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ask ' ' 
iıı Yad erı muvaffakıyctle-

aııııı h ını hala düne ait bir va 
tapu işleri 

t atırası b' 
UYor)a B gı 1 taze ve canlı 

. alarına r. . unu yalmr. kendi 
ılcsi 01 a bır milli bayram ve

tihaarak degiJ kıymeti bü-
. til- na Şamil ve ı ·k .. 

\ \

1 Z~fer bayramı 

ı 
Tapu U. mlidürü ı Orduya hürmet 

i]J. Atıf B. in izahatı J Gazi Hz. ile Fevzi 

1' Istanbulda mezunen b lunmakta o- paşa arasında _teati 

j Japon sergisi Toplanıyor! 

1 Bugiln merasimle Sporcular 
küşat olunacaktır 1 

Japon tiC:-r:::;:~in tertip et- ara s 1 n d a 
""•hey ... ıu mu 

c c~ 11• )ı' nelmilel müna\•betler-
, " ır .. 

., lan tapu ve kada ıı müıliri wnumi-

ai Abf bey bir muhaıriJlinize şu iza- edilen telgraflar tiği Japon ticaret sergisi bugün sa- • h t 
a~ onda Gal~tada e~ki L~n şirketi n 1 aye 
bınasında küşat edıl cektır. 

ndc telak:1ue~kede mahiye-
8 1 edıyorlar. 

batı vermiştir: 

u kİbiJ b' 
şiar n ere ır takrm tafrafü- Vali Muhittin 8. Defterdar Şefik 8. 

"- Tapuda lrı1} udat eni harfler- Ankura 29}8} 1929 

v. muavini Fazlı 8. le yapılmaktadır. Hatta ski harfler- lstanbul; Relslcıunlıur OAzl 

ii""'- ,-=..==--~ le yapılmı§ olan lruyud n aureti çı- Mustafa Kemal Hwetlerino 

Serginin kUpt merasnmine Vali •ı• ı Af d • 
.ve eı-kinı hükfimet Ticaret odası er- 1 1 CI e '"' 

--= ---~ • aza ·ı 
ır tafer ~ı 1 e bakmıyalım. 
~ ıııaı 1 

mıUetlere çok pahalı
tc kan ~:z.~:. Bir zafer için ni Y • k • • • d karılması lazım geldiğin n bu suret- Yakstk dehalarınırı ve mu-

enl an un Uzerın en !er de yeni harfle•~ er nlmaktadır. ı • • b JI k d 
Tapu senetli bu dofa •rıırk harflarile j cıze/er yarata~ ısa et . ve u -

' ve Kanunu medeninin cabına gore . filli lradt ve ıdarelerlnın harika- 1 

kanı ve Sanayi birliği davet edilmi • 

tirjapon sergisi Japon zevkine göre lebildi m ? 
tertip ve tezyin edilmittir. 

k, nek utuyor, nekadar e

tor. Onu ad~~ se~vet sarfedili

tıı aza. ~ ıçındır ki bir zafer

~Cr y0~1 faydayı çıkarmak o 

ma. aşlar bugu'. n verı"lı"yor tabettirllınit ve vlliyetlere gönderil- 1 nama bir yadlg6ri olan zafer 11 
meğe başlanını,ın, 1 bayramını batan si/Oh arkada§- , 

Ha_r~ kanunu tatbıkatma Ha•iran- ı /arım hamırıa tebrike mOsaraat 

dan ıtıbaren baflauıldı~ 'çin bunun tdtr Cumhuriyet ordusunun 14-

Japon clekoraıyo11u her tarafta gö 
ze çarpmaktadır. 

Sergi on odadan mürekkeptir. V9 
sene devam edecektir. Serılde efya 
satılmayacak yalnız siparit kabul e-

Bir karar: F('n<'r
bahçe Sta( 1 İ
yol'D: 'da oyna
mıyacak( 

~'karşı ~?acanvenruşşehitıe- Istanbulda memıır maaşı her ay 
l' ~ kad ır mukaddes borç ol-

~~. ırıiııe~r ~nun zaferini taşı- 1,750,COO lira tutuyordu.,. simdi 
~redir. e arşı da bir yüksek • 

1 llirırıiııet' b1ı miktar ne kadar artıyor'? 
~ilesi iden ın h~yatında bir za-

~ 'tııaneı ~esııe tevdi oıunur En çok zam gören menıurlar kimdir, 
llııııctini ' bır tılısundır Türk 

tok zafer~ tarihinde gerçi bir bütün kadrolar tebliğ edildi mi, maaş 
~hiç bir~r Vardır, fakat bunla- bu gün verilebilecek mi? 
~adar uıv·ıı Dumlupınar zaferi 
~•ra l'u"rk ve. manalı değildir. Barem maaş kanununun tatbikatına bu günden itibaren baş-

<e m il · !anmaktadır. 
, ildi si k 1 etı bunu bizzat 
•a~aııa azandı ve k d" . • . Kanunun latbikau için lazım gelen bütün tedbirler alınmış-

1iYet .'· Bu zafer :n ısı ıçın tır.Barem şimdiki halde kanunen umumi muvazeneye dahil otan 

lı;ig~~n EİJinmee Y~ksek şah- biltlin memurlar hakkında tatbik ediliyor; fakat bir sene içinde 

loe bi Crdar ise ·ı~ d afmglasınkı hususi İdarelere tabi memurlara da teşmil olunacaktır. 
ıı,,rtacın ~ eaoara ·*** 
~· nfaaıi · . Şerefı, ne bir tahtm 

1~8~sine ?~~e~ögüşt?, k~ndi Kadrola~ ~em~me~ gelme~i~i? . 
t hşettı. Çti ı~:efı de _ınıll~- Barem kanunu mucıbınce tanzım ı yekunu -eytam, cramıl, mutekaldın 

ler rı~dan fı k n U O mılletın edilen yeni maaş kadroları hemen he da?ıil- ı, 750,000 lira idi. 

~ •n ltade . ş. ırmış ve sırf mil- men kamilen dairelere tebliğ olun- Barem kanunu mucibince maaşat 

alırama s.ı.nı temsil eden bir muştur. Gelmiyen kadrolar içinde i- derece derece 2am gördüğü cihetle 

B n idi. se Vilayet Dahiliye kadrosu vardır. bu yckfin da bir mıkdar tezayi!t ede 

il \1 zafer 'l'" Bununla beraber, kadroların gel- ccktir, 

~~kat bun \Irk milletinındfr. ..esine rağmen henilz haval?,IO~ ıı•l- Ancak maaşat verilip te arkası a

"'-Yeuı'n h Un tc•ı' h T'' memlttir. Yalnız Damga mudürıye- Iınmadıg"ından tezayüt mıkdarı şim-
.,,_ "d • r sa asr ur- · ı ha ı · 1m· · b .. 
""? k 1 " Utla . tın n va esı ge ıştır ve ~ _gun dilik tesbit olunamamaktadır. 

taı, .a !11atııalrd rıf, çınde mah- bu daire barem kanunu mucıbınce Barem kanunu mucibince İstan-

hii•<>l'inın '[ ır. Dumlupınar maaş alacaktır. bulda fazla zam görenler mıanında 

h '"n · 1 ade etti~! . 
atı Cıhan g manayı Diiı;er dairelerin de havale emri Vali muavınl Fulı Bey var ır. Faz-

y rası b' . anlamalı ve bunun geldikçe maaşları verilecektir. 1ı Bey 90 lira kadar zam görllyor ve 

lı Oı:ııı di 
121m kadar yar ve ağ- Bu aydan itibaren memurlardan maaşı 290 lir~ı buluyor. 

dır. tııağında da y t tına kazanç ve diğer vergiler, tekaüdiye Defterdar Şefik Beyin maaşı da 

il' li er u - namlle bir §ey kesilmiyecektir. 137 liradan 256 liraya tezayüt edi-

1 .lı \' albuk· Ancak yol vergisine memurlar tıı- yor. 

il' lıııaııı 1
• maattees Uf bu birdi; ilkin bu parada maaştan kesıl Fakat bu zamlara mukabil bu ve 

jl llıışa b ılar bile h ~ ' mı miyecek ve idarei hususiye tahsildar diğer zevat bulunacakları komisyon 

~i q·· enıiy atır an çıkar- ve ~ubelerl vasıtasile mükellef olan !ardan bundan aonra hakkı hurur 

iı,,.u§tııan1 or. Yedi sene evci- memurlardan yol bedeli tahsil oluna namllo para alamıyacaklardır. 
~ 11lin b'~ız Dumlupınar ha- caktır. Muhiddin Bey, Vali Vekili oldu

&i°"kuaıın Utlin arını ve bütün Aıkerl barem de dün bildirilmiş- ğu cihetle zamdan fazla istifade ede 

ııc, g u, gerek k d · k d · tir. memektedlr. 

'!1aı; ~relt b k en 1 en ı- Barem kanunu ile maaııat :ısulü de 

.\kıı-lçııı el~ş alarma unuttur- fıtanbulda bir ayda verilen maaş asri bir şekle ifrağ edilmit o uyor. 

ıt· ~ "_Ct, bu ın~en geleni yaptı. •••••0••••1>-----
~iıı.~~fıYort=~i s~:~lr~~~ı:: Fırka kongre 1 eri bu 
~.eski~lupınar Dömeke ka-

i ııı.\::~Şie~~i~e~~~ş~~ tarihi gün toplanıyor 
~ t? !:>· Çın de bö' l . 
ır ltiıı. ~ıll'ıdid Y e mı olmuş-

~ı tııltıedih 'IJ en Yunan milleti- Ocak kongreleri ay 
''!ıt btı.a, e senası tekrar afa- . h . k d .. 
ıi, 1racıe gGa başladı, tekrar bir nı ayetıne a ar SU-

J ' 

1" lııd rec - y M . k "l" k 
,,, 1 1lıq· en (1) b unan ucıze- rece ve rı ayet on-
•ı' ~tıı 1

t.len 'l - ahsolunuyor. Ve 

I f Ct dj eserj U~an muhayyelesİ gresi kanunuevelde 
fi' realite 0 an bu hayaliita bl-

:~~ . liaı kıymetini veriyor. toplanacaktır 
dır- liııı buki D 
,ır ltıi~ı'e~itı~ri .~lupı?ar'da hi- Istanbul 

•·,,. laııı 'l'inden mııın etı daha ke-
mebusları 

halkın ihtiyacatını 

tespit için müştere
ken lstambul semt
lerini dolaşacaklar
dır. İlk temas 4 ey
IUlde Letafet apartı
manında olacaktır 

l ~bi~ ~aferi k aynlmamışur. O 

1 

ı 

~ti "e k aıanan ordunun 

• ~İl)·~İheu;na~danlarından hiç 

l~~ 1 kah ntıkaı etmemiştir. 
N~ı, h raman 
''ll\l 'nilz 3 :mızın sarı saç-

'c ~e· oldu~~ A.gustos 1922 fec

nltıı llııeş şuı gı~i ~trafa altın 
1tti llarJıy elerı saçarak pırıl 
~ıı.t.le 0 g~ ~e hepimizin yU
'4r <.lah11 i ııu? cuşiş ve heye-

ta?.e v ş mdt duyulmuş ka
e ca.n1ı duruyor. 

İstanbul mmtakası dahilinde bu
lunan Halk fırkası ocak kongreleri 
bu günden itibaren toplanmağa baş

Y AK"i KA"Rİ layacakbr. Müfettişlikçe bu hususta-
" .., ki muamelesini ikmal ettirmiş olan 

a, 30 A usfo~ · · k d 
l! ocaklar bu gün kongrelerını a te e-

~~ h· u unv ceklerl gibi diğerleri de peyderpey 

• ~ ıı:; ltonı!~ altınd;ı rıır!.)'\e ve- muamelelerini bitirerek kongrelerini 

'lillllıı l>orurn. ns serisıni hatırlat- aktedeceklerdir. Ocakların adedi faz

~('\ ..... la olduğu için ocak kongreleri bu aym 

t \l(l • •••••••••••• nihayetine kadar devam edecektir. 

il ' ~I Hazretleri 1 Ocak kongreleri bittikten sonra da ô ey!Ul Cuma günü saat 4 buçukta 

1
• 1 Ga __ aıraaile nahiye, Kaza ve Vilayet kon- Adalar, 7 eylw Cumartesi günü Bey-

~' Ueee zt Hazretler • grele'"! toplanacaktır . .Bu kongre]~': oğlu, 9 eylQI Pazartesi günü Oskü-

e D • ~ il atla I diln • blrincı kAn~na kadar d~vam edece&ı dar, 13 eylfıl Cuma günü saat 3 te 

,ı · erıp,.6 , l<adıkiJg ve: cihetle Vilayet kongresı ancak o za- Kartal 14 eylül Cumartesi günü saat 

ıc e 110 , a Çe sahillerinde• men ~oplanacakbr. 1 
, 6 da Kadıköy, 23 eylül Pazartesi gü-

1ı 

1 
lli/ı flaz i{'ind • Dığer taraftan İstanbul meb usla-ı nü saat 5 ıe Yeşil ve Bakırköy 27 

fi llap e bir t11nez-: rı da 4 eylillden itibaren İstanbul Hal Ey!UI Cuma günü saat 3 ıe An~dolu 

'uı'~ lteı . mış/ardır. • kile temas ederek ihtiyacatını t~spite Hisar ve Beykoz, 29 cylfıl Pazar gil-

etı" • ~,, 8ic:umh • başlayacaktır. Meb'lıslamnız muşte- .. . .. . . 

g lı e~~ilhle ur Hazretler'I rek olarak bütün İstanbulu dolaşacak n~ s_aat 5·te de Yenıkoy tcşkılatıle. 

l~ - .. flrtfl,. rlne geç vakta !ardır. Bu baptaki liste de hazırlan-[ B.uyukd~re fırk~ merkezmde tema.,· 

...... devanı et I 1 mıştır. Bu listeye göre 4 ey!Ul Çar-' dılecektır. Meb uslarmuz Halk ıle va-

tl••••·~~~~dlr., şamba günü saat 6 da Letafet apartı-ı ki olacak bu temaslarda icap eden tet 

•• manında Fatih ve Beyazıt teşkilatile, kikatı yaparak notlarını alacaklardır. 

netayici hakkında ~llı:-.at vermek 
şimdiden imlı4n•ızdır. yezal merbut/ytt ve tazimlerini 

Eylülden itibaren ihdas odilen mil- 1 
arzederim efendim. 

na kale kaleminin iti şudur: ı bOyOk Erkanı harbiye relJI 

Tapu dairelerinde 1a:uııın ve Kire 1 MDfllr Fevzi 

gibi afetlere kartı mahtuz ve masun [ 
mahzeni evraklar olmad "mdan ay tt- /stanbu/ ı 31}8)J92;g 

zeri tutulan tapu lr aıııtlımnın ber ay BU yak Erkanı Harbiye relıl 

bir sureti Istanbuldalrl Defterhane ma,ar Fevzi paşa Hazertlerlne, 

binasında Hizım gel • .ı erahi haiz o- zatı Dav/et/erinin yllksek ve 

1

. 
lan mahzene ötede·.ber" gönderllmek 
tedir. Her tapu daircsntle bu muame- kıymetli riyaset/eri altırıda bll-

leyi tapu memurları yapaıfar . tan siltlh arkadaşlarımın feda- , 

İ 
---, kı1rlık ve kahramanlık/an fit / 

rtişa talı katı . istihsal edilen ıaferln yıl dllntı- . 

dilccektiv. · 

Sergide birinci ııalonda Jawnya
nm en büyük istihsalatı olan ipekli 
eıya vardır. Madeni eıya salonunda 
çok şık saatler, vuolar göze .-rp
maktadır. 

Yukarı katta Uıtik, ıpakine el•lt
trik edevatı, atlar, talıakalar ve to• 
pibler ço kgüzel çay takımları çocuk 
eı;ya v4 oyuncalrlaıı euayr tıbbiye 
ve kemik •tY• zarif bir şekilde ura 
lanmııtır. ----.... -----~ Faaliyet başlıyor 

----- 1 milnde hakkımda ızhar buyru- . 

..\Iaznunlar bu ün toptan 1 lan muhabbetMrane hissiyatıan Muhtelit komsiyo'n ve , ıza-

bir muvacehe"e tabi ' dola;ıı en derin leşekkllr/ariml tir. 

' arıeder, bu biiyOk gOnde kud- dünkü ziyaretler ·11>. ve 

- tutulac~klar retli ordumuzun zabitan ve ef- Muvaffak Bey A. ':itrtf Briıüdı 

radı arkadaşlarıma hürmet ve : ' Muhtelit mübadele komisyonu bü Mıntaka umumi spor kongr,..inin ~R 

muhabbetle tebrikıllımın ibl(Jgırıa' 
1 

rotan bu son günlerde faaliyete geç- nümil~eki <:u~a gü!'kü ""11,1,'.n:""a~ı 
mlştir. Dün içtima eden üçilncil hu- takarrür ebnışt~r. talı ve tehın c · ı

vesateti devletlerini rica ederim ı kuki büro ile tabiiyet işlerini gören kodular~ aebebıyet veren m t ':ı 

efendim. betinci büroda bir çok vasaik tetkik kongresı çolv heyecanlı olacakt 

,1

,

1 
. Reisi ciimhur 1 edilmittir. Umumi kongrede mevzubahs . 

Gazi M. Kemal cek mesaili tespit etmek üzre 1 '· 

'~=::,,,,,:""'~~~-;:;;;;;~;;;;:;;:=-JI· Aldığımız maliimata göre ~oıni•- bul sporcuları dün Halk fırk . 

yon bitaraf reisi ile Türk ve Yunan kez!ndo, idare heyeti azasın 
heyeti reisleri Pazartesi günü içtima det Kerim beyin nezdind~ top" 

Yal ovanın imarı 
Gazi Hz. için 6 odalı 

köşk yapıldı 

İtılşaat 3 - 4 güne kadar 
hitam buluyor 

Y alovarun iman için hummalı bir 
faaliyet sarfedilmektedir. Sahilden 
banyolara kadar olan otomobil yolu
nun tamiratı bitmek üzeredir. 

Banyoların civannda Gazi Hz. 
için altı odalı zarif bir köşk inşa edil
miştir. Köşkiln ufak tefek bazı nok

Mevkuf/ardan Nesim Maz/ıyah t.f sanları vardır. Onlar da pek yakın bir 
- zamanda ikmal edilecektir. 

İrti§a me•elesine ait tahkikatın son .Köşkte bir yatak odası, bir istira-

safhası bugün ikmal edilecektir. h ı b' ı d ıı· b 
y ni . at aa onu, ır ça 19ma o ası ır an-

e Ce_z~ muhakemelen uaulll ka- ya cjaireai vardır. Banyo daireıi ~ini

~u;u muc~bınce maznunların, Iotin- !erit milzeyyendir. Gazi Hz. nin aey

a hakimi son kararını vermeden e- yar deniz hamamı da yal ovaya nak

vel ~uzurun?a durU§~ala~ı yapılma- lolunmuıtur. • 

sını ıcap ettırmektedır. Bınaenalcylı Gazi Hz. şimdilik Yalovayı ıeref

bu meseleden dolayı maznun ve mev- ı dirdikl · iflikt ki büyük 
k f b 1 . h en erı zaman ç e 

u u unan Nesım Mazlıya Jak Fre çadırlarında ikamet buyurmaktadır
sko, Leon Fresko JUi Fresko Jak Ba- !ar. 

sat, LU!fi beylerin bugün Beşinci İs- Bunlardan maada Yalova hamamla 

tlntak hakimi Nazım beyin huzuruna rmda 5 ev kılmilen tamir edilmiş bir 

celbedilerek duruşmaları yapılacak- park bir lokanta inşa edilmiştir. 
tır. Maznunların müdafaaları dinle- Buradaki üç büyük hamam Bizan

necek ve bazı müvaceheler yapılacak sWar zamanından ~almıştır. Bunlar 

tır. Bundan sonra Nazım Bey kararı- tarihi kıymetlerine binaen yeniden 

nı yazacaktır. inşa edilmemiş, yalnız tamirleri ile Hc

iki hava şehiti 
Binbaşı Resmi B. ile 
pilot Fehmi B. nasıl 

düştüler 
Müessif bir kaza neticesinde iki 

tayyarecimiz şehit düşmüşlerdir. 
Şehit düşen bu 

asil vatan çocukla
rı İzmir Hava ta
buru kumandanı 
binbaşı Resmi bey 
ile Eskişehir Hava 
mektebi sivil pilo
tu Fehmi beydir. -
AldığıDlJz malfima 
ta göre kaza ha
disesi şu suretle ol 
muştur: 

Sabahleyin saat 
sekiz raddelerinde 
Eskişehirden İzmi
re üç tayyaremiz 
gelmişti. Bu tay
yarelerden biri De 
ğinnendere, diğeri Şehit binbaşi 

Seydiköy ve üçün- Re•mi Bey 
cüsü de Torbalı tayyaresi idi. 

