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ııl'eııı bir mektep 

· ~"7: önün.deki musiki mu 

ııltar e tebı bıtmek üzeredir. 
anın e .. 

rınd ~1 .guzel ve temiz ya-

tre .;.~ bınni görmek isteye-
' .c,o-1 t • 

~ele ~ ~ nın bu eserini gidip 

·yede i~nı tavsi?.'e ederiz. Tür 

'ki k dc;fa yuksek ve necip 

i Ycrıcen~ıne layık bir eve bu 

~eisi .~ınış olacaktır. 
ıitkiy c~ınhur her fırsatta yeni 

'lıısin·' c Yeni zamanların mu

it ili~ arayıp durmaktadır. Sa

;;ıs ve Arap sesi, hiç ol

aYışı ekteplerden , onun bu 

~ ~rasında kalktı. Gerçi 

raıı.ı e alı;ıvahlarla plak do
_.,,,,""" ar eksık değildir: Ancak 

Çıı alaturka 1313 de sahaf-
. rşı •nda N ·1· ' 

1 · i"'. aı ı ve Nabı ta-

ôrltııız~: ~e taayyüş edenlerden 

ktebi rl r · Ankara musikı 
. İlli y'ı._stanbul musikı medre 

. 
1
"rnakta gecikmiyecek-

llir f"k . 
blıet 1 rı,. bir ideali, bir mu

lı<iih Ya bır düşmanlığı büyük 
ııı, aıtıların d ·nı· -. 
"111\ık d .. en ıgıne kuru 

~r. Sa egı~ ateş~i heyecan gi>

, ~ bıı1ın na y~ ~e ticaret bile sü
lihdaın ak ıçın güzel sanatları 
~nde etmektedir. Ford'un 

dır, 'I'UrkÇ~ışan ressam ve edip 

'nicrd •nkılabına hizmet e

dar u:~ .. kı~et ve adetçe ne 
'türk· llndurler. 
e~ 1Yenin · . 

ğij tcbind Ye?I sesı Ankara 

ı~s \>e bo ~ terbıye gören gö
dealin gazlardan çıkacaktrr 

SJc - • 
.. ı:c.,Şcın agı soğumamak, ina-

0knıenıek emek , ruhlara kesel 

~faat .. 1 ~~ her şey madde vj! 
1!\ &Uı 0 ÇUsü ile tartılmamak 

'rag el san 1 
Ilı ~l\da hat at arın, ve bunlar 
, Qsıkı " ka en kolay giren 

h Yaç var e Resmin yardnnına ih· 

ııı'r ~Öşeye ea~siyon ve anarşi 
e Qsıki k resım ve edebiyat ve 

lıi qtta Yal~ndakJarnu sokuyor. 

~ o değil
1;,P,<>lis değil, belki 

re~~ hüneri Urk güzel sanatla-
1Ur. Cevap vermek ge-

~ ~:~~ ~Ütçelerinin en müs-

~e .' gijıcı rlı masraflarından 
~iletnı ~anatları diriltmek 

\ ~r. f.k ıçin verdiği tahsisa

,1~ır işi dsıl .bunun bir lüks ve 

b dctli ih e_ğil, bir ihtiyaç ve en 

dır 1aıııaşııtıyaçlardan biri oldu

hqj ite b' ltıası esaslı bir adnn

~qnuy01z henüz bu merhalede 

il., ll resi ruz. Hocalann keman 

h n bir kın Parçaladığı zaman

~n zara~ ~ene sonra bu anla-

t ıııc:brı ılerisi için kuvvetli 
atdır. 

O......._ FALİH RIFKI 

}' Çer aylıklar 
;,lt~r~n veriliyor 
;:ııı,,. •tın d 1 
"""- ın li • u kadınların ve milte 

&ı dUn Ç~r aylıklarının itadı hak-
1'lıt,~tlar1n •val.e emri gelmiştir. 
ı. ~. n haşıa 'ferılmesine yarından i

"'" ~ferdena~a_ktır. 
~u~"t•lıai~· ıtıbaren yetim ve dul 
""ltdıı "••tind ın maaşları da barem 
~,'alar y •n verilecektir, yeni 

'b ~, 'Ilı ~ apılınıştır. 
ıQ'l ıı.,~ •qUCıb' 

ı!t''"'IŞJarı ın~e 50 kuruta kadar 
~ h·~ Yoka n kuşuratı verilecektir. 

~q;\ hare ~· maaş alanların küsu
t.~ tt"tiriJ ır sene üzerinden ta· 
C., İitaıan bir ec~ktir.Mesela 65 kuru§ 

~.~ · ~l:k kirnseye 50 kuruşa ka· 

~~:~•at1 b~erııecek, mütebakisi ya 
•tiril ır •enellk üzerinden ta-

~ s'c;"•k sonra verilecektir. 
%uı ,OOQ KiŞi 

~~ aıanıa~~hasibi mesullüğünden 
~Ol<:t ınıktarı 50 bin kişidir. 

'ıı~tı ~Usu E I>ONKü iMTiHAN 

'ıı. ~~dan ,,~atta. gümrük komisyon 

~~na '1~rtılerd ınaıy.et . memurlarile 
•!;, tırıneıni en şımdıy.e. kadar im
~r. llıallıışıa ş ve. ya. gınpte muvaf 

• .. lıji rın ımtıhanları yapıl-
·~, nk·· 

~.. u iıntilı 
ti, llıellıu ana komisyoncu ıı 

, ~;,;, , ru 'le 8 müstahdem gir-
. ~,dıy, ka 
13.'ht Ilı dar imtihan olanlardan 

'rıı; k~llıi:ınuru 7 4 n;ıustahdem, 
I~ 4.ıtır. Yoncuya yem vesikalar 

&'o-·~-ı ~tUn 8 CACINJN GEZiNTiSi 
... ~,- aat lO d s· hl 

n, .. ""Paş a ıpa ocağı a-

_:rw--ıa-~_ 5. e:--·--·--
FiLiSTiN HADiSESi NA.SiL IKTl,NA il KAPANDI? 

Buğday 

Fiat]ar düşüyor 
Her gün Anadoludan 
70-90 vagon buğday 

gelmektedir 
- -+-·-

Büyük bir 
teberru 

Hüseyin Hasip bey 
Hilliliahmere yirmi 
beşbinlira oasiyetettl 

Son günlerde Anadoludan fazla 
buğday gelmesinden buğday fiatleri Esbak Tahran sefiri kebiri Hüse

düşmektedir. Şimdi gelen mallar en yin Hasip Beyin Hilili ah

ziyade Konya. Karaman, Kadınhanı, mere mühim bir teberrude bu

Eskişehir, Ankara ve sıra istasyonlar lunduğu memnuniyetle haber alın

dan gönderilmektedir. mıştır. Haeip Beyin bu mühim ha

Anadoludan gelen malümata na- yn: müeııaeseıine terkettiği paranın 

:ıaran daha bu istasyonlarda hülliyct- miktarı ıs,ooo liradır. Vaalyet t;ıı!

li miktarda hububat vardir. Konya- kile yapılan bu tcberruun ehemmiye

dan gelen haberlerde istasyonda ti hakkında ne söylesek a.ıdır. Pek 

1,000 vagon buğday olduğu bildiril- değerli bir zat olan Hüseyin Haaip 

mektcdir. Bey böyle bir serveti, şimdiye kadar 

Zahire borsasında analiz edilen göstermiş olduğu feallyet ve inti

buğdayların fevkalade iyi ve beyaz zam, muhtaçlara yardım için sarfet-

- -- -,-

cinsten olduğu anlagılmııtır. tiği ğayret ile hepimizin ılikranını · 

Son hafta zarfında mevrudat gün celbeden bir mües~e~eye vasiyet et- Meb 'uslarımızın tetkikatı hakkında 

den güne çoğalmıştır. Günde en az m~J?~ servet sahıbı vatandaşların beyanatta bulunan Hakkı Şinasi Pş. 

60-70 ve bazende 90 vagon sırf Ana- Hılfilıabmere karşı borçlu oldukları , ~ -

Cuma g/Jnll Arapların muhtemel bir harehetlerlne karşı lnglll:ılertn Kudlls'te 

hlJk(imet kona(Jı U:ıerinde aldıkları tedbirler : Mitralyöz takımı •• 

dolu buğdayı gelmektedir. v~zifey! ifa ~ususu~d_a unutulmaz Ihtı•yaçJar 

Yalnız şimdiye kadar henüz Tralı: hır mısal göstermıştır. Yapılacak 

yanın sert mahsulü gelmemiştir. hayrın müsmir olabilmesi için Hi-

Trakyada bu sene sert buğdayla- laıia~mer gibi intizamla çalışan bir 

rın diğer senelere nisbetle az olduğu ttlı.kiUitın vesatatına müracaat et- Meb'usların tetkikatı 

anlaşılmaktadır. Mamafi buna muka· 
bil çavdar ve mısırın gayet bol ve ne
fis olduğu temin edilmektedir. 

Filistinde olan bitenler 
-----· .. ·-.. - ............ . 
M. komisyonunda 

Yunan murahhası 
Diğer taraftan Anadolu yakasında 

dört saatlik mesafeye kadar olan is

tasyonlardan çok eyi cinsten ve bol 

M Diya d 1 darı ve mısır gelmektedir. 

neticeleri 

Su, Yol, Mektep 
tenvirat .. 

ve 

I Iadise bir Arap ve bir Mıısevi 

çocuğu arasındaki kavgadan çıktı. • man OpU OS Mahsulün bu sene bereketli olma-

yerİne M. Raf a~I sından buğday fiatıeri düşmektedir. 
ısıanbuı meb'us1arı şimdiye ka-

B t ezzü)ün ""h' b" beb" dar muhtelif mmtakalarda halk ile 

Filistinde çıkan hadiseler üzerine bir muharririmizi mahallin • u en mu ım ır se 
1 

tayın edildi de hariçten buğday ithalatının arkaaı 
t~maa ederek görüşmüş ve ne gibi ih-

de tetkikat yapmak üzre bu memlekete göndermiıtik. Muharri- nın elin alınmaması ve yerli buğday- tıyaçlan olduğunu kendi Jioanların-

rimizden ilk mektubu ve resim intibalarını bugünkü nüahamızda !ara rekabet edilmesidir. dan dinleyerek bir çok notlar alnuş-

dercediyoruz: 
Avrupa ve Amerikada da bu aene !ardır. Istanbul, Beyoğlu, Kadıköy, 

Hadisenin hakiki sebepleri : fazla buğday olduğundan ecnebi buğ Üsküdar ve Kartal cihetlerindekilerta 

daylar çok ucuz fiatle piyasaya arze- mamile dinlenmi§tir. Yeşilköy, Ada-

Buraya gelir gelmez, hadise hakklnda tahkikatta bulundum. dilmektedirler. 
!ar, Yeniköy, Anadolu Hisarı ve Be-

Aldığım malumata göre, hadisenin hakiki sebebi Musevilerin Buğday fiatleri son günlerde 16- ykoz Halkile henüz temas edilmemiş· 

d l k A 
17 k d.. .. tü"' 

tir. Bu mıntaka ile temas bı'r mu""dd•t 

tedricen Filiatinin iktıaa i hayatına hakim olma arına arıı • uruşa uşmuş r. 
• 

• 1 • b' d Fak • ''- d h ki • "' l Bu fiate nazaran iki kuruşluk bir teehhür edecektir. Çünkü 12 inci mnı 

rapların ınfia ve ığ ırarı ır. .al !:?'I ııc••sa i a mıyete r&ıs· tenezzill vardır. 
...ka miifettiti .. Jm=hnll mel»'ııaa 

men aiyaai idare Musevilerin ellerinde değildır· Z<:l' buraya gel-\ Fiatin bundan daha aşağı düşme- Hllsegln Baslp Beg Hakkı Şinasi paıa Anka~a~a toplana-

mezden bir hafta evel ehemmiyetsiz bir sebepten dolayı ıkİ ul:!l•? ai köylünün zararına olacaktır. . . . , . cak olan tıp kongresıne ııtırak etmek 

arumdaki bu kin ve infial kanlı bir hadiseye müncer olmı·:tur. Buğday fiatlerindeki tenezzül un ~ektBebı. ıbsabket aşıktl~rdır .. Hü.sedyin Hd a üzre bugün Ankaraya gidecektir. 

d · · · F k b sıp eyı u ı)me ,1 vasıyetin en °- Mü..,.rünileyh Ankaradan geldı"k-

Had'se nasıl ba
~'1ladı ,• fiatlerine e tesır etmıştır. a at u 1 k d kd k d B .-

v 
tesir çok hafiftir. ayı ne ~ ar ta ır etse az ır. u j ten sonra mezkur menatık ehalisile 

Hadise şöyle ba§lamışhr. Bir-Müaevi çocuğu futbol oynar- Ekmek narhının gelecek hafta i- teberru §ukranla karşılıyor ve ya- de temas edilecek ve bundan sonra 

ken bir Arap çocuğu tarafından münazaa neticesinde yaralanmıt çin 20 para kadar düşeceği ümit edil- zıyoruz. mülhakata çıkılacaktır. Meb'uslarımı 

ve bili.hara ölmüş. Bur.un üzerine Museviler büyük bir cenaze mektedir. M. Mahkemeler zın bu temasile beraber Halk firkası 

· d il d Bu aeneki buğday mahsulünün cin kongreleri de başlamış olduğundan 

alayı tertıp e erek nümayiıkar tarzda Arapların maha eain en si ve nefaseti hakkmıla analizi yapan her mmtakanın ihtiyacatı O mıntaka 

geçirmek istemişler. Fakat yerli hükiiniet buna mümanaat edi· zahire borsası kimyageri Nureddin M. Nordenşüt'tün yerine kongresinde de ayrıca mevzuu bahse 

yor. Museviler cenaze esnaaında bir miting yaparak Arapların M. Diyamandopulos Müntl bey bir muharririmize demi,ı- Holandalı J.VT. Buit dilerek tespit olunmaktadır. Binaena-

aleyhı'ne •o"z ·• l"y 1 r ' İ t'r kı' 
leyh bir taraftan meb"ualarımız i<apo 

0 aoy ı ora • AT NA, 15 (Aneks.) - Muhtelit 1 
: 

A 
vl d Ö ll d - Bu sene Anadoludan çok ve ne- tayin edildi den notları almakla beraber bir taraf 

g ama UVarl n n e: mübadele komiıyonunda yunan he- fis mahaul gelmektedir. Muh li h· ,_- hk . b' tan da bu günlerde toplanmakta olan 

C 

yeti murahhasası şu suretle te•ekkill . be te t a-•m ma emesı ıta- k k 1 . d b . 1 1 1 

Ertesi uma günü Museviler "Ağlama duvarı" denilen ve bin edecektir. s Gelen buğdaylar nefıs ve yaz · . .. . . oca ongre erı e u •t e meşgu o -

l 1 H t
. S"l t af d l b di cinstendir. Dan ve mısır analizi de raf r~ısl~rınden Nordeıı~u!tün yerme maktadır. Ocaklar kendi ihtiyaçları. 

