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BRi '\fl)'fi ~UTKU y· . b . . Ih k. . At• t 1 ~Şınıaldenizıninsert havası- ırmı esıncı ·su ongresı ına a op anıy 
leş nı.aruz olan Laheyde gergın- ' . 

~~~~t~~!~~~~n~~~e~ı~~::: DEVAMLI BI.R SULH 1·ç1·N ,Gazı· Hz- . Bir tren kazası daha oldu ~~d~:~~~~:~;e~d~~~::;re;!~l~~ • • 1 TEFTiŞ ,aının büyük i timaınay i tirak A . k ' . - Bir kaç gün evl'I Ya- Alpullu ile Uzunköprü arasında iki 
~~ nıil!etlerfn murahh~sları tına oııgı esı ~vau~ .. teşrif 'eden tGazi Adliye vekili evkifa- tren hafifçe çarpıştı 
tbir ".e hayal peşinde adeta bi· h . \ z. u'! gece ~aa on neyi teftiş etti 
c!ir ıeny1e rakabeıe girişmiı;ıer· ususı b!re dogru ertugruı ya- NU .. FUSÇA ZA". \T YOKTUR 
. · Cıhan sulhun b d' · • h. d. tıle Ada açıklarwda bir L - ·- _ ı Sıs U e e ıyen ,e. ffia ette )f rtı•şa maznunu J.an l>r ~tnıek için türlü fikirler ve 1 Y • cevelan yaptıktan sonra Son zamanda Trakyada biri birini 

&ııonıeıe~ Ortaya atılmaktadır . 1 şehrimize avdet buyur- Basat ef. bırakılıyor takip eden tren kazalarına evelki ak· lar 1 · d l d şam bir tanesi daha il<ive edilmiştir. 
tine lı k~ın e tabii cihan siyase- Baş muharririmiz nıuş ar ır. A . Neticesi çok feci bir surette bit-
ler ,...} ıın olan büyük devlet- dlıye vekili Mahmut Esat B. Is- . b ka d . d 

'"U M •• b d 1 tlnbul adliyesini teftişe başlamıştır. me~ıne rama~ kalan .. u . za a ı a-
kleJi f'~essillerinin ileri sürdü- Kongreye şahsen u a e e İlk olarak dün tevkifhaneye gelmiş resı. altın~ak.ı hatlar uzerınde dıkkat-
ltıiy .ık.ırler dünya efkarı umu- ' ve akşam geç vakte kadar teftişata sızlık v~ ıntızamsızllkta.n. hemen ~er 
teıt esını_daha ziyade işgal ede- davet edilmiştir meselesı• devam etmiştir. Vekil beyin refaka- hafta. bır kaza olması. ıtıyat halıne 
dir ~ahıyet ve ehemmiyette- tinde adliye müfettişi Ziya ve Istan· gelmı§ olan Şark demır yolları k.~-

"1ac D 1 bul müddei umumisi Kenan B. bulu- panyasının Alpullu ıle Uzun kopril 
akis! . ona d'ın nutkunun K f 1. t• • nuyordu. ıstasyonları arasında olmugtur. 
aıt(j• en henüz bitmeden Bri- Ongre aa ıye ılll y · ı · Bütün mevkuflar ve bilhassa irti· Istanbuldan hare~et _eden (8). nu-
tn ~~~Utku siyaset aleminin Balkanlara da enı ta 1 mat şa maznunları hiç bir şikayetleri ol- mara_Iı. katar Uzunkopruden. Edırne-
du. BU ıın dedikodu mevzuu ol- madığım söylemişlerdir. Bunlardan yile gAlıdıyullordu. Ikstahnbul • Edb.ı~nle ~~~-
Cdeıı·~ ~Utku da dikkatle tahlil teşm1·1 edecek y avokat Nesim Mazelyah Ef. Mahmut t e P u te attınm ır eştıgı • . ., . Unan murahha- Esat Beye bir istida vermiştir. Adli· noktaya .g~l~eden evel (8) nu~ara-
b 

"-Srın b ye vekili bu istidayı tetkik etmek üz- nın makınıstı h~ttın ~çık ol.du.gunu Hal komiseri Nuri Bey 
İtj 1 en üyük hatiplerinden Kongreye bütün sının talimata re almıştır.İrtişa maznunlarından Jak görm~ş ve makınayı ılcrletmıştır. linde tetkikat yaparak şirkete ihtarat· 

.\k"a 0 an Briand'ın Cemiyeti Basatın kefalete rapten tahliyesi ta- Dıger taraftan Alpulludan har~- ta bulunmuştur. 
i?Yle~:~ Utnuıni heyeti önü~de milletler murahhasları dair beyan ati hakkuk etmiştir. ket eden (85) numar~h marşand~ KUMKAPI KAZASI TAHKiKATI 
ti ı't·b gı nutku esas ve mahive- • t• k d ki Ancak bazı usule aı't noksanları ı'k de. 1.stanbula gelecektır. o. nun m.aki.- G .. K k · d ı · iŞ ıra e ~Ce er Mahmut Bey M li t d b tt k ld a daır 1 eçen gun um apı ıstasyonun a lJıij,....kau .. 1:1Y~~ iki kısma ayınriak ' uhte 't mübadele komisyonunda mal edilmemiş olması dolayısile bu- nıs ı e a ın açı o ugun • ekspresle marşandiz arasında vukua 
.\ ... nd S ANKARA (Milliyet) - T eşrinievelin altısında Ati· yapılacak heyeti ur.ıumıye içtimaı İ· gün tahliye edilecektir. Vekil Bey bu şaret ";1mıştır. . . . gelen kaza tahkikatına kumpanyaca k"aıtıd ur. ulhten, Cemiyeti çin başmurahhasımız Tevfik Kamil günde adliyeyi gezecek ve öğleden B~ ışaret~erı alan her ıkı katar da elan devam edilmektedir. tııisakı an, Lokarno ve Paris nada yirmi beşi?ci umum! s~lh ko~gresi .topl~a~aktır. lıeyin Ankaradan avdeti beklenmek· sonra Yalovaya gidecektir. hızla ile~lemışler fakat kar~nlıkt~ ~ok 
dindenarında_n, teslihatın tahdi- Kongre tamamıyle hususı hır mahıyettedir. Hıç hır res- tedir. Mamafi Tevfik Kamil beyin ne yakı'! .bı~ me:"'.fed~ h~_r ıkı .makınıst Dün kÜmpanyada teşkil edilen he-
balıı' , eınnıyet mes'elesinden • t kkü'l ') 1·) . kt A • k • T" k' zaman avdet edeceği hakkında malil- de bın bırlerını gormuşlerdır. yeti fenniye saat 2,5 ta Kumkapıda !} s olan b' . mı eşe ı e a a cası yo ur. tına ongresı ur ıye- ııtat t d .. 1d. R •h Makinistlerin vaziyeti derhal kav- makinist Niyazi Kadri ateşçi Fehmi, 
0nald'ı ırınci kısım, Mac nİn da İştirakini r.rzu etmiş ve bu hususta pek büyük bir s0::ı::~~len e;~taı;;ıza mukabil Yu usyaya f ra- rayarak aldıkları tedbirler müsademe istasyon _baş memuru Necip ve.kaıa-

nc11i Ce n sulh tezine karşı bir 1• k .. . . T" kiy . kın k d b l h"k" . M ye man' olmamışsa da ~iddetini tah- ya sebebıyet vermekle maznun mc-
kn t "ap .. sayılabı'lı'r. Uzun yıl· a a a gostenmştır. ur enın şar apısın a U un- na'! u u.metı : Diyamandopulosa cat ı•şı• f'f .' . mur Cemil efendilerden kaza hakkın· ""1 • • ~ • • • • • • l talımat gondermı•tır B t r t hak ı etmıştır. . ~et aı:~~ıuhb~ prestijinden kuv- ması ve vazıyeh cografıyesının ehemmıyetı dolayısıy e kında Yunan baş:ı,.,;~a•~ ~ra mu- Kazaya maruz kalan 8 n~aralı da izah~t almışlardır. :Su tahkıkatıı;ı 
~atı nut tıyar Fransız diplo- iştirakine ehemmiyet verilmektedir. harririmize şu izah tı vermiştir: katarda son günlerde Şark demır yol b~?~.yetınde Cemıl beyın. h:ıta~ı ~arız 
l kun b Tü ,J.i lh i l i h i [ i Türk bük- et' · d' ı:· y • •• k ·· ı A Jarında kazaların çokluğunu nazarı gorülmekle beraber makinıst e ısta· ıst bir d Un U kısmında rea rn. ye SU Ş er ne e emm ye ver r notayı biliyorsu~'::z, ı~::ı ~:;u~t~ -::. enı muş ll at dikkate alarak hatta tet!rlkat yapan s!o?dan 20 .kilometre ~üratle gec~e· 
nı alın evlet adamı manzarası- . . h 1 nadan talı'mat aldık. Yunan hu"kOme- şirket baş komiseri Nurı bey de bu- Si la.•.= .. g.elırken 40 .. ıw.pomktetrd~ ıle b· ıştır Od M d . Sulh mesailıne aıt er iş, büyü bir ehemmiyetle takip ve su - ı ı e e l ebed" . a ac Dona! gı- ti, müzakeratın inkıtaa ug"raması do· Junmakta idi. Komserlik vaka maha· geçtıgı ıçın suçu goru m ır. 
-.. ı SUihu. . F b ha taalluk eden mesaile büyu"k bir haz ile iştigal eden Türkiye Ruslar dahı·ıı tı·ca- ~ ...... "~ terıı· ıstıyor. akat ı.;. layısile, eski itil§f ve muabadelerin ~ I k t 1 b • '~ltsi~n etınek için emniyet ve bu davete icabeti muvafık görmüştür. Kongre baş muharriri- ~~olması hususun<la ~ü~k hükOme- ismet Pş. Hz. 1 Çeko_s ova .. a e ~~ı. 
t\il Yor B~ınes'elelcrini ileri SÜ- miz Siirt mebusu Mahmut Beyi şahsen davet ederek iştirakini tının noktayı nazarına ıştırak etmek· reti menetmek Evvelki gün şehrımıze 22 kışılık 
''.11~ bir n~nd'a göre harbi ya- rica etmiştir. Mahmut Beyin iştiraki çok mühimdir. Baş muhar- tedir. Başvekilimizin Cuma günü Anka· bir Çekoslovak talebe hey'eti gelmiş 
k11ttı e•-rnkısa~ı.a tel'in ve mah- ririmizin matbuatla olan münasebeti ve meclisin hariciye encü- Muhteli~ ~ü~ade}e komisyonu Yu- istiyorlar r~dan ş~h_dmize ~".deti bekle.?"':~kte- ve Galatasaray lisesine misafir ~dil-h ""e k"f meni mazlıata muharriri olması itibarile bu iştirak kongrenin nan heyetı katıplerı arasında vazife. dır. Harıcıye Vekılı Tevfık. R.uştu Be- mişlerdir. Talebe dün müzelerı ve 
ilngi bı'r d a ı değildir. Her- )erine nihayet verilenlerin listesini yin de İsmet P•. Hz. ile bırlıkte ıeh· Sultanahmet, Ay··~fya camilerini taı.: evı maksadına tamamile tevafuk etmektedir. • ------ -q harbe rn" et sözünden çıka- u id h ti, t b l l .ı. I komisyon nrasetne verd~. Bunlar- Rusyaya ihracat yapan tacirlere rimize gelmesi muhtemeldir. gezmi§ICT<!ir. Cwmıteııl cııne gide-
qOğtu Yola Ur~caat ederse onu n.Ongre are eye ıS an U a ge eCe.K.!!!_ dan yalnız bır kısmının yerı":e memur gelen malumata göre, yeniden bazı • • ceklerdir. 
ıoıracak b' getırecck ve cezal:>n Atina kongresinden sonra bu kongrenin Cenevredeki heyeti gelecek, kı~.mı ~zareırun Y.7'' boş.~· müşkülat çıkarılmaktadır. Rusların, Celal bay şehrımızde Aylıktan kesı·len para 
'<Q""d ır vasıta ve sanksı'yon lacaktır. Çunkü Yunan hukOmetımn memleketimizden Rusyaya gönderi- • .. .. .. • ""k·"ı ır "C _ idaresinin Istanbulu ziyaret, erkanı matbuat ve hükfunet rica· bu ka t f e el' de '!eri gel İş bankası umumı muduru Celal 
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0
b.· emıyet ı· smı· ne la'. 1.1 l . h ld' rarı asarru m ın n 1 lecek malları kendileri alarak götür- d' bah h . . 1 · tır' Oç aylıkların verilmesine dünden •ı , ı e temas etme en mu teme ır. mektedir . . . Bey un sa şe rımıze ge mış -

at "e ~r heyet yoktur ki kaba- fl.akikı" mak,oat .•devamlı SU[h.. B . 'M Raf 1 f d . 'h meği ve bu suretle ihracat cmtıasınm C l"I B h . . de birkaç gün kal- itibaren başlanmıştır. Bu maaşattan C ,,. enım . ae tara m an ıstı kli · · d T" k k 1 e a . şe rımız k il alar ..,.. 1 ı •L ınayetl k t d b' ı·r d'J •. h kk d k' h d' na yesırun e ur umpanya uı d kt ba ka ın Karadeniz es en par n.onunuevve maaş a· .,..~ rl~ ere arşı e a ır a e ı ecegım a ın a ı ava ıs res zaranna olarak Rus gemilerine geç· ı an sonra n n . . . . . il b' likt 'lecektlr tıı.ak lıa-.k · onları cezalandır- Kongrenin hakiki maksadı, hukuku düvelin inkişafını takip, mi surette teyı't edilmemiştir M Ra- ... t d'kl . . im k d mıntakasındaki şubelerını teftış ıçın rı e ır e ven · · · mesını ıs e ı erı şayı o a ta ır. 
eın " Q Ve vazifesini ihmal et- hakem ve bitaraflık mesailini tetkik, milletler arasındaki niza fael Be~n . ma~lahatgüzarımızdır ve Salahiyettar bir zat yeni (Türk • seyahate çıkacaktır. Zat işleri muhasibi mes'ulü Hamdi 
~eıniye~yen Fransız başvekili ve ihtilafların menşelerini taharri ve bunlar için dostane ve adi- kıymetlı bır dıplomattır. Rus) ticaret muahedesi müzakeratı FAHRi BEY TRAKYADA bey bugün maaş şubelerini teftiş •· 
.. aı.:. "e 11ı Akvam. ın. da böyle bir iane bir surette hali harbe ve sulha müteallik ve saikin cem'i ve Ed k . hkaı· :kkında bir muharririmize demiştir decektir. •a a f • yan OngreŞI Posta ve telgraf umumi müdürü 

.. ~ı~et 7.ı eyı ıfa edebilecek milletler arasındaki hakiki ve devamlı bir sulhun başlıca esasat -Ankarada yapılmakta olan mü· Fahri bey dün Anadolu dahilinde yap Kaplıcalarımız hak-
~?trnek~ getirilmesini zaruri 1eraiti liizrması teşkil eden hürriyet ve hürmeti mütekabile gibi zakerat bu sene henüz mer'i olan ti· tığı tetkikattan sonra tetkikatına de- kında kitap 
~tıt C•· Cclır. Teslihatın tahdi- fikirlerin neşri ve tashihidir. Köıprülü zade Fııaf caret muahedesi mucibince Rusya ya vam etmek üzre Trakya'ya hareket 
~tian;j"6b1 tibariyle taraftar olan Şimdiye kadar neler yapıldı? beyin beyanatı sevkedilecek kontenijan mallar hak· etmiştir. Avrupanın bazı yerlerinden sey 

t
•Ct ıne's, ıın1 un da ancak emni- kında olup sadece miktarları tespit Fahri bey avdetle bir halta şehri· yabin cemiyetine gelen mektuplard.t 
a e e · . Bu büro 1898 de Arjantin ile Şili arasındaki ihtilafatı, 1902 edilecektir. mizde kalacktır. Yalova kaplıcaları ve Türkiyedeki di-
ııı·'lli.iınkü sının hallinden son- de Boe ler escle · 1894 t d ç· J 1404 · R Yeni ticaret muahedesi ise Mosko· _..._ ğer madeni sular hakkında da mı J{l. ıştir M n olabileceğini sövle- r m sı e e ın . aponya te yanı us ŞiRKETi HAYRIYENIN mat istenmektedir. 
iet 
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1
· ac Don ld' .. · . Jap n harbinde Rusya Japonya arasında sulh lehinde tavassutta vada müzakere edilecek ve kat'i şekli YALOV ı\ SEFERLERi Seyyahin cemiyeti memleketimiz-

~ . ı ahı a a gore emnı 1 1 H b · ·, d Ankarada es bak Moskova sefiri Ze-& altjki su~1rın tahdidinrlen ve lU ·.ı?-~uş~ur. . _ ~r ı umumı en evel bugünkü Cemiyeti Akva- kai beyin riyaseti altındaki heyeti mu Şirketi hayriye Cuma ve Pazar deki kaplıcalar ve maden sulan hak-
'rliand ı's 1 arzusundan doğar. mırı ıştıga ettıgı mesailin kısmı azamı ile uğraşmıştır. rahhasa tarafından tetkik edilecek· günleri halkın Yalovaya olan tehacü- kında bir kitap çıkaracaktır. Bu kitap 
' ' e e 191 A Senesinden itı•baren t" münü görerek bu hatta vapur tahsi 4 ta Yalova ve Bursaya dair resimler ı. • terk· . v11ela emniyet so- ~ •• ır.> 'Ct \ Sıl'h ' sine karar vermiştir. bulunacaktır. 
~a l'lles'eı ~ diyor. Bu emnı- 1914 ten itibaren harp feca}·!inin kısmen tahfifine çalışmış- ~r///////Y///Y/////////////.//////AW#.#////////////, ..... --....................................................................... --.. ••• .. -·, 

ba,~Şıkbir~ı de çok nazik ve tır. Büro daima komisyonlarla devletler arasında teşkilat vücu- ~Mektepliler ~ vı·ne o o·· ıu·· m hikayesi 
le\ ekilin· uaınmadır. Fransız de getirmektedir. Ve bilhassa tahaddüs edecek ihtiliifatr tevhit ?a ~ 
~·tbaşka11n dediği gibi her dev- için beynelmilel bir mahkemei adalet tesisi fikrini temine mu- . ~~ müsabakası ~ . -- -·-' ın arın · '°' T" k h · · · 'hsanla tıyanlardan kimlerin hakiki çehrelz,' lj~., es'ele . ~ nısbetle emni- vaffak olmuştur. !i'a ur azınesının maaş ve ı • • • k , lı sın ~ i@1 rından biriktirdiği serveti Yu~ kiml~~ yüzü .':"askeli. o!duıunu ~~: te b alde k l pek basit addet- Kongre Alinada niçin toplanıyor? Haftanın en mühim ~ müesseselerine vakfederek topragm fetmıttir ve Turk millıyetperverlıgı 
f.te linu dalıendı~e tealluk ediıı- ~ h b . d' '.? ~ altına giden (Mavroyeni) beyin bütün kuvvetini bu noktadan almak it/ de"let :ı- .tnuhim görüyor. . Kc;ın.grenin Atinada inikadına yegane sebep, Avrupadaki faa- ~ - a en ne lf • ~ hikayesi karşı yaka mahafilinde hayli tadır. Bund~. sonra ~ize .hukuk ki· 
~1,.'.'tk bir .. ıç~~ emniyetin miı- lıyetııu Balkanlara da teşmil etmek arzusudur. Kongrenin Ati- Fuat bey ~lQ h ·-ft b .. ~ garip tefsirlerle karşılandı. Onların taplannın muıavatı aıyasıye kuve a· 
ıi;'.'Qır ki bolçusünü bulmak lii- nada toplanışı Balkan hükfunetlerile vuku bulacak ilk temas ma İsveçte cLund> -ehrind toplanan ~ uncu a a ugun ~ kızarıp bizim sinirleneceğimiz bir daleti içtimaiye fasıllarını o mı.k 

tr U da h l .. b' hiyetindedir. • :ı; ıa işte, ne fena tecellidir ki, biz soğuk istey~nlere bi~ ~tabı ~aki~~n .bu 
lt '1 ay ı guç ır uer millet #.4.lt# .. ak edecek beynelmilel beşinci "Tarihi edyan" ~ kapanıyor ~ kanlıhibmızı muhafaza ettiğimiz hal- amelı ve tecrubevı prensıplennı goo· S, u,~"'1 . )> ıı ı v .. , kongresina tarafımızdan murahhas !IJ • ~ de onlar haklı ve hiddetli mevkiin· tereceğiz. Madam ki en sonunda on-
~ 

1
'•i1;0 i'n u .. ı;:nsız ba<vekili, İngiliz olarak iştirak eden Edebiyat fakülte- ~Milliyetin bu sabahki nusbasıle~ 1 b' d b' d" ı '1ıı ... t ' Kongreye bütün Avrupa, ve Amerika murahhaslarından baş- r& ~ de kalmak istiyorlar, ve ıon nefesini ar •z en ayrı ve ıze uşıı_ıa~ 0 

-&,. a"'•n i ı. ve arzularına şimdi si reisi Köprülü zade Fuat B. şehri- ~ 19 uncu hafta kapanmıştır. ~ verinceye kadar Türk maliyesinin ~~kl~ın~ a?latıyor~ar;. daha !Yl. dc;-
n~~nd .. nuık~tırak .e~ememektedır. ka Balkan milletlerinden müteaddit zevat ve cemiyetler iştirak mize avdet etmiştir. ~ Yalnız dUn llAn ettiğimiz: gibi ~ kasasından tekaüt maat• almıı olo.n ğil mı ki hız ken~ıl~rı~e aynı hıssı-
~Ye lııq•bq b~un ıkınci kısmında etmektedir· Kongrada, din tarihine ait umumi ~ cevaplar cumartesine kadar ~ o sabık Osmanlı sefirinin hareketini yatı .~ı~~ngıç~a bıldırelım. . 
~aıı1n hir İde :~ .teahhüdü istilzam .... f"

0 
..... :J:.."ı"'""''"''"'""'d'"""'"""""0"";;'"""""""""""""""'"'"-•m..... mesai şubesi riyasetine intihap edilen ~ ö d 11 bili ~ hiyanet değil, batta nankörlük ,.e ne- Dun~ ne.ılın .. ~akça gafletıne 

t tlı: b teglihcu a ızırne geçmiştir.Mac 'H ru v. a a Lngı·ıı·z .rı,·ıosu Fuat B. dün bir muharririmize şu i- ~ g n er e r. ~ zaketsizlik bile telikki etmiyorlar. yarınkı nesh duşurmeyecek en ko-~ı,, ıJ •raber ın. tahdidinden bahs•t / I zahatı vermiştir: ~ Haftanın sonu ile musaba- ~ _ Mavroyeni bey nihayet bir lay tedbir, hakikatlerle yüz yüze gr• 

1,~!'Jıi ~nanlllas; sıyaset sahasında İn- t hk 'J.. f - Kongra İsveç veliahdı tarafın· ~ kanın kapanma tarihi ara- ~ Rum idi.... l~bilm~~i~. Fena tespit edilmiı $İ)'a· 
"'t. ıç hir s nın faıkiyetinden isti- a lH8 geliyor dan açılmış ve murahhasların rapor- ~ sından bir gUn geçmesini ~ &vorlar, ve açıktan açığa tunu d.> "şeraıt ~çınde ~u :vat~na hep zarnr-
t Urette ihmal etmemek - ~-- - larmı tetki~ için ş~bele~ ~eş~! ol':'n- ~ mektepli karllerlmiz istemiş- ~ il've ediyorlar ki Mavroyeni bey ar- I~ tufeyliler yeti~tırmış .o!an _top~-

~li 'lld ••re•d . lkı" memura daha • muştur. İslam kavırnlerının dınlerıne ~ ~ uda kalan servetini Türklere değil gnnız artık o hale ııelınelıd.r kı T•J•k ıı • h· e ıdeaı· F • 1 A • 1 F • müteallik olan ikinci şubede çalı•tım. lerdlr. Bu taleplerini haklı ~ • ' . b k 1 he un ". "q:r· tr il ızm ve hatta ide 1 O mıra 1eld'• ~ f& ~ ..ıbette Rumlara bırakacaktır. Yer camıasına ya ancı a an. r .. 