Bu Tayyarelerle altı da tayyare· 
cimiz gelmişti. 

Tayyarelerimiz; Gaziemir tayyare 

meydanına indikten sonra tayyare ta
buru kumandanı binbaşı Resmi bey 
ile Eskişchirdcn gelmiş olan sivil Pi

lot .Fehmi bey Torbalıua inecekleri 
yeri tetkik etmek için uçmuşlardrr-

Torbalı üzerine kadar giderek tet
kikat yaptıktan sonra avdet etmişler
dir. 

İşte bu esnada; iki kıymetli tayya 

tifa olunmuştur. 
Banyolara yarım saat mesafede 

bulunan Yarımca suyu yeni yapılan 

iki bent ve borular, tazyikli depolar 
vasıtasile banyolara getirilmiş ve ya
pılan tesisat ile evlere taksim olun

muştur. 

Banyolarda kurulan iki motör sa
yesinde dün geceden itibaren civar
daki binalar elektrikle tenvir olun
muştur. Elektrikle tenvirinden sonra 
kaplıcalar bir kat daha güzelleşmi~

tir. Yapılan in~aat için 200 Seyrüse
fain amelesi çalışmaktadır. 

Riyaseticumhur musiki heyetinde 
münhal bulunan üçüncü, ve dördün
cü sınıf muallimliklere (Viyolon, Vi
yola, Viyolonsel, Kornet) enstrüman
larını çalanlar bilimtihan alınacakla
rından (Orta tahsilini bitirmiş olmak) 
mezkfir münhalata talip ve şeraitika

nuniyeyi haiz olanların eylfilün yedi
sine kadar her sabah saat ondan on 

ikiye kadar Beşiktaşta ondokuzuncu 
ilk mektepte Riyaseticumhur musiki 
heyeti muallimliğine müracaatları. 

recimizin şehadetine sebebiyet veren 
müessif vak'a olmuştur. 

Tayyare meydanı üstünden geçe
rek tekrar geri dönen tayyare bu dö

nüş esnasında Viril vaziyetine gire
rek kazaya uğramıştır. Yüz metre 
yüksekten başaşağı dere kenarına dü 
şerek parçalanmıştır. 

Tayyarenin ön tarafında bulunan 
Pilot Fehmi bey kaza esnasında ve

fat etmiş ve Binbaşı Resmi beyin iki 
ayağı kırılmıştı. 

Resmi Bey derhal bir otomobil ile 
Karantina Askeri Hastanesine nakle

dilmiş ve müdavata çalışılırken yara·· 
!arının ağırlığı yüzünden vefat etmiş 
tir. Cenazeleri parlak ihtifalat ile 
kaldırılmıştır. 

ederek komisyonun faaliyeti hakkın- ve bazı mukarrerat ittihaz etmı 

da milzakeratta bulunacaklarchr. dir. Fırkanın ıporculara karşı 

• 

GAYRI MÜBADiLLER 

Gayri übadiller cemiyeti heyeti 
idaresi Sa ı günü içtima edecek ve 
riyaset iptihabı yapılacaktır. Heyeti 
idareden !stanbul meb'usu HUaeyln 
Beyle CeıaI Bey dün muhtelit komi
syon TUrk heyeti reiıi Tevfik Kftmll 
Beyi ziyaret etmitlerdi•. 

iSMET Pt. Hz. 

Başvekil İsmet paşa hazretle 

ri dün hiç bir yere çıkmamışlar 

dır. İsmet paşa Hazretlerini Na 

fia vekili Recep B. ve Osman 

Nuri paşa ziyaret etmişlerdir. 

ATİNA SEFİRİ 

Atina sefiri Enis Bey, dün Harici 
ye memuru hakkı Beyi ziyaret et
miştir. 

vaziyet baklanda Ftrka umum• 
kul tarafından tavsiye edile< 
takip olunacaktır. Maınafi fır 
cuları himayesine alınalcla iktı. 
cek, teknik mesailde teşkilatı ' 
bırakacaktır. 

CUMA GONKO lÇTIMt. 

r 

t 

Fenerbahçe mileHisleri Cuır.o gılnü 
Kadıköyünde toplanmışbr. İçtimad.1 

yeni idare heyeti intihabab yaplımış 
Muyaffak bey ittifakla yeniden inti
hap olunmuştur. 

Yeni heyeti idare Muvaffak, Hacı 
Bekir Zade Ali Muhiddin, Sel~hattin 
beylerden müteşekkildir. 

MUesaisler intihabattan ıonro klü
be ait bazı mesaili münakaşa etrr.".,. 
ler ve Stadyom müdürlerinden birı
nin gerek klübe, gerk klüp erkanı ıa 
kargı hareket etmesi dolayrsilc bade-! 
ma Stadyomda maç yapmamağa ka
rar verml§lerdlr. 

MOtldti umıımt iki kadın ve bir çocuk cesedinin başında 
===- -

Vahşet ... işte budur! 

Bir adam iki kadını ve ana rahmin· 
deki bir çocuğu lime lime 

doğrayarak öldürdü 
Çeşmede Alaçatının Reisdere kar-ı Esnayi isticvabında dedi ki: 

yesinde çok feci ve iki kadının kesil- - Bu cinayeti neden mi işledim, 

mesile neticelenen bir hadise olmuş- Öy1eyse dinle. . Mevliye benim uç 

tur. seneden beri nikihh karımdır. Bün-

24-25 ağustos gecesi saat bir Reis dan iki ay eveı beni terk ederek C:'\'C!

dcre karyesinden Zekeriya oğlu Nuri ce seviştiği Necati isimli birisine kaı;

yirmi beş santimetre tulündeki bıça- tı Necati öldürdügüm Hasibenin oğ
ğile evvela düşmanı Hasibeyi, ondan ludur. O zaman hükümete mlira<aat 

sonra da karısı Mevliyeyi gırtlakla- ede.rek ?•kla~ın~a takibat J:'apı.ın:ıası
rından koyun boğazlar gibi boğazla- nı ıs~edım_. hukumet ~er. ıkısını de 

mıştır. Mevliye sekiz buçuk aylık ha ~evkıf ettı. Hapse gırdıler. Mevliye 

mile idi. Katil bunu da hatır1amıs ve ıle Necatı karar vermi~Icr, hapisten 

bıçağını maktulenin karnına sapla-! çıka~ çıkmaz düğün yapıp evlenecck

mak suretile zavallı yavruyu <la d;in lermış. Bunu. haber alınca kudur !um. 

yaya gelmeden öldürmılştür. Mevlive 1 Nam~s~na hır de bu lekeyi · ·~ . 

19 yaşında, Besim karısı Hasibe deci mck ıçın Mevliyenin vücudu!"u ort..

li yaşında idiler. Alaçatı jandarma dan kaldırmağa karar verdim. Fakat 

kumandanı İsmail bey, katili derhal Mevliye yalnız değildi. Onu N~c~tı

yak~lamıştır. Katil cürmünü inkar nin anası Hasibe kandırıyor ve başı

etmıyor. ma bu i'leri getiriyordu. Onu da Öl· 

• 



Nj 

:ı 
1.t 
l l 

a .. 
r 

( 

r 
p; 
r 
r 
a 

r 

1 

ı 

: 

' 

-

e 
11 
ı 

ı 

c 
ı 

A. 

( 

t 

v 

ı. 

!' 
d 
c 
l 
1 

! 

! 

1 

2 
t.11LLIYET PAZAR EYL(JL 1929 

HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 1 ~ 
------ı:::am-m•-=-aımı--~---;,lı llu o·tiııden itil)aren haraıııc ~ofl CUzluk rekorı 

' B 1 
AU'gu. .. i.~1i;-d.u. Fel.emeımk~ llJaaşlUl'lll lCVZİİilü ha~laJJl)'O ~ de mi bizd• 
l ı d 1\ T "h { b "fl • - eııııo . Clıztuıt k k kırdım arn CValll 1 lt l aye f f ANKARA, 31 (Milliyet) - Yarından itibaren bar. ııa in .fe orunu baş aıına 

.t bikına başlanıyor· Maliye Vekaleti bu hususta her şeY1 
1
., , gtltereye nazaren, galiba hay 

MilliJelin laribi telrikası : 12 

Haremif ka~ınların reta~eti .. 
F'tJ.1.ıı;oC;J .. ~ 

Telef, mecruh 
Yahudilerden 96 kişi elli)' Of M. Briand ile Hen- mıştır. Tediye emrini yetiştirmeyen yerlere telgraflarai;eı ~ l . 

~lustafatlJll anası İ11tirika ÇeVLfC- telef, 151 kişi • ~ derson ayrıldılar meleri bildirilmiştir. Tediye emrini yetiştiren her da IP2~ Tngi~red~ ~~ mtifire 

· h ld Kra'taraftarlarının maaşları bareme tevfikan dağıtacaktır. ·ıı ~ıs ~ eve ~n. ed 170 

l
·ek ı f aksı' dı'lı' yanı' yor . mecra o " r PARİs, 3Ô(A . .İI.~ M. Briand, • 'h 1 bil' •26 un11san ıın e 51 

. • { .., ~ ~ , ~ ••• LONDRA, 30 (A.~Fiiistindeki ı c ·aıe·ı.::es'ı· ne ı' ntı'zar 1 ona ç~yre.k kala .Parise gelmiştir .. ~i~ Maliye memurlarının ınıtı an arı . ~7 c 11"S 
. . r . tı • t as . e kadar g lJ 1 çok sıyası rıcal ıle dostları kendısını . . . . urıuga lt2s il ... 

Fransa Maslahatgüzarı bunun rüşmektedır. Usul ve teşn ata ;::san ~yıa·d · a~~~ o~ h ~? 5ı M' - d. ·ı b·ı· karşılamışlardır. Mumaileyh. bir kaç ANKARA, 31 (Mılliyet) - Maliyede yem meın şp' 192 « 141 
ehemmiyeti hakkında zerre ka muhal~f.olmakla beraber. Fran- ) 1iı:;.v::. ~ a~i~~tiyan \~e:~ımust~:. r,,e .1 e 1 lf d.akika Almanya sefirile görüşmiış- cekler ile te.rf.i .ed~cekleri~ i~ti~anlan yapılmaktadır.artı' l ~ « 136 (191 
dar şüpheye düşmüyordu. ı sız elçısı sık sık ve hususı sırret- 151 Yahudi, 103 Müsliiman, 9 Hiris- Lahotdan Avrupa gazetelerine ~e- tur. kadar 250 kışı ımtıhana gırmıştır. Muvaffak olanlar 'f daıı;, İtıgiiider, pahalılık müıiretinl 

Bu kutuları olsa olsa Aim.e te Sul~ tarafından k.abul ed~l- tiyan yar:ıla=':'§tır. . len malumata göre Afganistanda da- M. HENDERSONU~NATl feye başlıyacaklardır. •• l'l ~tee düştüğünü gönnek için, tatn 

yollıyabilirdi ! . . . . Acaba haki- mektedır. Ben Rusya ıle harbın Mez.kur ta1?1'ten ~?n':"ki rak~am· bili harp devam etmektedir. Baha Sa-ı LA HA YE 30 :! . M Hen· 1\1 · f k d d } d f il ~ ' 
kat halde bunların içinde ne önüne geçmek için padişahı [ lar henuz mallum debgılldir. Kudusten kinin kıtıttına kuman~a .. eden Han ı derson La Hay'c de~ ~y;1rke~ gaze- aUfl a rOSUl} a te )e et . .,ı ~~buki bi.ı:de ticaret odasının pah 

. b M .k t k .. h k b l gazettlere ge en ha er ere nazaran Mehmet ihayetınde buyuk kıtat oldu· ı "% I>' ,g 
vardı?. ~onra bılhas~a 1:1 . ı ~z e m.e_ , uzr~. uzura a u Tiberia havaliai maverai şeria kıtası ğu halde esir edildiğine dair malil· tecilere. bazı .beyanatta buh:'nm.':'ş ANKARA 31 (Milliyet) _Maarif kadrolan • )letlıl.. let\eıi Martında 171 
Abro demlen adam kım<lı?. • edılmekligıoı ıçın çırpın ı ken Arapları arasında bir isyan hareketi t d Bah<ı Saki müşkül bir Fransa ıle İngiltere arasındakı mu- dilm d. M ' .f k d d .. h. t b dd .. lAt lduğU sol « Nisanında 168 

ELÇİ ve ZEVCESİ böyle en mühim bir zamanda başgösterdiği söyleniyor. ::::v~~ ~;ra~n cene;aı Nadir Hanı ı na~ebata bir bürudet anz ?1d
1 
u~una e e ı. aarı a rosun a mu ı m e e u a 

0 

1 « Mayısında 163 
. . C l b f be · · · El Fili · d t k t · daır olan zanların ve tabının erın e- yor. f • 

Napoleon'un Elçısı enera u şere nden esırgenmıştır. yevm stın e mevcu uvve - sağ ve ölü olarak getirecek olanlara ı ld • .. 1 . ti 1 1 « Haziranında 155 
Sebastiani 1806 senesi yaz mev Fransız elçisine hilal nişanr ve- Ier:::ı he~ ~l!rlü ~im;ııe;~ ~rşı ;o: 7,500 İngiliz ın:ıııı vad~tmiştir. Ama- sa•~. ~e~~~~:,:"ı;e;::'~!t~·a devam- p l • lar .UIU tef ~-, " Temmuzunda 154 (19 
siminin şiddetli sıcağında ve re rildi. Halbuki bu nişan Mısırda ~~yyee~ezan~o~u::r a 

0 
u arı a null't JI•~Jnra~e1',;;°.".1 hB~ ~·~ 1 ıa 1ngilteronin bütün milletlerle bil· Ü f S memur f ·~bizde, pahalılık müşiresinin 11 

fakatinde zevcesi olduğu halde Fransızlarla harbeden İngilte- TAHKiKAT YAPILACAK. t~ra ı~/~ ı d~ ~ ı ı g';ı.g-~ .,,"k:n-1 hassa F.ransa ile samimi ve itimatk.1· ANKARA 31 (Milli t) - Edir ·ırahim bolu Nihat Saın•UJI .ı ' UştUğ!inil gönnek için, ancak 5 

k kar b
. ··k •~- t" . rıvaye erın ogr 0 ma rane munasebatta bulunmak arzusun- ' ye ne · P,'1"' ') 

Balkanlardan geçere uzun ve reye şı ır şu ran aı..uue ı LONDRA, 30 (A.A.) · Fılistinde disinin elyevm kabilde olduğu anla· d ld • F d den ikinci komser Sadık, İzınirden Hulusi Samsun Hüıeyın J)ll !\la 
yorucu bir seyhatten sonra Is- olmak üzere ihtas edilmişti. Şi- asayiş iade olunur olunmaz iğtişasa- şılouştır. 1 ~ 0 ti ug~r°u, ttir_".n~ t7ar1" ':ek;~ Yaşar Kocaeli Mahmut Celiilettin, Er Avni Diyarbekir Sadık 1 ~ '.,, r 50 ayda yd:ı:de 35, yani ayda 

ta
nbula geliyordu mdi bunun Fransız sefirine ve- tın esbabı hakkında resmi bir tahlıi- Avrupada bulunan Afganlı talebe \ "'rd.~: ~ akae d gıtm. ız~eBerı d a ır zırum Cmal Artüvin Yusut Ziya, Salih Kemal Antalya AJılı'esıJiıl · "l'orlar biz 5 ayda yU.ı:de ı 7 y 

' kat ıl ktı Ra kah. d u · d. K' bil d.. " ld k1a · ey e ıgıru Y e ıştır. un an son A al '· M di S ı· G · • - kkal H eli Ç kkal• ~.ı ~ cd· ' ' 
· Hakk d yarılmış olan ma- rilmesi bize karşı hörmetsızlik· yap aca r. por ı?e e . · §UD 1 a e onmuş 0 u rı soy· ra M He d rson de iştir ki· nt ya Samı, ar n e ım azı rn• na e am ana . )<ıJJ' ~ ıyoruz 
• ~. a . ., . . B b Aı• • • zun uzadıya mutalea ve tetkik edile- lenmiş isede doğru malumat alan ma 1 ·.. n e m · tep Mustafa Sami, Tekirdağı Şevket kara Necip Ankara Salih ~ l'le h. . · . İ • 

lumata gore Sebasuaru nın zev tır. a ıa 1 ıle geçen mahrem cektir. Mamafi kabine M. Mac Do- haflin söyledigın·· e öre Kandahar - -:-" B:mrı An;ıpaya Fr~nsa vası- Ankar Ali Edirne C t İstanbul kara Hakkı Zonguldak 14• .. } 1ltı b tç bır tedbır almadan, ngı 
. d ·· uh be t S b t. · 1 ' . 1 g tasıle baglı oldugumuzu cihanın her a • eva • Ö li. Z<", Uouk d f ·· • li 'd k 

cesı zamanının son erece gu- m a ra JitU e as tanı e e ge nald Cenevreden avdetınden evci top Gazni yolu Hazara kabilesi tarafında f d .. k 'fa I Rilat İstanbul Yaşar, İstanbul Enver Zon~uldak mer Koca• • t ~· k • e a sur at gı erse • te 
. dınl d b' . · . 1 kt . .• . . . v•b·ı tara m a muştere men at ara ma- İ • . İ 1 ... hm K li Cvv• , 0Şac - 1 

zel ve cazıp ka arın an Ln- çınyor. anamıyaca ır. zaptedildigı cihetle talebenın ~ ı e lik bul d ğum tını oruz" stanbul Süleyman Nazmı, •tanbul e ı m.e et ocae ;..Jııl"~ •İrj . agız. 
siydi. Fevkalade güzelliğine i- İngiliz donanması 1807 sene- YAHUDiLER MUHAFAZA gidemeyip Kandeharda kaldığı anla- M. ~e:derso':ı"~~~ri~'dan ~e Vasıf Ista~b~ Ahmet.Ata: litanbul Sal'.11 Ea~şehir Abdur S~ ilin elındc sihirli değne\· "'lr 0 

l A ten ruhu, fikri itibarile de si Şubatının yirmisinde Çanak- AL TINDA şılmıştır. Son defa kral Amanullahın onun siyasi kiyasetinden takdirle bah Mehmet Hılmı Scrkomıserliğe; İsma- şehır ~ Konya Haru~ıf. "' "' "' 
ave . . kal d l Ad l .. .. l KUDÜS, 31 (A.A.) ·Şam ve Ya- .nemuru tarafından ceneral Nadir ha- . F h . . . . il Hakkı Fethi Hüseyin Hulilsi Meh- mut Utıf Adana Suat .:ıP. 

pek kıymetli bır kadındı. Tees- e_ en ~e er~k. ~ar onunt e la kapılarındaki askeri kıtaat dün öğ- na gönderilen para yolda yağmaya :~:""'· 1ransa :=cı~e ı:;ıızırını~ ~t~· met Şevket Mehmt Talat 'I'dlat Ah- Malatya Nuri Balıkesir IOF(il' Günün iktisadi 
süf edilir ki kendisi genç yaşın- demırledı. Selimın hır takım sa-

1 
ıeden sonra geri alınmıştır. Dünkü oğradığmdan Nadir Hanın paraya ih- a ve uz. aşma ulfru~ la kamdesaıl~ met Ziya İhsan Muzaffer İbrahim sir Bekir Gazi Antep c-f•'.," ~ 

. İn 'liz f' . • d k l d 1 b .. .. buh nlı dd d.lm kt .d. f k t . .. . C 1 memnunıyet ve sıtayış e y ey emıt . . . İ . İ -" r ' 
da vefat etmış, gı se ırının ı o mayana aman unu p:o- gun ra a e ı e e ı ı, a a tıyacı olduğu aoylenıyor. enera a- ve s ·· 1 . tl ih et e ·• Konya Fehmı Çorum Utıf Ankan Nazmı zmır Omıan Zil""s,..ı.' \Js d '} h 