erce sene eve azre ı u eyman ar ın an yapı an ma e n Yunan heyeti murahhaaas1 reiıi M. Cemıyetı Akv~mca Ho~ndalı M .. Bu nı ta·ci..'1 ~ttikteo '°orıı -• .. 'yeler.: ı..il 

baki esi ol b' r di .. .. el' le Ş .. I eliyı' m Raf 1 (iB ' b ı k eyi neticeler vermektedir. ık namında bır zat tayın edllmıı ve d" 1 . """' . " 

y an ı varın onune g ır r.. urasmı soy em ae r ay sonra ışe aı ayaca - Velhalll mahsulümüzün geçense- ırecekler e nahı e k ı t 

ki bu dıvar Araplarla Museviler arasında münazı'u"nfı'hdir. Bu A- tır) müşavir aza M. Siotis, hukuk mü . b . d" şehrimize gelerek Ankaraya gitmlf- v Y ongre erı ara 

. . neye nisbetle nefasetı arız ır. ti fından tetkık olunarak kaza kon&rele· 

raplann olmakla beraber Museviler burada ibadet hakkını iddia şavırı M. Sataris, birinci müıavir M. r. Muht l"t h k ahk 1 . rine gönderilecektir. Kaza konerelerl 

etm kt di 1 H tt b k d l k ki d Fokas, teknik aza M. Pişcom. Belediye müdürleri t tilin' d e ı a emtlmm lmemeklerı ybeaz de ayrıca tetkikat yapacak ve netice 

e e r er. a a geçen sene uraya a ın an er e er en Şimdiye kadar M. Canetosun ifa a en sonra aç ıt 0 a a _ Vilıi 1 k . d 1 

ayırmak için Museviler bir tahta perde kurmuşlardı. ettiği k!tiplik vazifesini M. Çatalos arasında tebeddüfl\t raber bitaraf reislerden hiç biri şeh- kJre Vil~ng~e:ın e tc:>P anmıı 0~ 

Arapların teşebbüsü ve şikayeti üzerine bu perde Filistin hükfi- yapacaktir. . Beyoğlu dairesi müdürü Hazım rimizde olmadığm~an mı_ıamele ce- ~:n ıı::eb'usfa~ım~n~~;~e :s::~:ğin-

meti tarafından söktürülmüştü. 
Mihalakopulosu avdetinden sonra, beyin Ankara şehremaneti muavfali- reyan etınemcktedı!. Reıslerden M. den bu kongrede meb'uslarımız tara-

/lk niJmaybl Ve ilk hÜCllm A:nkara müzakeratında M. Papa ile ğine tayini üzerine Beyoğlu dairesi- Ater ;re M. Hamerih elyevm memle- fmdan alman notlarla ocak, nahiye 

v dığer yol verilen memurların hissei ne Beyazıt dairesi müdürü Kadri, ketlennde b.ulunmaktadırlar. Bu?1a- ve kaza kongrelerinde teıplt edilen 

İşte geçen gün yine Museviler ağlamak için buraya toplan- mesuhiyetini tayin için bir komi- Beyazıta Bakırköy dairesi müdürü rın avdetlennd.e mahkem~ler faaliye- noktalar tetkik edilecek ve nerelerdı 

dıkları zaman Arapların aleyhine nümayişkar nutuklar söyledi- syon teşkil olunacaktır. İhsan, Bakırköyüne Üsküdar -lairesi te geçeceklerdır. En zıyade ~ava ne gibi ıeyler yapılınall lhım geldi· 

.. · .. · .. D •• k k• 1 1 müdürü İsmail Hakkı, Üsküdara E- Franaız •e Yunan mahkemelerınde 

!er ve Araplar da bunun uzenne derhal bunların uzenne hucum Un a şarn 1 ze z e e t memurı'n mu"'du"'ru·· Sedat ve . . . ği tavazzuh ettikten sonra icapeden 

'l B 
. mane vardır. Dığe~le~ndekı davalar o ka- makamlar nezdinde tcıebbüaatta bu-

e;.t~ e~ •. u arbedede her iki taraftan insan ölmüştür. Bu hadıse Düı;ı ~kşam saat sekize yirmi ka- Emanet memurin müdürlü~üne de dar çok değıldır. lunularak ihtiyacatın tatminine çaıı.. 

Fılıstının her tarafına· yayılmış ve Safet, Y,afa, Hibron, Kolono 1 la.şehrımızde hafif bir zelzele hissedll Dahiliye Vekileti memurin miidürü Romanya h~kQmeti, ~uhte~t ha- tılacaktır. Dün bu husuata kendisi!& 

ve sair Filistin şehirlerinde bir mütekabil Arap - Musevi kıtali mış ve bu hareket rasathanece de ka- Samih beyler tayin edilmişlerdir. kem ~ahk~meaınd~ ken~ıı:ıe . ı~b~t görüıen bir muharririmizc Halk fır-

başladı. Ayın birinci gününe kadar bu vaziyet devam etti. Ayın ydedilmiştir. 8 h f b dil ede~~,~··~ veremıy:;:~ğını ~t'':'' kası müfettiti Hakkı Şinasi pata da 

birinci gtinü Maltadan, Mısırdan ve sair İngiliz müstemlikele- V:ASIF B. YALUVADA e çe ey n ve r - omen m eme• n •- şu beyanatta bulunmuıtur 

rinden fng:iliz donanması geldi. Mezunen lngı"lterede bulunan Berlinde toplanacak. Beynelm_ ile! f zmı·re gı•ttf fkiilmyeaintliıtbemiştitr. Efsaıedn hze~ iki hU- - Şimdiye kadar bir ç~k yerlerde 

Parı•-entolar k es nde Mili t e te una ara tar ır ıra tara- halk il t d k k d'I rl • d' 

İ 'li f k lAd k · . .. idi 'd ... rf. •ıA d' = ongr ı e al üh' • b' e emas e ere en ı e nı ın· 

ngı Z ev a a e omısen ° gun ge ve 1 areı u ıye 1 an e ıl- meclisini temsil edecek heyetin · ı T""tü "nhisarı müdiri umumısı ftıeyne t m ım ır dava kalmamış- Jedik. İcap eden notları aldık. Yarın 

di.Bir_ç,o~ tahd~dat kondu.Hariçte;ı ge1enl~rin s!lahsı~ o~arak gel İzmir. meb'usu Vasıf Bey Gazi {ı~=- Beh~et nB'. dün akşam, İ~mire hare- r. (bugün)Ankaraya gideceğim. Geldik 

melen ıçın tertıbat alındı. Fevkalade komıser şıddetlı bır beyan- retlenne arzı tazimat ve veda etmek ket etıniştir. Behçet B. bır sene zar- ZiRAAT UMUMi ten sonra Beykoz, Yeşilköy ve daha 

name neşretti. Bu beyannamede Filistin hadisesinin vahşet ol- üzre dün Yaluvaya gitıni~tir. fında verilen evamir ve t~limat~n MODORLOCONON NAKLi bazı yerlerde de temasta bulunduk-

duğunu söyliyor ve Filistin ile İngiltere arasında memlekette Vasıf Bey ~rtanba günü Berline ~~~~ka~arda ne. ~uret~e tat~ı~ edıl- ANKARA, 15 - 1ktısat vekillet! tan sonra millhakata çıkacağız. Hal· 

meşruti bir idare tes's' 'ç"n b l d - .. k 'h t di hareket edecektır. dıgını, rıayet edilıp edılmediğini tef· Ziraat kısmı önümüzdeki hafta için- kın ihtiyacı yol, su, mektep ve tenvi-

-, . • • , 
1 1 1 1 aş a ıgı muza ereye nı aye ver - ANAFAR;=;r-VAPURU tiş maksadiyle bu seyahatı ihtiyar de yeni şehirde yapılan istatistik u- rat gibi şeyler üzerinde tekSsUf et-

gını bıldinyordu. 
ARIZA y A UCRADI etmektedir. Behçet B. İzmir, Bursa, mum müdürlüğü binasına naklede- mektedir. Bunlar tabii nazarı dikkate 

lngillz kllVVef /er/ geldikten Sonra Dün, Seyrisefainin Anafarta vapu- Balıkesir .ve ~~valisinde~i mmt~ka- cektir. alınacaktır. 

İ · · . . .. , runun makinelerinde bir arıza olmuş Jarında bır muddet teftışatta bu.un-

. ngıl~z kuvvetlen gel~~t~n son~a t~k tuk A v~k alardan maada ve gemi Ahır kapı önlerinde demirle- dukta? sonra, avd.etinde şark vila

bır hadıse olmamıştır. Fılistın şehırlennde hala saat altıdan son meğo mecbur kalmışsa da bir müddet yetlerınde de teftış seyahatlerine çı

ra sokağa çıkmak memnudur. Museviler en ziyade Suriye tara- sonra sakatlık tamir edilerek limanı- kacaktır. 

fından bir Arap hücumundan korkuyorlardı. Aldığını malfimata mıza gelmiştir. ANKARA HAYVAN SERGiSi 

göre, Fransızlar hudutlardan Arapların geçmelerine karşı la- lNHISAR 12,000 ÇAKMAK ANKARA, 14 - Şehrimi%de 27 

kayt kalıruşlardır Bunun sebebı' geçe S · d k b l ALMACA MECBUR KALDI Ey!Olde açılacak hayvan sergisinin 

· , n sene unye e vu u u an · n1 b" · · y d · "ba 

kıyamda İngilizlerin Fransızlara karşı hiç bir yardımda bulun- Kibrit inhisarı tarafından, çakmak pavıyko tarı ıtınlışt~r. barıln an ıktti -

l h d d k · kanunu çıkmadan evel Avrupaya si ren ay muame esıne aş anaca ır. 

mama ~r~ ve u u u geçme ısteyen Araplara karşı lakayt kal- pariş edilen havagazı çakmakları gel: KEÇiÖREN NASIL lMAR 

maları ıdı'. . . . miştir. İdare, bu çakmakları almak EDiLECEK? 

Bunun ıçındır kı Safet kasabasında Musevi kıyamı pek fazla mecburiyetinde kalmıştır. Halbuki ANKARA, 15 - Keçiörende C. 

olmuştur. Bu kasaba hududa yakın olduğundan kıtal Suriyeden yeni çakm~k kanunu mu.cibi~ce, mem H. F. mutemetlik binasında Ağaoğlu 

gelen Araplar tarafından yapılmıştır. 
lekete harıçten çakmak ıthalı memnu Ahmet B. son Avrupa seyahatinin in 

Şimdi hali tabii avdet etmiş gibidir. yalnız Cuma .. nleri A- d,ı_ır .. Mesele11;in halli için bir şekil dü- tibalarını umumt bir musahab~ şek-

~~_,.~~~~
~-

Nafia vekili Mühendis ve 
Fen mekteplerini gezdi 

raplara tak idat a ılmaktadır Ç"nkü A ı b ~ .. .. şunülmektedır. !inde anlatınııtır. Ahmet B. bılhaasa 

a d .. .Y . Y P · u rap ar U tatıl gunun- BlR JAPON VAPURU GELDi imar itlerinden bahsetmiıtir. Bu mu 

lJ G 
e muçtemı bır halde bulunmaktadırlar. Dü k 4 373 t nl k "D 1 sahabe neticesinde Keçiören de Dani-

N A "l d li b h d' d n a şam, , o u e a-

g ama ıvanna ge nce; uraya a ıse en sonra Museviler gormaru" namında bir Japon ticaret marka usulü orman sokakla~ yapıl: 

~,~ defa ~1ve KAğıtane civarında !ardı arak atlı bir gezinti 
r. 

t < lacı gele~emektedir. Bir rivayete göre, duhuliye alarak buraya gel- gemisi limanımıza gelmiştir. Japon ması, ıu tesisatı vücude getırilmesı 

c.';, hahsısahıtemlzde: melenne Araplar müsaade edeceklerdir. gemisi eylfililn 17 sine kadar limanı- kararlaştırılını!..ştı_r ... __ _ 

3 •herıer Araplar da musevilerde mPmnun dPiill mız~a kalacak ve sonı:a hareket ede- Rüsumat umum 

l Uncu G - A 
cektır. •• d .. •• ld• 

on ını S8hlfeml:r.de: erek raplar ve g~rek ll:fuseviler şimdiki idareden ı,ayrı ____ ., ...... "' •• mu uru ge 1 

~· u''"• lnılbalı~ m~mnundurlar. M~sevıl7~ h~maye. edilemediklerinden şikayet Lisan nedir? Rüsumat umum müdürü İhsan 

, 0 
edıyorlar- Ara.ı:ılar :s~ Fılıstınde hır Musevi yurdu tesisine çalı- Rifat bey Buroaya teftişatta bulun- Recep Bey şuqıne verilen ziyafetten bir intiba 

;:: ,c~~ahllemlzde: ş.ıldı~ından. mu~tekıdırler. Arap ga?eteleri şiddetli lisanla İngi- Ahmet Cevat Beyin ilk mak için gitmişti. Nafia vekili Recep bey dün de derşane ve yemek salonlarını, 'abo 

...,_!lo,.,,. lizlen tenkıt edıyorlar. Bir gazete şunu yazmıştır: makalesini ikinci sahi- İhsan Rifat bey Bursadı. muhafa- ıelır!mizdeki tetkikatına devam ede- ratvarlarr, yatakhaneleri teftiş etnıl~ 

~ 1ı t rttne 
1 

"Nasıl ki Mustafa Kemal sizi Türkiyeden koğdu. Biz de bir 'emizde okuyunuz. za teşkilAtını tetkikten •~nra Mutlan· rek yüksek Mühendiş ve Nafia Fen ve gördüğü intizamdan memnun kal-

---....:::;____ vakıt gelip sizi buradan koğacağız." /' yaya gelmiş ve oradan şehrimize av- mekteplerini teftit etmiştir-. Reocp mıştır. Nafıa vekili saat on birden 

••----------~~-------------------------
-~~=·~·:•:•:-:-:•:•:-:=:-:•;-:·;·~'~n:-;=~-;-;:•~=;-;•:•:·~d;e;t~e=~ir. .bcyhcri~m~~y~~~~~=altı~u~~~dn~~mN 

,~ i -- · ••uau ı ecan Göı, tab\b\ {) ' ' 
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* 1 Lisan bahisleri .. 1 * ' 
Lisa nedi ? • 

Lisan hakkındaki telakki 
insan hayvanı nahk ise de çocuğu? - Lisan 

nerdedir? - Lisaniyatçılar lisanı nasıl tarif 
ediyorlar?-Lisan nasıl bir işaretler sistemidir? 

Lisan, bizde ötcdenberi, ihtimal 
Aristo felsefesinden kalma bir an'a· 
.ne ilı insanı hayvandan farkcttircn 
bir haasa &ibi sayılır; insana "hay
vanı natd:" yini i:onupn hayvan dc
•nilirdi. Fakat daha ziyade tahlilJle
•re araıtınnalara Jllıwn &örenler ol
Jmaz, lisanın hakiki mahiyeti aran~ 
'mazdı. Avrupada ise lisan bir buçuk 
asırdanbcri gayet mühim ve derin 
tetebbülere zemin teşkil etmiıtir. 
Lisaniyatçılar, ruhiyatçılar, içtima
iyatçılar, ayrı ayrı düşünmüşler ça
lı~ı lar, yazmışlar, çizmişler, kü
tüphaneler dolusu eserler vücuda 
&etinnişlcrdir. Biz de bu muhtasar 
makalelerde bu büyük ve feyizli it
lerin bazı parıltılarını aksettirmeye 
çalı§&cağız. 

