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I~( . J~ :o-!! Son Habew~ıer Sı 
_H_A_R_t_ç_T_E_N_A_L_nıııiiıı_c_ıM_ııııiıııız--· H_A_B_E_R_L_E_R-..n Niğdeliler şimendifere kavuşaca. ~ 

\; NİGDE, 19 (A·A) - Dün binlerce halkın iştirakile Ni~ Oı 

. . . . ., . 
.-MILLIYET,,IN DiL ANKETi: 2 
mnı-w•m•u••wz 

Harfler ne esasa göredir? 
~ riş nı ti ftiisü eski arap alfabesini 

n1i i11 ya etmek istiyor? 
lngilterede 

IJuhran 
Fransada Yunanistanda tasyon binasmın temel atma merasimi yapılmıştır. Pek ya far 

şimendifere kavuşacak olan Niğde halkının süruruna payan 

Moda değişti Harici siyaset tur.FILISTINDE YENiDEN TEVKIFAT YAPILtY011 

ı Venizelos teminat 
Nişten gelen bir mektubu, an işaret koyayım» diye düşünme- .1.ngiltere sanayi Etekler uzadı, 

ketimizi neşelendirecek bir vesi ğe mi mahkum edeceğiz? buhranı belirdi elde etmiş 
le olarak burada zikretmek isti- Eski yazının en kusurlu tara- dekolte kalktı ATİNA, 20. A. A. - Havas a-
yoruz. Niş Müftüsü tarafından fı böyle br ses için bir kaç şekil LONDRA, 19. A. A. - Muhtelif jansı bildiriyor: Nazırlar meclisinde 
gönderilen bu mektupta eski sahibi olması idi. Mekteplerle , yün iınalathaneleri, amelelerine bu LONDRA, 19 A. A .. - Daily Mai- beyanatta bulunan hariciye nazın M. 
arap harflerinden, peltek s ve z, kalemlerde «acaba bu kelime ayın sonundan itibaren ücretlerinin !in Paris muhabirine nazaran Cihan Michalacopulos, Yunanistanın La 

1 · m 10 nı·sbetı.nde tenzil edileceg·ını· · modas· tayin eden Fransanın bü· Hey konferansında tatmin edilmiş ve 
kal d h · h «ha» ile mi, yoksa «h1» i e mı ıo ın s, ' t, z, ınce ve e ' bildirmişlerdir. Diğer taraftan yün yük kadın terzile· M. Venizelosun şarkı karipte sulhun 
ayın harfleri için de işaretli şe- yazılır? » diye geçirilen tered- federasyonu patronları arasında son . ri etekliklerin bi· muhafaza edileceğine dair teminat 
killer yapılması tavsiye olunu- dütler hatırdan çıktı mı? «ze » zamanda yapılmış olan arayı umumi .mini bütün de- elde etmiş olduğunu söylemiş ve di· 
nuyor ve "Böyle bir takım işa- ile «zel>ı , «sat» ve« sin» ile«se» yeye müracaat neticesinde patronlar . - 20 ğer her hangi bir devlet tarafından 

d · ·ı k b d • ani 'iştırmege ve tecavu··z vukuu takdı·rı·nde İngiltere-
retıerıe Yeru. yazı yazılacak olur hep aynı güçlüklere sebep olmu arasın a ıttı a ulunma ıgı aşıl- ık· d 

B h 1 İ ·li ·· · :; ne eve 1 mo a- nin Yunanistana muzaheret ctme~i 
Sa daha !!u··zel okunur ve daha yor muydu? «Ben Osman adını mıştır. u a • ngı z yun sanayıı k 

~ buhranının ihtilat husule getirme~i '• avdetle etekli - için İngiltere ile Yunanistan arasın-
kolay yazılır " diyor. satla yazıldığını bilirdim ama endişesini tevlit etmektedir. ri hemen hemen da müzakerat cereyan etmiş olduğu-

Biz bu şekil bir teklifte yeni II?-ahsus sin ile yaz~~» h!.~?'~~ ŞiDDETLi Y ACMURLAR yaklara kadar u- na dair olan haberleri tekzip eyle· 
yazıyı kabul ile gözedilen mü- sı .. o yazı tar~~ın gulunçlugunu LONDRA,. 19. A. A. - İngilt<:- tmağa ve de kol- miştir. 

ı . gostermez mı , renin bir çok tarafında dünden her. • yi tamamen orta 
.ü,"Il bir esasa c okunur bır yan- . .. . . . : · · tufanasa yağmurlar yağmakta oldu· ' k ld - k Rusyada 
lıslrl< görüyoruz. Çünkü böyle- ·rNış mkudftusu efend~1~.ı bu tek~ ğundan kuraklık tehlikesi zail olmur " • n a ır~gla a 

- 1• d . . b" . . lı e sev e en esas uşunce yeru . . . Jr vermış er - T t•l k ld ld f 
ce mese a s sa a•ı ıçın ırı ınce tur. 3 kışı yıldırım rarpmasından öl-

1
,. L .• d .. k .. - kadın- 8 1 8 trl 1 

~ k 1 " d d .. " ·· t" :ı: u:r. w , ... rar r:; 4._. ua uı unu 
b'ri kalın ve biri peltek olarak yazıyı .. uladg~ı;~n UY. ug~nl a, agk muş ur. 1 d h · ka · 
, kil ld - f d ı· zının soy e ıgıne gore o çece BAŞVEKiL SARAYDA ar arasın a aramaga ~ar .:vcrn;•!: MOSKOVA, 20. A. A. - Tas a-

uç şe a ıgımızı arze e ım . k' ·1 ılm k. LONDRA 19. A. A. - M. Mac lerdır. Bu karar moda .duşkünu .' ı·ansı bildiriyor: "Fasılasız ralışma" 
Şu halde mesela " Servet" ,«Se yere es .. 1 ~a~ı 1 e..ra~ .•.. 1~ 1.~ap ' . . . . dınlar arasında hararetlı ve heyeca.1- d ·ı .. .. 1 ' h f 

rbest,> "SaJ"Lattı.n>>kel'ımelerı-ni lard.a .gozunu.n gordugu ıle olç- Dhonald kralı zıy~ret. ıçın Sa~drın· lı münakaşata sebep olmaktadır. ,.endı en_dudsull':'n kab.ulu ambebe. mte ~ •· 
~ .m d E ki d h l g am sarayına gıtnuş ve geceyı ora- ın e ı et ı teessure sc c ıyc ver-

yazıırken «Servet» teki «s»nin mesı ır. s yazı a «se, ı, ze da geçirmiştir. BiR CiNAYET . miştir. Amele, 4 gün çalışmak ve be-
üstüne «;» ve«ğ» üzerine koy- sat, dat, tı, zı, a~ın, kef,. sağır CAMLARI KESENLER CANNES, 19. ~· A. - Bır ta~~ sinci günü iştirahat etmek istemek-
duaumuz ters aksanı, «Sala.hat- k~f, he » ha1'.~erı .. v~7dı dıY.e Y.~- LONDRA, 19.A. A. _ Londrada- meçhul ıµthisıar bır F_ransrz otelc~yı tedir. 
. ., . . . k d d - nı yazıda da uç turlu «S» uç tur ki büyük mağazaların camları bir katlet~ıkten sonra Faşıstler iıleyhm· RUS • ÇIN HUDUDUNDA 
tın» ısmını yazar en e ogru 1.. h .. , .. 1.. .k. .. 1 .. zamandanberi esrarengiz bir surette de bagırarak kaçmışlardır. 
ak k 1- 1 k u « », uç «ıır u «z», 1 ı turu HARBiYE BÜTÇESi LONDRA 19 A A T k da 

sanı oymamız azım ge ece d .k. .. 1.. .k. .. 1.. k kesildiğine dair polis müdirıyetine . · · · - o yo n 
« » , ı ı tur U «t», l ı tur U" » ki ı .. t ddi 'k' 1 ·· · PAR!S, 19. A .A. - M. Malvy i· Röyter aı·ansına bildiriliyor: Japon 

B tasa vuru bi an "çin ol . . .. .. . k lkm k va o an mu ea t şı ayet er uzerı . ... . . 
u v . . r . ı - ı~ı turlu_ <<n» . ıcadına •. a . a ne icra olunan terassudat, tekayyü· ı".. M. Cheron ı;ıcdıs açrld'.~' zama~ matbuatınıı; ıstıhbarına naza.~a'! yu: 

mus farzedeJım. Ş~mdı mekt~p- hıç te dogru bır şey de gıldır. dat neticesinde bir takım eşhas tahtı butçenın umumı suret~e muzakcresı- 1 karı mogol~standa Sovyet hukumetı 
te okuyan ve kulagı «Servet»ıle Esk. i metinlerin tahlili için tevkife alınmıştır. ne medar olacak tedbırler hakkındaı· yaşları 20 ıle 40 arasında bulunan 
«Serbest»,. «s~lih» ile«salah» ilmi çalışmalar yapılırken bun- AVUSTURAL YADA iNTiHABAT mutabık ~almışlardır. _ Ren. deki k~- bütün .erke~ıe;i sil~h altı'!a d~vet ey· 
arasında hır bır ses farkı duymı I d k. k ı· l . LONDRA t 9. A. A _ Melborn taatın gen alınması dulayısıle harbı- lemıştır. Hukumetı mezkure ıcabı ha 

" ar a ı e ıme enn arapca ace- . • · b" · dil dil kt. ı· d ç· h d d d 50 b' ki ·lik 
an Türk ocu ·una bu i aretle- . . c '.. dan bildirildiğine göre, başvekil in- ye utçesı ta e ece ır. : ·~ e ın u u . u.n. a . ·~ şı 

Y. . ç g _. ? ş mce asıllarındakı şekillengoster tihabatı umumi yenin tekarrübü mü- BÜYÜK BiR GEMi y APILACAK hır kuvvet sevki ıçın tedarıkatta bu· 
rı nasıl ızaI; edecegız · ·. ( «Ser: mek için, yahut bazı Türk lehçe nasebetiyle irat ettiği bir nutukta, PARİS, 20. A. A. _ Umumi tran- lunmaktadır. 
rvet», «Sa~ah» v_e «Salıh» teki ve şivelerinde belirli bir ayrı ses ;\v.ustr~lyanın elyevm pek vahiın bir satlantik kumpanyası haçmen Ingil· VESiKA iLE VERiLECEK 
«S» bu kelımelenn arapça aslın sahibi olan sert «hı» ve geniz- iktısadı buhran geçirmekte olduğu- izlerin "Majestik" transatlantiğinden MOSKOV A, 20. A. A. - Rus ya-
da peltek okunan başka bir harf den gelen sağır «n» sedalarını n.u. sörıe.miş -:,e bunu~ . Y.•ğane çare· daha büyük ve Almanların 'Bremen' I da ordunun iaşesini temin maksadi
«Serbest» , «Sirayet» , «Sami» göstermek için birtakım fonetik sın~ ıştıhsalat masa~ı!ının az~l~ak inden daha seri bir .transatlantik in· et v~ yumurta vesika ile tevzi edile-
kelimelerinin farisi ve arabi ası · 1 k il l'-b·ı· F k t b tan ıbaret olduğunu ılave etmıştır. şasına karar vermıştır. cektır. 

. . ışaret er u anı a ı ır. a a u 
ilan keskın. okuı;.an başka bır nlar alelade konuşulan ve yazı- --'•••::=:=ı-2m••••mmm••••••••••••••••••••••ı.q,._ 

LONDRA, 20 (A.A) - Kudüsten bildiriliyor: Hali Jı_a 
Filistindc hüküm süren sulh ve selah ancak zahiri oidııgo 
hükumeti mahalliye teyakkuz ve ihtiyatı elden bıraki113 

tadır. Son vekayiin asıl müsebbip ve müşevviklerini ba 
Rusyadan gelen komünist anasırı arasında aramak ıaıJ!ll~ 
diği fikrinrle bulunan zabıta dün Hayfada bir takım şüplı{ 
hası tahtı tevkife almıştır. Memlekette asayişin devamı • 
kuvvetlerinin mevcudiyetine bağlıdır. Bu kuvvetler ç 
gün ortalık gene karışacaktır. · 

LONDRA, 20 (A.A) - İngiltere ile Amerika arasınd3 

laf çıktı. Kaçak eşya taşıyan gemileri takip ve taharriye rıı 
Amerikan gambotlarından biri tarafından Amerika sulafl 
cinde seyrüsefer eden Kanadalı bir vapurun topa tutul~~ı 
zündcn Müttehidei Amerika ile Kanada arasında bir ihtııa> 
hur eylemiştir. 

lngilizlerin son teklifi 
LONDRA, 20 (A.A) - Cemiyeti Akvam .nezdindeki tr. 

mıırahhası Lort Sesil tarafından tahdidi teslihat koınit3b 
dünkü içtimamda dermeyan olunan bir karar teklifinde t3 ' 

teslihata ait olmak üzre akti mutasavver olan beynelmilel 
veleye berri ve havai kuvvetlerin de tenkisine dair bazı 
ve ahkamın derci talep olunmuştur. Mumaileyh bilhassa aJI 
edevatı harbiyenin azaltılması lüzumu üzerinde ısrar eyle 
Çünkü son zamanların harikulade terakkıyatı fenniyesiııe 
e11 orduların hakiki kuvveti bundan böyle efradın çokluğıııı' 
ğil fakat levazımı harbiyenin mükemmeliyetine istinat edı< ıç 0 .. 
tir. ~, •lı 

IHTIY ARI MADDE i;:rrı~' 
LONDRA, 20 (A.A) - İngiliz hariciye nazırı Cenevredı ~· irrı. 

gilt~re namına Cemiyeti Akvam muahedesindeki ihtiyarl, ~1ta: 
deyı kabul ve imza eylemiştir. Bu madde İngltere ile doııUP· ~g"''ı 
lar arasında 7uhur edebilen ihtilaflara şamil değildir. I ~·~ 
Gümrüklere yeni bir tamim yapı ~~. 
.:A-N~ARA, 20. (Milli?"et) - ahzini talep eylemesi ü~~ ·~~ 

Gumruklerde tarıfe tatbıkatı do iman depozitolar için bır l tn 
layısile eshabı mesalihle olan det tayin edilmediğinden >aıtlar 
ihtilaflar hakkında Rüsumat u- rın uzun zaman depozito ~ili 
mum müdürlüğü tarafından aşa hında kalmakta olduğu aıı1 ~tiııı 
ğıdaki tamim gümrük idaresine mıştır. ıı~ tı 
gönderilmiştir. 2 - Bu suretle vaki ıa1 ~uy~ • 

harf, «Sal~hattın.» .' «Sıtkn> , lan dilden dışarıda kalan ilim 1 
«Sadık» kelimelennın arapçala- işaretlerdir. 
rın:la da kalın ve gırtlaktan oku Müftü efendinin teklifleri ara 
nan başka bir ha!f vard~ .. İşte sında tek ayrı tetkika layık gö
bunları farkkettırmek ıçın bu rülecek nokta «j» harfini «yp 

Mahalle aralarında gördüklerim .. 
1 - Tarife tatbikatından do rin is'afından alınacak de '•n ,u 

1 layı eşya sahipleri ile gümrük lar için on beş gün müddei ~Y~ 
• idaresi arasında ihtilaf hadis o- yini ile bu müddet zarfırıd~ bi; '1ıi 

!arak eshabinin itirazı mafevk olacak itirazları tarihiıııP tı t'.•n 
makama veya hakem heyetine yannameleri üzerinde e 1 ~f · 

işaretle~ koyuyor.) demekten yerine geçirmek mütalaasıdır. 
başka bır çare var mıdır? . Fakat bunuı <m> ve «i» harfleri 

müracaat edeceğinden bahisle taahhüt ettirilmesinin ıı~ 1ıııı. hn 
resim farkının depo2'ito suretile tihazı muvafık ~örülıniiştİİ" ~ · • 

O halde Türk çocuğunu bir ile birlikte düşünmek lazımdır . 
yazacağı kelimelerden «s, h, z, Başka cevaplarda bu meseleye 

Fransız tayyareleri gitti 1 Uç devletin kararı ~ lio 

1 

Geçtiğimiz bu· dara ılf. yolun adına ISTANBUL "ııt 
"akarsu" caddesi diyorlar. Tophane t · ı.; _ı.. l1 ~;=-O; ' 20 (A.A) - PARİS, 20 (A.A) - ~.ı. nh~· d, t» harflerinden her biri için tekrar geleceğiz . 