. .. d. h "-ba . ., hiç bir hadise v ku bulmadı B hal . d ühim. • d ht oz enne şu sure en ay v rmı, d. 1 b 1 Mehm . İbrahim ._,_ y ııI •'!') Yaya erı erı'n 1° ra 
zevcesi Lady Montagu g . :ı, za- runce pa ışa a, »<:; stıanı ye • . u . . : .. u ynı zaman a m mata a mu aç tir: "Avrupanın harpten mütevellit Ahmet Ham ı stan u et mır ilDlll' us . ~; ' 
rif kalemile sarayı tasvire im- yol vermesini söylediler. Selim umumı '.:'azıyette aşikaı:_ bır •r~ ~a- bulunmaktadır. buhrandan sonra da yaşaması en zi- Hamdi İstanbul Mehmet Nail Edime Feyzi İzmir Hamdi t~ )<ııl h b 
kA bul tır de Sebastiani ye artık lstanbul- sıl old~gunu .:ı:a.'."'etmege mus:ıı~ı~. Hindistan' gazetelerinin yazdığına yade ismi bütün milletler tarafından Mehmet Ali Kırklareli Mehmet Hu- lim Edirne Tevfik Hayri ~ '-, itam Ul 
an a~ış · . . . . . · - · IBu. salahın hu~.memlekette ıyı bır göre Baha Sakinin emrine tabi olan tepcil edilecek olan M. Briand ın gös IQsi Erzırum Hasan Basri Artüvin tafa Konya Dursun A~~o•_.,,o •"hy 
Sebastıanı Istanbula se{ır o- dan çıkıp gıtmesı ıçın tebligatltesır yapacağı umıt olunuyor. Hayfa- yerlerde ticaret kalmamıştır. İhtilal t d· -· . . d dir Ahit İzmir Mehmet Abdullah Kırk· dana Zülfikar Adana Siil•!'" loJana ihraç edilecek derilerin Is • 

. d T b·•d• ki k d V . . bö. 1 d. daki k ··'·\dar h kkı d d.. ha er ıgı azım ve cesaret sayesın e . .. ısı b nakil müddeti dün aksam ti 
!arak geliyor u . a ıı ır e- yaptır ı. azı yet ışte y ey ı. .a~ga...,.. . . a n a un • çıkarmak isteyenler Baha Sakiyi öl- LA HA YE 30 (A A ) _ M U k Jareli Asını Bursa Nazım Bursa Ek· Buraa Mehmet Talip ":''anrdl' ıı.. uuı • 
ndisine bir çok talimat verilmiş· Bunu değiştirse, değiştirse an- zı tafsilat ge~~tır. !>Ien yah~t yara dürmek istediklerini Hindistan gaze- . ' · · a .,.. rem Balıke•ir İkinci komiserliğe tı.. muavinliğine terfi etmışle ,'<İıat rııus t ur. ücre · 

!anan Yahudilerm mıktan 70 tir Va mısyonun saat on üçte başlıyan cel- tıd· Vekaleti Rusyaya bir vapu- ınl~ . 
ti.Fakat bu talimattan fbadşka cd~kA~ aif:şibdil .muvaffak olf~bk~li1~· ka mahallindeki asker musevlle~ teleri yazıyor. sesi beş saatten beri devam etmekte- s c ) · ı . • t ,~ ~.günd~ gidebileceğini hesap o-
kendisine Napoleon tara ın an ı. ıme u ışte cesur ı ır ı, emnüseliimetini temine kafi görülme- Iliilvic:.-ede dir. Esas itibarile kabul edilmiş pren aatte 350 ffil Sura -' ~il U~leti ona göre tayin etmi~· !arı 

~";W"Mırem bir takım talimat daha genç o.ğlu Malım.udun yardımı- diğinden 3000 kadar Yahudi polis ka •iplere bir şekil vermek meselesi mev ,, h•rın 7 Eylülde Rus limanla- aza 

Eylu· · ı 9:imio;ti ki Sebastiani l.>tan- ru temın .edecekt. ı. . rakollarmda muhafaza .. altına alınmı. .ş Cemiyeti akvam zuubahs olmakla beraber gene bazı LONDRA, 31 (A.A) - Sinayder müsabakası için ayrı iiı '•ı •r hangi birine vasıl olması K 
• t B nla be be h k. d müşkilat mevcut bulunmaktadır. U- d.l 1 d b' · ·ı ··bel · d dell ıı1 L. • 

müda{lda karşılaşacağı vezivetlere Filhakıka Selim ılk kararın- ır .. unu . ra r _ u umet şını ı } d , e ı en tayyare er en ın ı e tecru enne evam e • ~ ,'ilt b !eri 
~ôre bu talimattan istifade ede- dan vaz geçti Sabastianiye ör- vhazdıilyet~ bakili! old~.gundııı>: bu .Ya- tüp an 1 ;:r~ı ~f:imç:k r:e:::~:;i~e~a;t'ıu~cuapr. Atcherley, bugün satte 350 millik bir sürat elde etnıege \ç a." vapur kumpany3ları de- • ! 

6 • d .. • k l • u erın evlenne donmelerıne musa· EV AA ) Alev f k im t -ti CUn zarfında Rusya·ya g.>-
cekti. Napoleonun elçisı Istan- unu en yuksek umandan ıgı ade edilmiştir. Bütiln memlekette u- C::E~ ~'. ~1 ( : · .. - . am etmektedir. a 0 luş W:· • • • r lıır, 11l:aa~hüt ettiklerinden tUctar •terfi! 
bula 10 ağustos 1806 da geldi. verili. Başta Sebastiani olduğu mumi,.etle sükUn hükilm sürmekte- cen.ııyeti meclisinin 56 ıncı ıçtıma dev . LA HAYE, 31 .C.~~A.) ~.~ali ko- nğıhz mahye naziri avdet edıyO a,· • dort gün daha kaz3nmak- e ~ 
Sebastiani nin zevcesinin zera- halde Fransız askeri heyeti işe dir. Yalnız Galile de bir az gerginlik,resı aç~ş~. . . mıalı:y~n. hasıl olan ıtılafa hukUm ver· LONDRA 31 (AA) - M Snowden yarın alessat>afı ~to 

0 

. . . . . A lk" . . .
1 

T .. k 'll . . olduğu bildirilmektedir. Ccmiyetı akvam meclisı, M. Mas- me ıçın hazırlanan protokol !Ayıba· • . • · tı~ •evkedilmeycn pek az deri tur. 
fetı ! ıtıbar ve ıUmat te .11! et: gınştı er. ur mı etının son- BACDATTA NÜMAYİŞLER sugli nin beynelmilel fikriyat aahaaın sının ana hatlarını tespit etmİftir. ya avdet edecektir. , .,.ıe.·1 Bunıar da bu dört gün zar- • 
mesı şundanda anlaşılabılır kı derece olan şecaat ve kahrama- BAGDAT: 30 (AA) _ B "d d da teşriki mesai hakkındaki raporunu Bu baptaki mazbata Cumartesi günii t'f~·· '1tk'.<edilecektir. dar 
kendisi Istanbula gelir ge'ınez nlığı, fedakarlığı, azmü iradesi en büyillı: caııilinde Ara~lar :!ı.a~ın~ tetkik etmiştir. Bir çok murahhaslar, vuku bulacak umumi içtimada tevdi Tabüyetimizden iskat tT_t;~!R~~~R~ın{ı';~ı)e~ 1ı ıc:k~ica.ret edenler_ Son gün- vi!U 

sarayda hareme kabul edilince okadar galeyan etmişti ki her dan bir ınlting yapılmıştır. Bu sırada mllzakerata karışını~~~· !1feclis ed~ecektir: Young p~anmd~. de~~ ANKARA,, 31 (Milliy~t . ya sefiri M. Onıinl Ba~o",. ı.1',,' .ti~aret edenler fazlalaş- lacaJ 
hakkında son derece hörmet ve Türk düşman esareti altında söz alan hatipler İngilterenin Filia· bundan .sonra muhtelif ilı:tisa~ı mesc- edilen tertıp ~eyetlen bu gll?den ıti- Resmi izin almadan tabııyeu- ye Vekilini ziyaret etınııtl:ıı. <lı <ı tıcaret edenlerin adedi el • 
·1. •• ·1ın· ti yaşamakdansa ölmeği tercih tindeki siyasetini tenkit ve takbih et- lelere hi1:1'•.s•-ıeJr.cr mesclesıne tc- bar~n te~ekkill ederek. faaliyete gc- mizden başka bir tabiiyete ge- Bir mahkUnıun)filll"·' .·f ~ olmuştur. İng 
•»ram gosten ış r. . İ . . b. .. . 1 mao etmıftir çebilecektir. Mali komıayon borçlar •t 01 101 

Napoleon un Sebastiani hak- edıyordu. şte bu fevkalade va- mık ftir. 4 ın n~yı~ .bun?an aonra A'- · · · llai · tin. ve ~rı. villyetlerine aı·t tamıra· t m~ çen İstanbullu Ermeni Pol Na- ANKARA 31 ( ~"" ası katibi umumisi veki-

l 
·-· . . A b h l tan rk . d dir k' I ırabn sarayına gıtmi§tir. Bır çok yer .. vam ceouyeti mec • cemıyc .- ~ akaf' . ııl ',_,ı . <>ahtiy b b h d kında bes edıgı ıtımat ey uc e perver ı. sa. yesın e ı s- de arbede!- olmu• 12 ın.; haı·f t sıhhi lı:omitcsitıin BoliyYada sıhhati ıclC8ini tetkik etmek için tali bir ko- m ırun tabiiyetimizden çıka 1ıtanbul ha ııhanesiı>'-~e l:i: "T ar .ey u usust~ ~-

b l h k d 
'" Y -.. ı sure la kil . . . 'll . ak ~" erkı tıcaret edenlerm e"' 

değildi. Çalışkan, zeki ve ciir'- t~ u şe n~ın ço. ~çme .e!1 te berelenmiıtir. ko"'!""' ldiı;n-Ocrinin .ve tctlrllltınm m yon teı etmi§tır. nlması ıcra veki ennce t ar- kfun Gebzeli Hasanın "",) 
11

Ç.iik esnaftır. Bunların umu-
etkar olan Sebastiani Korsika- mudafaa tertıbatı ıkmal edilı- SORIYEDEN GELEN tenaildlc ittigal etmeaı hakkında Bo- PARIS, 31 (A.A.) - M. Hender- rür etti h b'l baki kal ce~ • t~ ~.ır kaç gün sonra tekrar mü- mu 

1ı idi. Eğer ihtilal çıkmayıp ta ver~i: S~hilboyunca toplar yer· RA ARAPLAR .. ~?':sa~= m~~~~e:ı.:e::; =O:e!'8x~:J;e!e;!z~~;1:::'1d;'k 'tzmir defierd.ar_ı fıa::C~ vekiıec:r1t~şı· 1 ~~i"d başladıkları ekseriyetle iden 

Fransada bu kadar büyük de<'Si- le~tırıldı, şayanı hayret ve tak- LON_D .' 3o ~A. A.) - (Royter errn"· Alt menfaatlerin garbin iki büyillı: de- ANKARA, 31 (Mılliyet) - ıni~tir. .,, e ir.,,. li 
" d. b' f al' .. ·ı . rnaveraı Şenada auk<ln devam etmek v '"· İzmi d.l• 

şiklikler olmasaydı genç Sebaıı- ır ır e ıyet gosten dı. maverai Suriada sülı:On devam etmek 1 AL YAN TAYYARELERi mokrat milletini birbirine baflamalı:- ·r defterdarı K-emal B. kırk A KARADA ZAFER iJ • * • 
tiani de kim bilir hangi manas- Selim, İngiliz donanması Ça- tedir. Dün aqam saynede ehemmi- MESELESi ta devam edeceğini yazıyor. lareline tahvili memuriyet et- PARLAK OLI> fi Kanıbio Borsas 
tırda Papaslık edecekti. nakkaleden çıkıp gitmedikçe yetsiz bir kaç valı:a olmııpa da aake- Cemiyeti akvamın aylık mecmııaııın ıirwa.a-:1•&• .. d.a miştir. ANKARA, SO (A. A.) • ~ ~'ıı 1 Ti 
Fakat vekayi onun hem asker İngilizlerle müzakereyi kabul rin yetiımesi üzerine çabucak baıtı- da okunduğuna göre b~ndan bir müd T t l Maliyede imtihan ramı mllnaaobetlle bu~~ "• 

1•hııı ' Kıı,\7.\LA:s 
di ld 

- • .. ' . - . . b'ld. di B nl11Uftır. Külliyetli Arap kuvvetleri- det evci Boğazlar komıayonu tarafın Or UD'll ınu·n,se"'ll ANKARA (M.lli ) reeml ve huauf! mebanı ~ -.:r 1 ıııu, hh 
hemd.de plomat o ugunu gos- edtmıSybece~ıru. ı ırf .d u esn:'1

1
- nln bu aabah Suriye hududunu geçe- dan İtall;an tayyarele?nin. bura~ - U U UU , 31 ı yet donatıimıttır. Öfleden eq•~ 'hlı de~ıı' ·~:.ıu l'i: 

ter ı. ~ e asu:ını ~a ın an .ven - rek Filistin toprağına girdili rinyet Kar".d~e geçmel!n ~~sebetile Maliyedeki münhal memuriyet da BUyilk Erklru Harbiye ıı 
MUSTAFANIN ANASI mış olan bır emır vardır kı unut olunuyor. Bu kuvvetlerin ilerlemesi Cemıyeti akvama gönderilmiı olan M. Yenı·zelosun "eıvtgtlı lere taliplerin imtihanlan ikmal ireainde 'Müıı!r Fev.zi ~ 'I 1,,1 
Şehzade Mustafanın anası ve mak kabil değildir. ! . . . ma~ o.l~k için tayyare filoları gön- m•lı:tup muamele mevkiinc lconınııt U ı U U edilmiştir ordu naDUD,& kendilerine oıf , S: Ilı 

ona mensup olanlar da di.:l.'r AİLESİNİ BIRAKIYOR 1 derilmİ§tır. bulunmaktadır. BAREMİN ViLAYETLERDE tebrilı:itr lrabul ettikten"" ıııır : 't.,~' dtnıır ol• 
. . . . " . . . . " BALROURUN MEKTUBU Bu meJı;tupta Bofa.ılar lı:omiayonu Yunan ba1velı:ili M. Venizeloı Sof TATBIKl bu~ukta kıtla meydanınd• 1

t l'•). s. y 

tarafta .kendı ıntınk'.ll'.ll''?13. de- İngılız sefın Arburthnot, do- Lord Balfour Yahudi ajanaııun mil reial amiral \?asıf paoanm imzası bu- yada çıkan La Bulgarie gazetesinin ANKARA, 31 _ Maliye Vekileti- restııigeç!t yapılmıftır. _.el ; \, lirk•u 
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vam ediyorlar, Nakşıdıl ıle ısl;t- naruna gelir gelmez Istanbulu dürü M. Vaizman a eönderdiği bir lunmalı:ta ve Cemiyeti akvamın naza- bir muhabirine beyanatta bulunmuı ne gelen mal!lmata göre hemen bil- . Metasım~ bııf1amadan ~il' 1 ;'.'1 •ıı 
hat taraftarlarının harekatını terkederek donanmaya geçme- mektupta Filistinde vulı:u bulan ha- rı cliklıati atideki noktaya celbedil- ve Türk - Yunan münasebatından tiln Yillyatta barem kanunu mUnue- sıs bir zabıt ile Fırlı:a k t•ıi~ · <rı: ~. \ 
akim bıraktırmak için çalışmak ği düşündü. Sefir gil.ya donan- d.iselerden nef~~t '!e infial beyan et- mekte~r. . .. ti;& ~setmittlr. M. Venizelos demiı betile hazırlıklar, kadrolar ikmal edil- rafından Bqkuman~n, . 6_,.f \. ~<rı "' i 
tan hiç geri durmuyorlardı. Na . d. · k k b h tikten sonra Filistınde manda idaresi Hazıranın 6 mcı gUnu 35 tayya~ tır kıi· mlştlr. Yarından itibaren bütün me- harebelerlnln ehenun.'ye~. \·ı., "1 .ı ı. 
k .d.l S lim bunl ak ma~a gı 1P yeme .yem~ . e ~- altında takip edilen aiyucte itimadı den müreJd<op bir İtalyan tayyare fi· - talya ile bir muhadenet misa- murlara bareme tevfikan maaı veri- birer nutuk Irat etmııJer etıf, l lıı, 1" 10 ;. 

şı 1 • e . . ve arın m - nesıle Istanbuldaki İngılız tacı- olduğunu kaydetmiı. İngilterenin ve loıu, Tiklı:iye hUlı:Ometi cumhuriyesi· in aktettifimizi elbette bilinıiniJ. İ- Jecektlr. ve bugece ıehrln bilo.m""'. .. rı 1- r"• ı td 50 B 

satları dahilin:d~ çalı~anlar mu- rlerlerini davet etmiş, bunlar da müşariki bulunan diğer devletlerin nin muvafalı:atile, Bofazları takiben talya ayni zamanda böyle bir misak ALI BABA MECMUASI gezinti mahallerinde Ta11;1ı j '•"..._, ;. 4 75 r 

p 
c 
R 28 25 

vaffak olmak ıçın hançten, Fra- ailelerini şehirde bırakarak do- Filistinin tekrar milli bir muscvi yur İstanbula gcl.mİftİr. 24 saatlılı: bir te· ile Türkiye.ye de baflanmııtır. Fa- ALEYHiNE TAK.1BA1' yeti '!'e?faatinc ~üııarn~[r ,ı;·ı '' ıs oo v 
nsadan yardnn isteınişlerdı. İş- narunaya gitmişlerdir. du olduğu~u görmek arz?sunu alenen ~kkııftan so~ hu de?": ~yyarele- lı:at hu henüz Türkiye i!e bir dost- ANKARA, 31 -AhLikı umumiye· odllmi~tir. Halk biiyllk ..ıtolll' u ""'~le!:•cc:D;iılı••m..ı.il 
te buna karşı Mustafanın anası H lb k · İ "li d tı:eyan etmıı olduklarını ilave eylemit nnden 2~ taneaı 3 to~ıdo ile be~a~! l~k ve hakem muahedeıı aktetme- ye mügayir neşriyattan dolayı Ali çlndedir .. BUyllk zafer ı;- .ı 1 
. a U _ı ngı Z .onanın.ası a- tır. Karadenıze çıkmak ıçın Bofazıçıru dılt. hah h kln da Udd · etmektedir ~ıf(ıl" aı 
ıle ona taraftar olanlar da ken t tm h bir eli a .m. ecmuaaı . a .n m eı u- EDIRN. EDE B• .,...,.. at • th 1" t 

. . . . - eş e ege azır vazıyette Lord Balfour, mektubuna cu su- takip etmitler, ğer 14 tanesi de bu Size ıunu aöyliyeyim iri Yunanla- ~• a 1 a a 
dl maksatları için han t Rus d 

• . 1 _,,,L-- imi T ki mumilikçe tahkikat terasına baılan- EDiRNE •o A A ) _ 1• il \' 
• Ç en,. bulunuyor u. Donanma ateş retle nihayet vermiıtir: "İngiltere im- esnada, aı.m.an emır ~re tçv'"""' Ma~- tan .llUll aurett,, ilr ye. ve Yu- mıftır. , ,, · · tefİt1 ııı,1 

ya ve İngıltereden yardnn ıste- edince harp başlamış olacak, sa peratorluğu bu siyasetin fül sahasın- ma~a dcnu:ı ve İ.~~t Y~'ll! ~daıı U- nanıatan aru.ındakl meaallı hallet: KARADENİZDE FIRTINA ~afer ~yr~ hararetle iı1"" t Adet 
diler. hilden mukabele edilecekti Ar- da hakiketleımeıine yardım eylcmeğl ze;ın1 ddire? uçarak oburlerıne iltihak et- m

1
. e~d~lmrzu edTı~okr .. Bu mumheaall .hall.e~ı DİNDİ ınta edilen biiyllk borsa 1> r~e çi>rııo 140 