• • • 
İnsan fjhayvanı natık" iae de o

nun yavrusu olan çocuk doğduğu 
uman, herkesin bildiği gibi, konuı
amaz, kendi kendine yürüycmedi

iı?i gibi. 
Bır zaman sonra bacaklarını hare

ket ettirip kendiaini istediği yere 
~ötürebılccek surette kullanabilir. 
Bu husu•ta di~er hayvan yavruların 
dan -biraz &•cikmiş olmaktan &ayrı 
surette- farklı değildir. Fakat yavaş 
yavaş agzından bir takım sesler çı
karmai:a, duyduklarını tekrarlama
ğa, sözlerle istediklerini de anlatma 
ğa, hasılı konuşmaj:a hatlar, ve bu
nunla artık hakiki bır insan yavrusu 
olur. 

Acaba çocuk için cllerile yiyece
&:ini alıp ağ~uıa &ötürmek ve kamı
nı doyurmak, bacaklarile yürüyüp 
istediği yere &itmek ne kadar tabii: 
ise agzmdan ıeıler çıkararak konuş
mak da o kadar tabii midir? 

O derece tabii olmuı olsa çocu-
11\un kendi kendine konuşuvermesi 
lazım gelirdi. Halbuki çocukta tabii 
olan ancak "konu~ına istidadıdır. bu 
istidat kendi kendine inkitaf etmes, 
çocuk konuşabilmek için uzun bir 
çıraklıktan &•çer. 

Annesi, dadısı ve diğer bakanları 
ıevenleri devamlı bir dikkatle ona 
bir takım sesler tekrar ettirirler bir 
takım sözler ögretirler. O da, ken
disindeki istıdat ile, o sözleri ve 
tedricen bütün lisan mekanizmasını 
öğrenir, diğerleri gıbi konuşur. İlk 
aylarda bır çok hatalara düşer ve 
ancak yanıla yanıla, tashih göre gö
re l.ikırdı ederek konuşmağa muvaf
fak olur. 
Ç~ ö~endiği liaan kendi 

eline icat ettiği oir lisan değil
dir. Tastamam etrafında konuşulan 
lisanın aynidir. İlk aylarda bazı söz 
!eri başkalarınd~n agır söylese veya 
bazı .Ozler ıcat eder gıbi olsa yanın 
dakılerin konuşması onu tashih e
der, ve ister istem z o da herkes gi· 
lıi konuymaa mecbur olur. Çocuk 
yanlış söyluyoı muhakkak farkı
na varma!U aaylüyordur; hatasının 
farkına va,dı -.iı.ill sonra onu bir uaha 
tekrar etmez:. 

Demek kı lısan ferdın bir tabii 
fa ~Slyonu - -yemek içmek, yürü
m k gıuı- dcgıldır. 

Çocugun ögrendı ği lisan kendi uz 
viyctın ı ı ıçınde c.lcgıldır, etrafında
ki insanıardatlır. ELrafın<laki insan
lar, butun koy veya şehir dahilinde 
yaşayan ınıanlar gibi konuşurlar. 
Lısan koyü ve şehri de a;;ar: tekmil 
bir devi tin hudutları dahilinde, ba
zan o hudutıarın ötesinde bile, ay· 
ni lisanı konuşurlar. 

İşte çocuk kendi haricinde bulu
nan bulisanı Oğrenmek ve aynen kul 
!anmak mecburiyetındedir. 

Alimler feıdin haricinde ve 
aynen kabul ve tatbık edilmesi mec 
buri olan ıeylere içtimai namını ve
rirler. Buna göre lisan tam bir içti
mai müessesedir. 
Asrın en büyük lisaniyatçısı olan 

Ferdinand de Sa us.sure diyor ki ı 
"Lisan konuşma istidadının içti

mai bir mahsulü, ve ayni zamanda 
fertlerin konuşma istidadını işlete
bilmesi için cemiyet tarafından ka
bul edilmiş bir takım konvansiyon
ların bütün heyetidir." 

Bu konvansiyonlar ıözler ve kul
Janıılarında riayet edilen kaideler
dir. Fert bütün sözleri ve nasıl kul
lanıldıklarıru, tcliffuz ve lı:aidcleri
le beraber cemiyetten öğrenir ve on
ları asla değiıtiremu. 

Çocuk ilk kelime•ini oöyledilı::ton 
sonra, bir kaç ay, çetrefil bir tellf
fuzla hop giden yanll)lıklar yapa
rak oöylerken, daha bir kaç ay aonra 
heckea &ibl &ayet muntazam cümle
lerle konuşmağa batlar, yanmdakile 
rini hayrete dil§UrUr. Çocuk ana 
mektebine bile gitmeye batlamadan 
çok evel ana dilinin gramerini tatbik 
edebilir. Lisan her yeni neslin ço
cuklarına, böylece, içtimai hayatın 

' bir işlemeıi neticeıi olarak aynen 
intikal eder. 
Meşhur lisaniyat üstadı Meillet 

diyor ki: 
"Bir lisan onu konuşan fertlerin 

tk:jJcat bir aralık fasıla vererek 
nafia .komisctJ('rinden Nazim ve dc.v 
let dcmiryolları mühendislerinden 
İzzet beylerı kabul etmiş, bazı nafia 
işleri hakkında izahat almıştır. 

Recep bey bugün Terkos işlerile 
, 1eşı:ul olJcak ve ağlcbi ihtimal su 
bontlerine kadar giderek tetkikatta 
bulunacaktı'r. 

her birinden müstakil olarak mevcut 
tur, ve o fertlerin mecmuu haricin· 
de yoktur, onlo.rın hiç birine de ta
bi değildir. Fertlerden hiç biri lisan 
değiştiremez. 

Kullanıtta &örülecek her inhiraf 
bir reaksiyon celbeder. Vakıa bu re
aksiyon ekseriya herkes gibi konuş
mayan kimseyi gülünç etmekten baş 
ka bir içtimai hükme mahal vermez; 
fakat bugünkü medeni devletlerde, 
imtihanla, muayyen bir içtimai gru
pun kabul ettiği lisanı bildirmeleri
ni göstermeyenleri devlet hizmetle
rinden mahrum dahi ederler. 

"Durk.ht!im'ın içtimai vak'ayı ta· 
rif için kullandığı müstakillik ve iç 
timai icbar vao!.fları liaanda san aa
rahatlarile mevcut görünüyorlar." 

• • • 
Konuşma istidadının tamamile ta 

bii olduğunda ihtilaf vardır; yi.ni 
bacaklarımızın yürümek için yapıl
mış olduğu gibi ses cihazımızın da 
konuşmak için yapılmış olduğu it
tifak ile kabul edilmiş değildir. Ha
kikaten bacak ve ayak sahibi olan 
bütün hayvanlar yürürler, fakat ses 
çıkarabilenlerin insandan maadası 

konuşma yolunu bulmuş değildir. 
Lisanın tam bir içtimai müessese 

olduğunu en evci görüp kuvvetle is
pat etmit olan Amerikalı alim W bit 
ney'e göre seı cihazımızı lisanın a
leti olarak kullanmamız tesadüfün 
eseridir; yini insanlar yalnız jest· 
!erle konuşoaydı sesli ııözlü bir lisan 
icat etmeyebilirlerdi. Fakat F. de 
Saussure bu tezi fazla mutlak bulu
yor, ve ses cihazının tabiat tarafın
dan insanlara kabul ettirilmiş oldu
ğunu söyliyor. 

İtin mebdei başkasına ifade, baş
kasile temas ve ihtilat ihtiyacıdır. 
Diğer büyük bir lisaniyat alimi olan 
Vend'ıyes bu noktayı pek güzel i
zah ediyor: 

"Lisan, diyor, duy&'ll balarına ma 
Jik olup aralarındaki münasebetler 
için tabiatın vcrmit olduğu vasıta
lardan istifade eden insanların te
mas ve ihti1itından çılanı~tır; insan 
!ar Jikırdıdan mahrum iken jesti kul 
!anmışlar jest de kafi olmadığı za
man ona bakı§ı ilave etmişlerdir." 

Meselenin esasr lisanın içtimai bir 
müessese olmasıdır. İnsanlar biribir· 
!erile konuşmak için bir takım işa
retler bulnıu§lardır. 

Bu işaretlerin icrasında -şimdiki 
halde ve her tarafta- ses cihazı kul
lanılmaktadır. İnsanlar ses cihazile 
vücuda getirilen sözlerden başka bir 
takım işaretler kabul ederek bır ko
nuşma usulü ke§if ve tatbik edebilir 
!erdi. O zaman da lisan yine içtimai 
bir rnüe1oscse olacaktı. Kullanılan işa 
retlerin cinsi meselenin esasını de
ğiştiremezdi. Lisan lisan olmak için 
onu terkip edecek iııaretlerin şu ve
ya bu cinsten obası değil, hangi 
cinsten olursa olıun. umun1 tarafın
dan kabul edilmiş olması lazımdır. 

Bu halde lisanın mevcut olnıası 

için her ~eyden evci aralarında ko
nuşmak ve ihtilat etmek ihtiyacım 
duymuş bir cemaat mevcut olmalı ve 
o cemaat kendi aralarında bir takım 
işaretler kabul ederek onları her fert 
aynen kullanmalı. 

• • • 
İki kişinin konuştuğunu farz ede 

lim; birine A öbürüne B diyelim. A 
kendi dimağındaki bir meramı B ye 
söylemek ihtiyacındadır. Derhal di
mağında o merama tekabül eden söz 
suretlerini zihninde bulur, ve hemen 
ses cihazını kullanarak o zözleri bir 
ses zinciri halinde söyler. Bu aea zin
ciri A nın afzından çıkar, B nin ku
lağına gelir , buradan B nin dimağı
na geçer. O ıöz ıuretleri B nin dima 
ğına nakşedilir edilmez, zihni mana· 
!arını anlar. 

İşte lisanın fonksiyonu burada: 
söz suretinin dimağa nakşolma1U1da 
ve mananın derhal anlaşılmasındadır. 

A ile B arasında cereyan eden mii
kilcmenin her parçaoı bir daire teş
kil eder. Bu dairenin, daha doğrur.u 

kapalı münhaninin uçları A ile B nip 
dimağlardır.Bu uçlarda ıöz suretleri 
ile mina birle§ir. Ulardı münhani
•inin diğer kısımlan bir takım hava 
ve adele ihtiza.zlarmdan tetekkül e
der . Bu kısımlar lisanın mahiyetine 
taalluk etmeı. 

Lisan! vak'a dimağlarda ııöz ıuret 
!erinin manalariylc birleımesinden i
barettir . Bu suretle içtimai - rubt bir 
hadiıe olur. 

Demelı: oluyor ki Usanın unsurları 
dimağlarda birleşmiş bir takrm çift
lerdir. Bu çiftlerin bir haddi söz su
reti öbür haddi mS.nadır. Bu iki had 
blriblrine tekabül ederek bir itaret 
vücude getirilir. Bir söz ıurct -iıa
retin deaJet eden, diğeri- m!na deffi 
Jet olunan tarafı r. 

Söz suretleri ile m!nalan arasmd~
ki münasebet bir şeridin yüzü ile as 
tarı arasındaki münasebet kadar aıkı 
dır. Söz suretlerinin her parçası ma
nanın bir parçasına mukabil bulunur. 
birini diğerinden ayırmak mümkün 
değildir. 

HüUlsa lisan , içtimat - ruht mahi
yette bir .şaretler sistemidir. 

AHMET CEVAT 

1929 ~J 
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Amerihada 

Gümrük tarif esi 

Viyana me:b_u ___ l_n-gi-lt-er_e_d_e__ Hey_eti vekilede tetkik edi~ '• 
Tiyatrolara karşı Bahri meseleler dikten sonra gönderi/ece ' 
Viyanada iyi bir Başvehil Amerihaya Osmanlı pasaportile giden rumlatıfl CiJı ---Fahiş görlildüğün

den reddedildi sinema yoktur niçin gidiyor avdeti meselesinde haklı olarak · 
ısrar ediyoruz 

VASHİNGTON, 14 (A.A.) - Güm 
rük tarifesi hakkında ayan meclisin
de yapılan ilk müzakere neticesinde 
Hoover projesi muvaffakiyet kazana
mauuş 27 reye karşı 51 rey ile red
dedilmiştir. Bundan sonra meclis, M. 
Stimson tarafından verilen ve evvela 
yeni bir tarifeye lüzum olup olmadığı 
meselesinin tetkiki icap ettiğini be
yan eden karar suretini kabul etmiş
tir. Azadan biri, yeni gümrük rüsu
mu alınmasının caddelerde adam so
ymak kabilinden bir hareket olacağı
nı, şimdi alınan vergilerin bile had
dinden fazla olduğunu söylemiştir. 
Ayan meclisinin verdiği bu karar, me 
busan tarafından kabul edilen proje
nin feahi neticesini hasıl edecektir. 
450 MiLYON DOLAR SERMAYE 

LONDRA, 14 (A.A.) - Nevyorlı:
tan Röyter ajansına bildirildiğine gö
re milyarder Morgan ın 450 milyon 
dolarlık bir sermaye ile teşkil ettiği 
"Niyagara Power Corporation" un
vanlı şirket Scn-Lorcn nehrinin bir 
kısım sahilini satın aJmııtır. 

Burada 2 milyon 240 bin beygir 
kuvvetinde bir elektrik fabrikası vü
cude getirecektir. 

lsviçrede 

MÜHİM HIR TEKLlF 
Devletler a asında bir 

VİYANA, (Milliyet) - Mevsim 
yaklaşıyor: Viyananın bütün dünya
ca malilm ve meşhur olan operası 0-
pcrnringin tam köşesinde ve Viyana 
gece hayatının merkezi sikletini teş
kil eden Kamtnerstrassenin başlangı
cindadir. 

Bina van der Nü!! ve Siccardsburg 
namında iki mimarın plinları üzerine 
1861 senesinde inşaya başlanmıy ve 
1869 da yani dokuz senede itmam e
dilmiştir. 2318 kişi istiabında bulu
nan büyük tiyatro hariçten heybetli 
olduğu kadar, dahilen de pek müzey 
yendir. Bilyük taşlıktan başlayıp bi
rinci kattaki balkona doğru yükselen 
geniş ve mermer sütunlu merdiven
leri ile Paris opera binasnu pek andı
rıyor. 

Balkon Opcmringc nazırdır. Per
de arasında halk bu balkonda dolaşır. 
Yazın balkonun dış taraf da açılır 
Balkonda dolaşanlar daima bir inti
zam tahtında gezerler. İstenilen yer
den girıp arzu edilen yerden çıkmak 
mümkün değildir. Mılhakkak sol ta· 
raftan girilecek halkavari dolaşan hal 
kın arkasından giderek girilen yerin 
sol tarafından çıkılacaktır. Balkonda 
oturulacak bir çok ksnapeler vardır. 

Dört katlı olan operada fiyatlar 
yanın liradan 25 liraya kadardır. 
Yüzden fazla san'atlli tarafından 
çalınan orkestra hakkında söyleyecek 
söz bulami yorum. 