"'-' 1 bu •vi s' • • t el çektı·rı·ldı· ın Türklerin islamlıktan evelki dinleri- "' bulduk. Onun için cumartesi 7, " b f babad ı-d ."<, l>·L?iik h' ıyasettir. Bunlar dev iŞ en ~ ~ yüzünde böyle bir münakaşeyi Tür- v~ ?' ~rt . a~ ev a a munta-
~lııiı.~..;r ve 1ı~ •ngajman altına«>< kuınandasındadır nin islam tarikatları üzerindeki tesir ~ saat beşe kadar cevap kabul ~ kiyeden başka hiç bir memleket ,.,. kil hır nyakarlık nıkabı alt~a snk-
lııtıadhayatıa e~ prestiji de bey- Oktruva müdürlüğünde devem e- !eri hakkında kongraya verdiğim ra- l!! edeceğiz. · !fJ! ğuk kanlılıkla dinleyemez zannede- !anmanın faydası ?la~ıı:.acagını B'1· 

,tıa ti• •r.lıf•cd aylı. kıymeti olan den tahkikat mühim bir safhaya gir· . Aldığımız maIUmata göre, Teşri- por alaka ile karşılandı. ~ M kt 1 1 1 hl ~ rim. Vakia Türkiyede Türk mali- lıyarak ya ~sdkeyı yukzund.en aıt·rnaı· -~~~~-~bir id onald ınsaniyetin ho mektedir. Evvelce tevkif edilen iki ruevelin onikisinde limanımıza bir İn· Kongrede murabh sların raporla- i@1 e ep er n açı ma tarı ~ yesinden kazandığı Türk parasını lı, ı;a bu dıyar an çı. ıp gıtmc "'. • 1rı,· ... h· ealıznı .. . memurdan ba•ka yeniden iki memura .1. f' rı etrafında müzakerat cereyan etmiş ~ yaklaştıkça müsabakaya kar-~ T" ki t ki d ki d" Bır daha tekrar edelır.ı: onlara hır ı n · ı• oı gosterırs,. • gı ız ılosu gelecektı'r. Fı'Jo Sı'r Frede- llı ,, gene ur ye opra arın a Uf d' •· · k b' k d' ·ıı t ı, • illa ·• ve konferanslar verilmiştir. ~ •ı alAka artmaktadır. Şlm· 1Z .. tı kf d 1 ·0 ıyecegımız yo ; ız en ı mı etı• ~11 ~ Otı ~eti rıe[ .. ·, ~sa Avrupa millet- işten el çektirilmiştir. rick Field'in kumandası altındadır. ~ Y ~ rnan muessesa na va e en erı . · 1 d' lı• aya • nı ok•ıy b' ' Garaı· suı· ı'stı'mali hakkındaki . talı- F'J Gelecek kongrenın 4 sene sonra ~ diden bu hafta irin gele !ı: (M ') b b' . . 'd' ili mızle hasbıha c ıyoruz. •ı:. ıtçe atın k 3 an ır me~- ı oya umumi harpte Çanakkalede bu ~ ,. ~ avroyenı ey ne ırıncııı ır * * lı la,~ tııerk•ziasıtkan . geri kalmaz. kikatin aldığı şekil üzerine de serma- Junan Queen Elizabcth (Kuin Eliza. Berlinde aktedilme~i kararl.aştırılmış: 1!i cevaplar yll:ı:o baliğ olmuş- ~ le sonuncusu ... Biz ıiyaıi mô'•a,·a• 1 ı·--------=,-..---~..,," g•Ç•n Br letı başka mm- kinist Zeki ve ustabaşı Zekeriya e- bet) kruvazörü de dahildir. tır. İsveç gazetelerınden bınne yenı ~ tıı Milli et U b k k ~ çerçevesi içinde kendilerine hakkı vü- BU G-/"rN . ıı,.,, t "• gur~tanya imperatorhı· fendilere de işten el scktirilmiştir. Amiral Field İngiltere'nin Akde- Türkiye hakkında uzun bir mekale ~ r. y m sa a ayı a- ~ cut ve refah bahtettiğimiz unsurlar- U 
~ ... u. "••Yon ır·u artan şimal A· . f'l b ku yazarak lazımgelen malCımatı ver- ~~ zanan birinciye 10 lira, ikin- ~ lan buna benzer ve belki bundan da-

y a • nız ı osu aş mandanıdır. Aldıgı· . d' · 5 il b d :ıı İ'tea ~ilan As ız,,, ve istiklal ar- iskan işleri mız maJQmata göre filo bir hafta li- un. 1 cıye ra, uo ao sonra ~ ha kötü 0 kadar muameleler gördük 2 inci sabllemizde: 
·<t .... lızini taı?'a ~•tası karşısında manımızda kalacak ve bu aralık Ami- Kongreye ait raporumu yakında kazananlara da derecelı:rlne ıa ki (Mavroyeni) beyin vasiyetname•İ ı- Dil anhtı 
~•deı~"Paya ad:ssurı.e düşünen ih- Baş müfettiş Ankaraya ral Field Ankara'yı ziyaret edecektir. hazırlayarak Maarif vekaletine tevdi ~ göre nakdi mUklfat vere • ~ kartısında ne bir hayret, ne d.? bir 2- Son haberler 
tUııı ek az b· ta bır gençlik aşı- edeceğim.Kongranın hitamından son ~ kti ~ hiddet vakfesi geçirmedik. 
bir ·•de Siy ır hüner değildir. raporunu götürdü Bir Fransız zırhlısı ra Berline giderek müzeler ve kütüp ~ ce r. ı:ı: Geçen gün gene bu sütunlarda İn· 3 Uncu sahifemizde: "''•u ltıc•zuu~•et lil~minin en mu- Mülkiye sermüfettişi Müfit bey hanelerde tetkikat yaptım. ~ Bundan mada sene sonu ~ titar eden yazı Yunan ruhlu (Mav· ı- Ekonomi 
'•ıkW: Birliğ~ :~ş~ıl.eden Briarıd dün Ankaraya gitmiş ve iskan işleri lstanbula geliyor Alman müzelerinde Türkistandan !!!talebeal en fula kazanan mek-~ royeni) beylere, bir tecavüzden zi. 

2
- Türklvede çalışan kadınlar 

•t"'•k . ıkrını daha etraf- hakkında hazırladığı raporu da bera· . getirilmiş çok kıymetli asarı atika ~ tebe de bir kupa verecektir. iilı yade bu (Mavroyeni) beyleri Türk 4 Uncu sabifeml;ıde: 1 ıste · Fransız bahrıye zabit namzetlerini d ~ ~ ~'V, ..____ {~zld ber götürmüştür. hamil olan Edgar kine zırhlı kruva- var ır.> ~ 19 hafta devam eden bu mU· İ't:i hazinesinin :.apm önünde bırakan ı- Hava rapnnı 
~ l'iA.tı•~ MESUT İskan işlerinin sür'atle intaci hak- zörü 10 Teşrinievvelde İstanbuldan SÜRMENEDE 30 MACAZA ~sabakada en çok numara ka- ~ ve her Rumun yüreğinde bir Yu· 2- Felek 
•ık ı k lil'ıfı;: l<O kında bu günlerde yeni talimat gel- ı:;eçmek suretile Amerikı.ya kadar bir YANDI .. ~ zanan mektepler Darll•· ı nan aşkı çarptığını unutan kendi ~- Madcnkıimlz 
~b· ır ası O NGRELERI mesi beklenmektedir. TRABZON, ı7 (A.A.) • Surme· ~ ' , Y ıersemlı'g·ı·mı·ze bı'r tariz idi. (Teba- ı 4- Halk >titunu •tııı k tak k tetkik seyahatına çıkacaktır. f9. f k il G ı t d lı, kr • Üıre ongreleri ya- • - ----- -- • - - nenin çarşısında dün akşam çıkan bir ~ şa a a e a a asaray ır. :a aİ aadıka) mızın hiyaneti Harbi U• 5- Roman: Aşk güneşi 
ıı.:1•ri için Olduğundan nahi· lktısat vekili ZiRAAT u. MÜDÜRÜ yangın neticesinde 30 mağaza, iki fı- ~ Her mektep talebesi lftirak ~ muminin defterlerine teıçil olunAh Yarın 

· hazırlıklara baş- İktisat Vekili Şakir Bey dün Bur- Ziraat umumi müdürü Naki Bey rın, iki kahvehane yanmıştır. Nüfus- ~ edebilir. rll beri Türk milleti artık kendi yur- ııaııah. cıııaı 
sadan şehrimize dönmüştür dün Ankaraya gitmiştir. ça zayiat yoktur. ı4//#//////ff//h//#/#~W.-W~~AI* dunda ve kendi b.oy,...fı altında •· - •u lıııııı-.. _ ___________ .....:.__:.:..:.:.:..:.:.:..:.:.:..:.:.:..:.::.::::_ __ _.:~;:.:_.:..::.:::~~,:::::::,::;.::,:..:._ ____ .!,!:_:;:::.::.:..:..:.:.::.:.:.:.: ________ __:::::::::::::;::::::;:;;:;,;;;;.~~~::N:.;;.:.;Jır:::::::~~~m~•r te t att 
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"~1İLLİYET,,1N DİL ANKETİ: 1 -1 

J Anket mevzuundan hariç 
bazı mülahazalar ... 

HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

....... ' ._p!!f.erede 

Nikbinlik! 
Avrupa mektubu 

Deauville 
lsviçrede 

Cemiyeti Akvam Halkı okutma işi hakkında alınacak tedbir
Muallimlere okutmayı öğretmek meselesi.. 

Amerika ile Bu su şehrine bir hafta Elde edilen milspet 
BAŞLARKEN Eylill zarfında kaza merkezle- • k sonu -seyahatı netice/er., 

Yeni yazımızın kabulü müca rinde her köyden bir kaç müs- fillİZa ere ilerliyor _ 
hedesinde en ön safta bulunmuş tait kadın ve erkek için kurslar . . PARIS, (Milliyet) ·Çarşamba gü· CENEVRE, 11 (A.A.) _ Cemi-
olmakla müftehir olan "Milli- açmak, okurken sesli okumağa L'?NDfü\. 17 (A. A.) -:- !~gilız nünden temin etmiş olduğumuz yer- yeti akvamın bazı encümenleri müs-

,, . kabul" .. alı tınnak tabedilen gazete e Amenkan Dl:w:~keratının n_ctıcesı hak !erimize trenin hareketinden tam beş pet neticeler elde etmiştir. Binn· cı· en 
yet , yenı yazının unun ş • v kın.da pek nıkbın. olan İngıliz gazete- dakika evci oturduk. Fransız trenle-. kit 1 da h rfl · kalın cümende icra edilen müzakereler es-
ilk yrldöniimü vesilesile bır an- ap ar a enn ca ve len bu ~usuıtaki şu mutalaatı serdet rinde çok iyi bir adet vardır. Yolcu nasında İngiliz Belcika ve Peru mu-
ket açtı. siyah, kolay okunur neviden in- mckt~dır: . . biletini istediği zaman alır ve ayrıca rahhasaları Kclloğ • Briand misakı 

Bu anketten maksat, bir se- tihabına itina etmek ... v. s. gi- Tımc.s; .'ki. memleket aras';"da. son trende oturacağı yeti de kiralar. Bu dolayısile cemiyeti akvam misakının 
nelik . tecrübenin mahsullerini bi tedbirler. . • • sa:tte bır .1ttil~ zuhuru teıı:ıikesı ar- yeri trenin hareketinden beş dakika silfilıa müracaatı derpiş eden madde-

1 k Y · d · B tedb' 1 · b'' k k tı ~emamı e z~ıl 0!muşt~r. una mu evetine kadar kimse işgal edemez. O- !erinin tadilini talep etıni•tir. 
top ama tır. enı ers senesıne U ır enn ta ıı ÇO ıy- kabı! ba:şlıca duvelı b~hny~ .kon~cran raya bir kağıt parçası asılır ve tren BEYNELMiLEL KO,NFERANS 
girerken geçen sene görülmüş meti vardır. Fakat anketimizin sr~da. bır takım garrı ~abılı ı~~am yolculuğunun devamınca bu yer ki- CENEVRE, 17 (A.A.) _İkinci 
olan müşküller varsa onları el mevzuu bu değildir. Halkı okut m~~~tın h.udusu ımkan ~~ncındc ralıyana aittir. encümendeki murahhaslar, gümrük 
birliği ile tetkik ederek kolay- ma işi, dil inkılabının asri milli d.egild~r: ?ail~. t~lgraf; .tngılız Amc- Binaenaleyh trende yer bulmak i· tarifesi projesinin esas hatları ile kö
lığmı bulup göstermek istiyo- ve içtimai neticesi olmak Iaznn rıkan ıtılafı ~utun .bahrı devletle~ a· çin erken gclıniye lüzum yoktur. mür ve şeker hakkındaki teklifler hu 
ruz. Böylece gerek mektepler dır. Bu mühim iş için Maarif ve rası~da husulü İng~tcre ve A~e?ka- Gözünden bir iki frangı çıkaranlar susunda itilaf etmişlerdir. Mecli•, ik-

, kAl · d b" d · b -ıı b' da şıddetlc arzu edilen umumı bır U· iyi yer bulamamak tehlikesine maruz tisadi bir konferansı içtİtnaa davet e-
ve gerek millet mekteplen için a ebn e ır aıreye ag- ır yuşmağa doğru .atılmış il~ ~ühim ~- değildirler. deccktir. 
yeni başlıyacak senenin daha şube veya kalem yetmez. ilk za- ~ı~dan ~şka bır _şey degil~:ı-. Bu ı· Tren hareket ettikten sonra ağaç· MALI YARDIM 
kolay ve daha muvaffakıyetli manlarda düşünüldüğü gibi kuv ~lafın carı :'0 men ?lması dıger bah· !ıklar, bahçeler, muntazam işlenmiş CENEVRE, ı 7 (A.A.) _ Mali 
geçmesini temin etmek ümidin- vetli vasıtalarla mücehhez bir ic n dc:vletlcrın ken.di dona~mu tarlalar arasından geçerek Havr'a gel yardım hakkında kaleme alınıp büyük 
deyı"z. ra komitesi lazımdır. Ancak bu da hır takım.!ahdi~ata tabı t~tmala· di. Fransanın Şimal denizindeki ye- meclisteki müzakerenin ilk ünlerin-

nna ve yckdigerlerınc Amcnka ve • ı· ·· ·ın · ı• k b' d F g · 
Anketı' mize gelen ve gelmek- suretle halkı kütle halinde çok 1 il ka . . bah · 1 gane ımanı gor mı ye ayı ır şe· e ransa tarafından muzaheret cdı· 

ng tereye rşı vazıyetı nyc e- h · eli G · b Ma iJ h ı · · ı · · · · · 
te olan cevaplar, böyle biı; an- ve çabuk okutabiliriz. Bu mese- rini şek ve şüpheden ari bir surette dır r. e.rçı. n, kil rs yaİ e e J:- en proıenın tehın Fransaya ~tfec!ile· 

. be . I .
1 

"d "d . . 
1 

. .. k e 2000 vınçı ve o.metre erce r - mez. Fransız murahhas heyetı bu pro 
keti açmakta ısa t ettığimizi eye ı en e yenı en temas et- ~i~ ve tespıt etme crıne muteva · mı ol~n Hamburg Jima~ı ile ~~~~ye- j~yi ha~katen sağlam temeller üze; 
gösteriyor. Çünkü bize cevap mek fırsatı gelecektir. D. il H ald 1 il . . eli se edilemezse de coğrafı mevkiı ıtıba- rıne ıstınat ettirmek ve devam cdcbı· 
verenler hakikaten okutma ve "HOCALARA KULA"UZ k d a Ay •.rk .'

1 
ng zlatereyı 1şımktanyc rile çok inkişaf etmiş bir yerdir. Şe- lecek bir hale koymak için elinden 

u a ar men a ı e u ştırı ma hir · · M dd ı · k ı · if · · ' 
yazdırma yolunda gördükleri ba .. pıstır. untazam ca c en pe. ge em a etmıştır. Bazı eonebı dev-

Rumanyadaki bir Türk mu- m~neden en bllyu~ en~el, aralaı:ında azdır. Fakat içindeki halk servet 1- !etlerin bu imar teşeblıüsünii güçleş
zı güçlükleri gösteriyorlar. Bun allimi bey de yeni yazıyı ve bu- musavatı b~rı!eyı tesıs ~den v~ •>:· çinde boğuluyor. tıavr'ın şimalinc tirnıek i in ne ibi !aal;,,etlerde bu-
lar bı.rer bı"rer bu su""tunlarda l k nı zamanda ıki mcmlekctın vazıyetı d" . h" ki "k k b" 1 ç .. ~ .. · .. ı . . . . . nun a yazıp o umayı kolayca . . . uşen yem şe ır smt yu se ır undukları goz onundc durmaktadır. 
gozden geçırerek her hın ıçın ö- etmek i in bunları okutma- m~hsusalarını nazarı. ıtıbare alan bır sırt üzc;,rindedir. - --------

kl d ·-· k d k ı lık _gr ç . planı bulmaktan acız kalmalarıdır. Orada azino ve kahvelerin bulun- ..4.Ima-yad.a 
a ımızın er ıgı a ar o ay ga alışmamış olan muallımlere Bu engel şimdi artık bertaraf edildi- • .. g .. .. . · 

il ·· t · 1ı ag-ız l .. . . . . . - . . . dugu yuksek kale butun şımal denı· KABiNE IÇTIMAINDA 
yo arı g?s .e?IDye ça şac · yo gostencı ~etot ~tapları _ _ra- ğmd~n .ıtılafın akdı kuvveı. karı~ye zini ayak altına alıyor. o gün denizin BERLİN, 18 (A.A.) _ Nazırlar 

Ankebrnızın asıl mevzuu ha- pılmasmı teklif ediyor. Guzel gclmiştır. Manchcstcr Cardiyan. Bus bir az delilig"i tuttu Yüksek kayalan ı · · s 1 . .. all'k 
· · d 1 k · b"' .. h · · baz f'ki ihtil ' f · mcc ısı ar mcse esıne mutc ı 

nem e O ara gene yenı yazı- bir fikirdir. Fakat gene anketi- utün .. e .. emmıye~sız ~ 1. rd 
1 

a yalıyan dalgaların devamlı ıslıklan Fransız . Alman müzakeratı ile meş-
nın öğretilmesi ve halk arasında mizin mevzuundan dışarda kal- ~r'ı[u~unden a~· ~kı ~ç !ev ~t- Havr"ın nisbeten çakıllı olan plajinin gul olmuştur. 
yayılması işine dair bazı mek- maktadır ~r 0.~ erans.ını~ u ' hoe~nl~ ng_ ız beş on müşterisini de kaçırttı. O yüz- ALMANYADA TEVKIFAT 
tuplar da aldık. Asri işimize gı·- uı... • • •

1 
b "k men kan mçu.~ak~ratı er ad e ubgr~ den yerde saatlerce uzanıp yattık. BERLİN, 18 (A.A.) . Gerek Ber-

ı ..,nı yazı ı e asmayı teşvı mıyaca tır. un u o zaman an en G" ·· .. .. .. ktı Gece r d . • . • 
rişmezden eve! şu bahisleri a- k b ıl l · - l Kelloğ misakı sayesinde vaziyeti u- unc~ yuzumw:u e~y !'8 

. • ın e ve gerek vilayetlerde tethişka-
d ık .. . .. .. etme , as an şey en çoga t- . .. .. . h vül h Havr da çapkın bahrıyelılcnn pancur rane sui kasıtta bulunmuş olmakla 

ra an ç armayı munasıp goru- mak, öğretme usullerini göste- ;numıye.de. buyuk bır ta av usu- kapılı meyhanelerinden başka görü- müttehem 28 kişi tahtı tevkife alın-
yoruz: rir muallim kitapları yaptırmak e ~~ış~. il. M M D ald A- lecek yer yoktur. Paris'ten gelen bir mıştır. 

KÖYLERDE OKUTMA hep bu işi esaslı surette kavra~ merika ~ey:ı.~b~ b:iıan~~ ~~eri ~da~ Havr'ın neresinde konfor bu- KANADA VE HAKEMLiK 

Ilgın Maarif memurlarından mış bir merkez ihtiyacını hisset tahakkuk edecek olursa cihan tarihin urE t~:..i ,;..bah erkenden Deauvillc'e OTTA VA, 18 (A.A.) - Kabinenin 
bir ı:at yazdığı bir mektup ta tiren işlerdir. Bunların yakında de yeni bir fasıl açılacaktır. geçt:k. Deniz sakindi. Yarım saat ka- dünkü içtiınaından sonra başvekil M. 
köylüleri okutmak için tecrübe icrasını biz de ümit ve temenni KARADA TAHTIDI TESLIHAT dar ı;üren bir yolculuktan sonra ccn- Makcnzi King Kanddanın ihtiyari 
ye müstenit bazı tedbirler ileri- ederiz. 1ngiltere ile Amerika arasında bah· net kadar güzel olan bu şehre indik. maddeyi ve beynelmilel daimi <ltlalet 
ye sürüyor. Köylülerin ruhunu Asıl anketimizin mevzuu olan ri tahtidı teslihat etrafında cereyan Dünyada :n güzel şeW;. h~~ ş~p?e divanının dahili nizamnamesini behe
t nl t t1 t tlı kum k d .. l"k eden müzakerat bu kadar ilerilemiş yok, Dcauville ve ona bır kopru ıle mehal imza edeceğini söylemiştir. Mu 
anır ve o ~~ a ı .a. o a o. u~a. ve yazma a guç u ve- görünürken Avrupa devletleri ara· bağlı olan Tronville'dir. İdeal mem· maileyh, Kanadanın . imperatorluğun 

yazma zevkim verebilır J:ıo~~r nr gıbı olan noktalar hakkında sında bir de karada tahtidi teslihat leket böyle olur. Her ~in bahçesi bir di~er ~ükfun~tleri. tarafından derpiş 
kullanmak, ~erslerde kaide og- gelen cevapların da yakında bu yapmak fikri yeni bir şey değildir. küçült parktır. He1 pencere çiçek do- edilen ıbtırazı kay~~lcr hakkında. Ce
retmekten zıyade maddeten o- sütunlarda tetkikine gin~ece- Cenevredc son defa toplanan komis- ludur. Fakat hiç miibaliıgasız söylü- nevred~ yapılan munakaşa ve mıı:a-
kutup yazdırmak gibi ameli bir ğiz. yon akvam içtiınaında bu mesele ge- yorum: Burada ç~~ pen~ere ~ör- ker~l.'.'rı hesab~ k_atmamakta oldugu-
met t taki edilm k h 1. NECMİ ne canlanmıştır. Avrupa gazeteleri- medim. Büyük plaıin gezintı yen ta- nu ilave cylemıştır. 

O P e • er sene nin bu hususta İngiliz hükumetince mamen tahtadır. Ilı: yol belki iki ki- ÇINDE BiR CiNAYET . 

E bi i t .,, d alınan vaziyete dair yazdıkları malfi- lometre uzundur. · BRUXELLES, 18 (A.A.) • Mavı 
Cne neşr ya ı•ranS8 8 mata göre Londra kabinesinin bu me Deauville'deki aı~ntazam tenis yer nehirde üç misyonerin katli dolayısi-

R- t h t ) ğ seledcki vaziyeti şayanı • dikkattir .. !erini hiç bir yerde g'öremedim. Yal- le tahki~~ icra~ını ve mücrim~~r~ 
on gen as a 1 1 Askerlik işleri Mesela henüz muhafazakarlar yem nız Berlindeki Rot - Weiss klübü bu teczıyesım Bclçıka ve Fransa huku-

Fransız gazetelerinden biri yeni iktidar mevkiinde iken, geçen nisan- derece zengindir. metleri Çin hükumetinden talep et-
bir tehlikeden, hatta bütün insanları ihtiyat kuvvet/erin- da Cenevredeki İngiliz murahhası ka İngiliz ve Amerikan zenginlerinin mişlerdir. 
