştür. öteki gemi son s~r·~tiyle isk~_le ba~ yük halle kütlesi huzurilc 9 Eylillde rirım. 

•r "'"" Ustabsıllerimiz için Altın 883.5 ve liret 9,14 kuruşta umuzluğumuza bındırerck gopeştc- Gölbaşmda merasimle riyasete me- mumui müdiri Ga~ete nushaları okunacaktı. Ir-- ele olan afyon trüstü kapanmıştır den omurgaya kadar sefineyi yardı. mur Ayintap valisi Talat beyin nut- fan Emin bey: 
• • • Musadcmenin şiddetinden güverte, kunu müteakip açılmıştır. Talat bey Posta ve telgraf müdürü umumisi -Henüz, dedi, muhakcmemizc rıü-l~~lllbiO Borsası14/9/929 makina ve kazanlarda bir çok tahri- nutkunda bilhassa demiştir ki: Fahri bey Ankaradan Kastamoniye başeret safhası gelmediği kanaatinde 

•• .., bat oldu. Elektirikler söndü, artık bat Asırlardan beri ne bitmiş ne de gitmiştir. Fahri bey Anadoluda yap- yim. Hangi yazılar hiliıfi hakikattir? 

Her güna su! tefehhıime ına
hıı..1 kalmamak için "HEL\'E."NA,, 
harika karşı lsviçre sigorta şirketi 
hmafis;;abık Tılrkiycdeki mua· 
mc!Atına devanı etmekte oldu

~ıınu ehalii kirama arz ile keshi 
şeref eyler . 

~lemalıkl Şarkiye m udiıiyeti 

Rurkhard <'•ntenbcin 'e ~urcl.-S- ı 

Yarınki nüshamızda 

Beyoıtlunda 

[ Tokatlıyan karşısında) 

LUV llAzLAıı. TAHViLAT mağa intizar edebilirdik. Hemen ya- başlamış bir tcşebbilse, tesadüf edil- tığı seyahatinde bu mıntakayı da tef- bunun anlaşılması için tahkikatın bıt 
1 

"" 00 00 Aıuıdol•} ~- i' ::!:= rayı muayene ettim. Gemi baş bölme miycn ana vatanın bu güzel parçasın tiş ettikten sonra İnebolu tarikilc ıch mesi ve evrakın güneş görmesi lazım-
197 oo D. Y 1. T. 3Q,- sinden ehemmiyetli surette su alıyor- da şimdi topraklarunızın rengini çeh rimize gelecek ve buradan Trakya- dır. •T ı:. • t 

• 
40 

Temol .. rhtl 4,60,00 du. Yolcuların hayatını kurtarmak i-ı resini ve hayatı umumiye seyrini de- claki posta ve telgraf muamelatmı Gazeteler okundu. Reis, Esat Mah- ı eırışa nıağazasııun lN~"Tı..tt .. lı · · kad d · tetkik ettikten sonra gene Istanbula be R ttlüllrilı ıJrklll 4 80,00 çin gemiyiTarabya koyuna aşta'l 1<.ı ğıştıren şu raylar ne ar crın ma- avdet edecektir. mut beye yazıyı gösterdi. Esat y: size 'J'a paca o·ı ı 1 Rıhtım Şlrteı.ı. 16 75 ra ettim. kazaya sebebiyet veren ge~ nalara tercüman oluyor. Bunlar elim . . . . . _ Okunan yazıda rüşvet alanların n 
22 

75 
H. Paşa Umu flrkltl mi muavenet etmeden geçip gitti.• huriyet rejimini eski idarelerden ayı- Fah~ ~y yenı _ha;rıerın h tat~ı~ isimleri yazılmadığı gibi maznunla-

74 : Kazayı müteakıp, motörlerle va- ran en kuvvetli harikalardan biridir. münase. etı e yaptıgı u scya at a rın ifadelerine atfen yazılmıştır. 
purun imdadına gidilmiş ve yolcula- Halla daima soymuş, ona bir şey ver kında bırk r_apor hazırlayarak vekale- _ İsim tasrih etseydiniz daha eyi 

38 12,00 50 ÇltKJ.F.R rı alınarak Istanbula nakledilmiştir. memiş olan eski idarelere karşı cüın- tc verece tır. idi. Herkesi aui zan altında bulundm 
ıo 05 Loodra 1018 75,00 Ntıryort 0,47 74,37 İnsanca hiç bir zayiat olmamıştır. A- huriyet aldığı vergileri birer servet SANAYi BANKAsl MODORO yoı-. .__ 'dd' 

84.IO Paılı ıı 'l2,00 Allu 17 04.00 li kaptan, soğuk kanhlığile mubak- ve refah vasıtası, birer umran abide- Sanayi ve maadin bankası müdürü İrfan Emin bcy-Ma .... mı ı. _ıa 
s 85 c.n .. re ı 48.00 ıı.onı 09 14,ıJO kak olan bir cSeviç• faciasına manı si olarak hakkediyor. Sadedin bey banka hakkında mcrkc- fıkra fıkra yazıları göst~rerck _hilafı 

ta oo BUkrOf 14 75,00 Anuı..dırn ı 19,00 olmuştur. Tahkikat başlamıştır. İsmet paşa hükumetinin emsalsiz zi umuınile temasa gelmek üzre An- bakkiat olanlarını tasrih etsınl<-r; tİ • 
ld so BrtıUıl 3 43,75 Solyı 66 00,00 RESlM SERGiSi b_ir cne_rji ile ta~ip ettiği şimen~ifer karaya gitmittir. çünkü dava tehyici efkar olduğu ka- htanbul ikinci Ticaret Mahkeme-
~ 75 Prag 16 ıo,oo Btrllo 2 oı,so İkin . ç ressamlar sergisini toş- sıyasetının eserı olan bu hat, nesıllcr OF FELAKETZEDELERi iÇiN dar hilafı bakikat neşriyattan da ika- Iİnden: Müflis Vahram Sübuhyan e. 

'('· , _ 18 00 vı""" J .ı~.2S kil d cı ~·~lan Mustekil Ressam ve den beri sürüp gelen açlığın, :ıcfale- Balya Karaa>'.dın madenl".ri qiı;- mc edilmiştir; dedi. E M fcndiyc ait olup Çakmakçılarda Sab. ICaı- t · 1- - - -- He ek:l~;aşlar birliğinin son bahar tin vatanın ufkunda bıraktıdıgı J"'.-~ keti müdürü Reşıt Osman bcyın ccfı- Mahkeme Bürhan ve sat ab- ruscfa Hanında 18 numerolu odasın. ikin · t! iŞ eri urnunı ınüdürlüğ:ınden: Y .. b .. at 15 30 da Türk O- bulutları dağıtan ve balkı scrvetını kası Haımın himayesinde Of felaket- mut beylerin gazetelerinden mesele- da mevcut ve mahfuz manifatura cır. ,} it 'lacı Teırin 330 tarihli kanun hükümlerine göre Türki. se~gıs~ ~gu~tl~~r ;e erkanı hükfı- temsil ettiği refaha saadet~ koştur: zedeleri için tertip edilen müsamere yi tahkik edip bildirmeleri ve diğer valinin şchrihalin on dokuz ve yirm: :•~, Plllag~ · · ı· b 1 1 d (K · cagın a av .. . · r mak siyasi iktısadi kudretı vahdeti hasılatı olarak (901) lira Hilalahmtr maznunların hazır bulundurulmalan birinci Perşembe ve Cumartesi gün-ı Ct "'.1 a ızın ı u unan ecnebi tirket erin en ompam met huzurunda kuşat edilecektır. <>U ' • . 1 ·ı•h' h ı !erin iU C · 14 · d · 'b ah ıı · ,lıb uu ev d h ·ı .. .. korumak ıçın atı an ı d ı am c merkesinc teslim olunmuştur. için 21 eyi umartchl saat tc lcrı saat on an ıtı arcn m a ı mez '~İııi sedadn !İrketi) bu kere müracaat ederek Beyoğlun a- sergid:, Av_r~pada ta sı gor~i~' eseridir. Bu hat milli dehanın yegane LEH TALEBESi GiTTi talık edildi. kurda bilmüzaycde furuht cdilecc· 
lir tub . ederek tatili faaliyet ettiğini bildirmiş olmakla genç sanat~ar ar_ımızın şal'.anı - ve en yüksek rumuzu reisicümhur eh . • d b 

1 
-•-ta 

1 
L h HAPISANENIN TEFTiŞi 1 ğindcn talip olanlann yövm ve vakh llııııt•k e •le alakadar bulunanların şirkete ve icabında latan kat escrlerı teşhır e?ılece.ktır. · · Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin IŞb rıınızd" Re u unm..,. ,,_,

1
° an e Adliye müffctişleri dün tlapisanc- ve mahalli mezktlrda hazır bulunma· lı. ~ ~' T· Bu serği pazartesı gununden ıtı- . . d I · · b'· ·· ı b" .. t ta e e un omanya tar1&1 e ment- . . . . . . .... t. 