Benim gittiğim gece Traviata 
•• •• k •• k • temsil ediliyordu. Alexandre Dumas 

gumru mutare eSI fils'in La dame aux Cameliaı sından 
CENEVRE, 14 (A. A.) - Sabah iktibas edilen bu eser meşhur İtalyan 

celsesinde İtalya murahhaslanndan komponisti Verdi tarafından beste
M. Suvich gümrük meselesini tetkik lenmiştir. Yüksek müzik karşısında 
etmek üzre hükümetler arasında bir insanın aklı duruyor vesselam. 
konferans akdi hakkındaki teklifi tas Piyano ve kemanın birbirine karı
vip etmiştir. M. Suvich bütün hükü- şan nağmeleri arasında vucudumun 
metlerce muvafakat edilmek şartilc titrediğini hiss ettim. Yüksek saıı'at
bir &ümrük mütacekesi yapılması ha- karın, önümde duran yüzlerce artist 
yırlı olacağını söylemiş, aııcak böyle tarafından çalınan eseri cana ne ka
bir tedbirin ticaret muahedeleri akdi dar yakın 1 

LONDRA, 14 (A.A.) - M. Mac
donald ın Amerika seyahatini mev
z~u b'!hseden Evenin& Ncws gazcte
sı bu ziyaretin sırf bazı bahri mesai
lin halli için girişilmiş bir teıebbüsün 
şümul ve mahiyetini kat kat tecavüz 
ettiğini ve bunun umumi tahdidi tes
lihata doğru atılan adımların en mü
him ve katisini teşkil ettiği için bü
yük ve küçük devletlere ait bir takım 
mesai! ile alakadar olduğunu yazmak 
tadır. 

MADENLER iÇiN KANUN 
LONDRA, 14 (A. A.) - İngiltere 

bükü.metine kömür madenleri üzerin 
de bir hakkı mürakabe bahşeden bir 
kanun hazırlanmıştır. Maden ocakla
rı sahiplerinin bu hususta muvafakat 
!eri alınmıştır. Kanun ikinci Teşrin
de parlamentonun nazarı tetkik ve 
tasvibine arzolunacaktır. 

SPORCU BiR KADIN 
LONDRA, 14 (A.A.)) - Ufak bir 

motörbotla 600 millilr bir tahammül 
ve mukavemet tecrübesine gırışen 
Victorbirric namındaki İnııiliz sıpor
cu kadın Sclt boğazını uzunluğunca 
179 sefer katetmek suretiyle 691 mil 
yapmıt ve bu suretle bu nevi sporda 
birinciliıl\i kazanmağa muvaffak ol
muıtur. 

FRANSIZ NOKTAI NAZARI 
PARİS, 15 (A.A.) - İhzari tahdi

di teslihat komisyonu Cenevredc iç
tima ederken Londrada da bahri bir 

ANKARA, 15 (Telefonla) - Yunan notası tarnaı11eP 
zar edildi. Baş vekil İsmet Paşa Hazretleri gördükten vf 
eti vekilece tetkik edildikten sonra bir iki gün zarfında . .....,.,..11 

maslahatgüzarlığına tevdi olunacaktır. Notanın tevdiinı,.ıe 
akip matbuatta neşrolunacaktrr. Aldığımız malfunata go ~ 
ta en ziyade Yunanlılar tarafından işgal edilmiş olan Tur 
lakinin bedellerinin tesviyesi huswıunda mukaddema ya .• ,,._. 
olan itilafın tahakkukunu talep ediyor. Diğer mesaile gt 
Hukfunet gayet tabii olarak Osmanlı pasportile giden ı< 
meselesinde eski fikrinde musırdir-

Ticaret itilafları 
Devletlerle akdettiğimit 

ve edeceğimiz muahede/el 
ANKARA 15 (Telefonla)- Lozan muahedesine rnüıı:; 

caret muahedesi müddetinin bitmiş olması dolayısile ııı 
devletlerle yeni ticaret muahedeleri akti için müzakerat 

ym. J 
Le~istan~. ~ston_ya ".e Amerika ile ~üzakerat devaıtl .

1 
Amenka hukumetıle tıcaret muahedesı yakında imza edi 
tir. 

İtalya heyeti murahhasasile devam eden ticaret ıııu 
müzakeresi henüz neticelenmedi. 

İSKAN VE TEFVİZ FAALİYETİ 
konferans toplanmaaı ihtimalinden ANKARA, 1 S (Telefonla) - İskan işlerinde 929 fvf3 

bahseden Peti parizyen gazetesi M. dan itibaren Temmuz nihayetine kadar beş binden fazlıı 
Briand ın fikrince her sahada tcsli- t p t d.l · · A • · · d ·kmal · · d s) 
hatı tahdidcmatuf faaliyetin akvamce a uya r~p e 1 mıştır. gustos _ıçın e ı edılmiş O 

miyetinin himayesi altında cereyan cedvellen Peyderpey gelmektedir. 

ve devam etmesi lazımgcldiğini yaz-• YL'NI. cu·· MRUK.. TARtFL'LERİ 
maktadır. Pöti parizyen mütaleasına .IJ ~ 
devamla diyor ki: İtalya hor sınıf ge
miler hususunda Fransa ile bir dere-
cede olmak iddiasında ıarar göstere
cek olursa deniz meselelerinde Fran
sa ile İtalya arasında bir uzlaşma hu
sulüne imkan kalmaz. 

ANKARA, 15 (Telefonla) - Yeni gümrük tarifeleri 
da tatbık edilecektir. 

EMANET MEMURİN MÜDÜRÜ 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Şehremaneti memurin ıll 

lüğüne tayin edilen Samih beyin yerine mülkiye müfettişi hususunda müşkülat çıkarmasından Onu bestelerken, Verdi, eski hatı-
endiıe cttiiini de iliive eylemiştir. ralarını kim bilir kaç defa düşünerek ITHALA T YEKUNU den Hüseyin Faik bey tayin edilmiştir. 

AKVAM CEMiYETiNDE ağlamıştır. Şimdi de bizleri ağlatı- LONDRA, 14 (A.A.) . Atı,ı••~-
CENEVRE, 14 (A.A.) - Akvam yor. Ne ölmez fakat ne kadar C'ldürü- ayına ait ithalat •oc .wJyon 993 bin ROMANYADA KOMONISTLERj Bolu villyetine tabi Mu~ 

cemiyeti büyük meclisi umumi bir iç- cü bir eser yarabbi! Fakat ne kadar ve ibre_·_, vJ milyon 45 bin İngiliz BÜKREŞ, 14 (A.A.) - Timisoara :zasının Abaut Mınk kıtaıırııdı~ 
tima aktetmiştr. Bu celse La Hey güzel.· dördüricii perde kızın ölümü lirasına baliğ olmll§tur. hadiseleri esnasında tevkif olunan 30 vi 1194 metro mikap gayrı f 

Adalet divanına ait i§lcrc tahsis olun ile kopanirken aglayan sevP,ili~: •• go• • - komünist 2 ay ile ı sene arasında te- çam, ve 1806 M.M gayrı ıııaıı> ~ 
muştur. Meclis, Fransa tarafından yaşlarına o giiıi 'tıpcrada bulunanlar- r--•ni ı:a-da halüf _eden _hapis cezalarına mahkum kner eşçarı kat edilmek uzere_J 
vaki olan teklif üzerine divanın yeni- dan kaç kişi işllftak etmemiştir. cdılmışlerdır. sene müddetle <11940> M.~ Ç", 

den tetkik olunan dahili nizamname- Çok l'.ülmck ttia~ler_ ta_raf_ından Çeteyi bulamıyorlar - ARPA MÜNAKASASI - cl8060>M.M kökncr e9carı v~ge: 
sini kabul etmiştir. Bundan başka temsıl edilen bıi eaerın şımdı bık te-ı beher gayrı mamul M.M 'ı 
meclis Amerikanın La Hey divanına siri altındayım. ATİNA, 15 (A.A.) • Şaki Tzat- Hal.kalı _neb~tat islah istasyonundan köknarın beher gayrı maııı" 
i•tiraki hakkındaki protokolu da tas- 1lf * "- zas alıkonulan rehinelerin akrabasını Muessısemızce alınacak olan arpa ri 
• · k ı f r ı ·· k c590>kuruş bedeli mukarr~ 4 

vip etmi§tir. Hu protokolun kabulü Viyanada tiyatro hayatı d•ha sa- ve dostlarını temsil eden bir kaç mu- ve saıre apa ı zar usu. 1Y e_ muna a d 18 9 9 9 ih' ·sa• 
bizzat Amerika hükürnetinin verdigi at altıdan başlar, on birde hitam bu- rahhas istenilen necat fidyesini tes- ısay~ kon~lmuşru.r. Talıpler".' şart.na en - -l 

2 
tar ıne mu iJı•ıı llıt 

· · b A "k La H Jur. lim etme" u'"zre çeteyı· aı·amag"a çık- mesıru _go_rı~ek __ uzcre her _g_un muna şamba günil saat on beşte d ~. ı.t 
temınat ıca ınca men anın ey "" k tı -k d ih 1 1 mek üzere 20-8-929 tarihin. el# d,,• 
divanına iştirakini tazammun etmek- Belli batlı tiyatrolardan Burg, A- m: ' • ada bulmağa muvaffaic olama- asaya .. ış ra ıçın e ycv~ .. a e 0 an ren _ 30 _ gün müddetle ınııı• 
tedir. M. Pohtis, bu &ün verilen ka- kademie, Volkı, Şehir, Josef, Yohan mı~ dır. Çünku çete askeri müfre- .1 ~ eylul 929 Ç~rşanba gunu saat ?ı~ vaz edilmiştir. 
rarların ehemmiyetine dikkati celbet -Stramıa olmak üzre 20 kadar iyi ti- zeler tarafından daha evvelce uzaklaş ıkıye kadar temınatı muvakkatelerını · 
miştir. Yunanistan ve Bulgaristan yatro v;rdır. Bunlardan \ıaşka bir 

1 tınlmış bulunuyordu. Memurlar, zen J?eft~rdarlık bi?a.sında , mü_e~~isatı ik Talip olanların esas terııi~, 
dahil olduğu halde bir çok hükümet- çok daha mevcuttur. 1 &in bir çiftçinin Babani isminde dı- tısadıye. muhasıbı mes ıdlugune.. b~ mak için Bolu orman ınü~/ 
!er iştirak protokol unu derhal imza Sinemalar Viyanada zikre bile şa-' ğer bir şaki tarafından dağa kaldırıl- dette.vdı saat on beş~e zıraat muessı Ankara umum orman mıidı ', 
etmişler ve \ıu suretle Amcrikaya yan değıldir. Hep•İ bodrum ve ya bir dığma dair ıayi olan h:ıb<ri tekzip et sel~rı mubayaat komısyonuna gelme ve İstanbul orman baş ınıidİi~ 
karşı olan muhabbet ve muhalasatla- katın sinemaya tahvilile vlicude gel- mektedir. len. müracaat eylemeleri ilin olıl~ 
rını göstermişlerdir. miştir. Sinema olarak inşa edilmiı KIBRISI ISTl YORLAR •. ! -

BEYNEL tlLEL iPEKÇiLiK bir bina görülemez. Yalnız en ufak ATİNA, 15 (A.A.) Kıbrıs adası- I t b ı •ıA t• def'1 
Z0R1H, 14 (A.A.) - Beynelmilel sinemalarda bile müııik fevka!Adedlr. nın Yunanistana ilhak edilmesini is- s an u Vl aye ın J1 

ipek kongresi ipekli kumaıların satı~ Viyanada çok güzel lı:onserl<r din temek ıizre K.ıbrıalılardan mürekkep 
şeraitini kararlaştırmak için esas iti- !emek kabildir. Yazın parkların bir bir murahhas heyet Londraya gıtmiş 929 senesi yol mükellefiyetini bedenen ifa edecek oJaol'1• 
barile bir itil!f hasıl etmek meıelesi- çoklarında umumi konserler -.rilir. tir. ,~· 
nl tetkik etmek üzre beynelmilel bir _ __._ ... meclisi umumiyi vilayetçe Temmuz., Ağustos, Eylül, Teşrini• İ 
komite teşkili hakkındaki karar sure- Ruslar İngiltere RUSYANIN BALTIK FiLOSU Teşrinisani ayları tayin edilmiştir. Yol mükellefiyetini ifa ed 111 
tini tasvip etmiştir. Tabii ipek talep- MOSKOVA, 14 (A.A.) - Tasa- !erin han!(! yollarda çıılışacaklarına dair vUAyer Nafia baş Jll~ . .ı 
!erinin günden güne çoğaldığını an- •

1 
•• k jansı bildiriyor: Baltık filosuna men- [il 11" 

lıyan kongre iptkçiliğin bütün mem- l e muza erata sup gemilerin hepsi !imanlarına dön- Pisliğine müracaat ederek alacakları tezkereler üzerine mahB 

leketlerde bu san'at erbabına vasi • • ki müılerdir. Hiçbir gemi zayi olmamı§- ata azimetle mükellefiyetlerini ifa etmeleri JAzımdır. Bu Jll 
1 

mikyasta yardımlarda bulunan Ja- gırışece er tır. Fakat, bunlardan bir kaçı hasara zarfında bedenen mükellefi)'etİ ifa etmeyecek olanların yol Jll/ 
ponyadan örnek almak suretiyle inki- uğramıştır. q 
ıaf etmeli arzusunu izhar etmi§tir. MOSKOVA, 14 (A.A.) _ M. Lit- -· leliyeti _için ıo_ l_iradan başka şose ve köprüler kanununun f 

1 -~ 
Kongre mesaisine nihayet vermiştir. KOMONIST MEB'US dd b ur• ı"'~ 

--···- __ _ vinof Londraya bir müı:netısil gönde- PARİS, 14 (A.A.) _ Sabık komü- ma esı mucı ınce ceza olarak 5 lira ki cem'an f S .,ı 
..4I y da rilmesi hususunda merkezt icra heye- ni<ıt mcb'uslardan Vaillant-Couturiye emeğe mecbur oldukları ve bu gibller hakkında tahsili efil' 

m- - tince hariciye komiserliğine müsaa-
YENI TEVKIFAT de verilip verilmiyeceği hakkında so- Sen ve Marn departımanının küçük ntunu tatbik edilece~ tebliğ olunur. ./ 

mec~i~!!'~~~~~~t,~ı,; !:;!t:s~~ ~~~:nil~i',,,ı;;ı:~:.;~~~ğ:e~~:a~~~~ bir şehrinde tev!::~muştur. Vınla"k ve Eutaın bankgsı lst b 1 beQı·~~ 
:~~~:.yı yeniden bazt tevkifat ya- şunlar~~~~·m~!~;eketlerle normal bir ANŞ:~1lf !:1y!:<f~E~:YL=::~~~ D Jl u u anuu ~Uu o 

RENDEN ÇIKIYORLAR münasebat tesis ve idamesi hususun- K • ı k E ı Ak 
MA YANS, 14 (A.A.) - İngilizler da gayret sacfetmel< Sovyet hükCımc- elmas çalarak kaçmıştır. JI' a J ffi a 

koenigstcin'i pazartesi günü tahliye "tinin sulh siyasetinin esaslı bir nok-
etmeğe başhyacaklardır. tasnu te§kil ~der. Bu hususta merkc-

IŞSIZLIK MESELESi zi: icra komitesi ile Sovyetler kongre-
BERLİN, 14 ( A.A.) - Parlamcn- sinin mükerr~r tasdiklerine iktiran et 

tonun işsizliğe kaqı sigorta meıele- .miştir. Sovyet hariciye lı:omia.erliği 
sini halletmek üzre ey!Ql nihayetine İngiltere ile münuebıı.tın iadeten te
doğru içtima& çağınlacağı ııöyleni- sisini tecil makoadı ile 23/7 /929 ta-
yor. rihli notasında M. Henderson un mü

Mektepliler 
müsabahası 

SIRBISTANDA iŞTiAL 
BELGRAT, 14 (A.A.) - Bir kö

mür madeninde iştial olmuı, 1 O kişi 
ölmüt ve 9 kiti ağır surette yaralan
mııtır. 