Istanbulda Napoleonun bö le .. . ' vadetmiştir. Bu hususta söz verilmiş mıı er . ır e ı ez ur ıye c urıyeti ı- mi lı:üpdı icra dilmiştir· "\ 'tır,ık 
.. .. . .. _ Y b~thno~-~yle hır davet ~ah~e: tir, bu sözün geri alınmayacağından Boğazlar lı:omisyonu, Boğazlar hak le bir doıtlulı: ve hak~m muahedcıi ZONGULDAK, 30 - İki günden IZMIRDE ııl \..)a' 1 ınbır:le kuruçcşme 

buyuk bır.~ufuz kazandıgmı an- sıle İngılız tabasınm ailelennı emin olabilirsiniz." kındaki mukavelenin ahk.1mına riayet aktı huıuıunda Yunanıatan kusur et beri devam eden yıldız fırtınası bu ZAFER ŞENLIJCl.~~ 1&."llıı~' .keçe çizmenin resmi gürnril 
lıyan İngılizler de donanmayı Iatanbulda bıraktınrken kendi LONDRA 29 (Foa) _ Filiıtin edilmemiş olduğu fikrindedir. Muka- mlyccektir. Bu suretle aktedilccek gün durmuıtur. İZMIR, 30 (A. A.) • 1 iİ'f'. \.ııy, ·~ "''" talip zuhur otmedll!ndon 

gönderdiler. Fakat buna gelin- zevcesi de şehirde kalmış bulu- baş hahamı Bllyilk Britanya 1ıq ha- velenin .2 in~i ı;ıaddesine ~ü.zeyyel muahede ilk 1~ m':'ahedeye inz~ ANKARA SAYFİYELERi zafer bayramı tehrmi%dt. ıil' ~ ~ 
1
' ttç olunmak üzre bllmtı:ıayed0: 

ceye kadar Sebastiani epi vakit d hamına şu telgrafı çelmıiftir: maddenın ~cı noktasına 11tınaden c~lnce Akdenız mıaakları teamıye e ANKARA, 31 - Ankara'nın clva- bir merasimle tesit e~ 1 f uı 
1 kazanmıştır. nu~~·NLARA TEMİ "Filistin Yahudileri tehlikededir. nazarı dikkatı celbeder. dılen doıtluk muahedeleri mecmu- rında hugilnkil vaziyeti itibarile Ade- sime mülki ve askeri er~~.~/, fil do • il l' 

Bu srralard tngil· f . . NAf Acilen imdat gönderiniz". Bu madde berveçhi atidir: unu ikmal etmif o~ac~ır. ta serpllmiş bir halde bir çok yeşillik İZMIR halkı iştirak e~Jiı. U lhınıır'VO llfl yo JIIlll 
L d 

a ız se ınnın İngiliz erkeklerin ailelerini Kudüıten hildiri!di>«ne go·'re mil B. d 1 on· Ka d . . Fakat mevcut muşkulit devam et· li aahalar ve ba"lar vardır ki bunlar mum kıtaat, Jandarma. f' ~Jı'..r l)o • J U 1 O ll 
on raya yazmış old • b' 6 ' - ır eve ra enıze geçırece- ·k Til. ki il kt dil k km 

6 
na•· "' t 

- A . . u~u ır r;t- bırakıpta bu suretle donanmaya seililı bi arap kafilesi münhasiren mu ği uami kuvvet, Karadenizi sahilin- ti ~ ~ ye e ~ e . ece mıaa . yazın aıcak ve bunaltıcı zamanlarda belc~iye müfrezeleri, ~r-;o• • ~ ..._?,n Rezidil yağı kapalı !d 
por şayanı dıkkattır. Sır Arbut- . .kl . h b l h sevilerle mesk!ln bulunan Moca k .. yU d ki d 1 1 . 1 k li hakıki hır kıymetı olmıyacaktır. Bır Ankara akinlerinin a'-·-•arı iltica reımı yapmıılardır. Giıl'~I ·•ın~ k 

h S b 
. . . gıttı en a er a ınmca emen .. .. . o - e ev et ere aıt o an en uvvet · k kt d·ı· d · · ·· · . . . .,....,.,... · • . • .L " ı. ~•a asaya korunu•tur dl 

not e asUanı nın Istanbul - . .. .. . .. ne hucum etmişlerdir. Kudüste bü- ve . esnasında bu denizde mev- mısa ~ • e ı ınce evrısı gun yenı- ettiklerı sayfıye mahalleridir. mızın ııeç•t reamı pea ·f.ı:,;. ~aa ~ ' 

dan Çıkarılması ve İng·ı· d bır tercuınan gondenlerek bu- tün mag· azalar kapalıdır geçlal§ d . kt. den ihtilaflar çıkması bence arzu Buralarda yedi sekiz seneden beri halk bliyilk bir menıntıtı'~ 'tat la 23 eylen pazartesi gU 
ı lZ o- t.. b ·ı 1 . ;. .

1 
. · cut o n onanmayı gcçemıycce ıt d"l" d '"''ld' ,, . . · se 6 da Ank d D 1 

nanmasının gönderilmesi lüz{ı. u~ u aı e ere temınat ven m.ı- . L~.NJ?_:J_U\. 2.~ (Fos) _ Kudüsten Komisyon, İtalyan hükQmetinin. e ı ır şey egı ır. ~ir ço~ evler y.ap~ş ~lr çok bahçe- Cumhunyet 'askerlennı ~ · it~ ara a v et 
mundan bahsederek eze.. 

1 
ştır. Canlarına, mallarına hı; bıldırildıgıne gore Amerika tebaası bu mukaveleye riayet için tayyare fi- • • tikler ihdas edilmış eaki bağlar daha tır .. Şehrln her tarafı do01,,.~ '-~t. 0

llan idaresinde yapıla-
d. k. ' um e bir fenalık gelmiyeceği İngiliz Amerika konsolosanesine iltica etmiş !osunu ikiye ayırmak suretile göster- Tahdid! teslıhaf muntazam ve fenni olabilecek bir şe- rasımd~n sonra Vali, .,.~ J.::!U le 

ıyor ı : .. . kadınlarına kat'i surette bildi- !erdir. .. .. .. . . diği hüınü niyeti takdir eden komi- LONDRA, 30 (A.A.) - Önümüz- kilde ihya edilmiştir. otomobill.e~~e Bulgur:ı:a oe~6 ~ tı.alı:as 
''. 1'.r~s1;Z takıı;ıı, huk~m~t ~ş- rildi. Eğer şehirden çıkmamı . Zabıtaya .~on!:ffi~ yazılan tici İngi- ıyon, Karadeniie geçecek deniz ve deki 15 gün zarfında bir iti!U proje- . Son zamanlarda bu '!lyfiyelerin r:fe~:'.{~ık~yı ve D~~ tıf~ ~ t~İ<lif aya iştirak edecek-

lerını kfunılen eline geçırınıştır. olan İngiliz erkekleri k 
1 

. ş !iz maktul duşmuştUr. h4a kuvvetleri hakkında istikbalde sinin hazırlanacağı hakkında Waahin hır kısmına da elektrik tesısatı yapıl· Y k a m J ~mlld ,ıııııl ~~ı at t ı;ıektuplarını ve mu-
C 1 S b t. . h .. B a mış ıse SON VAZiYETE GÖRE ıuht lif tef . ta mahal le 1 k dı at onma tnerası yapw..ıa Ctlıınatlannı ayni ..tl.ı-, 

enera e as ıaru er gun a- onlara da hiç bir fenalık edilnıi- LONDRA 31 (AA) M.. ~ e lllf". .aı~•ma gtondan gelen haberler, burada bU- · . . sevinç içerisinde aı~t..,.,~ ~ 111
"' 

bıaliye gidip uzun uzadıya gö- yeceği hakkında teminat ·1- kat nezareti kumyetİi ;,,ikt :':a.t°A.mle- ~zre.bu .maı!,de~n tayın ~e ızahını yilk bir memnuniyeti mucip olmuş- .sa.yfıy~lenn .Ankara'da gittikçe zeteler hugUn için hararetl•e c,~ h 
- '· - . . . . ven kuvvetlerinin dün filiatinc a i . rap ~yeti a am an temennı etmekte tur. Salahıyettar menabiden alınan muhim hır mevki almakta oldukları- ler neşretmişlerdir TaY>'a'~~· l' e\r • L 
durmege karar verdim. Neteklm bu mışu • d • tı t bli" d. g muş ol- dır. malfunat bu haberin sıhhatini teyı·t na göre aliikadar makamat bu mahal- 1• b T .. k . - nd• t11 I ı. • .J Zrve ]"SeSl' mu" 
ka . . d. h y T' (T . ) . . ugu u e g e ıyor B • 1 k . . . l 1 h. d ki ı u ııece ur ocagı 1 :•ı,l 
. ~arımı _renne .g~tir ım ~e er ı ı- ımes aymıs gazetesının · ogaz ar ?mısy?nu .~eısı :urına1 edecek mahiyettedir. ere şe ır a~asın a . Y_?Jları~ daha balo vermektedir. 1 :"'i Uniytt 1 

sını de koııc:.k ~ıbı .. geberttın. 
0 

seneye ait koleksiyonunda bu Mısırda Vasıf paşann_ı ~zasıle gond~rı.len bu BAŞVEKiL HAREKET ETTİ munt~z~. bır hale ~ragını d~tüne- YENi TICARE1' J.~~ ·9~ d mtllıanı ikmalleri 1 
- Nasıl oldurdun anlatır mısın? 

1
. l • k d d b. .. h mektup Cemıyetı akvam kitibı umu- LONDRA 31 (AA) _ M Mac- rek şımdilik altmıt kilometreıtJnln in MUAHE'.pt: '~ 1 n başlanacaktır 

Katil hi . tir . bo da a ıcenap ıgı ay e en ır nus a p · · af da c · · kv • · · · k ı '' b \ • 
. - ç ıs ını zma n yaman fOteStO edJ.f dJ• ~ı~ı tar ın n emıyeti a am mec donald Cenevreye gitmek uzre aaat '!ilama arar verm ştir. ANKARA 30 (A· p..), ı.1' 1 9 d • 

hır soğuk kanlılı1:'Ja de~ et?: . var~. A •• • •• • • lıaıne ve Boğazlar muk~veleıini imza 11 de Londradan hareket etmiştir. Bu mesele için icap eden istıh~arat carct muthedesinin hitaıll~ İf, ''loo•J uorıllf''Dllglij yı lı'lfil' g 
. -:- Gece ":"at bı~d~ ~.a~~be~ evın~ ~.~gar musade etmedıgı ıçın . ~H~RE, 31 (~.A.) - Mısır ?'il e~~n devletlere ~e .<:em_ıy~ti akvamın Refakatinde kızı ve viconte Cecil of yapılmaktadır. Na~~a Vekili beyin bu- yeni ticaret muahedesi ~lc~:ı/.I' lıil J Ul 1 ti . ll 

gıtt.ım. Hasıbe evının onundeki sergı İngıliz donanması Istanbul ö- liyetçılen fırkau dun yaptı~ı bir ıç- dıger aza11na bildırilmıştır. Chwod (Lord Robert Cesil) vardır raya vürudunu muteakip bu inşaata k' t• · ı F sa hı11'1'..,-~ı' !- ton kok k.. . ... k alı) 
Yerınde yalınızca tıy d B. • 1 · d kv · ti. ·d • k · ha J ktır B ume ımız e ran ıı '" • om ru aıı 

. ya or u. ıçaı;ı nündeki Prens Adalarının ya- tıma a a am cemıye ı arı ve alet· Başvekil Röyter muhabirine vakı o- t anaca . u suretle gelecek se- sında devam etmekte ola e v,J ll'ıiiı u 
çek~, ~yanmasına m:ydan v~rme- d nlamı d H d · ler komisyonuna Filistindeki hadise- Her tarafta bayram yapıldı lan beyanatında EyHUün üçünde alı:- ne Ankara sayfiyelerini dahıı mükem dün bitmi uahed•Il~ sil" l\- nakasaya konulmuş.-
de~ uzenne atıldmı, elimdeki bıçağı ?ın an af .. ,Y0~ 1:1· ava a !erden dolayı protestoyu mutazam· ANKARA 31 (AA) 30 vam cemiyeti meclisinde bulunacağı- mel bir halde görebileceğiz. murahhasf..;: ::asında ı11e~ ~k 
h;<>gazına. sapladım v! ~ğını k.eg.. ıma gayrı musaıt,gtdi_YO':du .... mırı ~ir telgraf göndermeğe karar • ' · - nı ıöylemiı, aon dakikaya kadar bahri ZONGULDAK, 30 (Milli et) - za edilml tir. · e ~ ' ::ı~·asa 21-9-929 cumartesi 
~· Hası:i ~a tepmır~en Mevliye- . ! a~ şuha~ 22 ıncı • gunil verml§tir. . . .. . ı Agustos Zafer ve ;r'ayyare bay- teslihatın tahdidi meıelesile meşgul Galatasaray A ve B muhtelit ~akimi- Diğer :arıtan ftalY.• 

1~ği ~'j l 'l "":: 16 ela Ankarada Dev-
yı bulma a çın eve grdim. Odasına ıdı kı hava musaade etmış, do- Mısı~da otu~an ~ıntli. m~ılü~n- ramını~. memleketin her tara- olduğunu dün mütehassıslar la birlik- le Türk ocağı takımi arasında yapılan müzakeratın yakında 1>ıte<' ııJı~J'. ·Yol! 
çıktımda>:. taJı:ta ya~ormuş, h:men nanma da bundan istifade i!e1 !ar da duı:ı tertıp ettiklen hır nııtıng· ı· fında dun başhyarak gece geçva te çalııtığını, eylillün betinde Lon· maçta ikiye karşı iki ile berabere kal lunmaktadır. Heyeti "'İfe ~1 " tır. arı idaresinde ya-

~~;e y:~;;.:. a;.biı~v_e bıçagı H;'.; Istanbula yaklaşarak şehri topa te ~~dilere yar~ı~ lie~e':' hilklıınet kitlere kadar devam eden fev- draya döneceğini ilave etmigtir. M. dılar. Pazar günU ikinci maç olacak- bundan eve! İngiltere. ıse ~1 ~~1 
• • 

dıktan sonra mıı: - ıu :C~ı::' ı;:l:ıı- tutmağa hazırlanmıştı. Fakat ' :~:k ü::;ı::a gır ~mı. proteıt~ kalide sürür ve tezahüratla tes- Mac Donıı!d bu ~kıam kısa. bir müd- tir. Belediye salonunda Zong~ld~kta- ~uahedesinl prafe ~tın.,'!,.,ıır· • f 11'>•:: ı•t ra 
1
< e<lcc~1<:le-

. g . gı · • .. ke . . . , . . . • . am cemıyetıne ve Fı- . d•tdi,..; . b"ldi det kalacagı Panıte, M. Brıand ı, M. ki Galataaaray mezunları mıaafırler ımza merasimi yapıJJIJ""'d~ Uplannı ve ,ntwa 
ma pıç çoc~~ ı;el~, ~."""'a da bıçagı bu sırada , mutare aktı ıçın , li~tındekı fili komisere tel&raf çekme- ıt e 1 s·~ 1 ren telgraflar Polncare yi ve M. Herriot yu eöre· ıereflne bu ae~> mUlı:ellef bir zi afet aile de ticaret 1111uab• 
sapladım. ısımı (OrmUJ oldum. BiTMEDi yı kararlaştırmıılardır. gelm,.1'+•'1n• cektir •iJ • '"" y y • b ı v••q er mıı u unuyor. 



MiLLiYET PAZAR 

h:konomi 

~cuzluk rekoru İngiltere
r ~ demibizdemi? 

. ' 

)
1 Mahkemelerde: 

~==M=tt=Lt=Y=E=T =N=ş=.1=ff=IR==HA=B=E=R=L=ER=t==:1
1J Koca evine gitnıiy 

tııııu1t rekorunu başkaııma kırdınnamak için ttlrltl uıullerlf 
, İtıgiltereye nazaren, galiba hayat bizde daha çabuk ucu. 

~ lngi\teredo Pahabtık mlifireııl töyledirı 
lııls Tetdniovollndo 171 
-~G K&itunusanlııinde 170 
"21 • 151 
1D28 • 145 
lllg • 141 
l . « 136 (1914 ytlz heaabile) -

~ İllgiliııter, pahalılık müıireainin 171 den 136 ya yUzde 

O'ııct dilştilğünU gönnek için, tamam 50 (elli) ay ııabrotmiıı-

~buki bizde ticaret odasının pahalıhk mUııireai ıöyledir: 
1 leneai Martında 1 71 

« Nisanında 168 
« Mayısında 163 

1 « Haziranında 155 
~ • « Temmuzunda 154 (1914 ytlz hesablle) 

d" bı.zde, pahalılık müııiresinin 171 den 154 de ytlzde l 7 do 

, Uştüğünil gönnek için, ancak S (beş) ay sabır kafi gelmiş-

Qn~f 50 ayda yd:ı:de 35, yani ayda yüzde 1,5 ucuı:luk temin 

· ~~.rlar, biz 5 ayda yüzde l 7, yani ayda yüzde 3,5 ucuzluk 

&iıvı IY.oruz. 
~be hıç bir tedbir almadan, İngilizlerden, ucuzluk yanşın

to Uçuk defa sür'atli gidersek, tedbir alsak kinı b!l!r ne sür

&ıtj ~cağız! 
ilin elındc sihirli değnel- •:ı:- ~ma kimin? 

• • • 
N. 

Emanette 
Adanın tenviri 

Vllligettf( 

Jandarmada 
Kartaldan bir. ~lekrik Bazı tebeddllllit oldu 

kabl<>su geçırılmek Vilayet jandannaarnda bazı tebed 

SUretile temin dlillt olmuıtur. Bakırkll1 jandarma 
bölük kumandanr İtmail Hakkı Bey, 

Olunacak Bafra bö!Uk kumandanlıjfına, İstan-

Maarifte 

Avrupaya talebe 
Güz•I sanatlarda 

imtihan yapıldı 
DUn Oih:el aan'atlar akademisinde 

Avrupaya gönderilecek talebenin im
tihanlarına lıqlan1X11ftır. Avrupaya 

bu ıcne mimar, heybltıraı ve reııim 

ıubelerindeo. birer talebe olmak üzre 
3 talebe gllnderilecektir. Dünkt1 im

tihana 12 talebe ittirak ctmiıtir. Ne
tice ancak bir buçuk ay sonra belli 

Anadolu ciheti elektrik ıebekcai- bul jandarma mıntaka teftit heyeti 

nin tevsii hakkındaki tetkikata de- muavini kaymakaın Ali Riza Bey 

nm olunmaktadır. Adaların elelı:trık Diyarbekir mıntakuına tayin edll

le tenviri keyfiyeti bu tetkikat bittik- mittir. Onun yerine de Birinci mü

ten sonra dütünülecektir. Anadolu fettl,llk asayiş şubesinden kayma

ciheti elektrik şebekesi tevsi edildik- kam Remzi Bey tayin olunmuıtur. 

ten sonra Bostancı ve ya Kartaldan A. Feneri takım kumandanı müla- iJ fı I' J. H. 
Adalara bir kablo geçirilmek suretile zı!j'.l Pertev Bey de Erıuruma tayin M, f e err fl • 

tenviratın temini tasavvur olunmak- edilmittir. 