1 
ıcaret müclürlüğüne müracaat eylemeleri ilan h .. 10 dan s e kadar u- demır ıra c erının uyu< ır mur e-

1 
k 

1 
. dö' .. 

1 
d' yı tcftış etmi§lerdır. !arı lüzumu ılan olunur. haren er gun semidir. e et erane nmuş er ır. rnuma açik bulun:ııraktır 

hoş sürPrizini 
okuyunuz. 

. - .. """' - ' ' ..,.. ··~-: ..... ~ •• -~ ı. .-.ııııı:···· ... ~ 
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nLGÜ~Ko HAVA Hakim 
Dün hararet azami 22 asgari 11 

derece ıdi. Bu gün rilzgılr poyraz 
esecek ha~·a kısmen bulutlu olacaktır. 

Ester Ralstoıt 

FELEK 
KADIN VE ERKEK! 

Yine ortaya atılan bir mesele ha· 
na çoktandır bahsetmek istediğim 
bir şeyi açmama fırsat verdi. Deni
yormuş ki vapurlarda kadınlara tah· 
sis edilmiş olan yere erkekler otu
ruyor ve hatta bazı gençler oradaki 
kadın yolculara laf atıyorlarmış, bu 
hal şikayeti mucip olmuş, timdi E
manetle Şirket birlikte bu fenalığın 
önüne geçeceklermiş. 

Buraya kadar dinlediğiniz ıu liikii 
ye fena değil, değil mi? Şimdi bir 
de beni dinleyin : 

- Saat dokuz oldu; bu saatta beni bu kadar seviyorsun hal. 
yemeğe gelinmez. Burası ev, Kansının bu yaptığı oywıa 
han değil... Beyefendi gelecek kızdı. İçinde bir kin kabardı. 
diye bekleyemem ben! Fakat bir an, sokaktaki yalniz-

Halit Şefik içinden: lığını, ye'sini hatırlayıp sustu.. Bu günkQ yeni Dünkü bilmecem izin 
- Gene başlıyor! diye söy- Bu ona iyi bir ders olmuştu. bflmeceml:ı halledllmlf şekil 

lendi. Başını önüne eğip cevap ver- Soldan ıağaı 3. Beyaz deniz ku§u (5) canın 
İri yarı bir gençti. Kansı Fe- di : 1- Toplamak (8) yoncası (4) 

riha ufak tefek, sarışındı. Fa- · - Seni pek çok sevdiğime 2- Rakkam (2) 4- Nukut (4) 

görecek ve 
lfltecekslnlz. 

kat o esnada hiddetten kırını- eminsin ya ! 3- İnşirah (8) 5- Bitsin deye ekilen ıey (5) At Adapazarı icra dairesinden: Ada- ı 
zılaşmıştı. Halit: Nakleden 5- Fiş (5) yavrusu (3) pazarı tüccarından Bosnalı İsmail 

_ Canım dedi, ne vakrt do- SELAM! İZZET 6- Çiğne (2) 6- Büyük (4) efendinin Hendekte tepecik mahal- ~---·goiıi·s11ceılriılleııiıceilk•ti•r.,.,.,. k d l k d' •. · 7- Sızılı bir hastalık (9) 8_ B' . kö lir ( 3) Etin altın- lesinde kunduracı esnafından Ahmet • 

v:::? ~u :v~§;~fm :X~t:;ımız Maarı'f Emı'ofı'g'"'ı'nden 9- İstihzai~::~;j,l~mek (3) daki es) ~evı m ~!~::!.:i'::~~~e ~~~~iuve ~~~ Piyango müdürlüğünde~ 
- Yalan soyleme.. İşın fa. ti 1- Çilekeş (7) 9- Kasti olmayan (6) liranın tahsili hakkında icra dairesi- Numunesi mevcut J'i ~ 

lan yoktu... l - Istanbuldaki liselerle, Orta mek ~~ J iarık, hayat, ka7.a ııa otom0!.ııl ~ıgortalarııuzı .. ~ ne muracaat ederek tanzim ettirdiği afişlerinin vazına mahsus. 
Bağırmakta devam etti. Ha- teplerde eylUlun on altıncı günün- f!f!T" Galat.ada 'Onyon hanında kilin Ünyon sigorta kumpany:ı.:;ıııa' ihbarname Hendek icra dairesine be- radarı ( 70,000) adet ıııu1 lit evvela kansını teskine çalış- den itibaren yirmi üçüncü günü ak- ı· pyatınmz. rayi tebliğ gönderilmeşse de muma!- edilecellinden itaya talip o .. , 

tI Sonra d kızd t kr şamma kadar tecdidi kayt muamelesi k l leyhin oradan gayubet ederek halen ı;• bl, 
, . o . a _ı, e ar şap- yapılacaktır. Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etme le O an ikametg:ihı mechul bulunmasından !arın pey akçeleri ile 

kasını gıydı, sokaga fırladı. 2- Yirmi beşinci gününden itiba- u·· N v ON alacaklının talebi üzerine ihbarname 10/9(929 tarih Perşembe_. * * * ren mekteplere talebe kayt ve kabul nin ilanen icrası kararğir olmU§Utr. ıu!'1 
Tarih. ·1° da b' rf da bo saat 14 te Piyango müdür " Feriha birdenbire aflladı.Ko- edilecektir. Müracaat günleri, Cumar ı ı dn n ır ay za ın rç- " 

· p · ç b lu Rauf icra daır· esı'ne bilmu''racaa ··t şekkil tayyare cellllye casımn arkasından "Halit, di- tesı, azartesı, arşan a günleri saat mu e [iri 
h k d • h ld H lit'. 't (15) den (16) ya kadardır. 1 !Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. bir itirazı kanunisini tahriren beyan bayaat komisyonuna ıII 

ye ay ır ıgı a e, a ışı - 3. Her mektebin kabul edeceği semt T l , B .
1 

)0
2 

etmediği takdirde hakkında muamc-
memezlikten gelmiş ve çıkıp zirde tespit edilmiştir. Evliyayı etfa- e eıon: oyog U - 2( lei icraiye ifa olunacağı iliin olunur. !arı ilin olunur. 

gitmişti. * * * :!~:~e~ö:;:~!~!~aa:'::~~~ğı Devlet d,.emiryolları ve liman- Kız erkek 
Halit Şefik sokağa çıktık- 1 • Cumhunyet orta mektehı: Fa- ve Ameli· haY 

Akşam üstü Vapura girdiniz, sa
lon dolu, ve yolcular meyanında ya
rısı da kadın, kadınlar yerinde de 
yer var, siz de ayaktaamız. Şimdi 
aiZ'!n iki hakkınız vardır: -ya gidip 
Udınların salonuna oturmak,- ya
hut kadınlardan birini kolundan tu
tup kaldırarak kadın salonuna gö
türdükten sonra onun yerine otur· 
mak. Bu iki şeyden birini temin ede 
mezlerse işin önüne geçemezler. Son 
ra kadınlar kimseye sormadan erkek 
lerin yerine gelsinler de erkekler 
neden iadei ziyaret edemeııinler? 
Haniya müsavat? Nerede polis ol
mak isteyenler 1 Gılya erkekler ili 
atıyorlarmış 1 Lakin polis olurlarsa 
tabanca atmalara tesadüf edecekler, 
O zaman ne yapacaklar acaba?. Hem 
erkeklerin kadınlara laf atmaları
nın cezası var da kadınlardan erkek 
lere laf atanlara neden ceza yok? 1 

tan sonra, karısından fazla afal tih, Çarşan~~ Stıltan Selim, Edirne- lanı Uffillffil" ı"daresı"nden: 
1 d 

kapı, -Kara gumrük, Balat, Fener, A- .l 
a I E' ik · yvansaray, gr apı. .. ·1 · \ d kl · kl'f ktu 1 

Evleneli dört sene olmuştu 2. Istanbul orta mektebi: Topkapı, ~unakasası 17-8-929 tan 1ın- e ece enn te ı . me P arını 
Mektepleri müdürlüğ:ünden J fj 