IRLANDANIN TASTIKl 
CENEVRE, 14 (A.A.) - İrlanda 

hükilmeti La Hey divanının hakla 
kazasını tanıyıın ihtiyari maddeyi im
za etmittir. --... --

BAHTIY AR BiR KASABA 

Esas Nosı l\levkil ve nevi Bedeli 

8 
71 

162 

Beyoğlu yeni çarşı 2 Nolı dükkAn 

Üsküdarda Altunizadede koşu yolu 

de 1 l Nolı arsa 

caddesin-

Galatada Kıra Mustafapaşa mııhallesiude lJalil 
.. 7~(1 

paşa sokağında 16- 18 Nolı dukkAn - :ıliP' 
Ba!Ada muharrer emlAk bilmüzayed~ icar edilcceğınd~O _c~~~~ 

ihale gününe müsadif 21 /9/929 Cumartesi saat on Alada B~ 

19 uncu hafta 

zakerat tarzını tespit hususunda ipti
dat tctkikatta bulıJtımak ve ihtilaflı 
meseleleri milnasebat teessüs ettikten 
sonra halletmek hususundaki tekli
fini kabul etmiştir. M. Henderson un 
son notasında matbuata verdiği be
yanatta yalnız müzakeratın tarzım 
tespit için bir mümessil gönderilnıesi 
mevzuu bahsolduğu beyan edilmeai
ne binaen b11 husıısta hariciye komi
serliii için .aerke1t icra heyetinden 
ayrıca müsaede alınmağa lüzum yolı: 

Konyada çıkan "Babalık" refiki- muracaatlan. 

19 uncn haftanın en mil
hlm haberi n•dlr l' m!lııa
bakası bu ründen itibaren 
başlamıştır. 

Gelecek cevapları 'Pi 
eylOI Çarşambu gilnO I~ 
akşamına kadar kabul ede
ceğiz. 19 uncu haftanın en 
mühim haberi için alınacak 
netle; 19 'eyllll perş•mbe 

günü _ llln edilecek-
tir. Cevaplarınızı Mllllyet 
milııabaka memuruna rGn· 
derlnlı; 

tur. 
MUKABiL "TEŞKiLAT 

MOSKOVA, lS (A.A.) - "Yeni
den dirilme" ismi verllmit olan muka 
bil ihtllil tOfkillbna menıup azadan 
70 kiti muhtelif cualara mahkum e
dllmittir. Bu tctkillt Bolçevik idare
sini devirmek için muhacir ve mülte
cilerle mllnuebatta bulunmalı::ta idi. 

mizde okuduğumuza ~öre, Konyanın J 
Sultaniye kazasında h!f bir suçlu ve 
mahkum olmadığından kaıa hapisha-

1 nesi bir aydanberi kapalı durmakta
dır. Ne bahtiyar kaoaba ... 

dan verilen cevapta bu tolep la'af e
dllmittir. 

PARİS, 14 (A.A.) - Tan cazeteai 
bahri tesllhat hakkında yudığı bir ' 
malı:alede diyor iri: Fronoa ile İngil
tere araaında akdolunan deni& muka-1 
velenameai projesi lı:aleme alındılı j 
vakit İn&illsler Fran11z nolı::tai nua
n hakkındalıl lt!ra.zlarındaa vu ıes· , 

LONDRAYA MÜMESSiL mi§ler ve bu nolı::tai na.zan lı:abul et-
LONDRA, 14 (A.A.) - Londraya miılerdl. Bugün ne ıibi fenni aebep

blr Rua mllmoaalll &öndorilmai halı:- !erin İn&filzlerl evvelld vaziyetlerini 
kında İn&lltere hlllı:Qmetf tarafından değl,tirmeğe ıevlı:ettifi anla!JI}amı
Yald olan talebe il. LitTlaof tarafın- yor. 

KAPPEL 
ClHANŞUMUL 
YAZI MAKİNESİ 

aki"' 
Huıusile FRANSIZ hUkOmetlnln takdir ve tercih eııigl 111 

Hafif, metin ve sağlat11 k'ı~· 
Her ciheti taahhüt olunur. <l:hl

1

",.,ri 11
' 

Umumi 19ınttı~ 
• NOll,KY AN Sadıkıye hın 30·83 

2~-,~tJ 
Tel. lst. •· 



IILL YE, 

Sivas belediye M As c ı"il"N ız-, r ı\ 8 ' 

Nihayet ... Dün hararet azami 24 asgari 12 
derece ıcii. Bugün rüzg!r mütehavil 
esecek hava kısmen bulutlu olıcaknr. Büyük salonu, elektriklerin sem ... •------------- rengarenk abajurlarl!ldan süzü- Kadın düşünür : " Yüzüme sü 

FELEK len ışıklan tamamiyle aydınla- rdüğüm kırcın bitti. Yann al-
d 1 " tamıyor u . ma ı ... . . . Her taraf sessizdi . Erkek kendınden geçmıştır : Hiıkumetfc~i~A:eo~~~ yaradığı- Erkek dalgın; kadının ipek - Saçlarınız yaz rüzgarı al-nı bilmem ama yolcuları her adrm çoraplarına akseden salamandı- tında dalgalanan altın başak başında rahatsız eden pasaportun ranın kızıl alevini seyrediyor ve tarlalarına benzer ... nukilmetler arasında kaldırılması bu alevle bütün bütün güzelle- Kadın düşünür : " Saçlarımı lehine bir cereyan varmış. Çok ae- şen kadının gözlerine bakıyor· tekrar oksijenleyim , köklerin-yaııat etmiş bir adam olmadığı~ hal d k - b l d " tlc ıtiraf ederim ki bu haber benı pek du: en ararmaga aş a 1 ··· memnun etti. Esasen pasaporttan - Size sevdadan bahsetmek Erkek bitkin bir halde : beklenen şey elde edilmiı değildir ıstıyorum. -Yalvarırım zira beni beyhu mııcrimler., ve nahoş tipler daima _ Söyle. de ümide düşürmeyiniz. Eğer bir yere gır.menın yolun.u h.ulurlar. _ B · d ı kta vuc ıdu- aşkımı kabul ediyorsanız, susu-Dlınyanın bır ucundan otekı ucuna U n~m ay ın 1 • • • • • .. • • B telsizle konser giderken insanların nuzunun ınce kıvrımlan ııahıle- ?1:z•. hır ş~y soyle~e:ı:ınız.. . u bir huduttan ötekine geçmesine bir şiyor. . . ~l~hi zevkin gel~ceş~ anı suk.~t lcJ.;ıliın şahaüet etmesi o kadar mo- Kadın düşünür: " Eyvah 1 •• " ıçınde bekleyeyım. ıBr şey soy dem <legildir . . Bu ğün masaj yaptıracaktım , lemeyiniz •.. Zaten Avrupanm hır çok yerte1rı'! ttum " Kadın bir şey söylemez. Ya-de bu merasim filen kalkmıştır. kı unu · · · _ . . .. .. .. sene eve! Belgrattan transit geçer- Erkek devam eder : rm yapacagı ışlen duşunur · kcn k§ ıtlarrm tamam olduğu halde B . kıvnml Erkek seadetten serhoş ol-bile ·ist.ısyon hududundan dışarı - u ınce ara saran muştur . çıktım· diye beni az kalsın cezalan esvabınızı ~ı~.k;~~uyorum ... E - ilir . dıracaklardı. . Kadın duşunur : g . . .. Geçen sc'1e Holandadan BelçıkaY:a -Yarın pıravaya gitmeli... Kadının elını oper ... geçer.ren pas.~po~tumda Belçıka v~- Erkek söylenir... Sonra mest olup adeta hay-ze~i y.,kıu. çunku Am;terdamda hır . . B . l kırır Be!; ika şehbenderi yok. Hudutta -:- Hele ~l~erınız... u ınce, u · .. . Ltl•ika polisi geldi, vize sordu yap- nann ellennız ... - Teşekkur edenm ... tır!.::a ııbımı ve sebebini söyledim, Kadın düşünür : "Üç gündür Kadın usulca der ki : lı 'ziın ,>ara ile 40 kuruş kadar_ hır re manikür yaptırmadım, yann ya - Siz bana bir çok şeyler ha-sim aldı ve pasa~rtumu.za hır dam ptırmalı ... " tırlattmız ben size teşekkür e-:-;a vurdular geçtım gıttım. Merke- . . , , zi Avrııpada Almanya, Avusturya Erke~ vect ıçınde: . denm . . ve Macaristan arasında pasaport yok - İçımden hamleler gelıyor. Kadın kalkıp odasına gıder . tur. Bir seyyah ve tenezzüh. ~ehri O kızıl dudaklarınız ... Küç4ik defterine , erkeğin hatı-yapmak istediğimiz Istanbul ıçın a- Kadın düşünür : " Y ann Fe- rlattığı şeyleri yazar: caba bir kolay!ZF1Ş~damaz mı? . rhundeye so~~yım, ~nun dudak -· «- Yann maniküre gidece-Bir afiı gördüm: Okunaklı hır boyası çok guzel ... gım, dudak boyası, kırem ala-~ey değil. Bir sürü ince yazı. Vakıa Erkek coşkun : cağrm· ... » mıska gibi şeylerin okunmasına ha- -Bir buse için hayatımı fe- Erkek salonda asabi bir bu-cet yoktur ama afiıin öyle mi ya? d h n·· .. .. .. b' dalal kl ' b - - b k Ben bu afişi "IstanbuUu kör Hacı •ay~ . a{ınm .ak.. uşuı:unkuzl, akır d l ı ak, ~.ş lag~gı eş yu arı M daltn mühürüne benzettim. an sızın e yan yanaga a s o aşara soy enır: an GiTMİŞ AMAi Kadife çiçeğini andıran cildini- - Nihayet eld_e edebildim! Bir Amerikalr tek başına kutba zin nuvazişini yüzümde hisset- SELAMİ İZZET gitmiş, yahut gidiyormuı. İyi asl~

nım ama hüner tek başına kutba gıt mekte değil tek başına kutuptan dön MiLLiYETiN EGLENCELERİ mektedir! 
Onu yapabiliyor mu? 

FELEK 

lrtihaller 

Çidene 
Orta Hatıl 
İzmir Çıralısı 
Cam Muhtelif boyda duble 

Adet 
150 

70 
25 

1000 
!Kıye 

100 Kaba üstübeç 
40 Kaynamış Bezir 

5 Sülyen 
5 Çivi 

Darülacezeye muktezi balida mıkdan yazılı muhtelif eb'atta dublu cam ve macun malzemesi ve kereste münakasası kapalı zarf usulile 10 Teşrinievel 929 Perşembe günü saat on dörtte icra ve teklif zarfları açılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk ku 
ruş teminatlarile D:ırülacezeye müracaatları. 

"' "' "' 
Kıye 
2(l(jQ 

450 
250 

Pake-

Mermer Kireçi 
Çalı « 
Alçı 

50 Mavi Boya 
50 Yeşil « 

350 Siyah « 
30 Fırca Takozu 
15 Pervaz 

Darülacezeye muktezi halada cins ve mıkdarlan yazılr badana malzemesinin 10 Teşrinievel 929 Perşembe günü saat on dörtte tapalı zarf usulile münakasası icra ve teklif zarfları açılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçelerile Darülacezeye müra.:aatlan. 

K A P P e I CHF.M ırrzl ~ riyasetinden: . Chcmni:ı:-Kappel, 1 
Menafii umumiye namına Sıvasta- Scpte libre 29 ki Paşa fabrikası ve müştemılatının Efendim, heyeti muhamminece tahmin oh .. ı m <;$3 7000 lira bedel ile istimlaki makamı Fabrikamızın bi. C vilayetçe tastik edilmiş olduğundan MAKINALARI 'il Ti.ırki ye alakadaranm müddeti ka ııumy • zar- h · · rnemaJı'·ind~ fında müracaatl.1rı ilan olunur unycu "" "' . . ıa.-htanhul Mahkemei Asliye Birinci umumı ap:enteıııız, . h Ticaret dairesinden: bahçe kapuda . adıkıye Tahtakalede RUstem Paşa camii 30-J3 numeralıırda \. ,ır karşısında 349 numarada nalburlukla f d' l' h k k' jjeııı~ meşgul iken mahkemece iflasına k.a- e en ıtır a; a ırnsc rar verilen Kirope Dradoryan cf~ncı: mız yokdtr. ~ nin esalet sendikliğine Avukat Şın~sı Bir güna iltiba>a ıoab Bey tayin kılınmış olduğundan muf- . . ,11su ıt Iis zimmetinde alacağı olanların 5 mamak uzcre bu htu , ~ Teşrinievvel Cumartesi 6 Pazar ve 7 rem müşterilerimize rna e nci Pazartesi günleri saat 14 te mah- beyan Jderiz , keme iflıis muamelauna mahsus oda- . . 