olacaktır. 
~~~..._.---~~~-

tadır. Adalardan ı 7 bin liralık maki- N t l iKiNCi KAFiLE MERiNOS 

nenin çürümekte olduğu söylenmekte amze ffieIDUr ar KOYUNLAR! GELD1 

isede böyle bir şey yoktur. Filhakika Iatanbul Baytar müdiriyeti tarafın· 

bundan eve! Ada elektiriği için ma- Tekaüt aidatı kesil- dan Avrupadan getirilmekte olan bin 

irine celbolunmuş ve fakat bunun ih- • - • • ld" Merinos koyun, koçundan ikinci k:ı· 

tlyaca k~fi olmadığı anlaşrlarak başka mıyecegı emrı ge 1 file olmak üzre 68 tane koyun ve koç 

suretle istifade edilmek üzre muhafa- Namzet memurlardan tekaüt aida gelmiş ve bunlara aşı yapıldıktan son 

za altına alınmıştır. tı kesilmiyeceği hakkında Maliye ra Keşiş yaylasındaki Karacabey ha-

SEFIK BEYE TEHDiT vekaletinden Defterdarlığa emir gel- rasına göndcrile=r. 

MEKTUBUNU GÖNDEREN miştir. Bu bapta gelen emir aynen AT KOŞULARI lKRAMIYELERI 

1 şudur: d' · · f 

K M? 1 - Namzetlerden tekaüt aidatı Istanbul Baytar mü ırıyetı tara ın 

Şehremaneti makine şubesi şefi Ş~- .1 · k b dan yaprlan altı at koşusu için 12,100 
kesı mıyere ilavasıta vergilere 

fik b. l eylille kadar vazifesinden çe· munzam kesirlerin tevhit ve nisbet- lira tevzi edilmiş olduğu haber ahn-

kilmezse öldürüleceği hakkmda gön· !erinin tadili hakkındaki kanunun mıştır. 

derilen tehdit mektubu etrafındaki yedinci madde ahkamına tevfikan HALKIN BOÖ~NE RAÖBE'I l 

tahkikata devam olunmaktadır. Teh- yalnız yüzde beş kazanç vergis tev- SİRKETİN VARİDATINI 

dit mektubunun bir şoför tarafından kif edilecektir. - ARTTIRDI 

G 
gönderildiği tespit edildiği cihetle bu z _ A•ık maası alan memurlara · · k k · · 

~ 
ÜflÜfl iktisadi haber'ell"i adam aranmaktadır. s - Bu yaz mevsımın pe sıca gıtme3l 

M Mamafi bu tehdit mektubuna hiç Ağustosa kadar almakta olduklan a halkı Istanbul içinden çıkarak sayfi-

çık maaşı ita mıkdarları memurin ı • kilıneg·e mecbur etmiştir 

\} 
bir kıymet verilmemektedir. ye er~ çe · 

Sy, aya derilert'Il 1"hrac1" mu"'d( ~!· d ~l·n kanununun 58 inci maddesi hükmü- Halkın ekseriyeti Adalara, Pendiğe, 

Gayri tabii haller de acaba 
ne imiş? 

Bu bir hakiki komedidir. Reis bey ... Müvekkilimi ka.!JuP. 

muvacehesinde kıskıvrak yakalamak için böyle bir komedyıı. ter 

tip etmiştir. Guya biz, gayri tabii bir takım zaaflara müptela imi 

şiz. Bu iftiradır Reis bey .. Vaziyeti izah edeyim. Müvekkilim,,« 

fikasının arzularını yerine getirmiştir. Ancak hanım, her ne se

bebe mebni ise zevci ile bir arada yaşamaktan kurtulmak için 

kaçamak yolları aramış, vesileler ihdas etmiştir .Binaenaleyh, tek 

r.ar ediyorum, iddialar "arit değildir. Kanlık vazifesini ifa etmek 

üzre müvekkilimin ikametgahına gelmelidirler! 

Bu sözleri söyleyen erkek vekilidir. Davayı açan Hannn, şu 

iddiada bulunuyor: 
- Bir arada yaşamamıza imkan yok, aynlığa hükmoluncıya 

kadar ben koca evine gidemem! 
Bunun sebepleri biraz karışık. Burada izahı da kabil değil Yal 

ruz şu kadarını söyliyelim ki hanım, bazı delail tespit etmiştir. 

Bu dehüle nazaran haysiyetini bilen bir kadın bu şerait dahi

linde kocasmın evine gidemez. 
Hanımın vekili diyordu ki: 
-Müvekkilem, Çok mütehammil, çok sabırlı bir kadındır.Her 

kese dedikodu mevzuu vermemek için, kollarını sıvamış, mutfa

ğa inmiş, yemek pişirmiş, koca apartnnanm işlerini üzerine al

mıştı. Fakat bu v:ık'a zuhur edince ... fazla tahammüle imkan 

kalmamıştır. Esasen müvekkilem, tıbbı adli raporu ile de sabit 

olduğu veçhile hastadır, başını dinlemeğe muhtaçtır. Kabilse 

hemen bir karar itasını rica ederim. 
Mahkeme icabını uzun uzadıya düşündükten sonra reis tebliğ 

etti: 
- Hammm hastal.ğına ait raporda "bük.i" ya müptela oldu

ğu yazılıyor. Bu "büka" hanıma ne zaman arız olmuştur. Ve id

dia edilen ımi muamele neticesi midir? Bunlan izah icap eder 

Muhakemeye de ondan sonra devam ederiz? 

* * * 
""'- ADA CAMLAR! iÇiN BiR ne tevfikan tesviye edilir. Ereköyüne ve bilhassa Boğaziçine 

h• b ld -.- MÜTEHASSIS GETiRiLECEK 3 -Teadül kanununa ayni zaman taşmmıştır. Boğaziçinin sabah ve ak- GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 

~ ltam U U Ada çamlarının iki sene müddetle da teşkilat kanunu mahiyeti atfolun şam seferlerini yapan vapurlarını hm 

a~a ihr~ç edilecek derilerin Is * Ticaret odaaında kayıt müdcfo- evkaftan Emanete devredildiği yazıl- duğundan bu kanun mucibince ma- ta hınç dolduran halk, bu rağbetin Kasım Tevfik : Casuslukla maznun adam•n 

ıı.:. buı nakıl müddeti dün ak?m ti - Ticaret odası azalarının kayıt mıştı. Emanet bu seneden itibaren A- aşları tezayüt eden memurların ma· derecesini göstermektedir. 

,"lı;ıı ınustur. ücretlerinin tecdidi müddeti dlln bit- daların çamlarını tedavi edecektir. aşlarında vaki tezayüt, terfi telakki Halkın, Boğaziçine olan bu rağbe- muhakemesi devam ediyor 

tı•,· 11'e. kaleti Rusyav. a bir vapu- mlştir. Ancak tedaviye başlanmadan evd edilmiyecek ve maaş kanununun bi- ti, Şirketi hayriyenin kazancım yük-

• gu d 
çamların mahiyet ve cinslerinin ilml rinci maddesi hükmüne tabi olmayıp seltmiş, ve geçen senelere nisbeten Devletin esrarını harice bildirmek' n."11 maktulün üzerine çıkarak dört 

b~ llıiihı° .~ gide~ileceği~i hes~p Dil akşama kadar 15 bin ua kayıt· bir tetkike tabi tutulmalan muvafık derecei maaşın teadül kanununun hasılatta %25 - 30 fark husule gelmi~ cürmünden mevkufen muhakeme e- defa bıçakladığım gördüğünü aöyle-

"iı•rin e;ı ~n~J~re ı:ayın. etmış- !arını tecdit ettlrmiıter vo 300 kadar g<irülüyor. muvakkat maddesi nazarı dikkate tir. Şirketi hayriye gelecek seno için dilen Kasımın davasına dün Birinci mi! olduğundan bu mübayenetin iza. 

n• ... her ha .Y .. c us lımanla- aza da ilcrctlcrlnl ııctirmomlşlerdlr, Her cins çamın ayn ayrı evsafta alınmak şartile Eyllllden itibaren Altınkum şeklinde yeni bir vapor yap Cezada devam olunmuştur. lesi için müvaceheleri istenmiştir. 

~•'" ngı bmne vasıl olması Kayıtlannı tecdit ettlrmeyonlot hak bulunması ayrı tedaviye ihtiyaç gös- teıviye edilecektir. tırmağa karar vermjstir. Bu mes'ele hakkında Büviık Erka- Muhakeme bu şahitlerin cı;lp ve 

·"'t ba lcrl eczalı olarak tahsil gl•ln•caktıt termektedir. Teadül kanunu meriycte konulma ,...... ru harp riyasetine yazdan istilama ce- müvacehelerl için 14 Eylille bırakıldı 

'Ç _zı vapur kumpanyaları de- • S aflar ' Çamlardan bir kısmını büsbütün dan evci terfian başka bir mahalle ta ÇAKMAK PULLARI vap gelmemişti. :Muhakeme bu istili- MEHMET ACA YI BOCDULAR 

t; CUn zarfında Rusya'ya gô- arr rn teftlıl ~Borsa komi- k ld k 1 · ni 1 yin ediliptc 1 Ey!Qlden sonra yeni YAPTIRILIYOR 

'•tıl:aahhüt ettiklerinden tüctar seri!!! tarafından ııarrafların yapılan daı'kmıremkal;zıymedrrre.rıne ye f danlar vazifelerine ba•layanlara müba•eret Çakmakların damgalanmasmda kul mm tekidi için 16 Eylüle talik edil- Bakırköyilnde Mehmet ağayı lı.ıığ· 

e d" teftı•atı d dl! k a ' • dl mak suretile öldürmekten maznun 

ıı: ort gün daha kazanmak- • na evam 0 me tedlr. E ı terini takip eden ay iptidasına kadar !anılacak pulların imali işine darpha-

:"l.. Son gilolctdo teoziye edilenler yok manet, çam arın esaslı bir suret-
BiÇKiN NURiYi OLDOREN Mehmet, Osman ve Hayrullahın mu-

:,~, SCvkedilmeycn P"k az den· tur. te tedavisi için icap eden tedbirlere eski memuriyetlerinin Barem kanu- :>ede devam olunmaktadır. Şimdiye Sirkecideki kıratanelerde otekini hakemesi dün göriildü. Ele geçen 

' . Bu l d b ' • B il 1 B tevessüledecek, icap ederse Avrupa- nuna göre kabul edilen derecesi ma- kadar bin pul yapılmıştır. Ellerinde berikini tehdit suretile para istemiye aUltı cürmiyeden çuval üzerinde ki 

ı.: ": 1 n ar a u dört <>iln zar- oroa mff • - orsa meclial i- dan bir mu··tehassıs da getı'recektı'r. aşı tesviye edilir. Eğer eski memu- beyannamesi olanların çakmakları, B k N . k' k 1 k ı · · T-'-b Adl•d 

ı; '"ed·ı k · e darc ı dU t J k 
gelen ıç ın un namında ı şahsı an e e erırun •u ı ı en gelen 

"k; . 1 ece tır. 
1 n op anara esham ve tah- riyeti Ankarada ise muvakkat toz- bu halta içinde damgalanmağa ba~-

~ te,ktı·'""'"t edenler _ Son giin- vilita hacli vazı takdirinde hadlo o- EKMEKLER NiÇiN FENA minat bu meyanda verilir. ]anılacaktır. öldilrmekle maznun Acem Ağanın da rapor insan kanı olmadığını blldlri-

. l' , hcaret edenler lazlalaş- lacak vaziyeti görüşmUştUr. ÇIKIYOR 
= vasına düıı devam olundu. Geçen cet yordu. Müddei umumi caas halı:lruıda 

\.~ı2" 1ticaret edenlerin adedi el •Kambiyo fiatlerl- DUn horsad• Emanet mahafili Ekmeklerin fe- YATI MEKTEPLERiNE YAl.NIZ sede muhakeme Müddei umumilikçe mütallasmı sölemek için evrakı iııte-

.~' o muştur, İngiliz lirası 1016•5 kuruşta a•ılara
k nalığmı fırıncıların alabildilderine hi- ŞEHiT ÇOCUKLAR! ALINACAK yeni bazr detail bulunduğu söylendi- di. Muhakeme 14 Eylüle kaldı. 

<t o'as k"ti'b' . . 1016 d k • le yapmalarile beraber, şehrimizde Şehir Yatı mektepleri bı'dayette ğindcn bu delailin serdi için tehir O· GARSON KADRiNiN ÖLOMO 

'" 1' ı a 1 umumısı veki-
8 apanmıştır, Amerı·ka unlarının azalmasına atfedı'-

' 1 

• 0 • • 

h. J"d ki · kl · · unmuştu. Garson kadriyi öldüren İbralıimin 

L •• •,,ıtıyar bey bu hususta de- Liret ll,11,5 ta ve Altın 886 da ka-
şe ıt ev a ı ve msesız çocu ar ıçın 

" 1' yor ö N l t'k b k Bu hususta Hukuku amme şahit- muhakemesine dün ı inci Cezada ba· 

~;·,; .. kerki ticaret edenlerin e:C panmıştır. E. k ki . b KADINI D VE LER açı mış, zaman geç ı çe u me tep- Abd 

ıu e f B Ö me erın ozuk çıkmasının bir YAKALANDI tere bu şartları haiz olmayan talelıe !erinden urrahman ve Saidin ifa- kıldı. Liman şirketine yazılan lstil.i· 

•.· sna tır, unların umu- ğleden e"el bor•• salonundakı· b b. d b f ı h 
delerı'nde maktuıu··n kırat .... d 1 ' ti B ker · 

uır •- ' - se e ı e azı ırın arın em mesken · · d 1ı t B b d ane onun c ma cevap ge memıt . u tez enın 

•ı. "aç ·· k ı nJ 
• Unkaparunda oturan Lebıbe ismın e a nrm• ı. u sene aşın a "at: 

~,.. . gun sonra te rar mü- muame e ıb•ten daha az iken ög-1'- h d f . . 
s , d.. k "ld" - .... b tı'kl . L 1 kidi . . h k 

'~" b 1 d ki ' em e rrın vazıyetınde bulunmala- deki kadını tekme ile döven ve hami- mekteplerine alınac>k talebe, behcırr uşere o ugunu eyan et en <Od - te ıçın mu a eme 21 Eylüle blra-

'- - · as a ı an ekseı-iyetle den sonra kambiyo flzerı'nd• haraı·e•,- n tf dil' B f ı f 
de di'.'.er ~it Hüseyın· bil.iki• Aö_a- kıldr. 

'ttedir.,.. ... n a a e ıyor. azı ınncı ar ırının le bulunduğu için sancdanmasına sc- hal şehit çocuklarına inhisar edecek ~~;&::~~-~~--~---~;;;!.;.;~~-~~~!"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!"""~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!! 

1i muamele cereyan etmiştir. Ü•t katında ikamet etmektedirler. bebiyet veren küfeci Zülfi ile oğlu ve kadroda yer kalırsa diğer talipler ~ 

• * "' Talimatnameye göre fırınlarda ek- M b r k 1 1 dı , 0 nra kabul edikcektir. Şirketlerde Balıkhanede 

Kanı._, B 9J/8/ meklik undan başka un bulundurmak e met po ısç~~ anmış ar r. _ = 

~ ... 
.,.._ ~•bııı 

~ u o orsası tJ 929 memnudur. Fakat ikametgahlara e- IKl KiŞi ÇIGNENDI 300 SEYYAH GELiYOR s. irketler, sigortalar y i B 1 kh 

bTIKıt,\7.LAR TAHVii.AT maııeti:ı müdahaley~ hakkı olmadığın l - Şehzadebaşından süratle ge- Eylıilün dokuzuncu günü akşamı en a ( ane 

lttı~~·•hh11-
drmır )"nlu 1 

95 - ~O Aı1adolu} ı. T, 40.= dan fırının üstünde odası olan fırıncı çen Silivrinin 27 numaralı otomobjli Rompura iı;mindeki transatlantik va 

1 ~11 75 ıı. Y. j: :J'.' (O,~ ekmeklik un evsafını haiz olmayan Nevzat isminde bisikletli bir çocuğa ;ıuru ile 300 e yakın Amerikalı sey-

6 35 46, ~ un bulundurmakta ve bu utıu istediği çarpmıştır. Bisiklet parçalanmış, ço- yah gelecektir. 

TtDOI ıtrketl • "" ·b· k • b' ,___,,,,..,, 

Ilamit Tahsin beyin 
muharririmize beyanatı 

Yeni Balıkhanenin inşası 

:çin Kerestecilerde ema-
F. .,63,uu gı ı e meklik una karıştırmaktadır. cuga ır şey olmamı,trr. HA!-IAMHANEYE 35,000 LİRA 

-'•ktlrlk flrkotl 4 80,0a Emanet İktisat müdürlüğü, fırın- 2 - Şoför Cemalın idaresindeki CEZA 
SF.N>:TLF.ıt 

Yerli ve ecnebi şirketler ve sigor-

il 
21 
74 

75 
80 
00 

Rıhıım Şirketi, J 
Y 

16 Tfl arla ıneskenlerin ayrılması için ema- otomobil dün Sirkecide ervant i~-

H. P114 lllll.lo ,•lrked k . d b' d y Defterdarlık Hahamhaneye 35000 
talar müdürü Hamit Tahsin bey şeh 1 netten arsa İstendi 

L.....:. net ma amına teklifte buiumuştur. mın e ır a ama çarpmıştır. ervant "irahk bir ceza kesmiştir. Bu cezanın 

EMANET SU BORULARINI DA!- başm<lan yarala~~§~· :elıebi, verilen ianelerin vera>et ve 

rimize gelmiştir. ş h · · · b' L kh 

H , 't T h · be · k ti · • e remanetının yenı ır alı anc 
amı a sın y şır e er ve sı- ı· tı d ğ . · ,. 

n_oo 
~8 00 
ıo 4S 

34.SO 
6 00 

28 25 

4 
so 
75 

Londra 
PAt!I 
CcntYtJ 

B'kreı 
Brü:ı:ı.ıl 

r .. r 

Çl:lCLl:I\ 

1016 60.0.) Nııwrork o.41 71,SC 
12 lft.51 Aılr.ı ı'6 R6,)) 

1 47.$0 llor.ıı 1ı<J l l ,i;O 
t4 r•.50 AmııorJ•nt 1 19.~tl 

8 401 ~"1)'4 ~D H7,!0 
16 07,Ş~ n.,ıı, Y 1R, 

;,ı ~ ""'llltr::•:wn:ııılııı:'~8-•~oo;_.;_~v~ı,~,~'1t~~aıl~~·a~,t~~---•••-

'~ {~~ata ithalat gü.ınrüğünden: 
~ı:ç. Adcı Nevi 
'lo Çi"ne 140 Balyo 

"1:,ık h 
h,,1 ın >r:le lı:uruçcşme antrepoıunciı mevcut lıalads olni vı •• 

~ 
1 

.. keçe çizmenin resmi gümrU4l1nün fazlalığına bina•n fehr- ithal 

, il\ uıre talip zuhur otmedlğlndon mexk~r çl?.mtlorln memallkl ~ene' 

' 
1 

llç olunmak üzre bllmtt.:ıayod0: l ·9·9~ paZ•f gürıU satılao•lnır. 

~!:~e~!2~'~!~ ~~!~~~!~~. ~~~,m~~,8!!~:~. 
~ka:nakasaya konmu~tut'. dllrlllk kalemine vermeleri la
~~t ı: 23 ey!Ul pazartesi gu znndır 
it da Ankarada Dvlet .' 

~,., tır.;.ol!an idaresinde yapıla- Talıpler mUnakaaa ıartnanıc-

"ı ~611 k terini 2 lira mukabilinde Anka

~ S t,~1~saya iştirak edecek~ rada, malzeme dairesinde, Iıta-
ı;:;, ~t t:f '?ektuplannr ve mu- nbulda Haydarpaşa matuasın-
Vı llıınatlanru ayni gllıı-, dan tedarik edebilirler. 

· ~ li' eyzi ... ? t· · ·· d .. l ·· x- d 
ıı..;"'~~ ve ıısesı mu ur u6 ün en: 
L:'·~~ ~Yet lmtllıanı ikmalleri ile umum ikmal lmtlhan'annn 

tql 11 başlanacaktır. 

o~ t~emir}olları Y! r.- ınJarJ uınnmI i~aresiqoen: 
\ on kok k"' .. •• k alıl kk -

111ii. omuru ap at teınınatlarıru aynı günde 

l.t '1akasaya konulmuş- saat 15,30 kıı..dar umumi müdür-

!.' ~kasa 2 
lük kalemine vermeleri 18.zrm-

"'l ~a.ıt 
16 

1 -9-929 cumartesi drr. 