tehdit eden bir korkudan bahsediyor. rada t~lihatın tahtididindenbahsedcr yazlık yeri olan Deauville'in at yarış Belçika sefareti müstcşan isteni-
Bu tehlike şunlardır. den VBZgeÇ//miyecek kcn hüktimcti namına şu fikirde bu- mahallerinin emsali olamaz. len tetbirlerin tatbikına nezaret et· 

Bu gazetede bir mütchassıa fen a- İ . lunuyordu: Pek uzun olan plftjda on binlerce mck üzre vaka mahalline gitmiştir. 
damıtarafmdan yazılan bumekalenin PAR S, 17 (A.A.) - Havas i\jan - İngiliz heyeti, kendi noktai na· halk spor yapıyor. 1 LA N 
dikkati celbeden kıaımlarını nakletme 11 bildiriyor: Gazeteler Fransanın zarını muhafaza etmekle be~a~r ka- Deauville pliı;ının şayanı dikkat 
kten kendimizi aJaınadık.Mekaleyi ya muallem ihtiyat ku.vvctl~?':'e ~alik rada tahtidi dcslih~t.mcseles~~n, doğ hususiyetlerinden birine tesadüf ~t- Istanbul nıaarif enıin-
zan mütehassıs diyor ki: olma~'.' vaz g~çmıyccegını ya::mak rudan doğruya İngilız menafııne taal- tik. Burada deniz ilerler ve çekihr. ) " • d 

cBundan otuz dört sene evci Rönt ta, İngiJfz mcsaı fırkası azasının m.u- luk eden bir şey olmadığı fikrinde- Denizin içinde bulunanların yavaş ığın en: 
gen ismindeki bir Alman alimi 0 za- ~a~a~ak.arlan!' 1ha~eked~ v: ~etaahhşebbu.s- dir. Bu takdir.de .Avrupa kıtasını~ ~s- yavaş kumda kald!klan görülür. D~- Ankarada Ma2rif vekaleti devai 
mana kadar tuaatı nlifüz edemiyecc eny c ı~ra~tıy c en ennı • . ut keri devletlcn bır karar vermclıdir- niz gözönündc iken uza .. klaşır. I:'i!nı- rinde bir tane 17 ,5 lira maaşlı 
-· .dd' d' I . Haf 'sim! altına gırmıt addetmek ıstcmcgı ka- lcr.• 1 gı ı ıa e ı ·~ gayrı te cı . er- bul etmemesi efkarı umumiycyi hay· ze girmek için bazan yuz erce metre daktilo ve 4 tane 1 7 ,5 lira maaş 
den de gerebLlcn oı:uaatı keşfetti Bu Buna, tahtidi teslihat müzakeresi· 1 k ı · d r 

h •f 1• lı bil · · il rctc düşürmekte ve kızdırmaktadır. . d'nl A 'k hh da açıma az[ll'I 1 
• hild b 1 lı katiplik ve 2 tane 14 lira ma-

şu~at em otogra • .. na mc11ne m VAHSIYANE CiNAYET !'ı. ı eyen .. mcrı .a. mura ası Böyle zamanlarda sa. c u unan 
saıt bulunuyordu. Rontgen bu saye- DİGNE 17 (AA) y k Al ıştırak etmıştı. Bu ıkı devlet bu su- iki otomobil halkı denıze taşır. Ço- aşlı daktilo ve iki tan~ 14 lira 
de evvela kendi elinin iskiletini göste -·· .. k d:l . . '. · 

1
:- t "ı;'ı 

1 
P retle Avrupa kıtasının askeri devlet- luk çocuk erkek kadın, genç ve ih· maaşlı katiplik ve 20 lira maaş 

ren bir fotograf almağa muvaffak o- ı~rısıka~nl 1 ~rını bmı~ı\~ a~~ ':re: !eri arasında cereyan edecek müzake- tiyordan 'milrekkep kalabalık kitle, lı grafik memurluğu münhal-
luyordu. Bundan sonra her tarafta rınded u be' en etşt öşlıdı" ır a 1eyı ratı kolaylaştırmış oluyordı. biribirine karışmış bir halde eğleni- dir Bunlar müsabaka ile alına-
b "b 1 kr dild' B' af ga arane ır sure e urmuş o an F k . eli 1 ·ı d k' . . . 1 sahil bo . u tccru cer te ar e ı. ır tar U h t 'd M h w· a at şım ngı tere e ı mesaı yor. Güneşin tesın aza ınca - ktl B .. b k · t' 'k 
tan meraklı halkın tecessüsü devam e _g _et ~ yu 1 ama ve uc a ıta~s hükumetinin noktai nazarı değişmiş yundaki gazinolar doluyor. Gece ha- ca r. ~ musa a .aya ış ıra 
derken diğer taraftan da ilim adamla kı yırmı sene hapse mahlrOm etmiş- görünmektedir. Son içtimada İngiliz yatı gündüzünkünden daha cazip bir edecek.~en~ memur_ın ~:rıunu-
rı bu şuaatın mahiyeti ve bundan . I I ~ murahhası Robert Cecil Avrupa dev şekilde devam ediyor. nun 4 uncu maddesıle dıger fık-
ne gibi faydalar elde edileceğini tet- MART N KTE y ANAR DA !etlerini şiddetle alakadar eden bir Deauville zengin yatağı olduğu i· ralarındaki evsafı haiz bulunma 
kik ediyorlardı. Röntgen ıuaaının en d POR

1
T
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1

_tiniklkaa- teklifte bulumuştur. İngiliz murah- çı·n mali kudretleri zayi[ olan insan- !arı şarttır 
üh. f d k "ki . .. ası) ( ) • ont pe e vo - ll ih . ku ah 1 d B . 

m k~b.ay alsıdkırıkl emdı Ve~ gdo.~- nının' hafif blr indifaı üzerine hükii- hası ~r~uların mual emh tılyat v- !arı sarsacak ~adar Pl'ka ı ~r .. ~ra3- İmtihan 25/ 9/ 929 tarihinde 
me gı ı şey er e o uyor u. ucu un S . . , . . vctlerı ıle mevcut o an arp evazımı- nın sakinleri hır sene ı maışctinı , . . ... . b" .. 
dahiline ait scrimlcr alınarak hastalık me.t aınt-J'.ıcrr~ c nakletmıştır.Orada nın tahtit edilmesi lazımgeldiğini ile- dört a da çıkarmak mecburiyetinde ıcra edılecegıne nazaran ır gun 
!ar tcthis cdilmcğe başlandı. Fakat ~llı ~cltrelik kbırd!«atAchraliaFnk ış olkdu- ri sürmüştür. oldug-:/için her şey alabildiğine paha eveline kadar müracaat edenle-
b fr ki . d""" • gu soy enmc te ır. açma ta- l ba · k ·· · l · · ki 

u muva a yetın ver ı,.ı um~ ·~: dır. BAHRi KONFERANS lıdır. Lokantadan, .ote e, ara sına nn evra ı muspıte ennın tet -
vınç çok geçmeden kayboldu. Çunk:ü TOPLANIYOR varıncıya kadar hcpsı ~teş .pahası~ı_r· ki ile evsafı haiz bulunanların 
bu suretle hastalıkları aranan adam- ...... me:ıı-.lkad.a Ertesi gün trene lıınebılmek ıçın · t'h k b l 1 kl 
!arda bazı yaralar peydan olduğu gö- LONDRA, 18 (A.A.) • Paris, Ro- e vakıt Havr'a döndük. Pazartesi 1": 1• ana .. a .u . 0 unaca arı: 
rülmüı, bu şuaatı kullananların elle- EDISON EYILEŞIYOR ma ve Tokyo hükumetleri 1930 sene- g .. ç.. t 10 bıı~ukta gene Paris'te Katıpler ıçın ımtıhan hesap kı 
. . gunu saa • b f'k l - . . d 
rınde cerihalar çıkmıştır. Buna cRön NEVJORSEY., 18 (A.A.) - Edi- si ikinci kanunununun sonlarında top .d.k ta et gra ı memur ugu ıçın e 
tgcn hastalığı> dendi. Buna devam sonun oğlu bir aydanberi rahatsız bu !anacak olan bahri konferansa iştirak 1 1 

· k . hesap kitabetten maada grafik-
edildi. Artık hastalığa at konmuştu. lunan büyük muhterinin git gide eyi etmeğe davet edilmişlerdir. __. ten daktilo için de makineden 
Röntgencileri korumak çareleri dü- lcşmcktc olduğunu ve müteşehhip Tokyodan gelen bir telgrafnamc, CiNAYET · d "l kf 
şünüldü.• lambanm ihtiramın yıl dönümünü te- Japonyanın tahtclbahirlerin ilgasına KORKUNÇ BiR ıcra e 1 ece ır. 

Mekaleyi yazan muharrir şimdiyc,sit için 21 Teırinieveldc Deardom da muarız bulunduğunu bildiriyor. ATİNA, 17 (A.A.)'- İşinden çı- _S_u_l-ta_n_A_hm_e_t_B_e_ş_İn_cı_"_S_u_l_h_H_u_ku_k 
kadar tatbik edilen ~arclerden bah~t yapıl~c~k .. mcra~in;ıde hazır bulunabi- BiR iNFiLAK OLDU karılı:nı:§ olan bif or~an be~çisi ~ira: Mahkemesinden: Yeıil köyde İınra-
t lkten sonra bu tehhkcye karşı henuz leccğını soylemıştır. Bu merasim Hen at nezareti müdurlerınden ıki kişlyı 

dı • .,, F d f HULL, 18 (A.A.) - 15,000 hekto- hur mahallesinde kalaycı sokagm· da 
hiç bir kat'i çare bulunama gını """ ı ry . . or tar.•. ından tertip edilmiştir. öldürmüştür. 

Ed b 82 d litrelik bir benzin deposu infiliık et- 5 numaralı hanenin mütasarrıfi iken 
ve ediyor. ' ıson ugun yaşın adır. ki d' " d la d TAMiRAT BANKASI 
~!'!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!<ı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ mittir. Yakında ıgcr cpo rın a Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesin 

lstan~ul encunıeni ~ainıisin~en: 
infililk etmesine sebebiyet vermesi PARİS, l 7 (A.A.) - .Beynelmilel de Macar caddesinde 26 numaralı ha 
tehlikesi vardır. bankanın teşkilatını tetkika memur nede vefat eden Teohari efendinin 
REN'IN TAHLiYESiNE DOCRU komitenin Bruxcllt de aktedeccği i~- terekesine mahkemece vaziyet edile

Londra, 18 (A. A.) • Rhin eya- tima bazı mütek~dem. mcsclele~.n rek avokat Ali İsfendiyar bey ol bap 
!etindeki İngiliz işgal kuvvetleri ku tetkiki yüzünden bır müddet tcahhu- ta vaki olan talebe binaen tasfiye me 

l - Kahtane vaki sünnet ve Siladarağa köprülerinin beton mandam dün Londra'ya gelerek tah re uğrıyacaktır. Komitenın _23 EylCU· muru tayin kılınmıştır mü. 
anne olarak inşaları 2/ 10/ 929 Çarşamba günü saat on bire ka- !iye meselesi hakkında haribiye naza de toplanması muhten;ıeldır. Usule teveffayr muınaileyhin da ala
d ar kapalı zarf usulile kanunu mahsusuna tevfikan münakasaya reti ile görüştükten sonra tekrar Vis ait meselelerin tes91yesı h.uıusunda cak ve borcularını kayit ve be-
konulmuştur. badc'nc avdet eylemiştir. muhtelif ihraç mijesseaclerı ara~ında yan zimninda tarihi ilandan itibaren 

2 _ Bedeli keşfi 213240 liradır. INGILTERE'DE iŞSiZLER noktainazar iJ;ıtiUUı bulunmadıgı tas nihayet bir ay zarfında mahkemeye 
LONDRA 18 (A A 

' 

ı•sız· l•nn" rih cdilmcktedıt. müracaatları ve müteveffayı muınai-
3-Münakasaya ancak mühendis olup bugı'bi büyük betonarme • · · • • • 

k• u eyliilün dokuzunda bir mil BiR KONSOLOS OLDO leyhin emvali gayri menkulesi olup 
k öprüler yaptırmış olanlar kabul edilecektir. Bununla beraber ye un -

k k 
. yon 149 bin idi. Geçen senenin .•yni ATİNA, 17 (A.A.} _ Seliinikteki vaziyet edilmiş olan Ycıil köyde mcz 

m unakasaya iştira etme ıstiyenler ihale gününden laakal üç ayına nisbeten 150 bın raddesınde r t kur kalaycı sokağında bir birine müt-
gi..n eve! bu münakasaya iştirak edebilmek için Nafia baş mühen bir tanakus vardır. İspanya konıoloıu tifüsten ve at e • tası! 5 numaralı iki bap hane otuz 

rli 'i inden birer vesilca alacaklardır. Vesika almamış olanların KOMOR MADENiNDE iŞTiAL mittiP.rO. RTEKlZDE ŞIDDETLl gün müddetle müzayedeye vaz cdi-
' · k b J d'l · k · V 'k al b"lm k · !erek 20/ 10/ 929 Pazar ı:ünü oaat on 

L • ~n : u e ~ mıyece br. esı a a 1 e ıçin bu gibi in- LONDRA, 18 (A.A.) _ Röyter 8 • FIRTINA beıte ihalei evveliyesi icra kılınaca-
a • < eru te ile üsnü suretle ikınal eylediklerine dair vesaiki jansına Kolonyadan çekilen bir tel- LİZBON, 18 (A. A.) - Gayet ğından talip olanların kıyın ti mu-
e t rabeı müracaat eylemeleri şarttır. grafnamcde Loren eyaletinin "Petite şiddetli bir fırtına Loriga havalisinde hammineleri olan üçbin iki yüz lira-

4 - Projeler ve evrakı keşfiye 10 lira mukabilinde idarei hu- Rasellc" kömür madeninde müthiş sulann taşınsama sebep olmuıtur. nın yüzde onu ni•petinde pey akca-
( iJ, iy c levaz.111 idaresınden alınabilir. bir iştial vuku buldu~u. bildirilmekte- zarar ve hasar 3 milyon eıküdo tah- sını mütahsiben yevmu vakti mez-

5 _.Faz! tafsilıit almak isteyenler Nafia baş mühendislig-ine dir. Her ta~afı ateş ıçındc . bulunan min olunuyor. Altı fabrikada işler mu k:Q.rde Sultan Ahmet beıinci Sulh 
· d'" ""anw ı - B" !iye meselcsı hakkında harbıye naza· vakkaten tatil olunmuıtur. 500 ame- Mahkemesine müracaatları lüzumu 
ır... il .. uın. ,. ., d ılmetn """'-· - •.. 

Dediler •. D ~un eni kim ta- nı ara un. aea ını imam da sun. v ını verdi; Uive etti: - - a cıeitl- •· • iliııı olunur. 

~ Son Haberler -~ 
su ve yol siyasetimiz 
Miisteşar arif Beyiı1 beyanatı . 

ANKARA, 19 (Telefonla) - Bu sene yapılacak olan su ıŞ 
!eri hakkında Nafia müsteşarı Arif bey şu beyanatta bulunmuş 
tur: 

- Bu sene su işleri için vekalet faaliyete girişmiştir. Anka 
civarında yer altı suları ile dağlardan sızan ve akan sulard 
içmek için Ameliyatın devam ettiği malfundur. Bu civarda en 
yük iş Ahi Mesut köyündeki Istanbul boğazında yapılan beli 
tir. Bunun ikmalinden sonra Ahi Mesut ve civarının vasi bir 5 

rette sulanması temin edilmiş olacaktır. 
Diğer küçük suların da temin edeceği faydalar mühimdir. 

li çay, Nilufer çayı ve Menderste etüt yapılacaktır. 
Yapılacak asfalt şoseler için de tetkikat yapılıyor. Anka 

.ı\hı Mesut, Ankara - Kızıl Irmak yollarının münakasası bi 
tir. Diğerleri için tetkikat yapılıyor. Yapılacak Ankara yoll 
Nafia vekaletinin yol programında yeni bir etüt olacaktır. 

Tiftiklerimizi ıslah için 
İktısat vekaleti tarafından tiftiklerimizin islahı için çifte 

çiftliği yanındaki Aziziyenin "dokuz köyü" merasında da 
yetiştirilecektir. Bu maksatla bir çiftlik ahırı yapılacaktır. 
şehirde yetişen damızlıklar köylere tevzi edilecektir. 

Tıp kongresinin dünkü ç ~maı 
Tıp kongresinin bugünkü içtimaında Şahin .• ı ve Ltfi b 

lerin kanserin ne suretle tahassül ettiği hakkında mufassa~ 
P?rları okundu- Müderris Hamdi Suat beyin Tıp fakülte~! 
bır senedenberi tesis edilen kanserloji müessesesindeki onJ 
ve beynelmilel kongreye tevdi ettiği raporu okundu. Hamdi 
at beyin husus! netayicinden bahseden bu rapor · hakkında k 
re tarafından büyük bir alaka gösterilmiştir. 

Ankara, 18 (A.A) - Tıp kongresi azası bugün müçter 
hıfzıssıhha müzesini ziyaret etmi§tir . 

SOVYET HUKUMETlNlN TEBRiK TELGRAFI 
Sovyet hükumetinin sıhhıye komiserliği kongreye bir te 

göndermiştir. Bu telgrafta deniliyordu ki: 
Dost devletin ilmi ve tıbbi terakkiyat ve tekAmülünü ala! 

takip eder ve üçüncü milli Türk kongresini seiamlarmı. Bu 
renin Türk ve Rus milletleri arasındaki ulvi, vatani rabı 
iki milletin refahının takviyesini ümit ederim. 

Moskovada Sıhhatı Umumiye Komis• 

TAMAŞKO 
Telgrafname kongrede okundu teşekkür cevabı verilmesi 

rar verildi. Kongre yarın son içtimaıru yapacaktır. 
Fırka binasında eczacılar meşheri daha bir kaç gün d• 

edecektir. 

Ziraat Bankasının yardımı 
Ziraat bankası felaket gören zürraa yardım etmek kıır• 

ve borçların tecili hususundaki mukarreratı Sürmene Of ve 
resona da teşmil etmiştir. 

. İzmir ve havalisinde yağmur dolayısile zarar ~ ı!l 
z~raa~ ban~sı tarafından mahsulllerlni örtmek için tente 
zı edılecekbr. Haber aldığımıza göre bu tenteler Adana~ 
fabrika tarafından yapılacaktır. Banka aynca Gireson fıtl 
m~s~ahsillerine (150) bin lira ikraz yapmasını şubesine 
mıştır. 

FRANSIZ TA YYARECILERI GELDi . 
.~sAtanbul, 18 (A.A) - Fransız tayyarecileri binbaşı La~1'11 

mulazım Safo Moskovodan Odesa tarikile Yeşil köye geJn'!lf 
<lir. Tayyareciler yarın sabah hareket edecekler ve Tunus • fıl 
rid - Lizbon tarikile Parise döneceklerdir. 

BANDIRAMANIN KURTULUŞ BAYRAMI 
Ban?ırma, 17 (A.A)- Bandırmanın kurtuluş bayramı bıl 

fevkalade tezahüratla tesit edilrni tir. 

- Rus karikatüril-

Konferanstan çıkacak Civcivler 

~ . ~\ '~ ıııı;. 
6fBJ .. -"'f .. ~ -~it 

. ~{\·.-: . .. 
. , ···... ~~ ; ... ·· · ··~ .... 

' "Z~ af. ~/ 
i 

Mac Donald İngiliz - Amerikan tahdidi teslihat konfeti 
dan bahsedcıken: 

- Elbette kulu;kaya oturduktan sonra civciv çıkacaktır. 

Bir Rus gazetesi bu civcivlerin zırhlı gemi olduğunu '18' 
tadır. 

Devlet ınal~aası nıü~ürlülün~en: ·~ 
~;(ıC tur~. yerli s~yah ~eşin h_akk~nda 12 Eylfil 1929 tıı~i 

yapılan munakasaı alenıye netıcesınde verilen fiat kı~. ;' 
hammeneye naz~r~ fazla _ bulunmuş . ve yeniden ınünıt~ı 
rasma karar venlmış oldugundan talip olanların 25 Bl" .. 1 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te matbaada f!'.~i 
kil mübayaat komisyonuna ve şartnameyi görmek istı~' 
her gi1n muhasebeye müracatları- ___./ 

Evtal umum ınü~ürlüıun~en = ~ 
Kule dibinde kain vakıf arsa üzerine inşası mutesaVV'd.ıı 

!arın icra kılınan münakasasmda teklif olunan fiatlcr ııs ,.Y 
yıkmda göriilmediğinden pazarlık suretile münakasafol 
lunmııştur. 8ı: ~ 

Ta~plerin evr~ keşfiye}~ görm~k ve şeraiti ~ıaııı eli~ 
her gwı saat on dortten sonra heyeb fenniyeye ve ıh:J~ 5' 
lan 2 Teşrinievel 929 tarihine müsadif Çar§amba giı!lıl rıv1 

beşte Istanbul Evkaf müdiriyetinde İdare encümeıunc 1 

atlan. __ ... . ~ I 
Pertevniyal vakfından: Şişlide İz. nan 5 Teşrinievcl 929 ta 15 e 

zet Paşa sokağmd~ Valide apartıma- dil Cumartesi günü saa~ 0el' 
nının 8 ve 12 No. daireleri aleni mü- IstanbulEvkaf müdiriyetırı t 
zayedcye konulmuştur. Taliplerin yö yal idaresine ve ya idart 
vmü müzayede olmak üzre tayin .ıu- ne müracaat eylemeler• 

e 

d 

a 
m 
fa 

le 
v 

tü 
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Silahlanma, silah fabrikalarının zorile yapılır. Kapitalist mem 
leke~lerde revaçta olan bu tarzda silahlanma silfilı ticareti için- Maarl'*e dir. lngilterede Armstrong duramaz, Amerika tersaneleri du- I'" 
ramaz. Durupta mahvolmamak için gazete satın alırur; yüksek, Millet mektepleri orta, küçük memurları tutarlar; gizli, açık silahlaruna propagan l dası yapılır. Son Amerika silah fabrikalarının skandali, skandal yeniden açı ıyor ler zincirinden bir halkadır. Millet mektepleri Teşrinisanide a-Silahlanma, hayal politikası için yapılır. Hesaba aklı ermeyen çılacaktır. Bu mekteplerde haftada ri hl b" ( • 4 gün tedrisat yapılacak ve aynca ge memleketlerde revaçta olan bu tarzda sila anma ır ırre- Pazartesi ve Perşembe günleri de yal denta) uğrunadır. Balkan gibi, bu marazi halin esiri yerler var. ruz hanımlara ders gösterilecektir. Nasıl Çin afyondan vaz geçemezse, böyle yerleri hummadan kur Millet mekteplerine kayıt muame-tamıak ta güçtür. lesine 1 S Teşrini evcide başlanaca~-Silahlanma, yaşamak hakkını müdafaa ıçın yapılır. Devletin tır. Istanbulda Millet mekteplerınolan bu vazife:ıoi devlet, her lahza kurduğu muvazene hesabile den mezun olanlar (l 20,0GO) kişiye talı baliğ olmuştur. akkuk ettirir. Yaşamak, tehdide eğilmemek olduğundan, RESMi M~E=K=T~EPLERDE heşabının neticelerini sabır ve feda duygusile takip eder. ı Şehrimizdeki resmi ilk mektep «· Türkiye iillahlanıyor. Fakat bu silhlanış birinci ve ikinci ba- de kayıt ve kabul muamelatına Cu-tıl şekillerde değil, üçüncü makul şekildedir. Türkiye silaha martesi günü başlanacaktır. Kayıt ne masraf döküyorsa bir kapitalist şirkete ram olduğundan veya ticesinde talebe miktarının, fazla olkamaştırıcı bir hayal uğrundan dökmüyor, yaşamak iradesinin duğu anlaşılırsa buhrana meydan ver şiJdetinden döküyor. Dün, Cumhuriyet gazetesindeki baş yazı- memek için mektepler de ~tiy~ç nis-d petinde arttırılacaktır. Vekaletın, bu a kudretle gösterildiği gibi, insanlıkta şuriş isteyenleri menet- sene okunacak kitaplar hakkında te_b-mek ve (insanlığın sulhuna medeni bir hizmet) te bulunmak !iğe ettiği liste dün mekteplere bılazminden doğan Türkün silahlanması, pınar kuvvetini, şahsı dirilmiştir. 