1 brl): • sına gelerek alacaklarını kaydettir- Kemruçde Maschınen a . ,,ıı meleri ilan olunur. ( gönderılıııtr 
lstanbul Asliye mahkemesi ikinci -!O ticaret dairesinden: Zile belediye riyaset ı Müflis Jakop Nufusi efendiye a~t Su ıevziauna IüzUınu olaJI olup İstanbulda Saray Bumu, Antı- 5 bin metro 3-4-5 sandın ~ reposunda bulunan R. N. O. Markalı A- d lr bo ıef 

k nnu.a em ru ve ve 1972 numaralı _Pamu menıu~a- k s ı tında ibaret emvali açık attırmak ile işbu borulara kullanılaca ııı satılması, mukarrer oldu~undan .talip dirsek ve otomatik 10 ad•~ )erin arttırma günü olarak tayın o- Gümrük resminden ııı lunan 22 - Eylül 929 pazar gilnü saat mak ve bedeli bilmuıy•6' 1 O da mezkur an ti repoda hazır bu- tesellilmünde peşinen tediy• Jurunaları )uzumu ilan olunur. şırtlle Ztlede lstuyon tesllıııl 
Ticaret davalarmıda rüyete uw:mn kısaya konulmuştur. Talip o İstanbul Asliye mahkerneoi birinci aıooıst ve daha ziyade m ,.,, hukuk dairesinden: isteyenlerin 10 tP•rlnievvel 9» Müddei Mi111 Oto şirketi tarafın- • dan Fatihte Haraççı Mühittin mahal hine kadar '/. 7,5 dlpozito lesinde mı.lkım Hüseyin Hüsnü B. Zile belediyesine milracaıılıt' ile Ali Riza ef. aleyhlerine ikame olu 

nan alacak davasından dolayı mumai lıtanbul Mahkemei A•liy• leyhimin ikametga!ıları meçhı.J bulun Ticaret dairesinden• dl duğundan kendilerine tebliğat ifa Kadıköyünde rıhtnn boyll~ kılınamamış olmağla hukuk usulü dıra sokak 34 numarada ııı ~tı!'akemeleri. kanu?~nun l~l ve 142 çarşuyu kebirde suh~flııtÔ'A 'i- * "' ıncı maddelen mucıbınce il.Ancn tc· numarada halı ticaretile ~ Kıye bliğat ifasına karar verilerek istida teğıl Hacr Hasan el '-250 Kösele Kalın su~etlerinin mahke~e div~?'!ıa~esine 6 _ 6 _ 1929 tarihinden itı1'•~~.( l OO İnce t~ık kılımı~~§ olduıpı ve yovmu tab- iflasına ve masalihi iflasiycııi~:J « kik olmak uzre tayın kılınan 17 • 10 vetesviyeııi zımnında aza~'. 50 Falça 929 perşembe günü saat 14 te malıke den Suat beyin Juj komıet (t 1 
Ayak 

mede bil'asale ve ya bilvekfile iahatı kat Sıddık Sami beyin muva~ 500 yarma Vidala vücut etmeleri lüzilmu ak9i takdirde dik tayinlerine ve mağaı:aıııla _, Adet 
hald~rmil~ ğryl ap karan ittihaz olu- larındaki emvali tüccariye ve.,.., 40 Meşin nacagı .. n o unur . yidei beytiyeainin temhirin• "'ıı Darülacezeye muktezi balada cinıı ve mıkdarlan yazılı yerli lSTANBUL FATiH ve defatirinin celbine ve kefale NOTERLICINE bere irae edemed:ği takdi~rde 

mamulatı Kundura malzemesinin kapalı zarf usulile münakasa Ef d' tevkifine ve bu babdaki sı 10 Teşrinievel 929 Perşembe günü saat on dörtte icra ve tek Bizler~~n ~ehmet Cemil, Mustafa va~ka~an icrasına ma~k,.neC; lif zarfları açılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat ak- Ekrem ve Ahmet Niyazi beyler val- verilmiz old~ğundan .tı~,ret İlle' çelerile Darülacezeye müracaatları. deleri Vasfiye Hanımın Silleymaniy- n~ .11~ in~ ~~deaı muclb_.t "' 'io * ede Molla Hüsrev ınalıallesinde Kay mı aındilden mtihap ot.~.,ı Kilo 
serili Ahmet Paşa sokağındaki onbeş esbabı matlubun 1 Teşı;:,ııe"" ;ı 3000 Kuru üzüm nuınerolu evinde muvakkaten ve mü uh cib>il - 14 • srt' trmı.k safireten oturduklarını ve mozkGr flaa muamelltma mahsuı od• 200 . hane derununda şahislarma ait çama- m-.el•e•rl•liu•· •um•u•il•ln-•o•lun-u•r.~.....:;U 100 Nışasta şır, melbusat, ve kitaplarından maa- !!! Darülacezeye bir sene içinde muktezi balada mıkdarlan yazılı da bilcümle mobilya ve mutbak ta- Sehremaneti ilıinlı:ı mekulatın kapalı zarf usulile münakasalan 4 Teşrinisani 929 Cu kımlan':'•. kfilfei hane eı:ı:~•ı H; nu-l'iiıııl••••••••-~11 martesi güniı. icra ve teklif zarfları saat on dörtte küsat edilecek ~t ve. zıkiym~t eşyanın ~umltaı, va- Şehremanetinden: Bayaıl1 t" Tali l · ·· d d. bu k · ak l .1 D--'M lıdelen mumaileyha Vasfiye Hanıma hail . . dd ;ııdl 

ır. .. p enn yuz e ye ı çu temınat çe en e ""uıaceze- ait olduğunu dairenizden tanzim e- ma esuun tramvay ca es .ı· ye muracaatlan. dilen onbeş Ağustos bin doku.z yüz luna.n 6~-64 ve 70. n~~ 15 . • • • yirmi dokuz tarih ve 6476 nuınernlu tehlike ırae etmesıne hına er • f da alız izale edile' 
Darülacı~zeye günde beş yüz kiloya kadar muktezi birinci ne- senetle beyan ve bizler Mehmet Ce- zar ~ m uru 'b;ııe · Ekm -· h mil Mustafa Ekrem Ahmet Niyazi dreaı meçhul olan hane ııaJıi vı egın nar tan noksanına itası kapalı zarf usulile Teşrini- Be;ıerle Vasfiye tt.:.W.. yine aynı ?ğat -kamma kaim om.al' evetin onuncu Perşembe gürü icra ile saat ondörtte teklif zarfla senetle yekdiğerimi?.in zimmetltrini il.An olunur-n açılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk kuruş teminat akçe- k.!iffei deavi ve metalip ve eyınandan • • * 1' lerile Darülacezeye müracaatları. ve ikrarı billrizip iddiasından ibrayı Şehremanetinden: Abar•Y~ 

Kolordu kumandanlanndan ferik 
f.min Paşanın biraderi Bahriye kol· 
ı~nlığından mütekait ve seyriseWn 
idaresi kılağuz daıresl mubasebcclli 
Abdürrahman Bey düçar olduıu 
ha•talılctan kurtulamiyarak lrdhall 
darıbeka etmiştir. Cenazesi bugün 
ö~leden evvel Kıdıköviindeld hane
sinden kaldırılarak Eyüptekl ıtle 
makbereslne defnedilecektir. 

Devredilecek ihtira beratı Z 1 d am ile ibra ve iskat eylediğimizden ııufpa§3d& Şermet Çavug mahall , 
Bu gQnkll yeni Dllnk!l bllmecemlzln ongu ak •• k k dört nüshadan ibaret olan bu ililnna- 116 116 _ 1 numaralı hanın al~ 

bilmecemiz halledllmlf şekli y u s e menin birer nüshasının Vil5ytt ve ve z'huıust numaralı düillnlaf ~ Soldan sağa: Yukardan •talı: 
Milliy~t. gazet;Ieri!le il.Aruna ".esa~ct verilmek için ayn ayn açık ~ 

"Tütün yapraklarını kesmeğe 
mahsus makinelerde yahut ma
kineler.: dair isl:\hat., hakkında 
onbeş sene müddetle 18 Teşrini 
evvel ı 921 tarih ve 650 numara 
tahonda bir ihtira beran istihsal 
kılınmı~tır. Bu kere mezktlr ihtira 
fruhr veya icara verileceğinden 
~lirasına veya ıstıcarına ta -
!ip olan zevatın, lstanbulda Aşır 
efendi kltaphane sokağında Tür
kiye han No 16-~2 de mukim 
vekili !stok dendiye mUracaat 
eylemeleri . 

fad;·;d:rs>ndakinin zafmdan isti- ı .. KüUetaiz (9) maden mühendisi mek- :r~~~~:;;~~~~~~::~~:~ ~i~~ç°:n~~E:g~f~;~~~ed 2 - Sır (3) 3.- Koyu çamur, su birkintisi (5) 
Adres SüJ d M il HU ılll ~· 

3:- GönüJ (5) 5.- İnce (5) Demir ip (3) b d : eyınanıy e 0 a •- evvel 929 Pazar günü Leva% 5.- Büyük ev (5) 7.- Korkak (5) te *ı mu•• ı*r*ıyet*ı nden •. ~:ş:ı:.!':!~ı~~~~ 1~:ı:~oluA1:'~! dürlüğüne ge1':el:ri·. ~ 
6.- İstifham (2) 8.- Sporcu nidasi (2) 

mükim .. n İsmail Hakla Hey oğulları '• 
7.- Aptalca tebessllm (7) 9.- Yay (8) 

Avukat Mehmet Cemil, Doktor Mus Şebremanetinden: Beher 
1 
~ 

9.- Hırpalamak (9) Zonguldak yüksek maden mühendisi mekte- tafa Ekrem, ve Resim muallimi Ah- murabbaına 1200 kuruı kıyrııe•;,, 
11 ••••••••••••••••• 1111111111111111111 ~·············· •••• • ••• •••••• ••• •• •••• -

~ 

111111111111111111111111111111111111 ....,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11111 bı', }ey}', meccan•ı ve tahsı"} mu-ddetı" do··rt sene- met Niyazi beyler ve Valdelcri Vas- tir edilen Aksaray yangın ~ 
::::§:: ANADO u :: 1 

fiye Hanrm. 2155, 2159 numaralı arsalar ,dİ",. :: dir. Birinci senesine münhasiren lise mezunları 39,31 metro murabbaı caba~ :: 
lıtanbul Mahkemei Aıliye birinci arsanın metro murabbama 350 ~ 

:: :: kabul olunur. Tedrisat 1 Teşrini evvelde baş- Ticaret dairesinden: tan talibi üzerinde olup ihale"'':~ ~§ SiGORTA ŞiRKETi ~~ lar. Girmek isteyen lise mezunları, ınektep nı~ı!'.":~!0:.~~':~.~~;: !~d~{~~~;~~a~~~~;:'; ,~:.:3!:;it :: :: -d" • t" b" · t•da il be b l • h kebırde Suhaflarda 42 nurr.aralı dülr- mek için her giin ve mw:a~ 
:: TOrklye iş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. :: mu ırıye ıne ır ıs 1 e ra er, ıse şe a- kanda mevcut halı ve saire 21 eylül girmek için mezkQr tarihte ~ 
:: :: detnamesi veya muvakkat tasdiknamesi, 6 foto, 929 cumartesi &'ünü aat9,30da müzay Müdürlüğüne gelmeleri. 
:: Vanıııı • Hayat - Naklly• - !{aza - Otomobil - mes'ullye- :: 

ede ile .mezkiir dükkanda satılacaitn u u • uu 1 0 0 

Piyan o müdürlüğünden: :: maliye sır;ortaıannı kabul eder. :: sıhhat raporu ve nüfus tezkeresi ve aşı şeha- !""ilintaı.!rU:~ hazır hulunmala- f TİYATRO 
Numuneleri veçhile tahminen §§ Adres: 4 anca Vakıf ban ıstanbol :: detnamesini göndermeli ve adreslerini bildir- .. 

15 - 20 bin kilo kadıır fersu- :: Telefon: lataabol - 531 Telgraf: fmttyaz EE Cebelibereket vila- SiNEMALAR 
de evrak Saolacağı.ndan alma- ··11111111111111111111111111111111111ı. ~111111111111111111111111111111111111. melidirler. Kayıt müddeti 1 Teşrini evvele ka- . d ................... . 

111111111111111111111111111111111111,. ..,.,11, 1111111111111111111111111111111 
yetın en: 

1· k JA • t astJ 
ya talip olacakların pey akçe- F ki b ~ 

1 ~ dardır. 
n ı cı.p tıya r. 1" 

ıeri ile birlikte 19 eyliil per- VafJ'!I eO ille g l' lllU" U"f U"fiU"ll en·, ınıaC:~!i~e~~::ı !1;.~ =paherk~e temsilleri Kadıköy kuşdilı d 
n U Y Darülaceze Müdüriyetinden: teşrinive1929Salı günü icra ve saat on "' 

şembe günü saet on beşte pi-
_c__ ) L..palı rf uli 1 U ka :ılar D·"""·c•zeye muktazi Sekiz bin do"rtte teklifnameler ar•'•--'~. Ta- usulile münakasa müdded 15/9/929 rosunda : .J 

d 1 . d kkil Jllektebin bir ıenelik ( et, """'ek, te "" za us y e m na s ı ,... - ' ,..........,,..,, 
llljSI'!" 

yango mü ür üğun e müteşe ka r yniri kuru bamya, kayıu, _ . . . kilo yerli mahsulatından Pirinç ile !iplerin yüzde yedi buçuk teminat tarlblnden itibaren bir hafta müd- 16 eylill pazartesi akşamı 6* f. 
tayyare cemiyeti mübayaat ko- ni ""ata': ile ,;bze ve kok kömürünün yapılacagından taliplenn gün ve saa- altı teneke Tuzsuz taze tere}ağının akçeleriyle Darülacezeye müracaat- detle teındlt edilmlşdr. Tallpl<rin şayia vodvil S perde lbntrt< 
misvonuna rnüracaatlan 2f. IüJ 929 rşembe günü saat 14 tinde mekte te komis ona etmeleri. ka alı zarf usuli le münakasalan 15 lan. encümeni vi!Aveıe milrıcaatları. Nuri B. ~ -"Milllyet~liı - edebi tefrikası-: 32 ı lazım. Yıpranacağız, boğuıa· cuk ta ıarktan doğac.ılk Muata Fakat bunları sakın kimseye beş on neferim bu karanlık için- yor. Bir kaç saniye sonr~ ~-cağız, ölmemek için öldürece- fa Kemal güneıin çocuğudur!., söyliyeyim demiyesinl Hem de güneşi ve aydınlığı içine do- i~inde yanan ilk.~a~ ~teşı Sııı" 

• • 1 ğiz fakat mutlaka muvaffak ola- 30 Tem_muz ..•. . kendine, hem memleketine fe- ğan bambaşka, alevı ve ateşten lal bombasın~ fıtılinı tutufltf As K G UN Es cağız. Hisseden ve gem takma- İyiki şimendifere bınmeden nalık edersin. Hiç boş bulunma- insanlar gibi sürüne sürüne düş- yor ve mermı sandıkl~tlf' yı bilmeyen milletlerin yaıama- Hasanm mektubunu aldım ! ğa gelmez. Dikkat! man nöbetcisine sokuluyoruz. sına frrlatılıyor. Bomba ıırlçl' ya layık olduğunu hissetmiyor- Yok~ Hasan beni istasyonda ... _ . . . . . . . Gece vaktı: Ağzına aldığı ya- yıp ta san~kl":'.ı ~~tuştu; 1'~tı: 
, Elem .IZZet muşum? bekliyor .. Diye kollarmu sallı- Hamracık! Seni Adapazarda hancı lokmayı kaptırmamak ya kadar bır gozcu orad oel

1 
~ . -. Ha~... . . . ya sallıya çıkıp gidecektim. Son bir neferim karşılayacaktır. Bir için kulübesinin önünde pi~ek- Y?r• ö~e~i .arka?aşlar ~~rı:rlııl°' 