'l". ;'1>ol~a ~nkar~da Dev- Tuli~J~~n _m~akasa şartna-
lttıı: an ıd:ıresınde ya- meslerını ı kı lıra mukabilinde 

· ~aı :, . Ankarada, malzeme dairesincı,. 
';r ... 1 a ıs•; a1: edecek !"- lstımb:1lda Hayd::ırp~oa m~"a-' 

-.ı.• ·tu 1 ' o 

P r ııı ve nv:ı z~ • ·ıb fed:ı.ik cdelı'l tler 

MI SURETTE TEFTİŞ EDECEK BE.NZINLE iNTiHARA 11tikal kanunu mucibince tabi oldl!-

Terkos muslııklarrnda ikide bir TEŞEBBÜS :;ıı veı·gi:-ıin Hahamhanece verilme-

su kesilmesinden hasıl olan susuzluk Samatyada iki yüzlü çeşme soka- miş olmasıdır. Defterdarlık, bu para 

bilhassa, yangrı1 Z'lr.laıılarında elim ğında oturan M•.;rcanın kızı Arşaloz, verilnıediği takdirde h1ciT ve Ifaham 

bir s:.:rette kendini gö~tcriyor ve şc- babasının kendisini nişan1a:nış oldu- haned ... !-i eşyanın satılması tarikile 

:ıire binlerce 1i~·3 z:ırar veriyor. ğu bir Rum gencinden .ıyırmasından ılınacağını bildirmiştir. 

Şehremonetinin, müteaddit defa- müteessiren dün bir şişe benzin iç- Hahamhan~,Jen bir heyet !\Taliye 

lar, terkos şirketine tebligatta bulun miştir. Arşaloz hastaneye yatırılmış- Vekili Saracoğlu Şükrü beyi ziyaret 

masrna rağmen terkos şirketi patla- tır. ederek vaziyeti anlatacaklardır. 

yan boruiarını e3aslı surette tamir et- ATINA y A LAF ATAN Bunların iddialarına göre !<aham 

.ncmekte ve kısa bir mü<ldet geçtik- Dolapderede Kasap sokağmda <>- haneye verilen para, hasta'lede ıoatan 

ten sonra yeniden bu borular patla- turan matmazel Atinaya, Fenerde o- fukaranın tedavi masrafından başka 

maktadır. Terkos şirketi emanetin turan komisyoncu Necmettin efendi bir şey değildir. Binaenaleyh veraiel 

şiddetli tenkitlerine karşı terkos şe- harfendazlık etmiştir. Polis Hikmet ··e intikal kanu:rnndan haıiç tutulma-

bekesinin 35 tıeııelik bir ömru·· oldu- 1 la"• d 

ı 
e endiye de hakaret eden mumaileyh .;ı ,.ım ır. 

ğunu ve stanbulun kilisli bir topraeı d d d'l . . Hahamhanenin istidasr dün Maliye 

oldug'" u irin !>oru!arı az bir zaman ı·- er est e 1 mıştı!::-~ v kil' b d' d'l · · 
• . e ı eye tev '-~ rnıştır. 

;inde çürüttüğünü iddia ediyor. :}IÇAK ÇEKEN SABIKALJ 

Enıanct, badema susuzluğa 1<at'i Sabıkalılardan İştipli Mehmet dün BİR AYLIK KAÇAKÇILIK 

surette nihayet vermek ve şebekenin Y cui.:amice kundl.!racr Etem le kavga YAKALARI 

daimi surette teftişile patlamalarına ve bıçak teşhir etmiş olduğu için ya- Muhafaza Başmemurlarınca yapı-

meydaıı vermeyerek evvelden taınır kalanmıştır. lan istatistiğe göre geçen ay Istanbul 

edilmelerini temin etmek için yeni hir TAKSiMDE -y ANGIN da 11 kaçakçılık vaka•ına tesadüf e-

tedbire tevessül edecektir. Emanet, Taksimde Sirkeli Mescit sokağın- Ji!miştir. 

yaııgm musluklarını sık sık ve ani da hacı Nuri beyin tvinden yangın Bu miktar evelki aya nazaran yarı 

surette yoldryac .. k, musluklarda su çıkmış sirayet etmeden söndürül- yarıyaa _z_dı=r_. --·----

?ulu~adığı takdirde yapılacak zabıt milştü;, TEVELLÜT 

ıle şehır na~ına mahke.mcye müraca- SIRP - BULGAR HlJl>UDUNDJ.. Hakimiyeti Milliye tahrir müdürü 

at edılerek şırket aleyhıne dava açıla- MOS DEME k 
taktır. A Naşit Hak ı bey arkadaşımrzrn bir 

_. SOFYA, 29 (Foı) - Sırp - Bul,;ar oğlu dünyaya gelmiştir. Mesut aileyi 

gortalar işleri hakkında demiştir ki: P ~nr yap . .' ı 1 ve ınşa e~tireccı:ın< 

- Ekseri şirketlerin teşekkülün- daı~ dUnkü gazetelerde hır havadh. 

den sonra hissedarlar şirketle alaka- var ı. 
dar olmayorlar ve sonra da bize ge- .. B~ ~esele ha~kında bal'.'0a~ mü 

!erek şikayette bulunuyorlar. İktısat duru ~ıya ~el'. hır muharrırımızc şu~ 

vekaletinin bu hususta yapacağı şey lan soylemıştır: 

şudur: Bir şirket hakkında dava ika - Bu haberin şu meseleden ı:aıa 

mesi ve tasfiye edilmesi lizımsa taı olduğunu zannediyorum:-

fi ye etmek. Hlbuki bir şirketin kü- Şehremanetinden asri bir balı.khar 

~d~nda_ iyice. düşünme~ ve yapaca- n~ inşası için Kerestecilerd~ yer iste

gı ışlert tesp1t _etmek la~~mdır. dık. Em?net buna henüz ınüspet vı· 

Halen _otuz şırketbu yuı:dcn mah- ya mcnfı bir cevap vermedi. qi.r lıa· 

kemededır. . " Jıkhaneinşası için tahsisatımI ~ var.iır 

Halen otuz şırket bu yuzden mah- Arsa verilirse derhal inşaata b<!§lıya· 

şirketler Ii_mt~t ş~:ketlt'r~ir. _Bu __ şir- cağız. 

ketler yenı gumruk tarıfesı muna- Fikrimce asri bir balıkhane her• 

sebetile birle~mek ihtiyacını hisse- mezbaha ve hem de borsa ş.ek.linJ 

den müteşelılıisler tarafından teşkil olmalıdır. 

edilmektedir. . 
s· t · k ti · - kah k Alt katta ortada hır satı.< salon-
ıgodr a ştr e erın~n m1ur~ k a. .a bulunmalı ve hu salonun et~{:ıu vı 

nunun an sonra vazıyet erıço ıyı- k 1 
- . 

d . M"'k · t t kT d ama ve tuz ama daırelerı ya 1,.ımoh 
ır. u errer sıgor anın eş ı ın en d 

sonra sigortacılık hakiki manasile 'tk· - k tt · k 
başlamıştır. ıncı a a sımsar ve omisyoncr. 

Ecnebi şirketlerinde Türk genç- 1~~ odaları bulunmalıdır. BunL:ır iH 

nunundan sonra vaziyetleri çok iyi- goruşte h~tıra gelen şeykrd, ... 

lı surette meşgul olmaktadır. Bu Emanetin arsayı verece:ginı ümi. 

gençliğin liyakati derecesinde sarih ediyoruz.,. ______ _ 

bir hakkıdır. Türk gençlerine istik- Kazalar 
bali müemmen vazifeler temin edile 

cekitr. 

FRANSIZ SEFiRi ISTANBULA 
BUZ KITLIGINA ÇARE :tududunda Trin mmtakasında :lır~- tebrik eder nevzada uzun ömilr dile-

Dün gene fehrimizin bir kısım lılar 13 numaralı Bulgar hudut kara- riz. Türk-Fransız ticaret mukavclena-

yerlerinde .. b~ bul.unmamıştr~. Ema- koluna 10 dakka kadar ateş açmışlar- :;;;;,,._,_ ___________ mesini imza etmiş olan Fransız sefiri 

150 tonluk bir motor 
battı tayfası kurtuldu 

net Kadrköyundelci buz fabnkasının dır. Telefat yoktur. Hadisenb sebe- · Mösyö Dö Şambron Ankaradan tehrı 

bir an evci inşasını temine çalışmak- bi malüm değildir. 
mize gelmi§tir. 

tadır. ~kin bu e~e.ı er.nirde bir bütç_c KAÇAN KIZ --MESELESİ RUS TORPiDO ~ T AHTELBA-

:neselesı olduğu ıçın ıcapeden tahsı- B d .. .. l D 1 d d HIRLARI BUGÜN GELiYOR 

kt d T h . . un an uç gun evt o ap ere c 
3at aranma a ır. a sısat temın o- K .... k ş· h • d R 1 'ki 'd 'iri taht ı 

lunduktan sonra fabrikaya lüzumu uçu ış ane sokaı;-ı~ a 5 numara!: us arın ı torpı o ve ı e -

1 ,_ d hal . . dil k evde Madam Ağavnının 13 vaşrndakı bahrı bu gün limanımıza gelecekler-

o an maucmc er sıparış e ece k T d b' · d' T 'd l · de· zı'yaret maksa 

t' L rzının oros namın a ır adaına ka- ır. orpı o ar, ıa ı -

ır. ... çmldrğını yazmıştık. Toros efendi dile İtalyaya gidecekler ve tahtelba-

Kadıköy tramvayı dtı.ur·~- bir muharrimize şunları •öylcnıi~ hırlar limanımızda kalacaklardır. 

_ 
MAAŞ YOKLAMASI 

Bıı hafta içinde yeni . attın .. _ Madam Ağavninin kızı Selma- Maaş yoklamaları dünden itibaren 

yini ben kaçırmadım. Kız evvela tey- ba~lamıştrr. 

cPolathane• limınma mensup 
Mustafa reisin idaresindeki 150 tC'ln 

luk büyük cCumhuriye• motöru 
yüklü olduğu halde •Darıca• dan ha 
reket ettikten sonra, İzmit körfezı da 

hilinde şiddetli bir frrtınaya tutulmu• 

ve «Tavşanlı• iskelesine yakın bir 

yerde dalgaların şiddetine dayanama

Y8,'ak batmıştır. Mustafa reis ve he 
taifesi, bir hüsnü tesadüf eseri o la

r~k o. _esnada oradan geçmekte <>lan 
bir dıger motör tarafınd~n gü,lükle 
denizJen toplanılmıştır. 

inşasııı;ı baslar·acak zsine ve biiahara Beşiktaştaki dayı-
lrtihaller 

---·----
~iseler ınübaJaat loıniijöüüuJaô :---Osküdar tramvayının Fakülte ö- sına gitmiştir. 

ıilııe kadar tc'1'didi için sipariş olu- Toros efendi kızrn ikinci de;a ha

ıın malzeme geçenlerde gümrükten neden ayrıldığını söylemi~ ve kr.ndi

~ karılrnıştr fiatL'U bu hafta içhlde ;ıio bu meselede hiç bir a15k~sı ol111a

~:ı.:'1 c !'.s re3 ... u .... :n yapıln-ıası karar- dtğını temin etmi~ti~r •. ----

ayn. t.r. Aj;I ti ihüm 1 vaz'ı esas İTALYA SEFiRİ 
·ıııııenpcle.( ı1unli ııqwı-l.ıe:') ıw•» Ankarada bulunan İtalya se ıri M. 

·ı ;ııen.\ ı~-q a~Ol'JOI~! lEl{ !tm{ Orsini Baror.e bu günlrrdc şehrımiz• 

:J .uos un:.J C'9 Ut.!llflPUi!pH?Q elt!C§uı gelerek mcr.unen RomaV:"J aidcr ... ktir. 

·ı urkiye ı Bankası lııunbul ~u

lıc;i mcınurlonndan Sııl.ilı Retıcl.' 

be)in J-,c;u~ır<SI l\hklıule Fettah 

l lamın uzun muddct coberi ıııu;ne

ll oldu~o rahat<ı7.1ıktan rchayap o

hmınrak vefat cımı tır. 

Yda orta me1neJ.1ul.c bulundubu bin1d• ber mucibi keş" vapıfacak 1 n 

tamiratın efl•jliı 22 in.-ıJ pa.ı:ar b-nu "'.t 16 dı ına'e<i icra kılın ıak ı , 0 

kapa1ı zarf ıısulile Ill'fin :ka .,. kon,.·nu ı JL Keşıfn. c ı go ek '° , " 
anlama\ 'i;ıe enlerln komıs ·on kiı·•bcıine müracaot' rı. 

ı 
ci 
-ı 



-1Fi.k ·~a.h. 

-A<RI l Mflf 1 "MIUIVET ;rla 
E'lôl t9jg 

• MiLLiYETiN EGLENCELER l lıırık, hayııı, l.:aza ve otom1Jl.ııl ıgoı·talarıııızı 
OaJatada f.tnyon hanında kain Cnyon •ıgnrta ıı•ımpa-ıv.ı• na 

1 pyat.ırınız. 
Turkiyede bilafasıla ıcrayı muamele etmekte olao 

1 
ÜNVO 

Kumpanyasına hır kere u~ramadan slgorta yaptımıayınız. 

Hl G (' Kt IIA VA iLK AŞK 
Dün hu•ret azım! 8 ısgaı1i2 - Eski bir hatıra - il olacağnn? .. Resmi çalamaz- Nafia vekaletinde_ naııal' 

- --- - Telefon: Bt•yoğhı - 2002 

deırt< iıli. Huın•n hı'& lmm•n açık • dmı Satm aı~~~a bUtcem mu·· 
•- Her gu"n bir hikaye yazma- · ~·.... - abli it 

k h ı t r1lz•b poy· · d ğ"ld' B k h f al 1- Nazilli ovasında kısmen açrlmlf bulunan t ye . ,.,. 
ı•m n u " u 

0 
ac:ı • nın İyi tarafları olduğu gibi, fe- saıt e 

1 ı. et urut a t ı- nın 7 ı 200 kilometresi ile 13 300 · kilometresi arasmda1'1 ,...ıl 
r <dan e.<Lekur. na tarafları da vardır. fun.'·.aıdı. Her halde b. 'ı.resim · e 

mının ·toprak hafriyatı ve inşaatı sanaiyesi projesi muci~ınc 
FELEK İyı tarafları vardır. Okuyan· mecıdıyeden afRğı değıldi · DllnkG bllmeceml:ıln eylfile mUsadlf perıembe gtinü saat 14 de Ankarada nafıa_ v~ 

lann. dan mektuplar alırım, bu Nihayet. para biriktinneğe Ba rdnkQ yeni rf 1 le •· 
b 1 ı halledllmlf fekli !etinde ihalel kat'iyesi icra edilmek üzre kapalı za usu 1 

ŞİFA NİYETİNE! suretle, bir çok kariimin benim. k_a~ar -:erdım. Bet ~~ft~da ~e- 1 mecom z k k im tu . _,.,,, 
di · d 1 dnn D kk gır- Solcı.a .,.P: Yukardan atafıı na asaya onu U§ r. itlr., 

!'iu bir sahneden bııın parçalar hakkımda ne fikir beale 'klerını cı. ıyeyı topa · u ana . ı. Hirmetkir (6) Esiri vnı atıfa 2 - Evrakı keşfiye, proje, mukavelename, lfllrtname ve · 

naklcdccei~: öğrenirim. diın. Fotog.r~fçı ~vv~~~-na.r; ettı. 1. Kadın uşak (8). (2) cins ve mıkdanru gösterir cedveller ile münakasa şa ~ 
- Bakaan • ganon ?. Sn yok. Tek Fena tarafları vardır. Elile- Sonra mecıdıyeyı gonınce re. 3. Gcnifin dk&İ (3). Çatlalı. (5) 2. Sallandır (2). Nota (2). ve teklif ve teminat mektupları ntimunelerini gönnek ve IJl~ıl 

rar . _,_, me mahrem hatıralarımı İf§a mi verdi · 4. Aılolan (4). İ•tifham (2). 3. Çünkü (4). Nida (2). kasaya dahil olabilmek ir;n ne gibi vesaik ibrazı lazğırn .. g~ 
- Garson. buraya bak 1 Bır e-..·. . . • b d 4 HAll ( 4) .,,. )UI" .. 

mış Rum garson gelir. . . . e~ek mocbunyetınde kalırr~; Her:ıeı:ı bagmna aııtır ım · 5. Nota (2). 
5

: Duadan .;,nra söylenen (4). ğini öğrenmek isteyenlerin Ankarada Sular Umum Müd~r ~ 
- Ayol, nedir bu tabagm pıllığı? katıyen aklımdan geçmeyen du- Eve ıpttım· Odama k-:~andım · 6. Uyku allmcti atız açmak (7). 6. Vakıt (Z). ne ve fzmirde ikinci daire su işleri mildilrlUğUne ve bedeli ıJI ~ 
- Yok, p11 Mlil? Elindeki evel· tünceleri, kendimin fikri imiş Resrr.ıı. ç?<ardım .. Öpttim, bak- 7. Sıfat edatı (2) Zaman (2). 7. Usul ('4). Büyük bıçak (4) bilinde evrakını almak isteyenlerin de Nafia vekAleti levaziJll 

u beyaz ve balen vapur dumanı ren gibi yazmak mecburiyetinde- tım, ılanı aşk ettım. s. Afina çıkamk (7) 8. Ateı (3). düdüğüne müracaat eylemeleri. . . ~ 
gındeki paçavra il~ t~bai!ı siler ve yim. Fakat sevincim, saadetim 9 finarede okunan (4). Hlyi 9. Zehirli bir hayvan (5). 3- Talipler mukavelenamede muvazzah olduğu üzre ıınal'..ı. 
tabıı daha fazla kırletır y di ks' . K k .. d' R . k d """!!~'!!!'ll-.... --'""!!,._!"!''!!!!'!!!!!"!!'-"!~!!!!!!!!!!!'""'"'!"!!"!!'~!"'!"!!!"'!!!"'!"11!!!!!! . · •· beh · f" klif d ki vei"IP'.. 

B ğ ve •ika et et- « ,azma!» yece ıruz . a- ço surme ı. esmın ar asrn a "' -- · - cıns ve nevıne gore er metreııne ıat te e ece er 

nıc ~.~~:':~ ~u~~t .., 'mu~taıam bil mi?Mevzu bulmak kolay mı? bir yazı gözilme ilişti. Çevirdim M ı A.. ı G • ı lif edilen fiatlara göre hasıl olacak inşaat bedelinin yUıde 
devam etti ve miltteri tamamı s.ıat Sıkışmca, eski veya yeni hatıra- ve şunu okudum: a U azı er pazarı buçuğu teminatı muvakkateyi teşkil edecektir. u)I'. 
~o da~ika sofra'!' lraldıktan ao!'ra lan meydana çıkarmak mecbu- «Küçük İsmail efendinin orta 4-- Ankarada Nafia vek~leti müsteşarlığına makbuz J1I ı! 
aç ve ığrcnmıı bır halde kalktı, çun- riyetinde kalıyorum. İşte bu ya- k d Tilrk Anonim Şirketi tasfiye hey'etlnden: bilinde tevdi olunacak teklif mektuplarmm balida mez~.ııı 

içecek suyun içinde Monako . . oyunu umpanyasrn an l"I d kad kab 1 d'l A-1 il" 

•cnslni offlelerce meıguı edecek zacağnn da eski bir hatıradır· Mahmut efendi . » Kanunu meh•u• mucibince tasfiyesine başla- ey u 929 perşembe günü saat 14 e ar u e ı ece&· 

'ılukat, ~anıl bıçak •e tabaklarda Ben Galataaarayın, oldukça Nakleden nılan MalOl Gaziler pazarında olunur. 
J.•r baktryolojihane doluıu pislik tenbel talebelerinden biriyim. SELAMİ İZZET DİŞ 

n"'ı Garsonlar ne yaptıfmı bilmi· O zamanlar mektepten cumar- •-::;TiF;;;;~;;;i;i"- BÜ1'ÜK TEi 1ZİLATLA SA TISlN 
ve her keı t<sadüfen yemek yi· · .. 1 ·' kıl .. " ~ 
~ Tabii bu tafsilAt ıizi ve beni tesı gun ~r:1 .çı. ır, pazar gunu 

TABİBİ RlD\'AN HAKKI 
• k •dar etmez değil mi? Belki fa- akşamı gınlırdı. 

t ıoln bir husuıiyeti vardır. Bu Ben yedi sene bir gün bile, 

r ıs lı: ve mun~bk bu. periıanlık pazar ~kşammı dıektepte geçır
,., ulun belkı de Dünyanın en di'" • b"I H · 

1 •I yeri olan Büyllk adada bir 0 • -~ ı mem. atta _pazart~sı 
~ mü;ahede edilmektedir. Biz gunu sabahları da gınnezdım 

araftan ııeyyah celbedellm diye de, akşamlan girerdim. Bunun 
ırken bir takım piı herifler için de yedi senelik mektebi 

le ettekı otel ve tokan~ _kredi- on sen~ okuyup bitiremedim . ' 
n ıhl!I ederlene gtlmcalnı 11tedı- . . . 

"rn ııeyyahları Yere batanda mı otur O zamanlar ıki zevkım vardı: 
"•ğız? Büyük ada Belediyeıi bir Biri isketinkte kayıp bira içmek . 

., ";?ıızın bil~-. yeme_k ıı:ıatında Öteki de, camek!nlan seyret