silis hesabına bir mecnunane uysallıktan ve yahut marazi bir TRABZON MAARiF EMiNi hmnmadan almaz, en ı, ( elementaire) Darwine telekkisile (na- Trabzon Maarif eminliğine tayin turel) bir beka hakkının ekonomisinden alır. edilen Maarif müfettişi umumisi Hil-

Malul gaziler 
dertlerine çare bulun

masını istiyorlar 
Dün matbaamıza, elini, ayağın mu 

harebelerde kaybetmiş malilllerimiz
den bir kafile geldi. Vatan uğrunda 
malul kalmış olan bu vatandaşlar 
bize dertlerini anlattılar. Kendilerinin 
söylemesine hacet olmadan bu zaval 
lıların ne kadar müşkül bir hayat mü 
cadelesi içinde ezildikleri hallerinden 
anlaşılıyordu. Dertlerini sorduk. Ga
zeteye yazılacak bir kaç satırın hükil 
metiınizçe nazarı dikkate alınacağın
dan emin olarak kendilerini dinledik. 

İstenen şey şudur: 
Ziraat bankasındaki paranın bir 

an evel malllllere tevzii için cemiyet 
ait olduğu makama telgrafla müra
caat etmış isede şimdiye kadar buna 
cevap gelmemiştir. MalO.ller bunun 
üzerine Malw gaziler tasfiye komi
syonuna gitmişlerdir. Lakin oradan 
aldıkları cevap da menfi olmuştur. 

Ait olduğu makamın nazarı dikka 
tini celbediyoruz. Her halde malO.lle
ri tatmin edecek bir çare bulunacağı
nı ümit ediyoruz. GUNU•• •• N İKTIS ADJ HABERLERi' mi B. Pazartesi günü mahalli memu-riyetine hareket edecektir. 

.Behçet beyin tütün işleri hakkında İz mir B~fr~ı~a~~';1ie!'!fıf~!~:rı?a~m . lll:Cit711J11i-..'. IJ· ı1 . gazetelerine mühim beyanatı !ar biçki ve dikiş mektebinde d_~rsler ~~ İ d hitam buldu<Tundan mektepdahıılnde 

Emanette l bir çocukları o mamış ... Memurlar için 25 senelik karı kocadırlar. Kadın 40 ına, erkek 55 ine yakla.ş Tanzim edilen talimat- yor. Bu vakta kadar -ne dersiniz?- bir çocukları olmamtş~Şöyl name tatbik ediliyor evin içinde çıtır pıtır konuşan bir yavrunun hasretile ikisı de 2 Şehremaneti memurları hakkında deta dertli olmuşlar. yapılan talimatname Cemiyeti beledi- Bir gün, yine böyle mahzun mahzun otururlarken kocası de ye idare encümeni tarafından tetkik miş ki: 
edilmektedir. Bu talimatname, me- - Hanım, benim hatırıma bir şey geliyor. Anasız babasız ~ murların tayin, azil, mükafat ve cc- çocuk bulup kendimize evlat edinsek! zaları hususunda hemen hemen mc- K dı ·· a ncağız, evlat yoksulu, ne desin, boynunu bükınuş: murin kanununun aynidir. S =-- - en bilirsin efendi ! demiş. 
KiMSESiZ ÇOCUKLAR YURDU O gün bu gün, darül'acezenin kapısını aşındırryorlarnııs. r.ı· Şehremaneti tarafından açılan kim- h b" b k d ~·.~ sesiz çocuklar yurduna tayin edile- ayet ır uçu yaşın a bir çocuk bulmuşlar. Günah mahsu ... cek bir memurla bir hademe için icap olan bubi günah yavrunun adını da koymuşlar: eden tahsisat alındığı cihetle bu me- Orhan ... Fakat Orhancığı evlat edinmek için mahkcıııe ka. murlar tayin edilmiştir. Bu kabil ço- rarı lazım. Dünkü celsede, karı, koca ikisi de gelmişlerdi. Hacuklar yurdun mevcudiyetinden ha- kim sordu: 
berdar olamadıklarından dün Şehre- _ Şimdiye kadar hiç mi çocuğunuz olmadı? maneti polis ve zabıtai bclediyeyebir 
tamim göndererek tesadüf eyliye.:ek- - Hiç olmadı. 
leri kimsesiz çocukların yurda sevke- - Evlat edinmek istediğiniz çocuğun babası? •• dilmesini bildirmiştir. - Babası belli değil efendim! 
RADYOTERAPİ TAHSİLİ İÇİN - Ya anası? 

MÜSABAKA AÇILACAK - Anası da belli değil. .. 
Cerrahpaşa hastanesindeki radyote - Demek bu çocuğu mutlaka evlatlığa kabul edeceksiniz. rapi makinesi hakkında ihtisas elde - Ne yapalım. Allah bize vermeyince .... 

etmek üzere Avrupaya gönderilecek Hakim, bu talebi aynen zapta geçirdikten tahkikatın bittiP-İ· doktorlar arasında bir müsabaka açıl 
v ması takarrür etmiştir.Avrupaya gide ni tebliğ ettikten sonra tahkikatın bittiğini bildirdi. Şimdi cek mütehassıs orada bir sene kala- evrak mahkemeye verilip karar alınacak. cak ve geldikten sonra burada beş ... * • sene hizmet edecektir. 

zmır e bulunan tütün inhisarı u- !erdir. 
b ç t l d mum. i m_Udürü Behçet bey: tütünleri- İzmir tütün fabrikasını tevsi etmi- bir sergi açılmıştır. Sergiyi ziyar~t ~- a a ca a d den bı·r muharrı"rım· ı"ze mektep mudu- ÇOCUK BAHÇESİNDE BİR GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ mıze aır aşağıdaki beyanatta bulun- yece<Tiz, yalnız tesisatı tezyit edece- O. t b rU Mürşide Cemil Hanım şu mal ma- OYUNCAK BOZULMUŞ İ muş uTr.u··'t ·• "' b h ğiz. Haziran~an beri gece mesaisi tı vermiştir: Ömer Ef. akrabasını Çocuk bahçesinde yapılan "Rus era ve iflas kanunu tatbik ediliyor. 11.k duruşma 

- un mu ayaa zamanının ara yapılıyordu, ışler artmıştır. M k b" . 1926 esı"nde arı!- d • b retli günlerı"nd b 1 F b "k b" .. k • - e te ımız sen • b .. .. d.. agı ozulduğu için yeniden yapıla- d.. . . h Daha eve! Fe u ':?'buyoruz. Udi I I a rıh alyaf bı~kmotor ?yacd~lgız.k dı, geçen sene 31 talebe ve bu senede ta ancayf a of dur U caktır .. Bah_ çedeki havuzun da biran UD lCra amıri UZUrunda yapıldı runızı bura .. d . "k T '" .. . ş· diki "k b" d . . anım mezum o ş . ., Çatalcada oturan Sadık efendiyi eve ı ma ıne ça şı ma tadır. atbikına _yeni başlanan icra ve if- B. maznun mevkiin" e geldi. K--~'sı·n 

. . . en mu ayaa m re- stan u a n ası tevsı e ı ece · ı 21 h .. lmu tur G..,.en se J k J 1ı ı k T ya gon ermıştı . utun tır. ım fabrı a ınası epo ıttı- d b" . t k Mektep iki 
1 """' 

alrm ve satımı pek seri gidiyor. haz olunacak ve Hasköyde yeni bir ne fe ı(r9s8e)rgıala~mış 1 d,, • akrabasından Ömer efendi belkemi- CEMiYETi BELEOfYE iÇTiMAI las kanunu ıcra memurlarının işleri- den sesini gaybeden şehir denmekle 
İdarenin yapacağı mühim tütün fabrika kurulacaktır. sını tır. t e e va~ r. ·1m· ha- ğinden kurşunla yaralamıştır. Cemiyeti belediye bugün toplana- ne karşı icra amiri nezdinde itiraz ya- ne kasdedildiği ve niçin isimsiz adam 

mübayaatı işinin muhabereye dökül- Beh t be T"'t" t h ' İd · Bundan sonra sergı gezı ış, Tedavisi için Istanbula getirilen rak muhtelif meseleler hakkında mü- pılar~.k aleni duruşnıay. a talip_ olacak-. denildiği soruldu. , 
çe y; u un n ısar aresı 1 t • . 1 t kdir edilmiş-

tı D b k ilk bikı 
memesi, iş'ar ve istişara mahal kal- vasrtasile mühim miktarda tütün mü- ı:ım arm yap ıgı ış er a Sadık efendi hastanede vefat etmiş- zakere yapacaktır. · un u anunun tat esen Bunların izahından sonra Kimi! 
maması ve bazı mes'eleleri buradan bayaa etmek isteyen sermayedar bir tır. tir. Cinayetin sebebi meçhuldür. TAKSILERQE GENE olara_k_ic~a reisi Refik bey riyasetin- bey iddanamesini serdetti. Ve 312 İn· 
ameli surette halletmek için geldik. Amerikan şirketinin teşebbüsü hak-ı ECNEBi MEKTEPLE;R Müddei umumilik meseleye vaz' HiLE YAPIYORLAR de bmncı. duruşma yapıldı. Duruş- ci madde ile tecriyelerini istedi. 

MUlhakata gidecek, orada da tet- kında şu sözleri söylemiştir: KiTAPLARIN TETKiKi . ıyet etmiştir S ·· ı d · . mada Refık bey yalnız ve hukuk ha- Bundan sonra müdafaa yapıldı 
kikata devam edeceğim. - Amerikada bu sene teşkil edil- Yeni senei dersiye mUnasebetil". . . on gun er e gene bırçok taksile- kimleri elbisesi giymiş olarak bulu- Karar Cumartesi günü verilecektir. 

kik 
b- DALGIÇ KAZIM BiR ÇOCU~U ri_n. hileli olduğu_ a. n_Jaşıl .. dığından_ sey- nuyordu. Bu ilk duru•ma mevzuu A- BiR POLiS MAHKOM OLDU 

Tet . atım on, onbeş gün devam miş olan mühim bir tütün şirketi; 1- Maarif emaneti tarafından ecne 1 YARALADI f k ki d b • 
d kti 

1 t t ruse er mer ezı ı gun en erı oto- tiye hanımın Apdülkerim bey aleyh·- B "kt ta G h ı... •• 
e ece r. daremize müracaat etti, vasıtamızla mekteplerinde okunan kitap arın e - G_ ala tada Balrkane sokağında Ka- mobilleri çevirer_ek t. aksileri muayene ne açtıg" ı haczi mevzuun devamın~ eşı aş az ane yo • ..,unda. 

Mütahassıs İsveçireli mösyö Perin tütün mübayaa etmek istediğini bil- kikine başlanmıştır. · ı k h d ki d d tm kt t k ı bo k ld Yaniye motasikletle çarparak ölümü-
d t tkikat ktır 

1 
mı ın a vesi üstün e o a a otu- e e e ve a sı en zu o uğu ve Apdülkerim bey tarafından bilmu ne sebebiyet veren polı" s Cemal efc~-

e e yapaca · dirdi. ANKARA MUALLiM MEKTEB d ı · A K ' ·ı d nl 1 1 h kk d t k"bat 1 " 
G .... 1 . . h !ık 

ran a gıç rap azım ı e yanın a a aşı an ar a ın a a ı yapı - kabele açılan haczi mevzuun ademi di, vefata sebebı"yet maddesinden, 3 
eçen sene tutun erımıze asta Şirketin teşebbüsü ciddidir, serma- MÜDÜRÜ alı 17 d D 'k · · kt d 

. 1 t b kar h . 1 
ç şan yaşm a omanı a ısmın- ma a ır. devamı içindi. sene ağır hapse mahk"- edilmiştı" r. 

arız o muş u, una şı e emmıyet e yeside mühimdir. Avans vermek şar- Ankara orta muaııım· mektebi mü- d k" k b' ı k ·· .. d k 
wu 

· d J 'k 
e ı çoc. u ır _a aca yuzun en ~v KANADALI SEYYAHLAR RESiMLi AY DAVASI BAKKALI B"'"MAKLA 

mlıca e e ettı , mücadelede muvaf- tile_ mas.rafı_ kendilen.·_n_e, ait _o_Iarak is- dürıu·· g· u··ne tayı·n edilen Mahmut Ek- t ı K .. b ki 
"" 

f k Jd k 
g~ e mış er, azım ıça a çocu~u GiTTi Dün üçüncü ceza mahkemesinde MAZNUN 

a o u . tedıklerı mıktarda tutun mubayaa e- rem bey bugün Anka raya gidecektir. agır surette yaralamıştır. Arap Ka- Üç gün evvel şehrimize geldig" im" isimsiz adam imzasile rıkan cses·ım· TopL---~- .._...._,, ......___ ..... _ 
Bu sene; t ütünlerin yüksek fiat· deceğiınizi bildirdik. - , k ı 

> ....,.,...~ - ._ -.Q,. 
!erle satılması da mücadeledeki mu- Tütünlerimizden nümuneler iste- HAZIRLANAN KlTAP~I zım ya a anmış~·-· haber verdiğimiz 85 Kanadalı seyyah gaybeden şehir> serlevhalı şiirden do dükkanına girerek parasına tamaan 
vaffakıyeti isbat eder. diler; gönderdik. Avans gönderdik- Devlet matb~ası t_ara~ından lıse. ve SARHOŞLUK YÜZÜNDEN dün hareket etmişlerdir. layı Resimli Ay mecmuası aleyhine boğmak ve maktulü yakmağa teşeh· 

Mamafi İzmir tütünleri Samsun !eri takdirde derhal istedikleri mik- orta mekteplerıne aıt kitaplar hazır- 1- Karagümrük sakinlerinden A- BANDIRMANIN KURTULUŞU ikame olunan davanın rüyetine baş- büsten maznun Apdullah ve Mehmet 
tütünle.i gibi bütün Avrupa piyasa- tarda mübayaat yapacağız. !anmaktadır. Bir tara~tan da taşraya rap Hakkı, arabaoı Kahyası Musta- BANDIRMA, 17 (A.A)-Bandır- landı. Riyaset makamında Kudretul- biraderlerin dün Ağırcezada muhake 
smda hürmete mazhat olduğu için HARiÇTEN MEMLEKETE köy ve şehir kıraatlenle hal~ mah- fa, Hasan Beyoğlunda muhtelif yer- manın kurtuluş yıl dönümü bugün lab ve iddia makamında da Kamil B. meleri yapıldı. Müddei umumi mua 
belki bir hastalık e•eri kaldı ise kö- GiREN PARALAR sus bir çok kitaplar gönderılmekte- !erde rakı içmişler, iyice sarhoş ol- fevkaUide tezahüratla tesit edilmiş- bulunuyordu. Evvela iddaname okun vini Burhan B. maznunlardan Apdul 
künden izalesi tedbirlerini ittihaz ede Alakadar ticari müesseselerce ya- dir. duktan sonra Drağman caddesinde tir. du. Bunda şiirin komünist propağan- labın Hasan ağayı boğduğu sabit ol-
ceğiz. pılan tetkiklere göre ihracatımız mu- iLK MEKTEP MODÜRLERININ Mahmudun dükkanından kavun al- Mr. COLLINS EVLENDi dası yaptığı zikredilerek mes'ul mü- muş ve fakat yakmağa teşebbüsü .a 

Bu esnada daireleri ve fabrikayı kabil inde memleketimize giren para iÇTiMAi mak istemişlerdir. dür Behçet beyin (155) inci madde bit olmadığrndan katilden terimini 
da memurlarımız vasıtasiyle teftiş et- bu sene geçen seneye nisbetle daha İlk tetrisat müfettişi Nuri beyin Mahmut kavunlara fazla para is- Times gazetesi hususi muhabiri mucibince muhakemesinin icrası iste- ve Mehmedin hiç bir cürmü sabit ol-
miş olacağım. çoktur.Mahsullerimizin miktar itibari riyasetinde ilk mektep müdürleri 21 tediği için sarhoşlar otomobilden in- Mr. Coliins ilebMiss Grace Whitthall niyordu. Müddei umumi Behçet be- madığmdan beraetini istedi. Mahke· 

lzmir tütünlerinin kıymet ve ehem ıe daha az olmakla beraber daha iyi Eylıilde başlıyacak olan k~yıt m~~e ınişler, ve kavuncuyu fena halde döv geçen aynı eşinde Lonra'da ev- yin hazır bulunmasını istedi. Behçet me müdafaa için tehir edildi. 
ı:ru. t" kt b h Jk f"kı · d f' ı ı tı1ın ı b · k k zre dun mu"' şlerdı"r. lenmişler ve bal ayını Avrupa' da se-

ye ı ço ur, unu a uı ı ıne a ıyat er e sa ış o ması unu temın lesi tarafından onuşnıa u ha ziyade sokmak lazımdır. etmiştir. 
28 inci ilk mektepte bir içtima yap- Dayak yiyen Mahmut dükkanın- yahatle geçirdikten sonra evvelki İzmirde bir de mühim tecrübe ya- iKTiSAT HEYETi mışlardır. dan eline geçirdiği tabanca ile arka- 1giık'n Istanbula avdet etmişlerdi~-. Mb~s-ı>acağız. Bir şirket tarafından Amtri- TRAKYAYA GiTTi DARÜLFÜNUNDA TETRlSAT !arından üç el ateş etmiştir. e taşımıza ve refikasına mesut ır ka'dan buraya bir makıne getirilmiş. İktisat meclisi alisi azasından Vch- d D ··ır· Bu sırada hadise mahalline bekçi evlilik hayatı temenni ederiz. Bu makine ile incir ve üzüm mah- bi ve Raif Necdet beyler dün Trak- em:;tN~~~fô:!:~ ~'.;; Tı:r~ak~~~e~ ile polis memurları gelmiş, sarhoşlar AVUSTURYA KURlYESI GiTTi •uıu ıslah ediliyormuş. yada tetkikatta bulunmak üzre hare- si reisi Süreyya B. vekalet ed~cektır. bekçiyi dövdükleri gibi memurlara Avusturya sefarethanesi kuriyesi Bu makineler tütünler i~in de kul- ket etmiştir. Darülfünun ve şuabatında tetrısat ıs da hakaret etmişlerdir. Mustafa ile M. Rüdolf M. Mayer dün akşam A-lanılmaktadır. Hey'et, Edirne, Kırklareli, Alpu!- kt Hasan yakalanmış, Arap Hakkı firar vusturya'ya hareket etmiştir. Tlitünlerimizi ıslalı tecrübelerini lu, Çatalca ve Tekirdağında tetkikat Teşrinievelde başlıyaca ır. etmiştir . TIP KONGRESfNJEN AVDET ~•pacagı· z, muvaffak olursak (60, yapacak ve buraya avdetten sonra EDEBİYATÇILAR ÇA(lIRILIYOR 2- Motörcü Cemal, Nuri, Nacı A k d 1 T 

Oo • ti B" r.. Edeb · t n ara a top anan ıp kongresi-
0) lira kıymetinde olan bu makine- Bursaya gidecektir. Güzel Sana ar ır ıgı ıya Necati isminde dört arkadaş dün gece nin birinci günü cereyan eden müza-den tnbisar İdaresi namına getirecek • Ekmek çeıniıi - Bu sene Trak- şubesinden aldığımız mektupta G. S. Hasköyde iskele caddesinde Moizin kerata iştirak eden Dr. Mazhar Os-~. burada kuracağı.. yada daha ziyade mısır ve çavdar e- B. Edebiyat şubesinin geçend_e_in~kat meyhanesine gitmişler, bira içmişler, man bey dün şehrimize gelmiştir. 

Giimrükte 
Müdiri umumi tetkik 

seyahatına çıkıyor 

Spor 
Bulgar takımı geldi 
İzmirde üç maç yapan Bulcar Bo· 

tef takımı dün İzmirden avdet etmiş· Rüsumat müdiri umumisi İhsan tir. Botef oyuncuları İzmirden çok Rifat bey gelecek hafta içinde Cenup gayri müsait bir intibala d6nmekte 
vila~etleri ve ~enup hududunda bir oldukla?".' s?ylemektedirler. Bulgar tetkık seyahatıne çıkacaktır. lar İzmırlılerın sert oyun sistemlndeo İhsan Rıfat bey Mersin tarikile şikayetçidirler. 
Adanaya ve oradan hudut vilayetle- Botefln Cuma gllnU Fenerbahçe i• rini tetkik ederek Ankaraya avdet e- le Kadıköyünde bir maç yapmaları decektir. muhtemeldir. 

'-. İzmirin ve her tarafta tütün İnhi- kimine ehemmiyet verildiğinden buğ eden kongresinde idare heyetı ıntiha- hesap görürlerken fazla para isteme- Mazhar Osman B. rahatsızlığı do-~t İdarelerinin mühim ihtiyaçların- day azdır. bmın 19 eylO.I Perşembe günü saat sinden muğber olarak meyhanenin Jayısile kongrenin hitamına kadar ka- ERZIRUM HATTINA GİTMEK FIRINDA YANGIN 
n biri depolar meselesidir. Halbuki Istanbulun ekmek çeşni- 14 de aktedileceğinden azarım bugün camlarını kırmışlardır. Ayni zaman· lamadığını söylemiş ve şunları il3ve İSTEYEN ŞİMENDİFERCİLER Dün Beşiktaşta fmıncalacı Hllm: 

l İnşaat siyaseti takip etmekte ve siı:Vn yüzde altmışı yumuşak Anado- kü içtimaa gelmeleri rica olunmuş- da Moizi de döven dört arkadaş ya- etmiştir: Anadolu demir yoll~n. idar".sin~e efendinin fırnından yangın çıkmış i 
~ıı:~sar İdaresi için her tarafta depo- lu buğdayı ve kırk ta sert Trakya tur. kalanmıştır. _ Kongrede frengi hakkında oku- <;alışan memurlardan ıstiyenlerın hır se de söndürülmüştür. 

1n1<1sına çalışm~ktayız. mahsulünden terekküp etmektedir. ANKARA EKSPRESi iÇiN KADIN YÜZÜNDEN ARKADA- nan raporlar esaslı tetkikat netice- der.ece. terfi ile. Erzrr_um hat•ma t'ak-ı ıı.Llleposuzluk yüzünden her sene Sert buğdayın azlığına nazaran ek- 1 y TAKLI VAGONLAR ŞINI BIÇAKLA VURDU sinde hazırlanmıştır. ledılebıleceklerı denıır yollan umum htanbuI, Aıliye Mabkemeıı" Bır" ı"n. 