Yeni talebe kayt ve kabulüne başlanmııtır. Kay~ güııl ~ 
martesi, Pazartesi, Pertembe saat 10 dan 12 ye, 13 den t1 
dardır. Talebe kadrosu mahduttur. Zamanında müracaat~ 
si lazımdır· Es.ki talebenin nihayet Eylulün 19 uncu giiJJ 
dar kaytlarım yenilemeleri mecburidir. Aksi takdirde :f~ 
yeni talebe alınacaktır. Birinci sınıfa ilk mektep mezUJ' J 
nır yukarı sınıflara girmek İsteyen lise ve orta mektep ııı: 
nıf talebesi gireceği smrfm altındaki sınıf derslerinden 

KÖPRÜNÜN ÜSTÜNDEN! 
Çocukluğumdanberi işidirim: 
- Haydar paşada trenin geçtiği 

yere köprü yapılacakmış. Eğer o za 
man bu köprü yapılmış olsaydı bu
gün eskimiş olurdu, lakin bu laf bil 
ıa eskimedi: Dünkü gazetelerde bu 
köprünün lafı yine ortaya atıldı. 
Kadıköy ile Üsküdar ve Üsküdarla 
:Uaydar paşa arasındaki müvasale
ti kökünden sektedar eden hu mü
nasebetsiz geçit yerine yapılacak 
lı:öprünün altından §imendifer ve üs 
tünden tramvay ,eçecekmiş. Korka
nın ki bu köpri.inün üattinden tram
'ııaf geçmeden ocneler geçn:ıeain.Çün 
ltiin ııcııeleı n-amvay ı;ibi değildir: 
Masrafsız g~çeder. 

ISTANBUL LİMANI! 
Sonbahar lodosları gibi ııcnenin 

muayyen mevsiminde ortaya atılan 
lstanbul limanı meselesi tetkik olu-
aaçaJnmı 

Bazı kimaeler var ki benim üze
rimde fena ve m~ııfi bir tesir lısra
lı:ır, hunlardan biri "tetkik" sözüdür. 
Allahım işlerimiz ne uzun tetkika 
muhtaç İmi§, hu ctetkib denilen 
mesai ne bitmez tükenmez ııeymiş 1 

FELEK 

leklepliler mnsalıakası 

Türk-Yunan ihtilafı 
18 nci haftanı;n dördüncülüğünü 

kazanan yazı: 
Bu haftanın en mühim haberi e

minim ki kahraman Yavuzum.uzun 

ve bu dört sene zarfında, gece Aksaray. Yedikule, Ciğaloğlu, Yeni- d~ ı~~a kılın.an Ank~a depos.u , v~ muvakkat temınatlanru ayn~ 
sokağa hiç yalnız çıkmamıştı. kapı, Sultan Ahmet, Ayasofya, Boğa- komur tahmıl ve tahlıye amelı: 1 gunde saat 15,30 a kadar umumı 

Karısını düşünüyordu. Aca- ziçiı;ıin Ru".'eli sahili, ~eyoğlu, ve yesi için verilen fiatlar haddi müdürlük kalemine vermeleri 
ba o gittikten sonra ne yapmıs- Be3şıktaKş ~ku.~teskına) Ütsküdarkt.b"· K layıkında görülmediğinden me- lazımdır . Talipler münakasa 

• - aw oy z or a me e ı. a- k• ı· · d k 1 za 
tı? dıköy, Haydarpaşa, Feneryolu, Kızıl- z ur ~e ıye yem en apa 1 • şartnamelerini bir lira mukabi-

Avdet edince ona ne diyece- toprak. rfl.~ munakasaya konulmuştur !inde Ankarada malzeme daire· 
kti? 4. Eyüp kız orta mektebi: Eyip, Munakasa 19 • 9- 929 perşembe . İ d H d a a 

* * * Topcrlar, Defterdar, Sütlice Halıcıoğ- ügnü saat 16 da Ankarada Dev- sm~en stanbul a . ay all'. ~ 
B d.. ·· 1 b' · lu. Jet demiryollan idaresinde ya- magazasmdan tedank edebilir-

u uşunce er ır sınemaya 5 • Nişantaşı kız orta mektebi: Be- .. . . k l 
girdi. Filimden hiç bir şey anla- yoğlu ve havalisi. pılacaktır. Munakasaya ıştıra er. _ , __ _ 

olunur. -·" 
Kız Ameli hayat mektebi Saraçhane batında Münür P"' 

nağmda Telefon, lstanbul: 2721 ı: 
Erkek Anıeli hayat mektebi Cağaloğlunda T el.htaııbtl ~=l=~:s~ ÇI~~U:aey;t~: lıc: ~:~~~~~~::.z orta mektebi'. Çam- Devlel~enıirvolları ve limanları unıunıi i~aresm~en: 

B . d' y k 7 - Kandilli kız orta mektebı: Bo- J ru· c CAR BANKA ara gır ı. eme ve şarap ge- ğ . . F · J)' b kir ve Irmak-Ere"li hatları üzerinde inşası mu- - Ve · · c bandı dinl di d v.ıçı. evzıpaşa- ıyaı e 5 
tırttı. . az . e ' ans 8- Erenköy kız lisesi: Göz tepeden, karrer beş adet köprünün inşası ve montaj kapalı zarfla münaksaya Çf N 

P. T. T. Levazım ve Me~ani Mü~iriyeti_n~en: . ~ 

edse::!ı~ seyrd ettıf · "h ·ı be Pendi1ğe kahdar
1 

·L-- li . (B' . . d konmuştur. MEMURU OLMAK 1 dt' 
ne. en en a ı_e ra- ~ · ."~n u ~ sesı: ınncı ev Münakasa ıs/ıo/929 Pazar günü saat 16 da Ankarada Devlet Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 15 ten 17 ye ve 18 

ber gecelen çıkıp gezmıyorlar- reaı) ıçın, Beyazıt, Saraçhane başı, d · oU idaresinde yapılacaktır 20 ye kadar iki sınıf açılmışnr. Malöman tilcariye, ilmi b~.11 
dı' N d be be ba 1mi Süleymaniye. (İkinci devresi için) eınıry arı · Si'" 

· lar~ ~ yra r r~ ge : Anadolu Demiryolu hattmm harici. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat ve usuli defteri, Basita, Mı.izaafa, Pakradumar, Amerikan °
5
r) 

york kanı · annd~eceke? tezı ıo · Davut Pap orta mektebi: Ak teminatlarını ayni günde saat 15 30 a kadar umum! müdürlük ka- nka ı rh d kAmil d · ı ur yo sım gez ırece tı. y d'kul T ka Sa t . • ve Ba muame An 4 ay za n a en te ns o un • ~il' 
' * * * :'::ıiei e 

1 
e, op pı, ma ya lemine vermelerı 1!7.ımdır. 

5 11 
k bilind Ank d imtihanda muvaffak olanlara muhasebeci şehadetnamesi "~Alf• 

Sa. at "-' e doğru ıktı 11 · Kadıköy erkek orta mektebi: Talipler münakasa şartnamelerini O ra mu a e ara !1> i d 'ki d t edili D rsl b 1 ak Utel"" 
B. ı..ıuy bil E Kaç ·Analı- Haydar{}aşa, Kadıköy ve hat boyu. Malzeme dairesinden, lstahbul Havdardaşa mağazasından tedarik ve ş te arı n e muavene r. e er· aş am ~ 

ır otomo v. pı. k'" kt b' Ü kil dbili' 1 Programı meccanen almak ve kaydolmak için Çarşıkapı ır• ~· tar A tr K . d y tak od 12 • a udar orta me e ı: s - ee ı er. d h . fil 
· n e. on or. a a- d Kuzğuncuk Beylerbeyi Çengel d vay istasyonunda Amerikan Lisan ve Tlcarrt ers anesıne 

Si Evde çıt yoktu. Yatak odası k~~·- Vefa or~ mektebi: S~kecide~ Devlet ~enıiryolları ve limanları unıumi i~aresinueu: racaal Husust dersler dahi kab~ü~~~~~rA o Pakradonl 

boştu. Yedikuleye kadar, Rumeli hat boyu, lOOG ton kok kömürü kapalı! kkat teminatfo.rIIU aynı günde il 
- Feriha! Feriha!.. Sultan Ahmet, Ayasofya, Gedikpaşa. zarfla münakasaya konulmuş- saat 15,30 kadar umumi müdür-
Bütün apartnnanı aradı Ka- 14 - Gelenbevi orta mektebi: Fa- tur. lu''k kalemine vermeleri Iazım-

k T k k ' tih, Çarşanba, Edirne kapı, Şehzade 
nsı yo tu. e rar yata odası- ba F er Balat Sultan Selim Un- Münakasa 21-9-929 cumartesi dır. 
1ı:ı- geldi. Yastığa iliştirilmiş ka~~~a~ım pa~a. ' günü saat 16 da ~nkar~da Dev- TaliJ?l~~n .m~akasa ş~!I'a-
bır mektup buldu: 1 s . Istanhul erkek lisesi: (Birinci let Demiryolları ıdaresınde ya- meslennı ı ki lıra mukabılınde 

«Gittin ... Ben de gidiyorum. devresine) Beyazıt, Süleymaniye. pılacaktır. Ankarada, malzeme dairesinde, 
Senin gelip gelmeyeceğini bil- (İki~ci devr~.sine) Bütün Istanbul Münakasaya iştirak edecekle- Istanbulda Haydarpaşa mağa-
mem. Fakat ben gelmeyeceğim. semtı, Kadıkoy ve A!'adol_u. ha~tı. n'n teklı'f mektuplarını ve muva zasmda tedarik edebilirler. 