~ e~nebılere nııbet ı~dıa edev mek •.. Fakat asıl seyretmesi-
otehn mutfak dalreeılc yemek ' . , 

onunu teftit etııe kim bilir ne ga- ne doyamadığmı bır camekan 
o eyler bulur? vardı: Fotografçı Nikolaki And-

ESK.İ ADET! riyomeno karde!!lerin cemakam. 
ir refikimiz ya21yor: Bu cemakfuıda teşhir edilen 

Veniselos dönüyor" Bunda haber binbir resmin içinde uzun boy-
vc<ecek ne var. Kirye Venizeloaun 1 "rmeli güzlü 'aşmaklı ve 
1:- •" ta muttasıl yaptıtı yegtne ha- u, su . . • Y . 
re' et Mnme!ctir. Bu sefer de dön· feracelı hır kadın resmı vardı 
m • ndc ne fevkalldellk var lı:I? ki, o resme hayrandnn. 

RAKLI BİR MÜiAHEDE Hafta başı, mektepten fırlar 
Ş lcrde İıtanbulda va11iti nak fırlama.ı, doğru fotografçıya 

1 ye ucretlerinin tevhidine matuf ba koşar, camekanın önünde saat
z , r ketler oluyor. ~en bu. meaai- !erce durur, hep o kadını, yaş

ı bir semere vereee~uıe kaıl defi- mağın arasından görünen fii-
;ım. Ar.tek b:.ı t<:iCbbuıtc bulunan· k" .. 

1 
. d d' 

r bir ;ey hatırlatmak iıterim. sün ar goz en :seyre er ırn ... 
• - bir vasıtai ıı.kliye iskele ya- 1 Nihayet bu resme aşık ol-
ı•tasyonunda diğer tirket veya dum O zaman ben 14 yaşında 

mu senin tarifcıi yok. MeııeU ik · b 1 ard ne de la· . 
§ keti Hayriye iskelcılndc Scyriae en, ne . a o V: • ı, . P J "'. 
faınin, Şark demir yolı.tının, Ana- Kadm, bizler ıçın bır hurafeydi 
dolu hattının tarifeleri yoktur, di- ve böyle resme aşık olanlar pek 
~rlerinde de öyle ya! çoktu ... 
İlk ha~eket olıııak iisre bütün i~ Artık gönlümde bir arzu ya
e ve !S~syon_lara İltanb~l~ bü- ruyordu: O resmi elime geçir-

tun vasaıtı naklıye tarifelerını koy- ; .. 
durmak pek kolay fakat pek tayda- me_k; doya doy~! o süzgün goz-
lı bir ey olacaktır. len seyretmek, opmek, bagrnna 

FELEK bastınnak . 
------------ Fakat bu maksatnna nasıl na-
l~Okleplüer 11isahkaıı 
Ü .. h. h b zın yükselmesi ile olur. Vekil B. in 

ç mu 1 m 8 er ıı.yanatında ecnebi elinde kalan de· 

Mektepliler miisabakaoının 16 mcı mir yollarmw:".' lrurtarılma11 ve mllll 
)ı 't L. · 'J'"" · K b ı·--• bir müeeseae elinde çaJı,tınlmaaı ser-

anın LK;Şıncı ıgını a ataş ı1'ÇWıl • • ·ı· d · ı.. •• 
l< besinden 636 Recai B. kazanını vetımlzın. memleket dahı m e m~-

" d '1- fına, hanç devletlere kaf1• olan bor-
... u yazı ş~ ur: . ~ cumu~un da muntazaman tediyesi iti 
1 - ~ahıliye Veküının ııeyahatl ban mallmizin yllkıelmesıne saik 

hal km~kı ızaha~: . _ olduğunu görmekle iftihar ederiz. 
Jahilıye Vekili beyın izahatından Hülı:Umetin yegane faaliyetini teş

m mlektt dahilinde a•ayifin munuı- kil eden memurlannın terfihleri hak
z• n « halkın huzur içinde bJ- lı:ında tanzim kılman layihalar ile ge

' c~ ğunu arlıyoruz, Zaten bir mil- rek inhisarlar ve gerekse tarife usul
tı ht•. s~hada t~rakki v_c _inkifaf e- !erinin memlekete bahşedeceği azim 

debıunesı ıçın dahılı aııayı1ın munta- terakkiyatıo cümlei esasiyesidir. 
zam olmas, ve huzur içinde bu- .. 3 _ La Haye konferansı; 
ıw: nası J~zr~dır. Günün en mühim siyasi vaziyeti 
. Na 1 hır msan. havasız yaşıyamaz 1ngiltere'nin bütün Avrupa hükumet 
ı ~ bir millet te s_'.'k!'"suz yapyama~. !eri üzerinde almış olduğu yem vazi
Hızde de dahilı sukun her Babada hır yettir. Young ptanırun fngiltere Ma· 
li~~l olmu v~ olacaktır.. !iye Nazırı M. Snowden tarafından 

2 - Malı ye Vekilının beyanatı: reddi ile başlıyan müzakere ve Ren' -
l'!ır. mılletin ~efah ve ııudeti mali- in tahliyesi kararı kat'isini vermesi 

y~sının kuvve~lı bulunması ile kaim- siyaset aleminde bir inkılap vücude 
dır. Bu da hance 1ca,.., maU itibanmı etirmektedir .... 

"Jii/llyet,, in edebi tefrikası : 18 

Eylülün ikinci 

De let ~eı ir ollaaı ve limanları umumi i~aresin~en: 
~ 

ı 625 ton meşe odunu kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Miinakasa 17 eylfil 929 salı günü saat 16 da Ankarada Devlet 
Demiryolları idaresinde yapılacı1:ktır. . 

Münakasaya iştirak edeceklenn tekilf mektuplarını V4:_ m~
U fak tefek tasarruf- vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar umumı mu

larıoızı faydalı bir şe- dürlük kalemine vermeleri laznndır. 
- Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka-

kilde biriktirmek İster- rada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazaaın-
seniz Bankamızın TA- d-::an~t;;ed.;;,;a;;,,rı_·k_ed..;;,,;,eb_i_li_rı_er_. ---------"".""'--:---

S~RR~ .Kuru~~- Vilayet daimi encümeninden 
RI ndan ıstıfade edınız. o küdordı Selimlyede harem IPkelesi cıddeslndt dokuz odalı ,., bir 

Kutularımızı almak mıtbıhdan ibarec 74 , ·o bina icarı verilmek üzre müzayede müddeti il 

• · B nk 10 he eyltll 929 çarşamba güntı ut on hi"' kadar ıemdlt edilmlsdr. Taliplerin 
ıçın a arnız r . 
hangi bir şubesine mü- '"'"""'"' """""''" ~ 

::~~ee~;;~~t~:~~~~ Dar~~ane ınn~orıoınn en · 
ı- ,\lanla,. lıcğişılrilen meskUk ve zinet cumhuriyet alunlannın. beber 

l\1ukabilinde aldığı iki llrm için ilcteıl ô.Jbhe 15 kuruşa ıcnzil edlilr, Vezni ıam olan bır altın 
lirayı derhal sizin ilk da ttbdil edilir. 

2 - llcr ıı.~i plri.ı~ \c l.ristal leıha ve ıabe:a. reı;lııı ve lıususl mühür 
tevdiatınız olarak kay- lmn ve kili~· ıe ıı.şlıklar, her türlü madeni mımultı ve ınamuaı tızerlne 
deder ve onun üzerine &lpuı. ılınır. Kömür re Hir meıdin ıablilltı icra olunnr. 

Ankaradan mua.yenehaneslnl 

;ı,,..,..,,,.,., ıııı- apartımanına nakletmlftlr . 

B~Y~·K TAHARE MYANGOS~ 
YEDiNCi TERTİP 

2. 1d KEŞİDE 11 EYLÜLDEDıR. 
Biiyt"ik ikramiye• 

35,()()() liradır 
Ayrıca : 

18,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikramı yeler 

ve 1O,000 .. Bir rnükAfat 
Bu keşldede cem·an • 3,900 numara Uıanacaktır 

KARON Alman kltaphane•I 
Beyoğlu Tünel meydanında :123 

l•te •Ur'ıı, flaııe ucuzluk. 
faiz yürütür. · M k kit 1 t bil ·ne 

Size kumbara ile bir- Vilayet daimi encümeninden e tep ap a~ı. ~ . erı. 
Iikte hesabınızı göste- Bedeıı kee11 dör• yıız 1ırad•n ibaret ı,ıanbuı on binocı m•kıepıe mev- Devlet matbaası mudürlüğünden. 
rir bir de defter verilir. cut levazımı dwiye tamiratı pazarlık sureıiyle )lpbnlacakıır. Taliplerin 1- ilk mektep kitaplıormııa niba-j 3 - Kitapçılar, Devlet .... ~ 

ı ı eylül 929 çarşamba gün ti saat on bim kadar encümene mtıracıatlın. yet 7 eylUle, orta mektep kitaplan· ı Fen memurlufuaa tevdi et~ .J 
Dolunca kumbarayı . 

1
. .. t ı,gl 

1
. d nın da ..ıı.ayet 23 eytüte ı.acı •• fiat ı.ıı1ara dair ihzar edecelderi t' 

bankamıza getirirsiniz. Sı~bal ye I~ ıınaı muavene l8ıa e ınııen tak:ı:ı~:.::::.~~:::ı.:d~: blr4':u!:a~.::~~~ne~~; 
Memürurnuz kumba- '-lua•cnt va tedavi eı·lerme muktezi 68J kalem ilicı kapalı /.ltf usullle taplann da yıne bu tarıhlere kadar , __ __,____ .. _L_ .._ Lotİ'. 

• , . . k • lim edilmi ima muaa._,,.. - .... sının - • 
ranızı huzurunuzda a- miinakau·u knnulmuıtur. TOn·k~•• müddeti 30 ı~u•tfl• ıarıblnden lubartn o~ı;rona teo t o 11 mu- . 

yirmi giindiir. 7.,uflar tTIO!tin 18 ı·ıci çarıamba . ı;il~il uat ıın beşe . ~dor ktezıdır. yona ıbrazı lhnııclır. / 
çar, içinden çıkan pa- kabul olunur. Tıliplarin şeraiti anlamak iızre şımdiden sıhhat ,-c ıçtımıl 
rayı yanınızda sayarak muavenet hkl11!1i iı;ıııu.:I muaıcoeı umum ilılüdiırlüğüne '" lotanbul 

fı . . k d 6ıiıhıt ıe ·~liıııai muaı enet wuullrlllgüne müncaat eylemeleri ilan olunur. 
de terınıze ay eder. r •-

Vefa orta mektebi müdürlüğünden : . ,~ 
Mezuniyet ve ikmal imtih•nlan olan efcndllcrln gtınlerlnl anlamalı: tiJ 

(1) eylOI 1929 tarihine ka·~ar mektebe müracaatları. .../ 
ve kumbaranızı yine 1 Emvali meturke müdiriyetinden .J 
size verir. Satılık nısıf hane hissesi Manisa Vi~ayetinden: 

Görüyorsunuz ya hiç ırtl' 
Beyoğlunda Hüseyin ağa ma-j nin nısıf hissesinin bedeli 8. ta- VUAyet naflısı için beheri altmış lira kıymeti muhımmenesind• 1 

0
, 

bir masrafa girmeksi- hallesinde tarla başı caddesin- ksitte ödenmak iizre 4000 !ıra çadır mubıyea olunacaktır. Münakasa müddeti 21·9·919 cumuıesl ~~o 
ıin ve hiç bir zahmet de 23-2ı No. lu dükkanı müşte- bedeli muhammen ile 10-9-929 saat ona kadardır nümunesinJ görmek ve pey 5ürmek lsıeytq ıı11P1 

· k ba mli olup bodrum katile 5 kat 8 tarihine miisadif salı günü saat \illyet nafıa baş Mühendisllıtne milracaaılın. 
çekmeksizın um ra- oda 2 haU odunluk ve çamaşır- 15 de müzayedei aleniyesi mu- * "' ~- eti. 
larımızdan istifade ed~ !ık ve ı mutfaktan ibaret ve a- k~erdir. !aliplerin % 7,~ he- Manlsı-Ak.b.isar yolunun mubıellf kısımlarındald yol amellyatınııı 1 '1.ı 
bilirsiniz. Jektirik ve terkoz suyu tesisat sabıle temınat makbuzlarila e- bedeli keşfi olan 13S33 lire 72 kuruş Uzerindeo 21·9-929 cu,,,nrıeJ! 1ı 

ve tertibatını havi Taksim so- mvali metruke satış komisyo- saat ona kadar müddetle kapılı zırf usullle miluıkasıya çıkn· im .ıır. 

Tiirhiye Jş bankası kağnıda 18-16 No. ka ir hane- nuna müracaat e lemeleri. silAt almak iote enlerio villveı nıfia bı mUhendi~ll~ine mUrıca dan ~ 

- Ne olur hala hadi kalk _=.Nasıl giuneyeyim ha~a- aşa yuvarlandı: n üzerinde ~~irdayarak uzak- Fakat haniya one~'e ... ~1 
git... cığıın çıldıracağmı! -Gitmesen iyi olurdu kızım. laşırken, gözu yaşlı kadın da . İz~p co§ltun b~r nebi e'I 

Aş O 1 Dedi· Hala bu yalvaran hitap - Hastasın çoc~ğ~... Korkuyorum. Uzilleceksin. Ye- oda kapısını kapıyor: ı?mızden akup gıderke~ ~ 

. K G NEŞ karşısında, çenesini buruşturdu: - Yok .. yok.. ıyıyim... niden hastalanacaksın! -Allah büyüktür. Bu zulmü nnd~ ?ayat magrabası~~.c: ~ 
- Gidemem kızını gidemem. - Hastasm !. · - Merak etme! elbette onun yanma koymaz .•. mesını aray~lara ac~ llY~ 

Dedi. Ve kız yeniden yalvardı: - Hayir ... değilim. - Sen bilirsin.. Nur topu gibi kız sokak orta- ald~nmış}ar bılınezler iri, 'l 
Etem bul - Halacığım git. Beni sev- - Fakat bir defa daha yata- Genç kız daha sonra minde- ıunda kalsın •• Bu reva mı?.. neşe degil, he.r yaşayan'~· 
~ miyor musun? Bana acnnıyor- ğa düşersen öliirıılin. · . rin üzerinde koyun koyuna lav- Diyordu! yaşı vade~en bır kaynak~ill f 

.. . musun?.. - . . . . . . . nlıp nefeslerlle birbirlerini ısıt· . • • • • • ~1?.?aı~a.bu y~ş se~':/ 
Gene o oda .. Gene o mangal .. ,zora dayanmaz. Dort aene bul Hala imkansızlıg'ın verdi~ - Hani bana: git kendini de- maya çalışan ar yavruları öptü: Sokak d k lan B kuldugu buyUk bır ceb 

· f H b 1
--"- kaf 1 · 6

' " ortasın a a . . u "l"d" -" 
gene onlar. Tek bir ark var: ayat u et ve """"llA es erın bir mukavemetle tekrar: nize at ..... desen atamn. Fa- - Allaha ısmarladık yavru- 'b' kız H d go u ur. <i". 

D .. hi h · · d h bö J al · 'bi • beni nur topu gı ı amra ır. E' .. d bU r;l-.;ı 
un ç olmazsa tar ana aşının ıçın e ep Y e mum evı ıp. - Benim gitmeme imkin kat o kadın orada ıken zor- !arım. . . . ger oy le olınasay ı el'. 

buğusu odaya siniyor, kalplere titreye titreye yandı v~ · · endil yok kıznn... lama yavrum. dedi. Tekrar öptü .. öptü. Bu . ~okaktan gel_?i, gene ıo~ğa ve sevilen çiçek gibi tB~Jııf 
ferah veriyordu. Bu gün o da Son ::r ::ğ damlası da erırsc bu ı- Dedi. Genç kız bu cevaptan - Fakat ben ne yapayım ha- sulu gözlerden bir iki damla yaş gıdiylobar. cakTol pubg~~ ç~bk~k Yldıen neş'elenmesine ne sebep 

k ı Ca · 1 d h .. k .. t h ı d y l • , topa ı ır ıt gı ı a - d ? .ıl 
yo . mı av usun an enuz tı so.:ıer... oı anma ıgmı yüksek sesle acıgmı.... onların da yanaklarını ıslattı.. 

1 
.. .. .. .. ·w d u vtJ)İY':. 

eknı~klerini bil.e :ıtama~~.ar. Ço- Aç İstanbul! . ifade etti: ·I 1 
- Sen.deşim~ gitme: Sa?': Ve en aon bir hayal gibi halası- ~an suruyesuruy~. ~ yor u. .~el mi d~ğil_di?. Se dl ı 

cuklar annelennın yliıı:une ba- Bunun yalnız o günlen ya§a- - Demek beni sevmiyorsun lı ol 1. • Bır kaç gun geçsın ıyı- nın gözleri içine baktı yürüdü. Bır buçuk ay evvel yu~e kapa- mı ıdi? .. Sevılmiyor ınıY P, 
kıp: yanlarbilir.Bunesilyurtnamu- halı!.?.... 1 1eşirsin! Kapıyı çıkarken hal~: nan ba.~ .. kapısma gıdıyor. O Nesi, hangi eksiği vardı?· f 

- Ekmek··· sunu böylece yağ ve kanından Hala hanım açlıktan feri - Olmaz hala olmaz. Fazla _ Dur kızun... kapı yuzune çarpılıp sokağa nun cevabı yoktur. Ve·· 

Diye sabırsızlanıyorlar. Anne ödedi. Bu feragat şereflerini kilen gözlerini kımıldattı: üuramıyacağım. Böyle bütiin dedi .. Kendi sırtım örten yır- itildiği gün de böyle kaldırmı- yüzünde: 

ne yapsın? .. y~k · · hiç bir şey saçlarile ödeyenlerinkinden da- - O kadın oradayk~n ben git bütün zayıf düşüyorum! tık, limelime atkryı aldı, onun lan slirüye sürüye; takatsız, tit- - İşte... pi'_ 
yok! Satıp getırccek yok.• alıp ha mı az kıymetlidir?. mem kızını... Ve .. genç kız ı;özünil bitirdik sırtına örttü: rek, ölü halile buraya gelebil- Diye tek bir neş'e çocul" 

getırecek yok '. . Mahallede ek: . • • • • . . .. . • • . • • • Cevabını verdi. t~~ s~nra eski çarşafına bürün- - Had! yavrucuğum. ll§üıne. mitti: _ . . . . malda gösterilemez . . ;I 
mek yok! O da. g~lmezs~ hepsı Mangalın üstunc kapanıp sı- - Öyleyae sen bana kırk pa du, elıni uzattı: Allııh ganp ku§un yuvasını ya- Gene o hat ıle gıdiyor. Bır de Hayat •• o ne düzenl>İ' 
açlıktan, taketsı2'!:kten rıizgara cak kfild teve~ arayp genç ra köprü parası ver ben Jide- -Ver halacığım elini öpeyim! par!. derler ki: edirl , ' 

riıt_ulan ~um ışığı gibi bog-uta ~z. bir .an açlığını,~ aönıııe- yim... HalMm ~ toplanan • , • • • • • • • • • • • - Ne,'e hayamı en kuvvetli z• • • • • • • •• ·-ftl 
bogula sonecekler. T;:ı$ olsa bu sıru, mıde bulantısını unuttu: - Hayır ııen de citme.. iri yq t.ne yanaklanndan Ayak seıleri kaldınmm tqla- mesnedidir. Daima gen olunuz. 81"1'...,..-



e 

' , 

~ı~~at ve i~l' ıııai ınuaHnet vek~:uii ile 1 

1 

\lif l .IYF.T P \Z \R F.YLll 
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:\lerkct Acenta;ı; Gal•ta köprü 

qışınd• . lleyoıı;lu 2362 Şube 

acentesı: \hhmudiye ilanı altıtda 

1.- -. - ou. ~ ·t-\ 

ı' 
1921} 

ve eytam bankası 
umum müdürlüğünden : 

Em .A. I a 

1\111.repo satı~ ıırliza)redesiııin talik[ . Bu sene Tıp talebe yurduna im
:ıhans z olarak kabul edilecek tam 
:!evreli lise mezunlarının kayıt müd-

: ~e~i ~ylülün virmisine kada: temditi 
~dılmıştir. Talip olanların oır an ev-
\Tel mahalleri Sıhhat ve içtimai mu- 1 

l\Tenet müdürlüklerine müracaatla 
lluamelelerini ikmal ve Vekalete 

jz,ni. . ~J!• 1 ~;ir' 1 rJ31rn 
(MahmutŞe vketpaşa )vapuru 
3 Eylı'ıl salı ı 2 de Galata 

rıhtımından kalkarak Çar~aın
iba sabahı lzmire ve ak,amı 

lzmirden hareketle ,\ntalva , 