«acaba bunun aslı nasıldı ? ne l. Necmi yi Cihangire rapteden yegane yol bu ~ ~ il ~ Fransız tayyarecileri binbaşı Parisien gazetesine nazar"', !~ili,· 

Cenevrede -
Yardım projesi 

Beynelmilel muahe
de gelecek seneye 

kaldı 

dur. Öyle. olduğu hald ·bw-adan oto- Labori, mülazım Saho, Tunusa ransız, İtalya ve Japon C\ ,.., 
mobille geçmek için ~ııf\k cesaret ,. g_i~ek üzre bu sabah 6 da Ye- haslan Cenevrede içtiınıı '·' 
ister. Netekim, gece karanlıkta yaya şılkoyden havalan~şlardır. !erdir. Murahhaslar ata 
yürümekte gene cesare bağlıdır. Bir Hudut komısyonu . balın' teslihatın tahdidı' ırı · 
tarafı yangın duvarı, <\l,ıür tarafı yan- MAR t 
gın yeri ... Bu yol ufaıl bir himmetle D N, 19 (A.A) - (Bu sinin kat'i surette hallini~ 

Lehistanın Poznan şehrinde açıl- tamir edilebilir. Hele geee yolcuları- telgraf An~ar.adan 16 ~a~t teah ihzari komisyon ve tahdidi 

:~'.a~e~~~gik~;a~:.~~:: ~:~a~; nın selameti içiiı bir lamba konulması hurla gelmıştır.) Teşnnıevel a- lihat umumi konferansı vB 

k hiç te büyük bir fedakarlık değildir. yı içinde Türkiye-Suriye daimi sı·ıe kabul etmek husııe çok ecnebi heyetleri oraya gidere B.lha 
. . . . kt d. 1 M ı ssa şurasını da haber vereyim hudut koını·syonu ı'lk ı·çtı·maını tam' bı'r ı't"~f vardır 

sergıyıyı zıyaret etme e ır er. •· iri, 50-55 seneden beri yangından, göz B kt d k . B • . ua • 
caristan, Almanya Fransa ve İtalya- eyrutta a e ece tır u ıçtı- "' 

açmıyan bu mıntakada, son seneler 3 - Ali bey evde mi? · • • •11• • • __. 

Poznan sergisi 

Lehistanda 

dan bir çok heyetler Poznana git· J - Karanlık Akarsu zarfında ve hele şu bir kaç aydan be- Güldü : mada tarafeyn hudutlarında a- ISPANY ADA FIRTll'I~ 
LONDRA, 19. A .A. - Cenevre- mektedir: Şİ?'diye kadar muhtelif ri dikkate layık bir imar fealiyeti var- sayiş ve İnzıbat ve iadei mücri- MA R1 

den bildirildig" ine göre cemiyeti ak· d;vtetlerın ~care.t nazırları sergiyi - Tophanede Nusretiye camisini dı Cih . . - Bizim evin içi sekiz mahalle ye- . . .b. ail . k D T, 20. A. A. - fi 
t tm 1 d b·ı· . B . . h ka r. angır yangın yerınde şimdi- nn· e gerı·yor. Mahalleyı· dola•mag"a mm ve saıre gı ı mes miıza e Valence, Santander, Alicant• 

Vamı·n u .. ou·· ncü komisyonu ha!'iti bir zıyare _e ış e~ ı ırsın. u camının emen rşısın- d .. k 1 b. .. d • , I k 
• ~ da bir yokuş göreceksin. Askeri sa- en mu emme ır mamure vucu e vakit kalmıyor ki .. re O unaca tır. rentte mühim hasarlar ya 

taarrüza uğrayan hükllmetler_e .yapı- Ba /kanlarda nayi mektebini sağına, fırını soluna gelmek üzeredir. Yeni yapılan evler Cihangir camisivaktile Kanuni Sü Bu komisyon Türkiye - Irak İki ölü ve dokuz yaralı vardır· ,ı 
lacak naktl muavenetin şeklim tcs- al ... Bu yokuş seni dog"ruca bizim bir daha yangın görmeyecek şekil leymanın hayatında ölen og"lu şehza- d ' ' h d t k ' ·b· h MACERAPERESTİN 9JI" 
bit etmiş ve henüz proje halinde bu· S B 1 ve tarzda tamamen beton arme ve . . . . _ . . aımı u u omısyonu gı ı er 
lunan beynelmilel muahedenin ikma- trp Ve U gar evin önüne çıkarır!··· kagir yapılardır. de Cihangır ıçın yaptırdıgı camıdır altı ayda bir içtima aktedecek BELGRAT, 20. A. A. - s 
!ini gelecek seneye brakmağa karar SOFYA, 19. A. A. - Yugoslavya BoE·Y

1
1.e
1 

Ntari~c_ can k.ur1~an1. Akrkada- Naci, durup durup söyleniyordu: 50 sen~ evvelki yanğında yandığı h~l ve münaziünfih mesai! vukuun- asileri reisi olup Kıbrıs ad•.~ 
. f r . b .. b kil ·ı .. ŞIID 1 acının evıru e ım e oymuş . de yemden yaptırılmış. Yalnız bır . kaçarak buraya gelen Stuatl. 

vermış ır. se ın ugun aşve ı e gayet mu- gibi buldum. Harabelerin ortasında - Ah, şu Ali beyı bir ele ge- minaresi eksik. Nasılsa yerine kona- da bu komısyon tarafından hal- M . ld - rı' 
ROMANYA MACARiSTAN him bir mülakatta bulunmu•tur Bu oirsek ı Buraların ıcıg" ınr cıcıg·ını o l d.l kt. K · ·k· · acar maceraperstı o u.n• 

-
1 

• • ayakta kalabilen tek ev... b'ı·ı,·r 1 maınış. Avluda yeşil kitabeli bir şa- e ı ece ır. omısyonun ı ıncı edilmektedir. ..-
CENEVRE, 19. A .A. _ Hakkı n;ıillakat, geç.eı;lerde hudut meselele- M' . . . bo k . d D d . . ki . . I k . . d .. ,ı 

ah.b. M 1 1 . h k n hakkında ıkı memleket arasında ını mını yu, endine mahsus Bir evin kapısını rastgele çaldık : ırv~n ~ar: uvar a. camının e~ ı~tımaı mem e .etımız e muna- ISVIÇRE DEVLET JU:l:ı' 
.11yar s ı ı acar ar mese esı a - · d·ı 1 f d sevimli jestlerile E. Naci, gözlerini şeklı, kuçuk taştan bır model halın· sıp görülecek bır yerde aktedı.le . e 
k d M A . il M T·tuı teatı e ı en nota ar etra m a cere- - Alı· bey evdeler mi ) BERN 20 A A 1 r.r 
ın a . pponyı e . ı esco . . y k d B 1 y • t k ta 1 kt ·· ·· d.. B 11. . · de duruyor. k · , . . - svı,. 

d ğ d d 
- .. k t . yan etmıştır. a m a u gar ve u oguş urara ş 1 a gorun u. e 1 p d b baş u d ce tır 

o ru an ogruya muza era ıcra- . . . ki daha uykudan yeni kalkmıştı: encere en ır . zan 1 : Caminin üzerinde okuduğum tarih · İ derasyonu reisi 65 yaşına g 
sını kabul etmişlerdir. goslav murahas heyetlerı Pırotta ı- -Tam vaktinde geldin! dedi Şiın- - Çıkmış!Aar_ebfendb'?'.· şudur· VASH NGTON, 20 (A.A)-- duğudan dolayı bu sene nib',ı 

kinci defa olarak toplanacak ve hu- d. h 11 . . d'". .b. d 1 Meger bu Iı ey ızun aradığımız Eb.:lf'.tuh sın· H kan - Amerika Londra bahri konfe- tekaüdü ihtiyar etmeg· e kar,. 
DiVANI ADALETTE ı ma a eyı ıste ıgın gı ı o a~ırız.. . "'ilini. Cih . . . u u eyman anı unı ' . . . ,.J 

dut münakalatı ile hududun iki ta- Bir dakika bekle! Ali b~y deg .. ş. an~rın hus~sı- Edip bu mabedi şehzadesi için inşa ransma 4 murahhas göndere- mıştır. Mumaileyh haya~ı' 
CENEVRE, 19. A. A. - Cemiyc- rafındaki eml1ik meselelerini hallet- B. 1. .. .. .. . yetlerınden bm olan Alı bey, brraz B ~L d . . . u· . be k . nesın· 1• devlet hıı· meti.nde g•" 

ıraz sonra e ınde kopuklu hır . .. .. ük.. u şauza enın ısını ter ıne nıs t ce tLr. • ~ 

Ciİ:~:':e) ~ı:c~'.· :~,,,;;~t (~'::,~ %~~için müzakeratta bulunacaklar- ~.ne~ kahve ile 1~el~: ~veyi içip ~:r":: f~~~~ug~:~~~sini~ h~:~:: ş~: Konuldu namı Cihangirh c;tmii lraka istiklal verilecek VELIAHTIN TAYYA.V:.:,, 

sa) yı beynelmilel La Hey divanı a- ır e cıgara te en ır 1 ten sonra kayet ediyor a a, LONDRA 20 (AA) - Ma LONDRA A A v<>'" ,..\ 
d d . . . yola düzüldük. «Mahalle aralarında• · • • • Cenabı şeyhi mükerrem Hasan A ' • • • • • 19. · · - • "' 

aletine aza intihap etmişler ir. to, M. M~ssıgli ~ beyana!:'nı tama- ya başladıktan sonra tanıdık tanıma- . . .. . . . efendi kim, lumattar mahafıl, İngılterenın de pilot diplomasını alan > '.I 

UMUMi TAHTIDI TESLIHAT ıı:ıen tas:vıp etmışler ve hukllmetlc- dık bir ok yerlerden davetler alı o- Cihangır oyle ~ır yerdır k~ bu- Yegane miri reşadet semir idi yakında Iraka istiklal bahşede- veliahti seyahatlerinin ve ee ,,. h 
CENEVRE, 19. A. A. - Üçüncü rın tasvıbıne mazhar olmuş. olan sa- rum. Teçkliflice ahbaplar iltifatla:y radan yarı. füığazı ~rr nazard~ .'ha~a hakka, ceği mütaleasında bulunmakta- rın~. ekserisini bundan ""·"' t') 'ıı 

encümen tahdl.dı· teslihat ihzar"ı ko- burane ve semerebahş mesaıyı hatır- F k d .. 1 etmek kabildır. Üsküdara, Halicın hır V . b f 1020 ali d d tarıkile icraya karar verifllŞ• 11r 1(,1 
1 tını·' dır Bilh M D . . - a at ne e guze yaııyorsu- k Adal t peden bakı enp u caya şere s n e ır bil' "' 

miayonunun mesaisine müteallik o- Aalman,..ar · b a~~ k · cmarkraınıs, nuzl .. Kabil olsa da ... Daha teklifsiz- ısımnael 1• ara e ş, ne Makamın etti tamam 54 yıl ihya ı'rak kabın· esı' 
1
·sn·fa etm'ştı· maksatla gayet mükellef ""~ 

C yanın u muza eratr te r 1 . guz o uyor . T ikı f . ha 1 ttd . dı ı r. re satrn almıttır ~ 
lan ecil karar suretinin yeniden mü ki b" ülc b. . . uh erı: B' k • b d .. 1 b. 1 ar eyzı eser ve en ırşa K f h 1 k · 
zakcresine başlamıştır. Lort Cecil, açma a uy ır mes uliyet der - Yahu olur bi ·· d ır so agın aşın a şoy e ır av- Beca apıldı metin işbu camii rana ! on eransa azır 1 TAYYARE KAYBOL 
bu mesainin gayri kafi oldugu· mil- te etmekte olduğunu beyan etmişler- b'-:-- h.tlİ ne ğ' r g~bi edşu ha okuyoruz : Sonnagir 1 Bu sokak Y 1027 LONDRA 20 (AA) _ M A //, 

dir. .ızrm ma eye u ra. · · n en ismine Istanbulun hemen her mahalle M d ald il' M D · kın• KAZABLANKA, 19. A. 'Jl'..t '' 
taleaindadrr. Mümaileyh, kara tesli- FiLiSTiN VEKAYll ETRAFINDA sıte~ıe_ karışık, Yahut, gaz_eteye ge- sinde tesadüf edilir. Şehzade Cihangir de ismi verilen ac on. e . aweı: ya zablan!Ca _ Tolo:ı posta .'"' 
~atının tahdid_i ~ususunun deniz_. t:s· . len şıka yet. mektupları şeklınde: . _ Sormağir, diyor ne dersin, gi- camiin küçük mezarlığında yatryor. da .aktedılecek olan balın konfe Tancadan hareketinden bet' 
lihatmm t~dıdmden daha mublll\ . CENEV:~· 19. A; .A. - Ceıruy· - Taruııfat arabacrları rast geldik rans hakkında örü müşlerdir. da oktur. 
olduğunu ıspata çalışmaktadır. M. tı akvam buyük meclisı, M. Carton !eri yere boca ediyorlar çöpleri .. ko- .,, . Cihangir semtinde yol noksanı pek · ı\ 