•.~ Çok kira parası vermek icap edi- d • · kl"k YEN A '•t (? mek çeşnisinde esaslı egışi ı ler Teşrinievelden itib;rren Istanbul- Eyipte oturan Şerif ile arkadaşı Bunlarda keşif mahiyetinde birşey müdürlüğünce tamim olunmuştu•. ci Hukuk Dairesinden: Millioto Şir-
tıı.. •nnidepolar yaptırmak isteyo- yapılması zaruri görülmektedir. la Ankara arasında her gün e~spre~ Fuat dün Edirnekapı tarikile evleri- yoktur. Esasen şimdilik böyle bir ye- Bu tamim üzerine ekserisi bekar ol- keti vekili Cemil Bey tarafından ts . 

" Alakadarların fikirlerine göre Trak ı· kt" y t klı vagonlar ıdaresı ne gı'derken yolda birbirlerile kavga- nilik olamıyacagı· kanaatindeyim,,. aıak üzre birçok memur talip çıkrnıs- mail Hakkı Efendi ile Cibalide Hora-
';,"Utada da bir dep_ o in•a ettirece- yada bu sene sert bug· day ne kadar iş ıyece ır. a a · · · - • 
< 'i • h günkü ihtiyacı temın ıçın fazla ya tutuşmuşlardır. Kavganın sebebi ViLAYETLE EMANETiN tır. sancı Yokuşunda No 28 mukim Saim 
""~· •~nız arsası henüz tespit edil- azsa Anadoluda yumuşak buğday da er . kt" bir kadın meselesidir. TEVHiDi Bey aleyhine ikame olunan alacak 
~ .... 1ttır. İzmirin yangın yerlerinde o nisbette çoktur. vagon getırtece ır. 

TEKIRDAC ZIRAA T 
,,'~bir arsamız vardır. İmar mınta- Elemek çeşnisine sert buğdayın İt· Yataklı vagonlar aynı . zamanda Bir aralık bıçağını çıkaran Şerif Emanetle vilayetin tevhidi hakkın- MÜDÜRLOCO davasından dolayı tanzim ve miıddeı 
\ na . . Ankara hattı üzerinde mavı vagonlar arkadaşını Uç yerinden yaraladıktan da tabkikatta bulunan ihzari komis- aleyhlerden Saim Beye irsal kılınan 

1t. • gırdiği için Beledıyeye kalmış hali bu cins buğdayı kullanmak için- tahrı"k edecektı·r. Bu vagonların tek f" tm;•tı' r "erif biraz sonra Tekirdağ Ziraat müdürlüğüne ta- tebli <Tname varakası zahrına mum·· aı·-
"tsa · u · J · · 

sonra ırar e .., · ., yon dün vilayette toplanmış ve bay- · be d" kşa .. 
-. .... ışi hen z netıce enmemıştır. di. Halbuki şimdi bu mecburiyet kal- 1 ard r k 1 h kkt d tahk'k t b yin edilen Remzı y un a m va- leyhin bir sene mukaddem mezkw" 

a.. •·uıu t · ld... ki yataklı kompartıman arı v. 1 • ya a anmış, a n a 1 a a aş- tar işleri hakkında Vilayet ve Ema- · · 
"'•lı'•- n nhısarına ge ıgım va t madığından pek az mesela yüzde on • Liman komı"ıyonu -Tıcaret oda- 1 t zifesi başına gıttı. haneden çıkarak semıı· mechule gı" t . 

~ v "d 17 b k il d kt d b ğd k anmış ır. net baytar müdürlerinin mütalaaları -----
,.~;~ .arı at uçu m yon u. mi ann a sert u ay oyarak ek- sı reı·sı· rahatsız oldug" undan Istanbul 1 ŞOFÖRÜN MARiFETi tiği ve ikametgahının merhul bulun 
'" ""'dı var"d t ekQnu 24 milyona k ı1a1ı·ı· OTOMOB L VE TRAMVAY alınmıştır. Bugün de umum komis-

> 

' •1 · ı a Y me yap 1 ır ıun· anı hakkında tetkikatta buluna-
· ı d İ "kl'I dd · dug· u mubaşır ve mahallesi muhtan 

~~torını!tir. TütUnlerimize rağbet Bu ekmek tabiatile çok beyaz ve KAZALARI yon toplanacaktır. Dün Beyog un a stı a ca esın-
.-:-ıı · \ra · le "d" t""t"' f 1 ktı cak komisyon toplana":'amıştı. J:'0 mi- 1_ İzzet isminde bir şoförün kul- MUHACiRLER-KENDiLERiN\. de şoför Şevketin idaresindeki 33 nu- tarafından verilen şerhten anlaşılma~ 
•• '•ıu zıyet ço eyı ır, u un ne ıs 0 aca r. syonun riyasetin. e V_elızade Fa.ık B. 

c. maralı tecrübe otomobili Yalya is- la bittalep ilanen teblitat ifasına w. 
'it. t>ıiiz daima inkişaf etmekte- Mamafi Anadoluda da az miktar- k !andığı otomobil dün Kızıltoprakta BORÇ VERILMEDICINDEN 

l'· da b • da . . •. d b intihap edilmiştır-, Lıman oını.syonu sürücü Mustafanın arabasına çarp- MOŞTEKI minde birine çarparak başından ve a- tahkikatın 30/ 9/ 929 Pazartesi güni> 
t~Utltj sert ug Y yetıştigın en u es- arm ilk içtim~ını alctedecekdır. yağmdan yaralamıştır. saat Hte tayinine karar verilmiş ol 

ı.ti ~•de en çok sarfedilen tütün iri çeşniye bir ay kadar daha devam y Komisyon şimdiye kadar liman mış, araba parça!aıunış, Mustafa a- MUhacirler alakadar makama mil- Şoför yakalanm,.tır. duğundan yevmi ve vaktı mezkılrdo 
•nice ve ondan aşafı cins- edilecektir. 1 t tk"k yaklarından yaralanmıştır. Şoför kaç racaatla bazı banka ve mali müesse- ·---. bı"rı·ncı" Hukuk mahkemesi tahk"ı k~ b B 919 hakkında yapılmış rapor arı ~ . ı _e-

~ 
~- Kam lo orsası18/ 29 decektlr. Komisyonun mesaısı hır mıştır. selerden şikayet edeceklerdir. Bıın- IZMIRDE SEKiZ SENELiK TAK- bakimi nezdindehazır bulunma<iığıvt· 
~·~ • ISTl~RAZLAll TAHViLAT kaç ay devam edecektir. 2-MGalatatTbopçuladr ncadddamesindSen lar uhdelerine teffiz ve temlik edil- SITLE STILAN EVLER ya vekil göndermediği takdirde tab-~. l ltı 96 oıı 00 Aoıdol• ı. · 36,- d .1 fiya 1808 numaralr otomobil •-"rp- Bedellerini sekiz senede tediye et-

ı..'"ıı •tlııq 1 } T geçen acar e aasın a ma o- miş emlak ve arazi üzerinden banka kikatm gıyaben rüyet olunacagı· ilaıı 
'ltıı.,11 ""•hblde 201 25 D. T. ! TT.· 36,- Müzaye e ı e satış r- ve müessesatın kendilerine ikraz mu- k ·· kadd 'k -·" olunur. 

' d • ını•tır. Mecruh kadın hastaneye yatı- me uzre mu ema metru ıı""'ar 
' •oıır Yol• 6 ıo 39,- Eylill' u··n 20 ncı· Cuma günü sabah • ameleıi yapmadıklarını söylemekte "d · d alanların bir kısmı --------------,.. 

Tllıı ı !lrkld 4,60 nlmıştır. Şoför Nasır yakalanmıştır. ve bundan müşteki bulunmaktadıı> 1 akr7s1ın ."?öd.ev lct ld ·un htanbul ikinci Ticaret Mabkem 
:~ .. ,b. Sl~ıı.-n.tıı. !:ltt~lrlt ll•kttl 4 ao:: saat 10 da Beyoğklu~dad P;n~altıda 3 -KaragümrUkte Keçeciler ma- tar. tad sıİt erı.ru •Y_ekmem~ e ~dü~füğü: ıinden: Istanbulda MarpuççularG--
"""ı '401ıı.., Rıhtım Şirketi. 16 15 Cedidiye Afet so agın a es en a- hallesinde oturan mütekait Mehmet an zmır metru ma ar m B tan H ı d 

l '-- il 75 tun 10 numaralı daireıinde . lıtanbul Bı"n"ncı· "'·aret mahkem~ bazı tedbirler almaga· başlamış ve i- ar_na anı atın. a 33_ nume_r.olu. 
1.. tı'"~.,..... lr >·ıu H. p ... llıau •• ~.. par anının "efı"lc efendı"ye Fevzı paşa caddesı·n "" ~ maga d b d r . •$1 ı • 18 10 ~ ,.,. v bulunan bilcümle nefis eıyalar müza- ., - ıindeh: Mehmet Sermet efendi tara- hale kanununa tevfikan, mctrftk ev- . . za a ır avat tıcare~yle muşta-

~ 71 75 C d" f k de 811 numaralı tramvay arabası çar- fından Anlcarada hremaneti· cadde- Jerı"n yenı"dcn müzayedeye çıkarılma- g_il_ıken.":'abk_ eı:nece 6- Nısan 929_ ta 

..:. l Şı~,·11•.,. yede suretile satılacaktır. e ıt u a M hm t ş fi.k le di ala şe ih _ _ 
• ., .. 00 ç•ıı:L.. ka" k ı 9 pmış, e e e e n yar n- . d A d 

1 
h ff f" sahi ·J>A ıuuonı•veı ·JQl=A ıeıe>[ eu,. r ınde ılanı ıflasına karar verıleıı 

• ., r. ·~ bı"r .alon takımı, a JU ap ı ve par- h tan · kaldı ıl sın e na o u a a ıye pazarı · •··-. · · 
l ıı a • 38 50 mış, Cerrahpaıa as esme r b" İ il N ti" b al hi ilca • mı·ye"nlerin oturdukları evler müzaye- (ESKENAZİ VE LEVİ) şirketi ile 

· •tı "- l · çadan mürekkep gayet güzel yemek mıştır ı sma eca ey ey ne me k uld • ki .. k' d SAMSON LEVİ 
~ ıı,ll~ .. s, 10 05 Loodra 1012 00,00 Nıwyort 0,47 90,62 oda takımı, bir aynalı dolap, bir tu- · olunan davadan dolayı ilanen vuku- del'.e oı_ı ugu zaman, es ~ale be- şure asın an . . ve 
~- ç1,.~= l 

5 
34.50 Parla il 24,00 Aılnı &6 95,00 valet ve bir komodinoyu havi akaıu BiR AMELE BİNADAN DÜŞTÜ bulan tebligata rağmen müddeti mu- delı temın olunmazsa, farkı bmnci ta- JAK LEVİ ~fendı_lerın_ şahsen eshabı • :'.''''" , l 

28 
: ~a:;:,'" 1~ ~.2005 !~~ı:rdam 09

66 
1
10

6,,0000 kaplama yatak oda takımı, iki kişilik Ortaköyde Ali Raif beyin inşa et- ayyenesi zarfında cevabııameaini ita !iplerin yatırmış oldukları taksitler- matluba teklif ettıklerı konkord~t? 
, ıı"','. tc.;ş_ l& 

50 
llrttsol • mükemmel cedit bronz karyola, tirmekte olduğu binada çalışan ame- ey.lemeyen müddeialeyh hakkında den alınacak ve mütebakisi kendileri- nun ın;~lc~~ec: 16.~ylül 929 tarıhı .. 

tll'e • 
75 

Praı 1~ ~!~ ~?ı~. 6: ~;:: bronz kornitleri ile till ve kumat per- le Ömer ağa dün Uç metro yükseklik hukuk usulu muhakemeleri kanu- ne iade olunacaktır. de tas 1 ın ığı ı n olunur:_.-__ ., ~ 18 v deler, siyalı istorlar Standart lake ten yere düşmüş, ağrr surette yara- nunun 398 i".c.i ~addı;si mucibince gı ELiF ile MUSTAFA eyl-e\· ~ oo ı"a"' s 3R.75 karyola, piyano etajeri salamandr lanmıştır. yap karan bılıttihaz ışbu kararın i- Elif ismindeki kadın ile Mustafa llffi'ıııvolları ve lı'nıanları unıunıl ı' "aresı'oılen sistemi Fransız sobası, mükemmel ta- 8 YAŞINDAKi KIZCACIZI kame~ahının mecbuliyeti hasebile i- isminde biri dün Fatihte Simon ağa .}Oı g1929 ~ 1\J . U U bak ve kristal takimları, fraje yemiş- lôFAL ETMiŞ liinen tebliğine kanunu mezkilrun mahallesinde İsmail efendinin evine 

htanbiıl icra dairesi Sekizinci len• 
memurluiundan: Mahcuz ve füruht .: 
mukarrer RENO markalı 16397 mc ~"tıı .., lik bronz ve kristal elektrik lamba- Çatalcanln Çavuşlar kariyesinden 141 inci maddesi mucibince tahkikat girmişler, fakat yakalanmışlardır. 

ıa tı.lk korn·~azart~sı tarihinde münakasası icra edilecek olan !ar: her nevi vazolar, kristal nargile, Adil oğlu Ahmet evvelki gün Çerkes hakimliğince karar verilmiştir. 
tör numaralı bir adet müstamel otoı 
mobil Ü'sküdarda Üsküdar çarşısınd:: ti rr_er Vesaikı -f0n:uıuğuna iştirak edeceklerin şartnamede mu- metal blan tepsi, mutbak takımları, köyüne gitınit ve oradan köyüne av- Tahkikat günü olarak tayin kiJi. lie2'aı'.1111ş oiuı ~-btraber ş_ımdiye kadar büyük müesseselerde bu portmanto ve sair eşyayi beytiye, det ederken yolda yanında bulunan nan 10/10/929 ~~1mp,e ... ıi"\:r-·•ı • ·•ı»- u"'aıına d .. "Blutner .. marka nefis Alman piya- arkadaşlarından Mehmedin 8 ya•ın.. ~t.'1.0 ~ <Ja smaı ecat 

""~""'"et ve k b aıı muesseseler tarafından ven"lmı"ş e- • · kd' d 
'•· J a 1 u dalci kı- -·· ··,...ı ile ig"fal •• ır 4e05v~-

'\·ıncta ita et ı;et_ve.sikasuu teklif mektubundan ayrı birzarf nosPey sürenle 'ıelerı 13.zımdır 

AVDET Hir EylO.lün. 26 inci Perşembe günii sa .. 

J 

12 de bilmüzayede füruht •.dileceğic 
un n den talip olanların ycvm ve uatı ~ 
~ . ~ ,, ıu 
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ı·yet 
1 •MiLLiYET. Tlll 
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• \ilLLlYET 

:l.za.h 1 

·~~TE 
bar '."tt azami 20 asgari 14 

· rilzgAr povraz e ecek Kendisi gibi 
bulutlu olacalcıır _Nemiz var baba? Neden rum, sonra sevmiş bile olsam, 

IYETI K canınız sıkılıyor? Gene mi pa- onunla gene evlenemem •.• ELE ram.o yok? Buna imkan yoktur ... Ben hiç A MiTiNGi Nuri bey iliklerine kadar ür- on para serveti olmayan , aylı-

Pl.RŞEMBe 19 .EYLÔL 1929 ______ .! - ---

Ba ı-DnkD yeni 
bllmecemtıı 

EGLENCELERI 

OOnkD bllmccemlzln 
hallcdllmlt tıekll 4 • . 1 "ahKAdi'?1°~5 b'lba perdi, sonra kendini birden top- ğından başka geçinecek bir va-• u en Ye ı ısa • .. d' "d b l b' zgtr , Yorl<) takiler bir miting ya": lıyarak. gül_umse ı: n atı u unmayan parasız ır Soldan sağaı Yukardan a"'ğı: 

1 d ,,.., Filiıtindeki Yahudi kıtalinı - Hıç bır sıkınum yok kı- memura varır mıyım ?. ı. llitm• (7). 0 d D k b · ·· .. ı. Haddi istiabisini aıırmak (8). eıto ı 'ıler. Bu mitingler en zım... eme iıtün ömrumu çorap 3. Cesur (4). PervarP. (4). ·n n:unini gördüm. Bazirganlar - Beni Fikri beylerdeki ziya- yamamakla, tramvaya biıımck- 3· İhtiyarlamak <7). 5. Yanaşmak (S). d ıııd! .~~llar :bet rahat. do!-ıı- fete götürmek mi istemiyorsu- le , istediğim elbiseyi giyeme- 5· Ialak (3). Nida <2>· 6. Ne eli (S). ıır. ıı>eIVU•e r resmı soren kl . Y• .. l '? 6. Kılıç (3). Demir (4). 7_ Önun aksi (4). l' lı ·ı evladından bir ahpaba de- nuz yoksa?.. me e geçırecegım oy e mı ... • ki:r - Bilakis yovrum ... Ben, kt- Bu _hayata senin hatırın içine·.- 7• Tembellik <6>· 8. Taze <3>· o.a miting yapacaklarına Fi- zımı eğlendirmekten zevk du- lenınceye kadar tahammül ede- 9· Çöp kutusu (8). 9· Usul (S). _ _____ _ _ cidıp rnilıeıın,ıann• yardım yan bir babayım. bilirim, fakat kocamın parasız- Karaanaıı IIlll"BSSBSalından·, Viktorya Dö Berlin ryya! 1 d d" 
0 _.__ - Sahi öylesindir babacığım. lık kahrım çekemem •.• Benken- y V U Umum Sl.,.orta A. ş. ooo e ı, nu y punauar, * * * d" bT . bab p b" M t 1 • N w Yorkta miting yapacak ım ı ınm a. arasız ıra· 1 Ja~ı ı· a"nı V"k • az! a!üm ya bizde öl- Samiye giyinmeğe gitti. Nuri dama varırsam, belki bir iki se-

1 
a ıne g 1 forya r dönmek te! bey yalnız kalınca, elini şakağı- ne yaşarım. Sonra muhakkak Harlk Sigorta A. ş. _ ATI\~~! _ _ na dayayıp düşünmeğe başladı .. alır başımı kaçarım. Günah de- Müessesemize lüzumu olan b"I ' lg e,, refıkim _::unkbahu •Vd~- Bu gece, hayatını, yuvasını ğil mi bana ? Yazık değil mi 3500 kilo makine yağı, 2000 kıla Mevcut 1 cıimle Hayat igor· le "atma,, mastann .... n ıe •· .. .. . d ? D.. .• b b b' k l k .. y 000 k"l d" talılarımızın tahsiIAt ve muame-r , mak., yerine cBatmalr.• tarumar eden gunun seneı ev- ona . .. uşun a a, ıraz ma u ompresor yagı, 1 ı o ına .. . . . 

1 
. . . ını m vzuMbıetseydi ismti riyesi idi. Tam on bir sene evel dilşiin, hakkım yok mu ? mo yağı, 300 kilo gres yağı ve lau >aıresını 1 aya v_I! h~rık k1'-....,,., __ ,, ..• ., d:ıha ziyade münasebet a- bu gün, kansı Şaziye, Samiye·ı - Hakkm var .. 300 kilo ilstübü toptan ve ya a- mında her nevi harık sıgortaları Neyse mes'ele o d_:iil ua~~k,, nin annesi, çocuğunu ve kocası- Nuri bey ~aşalamıştı. On se- yn, ayrı münakasaya konulmu-

1 
aktinc kemak!n dt!vam ~yledi-to r dnkrefJmmzad" gokre r·oahı.bdir'."0 nı yüz üstü birakıp kaçmıştı •.• senelerdenberi, kendine benzet- ştur. glmizi muhterem slıtnrıalı ve miış· 0 unma 1

"
1 ey ıyeb • N · b ·· 1 · d Ş · k • · 1 t y B b Olb k" · f" I n:f kunın dediği gibi, top atan . un e_y,_ goz erın e ~zıye- ~e ıçın ça. ış ıgı ve : ana en.~ . apta ı _şartnamesı?e tev ı ı~rilcrimuin nazarı ltlaına arz n, cla)a!t at u daima motazar- nın hayalım canlandırdı, zıhnen zıyor , benım huylarımı aldı kan ıtaya tahpolanların ışbu me eyleriz. r, ı kin, iftira atan değil at•Ltn kansının arkasında bıraktığı diye sevindiği kızı, işte birden- vat evsafını müş'ir artnameyi Viktorya Şlrketlerl cür. Bu miist ınayı ker!lali c· mektubu hülasa etti: bire kime benzediğini meydana almak üzere cumadan mada her Türkiye müdlriyetl i~· l~rzBIRrilNTIHAR «Artık bu basit ve muktesit vurmuştu ; Tıpkı annesine ben- gün müessese katibiumumiliği- .. .. .. 

b·,... k d bi b" ·ı ka hayata tahammül edemeyece- ziyordu, Şaziyenin kızıydi • ne ve fiat teklifi ic;in de teklif 
1 

!•~_b_uı Dorduncu icra memur-ı.-e ının r ın e Ylft ... • • • • • •• d' uıunoan: nra intihar ettiklerini g~- gım... Kendıme ~ayık hırını • Nakleden edec:kleı:ı mı~tarm yu~de ye ı Zühtü Paşa mahallesinin Fener-e ~ le _~örmüşsünüz. ".°"· seviyorum... Gıdı yorum ar- SELAMİ İZZET b_uçugu nısbe?nde. tem!;ıat a.~ç~ bahçe caddesinde Hakkı paşa oğlu n t k k ta gar kavga n ve ın· tık •.. » sıyle beraber ıhaleı kat ıye gunu Nurittin beyın uhtesinde bulunan 1 s "".' i uı:_üzelli~ davaı!,, ~mi,. * * * AKİT olan 26 eylül 929 per_şembe gü- 15-1 cedit numaralı tapu sicilinde iki r n\'ayct dogru ıse !"'. ınliha~ı Nuri bey, ilk teessürle intiha- Trabluagarp Defterdarı merhum nü saat ( onda) mıiesseseye mü e~yevm üçü_ncüsü muv~kka!. üç bap ya en ucuz ve bedava ıntıhan dı- k d" S k d .. 1 Abdürrahman beyın" k<rimesi ve Is- t 1 l . hına Rahmı beye Beşbın yuz Jıraya •- ded ·ı· · A _, di ra arar ver ı onra ızını u- racaa ey eme erı . f f - - . . . "'Y. e ınz • y ere!' m .• .. . • tanhul mebusu Muhtelit mübadele ve aen me rug oldugundlın hınncı C\n".h nyet" ~kunnm m th •r şundu ve hayatını Samıye} e komisyonu Türk heyeti mlirahhaaası BEŞİKTAŞ ihalesinın icra&ı için otuz ı:ün müza-1 k hık:_mlen verlc n kavgftya, vakfetmcği tasarladı. ı reisi Tevfik Kamil beyin baldızı Se- yede olunarak İki bin beş yüz liraya nı "" luzum Ynrdı? Kızına: niye Hanımla Köatence şehbenderi o 1 K O I ~ 8 D ~ talibine ihalei evveliyesi yapılarak ka-n AŞÇI MES:E ı_ESI . - Annen öldü! Haberini ver-. Mehmet Ragıp beyin. mabtumu !stan 1 ~ ti ihalesi i~_in yüzde beş za?.' ve on kara da M "'!•~. mclct~ne. ~1- d" kf h t tf 1 bul müddei umumi muavinlerinden 
1 beş gun muddetle tekrar muzayede-• aşyı g lin~ıvor c!ıye bınm ı ve ona va ı aya e ı • Mustafa Fikret beyin akitleri icra e- sergisini görünüz. Umuma scrbes· ye konulmuştur. Mezkur gayri men-1 alemın~ kılukal ~muş. O- .. .• * .* * . dilmiştir. Tarafeyne saadetler !emen- tir. Talebe kaydını devam ediyor. kulun bu günkü hududu yol, Halis ve Y• • Ben !"'" haZ'?'d Tuı:'< afçıla· Butun gayesı, kızını annesıne ni ederiz. \karetler 62 İhsan ve Naci ve Fuat bcykrin '•ô~k • n~c!e _?ld ıkla'"!"' ınkilr .~- lenzememesiydi. Kızını tevazua • V< bahçelerile mahtut hin altı yü on onun. Çunk 1 ter kl<i. <:tı;ı~ıen •• kanaata iktisada alı tırmak is- Hanımefendiler Ucuz ha at 1 dört arşın krbiinde arui dahilinde ı 'be: saha • yok. mdı erkek! . d 'K k d" . "b' .. s· . ld k . . I I - V - üç bap hane olup Fener caddesine na-?' kul!aı:"'" _kaç .,,, va•? Mamafi, tıyor u. ızmı A en ~sı gı .ı mu- ızı a atma _ıs~yor ar • • C. i zır cihannuma katile beraber üç kat-tol: ıyı Turk a_ çıfarı old•Jğuna t~v~, ka~aatkar, muktesıt ye- Lcbon pastah~neııru~ y_akmında l Ayda 85 hraya 1ı cephe tezyinatlı yağlı boyalı milte· .um. Bu rag n Almanya- tıştırecektı . bulunan hır magaza milşten celbet- • J addit balkonlar pancurlar iki yil2 ye-n a.K• bcdilebilU-. ~irin ~ * * * mek için bir hileye ıı:ıüracaat ediyor. • M!lkemmel yemek ; içmek, : di arşın küsur parmak murabbaında-~ mahir oaray aıçılan bir leyli S I . N . b b Zengın çamaşrrlar, cihaz talmnları, • yataıd 'dır. Birinci hanenin evsaf ve müete-