Kablo ilanı 

B b tı • 1 · 16 - Kabataş lısesı: (Bırıncı dcv-
ana u yap gın muame eyı . ) B - · · R li sahill" ı .tamiri dolayısile Yunanlıların düş- b' d l resme ogazıçı, ume . ıy c, 

tüğü endişe ve heyecandır. yapk'!n ıkr a amBa .yaşam:ıma (İkinci devresine) (Üsküdar ve Bo-

1 - Ankara telefonları için 9614 metre muhtelif n~ıı1' 
lo, 337 adet muhtelif siaını kablo tevziat k~tusu, 60 ki1°ıg~ 

PREVENTORİUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 3 nevi bronz tel, 1000 adet 4 No porselen fıncan kapalJ 
Türkün terakkiyat sahasında dev mı an YO tur. em sevmıyor- Vaniköyünden yukarıAnadolu sahili. 

adımlarla yürüyü~ünü çekemiyen sun. Bunu anladım." ğaziçi iki sahili). 
- S sulile münakasaya konulmuştur. ~ıt 

HAYDARPAŞADA VALlfWBACINDA Preventoriuınun MAYi 1930 2 _Münakasa 16 Teşrinisani 929 tarihine müsadif Cııf'? 
Yunanlılar, bizim bahren faikiyeti * * * ,;;..._;. __________ _ 

gayesine kadar sekiz aylık ihtiyacı olan ET, EKMEK, ŞEKER, UN, MA- si günü saat 14 te icra edileceğinden taliplerin şart:naJJle ~91 KAR'.'lA, ŞEHRiYE, lRMlK, PIRtNÇ. KURU ve YAŞ SEBZE, KURU için şimdiden, teminat ve teklifnamelerini ihtiva edece1' ıd' 
MEYVE, KAŞAR ve BEYAZ PEYNiR, YUMURTA, SOAN, TEREYAC zarfları tevdi için de mezkur tarihte ve saat 14 te lstanl:>ıl 

elimize alıp ta kendilerine karşı 
harp edeceğimizi zannederek telaşa 
düşüyorlar. M. Venizelos ta Atina
da beslenen bu korkulara cevap ola
rak Türkiyenin hiç bir vakit Yuna
nistana karşı harbedecek vaziyette 
bulunmadığını. bu münasebetle Yu· 
nan halkının müsterih olmasını bil
diriyor. 

Halbuki Türkiye Cumhuriyeti ne 
Yunanistan ve ne de Hç bir devletle 
teslihat yarışına girişmeyi düşün
miyor, yalnız dahili ve harici işleri
nin tanzim ve halkın refahını temin 
edecek tedbirler düşünmektedir. 

Her kes bilir ki bugün güneşin al 
tında yeni ve sulhperver bir Türki
ye var .. 

Darüşşa1aka Lisesinden (922) 
KENAN 

Halit şefik: Feriha! Diye in
leyip, yüzü koyun yatağa ka
pandı, ağlamağa başladı .. 

* * * 
."HAVACll:IK · ~_, .. : .,-' · ve · .,. · "'( 

l _.-..;,, t.__ ., ' ti'~!. 

; · . .:.ı.. ' - '-"'· ........ ' 

ve sair müteferrik erzak ile GAZ kapalı zarf usulile münakasaya konul- ~ 
ni postahane mül:>ayaat komisyonuna müracaatları. 

muştur. 30 eylül 1929 paçanesi günü ihalesinin icrası mukarerdir. Taliple- Jdl 
rin şeraitini anlamak ve münakasaya iştirak eylemek Uzere Fındıklıda Yüksek D 1 t D . ll!lr L' 1 "' ·• 11ı1resı'nu~ 

On dakika geçti . • 1 Mektepler muhasipliğindeki komisyonu mahsusuna müracaat eylemeleri ev e eınıryo u 1 ve ıınan arı ulDUIDI u ıl 
di ~~pı usulca açıldı Feriha gir- ilftn olunur. 

11 1 1 
'd , d Muhtelif cins kırtasiye kapalı zarfla münakasaya k00" f 

gö~:~;: t;:s~n:~~~;~ı. Yaşlı Devlet ~enıiryo arı ve iman arı uınumt ıuaresınuen tu~ünakasa 5 Teşrinievel 929 Cumartesi günü saat 16 d$ J 

- Sen misin? Kaçmamış ~ Haydarpaşa eşya tahmil ve tahli- larıru ayni ğünde saat 15,30 kadar karada Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktrr. .;e ~· 
mıydın? yeleri kapalı zarfla münakasaya kon- Umumi Müdürlük kalemine verme- Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarlllf 11,ıı 

- Hayır. Sandık odasına sak- S t f k İ b 'I muştur. !eri lazımdır. vakkat teminatlarını ayni günde saat l 5,30 a kadar -il 
. 8 1 1 0 0ID0 1 Münakasa 24. 9. 29. Salı ğünü saat Talipler münakasa şartnamelerini M .. dürlük kalen: ... ' vermeleri lazımdır b'' lanmrştım. Sem korkutmak is- Pek ehven şeraitle yeni vaz'iyette 16da Akarada Devlet Demiryollan 1- iki lira mukabilinde Ankarada,Mal· 11 

· • • J;I~ 
tedim · · · Fit olduk · 509 bir Fiat otomobili satılıktır. Ga- daresinde yapılaçaktır. zeme daireııinden, İstambulda Hay- Talipler münakasa prtnamelerini bf buçuk lira ı:n;d~ 

Biraz durup ilave etti: !atada Voyvoda caddesinde sigorta Münakasaya igtirak edeceklerin tek darpaşa mağazasından tedarik ede- de Ankarada, Malzeme dairesinden, stanbulda Ha 
- Çok ağladın. . . Demek Hanındaki ka ıcısına müracaat. lif mektuplarını ve muvakkat teminat bilirler. mağ3.zasmdmı tedarik edebilirler . . 

"Milalin t,, in edebi tefrikası : 91 
-- -· ııoF 

ortaya çıkacak nesliz.Bizde giz- bir kadın. Ne diye battal imamı beni seviyorduk. yim. Gene seninim. pılabilir bir şey olsa dal> 8ş~ 

ASK GÜNESI 
li kapaklı, içinden pazarlıklı sa- çekiştirsin? Çıkan ne olabilir? - Gelin sizi evlendireyim... Diyişi ve göz yaşlarının ya- uçsam, hemencecik 011ııll3rı· 
ray fitnesi yok. Biz fendelekçi Bunlar Fındıklıda öteki Orta Der, analığını yapardı. Tersi- naklarmdan çenesine sızışı hiç hasretle gerilen kollafl 

1
, 

saray çıkartmaları değiliz. Tü- köyde! Çapkın imam da çerkez- ne küplere bindi. Onu kovdu. gözümün önünden gitmiyor! sıkışsam! 
18

,, ~ 
rküz. Türk çocuğunun terbiyesi miş. Hem dalevereci imamlar- -Sen misin onu seven, arka- Hain kadın çocukcağazm ~dr- Beni ne canden karşı , ... 
açıklık, mertlik, olduğu gihi gö· dan birisi. Sahte nikah, everme smdan vapura giden?... ğı mektuplan da bende!\. ayi:ır- sonsuz bir heyecanla sıl':ef~~ 

Etem ızzet rünmektir. Kocasını ölüm döşe- boşatma, hile, rüşvet, düzen Diye de beni sokakta bıraktı. ca sakladı. Kim bilir ne kadar kar .. Değil mi? Onunla 
1 

ıl~i 
~ ğinde aç susuz bırakıp ta, onun hepsi onda imişi Anlaşılan ten- Anlaşılan bunlar düzenmiş ve üzülmüştür cancağaznn?. İyi olmayı, onunla yaşaınaY.1ıe #. 