Houdon, kara teıılihatrrun tahdidi hu de Viart m çacukların himayesi hak kudan geçilmiyor. Allah aşkı- acıklı şekilde hissedilmektedir. Yal- E k f u • d • ı · v • deı• 
sua~un de~ teııliha~ tahdidini kmdaki raporu !le M. Nanse~ !11.ida- nııa gazetenin bir köşesinde dokun- ~· .~vvelki ~ene_Japo~ ~efar~than~- V a mum mu ur ugun .ıf 
takip etmeııı lilmng<;ldiği ceva~mda ri veldletlere aıt olan ve Filistınde duruverin f sı munasebetile Fıruzaga ile Cihangır .. .. .. . . . . .. .. ııt oı:'.~ 
bulunmuıtur. Mumaileyh, komısyo- son zamanlarda zuhur eden v~kayi Gibi sözlerle beni ıaıprtıyodar . arasında küçük bir şose yapılabilıniş. Dorduncu Vakıf han ıçın alı şıncı çarşamba gunu ~a t";ıl 
nun mesaisini hatrrlatmıf ve komi- hak.kında tees~üf beyan ve İngiltc- Dostumuz Elif Naci de mahallesin- tir. Yollar yapıldığı takdirde inşaat nacak yıkanmış maden kömürü te pazarlıkla ihalesi ıcra ye·:J 
syona iştirak etmit olanlann me.nf?a ~enın orad~. •~ra~I~ ?i~am ve a§ayişi den §İkayet edenlerdendir. faaliyeti, hiç şüphe yok ki, şimdiki- nün icra edilen münakasasmda ceğinden talip olanlar~ ~ 
tnaendişdiğini ~ethüsena etmiştir. ıade edecegı unudin~ ~har .e.yliy':" Beraberce evden çıktık. Taşları nin iki misli sür'at17. dcv~m edec~k- verilen fiatlar haddi layık görü mezkfırda idare encjjlll 
M. Houdon, netıce olarak, evvelce rapo~nu kabul ~t~ıştir. ~n~ilfa mü- eğri büğrü daracık yolda, yokıq yu· tir. Anlattıklarına gore hır çok kim- l d. • . d rT· . . b .. , / 
ittihaz edilmiş olan kararlardan rü- mes~ı me?'leketinin bu _ı§tika~tte kan nefes nefese giderken etrafına seler ev yaptırmak için yolların ya· me ıgın en ey u un yırmı e- muracaatları. __.. - 11: 
cuun mümkün olmadığmı söylemiş ~·. mcııaı etmekte oldugunu ıoyle- tahta parmaklık çevrilen bir kavuklu pılmasını bekliyorlar. Haklan da Vı"la" yet daı"m"ı encu· menı"ndeJ'~ 
ve C.cil karar suretinin mesiyi tehir mıştır. mezar taıının önünde dürdük : yok değil. Gece geç vakit, daha doğ· JJ!1 
edeceği mutaleasmda bulunduğunu HAKEME MORACAA T - İşte , süpürgeli dede burada ya rusu vakıtlı vakıtaız evine dönen bir .. •. , . .. koıııl ı 
ilive eylemittir. M. Massiğli, tn4 CENEVRE, 19. A. A. - Cenubi tar. Süpürgeli dedenin mezar ta§ında adam, cadde yerine bir yığın taş •e Arnavut koyun~e.kaın 4-~1 ve kadar muzayedeye jj/ 
protokolonun uğramrt olduğu akame Afrika, Fransa, İngiltere, Hindis- şu kitabeyi okuyoruz : 2 _ Süpürgeli dedenin IJnünde. moloz üzerinden yazın tozlara, kışın 21-35 numaralı ıkı hane ıcara tur taliplerin ncürnerıe tJI 
\i hatırlattıktan sonra hüknmet de- tan, Yeni Zeland, Perou ve Çekoslo- " Elıncrhum velmağfur Mehmet çamurlara bulanarak geçmek mecbu- verilmek üzere 29 eylül 929 tari e / 
~ştikçe komisyon faaliyetinin neti· vakya murahhaslan La Hey divanı çelebi " Altında tarihi vefatına i§aret relim mi ? Vakıa sormadan girdik . riyetindedir. Sonra mahallenin bir hinde pazar günü saat on bire atları. - ~ 
celerini tahrip edecek olursa sarfı adaleti nizamnamesinin mecburi ha- olarak sadece şu arapça rakkam var: Fakat aksilik bu ya .. Çıkmaz bir so- derdi daha var: Susuzluk... Vakıa 

mesai ~tmesinin mümkün . o~a- keme .müte.allik ihtiyari . maddesini Sen~ elif •. şe~ri fi şevval.. kakla ~~'llll.~ Na.ciye döndüm '. bir. iki çeşme akıyor ama, ihtiyaca Tarsus Ziraat Bankasından· i 
cağı mütaleasını serdeylemıştır. merasunle ımza etınıtlerdır. Nacı dedı ki : - Gordun mu. dedım, sormadan gı yetışmekten pek uzak. Veda ederken • . tiıa!l $' 

M. Politis, komisyon mesaısırun ÇiNiN TEKLiFi - Süpürgeli de~e, sağlığında itfa- ril"';ce ~te böyle olur. . Naciye sordu~.: . . . . Tarsusun Mera~n caddeıi üzerin-\ bu~duğu ~akdirde ba.del~at9~' (.; 
mutlak surette mefkllrev1 sureti hal- CENEVRE, 19. A. A. - M. Chao iye kumandanı ımı~ Şrmdi Japon sefarethanesı olan - Caddcnızın ısmı Akarsu. . . ıyı de Kancık kapı cıvarında Hoca Deb edılecektır. Talıplerın de~~ Jl 
17rden. ~ülhe_m olmadığını belki ne- Ch~. Vu n~ teklifi üzerine birinci - Nerden ~ild.in._.. .. .. ~ecmeddin Molla kon~~dan aşağı güzel ama ben ortada akar su gönnü bas evla~larından m_etruk. ~ırçır ve at B~kas~a müracaat ;VJ.a1°/ 
ıcelerının acı! surette tahakkuk ede- enc~en .musavat esaıi üzerine ak- - Mahallenın ihtıyarları soyluyor ınerbn arkada~rm de~ ki : yorum: . buz fabrı~1:'rı ve muş.temılatının 31 n'.""eyı gonn~J~rı. v~e riııı!l eıP'. 

cek şekilde olduğunu söylemiştir. tedilmemış muahedelere müteallik - Ne diyorlar ? . - Ş~da. bir c~~ vardır 1 Dedı ~: . , 5-1?3~ tarıh.ı~e kadar. ı""7ı 16-9-19.29 hı tamı ola~ ~.ırıncı nJırd• ı 1~,, r 
Kont Bernstorf, Lort eCcil i tasvip 19 uncu madde hakkında hususi su- - Buraları yangından süpürgeli - Cihangrr caınısı olacak . - Yegmurlu hır havada gel de tarıhınden ıtıbaren yınnı gun mud- çarşanba gunu saa~ ~ t•~Jı 11r 
rmıiştir. Mumaileyh, .k~misyon me- r_ett~ tetki~at icrasın~. memu.: ta- dedenin himmeti kurtardı, ~y".rlar: -Galiba .. . bak. ~~ so~aktan paçayı sıvamadan detle kapalı zarf usulile müzayede- mu.v~kkatelerile bır~~~°.yıet!l1 

lc1sındadır. M. Demarınıs ve M. Sa- li bır komısyon teşkilı suretındeki Hazret hayatında demek ıtfaıyecı - Aşk olsun sana, mahallendekı geçebılı( mısın? ye çıkarılmıştır. lerını Bankamıza te 
saısinin hiçten ibaret olduğu muta- İngiliz teklifini kabul etmiştir. imi§ . camiyi bilmiyorsun . M. SALAHATTİN Bedeli müzayede haddi liiyikmı lan olunur. 
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cB ~:hh~ ~:kii1i:;~~~:;~u-fi Mİ~L;;ET-İN ŞE~; HABERLER-1 ) 
Niğdl /(ongrenin vek ur münakaşa ~-..·ı:.-.-.--------·----------=--:.~.-:..-.--1111.ı--_•_-IEI ____ -_-_-_-_-.--------~. 

tarzı bizden sonrakilere de Emanette Spor Milteferrtk H. 

b l l ı·nkıla"'p mu··zesi Dünkü Boks Maçları F d f b lk ir misa o sun.,, or a r ası Mühim maçta galatasarayl 
4~l<A"'A Eski kıya,l.etler küçük Kemal galip ilan 

1 " • 19, A. A. - Üçüncü !erimi arz ve hürmetlerimi takdim J' 
~P. kongresi bu gün saat 17 eylerim efendim. teda •k dili edildi 

3 

Istanbut cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Yağmurlu günler aşladı . ...• ' 
Dün hava taliimize açıktı, 
fakat yağmur korkusile 
şemsiyeler ellerde gezdi 

ko ısıne nihayet vermiştir. Ge- Büyük millet meclisi Reisı rl e yor Tepe başı bahçesinde dün öğleden 
ktır rı;re gene Ankarada topla- KAZIM Gazi Hazretlerinin evelce Şişlide sonra yapılan boks maçlarının neti- Fordun memleketimizdeki ml\mes-

flc · ılı!Congrenin hitamı münase- iSMET PŞ. HZ. NEZDiNDE oturdukları binada açılacak olan in- celerini sırasile yazıyoruz : sili Mr. Kollens müessesesinin mem-

Sene başında iş/e
meğe başlayacak 

. 11,\. hat ve içtimai muavenet ANKARA, 19 .. A. A. - Sıhhiye kıtap müzesi için faaliyetle çalışıl- 1. Galatasaray'dan Hasanla Haliç- tı:ketimizde yapacağı işleri tespit i-
ltir~ ık bey aşağıdaki nutku söy vekili Refik beyefendinin riyasetin- maktadır. Bu meyanda Şehremaneti ten İstavro dört ravntluk maçta be- çın Anadoluda tetkikat icra etmistir. 

trend deki bir heyet bu gün Başvekil İs- tarafından muhtelif kıyafetler teda- rabere. · Topanede yapılmakta olan otomobil 
'1iııin ilcrirı:ı, Üçüncü milli tıp kon met paşa hazretlerini ziyaretle kon- rikine de başlanmıştır. Bilhassa Is- 2. Fenerden Hafız dört ravnt ni- montaj fabrikası kanunusaniden iti
. 'l'ü kuz~amesi bitti. Üç günden grenin hissiyatı tazimkaranesini ar- tanbul kadınlığının muhtelif devir- hayetinde sayı hesabile Andona mağ haren faaliyete geçecektir. 

ve r Cumhuriyetini temsil e- zetmiştir. Müşarünileyh hazretleri !erdeki kıyafetleri gösterilmek üzre lilp. .-
çv~tanımızın hayrına ve terak teşekkürle kongre azasını sel3.mlamış ferace ve saire tedarik olunmaktadır. 3. Galatasaraydan Melih dört rav- ALMAN SEFARETiNiN NAKLi 
a~ •Şan büyük millet meclisi ve kongreye her suretle muzahir o- Ferace yaptırılmak üzre bir çok ntta fenni ve faik bir döğüşle Pera'- .\iman sefareti maslahatgüzarı M. 
ın tında_ geçen bu ilim müna- lacaklarını beyan buyurmuşlardır. kadın terzilerine müracaat edilmiş i- dan Filezofa galip. Aşman dün Ankaradan gelmiştir. 

•!~ ın 1'urk milleti için hayır- ÇAY ZIY AFETİ se de ferace yapabilecek bir tek ter- 4. Esat gelmediğinden hasmı Ce- Maslahatgüzar, (Türk - Alman) mü 
ı..;,~ı _huzurunuzda bir kere ~~KARA, 19. A. A. - Sıhhiye zi bulunamamıştır. Nihayet Malul vat hükmen galip. nasebatile alakadar itler hakkında 

ltııı<tan d nnı etmek fırsatım buldu- vekili Refık bey tarafından bu gün gaziler cemiyetinde vaktile bir filim 5. Galtasaraydan Necmi, Beyoğlu hariciye vekili Tevfik Rüştü heyle 
deki olayı çok seviniyorum.Ruz saat 17 - 30 da Ankara palasta tıp için yaptırılmış bir ferace olduğu ha- Spor'dan İstavro ile beş ravnt tama- görüımüş ve Alman sefar~tinin iki 

l"tör •&aslı mevadı teşrih eden kongresi azaları şerefine bir çay zi- ber alınarak bu ferace satın alınmış- mile faik bir maç yaptı. Necminin haftaya kadar Ankaraya nakledile-
ti v a;kadaşlarımıza deruhte et- yafeti verilmiştir. Ziyafette Başve- tır. sağlan kuvvetli; İstavro son ravntta ceğini bildirmittir. Şimdi Avrupada 
"'•aa~:ıfeyi ifa hususunda mas- kil İsmet paşa hazretleriyle şehri- BEYOCLU BE-LEDIYESI grogc bir vaz'iyette düştü. Necmi- mezunen bulunan sefir Her Nadolni 
"'· aı •rınden dolayı kongremiz mizde bulunan vekiller ve mebuslar, nin güzel bir galibiyeti, bir aya kadar ııelecektir. 

Islaklık sevilir şey değildir. Islak- fefkalade oyundur. Ömrüm içinde hiç 
lığın bir derece yukarısı sululuktur. böyle kiyak oyuna raslamamışım . 

.. .., rz Beyoğlu dairesi müdürlüğüne ta- k , 
hu ••.. 1 teşekkür ederim. Keza- sihhiye vekaleti ve matbuat erkanı ha . 6. Beşi taş tan Karninin karşısın- · -- • 

>usı yın edilen Beyazıt dairesi müdürü ITALYA SEFiRi GE 1 
Sulanan insandan, südün, yoğordun Meğer kocası da arka sırada imiı, 
sulusundan hazzedilmez. Son günler- bana dönerek karısını teyit etti: •n ho. mesailerini kongreye ar- zır bulunmuşlardır. da ve ilk ravııt nihayetinde maça de- LD 

-al Kadri bey Beyog" lunda yapılacak i- · D .. kü" 1 İ J f" · M da l' . •rımıza ve arkadaşları- ANADOLU AJANSININ NOTU: vam edemıyecek hale gelen Celal un tren e ta ya se ırı ı . Or-
urk mar işleri hakkında bir proı· e hazır- d · · B d A k d •de, __ tıp mensuplarının mü- Sihhiye vekilinin nutku ile kongre mağlup ad edildi. . sını arone e n ara an gelmiştır. 

de hava da sulandıkça sulandı. Gök - He .. Zararaıs, (entirik) oyun
kubbesi tepemizde kiremitleri aktarıl dur. Şimdi bu sarı saçlı kız yoktur? 
mamış bir dam gibi akmağa başladı. İşte o, sevgilisile buluşacaklar. L. "•lıt 1 lamağa başlamıştır. f" 1 b h "'<dar a ea ve tahlil sahasında azasına verdiği çay ziyafetine ve •·~ 7. Beyoğlu Spor' dan Menaşe altı se ır cenap arı u afta içinde mezu-

kı Çalışmakta ve ne ka- kongre heyetinin Başvekil hazret- SEYYAH GELECEK ravntluk maçın sonlarında Hakkıyı nen Avrupaya gidecektir. Hem de dikkat ettiniz mi, ne kadar İzahat hoşuma gitti, dayanama-
c nı~ı:"Cl~i neticeler rldt et- !erini ziyaretine dair olan yukardaki Teşrinievvetin birinden itibaren bitkin bir hale düşürdü. Arada Me- M. Orsini Barone, yeni ticaret mu 

bıi.;ı.,rı . tcdır olduklarını göstermiş üç Ankara telgrafı Ajansın Ankara şehrimize bir çok seyyah geleceği i- naşe lehine çok büyük bir fark olan ahedesi müzakeratı hakkında hükü-
sinsi bir yağmurdu o. • . dım: 

Neye öyle hayret eder gibi görün- - Fakat, şey .. kızın saçları sarı ol-
1ı bu;,'tıbarile alenen teşekkürü merkezi tarafından dün akşam saat Çin Seyahin Cemiyeti tarafından Is- bu maçı hakemin durdurması çok metimizle temasta bulunmu~t11r. 

v •urcı~ınl. Bu ilim teşebüsünü işti- 19 u 20 geçe Ankara telgrafhanesine tanbula ait yeni albüm ve rehberler daha doğru olurdu. LEH S · ·-.-1.~ 
dünüz? İnsanın sinsisi olur da yağ- duğunu nerden anladınız? 
murun olmaz mı? Bir nev'i vardır: Bilgiç bir tavırla: 

·~~~ d ıy e kuvvetlcndilen azayı tevdi edilmiş ise de telgrafhane bu hazırlamağa başlamıştır.Bu sene her 8. Galatasaraydan K. Kemal ile Sıt EFARET_ MOSTE;ARI 
,, rıı. r/ kongre namına teşekür e- telgrafları tam ON BEŞ SAAT ON •enekinden fazla seyyah gelmesine kı arasında cereyan eden 8 ravntluk Leh _sefaretı muste~arı :;_ .. Ga-
""'. •·raı" llleyanda ikinci kongre- DAKİKA TAAHHURLA bu sabah intizar olunmaktadır. b üsabaka ümit dild" · · k d 1 vronskı dun Ankaradan şehrımize 

adeta bardaktan boşanır. Bundan o - Lora Lli.plant, canım, dedi hiç 
o kadar korkulmaz. Hızlı hızlı yağar tanımam? 
geçer. Fakat devamlı yağanı. . . i~te Kendi kendime: .,,,.. ı d u m e ıgı a ar gel .. t' M G k" h""k' 

.'"'llis ~ an Türk tıp encümenine ONU OTUZ BİR GEÇE Ajansın Is- VEREMLiLER IÇlN zevkli olmadı. Son ravntta Kemalin . mıg ır.. : avrons ı u umeti-
lıı•re;:.ı.0.an vazifeyi encümenin, tanbul merkezine verdı"g·ın· den nc<ı·r- ş h · d mahsüs faikiyeti bertaraf umumı"yet- mızle yenı tıcaret muahedesi için te-

yağmurun asıl can sıkanı budur. in- - Olur a, dedim, belki dün akşam 
ce ince serpilir durur: Bir yere çıkıp beraberdiler. Halbuki Allah bilir ama 
dolaşacak olsanız zevk alamazsınız. oyunun kahramanı Lora Lli.plant de
İçinizde neden olduğu izah edilemi- ğildi. Biraz sonra oyun bitti. Srra 
yen üzüntüye benzer bir hal vardır. varyetelere gelmişti. 