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Galata ithalat gümrüğü 
müdiriyetinde : 

Cin~ Adet Nevi Kilo 
Pamuk me" oucat Krepon 1 S. J 1 S 

Kuru çeşme antreposunda me.euı bil! sahlp eşyısınd ın baladı cins ve 
mıktaıı yazılı e yanın 9-9-929 taıihlnden itibaren yirmi gün milddetlc 
milza edeye konulduğundan 24-9·929 tarlhinde mahallinde satılacaktır. 

Galata ithalat gümrüğü 
müdiriyetinden: 

Cins Adet Kilo 
Müstamel elbise ve saire 5 
Eşyayi beyciye 5 Bavul 230 

Un anbarı bİlıl. sahip eşya~ından olup balAda cins ve mlkten 
yazılı eşyanın 9;9/929 tarihinden itibaren yirmi ğıin mıidd<tl~ 
müzayedeye konulmakla 24-9·929 tarihinde •aulacakur. 

Gala:ıa ithalat gümrügü 
müdiriyetinden: 

Cins Adet Nevl Kilo 
Klğıt mendil 4 S. 100 

Bir numaralı an bar blll sahip etyasınd&n olup ballda cins va mı~ can 
yazılı 4 kap eşyanın 9.9.929 da yirmi gün milddeıle müzıyedtya konul· 
makla 24· 9.929 tarlhlnde satılacaktır. pte y~ek ı>İtiremezler,. !>"iki e?e er geçti. un_ ey U kıym~a~. dantelaların ,!-llnde .~ü- • Muhterem al' ' c• : ı: ~il- : ,ıilatı bır antre bir kısmr balkonlu ınm<'I bi~ p.ı •• ta ":"lı~er. eı_neifne muvaffak olduguna ka- yük b!' _§Ohret Jr:azanan_ ~BE!Y ~ • tınızı sever. sıhli ~ c mnk • yedi oda iki sofa bir mııtfak bir odun- Dr. l l ı' M az ~ a r 1 ,\ıli:tayede ile satı~ ra Muallim mektebinde b1%im nıydt. telyesının şubesı oldugu ıddıa edı- • i~tcr&culı.. A•nnu öy.ıııdc .uk bır komurllik bir banyo mahalli Eylülün 20 nci Cuma günü sabah çtlarımızm her U.,i )-abana atçı· * • • yor. . . . : denize karfl : bir dolap hava gazı elektrik ve kum- saat 10 da Şişlide Bomcnti İstasyo· • n fazlam~. f~": olacaldanna e- - Hazırım baba •• • Ne dü•ü- LA1;1~Y atelye~nın ne ıubesı_ 11• : Bosfor Palas • panya suyu tertibatlı yangın duvarlı Cumadan maada her gün Fıtihıa nunda İzzet Paşa sokağlnm aağ kol-oldutum ıçm bizım •Kılaıvı Al- .. ? de t •ş.ıar cam~kan.arı vardır. Bulun e olup mahiye Elli lira icarla kiracısı dan ikinci sokak olan Afitap sokağın· yadan aK• getirilmesine müt 1 • nuyors"~ d . . satı§lar ve ciha• takımlarının teşhiri e BDyilk otelin kışlık pro- e tanhuı1 Refik beydir_ Mevya ağaçla- Sım Enver eczıne. 1 yanındaki mu· da Hacı Yohannu apartımanırun ~ olmalarını hakaız boılmam. - em kızım; saa etını • ve ıuparişlerin kabulü muamelatı Be- : gramından istifadeye şltap •: rını havi arkasındaki bahçe de yüz ıyenebanesindc hata kabul eder. numaralı dairesinde bulunan hiküm-FELEK * * * . ".oğlunda Lebo~ _kın:ıısrnda Kayser- ·- ediniz, Tel. Bebek 182 •• on dört arşın küsur parmak terbün- le nefis eşyalar müzayede suretile ._~z;J~TI:C;'.!11'!'.::f=S!!'J:I:~'.., Sabaha karşı, çok zengın ah- lıyan hanının lnrıncı katında yapıl- dedir. İçi y2 ğlı boyalı clcl;trik ve ;\luznycde ile satış tılacaktı~: Akaju kaplam.~ ve 9 par-paplarının evinden çıktıkları za- maktadır. kumpanya suyu te:-tibatlı bir katlı ah- . . .. .. . çadan murekkep gayet guzel a•ı1 ye-k .. kü ·· ·ıs C , • Eylulün 20 ne:.• Cuma g~u saban mek oda takımı, Kestane nğacın<bn man, yağmur yağıyordu. Güç- .l\luzayede ile satış ş~p O§ n m~ştem: tı, .. a~e~nlı saat ıo da Beyoglu_ nda Taksımd_•. Sı_- mamul gayet mükemmel yatak O''a l "" kl b" t b'I b ld 1 hır pabuçluk bır korıdor bm<ı buyük u 

u e .. ır o o~o ı u u ar. Eylülün 20 nci Cuma günü aabah taraaalı dört oda bir mutfak bir heli raservilerde Amerıkan hastanesı ıttı- takımı, Eski İtalyan kadifeli ~r<k - Of! dedı, çoraplarım ıslan- •aa~ _ıo. da. Kadık~.Y~_nde Ermeni .kili- bir banyo mahalli vesaireyi havi yaz. salinde 10 numaralı han~~· bulunan lerle nefis kapalı aalon, yağb boya dı. seaı ıttısalindc Muhur~r .. cad~esı~de lığı üç yüz elli lira kira ile Mösyö A· bikümle nefis eşyalar muza?:'ede su- t~hlolar, br?n.zdan m~mul elcktrık Kıso. bir sessizlik oldu. Nuri 72 numaraJı han~~e buyuk bır, aıle- doU işgal eylemektedir ve anı müte- retile aatılacakbr ... Gayet guzel asri lambalar, çını. sobalar, kolon l:unba, 
b 

, • .. .. ye aıt hilcuml nehs eşyalar muzayc- Kendi lendine oraı olmakt&n akip ke7 a mevya fida la ·ıe .. yemek oda tlomı, bufe, dreııuvar, oto- 163 parçadan ıb ret ro-'kcmmcl tabak ey, lakayıt gorunmege çalışa- de auretile satılacaktır. Salon takanı, zevk almak için • f:LMAS. yen bahçenin .. t ı.,:' ~ ?.'uzey~ matik masa ve 6 adet sandalye, salon takımları, bronz karyolalar çay la· ıi!~;i:;;;::e:;gf!!!!J~i!J rak sordu: salona ait cıyalar,yemek ve yatak o- markı tın , bıç•klnrını kullo- muhteıı portac7';" h~ ~on k~. ~-ç~,'1~~ takımı, asri yatak oda takımı, aynalı kımlan, Rus sama ver, ay~lı dolJı>-GAIP ÇOCUK ARANlYOR - Bana söyleyecek başka şe- dasına ait eşyalar, biblolar, tablolar, , ı muhtevi bir kaıtlı u~ç b~·ı-~kt omur. :.ıgk~ dolap. lavabo, gfi:e masası ve ilri kişi· lar, portmanto, mutbak takımları, ..,. lumJ L-k .. ah" nınız. o u en mure 1.k 1 ka 1 b""( ~-' .. f" 13 yaşlarında Suaila isminde bir yin yok mu? çay ta arı, ta.,., ve sur ı takım· L ,-erde •atolır. kep tahminen ü~ yüz bir anım teriıi- ı somya ı ryo a, u e, sanu.uye, nayı~ ne ıs~ parçaları v~salr cşya)i z çocuğu bir haftadanberi gaiptir. _Var •.. Cemil bey benimle !arı, masalar, sandalyeler, aynalı. do- inde dahilen sıvasız yalın kat bölme ~ynalı konsol, ı;ardrop, lavabolar, a- b~rtıye, mukcmmel Tebrız, Kirıuaı>, öre.?lerin nerede olduğunu bilenle- . . laplar, lavabolar. yazıhaneler, kitap- Cebelibereket vila- leri havi damı kwnlu mu amba ile gaç karyola, kanape kol~klar, ba- ~orevan .~aban halıları ve ıecc.ıd Jc-lutfen Sultan Ahmet Akbıyık ma evlenmek ı~tıyor • haneler, karyolalar, yaldızlı konsol ve mestur elektrik ve kump!n lanıuvar, oyun masası, hurolar, ko- rı. Pey surenlerden %25 t minat. h· esinde arabacılar sokağıııda (2) -. ~aberım vardı k~ım. Bu- aynalar, bronz heykel ve saatler, çin yetinden: tertibatını muhtevidir. Ya~ab=~~ Jonlar, arahes~ ta~~re, perd~ler, kad- nır. "' erolu hanede mühendis Şevket nun ıçın sordum. Cemıl çokça-, vazo ve tabakları, sobalar, perdeler, Ctlıelibercket vilAyeıi merkezinde müstakil üç kapısı bulunan aalaş ~e- ro!ar, bo~larile _çını soba, bıblolar ve -=ı-.ta~n~b-u:-1 ~lk~i~ncı-.-T=icar-et--Malı--ı.-.. • ye malılmat vtttneleri ve ya getir- lışkan dürüst bir genrtir. Her hava gaz banyo ıobası ve aair eşyayi in~a edilecek VaU kona•ı kapılı urf rasalı binada bir kısmı içiçe be• oda aaır eşyayı beytıye Alınan marka ne- ıinden: btanbulda Alac .. H·-"= · · · t · ' " beytı" e "Blutner" marka efis Al · & Y fia piyanosu Anadolu ve Acem halı -e~ı ~saruye namı.na "-:"."'.°aynca halde beraber mesut olacağ.nı- Y: . . n • usulile münaka5ı milddeti J5,'9ı929 dört sofa biri bacasız iki mutfak iki · 4/6 numerolu mağazada &akin illeıl kendilcn memnun edileceği ilan olu- za kaniim man pıyanosu. Bır partı Acem halı- tarihinden ıo·baren lılr hafta mu··d- heli ve saireyi havi olup derunund:ı ları . °' . 13 Nisan 929 tarihinde lfın .. na bıik· nur. ··· lan Fransızca 31 ciltli Ansiklopedi bo 1 kind" T h . 1 kı P•y sürenlerden 7025 temınat ah· 1 · 1 A p 
0 

Am ah. • ·· l"" • . .. .. . . d ti di dil · · T ı· l rln rç u sa ır. a mm o unan y- mo unmug o an vranı enso '° .,. APARTlMAN ARANIYOR - an s ı mı soy uyorsun luga~ kitabı. BuYük hır parti Fı:ansız- e e tem .t • . mı•ur. a ıp e meti yedibin altı yüz otuz dok ~ Ji. nır. adya Levi şirketi ~immctinde ..ıac'· Derhal veya ı Kinunuevelden iti- baba?.. . .. . . jca. kıtaplar. Pey surenlerden %25 le- ~:ümcni vilAyeıe müracaatlan. radır, Kalamı' iskelesine yakındır. RESTORAN ğmı ispat ve ya muvakkat n 1tab11I en kiralanmak üzre birinci veya - Neden sahı soylemıyeyım? mınat alınır. İKRAZ İŞLERi t,bu gayri menkulab almak ve daha ve kayıt ettirmit olan alacaklılaJlıl · ci katta 4 odalı, banyo gu ve e- -Ay 1 beni Cemile varaca- Mahkemei Aıliye ikinci Ticaret ziyade malumat edinmek isteyenler Avrupanın en mükemmel lokanta- kanunnamei ticaretin 211 ve aru • ktri.k tesisatını havi mobilyalı veya ğım mı zannediyorsun? Dair ıinclen: Mahkemece 23 Mart Mücevher&~ halı, esham, tahvilat tahmin olunan kıymetin yüzde onıı n derecesinde iyi ve nefis yemek is· li eden maddesi mucibince müflıs er obilyaaı.z bir apartıman aranıyor. _ Tabii Onu sevmiyor mu 1929 tarihinde ilinı iflaaına karar ve- Maaş cüzdanı nishetinde pey akçesini ve 929-4503 teyenler bir kere Sirkecide tramvay rafından teklif olunacak konkordııl' Şişli, Taksim veya Ayupap taraf- ? • rilmiş olan Naci ve Şeri.ki Sıhhat Ec- dosya nwnarasile müracaat etmeleri cadd~inde eski postane binasında nun müzakeresi için 26 Eylul 929 ~ tercih edilir. BANKA rumuzuyla sun· . za depo&u kolektif ıirketinin aciz ta- mukabili her ,·erden çok ehven fC- ve 7 Teşrinievel 1929 tarihinde saat müceddeden küşat edilen "RESTO- cu Perşembe ı;ününde mahkemd "''' tanbol 176 numaralı pocta kutusı•- -Mesele sevıp sevmemekte rihi 1 Kanunusani 1929 tarihine irca ralı. Bir defa mürıcut buyurulmuı 14 ten 16 ya kadar kati ihalesi yapı· RAN ve BÜFE., ye teşrif buyursun- kurenin iflis odasına gelmekri ,IS~ a tahriren müracaat olunması. de"il •.. Hem bir kere sevmi ·o- edilmiş olduğu ilan olunur. Sirkeci Erzurum Ilın No 18 lacağs ilin olunur. lar. olunur. 
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ASK GÜ E 1 
Etem izzet 

coşkun bir temizlik ırmağı gibi müş bir iki koltuk kanepe, bir kayrılık varmış! Bir kısım Çer- zarı, Hendek, Bolu.. daha bir' yük harbin düşmanı, memıel< ılına ılına akışı bile en kirli aşk- karyola filan uydurmuş. Onları kesler, mollalar açıktan açığa çok yerlerde bu fesatlık varmış. tinin aşıkıydı. Şimdi vatanıfl11' ları yumaya kafidir. Amma, aş- türlü türlü indirdim bindirdim, düşmanla birlik olmuşlar. Çar- Aniş hatun daha fazlasını bil- kurtuluşu aşkıyle çalışıyor ~' kı yalnız sinirlerin deprenmesi iki adacığımıza hafif tertip bir şıda, pazarda: miyar. Bilmez ya. Kadın diplo- - Mutlaka kazanacağız.· zanneden züppeler buna: düzen verdim. Kimbilir o neka- - Bu sivri külahlı adamlara mat mı, okumuş mu?. Daha faz-1 Diyor. Kazanmamak içiıt •ı; - Cennetlik aşk . • dar yorulmuştur. Gelince rahat uymayın. Onların ağzındaki boş !asına benim de aklım ermez. bep yok. Türk milletinin )(~ I>' Derler! Ne çıkar?. bir yatak SJcak bir çorba bulma- laf. Paranızı, pulunuzu soyup Fakat ne kadar da anlamaz ol- ne kulak verip dinlemesi!\lıııl) ~ Ak~am... lıdır değil mi? Çamaşırlarına kaçacaklar. Hiç padişaha .• son- sak ortada gözle görülen, elle lenler bu kalbin nasıl bir 1 ıl . .. .. . • Kuruntu, yürek SIZISI, şüphelld·~ ~tnn. Birik~ f~nilasmda rada bu İngiliz, Fr~s;12, ~unan tutulan bir hakikat var. Beyaza: ı;:ırptığını duyarlar. Bu kalı' ,r udi. Uyanır: ~yanmaz guneşe tuşmelen, koyun melemelerı • Hepsi geçti. Şimdi öyle saki- sokük var.Onları dıktım, kolon- ordularına karşı gelınır mı?. - Beyaz.. tır ve •• onun adı: Türk v~~ ~-o~ ıyı • Unutturuyor tavuk gıtgıdakları v_e ···ferahlık nim ki. Sanki hiç bir şey yok· ıy:ı-tadım. Boh~ına. y~rleştir: Diye a}°ı'.'-liyi kandırıyor.lar- Siyaha: dır. . • e .. Ölduruy~! Uykusuzluk·· B_undan ?,~ ~ev~_lı!_daha hoşa hiç bir şey düşünmedim! dim. Zavallıcıgın hıç hır şeysı mış. "İngıliz dostları cemıye- - Siyah... .Gı:'" ,ıt ocgun~uk .. A~lı~ .. Acı .. Sızı .• gıden. gonlu ve gozu açar ne o- Ne diye sıkıldım?. Ne diye de yok! Nerden olacak?. Tüfe- ti .. " de "İtilaf" dedikleri hiya- Demek lazım. Hasana: Hasancığın elbiselerirı• tC~ er ş<.yı ve hepsını · lur.? C_a~b~nt. mı? Dans~~· rahatladnn?. Bunu ben de biı.lğinin omuzundan düştüğü yok net fırkası ile beraber çalışıyor, - İttihatçı . . ütüledim. Her şeyi hazır •. ~, Ondan sonra Aniş hatuna se- Salon fılırtı mı? .. n~. • ~angısı? rniyonım. Bunlar hep tuhaf tu-! ki! Aniş hatun anlatıyor: Ateş Ali Kemalin mekalelerini köy- - Memleketi birakıp kaça- nesi var ki? Bir c•ket .• B~ ,.ıııi lendim. Süt getirttim. Tere ya- Aşk •· Burada bu ~eşın altın- haf şeyler ı İhtimal Hasan'ın 1 gibi imiş . ' lere dağıtıyor, cak. • talan . Ceketi çok d•I!.'• 111;~ ~· . }'.UillUrta hazrr~attmı. da daha ~errak. Gönul.. Burada, yürek üzüntüsüne düştüğü bir' - ~aşallah hanımcığmı. Hiç .-. ~er, ahali gözünüzü açın. - Par~ soyuy?r.. .. Apolet yok. Onun yer;n~ ~e (1\ ıs gıbı şeyler. Kadıncagaz ke- bu ~op agaçlann altm?a, ~-a anda ben de . Acaba bu ruhların 1 durdugu yok. • . Sızı buyuk harpte bu hfi.le so- Demek ıçın ya hiin, ya duş- da çuha bir ınüsell~ !çın 11 ~ di elile kendi koyun ve tavukla s_~rın • d~ha mes'ut ! Bı~. bulbu- beraberliği ••• dedikleri şey mi?.' Diyor. Burada kendisini be- kanlar gene isim değiştirip ınan olmalıdır. Onun yalnız ba- 1 yıldız var. Demelc ı_ıl~ı ?r~Jıı' dan hazırlıyor ı. Yaşamak •. lun >'.eşıl ~vasında guneşten . . . . . . • . . . ı ğenenler de beğenmiyenler de memleketin başına bela oldular. na yazdığı mektupları okumak bitleri hep böylf. gtyınıY dS 11' aşamak için her ,ey burada .• ~~~ ~ılen~ı~ı sabah ma~~u~~u- çokmuş. Öyle tuhaf ki ben İs- Kendinizi "Milli" adını alan bu nasıl düşündüğünü, ne kadar1 Omuzlan apulttJI. ol~nlıı~ fı(. güneşin altında. Ne yazık ki gu ~çınde ıki aşık başın g~z ~oze Bunaltı geçince bilmem ne- tanbuldan gelirken burada bir çetecilerden koruyunuz. Onlara samimi olduğunu padişahçıla-ldisah ordusun'111 zıı~ıtJerı.ııııP'ı 'mrümüz şimdiye kadar Istan- venp sevdayı zeı;ızeın ~bı du- den bana öyle bir gayret geldi tek bile kurtuluş düşünüğünden yardım etmeyiniz. Padişaha. asi rın beyannamelerinden daha tallarl Hangi padışa~, üP'~ da o sürük, basık .evlerincle daktan dudağa ıç?1elen az mı ki .. Hiç bir işbulamadmısa oda-' ayrı adam göremiyeceğimi zan- olanların katli için Allahın emri kuvvetle izhar eder. Ki, hem o ı ordu?. Burada tek zabıt ~a ,,ır eçıniş • Taze hava.: Taz~ ·. aha ~oyulur şeydır ?. lan şekilden şekile soktum dt1r-
1 
nedi yordum. Halbuki padişah- var 1 . . yalnız değil. O bil tün kendi gibi ce vatan fedai~ne ku?-ıan ııçl.1' • , ?IZC su, tazetut, hafı{ ~';I" De.Ji ~· • - . "" _ • e yo amma ııa;._~l~r, _şeria~çılar,_ iti~~~çılar, ln- Diye beyannameler yaptırıp düşünen, kendinden olanlarml yor, onlaf öt,dt bend~,."~ı;i11 Dediler. cıvıh an, horoz o- \•eh lım. Bılmern ner~<le~ da sun! . • •• _ı., ·~~. diy .. -ü ~·ırılık evlere bırakıyorlarmış. Adapa- hislerinin tercümanıdır. O bü-! B halle. ~i~anu~ .,... enim - Onun yapacağını 'ro: ski- Cevabını verdı; üave ettı. - Hamra değilmiain ?. 
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Hasan kuvvet surubu 

20 Eylül 929 Cuma günü 
74 

(Hava müsait olduğu takdirde) 
aıa aunıeroıu AL TIN KUM vapuru Şeref Bey kaptan ldare
lc de olarak yevmi mezkOrda köprüden salt 9,15 de hare
e:tle doğru yalovaya gidecek ve 11,15de oraya muvasalat 

4 •cektır: Akşam Yalovadan saat 17,45 de hareketle 19,4!1 
be köprüye avdet ederek Boğaziçinln Köprüden saat 20 de 

:~•ket eden poıtalanna yetl,tirecektlr. Vapur Ucreti azimet 
llVdet (100) kuru,tur. Çocuklardan nısıf Ucret alınacakbr 

!evlet llenıirJolları Ye Limanları Uınnıni Maresin~en: 
. Uhtelif. cins kırtasiye kapalı zarfla münakasaya konulmuş-

~~akasa S Teşrinievel 929 Cumartesi günü saat 16 da An
ıru:ı Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 

t akas~ya iştirak edeceklerin teklif mektuplanru ve mu
dii 1~erntnatlanm ayni günde saat 15,30 a kadar umumi 

'l'aU tik kalemine vermeleri lazımdır • 
A. Pler münakasa şartnamelerini bir buçuk lira mukabilin
ğ~ada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa 

asından tedarik edebilirler . 

lhantUmu mar a 

E (MANDLEBERG) 
lllpermeablize gabardin 

ARDESÜLER 
v gelmiştir. 

!lctrUcudu rUzgArın tesirine 
· li fı ınuhataza eder. 

afif ve giyinmesi kolay 
\' alnız Galatada Karaköyde 

~KSEdi:S'i'oR 
U~u~ elbise mağazasında sablır. 

gıl!z biçimi gayet müntahap ve 
k _ muhtelli ~itlerde 

,. ~tuınier ve pardesüler 
uş;"'bı dairesinde hanımlara mahsus f k•Yet müntahap ve son moda 

Pe li muşambalar 
TEDIYA~Aa::EsHll.AT 

~nlet~eınirJolları ve limanları nnınıni i~aresin~en: 
ar,:;zipaşa-Diyarbekir ve Irmak-Ereğli hatları üzerinde inşası mu

~onııı.,"beş adet köprünün inşası ve montaj kapalı zarfla münaksaya 
~1 ~tur. 

llellı.i~nllcıısa 13/ 10 929 Pazar günü saat 16 da Ankarada Devlet 
Yolları ·d M.ü ı areslnde yapılacaktır. 

~tıılna~lkasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
ellı.iııe annı ayni günde saat 15,30 a kadar umumi müdürlük ka

l't1.1 Verıneltrl IAzımdır. 
~l!Jzeıı:ıler mtinakasa şartnamelerini 50 lira mukabilinde Ankarada, 

~a.iresinden, Istahbul Havdardaşa mağazasından tedarik 

Lelyi ve nehari ~ 