. . ~ıye~ılır mısın?. ~yeme.~ın ra ne yapar, Basanı nası.! bulu:- a;a?a tuta.r do~ Düzçeye ge- leyen buy~ t.:ıan?alı, ya Atına- diklen gıbı ge?ye ç~_kıl.'.Yde ııe~ 
"Korkma artık Hamra. Bız karıtıklığı yok ••• B~r. batka va- degıl. mı? O halde ınan ki fe- dum?. Mektubunda dıyor kı: lırsın. Yenn, evın, her şeyin ha- 1ı nöbetçinın uzerıne atılıyorum. Ha1!1ra belkı bu go~.cu ele s 

bize kaldık. Kurtaracağımız ~o- ta.o~ bir. ~aık~ sevgili aıkı yok. l~~et~. yumı;u~u. kartı~.~~· g~ «Geyvede düşman kımıldanma- zır. Ev sahibi bir kadın. Aniş ha Yuvasında boğazlanmak iste- olacagıı:ı. Me~leket 0.Y~eıd ço~ 
prak Türk toprağı, kurtaracagı- Bızız, bızım oz kanımız ve kal- rılıp ~o~eıını bılen butun Tu- ları başladı. Doğançay, Geyve ... tun. Çok namuslu, temiz, tendü- nen bir aslanın yavrularını kar- vuca sıgm~z ~ır sevgılıd P'.ıt 
mız istiklal Türk istiklilıdır. biıniz var. Sevgimizde vatan ae- rk mılletı de: Buralar bizim için çok mtihim rüst bir kadıncağız. Ben gelin- nının altına toplayıp yırtıcı fedakarlık ıstı yor! a~.a .. e ıd ıl-
Bu istik_l~l ve bu toprağı kur- vgisini, aıkımızda niıanlı, kar- -. Hayır... . .. yerler. Henüz derli toplu bir or- ceye kadar sana çok iyi baka- pençesini d~şma?ının gırtlağı- ~ ~aı:ıra söyle? .. Dus~~se g" 
tarmak ıçın ıon damla kanı a- det, karı, çocuk atkını buluyo- Dıyor. Ve tek bır kalp gıbı dumuz yok. Sağa sola her tara- caktır. İhtimal ben senden de na geçirmesı gibı ben de kartal !umun ınsanla nefes ne~ 
kıtmak lazonsa bile akıtacağız. ruz .• Ve ••• Bu yurt ıevgiaiyle çarpan bu vatan vücudunun fa yetişmek, düşman karşısında evel dönerdim ya Bir gecelik işi pençemi onun gırtlağına geçiri- itliği bu anda visaline .d<? yerıleıı 
Ben buna hazır olduğum gibi insan sevgisinin birlik olup da- kuvvetli bir başı var: Mustafa milli imanın göğsünü kal'a du- miz var. Bir kaç dinamit, beş on yorum. Nefes bile almadan yı- sevgiliyi canavarl~r gıbı -ıı1' wP 
sen de daima, her yerde, her mar!a~ızda tututturduğu atk Kemal. • • . . . varı gibi germek lfı.zım. .~imdi p~t ~üt .. <,:> .kad:U-. Ondan s?nra kılıp ölüyor. Yeri dinliyoruz. yere çala ç~rpa b~gazl~ıtıırı ~e 
teY karşısında hazır olmalısın. alevı daıma kanımızı kaynata· Sen bu ıımın ıfade ettığı ma Geyve ve yakınlarında duşman ışımız çekılıp dtişman kemıkle- - Ses var mı, duyuldu mu?. koynuna gırenlerın na. k ıpldl" 
Vatan ve insan sevgisinin bir cak, iman dolu hamlelerimizi nayı belki bir çokları gibi he- mühim hazırlıklar görüyor, as- rinin havaya uçuşlarını seyret- - Hayır.. rsine dönecek ve kendı :afıV-'' 
olduğuna artık inanmalıyız. Bu sertleıtirecektir. Hamra .. Canı· nüz bilmezsin. Fakat sabır Ha- ker ve cephane biriktiriyor. Yıl- mek olacaktır. Sürünme, sokulma devam edi ni parçalıyac~·k·!· Ko~.ıar, ·iicııtl-' 
aşk istiklal isteyenlerin a§kı,bü m! Bununla zannetme ki müş- mra .. Günetin tekrar farktan dınm gibi buraya yetişmek, o Hamra, ne güzel şey. Şimdi- yor. Depolara iyice yanaşıyo- yarı yarıya böl~n.ı:n~~d ' yer 'l' 
tün vatan sevenlerin aşkıdır. Bu külat yok. Çok çetin, çok öze- dogacağı günlere yakınız .. Dü- askeri ve o mermi istifini hava- den öyle heyecan duyuyorum ki ruz_ İlerden zafer sarhoşlarının havalanacak, gurultu en c sııjl" 
aşk ihtirasında artık büyük ha- nik isteyen bir itin batındayız. oya kuruldu kurulalı ııünet tar- ya kaldırmak davamızın yarasın Gözünün önüne getir bak: Si- mışıl mışıl uyku sesleri geliyor- rinden oynayacak, cepıı;,.I> 
rbin riya dolu yüzü yok ... Kan Zor lazım, güç lazım, emek, ktan doğar. Bu emel ve bu ço- da yeni bir merhem olacaktır. yalı, kap kara bir gece. Ben ve ve ... Etrafları tamamen sarılt- BI 
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.. Hasa kuvvelsurubu ' - -

Kansızlık, ademi iktidar, sinir, verem, sıraca 
ve kemik hastabklarına nafidir. 

HASAN ECZA DEPOSU 

~IRALIK MÜKEMMEL APARTIMAN 
BUtUn aarT konforu haiz 'l bUyUk oda, 2 banyo, gUzal ve bUyUk mutbak, bllyllk sofa, 2 hala, pak mü
kemmel manzaralı iki gUzel taraçayı havi bir apartıman kiralıktır. BUyUk bir bahçe ile dahlll va 
•ehlr telefonu vardır. Osman beyde, Mehtap derede Born,tayn a;>artımıınınıı mUrııcııat. ~eJrise ain 

i - Kullanmakt:• o ' luğumuz DOÇ kamyo
nları sevku idaresi kolay sür'at ve çekişi fazla 
olduğundan diğer komyonlara nazaren pek 
yüksek bir mevki kazanmıştır. 

2 - Y otlarda yaptığımız bir çok tecrübede 
motörün fevkalade kuvvetli ve seyrü hareke
tinin muntazam sür'atin fazla ayak fireninin 
emniyetli olduğunu motörün uzun müddet su 
ısıtmadığını bizzat müşahede ettim. 

e1Yarıbeklr Birinci 3 - DOÇ kamyonları baştan aşağı bütün 
~~ını müfettişlik fO· aksam ve teferruatı itibariyle ve her hususta 

rQ Ahmet Bey · 
diyor ki: diğer makineler arasında temayüz etmiştir. 

t Bir kamyonun iyiliğine en büyük delil onu kullananların bu 
arzdaki hüsnü şehadetleridir. Kamyon almadan evvel, DOÇ 

l'llOclellerini tetkik ediniz. 

Türkiye için Umumi vekili 

1 
Keınaı Halil, Mehmet Rifat ve şiirekası 

l\~rehane ve satış yeri : ı Garaj ve tamir yeri : 
l'eıertııı lstıkla leaddeal No 168 Ayazpaşa Jandarma karaknlu batında 

oo Beyoğla 7'2·743 Telgraf : Tatto Tclclon Beyoğlu 175~ 

" Taşra acantahkları : 
ıl~~ltA : Zabrtçı Zade ve şeriki DIY ARIBEKIR : Pirinççi Zade Sıtkı 
l<.,\y : Mahmut Cel!lettin Bey Nedim ve Edip Beyler. 
.\[)J\~ERI : Muhaddls Zade Alim Bey SAMSUN :Esat Efendi Zade Seyyit· 
G.A.zı A : Muharrem Hllml Bey BllAI Bey 
l~J\B~YINTAP:GOzelBeyZade Hasan B. GIRESON : lsmall Zade Vahit ve 
lllJ~SA ON: Hacı Abbas ve mahdumları Şürekıı.sı 

:Nasuhi Esat Bey : intibah Şirketi 
: Badılı Zade Tahir Bey 

HA 
!\.~AHA FAZLA RAHAT - DAHA AZ MASRAF 

0rnür ihtivacınızı temin etmezden evvel 
Geçen kış çektiğiniz zahmetleri hatırlayınız ve 

. HAVA GAZI . 
l',?~t4irnalinde kat'iyen tereddüt etmeyiniz 

Sılat almak ve abone kayt olunmak için Beyoğlu lstiklAI 
caddesinde 34 Numarada 

Beyoğlu Hava Gazı şirkatine 
'~ müracaat. tel B.O. 157 

~~k Mö~enfils ınekle~i ınubaJaal koınisJonıın~an: 
töttııdu~ ihtiyacı için mUnakauya konulan yedi bin kilo meşe kömürilne verilen flat fazla 

ttlııu st. den ve iki yUz çeki oduna talip zuhur etmediğinden her ikisinin 19 Eylfil 929 Perşembe 
\ı- t l 3,So da pazarlık suret!le alınacağı ll!n olunur . 

ll<tvutk ~ 1 
İN A oy- Amerikan 

~)it Ilı i'\s K o LEn 
'lıJı l Uttııc(A 
rbı U Ve t tı 18 ve 19 eylt'.11 
~gı~Çc •

1
c:ldi kayıt imtihanları; 

P, ite, •yloı 14 te 
ı1~'1ıc, ıs • 9,ao da 
·~~}at • 14 tc 

Ve c,; • 9,30 da 
~ trafya 19 eyıoı 14 ıe 

~J\. Operatör 

aı\s lIL EZ Ai 
t;-ist~~ JlttEMELERI 
~~Yttlı ve sıracaları 

\i ve b~~eliyatsız elektrikle 
1 ltaı 1 üaıle ameliyatı icra 

H · 7 Dlı.nyolo Acı 
•ıııaaı N. 90 ~ 

Leyli ve nehari - kız ve erkek 

Şişli terakki lisesi 

Leyli ve nehari 

İSTİKLAL LİSESİ • 
Tam devrelldlr. BUIUn sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. Her gUn mllracuı olunabilir. 

Şehzadebafında polls merkezi arkasında 
T-'•fon ıst. 2534 

lnkara Hukuk ınekte~inin kaJıt ve ka~ul ~anları 
Ankara Hukuk mektebi müdürlüğünden 

1 - Lise ve ya yük5ek mektep mezunları alınırdır. 
2 - lmtihala talebe alınmaz. 
S - Kayit müddeti Teşrini evvel iptidasindan nihayetine kadar. 

4 - Müracaat edeceklerin ( A) mektep şahadetname ve ya tastıknamesi ( B) nufus tezkresl 

( C) hüsnühal ilmühaberi ( D ) 6-9 ebadında S adet fotuğrafi getirmeleri. 

1 
5 - Leyli olmak isteyenlerin sureti aşağıda yazılı tarzda birer taahütname ve kefaletname 

vermeleri ve l~akal ikişer takim çamaşır ve pijama getirmeleri. 

6 - Eeyll talebe meccanen yedirilir ve yatırılır ve her sene bir elbise, kundura ve bere 
verilir. 

'l - 18 den az ve 80 dan fazla yaşta bulunanlar leyli alınmaz. 

Taahütname ve Kefaletname sureti 
Leyli ve meccani olarak kayit ve kabul olunduğıım (olunan ......... oğlu .......... , 

Beyin ) Ankara Aukuk mektebinde gerek ayni sınifta ve gerek muhtelif sınıflarda iki sene terfi 

edemediğim (edemediği) ve ya her hanği bir sebeple mektebi terk eylediğim (eylediği ) ve ya 

nehari olupta tahsili lkmA!e kadar muntazaman devam etmediğim (etmediği) veya ihraç edil· 

eliğim ( edildiği) ve tahs!U ikmal ettikten sonra ldkill edilen vazifeyi beş sene müddetle ifa 

etmemek gibi mektebin maksadı tesisine münafi bir halim (hali) tahakkuk eylediği taktirde 

ihtiyar olunacak bilumum masarifin yüzde elli zam ile ve faizle birlikte defaten tediye ve taz

minini taahhilt eylerim. (tediye ve tazmine burçlu ile beraber müteselsilen kefilim. ) 

__ A~i!~!!E~~~ı~İ~ 
VE NEl<AHAT HALINDEOLANLARI\ 

NORO·FORTiN 
mü'stahzarı pek tesl'tlidir. Bllllmum 

Gillette 
bıçaklarının 

saglam Sheffield 

çelltindcn mamOI ve yotlerinln 
pek keskin bulunma11 her zaman 
mnstenn ot.rak traf olıabilmcnizi 
te'min eder. 

Yola çü.mazdan nvcl bir poUI 
elınaruz.ı dcrhaur edln1a. 

Qillette 

Mı. DE Hl\llMSllUI<~ 
·t<ı,ER., GAZLER_I 

c.ışidl'I t..Jı<şllİKve YAH!4AWUKDA 
" <5000-0ASTRINI 
Mııııtalız-Jrıp EK r #ôll?l ID I Ff 

rı--------:j 
Merkez Acenıuı; Galatı köpril & 

bafında. Beyoğlu 2362 !)ubc 
ıcentesı: Mahmudiye Hanı alotda rı 
lsıanhul 2740 

B~ günden her gün 
ıtlbaren 

köprüden (8,30) da bir vapur 
kalk.acak ve Kadıköyüne, tek

mil Adalara ugrayauk (ı 1,30) 

da Yaiovaya )\'idecek ve Ya· 
!ovadan ( 17 ,35) de hareketle• 
ayni iskelelere ugrayarak 
(20,3 5) de köprı.ve ı:elccektir. 

izmir -Mersin sür'al poslası 
MahmutŞevketpaşa )vapurn 
17 EyU\l salı l '2 de Calata 
nhomından kalkarak Ç'a~am
ba sabahı lzmire ve akşamı 
lzmirden hareketle .\malya , 
Aıaiye, '.\1ersine gidecek ve 
dönıişte Ta~ucu, Anamur, .~la· 
iye, Antalya, Ku~:ıdası, lzmire 
uğrayarAk ge ecektir. 

l J Ya 1 i ı ü r' a ı pos I ası 
( Mersin ) vapuru 17 eylül 

Salı 17 de Sirkeci nhnmınd~n 

hareketle Gelibolu., Çanakkale, 
Küçükkuyu, F,drcmit Rurha. 

niye, Ayvalıp ıı;idecek ve 
dönüşte mezkör i,;'kckk;le lıir· 
likte Altunoluğa uıtrayacaknr. 

Gelibolu için ,·alnı?. yolcu 
alınır, yük alınma7_ 

Mesajerl Marltlın ve Pake 

loınpan1alanuıs vapurları ile 
Güzel sayahatler 
Her hafta " Mars il ya ,. ya ha-

reket eden vapurlar Pire ve •· 
poli limıı.nlanna dahi uğrarlar. 

TafsilAt almak üzere Karaköyde 
Lorant Rebul ve şürekA~ına mü
racaat olunması. Telefon Beyoğlu. 
203 . 20.\ . ı 704 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Seri, lüks karddcnı.< pı»tası 

Mı"}}et vapuru ıtı 
Evltll 

r ~ ,..,... .. ,.,.; 1 1 l 

u ha Illiöl •a:ıt 18 ıl, 

"LO FONIKS DO YiYEN" 
Sigorta ıirketinden: Şirketimizin 

Türkiyede harik şubesi dahi açarak 
muamelata başladığı muhterem müş· 
terileriınize ve ehaliyi muht.remeye 
ilan etm~kle kC11bi şeref eyleriz. 

ldarehaneai: Galatada Voyvoda Sirkeci rıhtımırdan harlkctle 
caddesinde Türkiye Milli Hanında I [Zonguldak, İnel-ıolu, ~.vrerıp; 
Türkiye Umumi mümessili Mösyö 1 .'amsıın, L'nve. Ordu, Gire<o", 
FR1TZ HEER in yazıhanesidir. 1 Trabizon, Rize , ve ,ı=ıdccektır 

BÜf IT T YY RE p·y G~S~ 
YEDiNCi· 'I'ERTİP 

3. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 'I'EŞRİNİ EVVLDEDlR 

Biiyük ikramiye: 
40,000 liradır 

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

ve 10,000 ,, Bir mükafat 
işbu ketdede cem'an " 3,900 , numara kazanacaktır. 

ALAMI MAFSALiYE 
YITTEL için deval ıulann ıekınll hıvu 

vo anHınnı camidir. 

Tabll, maden, sofra ve rejim sularının yalnız (VITIEL) de 
fevaldl umumiyesl tastlk edllınloılr. 