,• .. , z , e remanetı tarafın an yaptmla- mast b ı t 27 ı··ıd Le 
. ~· Yap~n takdirine layık bir şe- !eri maalesef bizzarur taahhura uğra cak olan verem hastanesi binasının le berabere addedilebilecek (Kora- sefirt Mu u~~~ş u';;; e~ ';. ~ . h 
."-· 13u ış olduğuna hepimiz şa- mıştır. inşası zamana muhtaç olduğundan kor) !arla cereyan etti Kemal altın- 1 . ovıs mem e etumze 

,,ı ı· e •e nadan dolayı encümen reis SOVYET SIHHAT KOMISERlNE şimdilik muvakkat bir hastane arı!- cı ve 7nci ravntlarda d~ son ravntta- glee mecu_ekakve bttu hbusul sta huk·k.umetimiz-
·11'. ırıı· zay1 k. d kkü" S ıhh" k . > ki "b' d..... d' . . b" ı·b· z era a u unaca tır. · t: l arzed . ıramına a teşe r ?vye! s ıye omıserliğinin kon masına karar verilmiş ve bunun için gı ı oguşey ı ıtırazsız ır ga ı ı- •=====- Havaya bakar bakar, içinizi çeker: İhtiyar bir adam, mühim bir nutuk 

!ıı 1•ndi!e . erıın.. greyı. selamlıyan telgrafına çekilen bir bina aranmağa başlanmıştr. Has- yet elde etmiş ohirdu.Zira kaydedeli- KADIN BIRLICININ 
0~Plarını ~· İşı vatand~şlar~n ız- cevabı telgraf sure.ti şudur: tane bu sene her halde açılacaktır. m ki hakemlerin kararına gerek Sıtkı TENEZZÜHÜ 

<la dai orumak olan sızlerın bu Moskova sıhhati umumiye komi- ve gerek taraftarları itiraz ettiler. Türk Kadın birliği tarafından dün 
ı,1 .ni •drı:ıa muvaffak olmanızı te- seri Semasko cenaplarına Kazalar Mamali bu itiraza mukabil altı ravnt 6ir deniz tenezzühü icra edilmi~ ve 

- Of, bu yağmur! diye söylenir- iradına hazırlanan bir hatip gibi ta
siniz. Evet. . Ol. . bu yağmur. Kaç vrrlar takınarak ortaya çıktı. İtalyan 
günden beri zaten somurtup duran ca söylediği için kimsenin bir şey an-
hava perşembe günü iyiden iyiye ladığı yoktu. 

l<ı~'tıı ı.; °;~en son söz olarak diye- Türk milleti ve Türk tababeti hak daha müsabakaya devam hakkında- seyriselain idaresinin Kalamış va-
~ ••iti urk heyeti tıbbiyesinin kındaki samimi temennilerinizi ta- feci b İr Ö J Ü m ki Kemalin teklifini Sıtkırun me· puru ile Yalova va kadar ~idilmiştir. 

bozdu. Meğer hokkabazmış. Ön sırada o-
Bugün hava açık yağmurlu değil turanlann birinden bir şapka istedi. 

ama neye yarar. Her taraf ıslak. Bir Birisi sordu: «., n •c z~ınanlardan beri şiarı olan şryan ve üçüncü miUi tıp kongresini neceri kabul etmedi. ~ 
~<luğu ~IZ~mperver mesaiye karşı selamlıyan telgaflarınrz heyeti ı.ı- Evvelki gün Haydarpaşa da ölüm- 9. Son maçta Makabi klübünden CERRAHLAR CEMiYETi 

velcur ~rın alikayı tebarüz etti- mumiyede okundu. Dost milletin sa- le neticelenen feci bir kaza olmuştur. Saranga, hasmı Hadinin üçüncü rav- Ankarada Tıp kongresine iştirak 
bı; Y~ bizdcarzı münakaşa ve müba- ~miyet1e meşbu temenniyatı tahas- Haydarpaşa istasyon rüsumat mu- ntta abandone etmesile galip ilan e- eden operatörler bir içtima akdede-

kıra gidip oturamadıktan sonra.. - Ne yapacaksın? 
-Bu sabah, bakıyorum. Herkesin e- Cebinden bir kibrit kutusu çıkara-

linde bir şemsiye. . . Mamafi ayak- rak yakacağını ima etti. Çocuklar, bir 
!arına şimdiden lastik geçiren ibti- birine esen ver! .. • cHayır, benmi
yatlılara mukabil şurada burada hfila ki yenidir, sen ver I> derneğe batladı
ayakta keten ıskarpin, sırtta alpaka !ar. İhtiyar hokkabaz, şapkanın lalı
ceket, mevsime "bana mısın?,, demi- na ziyan gelmiyecefini temin edince 
yen huvardalar da var. Bu hal, sade çıkarıp verdiler. ~apkayı alıp gala ile 
huvardalıktan mı geliyor bilmem. Fa- ortasında lıtlytleelr bir delilr aııtı: lap 
kat her halde işi pişkinliğe vurduk- kanın sahibi renkten renge glrerkea 
!arına şüphe yok. Bu kıyafetle dola- içine bir ıürU klr. koyup klbri-1 çak 
şırken rasgelseniz, onlar sizden bas- tı. Şapka, bir an a alevler iglnde kal-

t tııiııaı 1 n sonra geleceklere de susle karşılandı. İlmi ve mesleki sa- halaza memuru Şevki efendi akşam dildi. rek bir cemiyet teşkiline karar ver-
lı 1•ndiJ0°.•un. hada Rus ve Türk milletlerinin müş- üzeri saat 16 da boşaltılmakta olan DÜNKÜ MAÇ mişlerdir. "Türk cerrahları Cemiyeti-

.! ~lltin lca tını, Üçüncü milli tıp kon- terek mesaisinin inkişafı hususunda- vagonlara nezaret etmekte iken o sı- Fenerbahçeliler arasında geçen haf nin idare heyeti azalıklarına Gülhane 
iP ' 1•ndiJe ~andığını ar~eder~. ki temenniyatımı~a iştirak eder, kon rada katara bir vagon daha ilAve e- ta baılıyan turnuvaya dün de devam operatörü Murat, Cerrahpaşa hasta
İl' ~~ ha1t1cın':• ~ongrenın naçız şah- gre azasının sel3.mlarıru arzeylerim dilmek istenmiştir. Bu ameliyat es- edilmiıtir. 1 ve 3 numaralı takmılar nesi etibbasmdan Ahmet Burhanet-

~li!ıe IU!tr gosterdiği büyük te- elendim. nasında tren olduğu yerden hareket arasında yapılan maçı bir numaralı tin, Tıp fakültesi müderrislerinden 
' lfayatı •nla arzı minnet eyle- Sıhhat ve içtimai muavenet etmiş ve Şevki efendi iki vagonun a- takmı kazanmıştır. Ahmet Kemal, Etfal hastanesinden 
>;,;?lan v:esıe~inin tealisine mün vekili ve kongre reisi rasında kalmıştır.vagonların tampon- '· • • • Hayri Rifat ve Gureba hastanesin-
~,...~ıııeı, h tevcıh olunan vazifeyi Doktor REFİK !arı zavallının göğüs kemiklerini taz- At yarışı den Ali Riza beyler intihap edilmiş-
~.lıir em:r~canından başka. dil- K d d. yik .ıllerek kırmış ve nakledildiği tir. 
~ ın b . . aşımayan bu acız re onser er 1 hastanede biraz sonra ölmüştür. Ka- Si hl h il Cemiyet Türkiyede mevcut 150 
,.!'lıtt uil ıtı de yapmak için olan- Ank d t 1 za hakkında tahkikat yapılmaktadır. pa OCaulnln O- kadar operatörün arasında temas te-

kın çıkarlar: mıftı. 

- Ne 0 yahu ... sen pardesüyü Cebin":en bir kaç yumurta çrkardı. 
filan sırtına geçimıit•in.Daha dur ba- Küçük bır sahanın l~e bunları ku:
kalım... Kanunlara girmedik ya ... dı. At"fe .t':'tar tu~ Y';'murtalar 

, e Çalışacağına eınin olu- a~a a. ~p anan üçüncü Tıp dil l'.1 r.. - kongresıne ıştırak eden doktorların şusu n yapı uı minini ve cerrahlığa ait işler için 

~''~lt.\I ıı...z. iNE TAZiMAT b_ır kısmı dün §ehrimize avdet etmiş Memleketle kongre akdini ve ilmi neşriyat yap-;.., " t B 1 Sipahi Ocağı tarafından tertip e- f k 
ltı.' llp ~. 19. A. A. - Üçüncü ı.r.. G~~:r arasında kongre reisi sa dilen Sonbahar at yarııır dün Velie- mayı muva ı görmektedir. 

Halbuki Kanun ortalarında da bu- canlanıp ıçınden ıki tane cıvciv çık
na yakın bir kıyafette görünürler; masm mı? Coc';'_klar_b~ ol çabukluğu
zürafarun düşkünü, beyaz giyer kış nu ~ayretten g:ozlerı _dört açrlıruf sey ~:,:"liı,,.,Yle " 0 ngresinin içtimai müna- nı.~'d u. aHne hdatanesi Ro'< Münir, Mehlika Hm.ın katili fendide icra edilmiştir. 
günii. . . Söyliyen doğru söylemit r~diyorlar. İhtıyar bıc kadın, çeneıl-'il 'ılıha mu .errıs am i Suat, Orııan, Talat, Refed ·le k 1 ~.ı doı.t t ve içtimai muavenet Şakır Ahmet B. !erle Tevfik Salim İbrahim idama _Birinci koşu üç ve daha yukarı yaş 1 n arar ar 

'llı,;,'.tUll:ıb or Relik bey tarafından ve Cemil paşalar da bulunmaktadır. taki yerli ve arap at ve kısraklara Ali karar heyeti riyasetinden: A-
'· "•i ur hazretle · ı b"" .. k h k ' 1 d mahsustu. Mesafesi 1.600 metre ve "lıı reisi • . rıy e uyu Kongre tertip heyeti ve DarüUünun ma um O U dananın işgali esnasında Fransız po-

vesselam ! . . nı çarpıtarak: 
* * * - A. . ayol, bu göz bağcrnm biri-

si diyor. . Kat ile g6z arasında herif 
neler de yapıyor. "- •n R:azım pa= hazreti · E . . ikramiyesi 400 lira olan bu ko•uya 4 "'<ll Ve k . ,.... erıne mını Dr. Neşet Ömer beyle tren- • lis müfettişinin tasdik ve emrile po-

~~ tll arzcd ongrenın selam ve tazi- de yer hulamıyan bir kısım doktor- Bir müddet eve! Diyarbekir'de hayvan iştirak etti. !is memurluğuna tayin ve kabul ey-

Hava hafif sisli. . ve oldukça serin. 
Siz olsanız, mutlaka bir yere çık

mak ihtiyacını hissedince nereye gi
dersiniz? Daha siz söylemeden ben 
keşfettim: 

Hokkabıu: içinde bu kadar hüner
ler yaptıiı şapkayı biraz sonra sap
ıağlam sahibine tealim ettikten son
ra temaıakorlere seslendi: 

~ 1 bİıııitı en telgraflarla müşarü- !ar bugu"'n avdet edecek'erdı"r. feci bir cinayet olmuş, mülazım Sab Birinciliği, Prens Halim beyin ve 1 . d d 1 h . ah 
~~,_ Cevabi telgrafları sur ti M ·ı < Çisar efendinin bindig"i "Ruchan,, emesın en ° ayı eyetı m susa-
\' "''dır- e e- ~-ı eyhle doktorlar kongrenin ri beyin refikası Mehlika hanımın ca hidematı devlette ademi istihda-
.ı~ · k f d lı Kütahyalı İbrahim isminde bir emir kazandı.Kısmet ikinci ve Güzel İzmir İ "•da Reiı· .. mh ,..._~ mesaı~ı ~o ay a ~lduğunu, kong- . b" ürüncü geldiler. mına karar verilmiş olan smail e-

k lf ıcu ur uazı reye ıştırak edenlerın diş tabipleri ber neleri tarafından vahşıyane ır ' 1 fendi hakkındaki kararın ref'ine ek-
~ ~aYci fah~retlerine ve ec~acılarla birlikte beş yüzü mü- surette boğazlandığı hakkındaki ha- KiNCi YARIŞTA seriyetle karar verilnııştir. 
~ b tııUbah; il ~~anelerinde bulunma- tecavız olduğunu söylemektedirler. ber, gazete sütunlarında okunmuş- İkinci koşu dört ve daha yukarı İşgal zamanında Fransızlar tara-
~ tiln i .~ı.ncü milli tıp kongre- Refik Münir B. demiştir ki: tu. yaşta ve hiç koşu kazanmamış yerli fmdan Jandarma tayin edilmesinden 
~ ı:cı; '!'~ klat ve kongre heyeti u- _ Bu defaki kongre eskilerden Hayvani ihtiraslarının tatmini ıçin v

1 
e arap at ve kısraklara mahsustu. dolayı hey' eti mahsusaca hidematı de 

L"'a' Cnbaı b~· ~ğün hayat ve kuv- daha iyi olmuştur. Bilhassa Hamdi Mehlika hanımı boğazlayan İbrahim' kramiyesi 200 lira ve mesafesi 2000 vlette ademi istihdamına karar veril 
~yga bcndeul'.u.k rehberini selarn- Suat heyin kanser hakkındaki yeni in muhakemesine bir müddet eve! metre olan bu koşuya yalnız bir hay- miş olan Tarsus muhasebei hususiye 
)it t eı ida nızı memur etti. Cüm- tetkikatı çok al.ika ile karşılanmı~- Diyarbekir ağır ceza mahkemesinde van iştirak etti. Mükafatı kazana bil- sabık tahsildari Hilmi efendi hak
~b~~ıı:ıu{esinin yüksek feyizleri- tır. başlanmıştr. Ahiren muhakeme hi- mek için muayyen vakitte hedefe va- kındaki kararın refine müttefikan ka 
~~·~llin in Y_olunda yürüyen Türk Frengi ve kızıl tetkikatı da ehem tam bulmuş ve katil hakkında idam sıl oldu. rar verilmiştir. 
~lr.ırın lb kışalı hususunda aziz miyetlidir. İki sene sonra dördüncü kararı verilmiştir. ÜÇÜNCÜ KOŞU İşgal esnasında Fransrzlar tarafın-
"- .Ye ite t raz eyJC<l;ği çok yüksek kongre Ankarada toplanacak, köyler İ Üçüncü koşu (Handinkap) 920 

•e evec ilhl ALTIN D Ş OSMAN · 1 d k d • "k · dan Kilis tahrirat katibi refiklig"ine 

\ 
lıılnnett c eriyle mütebas- de ve şehirlerde halkın ve rocukla ÖLDÜRÜLDÜ senesı zar rn a azan ıgı ı ramıye-ar k > ı k" 1. ·· tayin edilmesinden dolayı heyeti mah 

f 
1 ı.. taıı·rı:ı ongre azasının pa- rın tagaddisi ve raşitizm (kemig" e a- er ye unu 3000 ırayı tecavuz etme-

•u ve h' B t ı d • b" tak · susaca hidematı devlete ademi istih-'n.ı~"Yurrı:ıa tlrmet hialerini ka- it hastalıklar) mesailile meşgul ola aşına op a ıgı ır ım serse- mış olan dört ve daha yukarı yaşta- d 
""'1, nızı ittirham eylerim e- caktır. rilerle uzun zamandanberi Kars ve ki halis kan İngiliz at ve kısraklara amına karar verilmiş olan sabık rü

r.. _ R:ongre reisi doktor 
~:"'ll f.f REFiK 

1<ı, lı.k~ada z. INlN CEVABI 
~lık be tıp kongresi reisi dok

it~ trcl\iııl'efendiye 
~~:a1ıllıın ~ııI:terem azasına te
:"lt Ilı 1nı riea lagına tavassut buy
'tıı Ct;ıia;,,d <der, kongreye meş-

•de,;_ e muvaffakiyetler te
-- efendim. 