.. .. parası, onun yemeği , yiyeceği cere yuvarlanmış kapağını bol- Çapkın imamın aşkına imiş!. ki babama süt ısıtacak olmu- nüyorum da kanmıı11 ° 117 
Kad~:. . · ıma fır~c~Jar,a go~. a~~k hıra- il~ ~:3-ttal İmamla çekiş: çeki_şe muş! Belki: .. . 26 Te~muz .... şum da o mektubu ~ulmuşum. tatlılıkla _damar~arı~d31;11ııl - Kafır ımamd. ~~v•ar tü· karak oldurdu ve bızı boyle ko-

1 
gonul ve şehvet pazarhgına gır- - Kocanı cendereye koy ol- Gıtmeden Hasancıgıma bır Yoksa ne Hasan benı ne ben ılma aktıgını hıssedı:Y0 Jı'~ 

yü var. lumuzdan tutunca kaldırım piç- 1 işmek az mı vicdansızlıktrr? dür de çabuk evlenelim... mektup daha yazdım. Neyse se- onu bulamıyacaktıkl O zaman Gider gitmez nikahıın1ığ;ı ') 
Diyor. Hele Beşiktaştaki tek- leri gibi sokağın ortasına fırlat- Daha evvel ve daha sonra C· ba- Diye Feleknaza da o akıl ver- yahat kağıdı polis izni, bilet her ben ne olurdum? O ne yapardı?. rır kan koca oluruz . de ıııf'J 

itenin bütün kadın müritleri o tı. Babam ölüpte sokakta kalalı banın biricik çocuğunu kız başı- miştir. Arada bir: şey temam oldu. Aman ne sıkın- Muhakkak ki ya çıldırır tımar- Sonra o hergün işi111J1 01~ 
gelipte kaside okuyacak . • Di- bir lokma ekmek için gömJek yla sokağa atmak hangi vicda- - Ben gidiyorum . . . tılı işlermiş bunlar! Hasancık, haneye düşerdim. Yahut ta şim- gider, ben de evde onıı~iJli ·~ 
ye tekkeden çıkmazlanruş. O da deği~~r. gi.b~ _i~ deği~~rdiml nm i~am edebileceği bir ~ştir? D~r kapıyı çarpınca çıkar gi- ş~mcli kim bilir ne heyecanla be- diye kadar çoktan toprağa ka- çorbasını pişirir', yeıne;ı; >; 
1ıoşlandığı kadınları hep orada Ne tutun ışçılıgı, ne kagıt ya- Bunu ışte ancak saraylı bır çe- derdı. İhtimal tekkeye Battal nı bekler durur, nşmış olurdum! zırlar, onu mesut etrrı ~ {_ 
seçer, istediği yola s~rükler gö- pıştı::ıcılığı, . ne bakkal deskah_I r~es vicdanı yapabilir. Fakat imamı~a gid~yordu !fasana düş- -. Ge!... .. . .. Hasanc~ğ~, ş~~di .her hald~ °:e laz~sa hepsini yııde ~ l 
türürmüş ! Demek kı Feleknaz tarlıgı, ne kışe satıcılığı kaldı. 1 btz heryerde ve her şey karşısın man duşmesı, benı onun arka- Dıyelı ve para gondereli gun- daha serpılmiş, ınlmış, sert bır rım. Koyde, harp yerın 8ıııl' ~ı 
hammfendiyi de orada gözüne Her boyaya boyandık gibi biri da vicdanımızı temiz tutarak sından kovması, babamı irde- ler oldu. Ben hala buralarda- deli1ıanh olmuştur . Zannecliyo- neyimiz olacak, ne ya~e ııe:..,ı 
1.te3tirm':ı olacak. Ondan daha şey. Hanımfendi ise beyinin sı- ekmeğimizi kazanmayı bile bil- mesi demek hep bunun içinmiş! yıın. Bir türlü peşimi ve başımı rum ki iri sıyah gözleri aşk ale- ğiz ki?. Elimden gelse 1ı<°j iyisini b~lacak değildi ya. Ka- cak koynunda. şimdi: dik.. . . • Ne olduğu şimdi şimdi anlaşıl- buradan kurta~_ama~ı.m ki! Aı:ı- vi ile bir a~ daha k<?yu~muş, o ona günlük işleri11de d~1ı~ ;.ı 
rınrn _evı va;-, m~!ı v.ar, parası - ~e~ keyfım gel... Bılm~yorum hepsı d?g':U m1;1?; ıyor. H_ele Hasaıır evden kovup: ma onu ne gorecegım geldı? h~r .~el'.~ gulen. sevunlı esmer edebilsem . He_r halde siP~/ 
rar, kıra getıren dukkanları var. Der, bıçare babamın paralan- Yoksa ımam kanlan bırbırlennı - Bır daha buraya gelme ... Ayrılalı kaç sene oldu?. Vapur- yuzu guneşte bır az daha yan- çalışıyor, öyle ıma11l~ ~e~ 
Zavallı babamın nesi var nesi mn altından girer üstünden çı- dıncağaz daha bir çok şeyler Diyitine bir türlü akıl yetire- da gözlerimden öpüp: mış, bir az daha pişmiş ve tatlı- sarılmış bulunuyor k1• yat'l 
yoksa hepsini kendine mal etti. kar! Fakat aramızda şu fark söyledi. Amma temiz ve açık memiştim. Nihayet ne vardı, ne - Sen hiç meraklanma ca- taşmıştır. Onu bir saniye evel bunda bana uzun u4~~ı:;O 
En ~onunda da babamı bir lok- var. Biz daima yüzünün akıyla çekemiyorlar da ondan mı?. Ka- olmuştu? Ben Hasam, Hasan mm. Ben nereye 21.dersem gide- görmeyi öyle istiyorum ki. Ya- B 

. "'l\ ı:ı.n ç•"'" -. • nere<ıtyuı.;ı-\-· ... --· . . -""l'"t!""'l"- . . ? 1 tir... _,1_:::. .. t1;;m. Han.o ---...1Tt'Yl_ Bılınettl .. -~ Aa Aunt •! .. :1~u,.., etti. \ __ _ ..ı-x..;.ln'\1. sın · 

1 
~ 



MiLLİYET PAZAB !~ EYLÜL 1929 ,,. 
Devlet demiryolları ,re limanları umumi ı-~TAKS M STADYOM KAPISINDA=:-•• 

·ı 

lj 

idaresinden: :\Iehmet Ali Beyin 
rnıuın idare namina ecnebi memleketlerden gelecek bilumum Milli ŞOFÖR ve MAKİNİST 

eşya levazım '<e emtianııı Samsun ve Trabzon limanlarından mada }\ 1 } b · 
Türk limanlarında gümrük muamelesinin ifası kapalı zar!la müna- .L C ~te ı 

Yol ve Şose Müteahitleri 
Beylerle İnşaat Şir~etierinin 
~ Nazarı Dikkatlerine 

•ıacı. otGrlll yol slllndlrlert, t .. kırma ve çakıl makineleri ve alelumQm fose ve asfalt yollar lnfa
dlde A~Uatameı makine ve aıatı en aon slıtemlerde imli eden CARL K4EL'l\LE fabrikası bu va
~ıı11 manyanıa en bllyDk ve eski ıııoeseeaesidlr. KAELBLE makineleri tamire muhtaç olmak-

~~nelerce mllkemmel işler ve ugart 20 ~eneye garand edlllr. 
llıtkin LBLE fabrlkuı Nafia ve Belediye dairelerine kredi ile ve mUıeahlılt flrketlere taksitle 
le Pla: teılimlne ve her tllrlU tesblllt ırae1lne amadedir. Talep vukuunde mufassal tekllfnameler-

2 d ve krokller hemen takdm edlllr. Mufa11al Türkçe kataloğlar dahi mevcuttur, 
bııa ite: 18 tona kadar muhtelif tıp ve modellerde yol aillndlrlerl ve saatta 3 ton 8 metre mika- 1 
ddet z a ar hayvanla cer olunur ve y zatUllıareke motorlu taş kırma mallnelerl en kısa bir mu- ı 

l{.f,ı;:artında te~lim olunur ve icabında burl'dan ayrıca bir de montOr gönderilir. 
llıahaııLBLE fabrlkaalle Türkçe dahi muhabere edilebileceğinden al&kadaranın llcenta bulunmayan , 

l{ı ~rden doğrudan doğruya fabrikaya müracaatları rica olunur, 
ııın8 ıa LHLE fabrikası aynı zamanda en son sistemlerde dizel motörleri, şose nakliyatında 
llıaraoıneı traktörler, dekovll hatlanna mahsus motörlQ lokomotifler, zatUlhareke demirhane ve 

gozbane makineleri de imli eder. 