Böbreklere t"siri kaı'i>i olan Karı cljtere tesiri AT.imi olan 

GRANDE SOURCE SOURCE HEPAR 
danıla, mesane ve şeker hascılığı kara 'İt4"crin ihtiK~nı ve s~ncııı 

A.cent!_.!; .~cc,ozi1terle~i1 ~; P'?1RFAt,ll11ls1~1~ul Şımlı han numero-1-2 

Göztepe: Çitte havuzlar 

Erkek Amerikan lisesi 
Ey!Qllln 16 ıncı ıtınU derelere ba,ıaoacaktır. Kayıt için ber 

--glln mektebe mllracaat olunabilir. -

Evkaf uıııuııı ıııü~Ilrlü~ün~en 
Dördllncli vakıf han için JOzumu okın dôrtyllz ton yıkanmış 

maden kömilrü kapılı zarf usull!e milnakasııtıı, tayin edllen günde 
vaktin ademi mll~aades!ne mebni vukubul n tekliflerden tetkikatı 
ikmal edilemediği cihetle Eyl!lllin on sekizinci Çtrşamba gUnli saat 
on beşte zarllarıu küşadı icra edileceğinden münakasaya iştirak 
edüp tekllf mektubu vermiş olanların vevmi mtzkllrda idara enci!-

l:Selsoğukluğu f renği 
olanların nazarı dlkkatlnı 

Dr. Horhoroni 

.'lhıra aa• ın·ıtıa · f 'lll 
;\lcymcnct haru altımkkı \ ~«ı· 
hane. Telpfr ıı ı,ı,ıııhııl 1 l'i ı 

Fennin en son usulile k~ı'i NAl\1 \' \l'L'RLARI 

olarak eski ve ytni belsoJtuklu~u, lzmir postası 
frengi, idrar darlığı, bel gevşekll~i 
ve mesane ve bilcümle kadın ra· Seri, IUks ve mııntnznın o•an 

1 1 ADN ,nn• 
auızjıklan tedavi o unur. Beyoğlu " 

l.\luı 
\ok!tlıyanyannda ımc~tep ıokak l 6 ı·ncı· PAZ A RTJ•'.l.;°l 
, o .,5 Tel: B. O. 31 'i2 .tı -======= . güntl 16 da Galata rıhtımınJn ıı. 
Kendi keendin traş olm1k zevk
lidir. Fakaıter ve taze kalmak 

için m~hur iskaınbllll 

POKER TRAŞ BIÇAÖI 

fo~ol ! POKER ~ 
ile traş olmalıdır. Taklitlerinden 
sakınını:ı. 1 O adedi atmıf kurut· 
tur. Umumi deposu Uuııbulda 
Tahta bltde 10 numaradL 

)AK DEKALO VE ERIKI 

Kendi kendine araş olmalr14A 
zevk almak için • ELMASw 
~a nraf bıçaklarını kulla· 

1 Her yerde satılır. 

Piyango müdıirlilğünden: 

Numunesi mevcııt Piyango 
fişlerinin vazına mahsus Masu

rıdın ( 70,000) adet m!lbayaa 
edileceğinden itaya talip olacak
ların pey akçeleri ile birlikte 
10/9/929 tarih Perşembe günil 

saat 14 te Piyango müdilrlü~Unde 
mıiteşekkll tayyare cemi yeti mü· 

hayaat kom 1'"·- ~ • .,. müracaat .. 

imle ( lzaıire) ,.. <;.r ln !!; · J 

lzaıirden lstanbula harek<ı eder. 
Galata Gümrük k•rşı ınd1 sıte 

Fransez hanında 12 numarada Umu· 
mJ ıcantalığına nıUracaaL "felefon 
Beyoğlu : 1041 

1 YEL !-\ E CI
11 

ları ~eniz lnks ye sur'al po3'.a~ı 

SAMSUN 
VAPCRU 

ı~~m Çarşamba 
gUnli akşamı Sirkeci rıhtımın 

dan hareketle doğru (Zongul. 
dat, lnebolu, Samsun, Ordu 
Glrcııon, Trabzon, Surmenc ve 
Rize ) ye gidecektir. 

Talsll&t için Sirkecide yelken
ci hanında k&ln acentasına mli· 
racaat Tel lstanbul 15 1 5 

/ 

Yı...J~~iııııılliiıllılijlliıljitın~cı;ı.;::aı;· 'J.'~•mid•li••:::;:;.;ıııııiiiıııi;~~~llz t hlhı n~ ... tetlc!katta l'lliıll•llllıılıılllllll 



BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Fllstlnda Araplarla Museviler arasındaki hadiseye alt Hususi Folo muhabirimizin aUnderdliğ ln\lbalar 

A21am:ı ı:ııvarı ; şimdi Arapların tah.ı ls2all vo uıunaıazasınoaaır. Musevııer flremlyorlar )\oılu•Un Vala lr:apıA1nda lnglllz nllbctçllerf. Araplann dı~arıya çılİ:masına •ani oluyor 

• 

J>AZı\RTESi 
16 EYLÜL 1929 

4.rap mahallesi ile Musevi mıhallesl arasında lnglllzlerln vazettiği kordon 
»Un Beyoğlunda vukua gelen otomobil 11'1 

Yatma edilmiş bir Musevi evinin kapısında Inglliz D betc;lsl \'u!iarda 1-azazedc otomobil aşağıda yar•1 
....oiiiiiiiiiiiiiiiôiii _________ iiıiiiiioı _ __ iiiiiiiiiiiiiılllİı __ __, 

Hava ~e~ikli Kü~ük Zahit 
\lakin i~ı ın~ktebi rnii(liriyetinclen: 

Mektep için kuvvetli surette Fransızca liıanına aşina bir ter
Liman müsabaka ile alınacaktır. Talip olanların şeraiti anlamak 
zrc her gün sabah saat 9,30 dan 16,30 a kadar Yeşilköyde mek 
-P müdüriyetine müracaat eylemeleri lazımdır. 

Evkaf umum ınü~ürlü~üo~eo: 
Guralıa l lastanesinc lilzumu olan eczayı ubblye kapalı zarf usu

ilc \C gaz bezi ile Katküt ayn ayrı aleni münakasaya vaz edlle
ck Eyllıhın on ~eklzlnci Çar~mba günü aat on beşte ihaleleri 
cra cdilccc~nden talip olanların şeraiti anlamak üzere her gün 
.cvazım idare. ine ve ihale günü de idare encümenine milracaatları. 

~..... lşantaş Karakol karşısında ~·~·MI•••~ .. 
) Leyli F E Z • Y E L • S E S • tam > nehari l l l devreli 
) Kayıt muamele ı her gün sut 10 dan 16 ya kadar deı·am ediyor. 

) ......... Tel Beyoğlu 4-039 •••••••••• 

Sipahi ocağından 
20 9 929 Cuma günü yapılacak hallsülddem 1ngillz Handikap ko

osuna iştirak edecek hayvanlardan Fillıofl ye 55 Tivlmrole 53 
0lavzika )a 44 Veferilnava da 43 kllo siklet takdir edildiği !An 
ılunur. 

.Ucuz hayat
Ayda 8;) liraya 1 

MUkemmel yemek , içmek, t 
yatak ı 

Muhterem aileler ; Haya-
tınızı sever, sıhhi yafamalr: 
isterseniz. ArnavutkOyUnde 

denize karşı 

Bosfor Palas 
BUyük otelln Jı:ıfltlı: pro· 

gramını!ao l11lfadeye şltap 

- ediniz, Tel. Sebek 182 •• 

Viktora Dö Bedin 
Umum St~orta A. Ş. 

Viktorya 
Harlk Slıtorta A. Ş. 

:\lcvcıı: lıllcLmle Hayat 5İgor
lılarımızın tahsilAt ve muame

,ıı saircsınl ifaya \C harlk k!!

da he nevi harik sigortaları 

tınc 3k4n 'na"ll C} ledl-
1. 'fil· tı rem ıgona·ı ve mu,

nıı1.ın ııa1.arı iılaına arz 

iş bankası umumi 
müdürlüğünden: 

Bankamız müsabıkı imdhanında 
muvaffak olarak kabul edilen nam
zeılere lAzımgelen ttbllğtt yapılmış
tır. Tebligat haricinde kılanlar 
müessesemize alınmayacak demekdr. 

Mtie>Sesemlzin memura ihtiyacı 
kalmadıfından şimdiye kadu me
muriyet talebinde bulunanların evrakı 
hıfzedilmiştlr ve yeniden müracaat 
ka1'ul olunmayacakıır. 

Jandarma imalathanesi mildi -

rlyetinden: 
ı ı 80 çift çizme kapalı zarfla 

satın alınacaktır. :\lllnakasa lstan

bulda gedikpa~ade Jandarma ima

lAthanasinde 21 EylOl 929 Cu

marteti giinii saat l 4 te yepıle

cakcır teklllnamcnin tarzı iml:\sı 

şartnamede nıilnderlçtlr şartname 

lmıılAthancden verilir. 

····:·,... •·• ~ f :r - -: ..,. .o ~v·~ ... ~ . ' . . ·~: 

r~~6~HA=K,~'Ki=1:-..-~ VATANDAŞ fi~~~ 
! O O c:J~ Yerli malları kul- ~\O O~ 
\~ BAPl\J~ 1Jı lanmbao~c:;:ıeket \t HALl5 ISVEÇ çeu~ JJ 

1924 senesindenberi Türkiyede tescil ettiğimiz halis İsveç 
çeliğinden ınamul 

Hakiki Ra~ium Tiras Bi~akları 
' kullanınız. Fiatça ehven ve cinsçe dahi ecneci biçaklarından 

üstündür. Kanaat hasıl etmek için bir tecrübe kafidir. 

Her yerde 10 adedi 60 kuruştur 
Son defa piyasaya çıkarılan ecnebi RADİUM MADE 

İ~l (JıERMANY yazılı 

Taklit biçaklardan sakınııııız 
Fabrik s•· r-~ı')ta Okçu Musa caddesinde ikinci ekmekçi fırını 

ittisaliııdt ıaralı Radium ticarethanesi dir. 
Tel: Bevo.~1 ll ~s;s Posta kutusu: Galata 313, Telgraf: Radi um Istanbu] 

.... EMSALSİZ FIRSAT ! 

BCtıin malların pahalılaşmasını rağmen 

Beyoğlunda lsıikltl caddesinde { Tokatlıyan ) karşısında 

--
Luvr tefrişat mağazası 

Muhterem milşterılerinln mübayaaılarını trshil mak<adlyle geçen seneler gibi bilumum mallarında 

Bu günden itibaren 

Mevsimlik fevkalade bir satış 
Tenip eınıi~tir. Bilhu11 en son moda ve cazip çetiılerde her nevi ttlritıt kum~lan kat'iyen rekabet kabul 

etmez ehven flotlarlı mevkii fnruhtt vaz'etmiştlr. 
Kuponlardo Tefr!şıt kumaşlarında 

·ı. 30 •ı. 20 
Halı ve mobilyelerdh 

'I. 10 
muşımbalarda 

'1.5 

Yaıak. yemek odılari le •alon ıakımları vesair her nevi uı1 mobilyclerde de fevkalAde ıenzıl4t yapılm4ur. 

Ru fı. ottan ilk lsııfo e-ye •O~anlar cidden memnun ltılacaklarJır" 

muhterem mUşterilerlnin emirlerine amade hulundurulmaktıdır 

........ lstanbulda - Aksaray Haseki caddesinde 

~:h~rre Turan orta mektebi,, 
Yirmi seneye yakın irfan yurdudur. Daireleri ayn o~ 

Ana, ilk, Orta kısımlara Erlı:ek ve Kız talebe kaydına dev 
olunuyor. Şerait her veçhlle mUfit ve tafsilat tarllnaıııeıfl 
olup anu edenlere gOnderlllr. 

~IN.e Telefon : lstanbul 3886 e.N•'1 

lslao~ul ili Ticaret nıekle~i ınü~iriJelio~eo: 
Mektebimizin UlumuAliyei ticariye kısmı ikmal imtih . il ı 

18/ 9/ 929 tarihine müsadif Çarşamba günü başlanacağı ıl 
lunur. 

Sı~~al ve i~linıai muavenet oıü~irli~in~en : 
Diyarbekir numune hastahanesine muktezi Rontken 

mesi 21-9-929 cumartesi günü pazarlık suretile ,mubayaa 1 
cektir. İtaya talip olanların listesini görmek üzre Istanbll 
hat ve içtimai muavenet müdürlüğü mutemetliğine mil 
ları ilan olunur. 

Arslan kuvvet şarabı 
Kana sinirlere kuvve~ renge penbellk ve natürel güzellik vUcud• 

tık verir. hk şişede tesiri görülür. Her eczanede bulunur. Depoı Bahçe 
Şekerci H. Bekir arkuı M. Ktzım ecza deposu, Anlında Cafer 
merkez eczaneai, Samsunda ecza taciri Rafit Can beylerde. lstanbııl 
şişesi 125 kuruş. 

Ber~aına ~ele~iJesin~en: 
Bergama belediyesince 4495 adet ve numarası ile 75 çi1 

otomobil numarası aleni surette münakasaya konuldu_ 
taliplerin şartnameyi istemeleri ve 2/10/929 Çarşanba _ 
kadar teminatlarile müracaatları ilan olunur. 

Evkaf ııınunı oıü~ürlll~fio~en 
Beyo~lu 

16 Evlul 929 pazartesi 

18 ,. ,, Çarşamba 

2 1 ,. ,, Cumartesi 

17 
19 
22 
24 

16 
18 
21 

23 
lstanbul 

Eylül 929 
,, .. 
" " .. .. 

Üsküda~ 
Eylül 929 p~., _.,ı. .. , 

,, ,, (..'ur.;aı11lı"-' . .. " 
Cumart<'1 

" .. Pazartesi 

Salı 

Perşembe 

Pazar 

Salı 

26 ,, ,, Perşembe 

Evkafa mensup Mütekaidin ve Eytam ve Eram·Fn ·ı 
maaşlarmm Yerilmesi .... 16/EylUI. 929 Pıuartesı ., .. H 

caktır. Eylül yoklama muamelesini yaptıranların yuh 
lı günlerde Üsküdar, Beyoğlu, Istanbul Evkaf daire. rııı 

Viktorya Şirketleri 
Türkh·c müdlrlyetl 

DarU~şafab mUdürlil~Unden: 
\lcktep içlr a!ınncak bazı crza 

kın munakasası yapılacaıtından talip
lerin 17 t\ l~l s. lı ıı;unıı saat 9 da 

A t ı racaatla aylıklarını almaları lüzumu ilan olunur. 
S TlLIK MOB LYA VE SA RE cut bir çok mobilya ve sair eşyayı len bilmüıayede satılacaktır. Talip· 

uruosmar.ı\cdc. Ccın·1eti tedrisirei ilogaziçinde Bilyllkdcrede Çoban- beytiye 17, 9 929 tarihine müsadif !erin mahalli satı koırsıyonuna müra --------- -- -- - -

tır. · · 
Is r 11·e me-kez• .• .-~Vrır, ~ aılan. - I og u sokağınJa 2§ No lu hanede mev Sah günü saat on bir buçuk ta mahal caat eylemeleri. MESUL MUDUR: BURHA 

dıın. nıımeın ne>';"~, da 1111ru •• • ve enı.. · • 
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