Reisicümhur Gazi 
il, r.t_ MlıST AF A KEMAL 

•. ı... ~~z~ısı REiSiNE 
' ~~Qlda b.. ~AT 
~-~~ ....;,., Pli uyuk millet mecliıi 
'it~ tün i . '" hazretlerine 
~ tjtıp ı,0~1~t. eden üçüncü milli 
~- hu~asetpe g ~ı h:yeti umumiyesi 

S" lııet h~ı ılerrne selam ve de· 
~r ıs eri · , Ctt; B nı takdime beni 

~llin inik u Vazifemi ifa ederS;en 
-;r b 4rııtu2 adı hususunda vaki is
~ e~Yruıan ı~e kab~lü suretiyle iz. 
~1<,tl er. ve h ve~cilhe arzı teşek
~~i 'rıni nı?etı umumiyenin zatı 
~~ ;tıa intilıa~efikan heyeti f:thire 
~<!İıtı Utf<n kab 1 _h~~us.undaki kara-

. ulunu rıca ederim e-

~ • Kongre reisi 
't ~I~ I> Doktor REFiK 

lı.,'Ofı~ lton Ş. ':fZ. iNiN CEVABI 
l\o~ndiytreıı reisi doktor Refik 

. ~te grenın i . 
~t '~tıı dok~tı~ar münasebetiyle 

c o tınan s or. a~rmı.z tarafından 
~'t derim. !{ •rnımı hissiyata teşek
~ I<> ti tahtın~ngrenın zatı aliniıin 
tli~i it faydatıa to~Ianması mesai-

'- r_ ICon nctıceler vereceğine 
~ r<lFırııa tgre .azayi muhtcremesi
~'~lıgınd:vcıh olunan heyeti fa. 

n dolayı memnuniyet-

Bunların raportörlerini Türkiye 
tıp encümeni intihap edecektir. Kon 
greye verilen serbest tebligat mev
zuları arasında Cemil paşanın "hasta 
yı ameliyata hazırlamak", Server Ka 
mil beyin Tifoda cilt teamüjü, Ah
met Hamdi beyin "Gülhane usulü 
yıl çıbanr tedavisi", Nuri Fehmi be
yin gözde dizanterinin ihtilatatı, E
sat Raşit beyin uyku hastalığı hak
kındaki nadir müşahedeleri, Ali Şük 
rü beyin çocuklarda çiçek aşısının 
yeni bir şekli tatbiki, Abdülkadir 
LOtfi beyin kızıl ihtilatatı, Nüzhet 
Şakir beyin Bursa kaphcaları, Yu
suf İzzettin beyin gözde nadir görü 
len koksidi vak'ası Etfal operatörü 
Kazım beyin "kanserle frenginin 
münasebeti", Rontken mütehassısı 
Tarik beyin "kemik kanseri" nin 
rontkenle muayenesi vardır. 

Erzurum vilayetleri mıntakalarında mahsustu. Günün en mühim olan bu sumat muhafaza memurlarından A~ 
~ekavette dolaşan ve köylülerimizin koşusuna üç hayvan iştirak etti. İk- rif Hikmet efendi hakkındaki kara
huzur ve istirahatini selbeden altın ramiyesi 1000 lira ve mesafesi 3000 r~n ref'ine müttefikan karar verilmiş 
diş namile maruf Osman ismindeki metre idi. Neticede, Yula'nın bindiği tir. 
şerir ve aveneleri ile takip müfreze- Primerol birinci, Horvart'ın bindiği Kavlen ve filen amali milliyeye mu 
·niz arasında vuku bulan 9 saatlik halif harekette bulunmasından do-
ınusademe neticesinde eşkıyaya bir FMroydinav ikinci, Vilyams'rn bindiği layı hidematı devlette ademi istihda

avzika üçüncü ı:eldi. 
çok maktul verdirilmiş ve maktuller SON KOŞU mına karar verilmiş olan Osmaniye-
meyanında bulunan çete reisi altın D d k d"" d li Hacı Yusuf oğlu Mehmet ağa, hak 

O d . K · . ör üncü ve son oşu ort ve •- !andaki kararın ref'ine müttefikan 
diş smanın cese ı arsa getırıle- ha yukarı yaştaki yerli ve arap at ve k . 
rek teşhir olunmuştur. kısraklara mahsustu. İkramiyesi 300 arar verılmiştir. 

lira ve mesafesi 3000 metre olan mev ALI KARAR HEYETiN-

Tebligatın bir kısmı va.ktiyzhğı 
dolayısile okunamamıştır. 

Hepsi tabedilecclc, kongrede bulu
nanlara dağıtılacaktır. Kongre rapor 
larile edebiyatı tıbbiyemize (1500) 
sahife ilave edilmiş oluyor bunlar 
orijinal tetkikleri muhtevidir." 

İKi KIYMETLİ HALI 
Akşehir camilerinden birinde mev 

cut olup Konyaya getirilen iki par
ça kıymetli halı seccade satıhğa çı
karılacaktır. 

Konya asarı atika müzesi müdürü 
Yusuf beyin tetkikat ve beyanatına 
göre seccadeler üç dört yüz sene e
ve! imal edilmiştir. Evkaf müdürü 
Ziya bey, bir mütehassıs heyet da
vet ederek bunların fiatı hazıraları
nı takdir ve tespit ettirmiştir. 

İZMİR ÜZÜMÜ 
İzmirde bu senenin üzüm mahsu

lünden piyasaya şimdiye kadar (18) 
milyon (137) bin kilo gelmiş ve bu
nun on beş milyon (360) bin kilosu 
satılmıştır. 

Kongrede ehemmiyetle tetkik edi 
len Hamdi Suat beyin bulduğu ve 
isim koyduğu peritvan (karın zarı) 
kanseri Vlyanadaki Beynelmilel kan BURSA DA TAYYARECİLİK 
ser kongresinde de takdir edilmiş Sivil tayyareciliğin inkişafı için 
ve ilim kitaplarına geçirilmiştir . .büyük bir fealiyetle çahşılmaktadır. 
Doktorların serbest meçzuları ara- Ezcümle Bursa tayyare Cemiyeti 
srnda da böyle beynelmilel kuvveti tarafından Bursada Gazi paşa cad
haiz tetkikler bulunduğu beyan edil desinde 35 metre uzunluğunda bü
mektedir. (6) Kadın doktor da kong yük bir arsa satın alınmıştır. 
reye iştirak etmişse de ilmi bir teb- Bu arsaya büyük bir bina yapıla-
liğleri yoktur. cak ve tayyare spor kulübü de bu 

Kanser mütehassıslarımız, beyne! binada açılacaktır. Bundan başka 
milel teşkilatla temas etmek ve bu tayyare hangarları yapılmak üzre di 
hastahğa kar!jt esaslı bir mücadele ğer bir erazi daha satın alınmıştır. 
açmak üzre bir cemiyet teşkiline ka İlk baharda tayyarelerle yolcu 
rar vermişlerdir. nakliyatına başlanacaktır. 

simin bu son ko§usuna beş hayvan DEN: lstanbul'da Süleymaniye-
dahil oldu. de katip Şemsettin mahallesinde 3 

Neticede Kamil efendinin bindiği No hanede ikamet eylediği heyeti. 
Kısmet birinci, Prens Halim beyin mize verdiği istidası münderecatın
sabip olduğu ve Çisar'ın bindiği Pe- dan anlaşılan ihtiyat zabitlerinden 
digri ikinci ve Yula efendi tarafından Seyfettin oğlu Ahmet Fevzi efendi 
binilen Güzel İzmir üçüne.Ü geldi. mezkOr adreste bulunmamış oldu

ğundan yeni adresinin heyetimize 

·~1 =~;;:'Ti~TRö ..... '! 
İ SiNEMALAR i 

M h 1 h ........... - ........... : eç U ırsız ~adıköy Hilal Tiyatrosunda 

Şüphe üzerine iki Komik Cevdet Bey 

k• • }d Temsilleri Pazar Akşamı Büyük 
IŞl tUtU U ikramiyeli komedi 3 perde, Büyük 

varyete Dans; TaA-annl ve saire 
Duhuliye 30 kuru;tar. 

Şehzadebaşında Millet tiyatrosu
nun bir odasında oturan Celal beyin 
odasına evelki gece hırsız girerek 
bir kat elbise, 400 lira ve daha bazı 
eşya çalarak kaçmıştır. Şüphe üzeri
ne kapıcı Ahmet ve Dursun yakala
narak tahkikata başlanmştır. 

ŞOFÖRÜN MARİFETİ 
Teofilos isminde biri dün bisik

letle Halaskar Gazi caddesinden ge
çerken şoför Refetin idaresindeki o 
tomobil altında kalarak hafif surette 
yaralanmıştır. 

Satılık garaj 
Cagaloğlunda Acem Sefarethanesi 

karşısındaki Servili Mesçit sokağın
da 4 numerolu otuz otomobil istiap 
eden 720 arşın terbiinde 30 arşın 
caddeye yüzü bulunan bir garaj ma
halli satılıktır. İstanbul Asma altın
da il numeroya müracaat. Telefon 
İstanbul 1870 

- Sinemalar ne güne duruyor? 
diyeceksiniz. Doğrusu da bu. . sine
malar ne güne duruyor? Bakaaruza 
hepsi bir anda canlandı. Kapılarının 
üstünde kapı kadar birer lavha salla
nıyor. Hatta bütün bir mevsim, müt
terisizlikten kapalı duranlar bile ha
rekete geldi. Bakalım bu uzun kı§, 
bize neler seyrettirecekler? . • Par
don, yanıldım, neler seyr~ttirecek ve 
neler işittirecekler? Malum ya bütün 
dünyada bu sene sesli !ilimler moda 
oldu. 

Dün bir yerde bir bahs açılmıştı. 
Birisi dedi ki: 

- Sinemanın tiyatrodan hiç farkı 
kalmıyacak. Sesli filim, sesli filim .. 
benim için hiç enteresan deifil. . Sa
natkarın mutlaka sesini işitmek la
zımsa gider "Naşit" in tiyatrosunda 
Şamram hanımın kantosunu dinlerim. 
Hiç olmazsa Türkçedir. Sesli filim 
olsa olsa lisan bilen bir kısnn halkr 
alakadar eder Mesela, herif Rus ar
tistidir. Rusça söyleyip duracak. Biz 
de ağzımızı açıp bir kelimesini anla
madığımız bu tiratları aptal aptal 
dinliyeceğiz. 

- Öyle ama, dedim, sinema sahip
leri senin fikrinde değil. Büyük rağ
bete intizar ediyorlar. 

Esneyerek: 
- Bakalım, dedi, göreceğiz ..• 

* * * 

- Var siz de bir çorap .. Çok ma-
rifet var! .. 

- Çorap mı. • Çorap istiyor be .. 
- İstesin. . Ben vermem. 
Hokkabazın bu talebi ittifakla red

dedildi. Çocuğun biri dedi ki: 
- Avala bak. . çorabı vereyim de 

kibrite tutup yak. . yağma vardı. 
- Çorabr versek bu sefer de sırtı

mızdan ceketleri istlyecek. 
- Herif bizi soymağa niyet etti .. 
Hokkabaz, çok geçmedi, aramıza 

sokuldu. Elinde bir kadeh: 
- Bak ne marifet. . . mukaddime

sile karışık teklif etti: 
- Herkes atacak içerde beş giroş. 
Bardağa atılan çeyreklerin yalnı~ 

şıngrrtısı işidiliyor ama kendileri 
meydanda yok. Paralan sür'atle ko
lunun içine saklıyor, sonra boş kade
hi göstererek: 

- Haydi beş giroş. . diye bağrrı
yordu. 

Böylelikle epeyce para topladıktan 
sonra alkıılandı ve çekildi. 

İhtiyar aul hokkabazlrğını bu son 
hünerlle göstermişti. 

M. S. 

lRTIŞA MESELESi 

İrtita meselesinden dolayı mevkuf 
olupta geçen gün tahliye edilen Jak 
Basat E. tunları söylemiştir: 

Hem sinema hem de güpe gündüz " _ Bu mes'ele hakkında ortaya 
hokkabaz, monolog, gibi varyete nu- atılan şayiaların bir çoğunun aslı yok 
rnaraları gösteren bir yerdeyim. tur. Bu şayiaların nereden çıhrıldı· 

Ekranda gülünç tesadüflerle, ina- ğıru da bilmiyorum. Müstantik E. 
rulmaz vak'alar biribrini takip edi- bana ıirket itlerini sordu, ben de kcn 
yor. dilerine izahat verdim. Asıl mes'elı 

Mesela yüz metrelik bir uçurum- t'Udur :Ortaklarım, bana barut inhisa 
dan aşağı düşüyor da herif yedi can- nrun alınması için 150 bin lira sar. 
lı mı nedir ölmüyor. Sonra dehşetli (edildiğini söylediler. Ben Lu i'!kı 
bir sokak muharebesi oluyor. Ortalı- yapıldığı vakit Ankarada bulunuyor· 
ğı kan götürüyor, fakat vak'a kahra- dum. Yapılan bu masrafı tcv•ik et· 
maru, neticede dipdiri ayağa kalkı- mclerini ortaklarımdan rica ettim 
yor ve tuhafı nerde alkıtlanryor. Ya- bana 25 bin lira Baban zadelerden bİ 
rumda oturan bir ermeni madam, o · rine komisyon olarak verildiğine da· 
kadar heyecanlı ki her yeni sahnede: ir vesika gösterdiler, diğer 7 5 lıin li-

- Mega! . diye gözlerini kapıyor, ranın hesabını gösteremediler. Bunun 
artık o esnada kimin ayağı rasgelirse üzerine bir hakem heyeti teşkil edil
incecik topuklarile basrp geçiyor. Bir di, N"8im Mazilyah E.,. de bu he
defasında nazikane ihtar edecek ol- yette idi. 7 5 bin liranın sureti sarlı
dum: m gösterir vesaik olmadığr halde bu 

- Madam, çok reca ederim, de- sarfiyatı meşru gösterdiler. Halbuki 
minden beri. . . ayağımı göstererek ortaklarım bu 7 5 bin lirayı kendile-
sustum. ri aralarında taksim etmişlerdir. 