• - 18 tonluk mot6rlD yol ılllndlrlerinla 
eıı son modeli 

CARL 
Motör ve Makine Fabrikası 

B A C K N A N G ( Almanya ) bei Stuttgart 

kasaya konmuştur. 
Münakasa 30 '9/29 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet 

demiryolları idaresinde yapılacakur. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni güııde saat 15,30 a kadar umumt müdürlük ka

lemine vermeleri !Azımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada, 

Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağaza>ından tedarik 
~debilirler. 

BÜYÜK TAYYARE PiYANG~S~ 
YEDiNCi TERTtP 

3. ÜNCÜ f\.EŞİDE 
ll TESRİNİ EV:VJ_,DEDİR 

» 

Büyiik ikramiye: 
40,000 liradır 

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

ve 10,0()0 ,, 13;r mül<i\tat 
işbu ke~dede ccnı"an " ;ı,ııoo " numara kazanaca'....tı:. 

Deniz satınalına koınisıonun~an: 
28 Eylül 929 Cumartesi saat : 14 te 

26 Düzine Muhtelif cins ve eb'adda eğe 
93 Takım » • Kılavuz 

108 adet helezonlu makap piçoplu piçopsuz 
3600 Siyah ve beyaz zırnparakağıdı 

PRl:vıus 2so 

28 EEylül 929 Cumartesi saat : 14 te 
6000 adet ahen çatal pin muhtelif eb'adda 

- 3000 adet pirinç çatal pin muhtelif eb'adda 

ı 1·seler ınu"lıavaat kDIIll.SJODUOdan. 2soo adet ahen somun pin muhtelif eb'adda Pastırma makine
leri rekabet ka
hul etmez fiatla-

~ U J U ı ~~~~ :~:! ~~:çd~=:i~~a yuvarla: ha~~a başlı 
Vefa orta mektet>inin bulunduğu binada ber mucibi keşif yapıla~ak olan 200 adet karpit memesi 

r•a saulır. Umu- tamirnnn ey!Ulün 22 inci pazor günü >llt 16 da ihalesi icra kılınma< üzere 300 kilo oksujen kaynak teli 
nı deposu ve a kapa lı zarf u<ulile münakasaya konulmuştur. Keşifnameyi görmek ve şerairi 

fl.ı.• - 200 kilo telli ve bezli lastik lavha 

Her çeşit 

Gaz motörü 
otomobil 
traktör 

alatı ziraiye 
dersi verilir 

ve talimi 
yaptırıhr. 

Mektep garajında TAMiRCiLiK: tatbikatı gllsterlllr. 

Yarın akşam saat 6 da 
Yeni <'evre bllşla}acaktır. Talısll Müddeti dört aydır 

D~r, Z l\!!.P" l arı iŞi OLA~L.\RA DA uygun ~.:lir 

Ocret 10 talimle 50 lira, 20 talimle 60 liradır, taksit ile alınır. 

Taşralılar için çama~ır yıkaması ile yatak llyda 8 liradır. 
-=ım:iıı ..... ı.;.. ... .-......... llm ........ ı .......... 

•• 

LUKS 
Çorapları uzun müddet 

dayandırır. 

Yeni bir çift çorap alırsanız 
bunların uzun müddet da
yanmasını istersiniz. imdi 
LÜKS ile yıkarsanız çorap
larınız iki misli daha fazla 
dayanır. 
LUKS ün savfeti kat'idir. 
ince telleri yıkanma tehli
kesinde muhafaza eder. 
LÜKS ü kullanmak çan1a
şırlar iç;n bir ten1inattır. 

k "'P•>ttı y cenıalı{tı lmnbul anlamak isteyenlerin komisyon kitabetine mürıcutlan. 3 kilo lavha muhtelif eb'adda lastik 

~ı~Y~:' bira~::, sokak No 4 Paras- .... YİRMİ D 1:RSTE 300 kilo kurşun lavha ul -' ~ v~~............ 1 Milli müdafaa vekaleti deniz fabrikaları ihtiyacı için lilzıimu 

1 

. ş- . ·ı . t f. suıu·· olan yukarda cinsi ve mıktarları yazılı malzemenin hizalarında 
~ ıı.ı • ~. ırınyan ıs enogra ı u günvesaatamünakasaialeniyeileihaleleriicraedilecektirşart-

........................ POST •owuoaT, ••w..uı • 

•d•ıııı50~kluıu, frcııgl, prostat, namelerini görmek isteyenlerin her gün, vermek isteyenlerin 
~sllhktantidar ve idrar yoldarlık 

1 
Türkçe istenograflsini kısa bir müddet zarfında Uğrenmek yevmi ihalede muharrer gün ve saatta Kasırnpaşada Deniz satın •·ı..• ••·••• 

(~(!, 1.:ı~n. usul (dlyaterml) ıstetersenlz , Mualllm Benaroya beyin, yeni harflerle tab'· alma komsiyonuna müracaatları. 
t htffıı Zllhre vı eder. 24 sute ı ettirdiği metodu alınız. D 1 d ,:---~ı-=ı------=-ı-=-· ----=ı-- Devlet ~eıniryolları ve limauıarı unıuıııi ıuaı'KSİJ ı "11 ~~.n~irk~ci h&~:ıd~:ınt~~ l Flatı: 100 kurUfi mUcellet 120 kurus ev et ernıryo arı Ve ıman arı 
~1 Türkive Han J-2 .... t 1 Satı' mahalleri : A 'd · d lcnA'Z R1 latanbul •• Kanaat Lltaphanesl - Bevo""IU ·, Kohon HemAlreler umu mı ı aresın en: Haydarpa§& kömür tahmil ve tahli- natlannı ayni ğünde saat 15,30 kadar 
·~ iŞLE "' 1 6 T ycııi ameliyesi kapalı zarfla mUnaka- Umumi Müdürlük kalemine verme-

\tilcevb -Ankara ; MUelllfln nezdinde ( Ticaret mektebi )- Gaz, pisgaz, benzin kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Müna- saya konmuıtur. !eri llıundır. 
::.·~ halı, esham, ıahvillt kastı 29-9-929 pazar günü saat 1 6 da Ankarada devlet demlryollan Münakasa 24. 9. 929 sali günü saat Talipler münakasa şartnamelerini 

\•t ·-· "lllaş cu·'zdanı Bursa Ziraat mektebı' müdirli f'Soinden: idarasinde yapılaca kar. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektup- l
5
da ~karada Devlet Deıniryoıİan iki lira ı:n~abilinde Ankarada, Mal-

.. 6 . .. İdareıınde yapılacaktır. zeme daıreıınden lstambulda Haydar 
•hv •re tııuk bu· Bu sene mektebimlze leyli meccani veya ucretll girmek iste- larını ve muvakkat temınatlarını aynı gunde saat 1 5,30 kadar umu- Münakasaya iştirak edeceklerin paşa mağazasından tedarik edebi-

Ilı Bir d f yenlerin kayıt ve kabul 'eraldni öğrenme.. ç n u un u an ma a m mü Ur ü a emıne vermeleri JAzımdır. Talipler münakasa şart- te ıf mektu_p_l_annı ve muvakkat temi . lirler. •n l•ttlt 
8 1 her yerden çok ı. ı ı b 1 d ki h 1 1 d 1 k k 1 · ı kl" 

ltılıııll e a mUracut bu- u t t ı 1 -.,--,-,---,---------
' uıııtro _'· Siricec{ Erzruın Han 

18 
ziraat mUdUr ve memurlanna m racaa e me er· amelerlnl üç lira mukabilinde An karada, Malzeme dairesinden, KAR ON Alman kltaphanesl 

İz l>oı<.Tol\ ••• Otelcilere mühim ilan 
'ı', ZET KAMiL Pek yakında Beyoğlunda maruf bir otelin eşyalan mUza-