~~~~~~~~.? ~ .~~ ~.~ .. ; l :. .. ı 
~rzu edenlere matbu tarifname gönderilir. Beşlktaf ; 

tlerTuzla içmeleri~ 
Pıı~ 11Yııgun l\öprüden 7,05 • 7,55 - 9,55 - 13,05 de Haydar

'~den vapurlann trenleri menbalara gidip gelirler. 

........._ ._ . Yıldız • Telefon Beyoğlu 2282 

~ Doktorlar ve büfe vardır 

, 1<.n, . Arslan kuvvet şarabı 
~ ••rtr.

81

ı~~le~c kuvvet, renge penbellk ve natürel güzellik vücuda şişman
Ilı ~'1Ci ll ~ışede tesiri görülür. Her eczanede bulunur. Depo: Bahçe kapı 

'
i "~•ı ec. •kir arka., M KAzım ecza deposu, Ankaradı Cafer Tayyar 
tf zanes·ı, S 1 125 k amsunda ecza taciri R~it Can beylerde. lstanbul lçln 

uruş. 

ekseriyo faklit edilirler. 

Takllilerinden sakinmak için daima 

kırmızı bandırollu 

ve ,,&p" mıırk8h bakıkı 
ambal6jina dikkot ve di

ııerlerini reddediniz. 

' 

BÜYÜK TAYYARE PiYANG~~~ 
YEDiNCi TERTİP 

S. ÜNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNİ EVVLDEDİR 

Büyük ikramiye; 
40~000 liradır 

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

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

P. T. T. Levazım ıne~ani nıü~ürlğn~en : 
Posta telgraf idaresine on bin tekerlek zamklı, dört bin teker

lek zamksız hük bandı ile bin tekerlek seri simens mürsile bandı 
kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Münakasa 21 teş
rini evvel 929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te icra 
edileceğinden yevmi mezkurda muayyen olan saatte teminatı 

havi ve usuline tevfikan kapatılmış olan memhur zarflann ko
misyon riyasetine teslimi ve olbaptaki şartnameyi almak için de 
her gün yeni postahane de levazım mübayaat şubesine müra
caatlan. 

L·T·PIVER 

KOLONYA 
SUYU 

N° 11 

PARIS 

EAU DE 
COLOGNE 

N° 11 

PorfOmilri L. T. P 1 V E R A. t, lıtanbul Şubesi 

Şlşll Ahmet Bey sokak No. 56: Tel. Beyo~lu 3044 

~ivri~isar Bele~iyesin~en ; 

Kansızhk, ademi iktidar, sinir, verem, sıraca 
ve kemik damar ve romatizma hastalıkları-
na nafidir. HASAN ECZA DEPOSU 

TASARRUF KUMBARASI 

Sizi işten çıkardıkları zanıan sizi so
kakta kalmaktan kurtaracak ve yeni 
bir iş buluncaya kadar size istinatgah 
olacak bir kuvvet ister n1isiniz? Derhal 
bugünden TASARRUF KUMBARASI 
alarak bu günkü kazancınızdan bir kıs
n1ını yarın için arttır1nız . 

. ,,·.~ . , Türkiye iş Bankası 

DAN TOS 

DİŞ 

MACUNU 

Di~leri yüz sen~ ya~atır ve çürümekten vikaye eder. Dişleri inci gibi be) 01.laur. Diş etlerini 

kuvvetlendirir, ve kanamaktan meneder ve di~lcrin ara,ındn kalan , tefessuhatı ve ufuneti izale eder. 

Diş ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayıha bırakır. Mikropları 

imha ve ağızdan gelecek her türlü hastalıkların sirayetine mani olur, Avrırpada birinciliği diploma

larla musaddaktır. En büyük mükafatı almıştır. Yirmi kuruşa. Hasan Ecza deposu. 

•••••• • Nlşantaş Karakol karşısında •••• • •• 

in~~~:ı~u~e,Yh~u! ! l~dan ~ !a ~d~e~} ~;~~11 
• ......... Tel. Beyoğlu 4039 .. ~H+H~• 
... İıııııİılııİllİıııııİılııİllİllııiııııiılı ............. ııiıııııı.i ............ 

Türk kolleksiyon ~usla ,uııarı 
1037 numaralı kanun mucibince, yalnız, lstanbulda Cağaloğlunda 

Türk Tayyare cemiyeti binası alt katında T. TA. C. pul satış mü

dürlüğünde sanlır. Gayrı müstameller tartı ve seri halınde, Müs
tameller kilo ile . 