- Ah .. dedi, Pardon .. Sonra da Çıkarılan şayiaların mahiyeti hak-
kendini mazur göstermek için: kında benim hiç bir malumatım yok 

- Fakat, görmoorsunuz ne kadar tur." 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Dün hararet azami 21 asgad 13 

derece ıdL Bugün havanın açık 

~....;~~~~~~~~ ~ 

~Hütü~ Hir.~YE : 
Asri a ile 6 

olması muhtemeldir. B 1 1 Karı koca kavgası o kadar - e!l sana an atının . 
gülünç bir şeydir ki, h alli kan Ertesı akşam, hanımefen~, 

[ 
Haftanın=-1 ile kocanın kavga etmesini, ben elinde vişne sepetiyle eve geldı. Bu gllnkll yenl 

ısı kendi hesabıma, gülünç bulu- Biraz sonra, kapıdan kocası bilmecemiz yaz rwn. Anlaşıp uyuşmak varken girdi. Elinde koca bir şişe kon- SOLDAN SAÖA: 1 
kavga edilir mi hiç? yak vardı. ı _ Cefa (8) 

DClnkCI bllmecemlztn 
halledllmlf şekil 

YUKARDAN AŞAÖI: 
1 - Din değiştiren (7) 

Şehir işleri Komşularıma, zengin dostla- Karşıla~ınca, birb~~l~ni tepe 2 _ Yanardağın püskürdüğü (3) 
. . . . .. rırndan biri, bir sandık şeker den tımaga kadar suzdul_er '. 3 - Ye~ gün (5) Hane (Z) 

2 - Nota (2) Nida (Z) 
3 - Rahim ( 5) Vermek (3) 
4 - Zorlamak ( 5) 

Şebremanetı Aliyesının mu- hediye etmişti. Birdenbire hanımefendı, hid-. 4 - Genışletmek (5) tehassıa heyetleri müsaade e- Hanım efendi sevinçle koca- detlendi ve hiddetle vişnelen 5 - Yıpranmış (4 ) Yapılması ıa-.. b' hi · ' • zım şey (Z) de~le~ae bu gun ır~ ıe r ·~- sına dedi ki: yemege baş~adı · • 6 _ !dinin muhaffefi (Z) Hayali 
5 - Üstüne yazı yazılan .(4) 
6 - Düşman eline düşmek (6) lerımızden bahsed~gım.Temın _ Yarın vişne alıp reçel ya- Beyefendı, kansının ~zdıgmı kuş (4) 

ederim ki bu yazacagım satırlar pacağım. şeker olduktan sonra görünce soğuk kanlılıgını mu- 7 - Tahriri söz (5) 
lstanbulun t?~na, çamur~a yapmam~k abes... hafaza edemedi ... O da. kı~d~ 8 - Cet. (3) Hanede (4) 

7 - Ateşin fışkırdığı ( 4) Yeni ( 3) 
8 - Vesikalandırmak ( 6) Dahi 

(Z) 
ne bir zerre ılave eder, ne b~r Kocası memnun görünmedi: ve ... Hiddetle konyak şışesını 9 - Gelır (6) Fırlat (2) 
damla eksiltir, yani ratbü yabi~ _ Daha bir kavanoz dolusu açtı ... Hiddetle ağzına dayadıı"'!' ....... --... """",.."""""""""""""!"'_..,"""""""""""""""" ..... ~""-..,....!!_!!_!!~'!lll"·-111111. "!"'_--

9 - Elle göstermek (6) 

ıeyler değildir. Geçende malı recelimiz var. Ben yarın bir şişe icme~e başladı. 
bir mikrop tesirile geçici bir uy konyak getiririm, vişneli kon- Bir saat sonra, meydanda b~r 
kusıızl1:1ğa uğramıştım·. Yatakta yak yaparız. tabak dolusu vişne ile, bos hır 
zihnimı oyalayacak bır mevz~ Hanım efendi itiraz etti. Rişe konyak kaldı. 
ararken aklıma 9u saçma geldı. Beyefendi inat etti. K~ı karsıya oturdular: 
Ben farzı muhal ola~ak Ista~- Karısının visneli konyakla - Biz ikimizde budalayız. 
bul şehrini tanzime memur e~ıl başı hos de,ğildi. Sevmiyordu. ded;ler; ne vişnemiz kaldı, ne 

anm ?" Bu suale şoy · , d k • K~vga etme ıem. ne yap ··un· Kocası gibi ayya değildi . _ e :ınyagımız · • " -
le hır cevap verd . . .. .. . Kocası ağzına recel koynıaz- ge !uzum yoktu . 

- Derhal şehnn buyuk b':'" dı. Kansı reçel yey~cek arka- İkisinin de mıdesi bulanıyor
pilanmı alırım, başlarım tetki: daşlarına reçel ikram ed~cek di- du. Karısı 
ka ... Y ook yanlış evve~a ş;h_rı ye, şekeri ziyan ettiremezdi. - Ben ağzıma bir şeker ata-
gezmeye başlarım ..• Ala, lakin S in f · · d.. ·· 1 yiın 
neyle gezeceğim? Eski lhtisap - yenkya ıkz.ne sınıb ukşunb: -·Ben de yandım bir limo-

1 'b. ·· · d lm - o , san ı sen aş a ır ' ağa arı gı ı at uzenn e o az, d'" .. .. 1 nata içeyim. 
f U halde bir otomobil tedarik e şelk" ~ş~?-UY?rs~n. İkisi a~ midelerini tutarak ki-
derim. Tamam! lşe naaıl başla- ısı ır agız an: .. .. .. .. 

1 
!ere girdiler ... 

Yacamn.1 tespit ettim. Istanbu- - Yann olsun da goruşuruz. E hl .. - . B d d"'. . ı yva .. lun tanzimi için bana bır otomo - en _e '.gımı y_apanm · Seker sandığının yerinde yel 
bl·ı laz" ım - Haydı gıt yatagı aç! 1 . d · · · B Ik d . er esıyor u . Zaten pek nadir olarak bir . .- a ?~ a saatlerce ~ıgara Evin icinde bir tane şeker 
taksiye yahut henüz türküsü ıçıp, buz gıbı ayaklarla gelıp ya- kalmamıştı. 
olmiyan bir arkadaş arabasına taga yatma · Oğulları, sandığı yüzde elli 
binince şehir gözüme baş~a tür Karşılıklı: eksiğine satmış, paraları barda 
lü gözüküyor. Bu otomobıl bah - Reçel mi? yemeğe gitmişti . 
si de bayii naziktir. Oyle olur - Vişneli konyak mı? 
olmaz arabaya binmem hele 11- Bir ağızdan: 
fır numara üstü tenteli F ort ya 
but ona benzer citroen arabala
nnm keçi gibi sıçraya sıçraya 
gidi§i hiç hoşum& gitmez. Hem canım yanmaz, gider aksi gibi 
İnAan bir ahbabını arabaaına ça eli ayağı tutar birine düşerim 
ğırıa otomobil sınıfının talika tatsız olur camm yanar. Anlar. 
nevinden bir yere davet etmeye aınız ya! Ondan sonra berikiler 
utanır, dili varmaz. Zaten be- yani gazeteciler alırlar ellerine 

kanlı kalemleri, ver yansın a- 1 
nim şehri islaha memur olduğu 

Nakleden 
SELAM! İZZET 

mu iti tirler ve o çeşit, otomobil- leyhime ! Diğer taraftan ben ra
lerin ayak takımı olan bir araba hat durmam, derken mahk~me
ya bindiğimi görürlerse -valabi- !ere düşeriz, bir kepazeliktir gİ· ı 
arkamdan: "Voyvo!" diye bağı- der, bana bir teY olur diye endi- - PO.LA NEGRI 

ihadı Milli 
Türk s · gorta şirketi 

Harik ve havat üzerıne sigorta ınuamelesi 
icra eyleriz~ Sigortalan halk için n1üsait 

şeraiti havi~ir 2 
1'1erkezi İdaresi: Galat.ada Unyon Han1ndadır 
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Devlet ne niryolları ve limanları nınnıni i~aresin~en; 
Fı:vzipaşa - Diyarbekir hattının _Fevzipaşa - O~an nam m~v~i 

arasındaki 143,050 kilometroluk bır kısım 9 Eylul 1929 tanhin 
den itibaren açılmıştır. 

Mczh-Ur kısının üzerinde şimdilik haftada üç gün bir muhte-
lit katar seyrüsefer edecektir. 

Fevzipa'?a<lan hareket: 
Cuma, Pazar, Çarşamba saat 6,30. 
Ozana muvasalat ayni gün saat 13,30 dur. 
Ozandan hareket: 
Curmırtesi, Pazartesi, Perşembe günleri saat 13. 
Fevzipa. aya muvasalat ayni gün saat 20 dir. 
Devlet Demiryollannm diğer bilumum istasyonlarından mez

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

y okular Adana ili! Fevzi paşa arasındaki şirket hattı için 
baskaca b'let alma.;-a mecbt•r u-+ Jmadıklan gibi tüccari eşya-

m da P dana ve Fe ;p Ş<!da bi ~ muta ·a~~1ta lüzum olmaksı
zın ücreti peşin veya gideceği yere havale suretile kabulü temin 
edildiği ve fazla izahat almak isteyenlerin istasyonlara müraca
atları lüzumu ilan olunur . 

nrlar. şe etmem, lstanbulun tanzimi l ~" L U" 
Bu istihza bana ait olamaz, geri kalır. Bu güne bugim Dün· V l ~ 1 1 30ı9 92!) Pazartesi tarihinde münakasası icra edilecek olan tanzim etmek üzre olduğum yanın en güzel bir şehrini tan- 1 R y il R 

1 
gümrük komisyonculuğuna iştirak edeceklerin şartnamede mu-

Devlel ~emiryolları ve liınanları uınunıi i~aresiunen 
tehre intikal eder. Demezler mi zim etme en bı kmaya da kim harrer vesaik ile beraber şimdiye kadar büyük müesse~elerde bu ki: senin vicdanı kail olmaz. Onun filminde işi yap ms olduklarına dair müesseseler tarafından verilmiş e--Şuna bakm! Daha bineceği içindir ki lstanbulun tanzimi i- APARTIMAN ARANIYOR hemmiyet ve kabiliyet vesikasını teklif mektubundan ayn birzarf arabasım düzeltemiyen adam, şine başlarken ilk iş bir otomo- Derhal veya ı Kaııunuevelden iti- deruıı;ında ıta etmeleri liizımdır. h tanbulu tanzim edecek!? bil ama güzel gıcır gıcır bir oto ha k' 1 k ·· b · · ---------------

Ben bütün tavazuuma ve Dün ~o~il alma~r. !'1~0~ marka i- i re~ k~~~a~rı:tlalı~~:nyo~~~~ı ::~~ Devlet ~P,ffiİfj Harı ve limanları u~unıi inaresinnen yaca henüz sitü şöhretimin ha· yıdır, hangısı kotudur onunla le~ık t · _tını ha>ı mobilyalı veya 

BÜYOl TAYYARE PiYANGOSO 
YEDiNCi TERTİP 

3. üNCÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNİ EVVLDEDİR 

Büyük ik ramiye: 
40,000 liradır 

Ayrıca : 
20,000 
15,000 
12,0 00 
10,000 Lirahk ikramiyeler 

ve 10,000 ,, Bir mükafat 
işbu keşdede cem'an " 3,900 ~ numara kazanacakor. 

Deniz satınalına komisJonun~an: 
• 

28 Eylül 929 Cumartesi saat : 14 te 
56 Düzine Muhtelif cins ve eb'atta eğe 
93 Takım » » Kılavuz 

108 adet helezonlu makap piçoplu piçopsuz 
3600 Siyah ve beyaz zımparakiiğıdı 

28 EEylül 929 Cumartesi saat : 14 te 
6000 adet ahen çatal pin muhtelif eb'adda 
3000 adet pirinç çatal pin muhtelif eb'adda 
2500 adet ahen somun pin muhtelif eb'adda 
6900 adet pirinç demir vida yuvarlak havşa baiilı 
3300 adet ahen demir vida » » 

200 adet karpit memesi 
300 kilo oksujen kaynak teli 
200 kilo telli ve bezli lastik lavha 

3 kilo lavha muhtelif eb'adda lastik 
300 kilo kurşun lavha 

Milli müdafaa vekaleti deniz fabrikaları ihtiyacı 

• 

olan yukarda cinsi ve mıktarları yazılı malzemenin . ~ 
gün ve saata münakasai aleniye ile ihaleleri icra edilecektı!ııl 
namelerini görmek isteyenlerin her gün, vermek iste~e ,s 
yevmi ihalede muharrer gün ve saatta Kasımpaşada DeıUJl 
alma komsiyonuna müracaatları. __./ 

Deniz niki~ i~l eri nıü~irli~innen; 
Kilosu 
2500 Yün şayak lacivert parçalar,, 
1800 Am erikan, kirpas parçalan. 

200 Yazlık haki keten parçalan. 
150 Şali parçalan. 
450 P alet 
200 Amerikan don, köınlek. 

686 Buranda 
209 ,, kamı yarık çanta 
295 ,, çanta 

21 ,, ekmek torbası 
140 Şayak nübet kaputu 

16 ,. ceket • 
12 9 ,, pan tal on 
121 ,, gömlek 
5344 Kirpas işbaşı elbisesi. 
83 Syah dibetten buyunbağı 

1162 Yün battaniye 
1463 Yün çul battaniye · 

Deniz dikim işleri imalathanesinde mevcut olan yukandıı 
ve miktarı yazılı 18 kalem kullamlmış ve kırpıntı eşya müı:il 
suretile satılacağından satın almak isteyenlerin yevmi ihale 0 ~ 
k üzre tayin edilen 12 teşrinevvel 929 cumartesi günü saat 1. 
dikimhaneye muracaatları ve şartname alınak veya gömıelı 1 

yenlerin yevmi ihaleye kadar her gün muracaatları. na verdiği tez~lzül etmez itima ben metgul olmam. Beni bu işe moşt:ı\~"::;~ı_r apar~an aranıyor. , Haydarpasa kömür tahmil ve tahli· 1 natlarım ayni ğünde saat 15,30 kadar 
d C:L • b 1 b" memur edenlere: 

1 
ışı, ih d'il°.' veByAaNKAyazpaşa tara •. yesi ameliyesi kapalı zarfla münaka- Umumi Müdürlük kalemine verme- -------------------------1 nasıme rağmen öy e ır şe ı· f b" b"l arı tere e ır. rumuzuyla sa korunu tur !eri lazımdır D 1 t d · }l ı · } 11 ye tahammül edemem. Hele ga- -· Bana ut en ır otom? .1 Istanbul 176 numaralı posta kutusu. ya.. ş . . .. .. . '.. . . eV e emıryO art \Te lfilafl arı UOlv zetelerin diline düşersem, o ma- aldırınız! cler$em, e bette g p na tahriren müracaat olunması. Munakasa Z4. 9. 929 sali g~nu saat .. T~lıpler ınu-?~kasa şartnanıelerını • d • d . . b" b" k im zla. n Farza.: !6da Ankarada Devlet Demıryoıİan ıkı lıra mukabilinde Ankarada, Mal- 1 areSIIl en: hut teneke araba ıçınde ın çe- ır. am!0 :1 a .. a t Y • ~ 1 İdaresinde yapılacaktır. zeme dairesinden İstamhulda Haydar şit resmimi dercederek altına: d.elım ~ı bı_r .guzel. a~aba te~.a-ı Jrfiha[[er ,Mümk- saya iştirak edeceklerin paşa mağazasından tedarik edebi- l'mum idare namina ecnebi memleketlerden gelecek bilıJfll "lstanbulu tanzime memur e nk ettım, ıçıne bınd•m, şofor, teklif mektuplarını ve muvakkat temi lirler. eşya levazım ;e emtianın Samsun ve Trabzon limanlarından fllı dilen Felek gerdiinesuvar ola- temiz lacivert kos ürnünü ve be Istanbul ve Kadıköy Hilal sine- b al k ·--- ~ Türk limanlarında gümrük muamelesinin ifası kapalı zarfla ıJI~ rak gezerken gibi bir şey yazıp Y'."2 c_ift di.;ğmeli ka!1utu~u giy: malan sahipleri Şükrü ve Kli.mil bey- Denı·z sa n ına onı·ı·s~ 11111 an ·. kasaya konmuştur. Yazının sonuna da iki c !) işare- dı, elınde beyaz den eldıvenlerı ıerin valiaei mu1ıteremeıeri hanıme- ı I I ve~ f d. ı· · d 1 h · ah ;\lünakasa 30 9 29 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada tile üç (?) i§areti takdılar mı olduğu halde bana sordu: en. ı ece ı mev u uya ra metı r · 