'•· nı ve stı yede suredyle satılacaktır. Otelcilere yarayacak çok etya 
~ Cildiye • belsoğuldugu tın - vardır. Fazla malQmat almak için Beyoğlunda Etvll ılnemaaı 

1 
Çt~•ı>ı ve frengi tedavi eder kartısında 46 numaralı mağazaya müracaatları. Telefon; 

lr ı ıodatı fekeroı Haat Bekir Beyoğlu S:U9 
16

12 h lada;lttnıanda 1-1/ll dao •••••••••••• + •••••••••••• 

' l(ııYoııa İLA 
1~1lnde ırıu l'aiılı.iyı ınebanisi itti· 
~r,tkarrerce:ıdeden bir semıç lnf& 
•110 ibaret up bedıU kqfi 3800 
1~ 1 ıureııe olan ınezkOr sarnıı 
~ullılleıı 80 ınUnıkuıyı konulınlJf
bıı taııı •aaı eylW 111111 pazartlfl 
1q daıı taUpı !4 de lcrı kılınacı&
'll lınoıre 1~rtn kı~lfnaıne ve ıera• 
'lll 92g ~teaını görmek Uzıre i9 
ııı11r. tıı Cldd lllıtnı ka<W Galaıada 

~
~tlırı. Cslndtld merlı:esi idareye ....... 

t TiYATRO 
'!fNi!MALAR Su • • • •, •• ,., 
p ~ ~eyya Sineması 
~ ırııııı.rı b 

ltinund ne lfladı 1 S eyllll 
•n itibaren 

,. lliıtgı1 •• Buhran 
••r, "•im 
\ 

11lıb1 •k tarafından Pazarını, 
t·rı .-ınlan iki filmdir. 
avutk~ 

. 11'{ t\ 0 Y- Amerikan 
~.ı S KOLEJl 
'~ tıı 
l uı Ve te tı 18 ve 19 eylOI 1 '.~Çc t:ıd; kayıt imtlhanlan; 

ı~, eyiQI 14 te 
• • '•ca 18 • 9,30 da Ytq 

... ıth Yat • 14 ıe 
ve (. • • ll,30 da 

-Otrafya 19 eylıll 14 tı! 

' . 

Avııstuıva fabrlkalan hezaraıı sandallyelerl uınuın! llbf deposılataııbuldıw 
KatırCl Oğlu hanında 46-47 numaralı Joz. N. Aclman telefon laıanbul 2400 
Hamiş; aynı depoda enva! çqlt perde ve döşemelik kadife hare ve lanın 
kum~lar, mütenevvi ıstur, perde mister, tü4 keten perde, önUler; maroken 
eriler!. plriç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk karyolaları fabrlr 
ka fiauna toptan vı parakende saulmaktadır. Flat maktudur. Handa asansor vardı 

Türk çin1entosu ve kireci Anoniın şirketi 
30 EylOl l 929 tarih.inde sureti fevka!Adedf içtlmaa davet edil

miş olan "Türk çimentosu ve kireci Anonim şirketi,, nin hisse

darın heyeti umumlyeıl hakkındaki ilanın tashihi : 
işbu içtimaa iştirak için tevdli !Azım gelen hisse senedi mıkdan 

evvelce yapılan llAn muhtevlyauna rağmen ve ticaret kanununun 

388 üncU maddesi ahkAmma tevfikan esas mukavelenamNlnln 3-
üncU maddesinin tadili hakkındaki müzakerata bir hlsıe sahibinin 

dahi iştirake ve tevdi eylediği senet mıktarınca rey itasına hakkı 

vardır. 
Ruznamede meveut diğer mesai! hakkında lçtimaa iştirak ede 

bilmek için, el88 mukavelename&inin 25 inci maddeıl mucibince, 

Ih.kal 2SO hl e !Azımdır. Beher hissedar 2SO hisse için bir reye 

sahip iııe de, ondan ziyade reyi olamaz. 

Vilayet ~ailııi encüınenin~en ; 
Kara gümrükte kAin Ôk<iizmehrnet pa'a mektebi binası icara 

verilmek üzere 2 Teşrini evvel 9211 Çarşamba günü saat on bire 

kadar müzayedeye konulmuştur. Taliplerin encUmonı pıUrıcutlan 

manbulda Ha ·dar a ·a ma azasından tedarik edebilirler. ı Bevop;Ju Tünel meydanında 523 - . 
~--------------------------------------1 ........................... , 

GÜNLER KISALIYOR 
Günler kısalıyor, elektrik tenviratı tesisatınızı muayene ettirmek için düşünmeyiniz 

ve bu muayene ile en iyi randöman temin eden yeni usullerden istifade ediniz. 

ELEKTRiK ŞiRkETi 
ütün tenvirat mühendislerini ve fen memurlarını emrinize amade tutmaktadır 

MECCANEN 
Tarafınızdan vaki olacak talep üzerine en •on model aletlerl tacrUbeslyle 

ltuzurunuzda emik bir muayene icra edilir. 

Bu münasebetle al~tı beytiyenizin de muayenesini temin edeb•;:-siniz. 

tamirat Meccanen diğerleri Mal olduğn fiatla icra edilir. 

SATiE 
Tesisatı elektrikiye Türk Anonim Şir~·-eti 

Küçük 

Her şeyi veresiye satar ve tesisat yapar. 1 
Metro han. Tünel meydanı, Beyoğlu Elektrik Evi, Beyazıt, Istanbul -------

,, 
l 

< 

ı 
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BİN SÖZ 
BtR RESİM 

An ltarad:ı toplanan Heyeti vekil• azalarından bazılan 
içtimadan çıkarlarken 

l(aragllmrllkte kasap irfanı llldllren arabacı Halllin muhakemesin e dUn Ağır cezada devam edildi ı 

ve talik edlldl. Dünkll celsede şahitler dl ·ıe .ıı. 

PAZAR 
15 EYLÜL 1929 

Evelkl glln Tavil zade vapuruna bir Yunan şilebi sebC 
açıklarında çarptı. Kazayı yupan ~ilep 

t Tor\ <·<:ya.n ııı lıalis ~lorina balığı 

ha!;i ına lısulli alem9iimul marka HASAN BALIK Y .I ş"şelerde HASAN ECZA· DFPOSU 
hiiyük t~nzila~ 

• 

BÜYÜK ELBİSE FABRİKASI 
Galata Karaköy Poğaçacı fırını lttlsalindeki mahalleblcinin Ustilndc 

Hanı!ll efendilere : Beyfendilere: Erkeklere : 

Pardesüler (ka,a) Spor kostümleri 
her renkte son moda 

6 14 i 1 -
2

1 
liradan itibaren 2 liradan !tibaren 

Pardesüler (ııench-coat) 
bej ve lacivert renklerde 

2 2 ~ liradan itibaren 

Muşambalar (ıpekll) 

her 131 liradan 
renkte 2 lcibaren 

Beyefendilere : 
Me~hur Manderberıı; markalı 

(Crench · coaı ıan bej ve llcivert 

Pardesüler 

24 i liradan itibaren 

lngillz k •• 1 
biçiminde ostüm er 

14 ~ liradan ltlbaıen 

Çocuklara: 

ı7~~~ Muşambalar 

5 ~ liradan itibaren 

Erkeklere ı 
lngiliz M b } 
biçimi uşam a ar 

8 ~ liradan itibaren 

lngtliz p d ••} 
gabardinlnden ar esu eı 

14 ~ liradan itibaren 1 

Tiftik Paltolar 

124 liradan itibaren 

Kadınlara: 

Fıntazı Muşambalar 

9 ~ liradan itibaren 

ısmarlama kostümler 
3 O liradan itibaren 

Taksitle de muamele yapılır. 

Yüksek Mühendis mektebi 
müdürlüğünden: 
Bu sene yüksek Mühendis mek..: 

tebine lise mezunlarından (80) 
Efendi meccani leyli olarak alıı:ıa
caktır. Kayt ve kabul müddeti ı2 
Tesrinievvel 929 tarihine kadar 

' 

temdit edilmistir. 

YITTEL 

' 

için deva! auların tekmil havas 
ve anasırını camidir. 

ı lı u, maden, sofra ı c ı ejim sularının yalnız (\'fTTF:L' de 

!cvaıdı ~mumll«Si rn•tı• edllmlşıir. 

olan Kara r iAere tl:~ İri azın~ lan 

GRANDE SOURCE 

e • A • • 

iSTiKLAL LiSESi 
Tam davrelldlr. BUtUn sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. Her gün müracaat olunab!lir. 