Alaiye, l\lcr<ine ~dece;, . ve 

dönüşte Ta~ucu, Anamor, Ala· 
ye, Antalya, lzmirc uğrayarak 
~e'ecckti r, 

!yval
1

ı sur'al poslısı 
( r.krsin) vapuru J eylül 

Salı J 7 de Sirkeci rılıtınıımlan 

hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Kliçıikkuyu, Edremi: flurlıa-

Ankarada Meclisi idaremiz hu
·zurunda 2-9-929 tarihinde ihale 
edileceği evelce ilan olunan Galata 
da Kalafat mahallindeki depo ve 
Antreponun keyfiyeti ihalesinin 

O' •• 

b~rmeleri. 

ı niye, Ayvalığa gidecek ve 

ı dön :i~tc mezkur iskelelerle bir

' !i~te .\ltunoluğa uğrayacaktır. 

Gelibolu için ı·alnıt yolcu 
alınır, \'ük alınm · 

ı 17 .9 .. 929 tarihine talik edildiği ilan 
olunur. 

l~an~uı nıınlakaı ıneadin ınü~endisli~indeo: 
2 eylül pazarceo:i 'l'rı1ı~ 4 1 

bi in ·i nostast va ılmıv:ı.r:ıtktır. • t 
1 

Barlın lüks ve sünıc poslası ı 

Aydıu Söke 
Küp da~ı Liğnit 9 teşrini sani 929 fnıtiliz cebJasından miisyiı 

n 

Elektri"le mücehhez muntazam 1 

kamaraları ve güverte yolcularına 

mahsus muhafazalı A YD JN Klark \'e Korbes 

~ Yeni köy Zımpara 4 Şubat 326 Paterson 

Ala.ıchir Örenli Antimon simli kur~un 2 '.\iare 33-l 1 lacı Nazif, Siılcyman hin ı mahalleri haiz 

~ 
b . 't. 50 

Ücınirci Bayram şah Nika 3 Şubat 328 Mehmet ey v, rc>ınc ~nı • 'ı '"
1
r.uru. Pazartesi 

2 Lylul 

" Kördus !Jclilcr ., ,, ,, ,. Madam kıristin Vilson 

~ " Sökerler ,. 28 Kanunu sanl 328 ,. 
!(Ünü saat l 8de Sirkeciôen hareketle 

1 1
1 (Lrcğl:, Zonguldak, Barnn, Kuruca 

t llalncia gii,terilen aİtı kıt'a maden maadin nizamnamesinin ( 61 ) inci ınudtk,inin ( .\) fıha>ına 
e\[,kan 'k ' .. . · ı j ıt .ı <\QI· • ı imti)·azlarıııın 
1 h" ı aın1;tgaiıı kaııunl irac cdikre~ mudılru mcs ul uyın o unmacıbın .. ın · .. ı) . 

es 
1 8

,"'i VekAleti cclilcı• e arz edilmb oldu•undan al~kadaranın bir guna itirazbrl olduğu takdırdr 
~ile, Cide lnebolu, llişe, Abana 

1 Ye Ayancık) iskelelerine azimet 

tarihi 1 
• b 

1 ~ndan itihıro'l iiç av 7.ırfmda Şurıvı cl"vl ·~ ı~ m;irac:ıat eylemeleri ilan olun · ır. 

Nafia Vekaietinden: 
i
l ve &\'det edecektir. 

Fazb tafsilat için ~:minönü 

Rıhtım han l 2 numaraya miiracaat. 

Telefon: 2684 

1n~ ~Urhaniye ile Horsunlu arasında büJ:'ü~ Men~e:es çayla: 

·~llacak u almak m:ıksadile ve m~vcut _pro1_esı mucıbınc~ xeru 

t 14 t~ kanat ameliyatının 19 eylule musadıf perşen:ıbe guı:ıu sa

lt~ k • "-nkarada Nafia vekaletinde ihalei kat'iyesi ıcra edılmek 
2. EPalı zarf usuli'c raünaka~aya konulmLışwr. 
Iİk(~rı"rab __ ke~ f;ye, proje, mukavelename, şartna~e. ve inşa:ıt 

'C ltr- .nı muşir c:dveller ile münakasa şartnamesını ve tekılf 
lalıiı 1 ·: r.: '·t •plan numunelerinin görmek ve nünakasaya 

tıek i~t Qb1imek için ne gibi vc::ıik ibrazi lazım geldiğini qğre_n
lc sıı is~~'.tı.lerin AnY:arada sdar umum müdürlüğüne ve İzmır
s~ey~nİ c~ llıiidürlüğüne ve bedeli mukabilinde evrakını almak 

'ıtıe~i. erın Nafia vekaleti levazun müdürlüğüne müracaat ey-

3.. "' 
'.ins ~la.J.ip_ler mukavelenamede muvazzah olduğu üzre imaİatın 
<f c(j:ı ne~e göre beher metrosuna fiat teklif edecekler ve tek

:u~ tn ~atlara gore hasıl olacak inşaat bedelinin yüzde yedi bu 

,. 4-.._ 'tııinati muvakkateyi teşkil edecektir. 

·~nde /\nkarada Nafia vekaleti müsteşarlığına makbuz mukabi

U\ 192~"di olunacak teklif mektuplarının balada mezkur 16 ey· 

Jluııur Perşembe günü saat on dörde kadar kabul edileceği ilan 
~....:.... 

----~~~~~~~~~~--~~~~ 

PAGEOL 
7°8tatıit P AJEOL 

ltihabı m~s:.no En kuvveti! ve 

Seyel•nı meni müeaslr muzadı 
8eı sotuklutu 

Gut ttıllliter T~siri seri ve esaslı 
T cbcvvüliln evcaını 
lzalc ve bütün ihıi· 
ita meneder. 

AlOP'fEU VE MUZ1'ARIP OLANLAR lçJN 
PAJEOL BiR TEDBiRİ ŞAFlDIR 

•15 ~a~ıs hastaneleri mütaahhldl: Şatöleo Mt1easesaı: 
buyilk MükAfat - bllümum eczanelerde satılır. 

~~==::~~~~= 
l\JZ ve erkek Ameli hayat 

"" . Mektepleri müdürlüğ:ünden 
ıı,ti:1• talebe kayt ve kabulüne batlanmıttır. Kayt günleri Cu

~·'t<lıt:\.Pıtıarteai, Perıembe saat 10 dan 12 ye, 1~ den 17 y~ ka 

~1 li.ı,llıd alebe ~adroau mahduttur. ~a.?Mda mura~~t .. edılıne 
'r I· ır. Eski talebenin nihayet EylUlun 19 uncu gunune ka-

)"lli ~a~tlarını yenilemeleri mecburidir. Akai takdirde yerlerine 

bıt >'\ık ebe alınacaktır. Birinci sınıfa ilk mektep mezunları alı
~ıf te.Iebtı ~~flara girmek isteyen liae ve orta me~tep m1;1ad~I ıı
l11ıı11 esı ı:neceği sınıfın altındaki ııruf derılerınden ımtıban 1\ t, 

~-&:d .ı\ıneli bayat mektebi Saraçhane batında Münür pafa ko· 

~tkek Telef~n, lıtanbul: 2721 t " Anıelı bayat mektebi Cağaloğlunda Tel.lıtanbul:3630 

m!at ve e~aın ~aotosı lslao~ol şu~esio~eo 
t~as ~· ·'0" 
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Kiralık dükkanlar 
Mevkii 

Heyoğlunda Kamerhatun mahallesinde hamal başı soka-

ğında Tramvay caddesinde Avrupa pasajı namile ma-

llaJAd ruf Pasaj derununda ma oda yirmi iki bap dükkln 

<-laıııar a. muharrer <lükk~nlar ayrı ayrı kiraya verileceğinden talip 

~ltıda : ıhale gününe müsadif 4/9/929 Çarşamba günü saat on 
ankamız11 .. 

murıcaat eylemeleri . 

Şark alt hülasa!Jı 

lştiha; kuvvet ve sihfıat için 

en müessir devadır. Bilumum 

eczanderde bulunur. l1muml 

depoları Bomonti fahrıkası. Tele· 

fon: BeyoJl;lu 583, ve 1snbulda · 

Ekrem Necip ceza deposu. Tele

fon: lstanbul 78. 

ISADIK ZADE BIHAIJEll
LEH V.\!"'lJllLA\ il 

KAHA DC:l\JZ 
MUJ\TAZAM VE LÜKS 

POSTASI 

F: :u~an 

~a~,u,'ı~ı Pazartesi 
gllnll akşa:nı Slrkcl nhtı· 

mından hareketle (Zongul

dak, 1ntbolu, Sinop, Samsun, 

Ordu, Olreson, Trlbzon, ve 

Rize iskelelerine azimet ve 
avdet edecektir. 

Tafsllıu için r .ecide Mes 

adet hanı allınd .... c~ntalığına •ı 

müracaat. Telefon:lstanbul 2134 

~-=:ı:-=-= ===·ı 
Türk Tayyare Cemiyeti Sevk miı V nlklincı' vıınnrlıırı 
dürlüğünden: 1 1 il il 1 U ~ U 

Gazi Hazretlerinin heykeltıraş s:.n 1 1 1 
ı yor Kanonik:ı tarafından yapılıp mu- ZOIİr Sör'I POZ aSI 
d" r· ğümüzde satılmakta olan alçı ı Lüks İ 

b~:~erı fiyatlarından aşağida yazılı ve seri sın et paşa 
miktarlarda iskonto yapılacaktır. 

1 Satın almak isteyenlerin Sanasar vapuru 1 Eylül pazar 
, yan hanında birinci k~~ 'J:'~~k Tay günü tam saat l 5 te Ga!ala 
Yare Cemiyeti Sevk mudurlugune mu h 1 • hare 

d rı tımın- mıre . 
racaat eylemeleri mercu ur. danrlo"ru Z ket 

ı _ S tane alçı büst alana % S ı; 

J1 _ 10 tane alçı büst alana %7,SO edecektir. 

nı _ so tane alçı büst alana% ıo Kgra~enı·z nostası 
ı v _ 100 tane alçı büst alana %15 U U ~ 

V- 100 den fazla alana% 20 ANADOLU 

ıA~!!~T!n~~~İMiYf 
.VE Nfl<AHAT HllLINOF. OLl'HlAAA 

1" NORCJ·FORlifl , 

Jandarma imaldthanesi müdiri· 

yetinden: 
1180 çift çizme kapalı zarfla sa

tın alınacaknr. l\lüııakosa lstanbulda 

Gedikpaşada Jandarma imalAthanc

slnde 21 eylül 929 cumartesi günü 
saat 14 te yapılacnktır. Teklifnamenin 
tarzı imi.ısı ş•rtnamede münderiçtir. 

Şartname imalAth".'.'.~en verilir. _ 

Beyoğlu sulh icra hakimliğinden: 1 

Bir deyinden dulayı mahcuz ve 
furuhtu mukarrer gümüı kaıık, biçık 
ile bir adet kıravat iğnesi 3-9-929 ta
rihine muaadif salı günü saat 12 den 
itibaren Beyoğlu sulh mahkemeai ka
pıaı önünde aablacağınclan talip olan-

1 lann yevmı valatı mezkurde hazır bu
lundurulacak memurine müracaatları 
ilin olunur. 

Beyoğlu Sulh icra hakimliğinden: 

Bir deylnden dolayı mahcuz ve 
füruhtu mukarer iki adet halı 4-9-929 
tarlhlr.e müsadif salı günü saat 12 

den itibaren satılacağından talip o
lanlann yevm ve vakti mezkOrda 
Beyoğlu sulh mahkemesi önünde ha

zır bulundurulacak memuruna milra
caatlan ilAn olunur. 

Liseler mubayaa! komlsyonundan: 
Kabalafta Gazi Osman pata mekte
binde her mucibi ketif yapılacak olan 
tamirat eylülüıı onbetinci pazar günü 
saat onalbda waıe edilmek üzre ka
palı zaıf uıulile münakasaya konul
muıtur • Taliplerinin §eraiti anla
mak ü:ııre komiı,.on ldtabetine mür .. 

....ıı.n 

VAPURU 
ı PAZAR günil 

EylOI · akşamı 

Sirkeci rihtrmından harek• tle doğ
ru (Zonguldak, lnebolu, Gerze, 
Samsun, Ordu, (:ireson, Trabzon, 

Sürmene, Of ve Rizeye gidecek
tir. 

TafsilAt için Sirkecide Yel
kenci JJ anında kAin acanta· 
sına m[i racaat. 

Tel. lstanbul 1515 
Ve Galatada merket rıh

tım hanında Çclepidi ve Sata

filopati acantalığına mliracaat 
Telefon Beyoğlu 8~-l 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Seri, lüks karadeniz postası 

Millet v~~r~ı112 

P aza rlesi g~~~ ~~şa<l~ 
Sirkeci rıhtımından hareketle 

[Zonguldak, İnebolu, Evrenye, 

Samsun Ünye, Ordu, Glreson, 

Trablzdn, Rize ] ye ıtidecektlr. 
Muracaal mahali: lstaub! 

Meymenet hanı altındaki yazı

hane. Telefon İstanbul 1 154 

Yazı makinelerinizi 
sıan almadan eve! Galatıda Haracı 

sokağında 10 numerod• 

VITALIBENBANASTE 
Mağazasını ziy•ret ediniz. 

ltsaraJ lznıinıilli T. l. I. i~are nıeclisinoen 
Aksaray Azmim ili şirketi heyeti umumiyesi 28 Eylul 929 tarihine müs.:ıdlf. Cumart~- ~nü 

saat on dörtte Ankarada Ziraat bankası u ıum müdiirlügü binasında sureti edıyede akdı ıçtıma 

ede::ğ'•dcn m.ıhte~~m hissedaranın yevmi mezku~da teşrifler_ı v~ ~amnamei esasinin. 26 ıncı 

maddesine tevfikan hissedaranın hlmil oldukları htSse senetlenl\l ıçtıma gunune takaddum eden 

nihayet on gi •ı zırfındıt lıer yerde Ziraat bankalarına tevdi ile mukabilinde dulıuliye varakası 

makamına kaim olmak üzere makbuz almaları rtca olunur. 

Ruznaınei ınaza~eral ~eıreç~i ali~ir 
1 - 929 senei h~n'Jiyesi muamelatı hakkında meclisi idare 

2 - 929 s:nel hes~blycsi b'ançusile kar n :ı:arar hesabının 

3 - 929 s~n~si teın~ttuu hakkında bir karar ittihazı. 

.ı 929 senesi için mürakip intihabL 

5 - Mürakıp üçretinin tayini. 

ve müralop npıx.. 

tasdi.ki. 

6 - 92,J senc;i için meclisi idare ıl7.ası 

7 - Müstafi meclisi idare Azası yerine 
lıakkı huzurlannın tesblti. 

muvakkat Aza ol.ı.rak intihap edilen zevatın tasdiki 

Cihan.Umul mar a 

(MA"DLERBERG) 
Empermeablize gabardin 

PARDESÜLER 
gelmiştir. 

VUc udu rUzglrın tesirine 
kartı muhafaza adar. 
Hafif ve giyinmesi kolay 

Yalnız Oah..tada Karaköyde 
Voyvoda catldesl karşısında 

.EKSELSiOR 
Bllyllk elbise majtazasında satılır. 

lngillz biçimi ~ayet müntahap ve 
muhtelif çeşitlerde 

kostünıler ve pardesüler 
ve muşamba dairesinde hanımları mahsus 

gayet müntahap ve son moda 

ipekli muşambalar 
dahi vardır. 

TEDIYATTA TESHILAT 

======~~.:..-~~~~~~~--::--~~-~ 

Kayseri vilayetinden: 
Koı•seri vildyetinin Develı koz•sı merkezindeki natem•m Mektep b

0

ina· 

sınd• y•pılacak ( 12487) liralık bedeli keşifli ikm.U inşaat olbabdakl şart

namesi vechik 11-9·929 çarş1n\ba günil saat on•lnda kapalı zarf usullyle 

ihale edilmek üzre münnkasaya konulmuştur. Bu babdakl şartnameyi görmek 

ye fazla izahat alm1k isteyenlerin encümeni villyet kalemine. ve maarif 

müdüriyetine milracactlın IIAn olunu~ 

Şark dilberinin güzel gözlerine letafet bab~ ve 30 senedenber 

şarkta ve bilhassa ll'lısırda banıınlann seve seve istimal ettlldellr 

. J ~· :::, ... ı .J llUt\J wı) ' - t -

taı...!ır uımu;;ı.,,,;·iatı ôO ve y~ı.l~gı ayrıca 20 kuruştur. Her 

ve ılrıyat mağaalannda bulunur . . 
eczane 

A.vusturvı fabrlkalan hezaran sand.Uyeleri umumt satış depos;htanbuldrnı 

Kaarcı oğıu hanında 46-47 numaralı joz. N. Acıman telefon htanbul 2409 

Hamiş; aynı depoda enva! çeşit perde ve döşemelik kadife hare ve fantaz 

kumqlıır, mütenevvi ıstur, perde mister, tül; keten perde, örtüler; maroken 

erilerl, pirlç korniş mulf pirinç ve lake karyolalar ile çocuk lı:aryolalan !abd 

ka flatına toptan ve parakende 11tılmaktadır. Fiat maktudur. Handı asansor vardır 

Şehremaneti ilanları 1 
.. 11!!11!1 ................ ~. 

Şehremanetlnden: cra edilmtkte 

olan kanalizasyon ameliyatı dolayı

sıyla Rıza pq• yokuşu ile Çakmak

çılar yokuşu caddeleri arasındaki 

Mahmut paşa caddesi lcısmının 2 

eylül 929 tarihinden itibaren bilcümle 
vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı 

llln olunur. 

* * * BeyoRfıı dairesinden: Hüseyin •it• 
mıhalle&lnln Dogrımıa sokağında 42 
numaralı hanenin sahibi meçhul bu
lunduğundan, ani olarak hemen yı

kılacak kısımlan Daire tarafından 

yıktınlmışsı da geri kalın arka ve 
cephe duvırlannın dı malll inhidam 
bir vaziyette olduğundan 24 saat 

zarfında sahibi tarahndan mahzuru 
izale edilmediği taktirde ebniye ka

nununun 48 inci maddesi mucibince 
dairece hedmedlleceği tebligatı ka

nuniye mılı:amına kalın olmak üzere 
Uln olunur. 

Şan tuh COfkun 
Modern kadın , , 

güzelllklerlne ~ ~;~ J 
alt nilmune si-
pariş album- .• 
lan 1 ve 3 11-
raya gl!nderlllr • Slparlşat 

sür'atle irsal ve TOrkçe df 
muhabere olunur. 

Frltz Lewln Berlln N. w 
Lewetzow str. 19 

Doktor A. kutie) 
EleJctirtk mdlıioe<crİyle bcl:o<oı!•khıJlu, idrar 

darlığı, prostat, ademııktldar, bel ge.~k

U~ dit ve fl<en~yl aıırısıı "'davı eder. , 
VarakOyd~ 3lirrKcl fırı"'lı sırasında 3-\. 

ı EN°vEiiyll p A_Ş:\ l 
l:k m~ kleb: 

Tllrkçe tedr:s~t mnart pro
gramı ayrı ıır. Frsr.~ı:ı:cad<· 

srleri pek kuvvetlidir. Knyt 
gllnlerl : Cumartesi, pa7er 

tesl, Çarşam<•a.....,._ 

-Zayi Evrak 
Muhtelif tUcc:ıra ait kor~I· 

mento, ordino ve gllmrilkte va
pılmı~ muameleli beyannamel~r. 
bir evrak çantası deruni!' u~ 
perşembe günil 29-8-229 t. ;:ı·. 

nde zayi ettim. Bul:ıp get•·cr.i 
fevkaUlde memnun edec : im. 

Balıkpazıırında p~yni•ci ~O· 

kağında Osman Efendi han !\• 2 

Süreyya opereti temsilleri : iL 

nkşaın lkşikıaş park tiyatro"~ .la 

Y. Server beyin Yunus bey du ·;~u

sın, opereti. 
yann akş3m Üsküdar 1" ,,; 

tiya:romnd1 Miılis s ,~ ı'ııtıl.ı ""· ı 

en son e. eri :\fon hev opcretı. 

~···M~·;;;r;;;;{.:İÜrü BÜRHANETTiN 
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Evelki gtin şehrimize gelen Romen Wılebesl dUn şehrimizin tayanı temaşa ıqahallerlnl camileri ve çarfıyı rczrııışhvdlr, Talebe 
'raksfm abidesi Onll'octe 

'aş muharrlmiz Siirt meb'uau ltlahmut Beyin valkklert Hanımefendinin 
'llerasiminden iki intiba 

irtihali haberini tessUrlo kaydetmiştik. Teı , 

Ankarada 80 Atustoı Zafer ve tayyare bayramı mua:ızam tezabUratla toalt edildi, Mudataal 11111' 
vekili Abduthalık bey vo T•yyaro Cemlyotl relal Fuat 8. tebrllı:e clderlerken 

ve geçit resminden iki intiba 

· . UD) Japon ticaret heyetinin Galatada eski Liman şirketi binasıncıaıı:ı hazırlp.dığı sergi bu g 
edliecektlr. Sergide kemik eşya saloaundan bir kllşe 

1 
oı' 
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