1 b 
mana kavu~muş olduğundan ctnaze. Siyah saç muhtelif eb'atta 210 adet J için lüzumu olan balada muharrer demir yollan idaresinde yapılacaktır. ben ifrit kesilirim. - B. fendi ne tarafa? §le U si bugün saat 11 '/, burukta Saraç- tahmini kilosu 22455 Köşebe. ·n. J •.nulı-, e•ya hizasmda gÖst~rı n gün ve sa· 'l k ·•9~ 1 . · .. 1 • ' " üna ·asaya iştirak edec~klerin teklif mektuplarını ve rou' Ofke baldan tatlıdır-, taham- sua uzenne şoy e ra atça, toz- hane ba•ında Ho_rhor caddesinde telif eb'atta .so. adet tahmı_nı ki,losu 

1

. atta ihalesı' 1·cra edı"lecekbr" . 
1 '' • teminatlarını ayni rründe saat 15,30 a kadar umum! mudur u• mülümün az oldug" u bir zamana &UZ, top aksız, inişsiz, çıkışsız 160 numaralı hancsınden kaldrrılarak 3900 Galvanıslı saç m.:ht.Jıf eb alt~ ş t • · .. k · t 1 • " F ·h ·· "f" d d h · ' kil 3900 Y ar namesını gorme ıs eyen erın lemine vermelerı· l'z.ımcltr. rast gelir elimden b"r kaza çı- bir yol dü~ündüm, dü~ündüm, cenaze namazı atı camıı şen ın e 130 a et ta mını osu uv"r- h .. k . . 1 • • " ' bade!eda Yenikapı Mevlevihanesin- lak ahen demir ç,bouk tahmini kilosu,. er gun vemıe ıstıyen erın yevmı T r 1 k 1 b 1 k b A ka kar, gazeteciLrden birini döve- düşündüm, o düşürıce ile uyu. deki metfenı mahsusuna defnedile· 1750 Münakasi aleniye ile ihale;i 211 ,b ~ı.!e 0muka,rer saa~ta Kasımpaşada a ıp er ~lina ·asa şartname erini eş lra mu a ilinde n J ~ rim, eğer ekseri olduğu gibi u- muşum! cektir Cenabı Meyli garikı r.ıhnet Eylül 929 Cumartesi Saat J4te Milli· Dcnız Satmalma konusyonuna mura- l\lal;r,cme daıresındcn, lstanbulda 1-laydarpa, a mağazasından re fak tefek biri e te5adüf etsem FELEK eyliye. müdafaa Vekaleti Deniz fabrikaları 1 caatleri. ~debi lirler. 

"il llligef,, in edebi tefrikası : 35 
---· -- --- --- -- - - - . -- - - -~· ıı ~ Aman!. bunlardan bana ne. amma bir daha söylediğini ca- yım. O da otursun. Sonra ocağı - Üvey. . amı sevmesi ve adamcagı i Cemiyet evliliği, çocuğu mira~ı, fana iyice yerleştir . . . kim tüttürecek? . . Benim kız Yahutta: boğaz ede ede öldijr111e~jc bütün karşılıklı hakları hep bu Dedim. Sonra konuştuk: kardeşim bak düşman aralığın- - Feleknaz. . . unutulur şey mi? Ah! O• 

bağla tanımış. Aksilik edecek - E .. yüzbaş11 Bey niye ha- da kaldı. O hep öyle kalacak diyemiyorum. Bu hep babamın olmalı da bunu: 
bir ben miyim?. Hem böyle ŞE- la gelmedi. mı? .. Neydip edip onu .kurtara- kabahati. - Katildir.. Jİ ylerle uğraşmak benim nelime' - Gelir hanımcığım üzülecek cağım. İnsan köyünün kahvesi- - Anne ... Anne! diye mahkemeye verJJle Efem lZZt!I Zaten ben iki şey söyleyecek- ne var?. O karabatak gibidir. ne çekilip rahat rahat çubuğunu diye bir kerre ağzımızı alıştır- Fakat nasıl?. , ı ".-..,.._...,.""'""' t im . . bunu bir çuval lafa çıkar- - Ya bu sefer zor bir işe rast· tüttürem iyecek olduktan sonrı; dı. Ama ne oldu?. . . Ne bana Muhakkak ki vardı~J. 

o E ASK 
dım. !adıysa?. n e diye yaşasın? İşte böyle bir anne, ne de ona kan oldu! ken- da kendisi gibi zebanıfll';ı, - Aldın mı? belki de yab8:n~~.bir e~n. v~cuda Akşam. . . - Olsun. O kaf da~rna gitse dilim ekmek yer. Gene domuzu d!sini öld~dü, ~ e~ de sokağa dir zaten Fındıklı .t~ıı Jt~ıl - Aldım ı dokunması gıbı urpertıcı bır :ıey Mehmet onbaşı geldi: gene neyder eder gelır. Bu ge- kovalarım . bırakıverdi. Şımdı malından, karısı anlattı ya! Rezıh11• ııt - Verdin mi? Yalnız ne var, nikfilı sevginin - Hanimnn bir şey istiyor rez pek irağa gitmiş olmalı . Olmazsa bir kurşun da ben parasından, kiliın keçesinden tücarı, namus dolandırıcdııf - Verdim.. . son hudutlarını aşmak için bö- musun?. - Sizin aylığınız var mı? yerim. Hiç değilse gözüm öte- çapkın İmama kan oldu, otur- fin birisiymiş! Durup diye beni H asanla güya baş ylelerinde bir anahtar olur. Hoş Dedi. Ne istiyeyim. Hiç bir - Yok .. Büyük m uharebede sini görmez! ... Mehmedin bir du aşaya! İstanbulda bir iki gün ken: Jıl göz edecekler. Merasim bir şey o da kan ve cıuılarını birlik ede- şey. yirmi kuruş alıyorduk ... Eksik köylü anlatışıyla ifade ettiği bu kalmış olaydım, ikisini de gör- - Tencere yuvarıaııdı, değil ama ben sıkılırım. Hem nler için bir şey değil ki! Anla- - Hayır. • • olsun! kanaat tekrar tekrar ispat etli- mek isterdim. Hatta gider Fe-- ğını buldu! . piri' Hasana nikah olmak bana çok şılan kanun ve cemiyet her sev- Dedim - Niye?.. yor: Bu millet ölmez. Yaşama- leknaz Hanımefendiyi tebrik dememişler.İşte tartı bı~ı . garip geliyor. Sanki şimdiye ginin samimiliğine inanmadığı - Ne yapayım Hanımcığ."l• . . . . . • yı aklına koymuştur. Bir Meh- te ederdim. Aceba beni nasıl nin dengi.O FeleknaZ \~ kadar onun değilınişim de bun - için bu nizamı koyuyor ve .. hak Bir şey eksik olur da sonra yüz- -Şimdi ne diye askerlik edi- met bir milyon Mehmedin ifa- karşılardı?. Fakat dünyada bu- .ma gelinceye kadar yll dan sonra olacakmışım gibi bir gözetiyor. İnsan ve sevgi birbi- başı Bey bana yapmadığını bi- yorsun?.. <lesidir! Geniş nefes alalım ve. ndan daha aşa yaradılış olınaz !' babamın üzerine nel~ll 3f ~ şey. Nikah tanışmadan, seviş- rine iyice inandığı zaman hiç rakmaz. .. Zaten bir yol seni - Gönül rizasıyla hanımım? Hasana hak verelim. Ne kadar iyi yürekli, hoşgörür tır. Her şey şimdi seÇı P tJl P 1 meden evlenecekler için iyi bir şüphe yok ki kanunun bu bekçi- önliyemedim. İlk kusuru ora ·laıı - On senedir bıkmadın mı? Gece. .. olsam gene bu kadının bayalı- Ianmaya başlıyor. J:!ııs weıı1 usul, bir meyanecilik, yadırgıı - liğine hiç lüzum kalmıyacak! ettim 1 - Hiç adam bıkarmı ne di- Durup diırurken de nerden ğmı unutamam. Bu kadından mm karısının ikide .. bı_r e s~, nlığı kaldıran bir tanıştırma ve- Sevgi bir kalbin istenerek ve- Zavallının yüreğine dert ol- yorsun hanım? Memleket bu. aklıma geldi. dahaöteye geçmiş insan eniği nip podralanıp su.zülJ<erııl" silesi. Biz öylemiyiz ya?. Sene- rilmesidir. Nikah: muş bu. - Herkes ne diye etmiyor?.. Gülünç bir merak: az bulunur! Bana, Hasana yaır sokağa çıkmasrnıJl . lerle g~zl~ri h~ç bir şeyi görme- - Sen onunsun.. - Onun zararı yok. Geldi geç - Sen onlara bakma. Beş - Annem aceba ne alemde?. tıklan neyse ne. Şapşallığma neydi?. JJit~ den bırbırlenni sevenler için diyor. İster sev. İster sevme. ti. Ben yüzbaşı beye söylemem parmak bir mi? .. Ben de oturıı- Ağzım alışmışta bir türlü: bakmadan babamın üzerine im-
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KaterpiIIer Traktörlerinin 
Tesis Ettiği Yeni Bir 

DÜN E 
20 modeli bir Katerpiller traktörü, 17 gün ve 17 ge

ee durmadan çift sürerek yeni ve muazzam bir dünya 
l'ekoru tesis etmiştir. 

l{üçükbir Katerpiller traktörü Kaliforniyada pek 
~etin bir tecrübeyi muvaffakiyetle başarmıştır. Arkasın 
da onlu bir disk pulluğundan maada 190Qpavent «855kilo)) 
sıkletinde Kültivatör olduğu halde traktör on yedi gun 17 
9eee ınütemadiyen ve bir saniye bile durmaksızın çalışa
rak hu husustaki eski dünya rekorunu 158 saat f arklakır-
~ıştır. Tecrübe Kalif orniyada, Ribovistada, Amerika hü
u.ınetinin Kaliforniya ziraat enstitüsü nezaretinde 

Yapılmıştır. 
Traktör bu müddet zarfında 2217,60 kilometre katetmiş 

\re 1263 Akr toprağı sürüp zer'etmiştir. 
'traktör, lazım gelen benzin ve yağı almak için de durma
~ış ve icap ettikçe yanına takılan tanklardan yürürken 
enzin ve yağ almıştır. 

Bu tecrübeKaterpillerinhernevi toprak işleri için 
~~kadar şayanı emniyet ve sağlam bir traktör olduğunu 
ır defa daha ispat etmektedir. 

- Türkiye için umumi vekili 
Kemal Halil, Mehmet Rifat ve şürekası 
İdarehane ve satış yeri: Garaj ve tamir yeri: 
Beyoğlu istiklal caddesi No 168 Ayaspaşa Jandarma karakolu 

Telefon Beyoğlu 742-743 'f elgraf: Tatko şında. Telefon Beyoğlu 1755 
ba-

Türk Anonim şirketine mukayyet hissedarlardan hisse bedellerinin 
yüzde ellisini vermeyen hi.<sedaranın hisseleri nizamnamenin onuncu 

maddesi mucibineebi!müzayede satılarak Türk ticaret kanununun 412 

inci maddcoinc tevfikan bilcümle hakl&rı sakıt olacağı gibi evvelce 
yaptıkları tcdiyatı da zayi edeceklerinden tarihi ilandan bir ay zar
fında hariçte olanların taksit bedellerini posta lle şirket merkezine 
göndermesi ve merkezde olanların şirket veznesine yatırmaları. 

1929 

DAN TOS 
DİŞ 

MACUNU 

. 
Dişleri yüz sene yaşatır ve çürümekten vikaye eder, Dişleri inci gibi beyazlatır. 

diş etlerini kuvvetlendirir, ve kanamaktan men'eder. Ve dişlerin arasında kalan te
fessuhatı ve ufuneti izale eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mani olur. ı\ğızda gayet 
lıltlf bir serinlik ve rayıha bılrakır. Mikropları imha ve ağızdıın gelecek her türlü has
talıkların sirayetine mani olur. Avrupada blrlnclllğl blplomalarla musaddaktır. Enbilyilk 
milkiifatı almıştır. Yirmi kuruşa Hasan ecza deposu. 

!imi-BAKTERiYOLOG -· 
Dr. IHSAN SAMI 

Bakteriyoloji laboratuvarı 
Pek daldk kan tahllllltı 

(Vaserman teamülü) küreyvat 
ıııdadı, tifo ve ısıtma hastalıkları 

teşhis~ idrar, balgam, cerahat tah
lil!tı, Ültra mikroskopi ilo lrenği 
taharrisi. sütnine muayenesi. 

Divanyolunda Sultan :\lahmut 
türbesi karşısında Tlefon Is. 981 

DOKTOR,. 

İZZET KAMiL 
Yeni , e eski belsoğuklujtu •m -

ra" cildiye '" !rengi tedavi e<ler 
Bahçe kapı , ekercl Hacı Bekir 
karşısındaki aparım.nda 1 -l 2 dan 
l 6/2 ya kadar· 

Devredilecek ihtira beratı 
"Tütün yapraklarını kesmcğe 

mahsus makinelerde yahut ma

kinelere dair i:;lahat,, hakkında 
onbeş sene müddetle 18 Teşrini 
evvel 192 1 tarih ve 650 numara 
tahtında bir ihtira beratı istihsal 
kılınmıştır. Bu kere mezkQr ihtira 
fruht veya icara verileceğinden 

iştirasına veya isticarına ta -
llp olon zevatın, lstanbulda Aşır 
efendi kitaphane sokağında Tür
kiye han No 16-22 de mukim 
vekili !stok dendlye müracaat 
eylemeleri . 

SeJriselaio .1 
Merkez Acentu~ Galata köprü 

başında . Beroğlu 236~ Şube 
ıcenteıı: Mahmudiye Hanı alntda 
lstanbul 2740 

TRABZON BiHiN~i POSTlSI 
( KARADE'.\lZ )vapuru23 

t<:ylül Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle lnebolu 
Samsun, Glreson,_ Trabzon, Rize 
1 it paya gidecek Vt dönüşte, 

Pazar ıskeleslyJe Rize, Silrmene 
Trabzoı. , Görele , Glreson, 
Grdu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zurıguldağıı uğraya•ak gelecek 
tir. Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Bozcaa~a pos!ası 
( Gelibolu ) vapuru 21 

EylUl Cumartesi 17 de idare 
rıhtımından hareketle Gelibolu 

Lapseki Çanakkale lmroz Bozca
adaya gidecek ve Çanakkale 
LApseki Geliboluya uğrayarak 
gelecektir. 

Anıalya postası 
(KONYA) vapuru 22 EylQI 

pazar !Oda Galata rıhtımından 
hareketle lzmir Güllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 
gidecek ve dönüşte mezkQr 
iskelelerle birlikte Andifli 
kalkan Sakız, Çanakkale Ge
llboluya ul?;ravaralt ~elecektir. 