En sağlam 
LAstiklerldlr 

~--Sivrihisar belediyesi için mubayia olunacak olan bir adet 
(Motopomp) yangın makinesi 10 Eylül 929 tarihinden itiba· 
re~ yirmi gün müddetle m.~nak~saya vaz edilmiş olduğundan 
talıp olanların şartname gonderılmek üzere Sivrihisar beledi- -----------------------

yesine muracaat olunması ıuzumu iıa.n oıunur. r Eski İngiliz saatleri satın alırız 
Ta~lisiye 11mum _müdürlüğünden: ·LONDON. markalı duvar ve konsol saatleri alınz. 
Bedelı keşfı 9900 kusur !ıraya balığ olan kilyostaki Tahlisiye bina!arı- ~----•Ç•a•~••y.·ık.·e.bı.·r;:ııM•u•h•af•ı•za•cı•lar-N•o•2•5•-2•7-l•li•fa•t -----

nın tami~atı kapalı zarf usully_le .. mlınakasaya vaz erlilmiştir. -
lhalesı 24 eylul 929 salı gunu tam saat 14 de icra kılınacağından talip

lerin keşifname ve şaralti fenniye listelerini görmek üzere 23 e)'lül 929 
akşamına kadar Galatada rıhnm caddesindeki idarei merkeziyeye mürac•atleri il DE HAZIMSIZUKL~RI 

. it<L~R, GAZLE~.1 
c:\şt<.IN LEKŞİLIKve YAN~AIAr{ltiDA ve 

tali sını!Jan 

Bilttin sınıfları teşkil edilmiş tam devreli lisedir. Kayıt ve kabul 

işlerine her gün saat 10 dan 17 ye kadar devam edilmektedir. ı reş

rloievelde sınıf yoklamalarını ve 5 teşrinlevel cumartesi günü derslere 
başlanacaktır. 

.. 
22 Eylül Pazar günü açılıyor 

12 kişiden mllrekkep 

Türk aile musiki birliği 
Her aktam 111t f8 den 24 e kadar terennüm edecekdr . .. 

'~ <SODO-GASTRJN) 
MlisfahzarıPEK TEcSIRLiDIFl 

UUZMiN YARALAR 
ı·ı l\~\~\.,l\R.\NTANI! CİBANLliRD 
~ Sit<ATRiN ll 

/1 
merhemi pek tesirlidir. 13ili':ımum eczanelerde 

Bursa Ziraat mektebi müdirliğinden: 
Bu sene mektebimlze leyli meccani veya ücretli girmek iste

yenlerin kayıt ve ' ~LJI feraittol öğrenmek için bulunduklan maha 
ziraat mUdUr ve memurlanna müracaat etmeleri. 

lslan~ul ıüınrükleri ~a~ınü~ürlü~ün~en: 
Başmüdürlük dairesindeki kalörifer pazarlıkla tamir ettirile

cektir. Talipler başmüdürlükte mevcut şartname ve keşifname
yi görmekte serbesttir. İş acele olduğu için 24/9/929 Salı günü 

saat 14 te evrakı lazimeyi müstashiben başmüdürlükteki komis 
vona müracaatları. 

Müzayede ile satı' 
Otelcllere yegane fırsat 

Eyliılun 2ü ncl cuma l0 22 inci 
pazar günleri sabah saat 10 da Bey
oğlunda Tepebaşında Belediye bah
çesi karşısında meşhur Kontinantal 
Otelinin blicümle nefis eşyaları mü
zayde surctile satılacaktır. l\luhrelif 
şeldlierde gayet güzel yatak oda 
t&kımlan aynalı ve aynasız dolaplar 
lavabo, komod ve gece dolapları, 

demir ve ağaç karyolalar, yatak. 
keten çarşaflar, yiin ve pike batta
niyeler. şezlong, kanıpe, koltuk vo 

sandalyeler, müteaddit salon takım

ları, perdeler, konsol ayna ve bronıı 

avizeler, büfe, dresuır, yemek ma. 

salın, bir çok Tonet sandalyeler. 
kamış masa ve koltuklar, yaldızlı 

büyük ayna ve konsollar, krisrofl 
tabak ve çatal bıçaklar, kristal ta
kımlar, tabak ve mutfak takımlm 
kütüphane, kitap ve yazıhaneler, 

portmanto, bir çok çini demir ve 
salamandra sobalar, ya~lı boya tablo 
ve resimler, otelin tekmil mu~:ımba~ 

l•n, 2 adet gayet mükemmel emayt 
banyo odalan ve sair eşya! bevtie. 

•:-.ıutbah. markalı konser içir 
yanın buyruk güzel lıir !\lman pıya 
nosu diğer bir Fran<ız piyano. L 

!ı.nadolu ve Acem halılsn v 5ec• 

cadeleri pey sür<nlcr.! ~ 100 de 2r 
teminat a1ını .. 
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BİN SÖZ 
BİR RES1~1 

Yeni icra ve iflAs kanununun tatbiki dolayıslle ilk itiraz 
mllrafaası Relik Beyin riyasetinde yapıldı 

Hay~ar~a~a~a; Deıniryallar ına~aza ınü~ürlü~ün~en~ 
Aşağıda yazılı malzeme ilan sırasile aiın:ıcağındaı:ı paz~lıgı 

yapıimış malzemenin tekrarına.meyd~ venlmeme~. ı~ın goste
rilen saatlerin başlangıçlarında ısbatı vucut etmelerı ılan olunur. 

Oğleden evci saat 9 - 12 
1 Adet Termosifonlu banyo (tam) 

22 Adet Lastik damga 
5 Adet Otomatik kayıt damgası 

160 Metre Kenevir ip 25 m/m 
500 Metıe Kanaviçe 

50 Kg Yuvarlak çelik 20 m/ m 
150 Adet Piton kapalı 30 m/ m 
89 Adet Prinç l(apı kolu (Gömme kilit için) 

170 Kg Hava çeliği dört köşe (30) ( 40) m / m 
13 Adet Krapin (muhtelif) 

100 Kg Galvanize demir tel 0,50 mım 

50 Kg Kara döşemeci çivisi 14 m, m 
ı Adet Kol mıskap tezganı (küçük boy) 

50 Kg Bakır boru 7, 10 m/ m 
5 Kg Yuvarlak başlı perçin çivisi 15 3,5 
30 Metre Bez hortum 68 m/ m 

• 

4 Adet Tazyikli filitre bir bujili (Berkeflet) marka 
4 Adet Kurşun pensi lokması hakkakiyesi 
6 Adet Ambuatmanlı dökme boru dirseği 80 m / m 

10 Adet « boru ucu 80 m/ m 
30 Metre İçi helezoni telli lastik boru 55 40 

6CO Adet Küçük hasır süpürge 
l. Adet Cam elması 

25 Adet Altı köşe dik kovanlı anahtar 7 / 8 
1 Adet Planya tezgahı mengenesi 
5 Adet Kurt ağzı boru anahtarı 2 

2GOO Kg Külçe kurşun 
50 Adet Odun baltası 

3 Adet Benzinli kaynak lambası (0,500 litr ) 
1 Adet Müvazl mengene 50 m/ m 
2 Adet Dairevi demir desteresi 500 m m 

2i00 Kg Karpit 
600 Kg Antimuan 

6 Adet Ambuvatmanlı vana 40 m/m 
2 Parça Kırmızı masa çuhası 

100 Kg Çubuk demir 5 m im 
10 Kg Çelik tel 2 m , m 
60 Adet Galvanize gaz borusu dirseği (1-2 pus) 
6().. Adet Galvanize gaz borusu için filanş (2 pus) 

2 Adet Galvanize gaz borusu rediksiyon manşonu 
1 O Kg Perçin çivisi 5 ' 30 

200 Kg U demiri 145 60 8 
150 Adet Pomel menteşe (sağ ve sol) 100 m/m 
100 Adet Dolap ve çekmece kulpu 
20 Adet Pencere kaldırma yuvası 
20 Adet Menteşeli pencere horozu 

1100 Adet Zımpara kağıdı (00 ve l No) 
8 Çift Lastik çizme 

100 Adet Çekme demir gaz borusu dirseği (3/4 ve 1) 
100 Adeta Çekme demir gaz borusu uzun vidası (3/4vel) 
20 Adet Perçin zımbasr 12 ve 18 m / m 

Oğleden sonra saat 14 - 17 
2500 

1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 

14 
1 

130 
60 
30 
20 

Adet Dosya için bezli zarf (küçük ve büyük) 
« Yazar barometre 
« « termometre 
« Azami ve asgari termometre 
« Hava rutubet ölçüsü 
« Yağmur ölçüsü 
« Mesaha zinciri 1 O metrelik 
« Adi pusula 

Top Resim muşambası 
Takım Perger takımı orta 
Adet Kasket 

« Pelerin 
« Eteklik pilili 

870 
1 

« Dinamo kömürü (muhtelif) 
« Tampon krasörü gamitörü 240 X 200 m/m 
« Avukat caııtası 

Tefvlkl sanayi hanımlar dlldf ve biçki yurdu talebeleri 
ve iflerl. (Yazısı iç aahltemlzdedlr) 

1 « Yazı şaplonu için küçük sandık 
1 « Cam kalemlik 
2 « Ahşap tampon büvar 
2 « Yazıhane evrak koyacağı (sepet) 
2 « « takımı kristal orta 

300 Kalıp Sonlayt sabunu 
1300 Metre Kenarlık şerit adi il mevki için 

3 Adet Ticari muhasebe defteri. 
80 « Enjekte edilmiş köprü malzemesi normal hat 

2,80 A 0,20 x, 0,25 
100 Tabaka Kav kiğıdı (motör için) 
21,SOOKg Gomalak 

1 Adet Rüesa masası 
1 « Şef masası 

100 Kg Toz kükürt 
1 Adet Mavi çıkarma şasisi 

1 « haşuratör 
20 Kg Ambalaj sicimi 

350 Kg İngiliz sicimi 2 mım 
20 Adet Klapeli abdesthane hunisi 
1 O « Muşamba fırçası 
10 « Muşamba cila fırçası 

5 « Resim banyosu için (Kuteberke küveti 30 x 20) 
10000 « Adi krasör sürmesi 

1 « Tevzi tablosu 1000 160Q. m m 
7 « Şapirograf muşambası (muhtelif) 

500 « Battal kağıt çizgisiz. 
50 Kg Aliminyom boya 

2 Adet Sef yazıhanesi 
1 « fstorlu dolap (büyük) 
2 « Koltuklu sandalye (minderlik) 
1 « Portmanto adi altı çengelli 
3 « Paspas 

450 « Çimento karo 0,30 0,30 
45 Ton çimento 

130 Takım Elbise (lacivert) 
130 Çift Kundura 
250 Çift Asker için fotin ( 42,43,44 No.) 

Devlet ~enıiryollari ve limanları unıunıi i~aresin~en; 
Fevzipaşa - Diyarbekir hattının Fevzipaşa - O~an nam m:v~i 

arasındaki 143,050 kilometroluk bir kısım 9 Eylul 1929 tarıhın 
den itibaren açılmıştır. 

Mezkur kısmın üzerinde şimdilik haftada üç gün bir muhte-
lit katar seyrüsefer edecektir. 

Fevzipaşa'uan hareket: 
Cuma, Pazar, Çarşamba saat 6,30. 
Ozana muvasalat ayni gün saat 13,30 dur. 
Ozandan hareket: ı 

'Cumartesi, Pazartesi, Perşembe günleri saat 13. 
Fevzipaşaya muvasalat ayni gün saat 20 dir. 
Devlet Demiryollarının diğer bi!Umum istasyonlarından mez

kur hat istasyonlarına (ve mütekabilen) doğru bilet verilir ve 
bağ'lj eşyasile mesajeri paketleri ve bozulmağa müsait olma
yan seyriseri ve seyri hafif eşya kayit ve kabul olunur . 

Yolcular Adana ile Fevzipaşa arasındaki şirket hattı için 
başkaca bilet almağa mecbur tutulmadıkları gibi tticcari eşya
nın da Adana ve Fevzipaşada bir mutavassıta lüzum olmaksı
zın ücreti peşin veya gideceği yere havale suretile kabulü temin 
edildiği ve fazla izahat almak isteyenlerin istasyonlara müraca
atları luzumu ilan olunur . 

Seyrllseferl lfkAI ettiği için Sirkeci tevakkuf 
mahallinde yıktınlacak duvar 

ili ticaret ınetlebi nıü~ürlü~ün~en: 
t -Metebin Ulumu· - Alive (İktısat, şehbenderlik, muhasebe, 

Banka ve sigorta) ihtisas kısımlarına tam devreli Lise mezunla 
n ve mekatibi aliyeden ve Ecnebi mekteplerden gelenler. 

2 - Yüksek ticaret kısmına, Orta mektep mezunlarile lise
lerinbirinci devrelerini bitirmiş olanlarvebu derecelerdeki musad 
dak mekteplerle meslek mekteplerinden müracaat eden mezun-
lar. · 

~eJri e ain 
:\lerkez Arenıa;ı; c;, J aı< kŞu"' 

bışındo. Reyo~lu 23til ıoıdl 
acenıesı: l\lıhmudi ye llını 1 

lmnhul 2740 __./ 

r 'ıL ,, ~J/. r,g 1311 ra .. zon ıı ı: 
yl[ ANKARA, rnpuru l q \ıt 

perşeı:nbc akşamı Galat~ r;dıl 
mındnn hareketle Zonı;ıı( 
lnebolu Sinop !'dm'lın ° 
Fatsa Ordu Cireson Trabı 
Rizeye gidecek ~~. , 
Trabzon Polathane (,ıı 'ıo' 
Ordu Fatsa Samsun Sinop 
boluya ujtrayarak gekcektı!· 

' iz mir sür'at ·posta~· 
( Gi.ılcemal ) vapuru . 

Eyli.ıl Cuma 14,30 da c;aı· 
rıhtımından hareketle cıı~ 
tesl sabahı lzınire gidrcek 
Pazar 14,30 da lzmlrdcn ~~ 
ketle Pazartesi sabahı geJece 

Vapurda mükemmel ~ 
orkestra ve cazbant mevcııt 

An!a.ya postası 
(KONYA) vapuru 22 t:r 

pazar 1 Oda' Galata nhuınınd 
hareketle İzmir Güllük Bodr~ 

Rados Fethiye Fin_ike Anca.;~ 
gidecek ve dönuşte nıe di 
iskelelerle birlikte }..n C• 
kalkan Sakız, Çanakkale .

1 
llboluya uRrayarak gele~ 

Bozcaada posıuı , 
( Gelibolu ) vapurıı dıl' 

Eylôl Cumartesi 17 de lııJ t 
nhumından hareketle Ge~ ~ 

Lapseki Çanakkale lmroz ·k ~ 
adaya gidecek ve Çanak_; 
Llpseld Gellboluya ulf'Y". 
gelecektir. 

3 - Orta Ticaret kısmına, ilk mektep mezunları kayt ve ka- !!fll--111!'~~~~~~ 
bul edilmektedir. Kayt müddeti 30/ Ey!UI akşamına kadar de- NAiM VAPURLAR1 

______ _. ..... 

vam edecektir. İZMİR-MERSİN poirl 

in~ara ~U İ~leri UIÜ~ÜflfiüfiU~Bll: ADANA. vak~~ı 
10 

v 9 PERŞEMBE gilntl ak~ 
1 - (13222) lira (18) kuruş bedeli keşfi olan Ankara Suyu k 

üzerintle 8 inci kilometrede yapılması muktezi Bent ameliyatı in sirkeci rihtımından har·e·'I 
şası 17 9 929 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı ( Çannklcale, lzmlr, 1\11' 

1 
zad usulile münakasaya vaz edilmiştir. Bodrum, Rado~, Fethiye, 

2 -- Müteahhit eve! emirde (992) lira teminat akçesini veya talya. Ala.iye ve Mersine 
hükumet baııkasile sermayesi milli olan bankalardan birinin ke- rayacaktır. Fazla tafsJIM .r 

falet mektubunu iraeye mecburdur. Gaıatada Site Fran~ez hsn1 ... · 

3 - İhale 8 Teşrinievel 929 tarihine müsadif Salı günü saat ·ne " 
16 ela Ankardda makamı vilayet mektupçuluk odasında icra edi 12 numarada acentcllltl 

1 
Icce~ iuden proje ve evrakı keşfiyeleri görmek istiyenlerin Nafia racaat. Tel. Beyoğlu ıo-1 
Su I~lcri müdürlüğü~ ı::üraı:_aatları ilan _olunur._ 

•HACI BEKiR ZADE ALİ MUlJIDDİN 
mucssc'd ticari ycsl 

Mevcut ~u~elerine zanıinıeten Pan~alh~a 
-- BiR ~~BE j~ff~R --
~--~~~~~-~·~~------·~------·~--------

,\rnavutköy-Amerikan 
lNAS KOLEJİ 

Kayıt muamelAu 18 ve 19 eylOI 
Dühul ve tecdidi kayıt imtihanları; 
Türkçe 19 eyi Ol 14 te 
lngilizce " " 9,30 da 
Fransızcı !8 • 14 ce 
Rivaziyaı " 9,30 da 
Tarih , .• Coj!;rafya 19 eylOI 14 ıe 

"LÖ FÖNIKS DÖ YiYEN" 
Sigorta şirketinden: Şirketimizin 

Türkiyede harik şubesi dahi açarak 
muamelata başladığı muhterem müş

Saatinin evsafı reklam ye· terilerimize ve ehaliyi muhteremeye 
rlni tutar. ilan etmekle kesbi şeref eyleriz. 

ELECTiON 

ldarehaneıi: Galatada Voyvoda 

D kt A k • } caddesinde Türkiye Milli Hanında 
Ü or , utıe Türkiye Umumi mümessili Mösyö 

FRİTZ HEER in yazıhanesidir. 
Elektirık makinc:erıyle lıel•··J!uldu~u. idrar 

ı!arhğı~ prostat, aı1emıı1<t1cıar. t>eı eeYfd<- rr \\'il ZADE ~IUSTAFA 1 
li~I cılı ve hrengıyı •Rrısız h.'<lıvt eder. 1 •. ' • 

ı<arakGyd~ 30rcKçi fırını sırasında • ı vo hıraderlerı vapnrn 

---------~--- \!ıııı lazam Ayvalık l'.:kspresi 

pı 
MesaJerl Marltlm ve fi 

lompaoyalarınıo vapurları r 

Güzel sayahııtle 
~-1 ler hafta " :\ları;llya ~ 
,ı 

reket eden vapurlar Pire 
h' o poli limanlarına da ı > 

TafsllAt almak üzere J{of~ 
1 

R b 1 .. k~''n Lorant e u ve şure " 
il• 1 racaat olunması. Telefon · 

203 - 204 - 1 704 

YELKEN~I 
Lüks 

lznılr sör'al posıası .1 

İsmet r~~ 
ve ~eri ,t. 

1 vapuru 22 E.ylül P 1-
günli tam saat 15 tc Gılt. 
rıhtımın- lzmf re ~· 
dandoğru 
edecektir. 

Kara deniz posıaıı {' 
ANAD01) 

VAPt.:RU J' 
22 paza 

Ey Jul rılt~ 

::;~~&:~~~:· ~ ~~~:~t 
.. ı 1ıoço1ı ..,..._ •ıulAde ....... h b 

Edirne belediye riyasetinden: ...... , ,.., ... bl ........ , er pcr~cm e 

"'""
1 

"'' ,. -• -· ak~amı Sirkeci 

günü akşamı S!rk~cl. ~f' 
dan hareketle dogrıı (/.ü (11" 

r sofi, 
lnebolu, Gerze, .:-am . ~· 

.;urrıı· Glreson, Trabzon, -
Rize ) ye gidecektir.! i' 

&lime belediye itfaiyesi için alınacak iki tonluk bir adet ara- "• ,.,,, ,.."' ~ d h k 
1 zbz bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konul- rıhtımın an ara ete mutat 

muştur. Talipler şartnameyi belediye riyasetinden talep edebilir u....ı .......... iskelelerine uğradıktan sonrn 

!er. İtaya talip olanlar ilk teklif edecekleri-bedelin% 7,5 yüzde llaridı&rd ~ .. fC1re1rAa1 cuma günu Edremit ,.c Ayva-

yedi buçuk nispetinde teminat akçesini veya banka mektubunu ....... uı.ı,• lığa muvasalat ve pazar günü 

havi pullu varakayı bir zarf derununa koyup üzerine arazöz di- ---=~::-~-:----~--:--:- Ayvalıktan har.ketle pazartesi 
ye yazu.rıık 12/ 10/929 tarihine kadar belediye meclisine tevdi !'AY!: Mıı;11assesatı. zaıi~ed~n. al: lstanbula avdet edecektir. 
eylemleri ilan olunur. dıgım maaş cuzdanım ıle muhurumu 

•1ı ) 12/10/929 'h' .. d'f C · gtin" d zayi eyledim. Yenisini ~ikaracağım- Mıhalll müracaat; Yemiş Tavilzade 
' a e ' tarı ıne musa ı umartesı u saat 16 a dan eskisinin hükmi! yoktur Adliye biraderler. Telefon lstanbul 22IO 

k clı e 
TalsllAt için Slr e ,1 ~ı 

ce11t&· ~ 
el hanında kAln a f 5! 

1. nbııl 
racaat Tel. >ta •·e' . 

01 errı. .. 
Ve Galatada . 

1
. ,.e • J 

1 pıı • er 
tım hanında Çe e 111ııı1 
filopatl acantatıgına~.t 
Telefon Beyoğlu 8' ,/, 

yulur eyaır '· dır. kctcbcsinden mütekait Kizım. l iı ___________ ııi 
... ,...... ".I ... 

p;ırP 
MESUL y()DtJR: 

e 
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