Şehzadeba,ında polls merkezi arkasında 

~ Telefon lst. 2534 

\, ~ ı. h .~talıgı kanı cıg~rin ihtikan ı 'c ~Jncı .... ı SANTRAI-ı BA I~ 
... :.~~c~t:..~::.~ ~~ '"~.~~~~},~~_!..:'!_. tz5!..~~~~~~~!!.l~~h!!!"'~!~...!.:L. 

~ .\iM VAPURLAR.! 

lzmlr postası 
Seri, IUks ve muntazam olan 

ADNAN ı~puru 
. l'ylul 

16 inci P AZARTESi 
gtınn 16 da Galata nhuınından hare
ketle ( lzmire) ve Ç.trşamba günü 
lzınlrden Isıanbula hareket eder. 

Galata Gümrük kar~ısında Sıte 

Vransez hanında 12 numarada Cmu
ml acaııtolığına nıilr.caat. Telrfon 
Beyoğlu: 1041 ... ~-·!9!11--.. --. 

Yelkenci va~urları 
iz mir sür' al poslası 
İsmet paşa LUks 

vapuru 15 Eylül pazar 
gün(I tam saat 15 te Galata 

rıhtımın- lzmire hare-. 
dandoğru kec 

edecektir. 
TafsllAt için Sirkecide Yel

kenci Hanında kMn acanca

sına müracaat. 
Tel. lstanbul 1 515 

Ve Galacada merke:t rıh

tım hanında Çelepidi ve Sata
filopatl acancalığına müracaat 
Teltfon Bcı·ol!'ln 854 

arım Ekspres postası 

SULH1~·~;ı~1 Pazartesi 
günü Sirkeci rihtımından hareketle 

( Ercyli , Zonguldak , llar -
tın, Amasra, Kuruca Şile Cide) '''" 

lelerine azimet ve avdet edt. e ·r. 
Biltt l'e daha >.lyade ıa!silAı •lmak 
için Emlnönündc lzmir sokak No 6 
merkez acentalığına müracaat olun-

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Seri, luks karadenlz postası 

Millet vapuru 16 
Eylôl 

P a Za rlesl• ııonü akşamı 'Ota! 18 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 

[Zonguldak, İnebolu, l~vrenye, 
Samsun, Cnye, Ordu, Gireson, 

Trabizon, Rize J ye ıridccektir, 
Muracaat mahali: J~ı:ıulı l 

:\leymencc hanı altındaki yazı. 

hane. Telefrıtt htanhul 1154 
İll!I----~ ........... 
ı-•NİHAYET-•ı 1 Şık hanımlarımızın sabırsızlıkl a 

hcklediklen 
l'ıl 44 MARl<:4LI 

~eJriselain 
Merktı Acenıası; C.oiarı köprU 

lıııında Beyoğlu 2362 Şube 

ıcentesı: Mıhmudlyt Hanı aluıdı 

lscanbul 274-0 

THlBZON BiHiNCi POSTASI 
(C'l1'\1Hl'RIYP:T) vapuru ı o 

Eyliil Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle İnebolu 

Samsun, Gireson, Trabzon, Rize 

Hopaya gidecek ve dönüşte, 

Pazar iskelesiyle Rize, Slirmcne 

Trabzon , Ti eboiu , Gireson, 

Ordu, Ünye, Samsun, İnebolu, 

Zonguldağa uğrayarak: gelecek 

dr. Hareket gtinü yük kabul 

olunmaz. 

izmir · Mersin sür'al ~oslası 
(MahmutŞevketpaşa )vapuru 

17 Eylül salı · 12 de Galat~ 

rıhtımından kalkarak Çarşam
ba sabahı lzmire ft akşamı 

lzmirden hareketle Antalya , 
Alaiye, Mersine gidecek ve 

dönUşce Taşucu, Anamor, Ala
iye, Anca! ya, Kuşadası, lzmlre 
ujtrayarak ge1ecekcir. 

YALOVA POSTASI 
B_u günden her gu" Il 
ıclbaren 

köpruden (8,30) da bir vapur 
kalkacak ve Kadıköyüne, tek

mil Adalara ugrayarnk (ı 1,30) 

da Yalovaya gidecek Ye Ya

lovadan ( 17,as) de harekede 
ayni iskelelere ujtrayarak 

(20.,35) de köprüye gclecckcir. 

lyvalk sür'al poslası 
( Mersin ) vapuru 17 eylül 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 

harekede Celibolu, Çanakkale, 
Kiiçtıkkııyu, P:drcmit Burha

niye, Ayvah jta gidecek ve 

dömisce mezkt\r iskelelerle bir
likte .\ltun<ılııj'.;a uj1;rayacakcır. 

(;eJibolu !çın yalnız yolcu 

alınır , yük alınmaz. 

)[ untazam Bartın Postası 

Ercüment Nur .~a~~~; 

Pazartf'si gününden iti-
' ' haren her hafta 

Şark Malt 

lşciha, kuvvet ve sihb•1 

en müessir devadır. BtWdl 
eczanelerde buh.!.nur. l 1, 
depoları Bomonci fabrık451·~~ 

fon: Beyoğlu 583, ve lsııb 1 
Ekrem Necip ecza deposU· 

fon: lscanbui 7R. 

Devredilecek ihtira ııer' 
Nebat! mevadın yahu1

01 
mahl yecteki mahsulAan b:;.J 
kılınmasına alt muaddel ' /. 

usulü hakkında 15 sene / 
dede 8 Teşrinisani t9t7) 
ve 652 numero cahtınd.s · 1~ 
müdiriyetinde bir )Ot 8 ı 

beratı istihsal li.ılınmışcı. fi~ . 
mezkör ihtira furuhc veY' , 
verilece~inden lştlrasıo~ ,, 

isticarına calip olan " . 

lscanbulda Yeni poscnnc ı 

sında Aşir ~:rendi kicap~~o, 
kağında Türkiye han -" 0rcıt' 
de mukim vekili ı~cok c J. 
miiracaac cykmclcri. ./~ -----

1 
Nışantaşı 

"ENGLISH HIGH sen~~[. 
Erkek nıekte11;0ı1 

Mektep 21 eyııııde ~-" 
edilecektir. l(ayrt ye ıf.,ı' 
için cuma ve pazard•n[o di 
her gUn sabah saat of~~' 
12 ye kadar muraca•1 1 ~1' 
blllr. Telefon BeyoğlU . 

k' 
Zayi ın onu y.·ın ru~ı,ıtı.1' 

aldığım tasdiknamemi ve fııS •' 
dımı zayı ettim ,.eni .11° 
dlknamc kAp;ıdı çı.karacağıtJlıe. jl' 

J' f1 L 

Bevojı;lu I.ondrn ot• 1 
J 

,ırli \lehmcı llay rı ti& 

~kU~kk ~k~~ly~:~~~~ 
darlığı, prostat, ademıll<tidM· t<dl,; ı> 
URI elit ve lirengiyı ağrı5ıı5~ 

°"~Tuzla içmeleri Beyoğlu lsılklAI oaddesi 220 

Zarafette tezyin ve tertip edilerek kış mev,imine bu ayın 15 inden 

itibaren başlıyor. 

ir~Ktl ~~HlrtıB 
gelmiştir. Başlıca ma[!;aıa :ardn •a

tılmaktadır. l 'muml deposu. lsıan· ı 
bul Tahınkale «•dit l !an No 48·49 

muntazaman Ereğli, Zon.guldak, 

Hartın A m.;sra, Kurum şileye 

;ızirn ı ' ~ avdet edecektir. 

h ı tafsilde için l~mlnönü 

Rihtım han 2 numaraya mi.ırac:ıat. 

;:·~;~"~;u,~i~ 
/,Jf\ slNIR ZAiİYEll.ADEll0~~~P~~L VE NfKAHAT HllLll'IR1, 

fo 1 .,,, 

Her glln KöprUden 7,05 • 7,55 - 9,55 - 13,05 de Haydar

pa~aya giden vapurların trenleri menbalara gidip gelirler. 

Doktorlar ve bUfe vardır 
Her gün saat 6 da matine dansını ve IO da suvare dansanı. 

Mükemmel yemekler 

NORO· ~ ..... ·· 
.,.._~ ...... " M• 1Mı• •lilf' 11 · ~ •. rfJ#~ 
~ES Ü::..L::.....,,,.,ü~D::-fr.ı R-;;':": BB~ 

Telefon: 2684 

o 
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