NAl'.\I VAPURLARI 

lzmir postası 
Seri, IUks ve muntazam olu 

ADNAN~ 
23 inci PAZARTESİ 
günQ 16 da Galatı nhtımmdan ha.re
ketle ( lzmire) ve Çarşamba gilnil 
lzmirden Isıanbula hareket ede~ 

Galata Gümrük karıısında Site 
Fransez hanında 12 numa.rada Umu
mi acantaiığına müracaat Telefon 
Beyoğlu: !041 

·-----~---· SADIK ZADE BlHADEH-
LER VAPURLARI 

KA fi A DE!\IZ 
MUl'<T AZA~ı VE LÜKS 

F OST ASI 

Sakarya 
2iak'y~1 Pazartesi 

gllnU akfamı Slrkcl nhtı
mıodan hareketle (Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Ordu, Glreson, Trllbzon, ve 
Rize ıskelelerlne azimet ve 
avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mes 
adet haoı altında acentalığına 

muracaat. Telefon:lstaobul 213 

280 Kalem Eczayı Tıbbiye 
Istanbul Sıhhıye müesseseler müba 

yaat komsiyonu riyasetinden : 
Sıbhl Müesseıeler için Mayııı 930 

nihayetine kadar lazım olan iki yüz 
sekıen kalem eczayı tıbbıye tanzim 
edilen prtnamesi veçhile ve 8 Teı
rinienel 929 salı günü saat ı 5 te 
kapalı zarf usulile ihale edilmek üz
re mün.akaaya konulmuıtur. Bu baiı
tald prtnameyi görmek ve fada ;. 
zahat almak isteyenlerin mezkür 
koınisiyona muracaatlan ilan olunur. 

lstanbul maarif emin
liğinden: 

Ankarada Maarif vekaleti devai 
rinde bir tane 1 7, 5 lira maaşlı 
daktilo ve 4 tane l 7,5 lira maaş 
lı katiplik ve 2 tane 14 lira ma
aşlı daktilo ve iki tane 14 lira 
maaşlı katiplik ve 20 lira maaş 

VAPURU lı grafik memurluğu münhai-
22 dir. Bunlar müsabaka ile alma-

Eylül pazar cak:trr. Bu müsabakaya iştirak 
günü akşamı Sirkeci nhtımın edeceklerin memurin kanunu-
dın hareketle doğru (Zonguldak nun 4 üncü maddcsile diğer fık

ralarındaki evsafı haiz bulunma 
lnebolu, Gerze, Samsun, Ordu lan şarttır. 

Glreson, Trabzon, Surmene ve İmtihan 25/9/ 929 tarihinde 
Rize ) ye gidecektir. icra edileceğine nazaran bir gün 

TafsllAt için Sirkecide yelken- eveline kadar müracaat edenle. 
el hanında k!ln acentasına mü- rin evrakı müspitelerinin tctki-
racut Tel lstanbul 1515 ki ile evsafı haiz bulunanların 

· , bul etmez liadı- imtihana kabul olunacakları. 
rla satılır. Umu· ı Ve Galatada merke.ı rıh- Katipler için imtihan hesap ki 
nl deposu ve a- tım .hanında Çelepidi ve Sata· tabet grafik memurluğu için de 
cenıalığt lstanbui lilopatl acantalığına müracaat hesap kitabetten maada grafik-

Bılılcpazan Yağcı sokak No 4 Pa.ras- Telefon Beyoğlu 854 ten daktilo için de makineden 
kevayidu biraderler ----------..- ,icra edilecektir_ 



Hl 'SÖZ 
BlH RE İ\ıl 

CUMARTESi 
21 EYLÜL l 929 

'ıun Velı efendide sipahi ocağı tarafından tertip edilen at ko,uıan yapılmıttır. Reeimlerlml:ı dUn ypılan dOrt yarıta alt lntlbalardır. 
( x) 1 aretll resimdeki at birinci ıı:elen attır. 

l>Un Tepebatı bahçesinde boks maçlan yapıldı. Resimlerimiz Hakltı • Menote maçından bir 
safha ile alt.kadar bir grup Oatermektedlr 

UUZMi~ Y~RALAR. Sıhhat ve 
ı··'<~"'\\(\,.l\R;'NTANl! Çl~ANL'IRD.q vekaletinden: 

içtimai muavenet 1 DEFTERniR:llıiETıLANA'fl 
------------------------~· 

m••••m• ,.~.!~t\1.~!~ .!"....... Bu sene tıp talebe yurduna imtihan 
1 ... TiıT"rkU .. Mraakrıf cemiyeti ıstanbul mıımessııııtınden SIZ olarak kabul edilecek tam· devMaarif Cemiyeti 

mektep defterleri reli lise mezunl~rı~ın ka.yt müddeti 
' 'e!is bir şekilde çıkmıştır. Her talebe bu defterleri almakla 1 bu defa da T eşr 1n1evve1; n onuncu 

~~~~~~; ~lt~~~~;d.ka;~;~r~~~~:~~~:~:dı~::~.~·t:: olur. Umumi !gününe kadar temdit edilmiştir. Ta-
leyoııu Orman muamelat nıemurıuıun~an :· lip olanların bir an evvel mahalleri 
lbale tarihi bulunduğu mahal cınsı fiatı çeki kilo 

l·l~-29 Topf-~nedıklı M~e od~nu ;:~ 4~ sıhhat ve içtimai muavenet müdür-
~~::: .~:~>ı~~m~,, ı:~,, ·: :l! lüklerine müracaatla muameleleri-

" 
" 
" 

Ke~~~~~~~~az :ı~~u~~:u ~!
1 20 

; tOOO ni ikmal ve vekalete göndermeleri . 
.. 
,, 

BalAda cins ve miktarı yazılı musadcrdi' emval hazine namınıt 

müzayedetcn satılacaktır. Talip olanların Beyoğlu Kaymakamlığında '' Kontı·nantal ,, laA. stı•kterı·nı·n Orman müzayede komisyonuna ihale günü müracaat eylemeler]. 

•Konservatuvar Mü~ürlü~ün~en • 
1 Yeniden talebe alınacak ve eski talebenin kayıtları yeni

lenecektir. Cumartesi, Pazartesi ve Perşembe günleri 13 den 
16 ya kadar müracaat olunması. !\ayıtlar Ey!UI sonunda 

kapanacaktır . 
Şehir bandosu için de talebe ahnacaktır. 

aynı günlerde müracaat olunması. -

Devlet ~enıiryolları ve limanları unıunıfi~aresin~en-
Haydarpa1" c'ya tahmil ve tahli·: !arını ayni ğünde saat 15,30 kadar 

•!eri kapalı zarfta müna.usaya kon- Umumi Müdürlük kalemine verme• 

Sevk ve idare emniyeti profilinin tevafuk va mutabakati ve çarkvarl 
dl,lerlyle temin edllmlstlr. Bu keyfiyet aynı zamanda motör kuvvetinin 
'tamamen ve mUtesavlyen tevzllnl mucip olur. 

"Kontlnantal,, lc\stlklerlyla dönUm noktaları 
va ka~ar yollarda emniyetle seyredilir.Türkiye 
için Umumi vekili lstanbulda eanclbara Hanında 

GÜSTAV l\.AHN 
Telefon: lstanbul 1191 
Meşheri: Taksim SOSA mağazası. 

• • ne ' ,uştur. teri lazımdır. 
~d Münakasa 24. 9. 29. Sah ğünü saat Talipler münakasa şartnamelerini ~ ;da Akarada Devlet Demiryoltan 1- iki lira mukabilinde Ankarada,Mal- ---.-. -----.. - .. - .. -.-.-. ----------------------------ırcsinde yapıt.aç?ktır. . zcmc dairesinden, lstambulda Hay- •. Daruşşafaka mudurlugunden ... t 1 ) ..... ,.~···:··~· .. ·······ı Enıv!lıı· nıe'.ru''O ı·ı~n!llı Münakasaya ıştırak edeceklerın tek darpaşa mağazasından ted3rİk ede- 1 T l b . . d . ı r ~ t r il l \Ta il u AD u u 1 mektuplarını ve muvakkat teminat bilirler. 1 a e enın ye~~ ers .senesı • • ; • -------------------------- ders levazımı munakasa ıle alı- Bds ~uklu~u. frengı,· pro,ta~ Satılık enkaz: • l ı· 1 k' • l " " i 1375 lirada talibi uhdesinde b6lu· ) kt A k t• } RESTORAN nacagınc an ta ıp o an agıtcı a ademi ıkıiJar , c idrar yoldorlık O Or U ıe nan Boğaziçinde Boyacıköyündc E-• rın pey akçelerile eylülün 24ün ha>talıkları son. 1 ul .diyat.rnıl) 1 mirr.an caddesinde 82-84-86 No. 1ı 

•"tlrtk m ·"ıne.·erlyl• "·'~-"uklu•u, ldraı Avruparun en ··k ı ı k CÜ salı günü saat dokuz buçuk- elektrıkle tedavı cd,r. 24 »ate i münhedinı sahilhanede mevcut 2 • - ' '~"°"" • mu emme o anta- . . . kadar zührc\i hostalıklardan ıc- 1 rlıRı, prO&lat, adenıııktldar, bel ~k· rı derecesinde iyi ve nefis yemek is- ta ~~ru?sm':nıl:'ede Cemı;:etı haHuz. Sirkeci llorsa karıısındo • r.•ahzen ı r.ıutfak - çamaşırlık ve sa· ti cilt ve fırcngıyi aıırısız tedavi eder. teyenlcr bir kere Sirkecide tramvay tednsıyeı_ İslamıye merkezıne .... Y•ni Türkil'e ilan 1 -~ .... ı ir kagir mebani ile set ve temel du· (arakoy•e •. ... 1 fırı"' ---·-'• 34 1 1 varları ve deniz parmaklıg· ı gibi sa· y ~· '" ..,....... • caddesinde eski postane binasında ge me en. 
bit aksamından gayri mütebaki en· 

İKRAZ İŞLERl 
:\liıcevbcraı, halı, esham, ıah\ilaı 

Maaş cüzdanı 

müceddeden küşat edilen "RESTO- Dariiş afaka talebesi için ça- DEVREDI LECEK iHTiRA kazının 23-9-929 tarihine müsadif pa RAN ve BÜFE., ye teşrif buyursun- maşırlık 70 santimetre eninde zartesi günü saat 15 te ihalesi icra lar. 2100 metro amerikan münakasa BERA Ti edilmek üzre müzayede•i bir hafta 
-------------- ile alınacağından talip olanla- "Bina duvarları, damları ve müma temdit edilmiştir. Taliplerin 100 Ji. . ralık teminat ile emvali metruke &a-rın aynı gün ve saat on bucuk- silme mahsus muaddel çerçeve terti- tış komisyonuna müracaat eyleme-ta ukardaki adrese gelmel~ri. bati" hak~ı~d.a o~beş sene mü.d~etle leri. Y .. . .. Sanayı mudırıyetınden 5 Teşrınıevel 

Daruşşafaka talebesıne muna 1929 tarih ve 610 numero tahtında 1LAN 

Doktor Seyfettin 
kasa ile kışlık dahili elbise yap bir ihtira beratı istihsal kılınmıştı. Darıca belediyesince haciz edil-
tınlacaktır. Boz veya kahve ren Bu kere mezkür ihtira furuht ve ya miş Darıcanın taştiman arslan çiiktidarı ag-rısıx en yeni vesait ve ğinde yerli malı kumaşla dik- ica_ra verilcc~ğinden iştirasına ve ya mento fabrikasında 1750 çuval çimen mutedil ,<craitle tedavi eder. mesi müteahhide aittir . talip ıstıcanna talıp olan zevatın Istanbul to Darıca belediye dairesinde aleni 

Her nevi cilt, frengi, yeni ve e. ki 
helsojtuklujtu, idrar darlığı ademi 

l l k ·· I · . Aşır Efendi Kitaphane sokağındaTür müzayede ile satılıktır ve 27·9-929 gü 

Kiralık dükkanlar 
Galatada Yenicam.ı mahallesinin Kaıaköy caddesinde Mehlll ;' 

paşa hanındaki ihale edilmeyen dükkAn ve odaların kirasının I 
zayedeleri pazarlık suretile temdit olundu, Talipler kapı nuın:; 
rına göre aşağıda tayin edilen müzayede günlerinde Istanbul D 
darlığı ihale komisronuna müracaat eyleyeceklerdlr. 
Kapı No Cinsi Senelik kirası müzayede güıı~ 

24 
25 
26 
27 

28-29 
:ıo. 1 

33 
34 
38 
39 
39 
42 
42 mü 
43 
44 
46 
47 
50 
51 
52 
53 
54 
60 

l l o 
112 
122 

diikkAn 
., 

" 
maıı;aza 

., 

., 
.. 

depo 
odalı dtıkkAn 

depo 
odalı dükkAn 
mağaza 

oda 
mağaza 

" 
3 oda 

.. 
2 ., 

" .. 
., 
,, 

2 
" 

odalı diıkkAn 

duk ı\n 

., 

Lira 
180 
180 
180 
720 
420 
420 
180 
180 
800 
500 
600 
180 
360 
360 
500 
720 
360 
500 
500 
240 
600 
600 
180 
300 
420 

20 Teşrini evel 929 pgjll 

w " .. " 
" 

~ 

~ .. 
23 Çarşaınb' 

" " .. .. 
" " 
" 

,, 
24 PerŞembe 

" " ,, 
Pe~e(flııı • 24 

.. " 27 Pazar 

" 
,, 

•• " 
" Ça~a(fltıl 30 

" .. 
" .. 
.. " ., ,, 
.. .. 

360 .. ,. ~ -V-i-la_y_e_t -d-a-im- i _e_n_c_ü_m_ e_n_in-de ' 
~ Bedeli keşfi bin dört yüz alt zar gunu saat on bire 1 

mış iki lira yetmiş sekiz kuruş- .. k k 1 uştııf· · d" . muna asaya onu m tan ıbaret Istanbul kırk ye ıncı .
8

s• 
mektep tamiratı 29 eylül 929 pa !iplerin encümene m~ 

- tı' 

ilan 
"Hali tasfiyede Anadol"ş;r~ 

umumiye Türk Anoninı 

den" 
.~' . . . . 17 Eylül 1929 tarihinde fe ~ Mektebımız tecdıdı kayıt ve ye olarak içtima eden hey'eti tJ 

ni kayıt ve kabul muamelesine d . k . f h liyesiıı'" 
1··1 "k 1 · "h I e şır etın es ve tas .1 ,. 21 ey u , ı ma ımtı an arına f' 1 ki hrt1•' ı 

T · · 1 d · 14 ıye memur u arına c 1 e rınıevve ve te nsata H kk , • "f H T hsirı v . ' • · ld b 1 - "h a ı ....... tı , asan a 13,ı teşnnıevve e a anacagı cı e- h' Abd.. -1 B lcrirı ·" 
tle alakadaranm ilk mektep tas ım usog u ey evr•~ 
tiknamesi, hüviyet cüzdanı, sı- ve para ~hz v~ ka~zı v~ b~ı~s 
hhat ve aşı raporu 4 adet fotu- ned~tı tuccarıye ımzas ·1<i•;rıı",. 
g·raf ile her gün saat 10 dan 12 tasfıye memurlarından 1 . 1 ,ııe 

· k t h kk da "'" rl e ve 14 den 16 ya kadar mura- zasının şır e a ın 
3rf''",} Y h · r ,,,uıı: fi caat eylemeleri ilan olunur. masına ve er tur u 1<ser' f 

likidatörler tarafından e _...,rı 

Doktorlarınıza sorunuz: 

BIOLACT"ı'L ------;\ilde ve bar,al .ı:, 'aki ta ham-
milr ve tcscnımümü temizler 
iSHALLERİ ve SAı'ICILARI 

S ··ıer··. • ittihaz olunmasına ve u .. ,rı' - 1<•· ıll ni Beyin murakıp!ıl<la ıp. ıı:eı 
. . . şır .~)-' fakla karar verıtmı~ur. u rı• ·ır 

lerinin şirketteki hukuk00

0
• 9 

1 

· "'ra p bir sene zarfında bılrt1U r 
·ı· olurıU . etmeleri 1\lzumu ı an / nukıbili her ı erden çok ehven şe

it. Bir defa müracaat buyurJlması 
k i l'rzurum ilan o 1 

Babıali caddesi,_\lcscrrct oteli 0 an arın u~_aş numune ennı kiye Hanında 19-22 numeroda mu- nü ihalei kat'iyesi icra kılınacaktır. alarak aynı gunde saat l lde yu kim vekili 1stok efendiye müracaat Talip olanlar belediyeye müracaat kar~ısında. llcr gun <3& 12-6 - kardaki adrese gelmeleri. etmeleri. etmeleri ilan olunur ·--- defeder 8 arb' MESUL MUDUR: 

t 

f 
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